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EDITORIAL …

20 let
Letos v únoru to bylo 20 let od zapojení prvních domácích bankomatů do
mezinárodní sítě platebních systémů. Běžný občan tehdy poprvé dostal do ruky
nástroj, kterým samostatně obsluhoval vyspělou techniku a technologii. Byl to
revoluční krok, který následně umožnil běžného občana dále vzdělávat a
směřovat jej k intenzivnějšímu a vyspělejšímu využívání platebních karet resp.
technologií, které s platebními systémy souvisejí. Jak vidno, od té doby se
v oblasti platebních karet mnohé změnilo …
Česká republika dnes patří k rozvinutým trhům s poměrně slušnou
technologickou vybaveností. Uživatelé platebních karet mají příležitost
využívat karty v celé škále možností, ať již se jedná o výběry finanční hotovosti
z bankomatu, platby v obchodních místech, resp. na internetu a nebo využívat
celou řadu dalších přidaných služeb, zejména u karet prémiových či firemních.
Domácí populace, zejména mladá generace, má předpoklady intenzivně
využívat nejen platební karty s čipovou kontaktní a bezkontaktní technologií,
ale i nástupce platebních karet, totiž chytré mobilní telefony, které již dnes lze
používat k bezkontaktním platbám resp. k platbám s využitím NFC technologie.
S trochou fantazie a představivosti lze připustit, že nemusí být daleko okamžik,
kdy budou lidé platit jinak, bez použití karet, bez použití mobilu …
Tak tedy vzhůru do dalších 20 let ke „kartě jakou svět neviděl“
S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
MasterIndex: 26% Čechů si myslí,
že se jejich finanční situace v
příštím roce zlepší

Jak očekáváte, že se změní finanční
situace
Vaší
domácnosti
v průběhu
příštích 12 měsíců?
Jak Češi šetří?

Společnost

MasterCard realizovala v červnu
letošního roku výzkumné šetření
s názvem
MasterIndex.
Z výsledků
tohoto
průzkumu
vyplynulo, že více jak ¾ českých
domácností
hodnotí
svou
současnou finanční situaci jako horší než dřív,
do budoucna ale očekávají zlepšení. Většina
dotázaných v současnosti pociťuje nárůst
spotřebitelských cen, proto se budou snažit
ušetřit zejména na větších nákupech.

Praha, 14. prosince 2011 - V červnu letošního
roku si společnost MasterCard nechala od
nezávislé výzkumné firmy GfK realizovat
spotřebitelský průzkum s názvem MasterIndex.
Výsledky
průzkumu
ukázaly,
že
74%
domácností vnímá svou současnou finanční
situaci jako stejnou nebo horší ve srovnání s
předchozím rokem. Nejvíce negativních postojů
k finanční situaci projevují lidé ve věku od 60 69 let, lidé s univerzitním vzděláním a lidé
s měsíčním příjmem od 12 000 Kč.
Výhledy českých domácností do budoucna jsou
však stále optimistické, protože 62% z nich
věří, že za rok bude jejich situace stejná nebo
lepší.
„Letošní
průzkum
společnosti
MasterCard
prokázal,
že
většina
domácností stále smýšlí o své finanční
budoucnosti pozitivně. A to i přes
nepřízeň současné celoglobální finanční
krize. Téměř třetina, 26% dotázaných si
myslí, že bude jejich finanční situace za
rok lepší než dnes. Dalších 36% se
domnívá, že na tom budou stejně jako
v letošním roce,“ říká Pavel Javorský,
obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku.

I přes nepříznivé finanční situace českých
domácností, MasterIndex ukázal, že Češi velmi
myslí na svou budoucnost ohledně financí a
dokážou šetřit. Více než polovina Čechů (67%)
dnes dokáže ušetřit alespoň část svých
pravidelných příjmů. Většina dotázaných v
současnosti pociťuje nárůst spotřebitelských
cen, a proto se do budoucna budou snažit
ušetřit zejména na větších nákupech.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Nejoptimističtější očekávání mají lidé ve věku
od 18 - 29 let, lidé se středoškolským vzděláním
a lidé s měsíčním příjmem nad 30 000 Kč.
„Průzkum MasterIndex ukázal jeden
zajímavý fakt. Čeští muži totiž smýšlejí o
své finanční situaci pozitivněji než české
ženy. Celých 67% mužů se domnívá, že
finanční situace bude stejná nebo lepší,
kdežto ženy si to myslí pouze v 56%,“
dodává Pavel Javorský.
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zapojené do mezinárodní sítě byly poprvé
slavnostně zavedeny 19. února 1992 Komerční
bankou, ve spolupráci s bankovním kartovým
centrem I. S. C. MUZO a. s. (dnes Global
Payments Europe s. r. o.).

Platební karty MasterCard oslavují
v peněženkách Čechů 20 let
Praha, 16. února 2012 - Zatímco na
počátku devadesátých let byly platební
karty v ČR téměř neznámé, dnes již Česká
republika patří k poměrně vyspělým
trhům s vysokou penetrací „plastikových
peněz“. Počet vydaných karet podle
Sdružení pro bankovní karty (SBK) v ČR
přesáhl 9,9 miliónů. Rozvinutá je i
akceptační a technologická síť. Trh
platebních karet navíc stále skýtá další
příležitosti dynamického rozvoje.

Slavnostní zavedení platebních karet
MasterCard na český trh - 19. 2. 1992
Zdroj: Archiv Komerční banky, a.s. Zleva
doprava: Geoffroy de Schrewel, Area Manager
Eurocard/MasterCard,Richard Salzmann,
Generální ředitel Komerční banky a.s., Josef
Horák, Generální ředitel. I. S. C. MUZO, a.s.

Platební karty dnes považuje většina držitelů
v České republice za zcela nezbytnou pomůcku,
bez níž by si jen stěží představili svůj
každodenní život. Podle průzkumu společnosti
MasterCard s názvem MasterIndex celých 71%
respondentů začalo používat svoji platební
kartu před více než 5 lety. Rovněž za
posledních 5 let si více než 60% Čechů pořídilo
další platební kartu.
První platební karty nesoucí značku MasterCard
byly slavnostně Čechům
představeny 19. února 1992
Komerční bankou. „Jsem velice
rád, že mohu být u 20tiletého
výročí uvedení první platební
karty MasterCard do ČR. Za tuto éru
prošly platební karty velkým vývojem.
V současnosti se již nejedná o pouhou
plastikovou kartičku, ale o sofistikovaný
platební nástroj, který přináší držitelům
mnoho
benefitů
podle
jejich
individuálních potřeb,“ uvedl Miroslav
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku.

Z bankomatových karet se postupem času staly
vyspělé debetní karty. První z nich byly v ČR
představeny v roce 1992 společností
MasterCard - bankomatové karty Cirrus a
platební karty Maestro vydala většina českých
bank (KB, ČSOB, Agrobanka, IPB atd.) „V té
době se v USA používaly hojně karty
kreditní. Právě tento typ karet se
objevoval v amerických filmech. Jako
pozůstatek těchto filmů se mezi českými
klienty uchytilo mylné přesvědčení o tom,
že nejrozšířenější platební karty jsou i u
nás tzv. „kreditky“. Rozdíl mezi debetní a
kreditní kartou vnímali Češi tehdy velmi
omezeně. Dnes je skutečných kreditních
karet v Česku více jak 2 miliony a podle
SBK narostl do minulého roku podíl
MasterCard na nich na více jak 80%,“
vysvětluje Miroslav Lukeš.

Významné mezníky v oblasti platebních
karet v ČR:
Ačkoli zahraniční platební karty byly v České
republice prostřednictvím cestovní kanceláře
Čedok akceptovány od roku 1969, první
platební karty (a to navíc s omezeným
použitím) zde vydala až Živnobanka v roce
1988. „Ty sloužily k ovládání tuzexových účtů.
Umožňovaly výběr tuzexových poukázek na
pobočkách SBČS a ČSOB a placení v obchodech
TUZEX,“ doplnil Pavel Juřík, který v té době
zodpovídal za zavedení platebních v Komerční
bance a nyní pracuje jako Global Accounts
Director společnosti Global Payments Europe.

Pohodlné placení od roku 1993 umožnily
elektronické platební terminály, které
akceptovaly karty MasterCard a Maestro
(později i další druhy karet) a kromě
mezinárodních hotelů byly instalovány i na
čerpacích stanicích a v supermarketech. Zde se
zákazníci mohli poprvé přesvědčit o pohodlí a
bezpečí placení pomocí platebních karet.

Česká spořitelna vydala své první bankomatové
karty v roce 1989. Platební karty nesoucí
značku MasterCard a první moderní bankomaty

cardmag no 1.2012

V roce 2003 ČSOB a Komerční banka vstoupily
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Půlroční pilotní projekt mobilních
plateb: Češi jsou připravení na
revoluci v placení, rok 2012 bude
rokem bezkontaktních plateb

které jsou mnohem bezpečnější, než dosud
používané karty s magnetickým proužkem.
Od roku 2007 si mohou držitele platebních
karet sami volit vzhled karet. Karty s vlastními
obrázky, tzv. karty
s
individuálním
designem, zavedly do ČR jako první Komerční
banka a Československá obchodní banka.

Praha, 12. prosince 2011 - Komerční
banka, Citibank Europe, Globus ČR, VISA
Europe a Telefónica Czech Republic
vyhodnotily půlroční pilotní projekt
bezkontaktních mobilních plateb. Závěr
projektu jednoznačně potvrdil, že čeští
zákazníci i obchodníci jsou na nový
způsob placení připravení. Prokázána byla
také
připravenost
technologií
a infrastruktury, protože v rámci pilotního
projektu proběhla naprostá většina plateb
bezproblémově. Čeští obchodníci již
začínají své prodejny osazovat novými
bezkontaktními terminály a rozšiřuje se
nabídka mobilních telefonů s technologií
NFC v síti O2.

České banky viděly potenciál v placení kartou
na internetu již v polovině 90. let, proto mezi
prvními investovaly do projektu bezpečného
placení na internetu. Od roku 2008 roste objem
placení kartami v České republice na internetu
o cca 50% ročně.
Červen 2011 přinesl průlomové uvedení
bezkontaktní platební technologie na
českém trhu. Jako první tuto technologii v ČR
představila společnost MasterCard ve spolupráci
se Citibank. Začínají se tedy vydávat první
platební karty obsahující bezkontaktní
technologii s názvem MasterCard PayPass.

Od začátku prosince probíhá vyhodnocení
pilotního projektu mobilních bezkontaktních
plateb, jehož cílem bylo získat poznatky z
reálného využívání bezkontaktních mobilních
plateb a připravit se na komerční spuštění této
služby. Do ověřovacího programu se zapojily
dvě stovky společných klientů společností
Telefónica a Citibank a dvě stovky společných
klientů společností Telefónica a Komerční
banka, kteří mohli novou technologií platit na
pokladnách v hypermarketu Globus v Chotíkově
u Plzně a ve třech hypermarketech Globus v
Praze (Černý Most, Čakovice a Zličín). Platební
aplikaci, která byla nahrána na SIM karty
mobilních telefonů operátora O2, poskytla
karetní asociace VISA Europe.

Na podzim roku 2011 se na českém trhu
objevují kromě standardních platebních karet
s bezkontaktní technologií i nálepky
s bezkontaktním čipem, kterými může
zákazník v obchodě rovněž zaplatit jen
přiblížením k platebnímu terminálu. Jedná se o
významný posun v designu platebního nástroje
jako takového, kterou přináší MasterCard ve
spolupráci se Citibank.
Rok 2012 bude pro karty ve znamení
inovací a růstu. Bezkontaktní karty, které
MasterCard uvedl na trh jako první pod
značkou PayPass™, se budou dále
rozšiřovat a významně naroste i počet
míst, kde PayPass karty akceptují.
Zákazníci bank jistě přivítají i jejich
komfortnější podoby samolepek na mobil
nebo klíčenek. Část karet se ‘přestěhuje’
do aplikací chytrých mobilních telefonů.
MasterCard má osvědčená komerční
řešení pro masové nasazení mobilních
plateb v okolních zemích a chceme využít
naší
technologické
a
marketingové
expertízy i na českém trhu. Celkově
poroste počet karet, mimo jiné díky
zavedení sociálních karet,“ dodává Lukeš.

Technologie NFC (Near Field Communication)
zažívá v poslední době prudký rozvoj. Její
podporu přislíbila většina velkých výrobců
mobilních telefonů. V roce 2014 se očekává, že
pro NFC platby bude na světě k dispozici přes
260 milionů terminálů. Výhodou telefonů
s technologií NFC je zejména zvýšení pohodlí a
intuitivnější používání při platbách. Platby jsou
jednoduché a zároveň bezpečnější, protože
uživatelé mají své přístroje neustále pod
kontrolou.

cardmag l roman kotlán l ogilvy

Úlohou společnosti Visa Europe je ve spolupráci
se členskými bankami a partnery převést pilotní
projekt co nejdříve ke komerčnímu využití.
Bude tak možné nabídnout klientům nové
služby pro mobilní telefony, které s platebními
kartami nebylo možné nabízet. Marcel
Gajdoš, manažer asociace Visa Europe
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pro bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou
republiku a Slovensko k tomu říká: „Jsme
velmi rádi, že pilotní projekt potvrdil náš
předpoklad, že placení telefonem je pro
klienty i obchodníky velmi zajímavou
službou.
Zároveň
se
potvrdilo,
že
neexistuje
žádné
technologické
omezení při tomto typu transakcí.“
V Evropě jsou přitom bezkontaktní technologie
stále oblíbenější. V Evropě jich bylo vydáno již
přes 25 milionů bezkontaktních platebních
karet, které akceptuje přes 150 tisíc platebních
terminálů. „Rok 2012 bude bezesporu
rokem bezkontaktních plateb. Visa je
jedním z hlavních sponzorů Olympijských
her 2012 v Londýně, kde budou
bezkontaktní
technologie
primárním
způsobem placení,“ dodává Gajdoš.

Pozitivní zkušenost za obchodníky potvrzuje
Miroslav Exner, vedoucí odboru IT, Globus
ČR: „Ze subjektivních hodnocení našimi
pokladními vyplývá, že při bezkontaktních
platbách do 500 Kč, tedy bez ověřovacího
kódu, probíhaly platby na pokladně z 80
% bez problémů a na první pokus. Pokud
jde o rychlost platby, je z 90 %
považována za stejně rychlou nebo
rychlejší, než platba klasickou kartou.
Doba
provedení
podlimitních
bezkontaktních plateb je už nyní o 20 %
nižší než u plateb klasickými platebními
kartami. Dalšími opatřeními je možné
zkrátit dobu placení až na 25 %, což
výrazně urychlí odbavení zákazníků a
zkvalitní
služby“. Důvěru v novou
bezkontaktní technologii podpořilo i rozhodnutí
Globusu vybavovat všechny nové prodejny
terminály pro tento způsob plateb. Prvním
hypermarketem
plně
vybaveným
bezkontaktními terminály tak bude nový Globus
v Havířově.

„Od spuštění pilotního projektu bylo
klienty Citibank provedeno více než 2500
platebních transakcí přesahujících částku
1 milion korun. Průměrná výše jedné
transakce byla přibližně 400 Kč, což
potvrzuje, že největší využití mají
bezkontaktní platby právě při transakcích
do 500 Kč, u kterých není vyžadováno
zadání PIN kódu. Platba je tak pro klienta
pohodlná a mnohem rychlejší než platba v
hotovosti,“ říká Stanislav
Novotný,
produktový manažer kreditních karet Citibank a
dodává:
„Bezkontaktní
platební
technologie jsou u našich klientů vítanou
inovací, o čemž nás přesvědčily i
dosavadní výsledky projektu.“

Richard Walitza, manažer pro NFC a Finanční
služby společnosti Telefónica Czech Republic,
přibližuje pohled do nejbližší budoucnosti:
„Technologie NFC se v příštím roce
dostane do reálného provozu a Telefónica
chce proto svým zákazníkům nabídnout
až dvacet typů NFC telefonů od výrobců,
jako jsou Samsung, RIM, HTC, LG, Nokia a
další. Nyní máme v síti O2 kolem tisícovky
NFC telefonů, v příštím roce by jich mělo
být až 50 tisíc.“ Telefónica je v oblasti NFC
celosvětovým lídrem a technologii aktivně
testuje už delší dobu. V Plzni testuje společně s
Plzeňskými městskými dopravními podniky
technologii NFC už od roku 2009. „Těší nás, že
mobilní bezkontaktní platby mají úspěch i
u našich zákazníků v České republice.
O slibné budoucnosti této technologie
svědčí i stále rostoucí zájem firem, které
nás oslovují s nabídkou spolupráce,”
doplňuje Walitza. V rámci pilotního projektu
probíhají bezkontaktní platby prostřednictvím
mobilní aplikace O2 Wallet, jejímž
prostřednictvím je možné přehledně prohlížet,
spravovat a ovládat různé karty poskytovatelů
služeb, stejně tak, jak je na to uživatel zvyklý
ve své peněžence.

Ze statistiky Komerční banky vyplývá, že v
rámci pilotního projektu proběhlo 4500
platebních transakcí, naprostá většina úspěšně.
Sirus Zafar, ředitel platebních karet Komerční
banky, k tomu říká: „Pilotní projekt
mobilních plateb proběhl nad očekávání
dobře. Od spuštění jsme nezaznamenali
žádný závažný technický problém“.
Pozitivní hodnocení zaznamenala Komerční
banka i od klientů, kteří nejvíce oceňují
jednoduchost a komfort tohoto způsobu
placení. Tomu odpovídá i obliba nejčastějšího
nastavení platební aplikace klientem, kdy pro
platby do 500,- Kč není vyžadována verifikace
passcodem. „Průzkum
potvrdil
naši
hypotézu, že platbě mobilem budou
klienti dávat přednost před platbou
kartou,“ dodává Zafar.
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ABnote Czech s nejkvalitnějším servisem
Praha/Ostrava, 7.3.2012 - V minulých týdnech prošla společnost
ABnote Czech náročným, fyzickým i logickým auditem společnosti
MasterCard Europe.
Výsledek dle vyjádření auditorů dopadl pro ABnote Czech nejlépe z posledních 50-ti auditovaných
firem. Nebyla zaznamenána sebemenší neshoda. Výrobní hala v Ostravě splňuje a překračuje
standardy nejen stanovené samotnou společností MasterCard Europe, ale i organizací PCI
DSS. „Tento velmi zásadní výsledek vítáme a jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme
poskytovat ten nejkvalitnější servis“ doplňuje Blanka Havlásková, CEO ABnote Czech & Senior
Vice President ABnote Europe.
cardmag l roman kotlán l abnote czech

Novým generálním ředitelem MasterCard Europe pro ČR
se stal Miroslav Lukeš
Praha, 7. prosince 2011 - Novým generálním ředitelem pražské kanceláře MasterCard Europe se
stal k 15. 11. 2011 Ing. Miroslav Lukeš, MA, MBA, který má bohatou praxi v oblasti
strategického řízení a rozvoje obchodu. Před příchodem do MasterCard Europe působil
Miroslav Lukeš v poradenské firmě McKinsey & Company a v GE
Money Bank, kde vytvářel strategii.
„Velmi se těším na spolupráci s obchodními partnery i pražským
týmem. Bezhotovostní placení má obrovský růstový potenciál, který
hodláme nadále rozvíjet. Budeme se soustředit nejen na tradiční
platební karty, ale také inovativní platební prostředky. Připravujeme
několik novinek a věřím, že na českém trhu společně s obchodními
partnery brzy rozšíříme jejich využívání. Jde nám o zjednodušení a
zpříjemnění placení pro koncové zákazníky i o rozvoj obchodování
obecně. Pro naši práci bude důležité konstruktivní prostředí a nové
úhly pohledu,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe
pro Českou republiku.
Miroslav Lukeš vedl šest let v McKinsey & Company projekty pro řadu předních společností působících
v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA. Soustředil se především na
oblast prodeje a marketingu. O kompetentnosti Miroslava Lukeše svědčí i jeho vzdělání. Prestižní
program INSEAD MBA ve Francii absolvoval jako nejlepší student ročníku. Na Vysoké škole
ekonomické v Praze získal titul Ing. v oblasti financí a IT managementu a zároveň mu zde byla
udělena cena za nejlepší studentskou práci. Během univerzitních studií se s excelentními výsledky
účastnil European Joint Studies Programme ve Velké Británii, Belgii a České republice. Je ženatý a má
dvě děti.
Brian Lang, který do srpna 2011 vedl pražskou kancelář MasterCard Europe, nyní pracuje jako
vedoucího oddělení rozvoje trhu MasterCard v Dubaji.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Rozšíření pražské kanceláře Visa
Praha, únor 2012 - Do pražské kanceláře Visa Europe nově nastoupila Barbora
Freimannová, která bude mít v kompetenci administrativní podporu činností asociace
Visa Europe v ČR.
cardmag l roman kotlán
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ZE ZAHRANIČÍ
Společnost MasterCard
Incorporated zveřejnila své
hospodářské výsledky za rok 2011

Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů a
motivačních prvků u nových a obnovovaných
smluv a v důsledku zvýšených objemů.
Celosvětový objem nákupů se oproti 4. čtvrtletí
roku 2010 zvýšil o 15,2% (vypočteno z místních
měn) a dosáhl 648 mld. dolarů. K 31. prosinci
2011 vydaly finanční instituce, které jsou klienty
společnosti, 1,8 miliardy karet se značkou
MasterCard a Maestro.

Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 514 mil.
dolarů čili 4,03 dolaru na rozředěnou akcii
bez započtení zvláštní položky
Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 19 mil.
dolarů čili 0,15 dolaru na rozředěnou akcii
po započtení zvláštní položky

„Výborné výsledky ve čtvrtém čtvrtletí
nás velmi těší, protože jsme dokázali
udržet dobrou dynamiku, podpořenou
novými obchody a pokračujícím odklonem
od „papírových“ plateb,“ uvedl Ajay
Banga, prezident a generální ředitel
společnosti MasterCard. „Co
se
týče
celoročních
výsledků,
navzdory
ekonomickým nejistotám máme za sebou
přesvědčivý výkon překračující naše
dlouhodobé cíle.“

Čisté výnosy za 4. čtvrtletí vzrostly o
20,2% na 1,7 mld. dolarů
Hrubý dolarový objem transakcí ve 4.
čtvrtletí vzrostl o 16,3% a objem nákupů
o 15,2%
Praha, 3. února 2012 - Společnost MasterCard
Incorporated oznámila své
hospodářské výsledky za čtvrté
čtvrtletí roku 2011. Bez započtení
zvláštní položky společnost
vykázala čistý zisk ve výši 514
mil. dolarů, což představuje meziroční nárůst
o 23,7%, a zisky na rozředěnou akcii na úrovni
4,03 dolaru, tedy meziroční zvýšení o 27,5%.
Po započtení zvláštní položky (výdajů ve výši
495 mil. dolarů po zdanění, souvisejících se
soudními spory s obchodníky v USA) společnost
vykázala čistý zisk ve výši 19 mil. dolarů, neboli
0,15 dolaru na rozředěnou akcii. Celkové
provozní náklady společnosti, její provozní
výnosy, efektivní daňová sazba, čistý zisk a
čistý zisk na akcii bez započtení zvláštní položky
jsou finanční ukazatele vykázané podle jiných
účetních standardů než GAAP. V připojených
tabulkách jsou porovnány s nejrelevantnějšími
ukazateli GAAP.

„Vynikající výkon na lokální úrovni nám
v roce 2011 přinesl nové obchody,
například aktuálně smlouvu s KeyBank,
která zahrnuje PIN debetní karty a naši
IPS platformu, ale i smlouvy o kreditních
a debetních kartách s téměř 150
nezávislými
bankami
a
úvěrovými
společnostmi z USA. Kromě toho dále
budujeme
základy
pro
další
růst
prostřednictvím strategických partnerství
se
společnostmi
Western
Union,
Telefónica a Intel, v jejichž rámci
poskytneme spotřebitelům na rozvinutých
a rozvíjejících se trzích přístup k mnohem
efektivnějším a bezpečnějším formám
elektronických plateb,“ uzavřel A. Banga.
S ohledem na dosavadní vývoj mediace v
souvislosti se soudními spory s obchodníky
v USA společnost ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011
zaúčtovala náklad před zdaněním ve výši
770 mil. USD, neboli 495 mil. USD po zdanění.
Tato zvláštní položka představuje finanční podíl
společnosti na případném urovnání těchto
sporů. Bez započtení zvláštní položky se celkové
provozní náklady ve 4. čtvrtletí roku 2011
meziročně zvýšily o 11,5% na 968 mil. dolarů,
přičemž kurzové výkyvy měly na jejich růst
minimální dopad. Příčinou tohoto nárůstu je:

Čisté výnosy za 4. čtvrtletí roku 2011 dosáhly
výše 1,7 mld. dolarů, což představuje
20,2% nárůst oproti stejnému čtvrtletí
předchozího roku. V přepočtu na konstantní
kurz se čisté výnosy meziročně zvýšily o 20,8%.
Největší podíl na tomto růstu mělo:
- 17,5% zvýšení přeshraničních objemů,
- 16,3% nárůst hrubého dolarového objemu
vypočteného
z
místních
měn
(na 863 mld. dolarů),

- 14,3% zvýšení režijních a administrativních
nákladů způsobené hlavně zvýšením osobních
nákladů v důsledku podpory iniciativ
zaměřených na strategický růst a zahrnutím

- 23,2% zvýšení počtu zpracovaných transakcí
(na 7,7 miliard).
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výdajů souvisejících s akvizicemi,

Čisté výnosy za celý rok 2011 dosáhly 6,7 mld.
dolarů, což představuje zvýšení o 21,2% oproti
roku 2010. V přepočtu na konstantní kurz se
čisté výnosy zvýšily o 19,5%. K růstu čistých
výnosů za celý rok přispěl 18,7% růst
přeshraničních objemů, 16,1% nárůst hrubého
dolarového objemu transakcí a 18,3% zvýšení
objemu zpracovaných transakcí. Tyto faktory
částečně vyvážil nárůst rabatů a motivačních
prvků u nových a obnovovaných smluv a také
v důsledku zvýšených objemů.

- 4,8% nárůst nákladů na reklamu a marketing
na 319 mil. dolarů, který lze připsat zejména
podpoře strategických iniciativ a sponzoringu.
Po započtení zvláštní položky se celkové
provozní náklady ve 4. čtvrtletí roku 2011
meziročně zvýšily o 100,1% na 1,7 mld. dolarů.
Bez započtení zvláštní položky provozní výnosy
za 4. čtvrtletí roku 2011 vzrostly oproti
stejnému čtvrtletí předchozího roku o 33,5% a
společnost vykázala provozní marži 44,0%.
Čisté výnosy ve 4. čtvrtletí bez akvizic vzrostly
přibližně o 18%, zatímco provozní náklady bez
započtení akvizic a zvláštní položky vzrostly asi
o 8%. Ve 4. čtvrtletí roku 2011 společnost
vykázala ostatní výnosy ve výši 2 mil. dolarů
oproti ostatním výnosům ve výši 13 mil. dolarů
ve 4. čtvrtletí roku 2010. Příčinou této změny
byl zejména pokles úrokových výnosů, nižší
realizované zisky z prodeje investic a ztráty z
akcií ve společných podnicích oproti stejnému
období v předchozím roce. Bez započtení
zvláštní položky efektivní daňová sazba
společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2011 činila
32,3% oproti hodnotě 28,7% ve stejném
čtvrtletí roku 2010. Zvýšení způsobil zejména
benefit zaznamenaný ve spojení s repatriací
zahraničních výnosů ve čtvrtém čtvrtletí roku
2010, který byl částečně vykompenzován
z teritoriálního hlediska příznivějším mixem
výnosů v běžném období. Po započtení zvláštní
položky činila efektivní daňová sazba ve 4.
čtvrtletí roku 2011 benefit ve výši 251,6%,
jelikož náklad spojený se soudními spory
s obchodníky v USA je v USA daňově
odpočitatelnou položkou, a měl tedy dopad na
geografický mix zisku před zdaněním.

Celkové provozní náklady společnosti bez
započtení zvláštní položky se v roce 2011 oproti
předchozímu roku zvýšily o 16,0% na 3,2 mld.,
a to hlavně v důsledku zvýšení osobních
nákladů souvisejících se strategickými
iniciativami a započtením nákladů spojených
s akvizicemi, přičemž po vyloučení kurzových
výkyvů činilo zvýšení celkových provozních
nákladů 14,5%. Po započtení zvláštní položky
se celkové provozní náklady za rok 2011 zvýšily
oproti roku 2010 o 43,6% na 4,0 mld. dolarů.
Čisté výnosy za celý rok 2011 bez akvizic
vzrostly přibližně o 19%, zatímco provozní
náklady bez započtení akvizic a zvláštní položky
vzrostly asi o 10%. Bez započtení zvláštní
položky provozní výnosy za rok 2011 vzrostly
oproti roku 2010 o 26,6% a společnost za celý
rok vykázala provozní marži 51,9%. Po
započtení zvláštní položky činila provozní marže
za celý rok 2011 výše 40,4%. Celkové ostatní
výnosy za celý rok 2011 dosáhly 33 mil. dolarů,
zatímco v roce 2010 společnost vykázala
celkové ostatní výnosy ve výši 5 mil. dolarů.
Příčinou tohoto zvýšení je pokles úrokových
nákladů vzhledem k nižšímu přírůstku úroku
v souvislosti s urovnáním dřívějších sporů.

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2011 společnost
odkoupila 84 300 kusů akcií celkem za přibližně
30 mil. dolarů. Od začátku čtvrtletí do 27. ledna
2012 společnost odkoupila dalších 304 600
kusů kmenových akcií kategorie A celkem za
přibližně 106 mil. dolarů, takže v rámci
stávajícího oprávnění k odkupu zbývá odkoupit
akcie v hodnotě 746 mil. dolarů.

Efektivní daňová sazba společnosti za celý rok
2011 činila bez započtení zvláštní položky
31,8% oproti hodnotě 33,0% za rok
předcházející. Po započtení zvláštní položky
efektivní daňová sazba za celý rok 2011 činila
30,6%. Pokles byl způsoben zejména
z teritoriálního hlediska výhodnějším mixem
příjmů včetně daňového benefitu souvisejícího
se zvláštní položkou a zaúčtováním menších
úprav v letech 2011 a 2010. Během celého roku
2011 společnost odkoupila 4,4 mil. kusů akcií
celkem za přibližně 1,1 mld. dolarů.

Hospodářské výsledky za rok 2011
Za rok končící dnem 31. prosince 2011
společnost vykázala čistý zisk ve výši 2,4 mld.
dolarů čili 18,70 dolaru na rozředěnou akcii bez
započtení zvláštní položky, respektive čistý zisk
ve výši 1,9 mld. dolarů neboli 14,85 dolaru na
rozředěnou akcii po započtení zvláštní položky.
Zvláštní položka představuje výdaje související
se soudními spory s obchodníky v USA ve
čtvrtém čtvrtletí roku 2011.
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MasterCard v České republice
„Loňský rok byl v ČR ve znamení karet
šitých na míru pro určitou skupinu
obyvatel. Jedná se např. o karty pro ženy
od J&T Banky a Komerční banky. Druhá
jmenovaná je postavená na prestižní
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platformě World, na které v minulém roce
vznikla i kreditní karta Citi Life. Jsem rád,
že si tyto produkty našly na českém trhu
své místo. Jako „začátek bezkontaktní éry
v ČR“ se zapsal do dějin červen 2011, kdy
MasterCard společně se Citibank uvedl na
český trh první bezkontaktní karty pod
značkou PayPass™. Dnes už je možné
pořídit si i nálepku od Citibank s touto
technologií, a platit tak třeba telefonem.
Věřím, že letošní rok bude pokračovat na
vlně technologických inovací, které
přinesou
českým
držitelům
karet
pohodlné platební řešení pro jejich
každodenní
aktivity,“ uvedl Miroslav
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku.
Upozornění
informací

týkající

se

informační povinnosti, již společnosti ukládají
federální právní předpisy USA upravující oblast
cenných papírů, tudíž společnost nehodlá tyto
výhledové informace aktualizovat ani jinak
revidovat tak, aby odrážely skutečné provozní
výsledky, změny finanční situace, odhadů,
očekávání či předpokladů, celkové hospodářské
situace či poměrů v daném oboru, ani jiné
okolnosti, jež nastanou anebo již existují po
sestavení této tiskové zprávy, ani tak, aby
reflektovaly neočekávané události.
Skutečné výsledky se od takovýchto
výhledových informací mohou podstatně lišit
z mnoha důvodů, mezi něž patří důvody
uvedené ve výkazech společnosti MasterCard
Incorporated předkládaných Komisi pro cenné
papíry a burzu USA (Securities and Exchange
Commission, SEC), včetně výroční zprávy
společnosti na formuláři 10-K za rok končící
dnem 31. prosince 2006, čtvrtletní zprávy na
formuláři 10-Q za čtvrtletí končící dnem 31.
března 2007 a průběžných zpráv na formuláři 8
-K, jež společnost předložila SEC v průběhu
roku 2007, jakož i další důvody včetně potíží,
zpoždění či nedosažení vlastních strategických
cílů. To, že se výsledky společnosti mohou
podstatně lišit od očekávaných výsledků,
mohou způsobit i jiné faktory než ty, jež jsou
uvedeny výše.

výhledových

Informace obsažené v této tiskové zprávě,
které nejsou historickými skutečnostmi, včetně
informací o plánech, strategiích a očekáváních
společnosti MasterCard, jsou výhledovými
informacemi, na něž se vztahují ustanovení
Zákona o reformě procesního řádu ve sporech
týkajících se cenných papírů (Private Securities
Litigation Reform Act) z roku 1995 (tzv.
ustanovení „safe harbor“). Platnost těchto
výhledových prohlášení je vázána výhradně
k datu, kdy byla učiněna. Vyjma průběžné
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Ostrava/Las Vegas, 7.3.2012 - Skupina ABnote měla tu čest být platinovým partnerem
veletrhu CARTES in North America, který se konal ve dnech 5-7.3.2012 v Las Vegas.
Ohlasy návštěvníků byly velmi pozitivní a tato podařená akce bude mít evropské pokračování na
výstavě CARTES v Paříži 6.-8.11.2012. „Těšíme se, že se budeme opět moci při této příležitosti
setkat s našimi zákazníky a partnery z celého světa“, sdělila Blanka Havlásková, CEO ABnote
Czech & Senior Vice President ABnote Europe.

cardmag l roman kotlán l abnote czech l foto blanka havlásková & marie havlásková

media partner
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KARTY V ČÍSLECH
Visa Europe vykázala za rok 2011 dvouciferný růst jak v Evropě tak
v České republice
Praha, 26. ledna 2012 - Výše výdajů zaplacených kartami Visa v Evropě vzrostla v roce
2011 o 14 procent a dosáhla výše 1,16 bilionu euro. To znamená, že z
každých 7 eur zaplacených v Evropě je 1 euro zaplacené prostřednictvím
karty Visa.
Dvouciferný růst debetních karet VISA v Evropě
Růst debetních karet, jako preferovaného platebního nástroje, pokračoval svižným tempem. V objemu
i počtu transakcí byl u obchodníků zaznamenán růst o 16%. Téměř 80% spotřebitelských výdajů
v Evropě je hrazeno kartami. Peter Ayliffe, generální ředitel Visa Europe: “Navzdory pokračujícím
ekonomickým potížím vzrostly útraty kartou VISA v Evropě v roce 2011 o 14%, protože si
stále více zákazníků uvědomovalo výhody, bezpečnost a efektivitu elektronických plateb.
Nejsilnější růst byl opět v debetních kartách. Očekáváme, že tento růst bude pokračovat i
v roce 2012, kdy spustíme elektronické platby a službu digitální peněženky. Tyto nové
služby jsou klíčovou součástí naší strategie, výrazně změní zvyklosti při každodenním
nakupování a odhadujeme, že v roce 2020 bude přes polovinu transakcí učiněných kartou
VISA realizováno právě přes mobilní zařízení.“
Visa v Evropě stále roste
Výše výdajů zaplacených kartami Visa v Evropě vzrostla v roce 2011 o 14 procent a dosáhla výše 1,16
bilionu euro. To znamená, že z každých 7 eur zaplacených v Evropě je 1 euro zaplacené
prostřednictvím karty Visa. Celkový počet transakcí Visa Europe dosáhl 11,8 miliardy, což představuje
nárůst o 19%. Každý měsíc bylo v roce 2011 zúčtováno na miliardu transakcí.
Jak pracovat s rizikem: úspěch čipu
Ztráty ze zneužití karty dosáhly u karet Visa v Evropě v roce 2011 rekordního minima, když míra
zneužití poklesla o plných 27% na 0,04%, což řečeno jinými slovy znamená, že na každých 100 euro
zaplacených kartou Visa připadnou necelé 4 centy z kriminální činnosti. V České republice je táto cifra
ještě nižší - 0,01%. Tento výrazně klesající trend lze do značné míry připsat hlavně úspěchu čipové
technologie EMV: dnes má čip přes 75% karet Visa vydaných v Evropě.
Budoucnost plateb v Evropě
Společnost Visa Europe v roce 2011 výrazně pokročila v inovaci platebních karet. Celkem vydala na 30
milionů bezkontaktních karet a v říjnu 2011 spustila první mobilní platby (dosud možné jen za fyzické
přítomnosti zákazníka a na základě ověření). Společnost Visa Europe rovněž strategicky investovala
do společností Monitise a Beyond Analysis, a to kvůli své strategii Budoucnost plateb.
Společnost Visa Europe očekává, že v roce 2012 bude v oběhu na 50 milionů bezkontaktních
platebních karet a že dojde k nástupu prvních mobilních plateb. Ve druhé polovině roku spustí Visa
Europe rovněž svou službu digitální peněženky.
Česká republika
Přetrvávající rostoucí trend využívání platebních karet Visa
Na českém trhu je v současné době vydáno více než 5,5 milionů karet Visa. V uplynulém roce se
prostřednictvím karet Visa uskutečnilo celkem 269 milionů transakcí (meziroční nárůst ve výši 15%),
z toho přímo u obchodníků Češi uskutečnili bezmála 159 milionů transakcí, což představuje meziroční
nárůst o více než 22,6%. Navzdory ekonomické situaci se v České republice utratilo prostřednictvím
karet Visa téměř 22,5 miliard euro (meziroční nárůst ve výši 8,4%). U obchodníků pak útrata činila 5,9
miliard euro, čímž tyto výdaje meziročně vzrostly o více než 15,6%.
Zvýšení používání platebních karet na úkor hotovosti potvrzuje i vývoj statistik uplynulých šesti let.
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Celkové útraty prostřednictvím karet Visa v ČR dosahovaly v roce 2005 výše 10 miliard euro, zatímco
v uplynulém roce již 22,5 miliard euro. Za uplynulých šest let se tak částka více než zdvojnásobila.
Stejný nárůst byl zaznamenán u částky utracené prostřednictvím karet Visa u obchodníků.
V uplynulém roce takto spotřebitelé vydali částku přesahující 5,9 miliardy euro, oproti hodnotě 2,1
miliardy euro v roce 2005. 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 v loňském roce byl 159 milionů.
„Trend posledních let jednoznačně ukazuje, že se výrazně zrychluje tempo přechodu
k bezhotovostním platbám. 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 22,5%. O 12,5% se též zvýšila průměrná částka zaplacená právě na
debetní kartu v České republice,“ říká Miloslav Kozler, regionální manažer asociace Visa Europe
pro Českou republiku.
Nové platební technologie v ČR
Rok 2011 znamenal pro Českou republiku průlom z pohledu nových platebních technologií.
Bezkontaktní platební technologie umožňuje v České republice od loňského podzimu platbu kartou do
výše 500 Kč bez nutnosti zadávat PIN. Druhým milníkem bylo spuštění pilotního programu mobilních
bezkontaktních plateb, které umožňují platbu pomocí mobilního telefonu, a to díky technologii NFC
(Near Field Communication).
cardmag l roman kotlán l grayling

Roční statistiky SBK
Praha, 21.2.2012 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává pravidelně čtvrtletní statistiky ukazatelů
rozvoje kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje
pouze za členské instituce SBK. Statistické ukazatele za rok 2011 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 platebních karet v ČR dosáhl k 31.12.2011 celkem 10.600.076, z toho
debetních karet
kreditních karet
charge karet
čipových karet

7 445 017
2 858 390
286 669
9 478 098

Komentář: Meziročně počet debetních karet mírně stoupl o 0,7%, v počtu 2 858 390
kreditních karet jsou nově zahrnuté i nebankovní kreditní karty, které ve srovnávacím
období roku 2010 nebyly ve statistikách SBK zahrnuté. Z hlediska migrace karet na
čipovou technologii se ČR řadí k nejaktivnějším zemím v Evropě; v současné době je více
než 98% debetních karet čipových a taktéž téměř 66% kreditních karet opatřených
čipem.
Bankomaty
K 31.12.2011 bylo v ČR v provozu 4.082, z toho 2.048 na pobočkách bank
počet výběrů v bankomatech v roce 2011
objem výběrů v bankomatech v roce 2011

174 271 751
644 452 758 000 Kč

Komentář: Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 5,5%. Počet výběrů
z bankomatů v ČR se meziročně zvýšil o 3,5% a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 4%.
Průměrná vybíraná částka z bankomatu byla 3.698 Kč. Z hlediska migrace bankomatů na
čipovou technologii dosáhla ČR 100%
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Obchodní místa
K 31.12.2011 bylo v ČR 69.878 obchodních míst akceptujících karty, z toho
počet
počet
počet
počet

provozoven vybavených POS
provozoven vybavených pouze imprinterem
internetových obchodů akceptujících karty
provozoven poskytujících službu cash back

59 836
6 129
3 444
5 368

Komentář: Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o více než 7%,
počet internetových obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o téměř
19%; meziročně narostl počet míst poskytující službu cash back o více než 10%.
Z hlediska migrace POS na čipovou technologii dosáhla ČR více než 96%.
Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 31.12.2011 dosáhl 3.444 e-shopů
počet e-shopů
počet transakcí v roce 2011
objem transakcí v roce 2011

3 444
5 587 000
6 332 937 000 Kč

Komentář: Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o 82%; objem
nákupů uhrazených kartou vzrostl meziročně o 65%. Průměrná částka uhrazená kartou
v internetovém obchodě byla 1.133 Kč.
Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 31.12.2011 službu cash back vzrostl na 5.368
počet obchodů
počet transakcí v roce 2011
objem transakcí v roce 2011

5 368
365 925
429 312 000 Kč

Komentář: Meziročně stoupl počet Cash back transakcí o 49%. Objem hotovostních
transakcí na pokladně obchodního místa se meziročně zvýšil o téměř 48%. Průměrná
částka výběru na pokladně v rámci transakce byla 1.173 Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně interpretováno mj. z hlediska srovnání použití karty
na platebních terminálech v obchodních místech (POS) a na bankomatech (ATM).
počet transakcí v obchodních místech v roce 2011
počet výběrů hotovosti z bankomatů v roce 2011
objem transakcí v obchodních místech v roce 2011
objem výběrů v bankomatech v roce 2011

269 309 082
167 872 970
269 077 694 000 Kč
626 967 068 000 Kč

Komentář: Domácí držitelé karet jednoznačně dávají přednost používání karet
v obchodech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů. Četnost využívání platebních karet
přímo za platby v obchodech oproti počtu výběrů z bankomatů byla v roce 2011 vyšší o
více než 60%. Finanční objem realizovaných transakcí přímo kartami v obchodech
představuje 43% z celkových transakcí kartami. Meziročně se zvýšil počet transakcí
v obchodních místech o více než 20%, počet výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně
zvýšil o téměř 6%. Průměrná částka uhrazená přímo kartou byla 992 Kč; průměrný výběr
hotovosti z bankomatu byl 3.734 Kč.
Jednotlivé detailní roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou
k dispozici na webových stránkách SBK www.bankovnikarty.cz
cardmag l milan zátka & roman kotlán l sbk
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU
Celkové příjmy společnosti easyJet vzrostly k 31. 12. 2011 o 16,7%
Praha 26. ledna 2012 - easyJet, čtvrtý největší dopravce na pražském ruzyňském letišti,
oznámila výsledky hospodaření za finanční čtvrtletí končící dnem 31. prosince 2011[1].
Příjmy easyJet vzrostly v meziročním srovnání o 16,7% na 763 milionu liber. Počet
přepravených cestujících vzrostl o 8,1% na 12,9 milionů.

„Společnosti easyJet se podařil silný start do nového roku, a to především díky přísné

kontrole výdajů, síle easyJet sítě, naplňování kapacity provozu a
cenovým akcím v druhé polovině minulého finančního roku. Dobré
výsledky ve čtvrtletí dokázaly, že jsme obezřetní a naše zacílení na business cestující je
správné. Ačkoliv se stále pohybujeme v ekonomicky náročném prostředí, dostupné ceny a
zaměření společnosti easyJet na snadné létání zajišťuje, že easyJet je na dobré cestě
k úspěchu,“ uvedla Carolyn McCall, výkonná ředitelka easyJet.
Nejdůležitější výsledky easyJet (čtvrtletní výsledky k 31. 12. 2011):
Celkové příjmy vzrostly o 16,7% na 763 mil. liber a to hlavně díky výraznému navýšení příjmů za
cestujícího, které vzrostly o 9,2% na 51,83 liber; příjmy na sedadlo vzrostly o 7,7%.
Počet vypravených sedadel vzrost o 6,9% na 14,7 mil. - hlavně díky faktu, že v zimním období tohoto
čtvrtletí nedošlo k žádnému výraznému narušení provozu.
Počet přepravených cestujících vzrost o 8,1% na 12,9 milionu a ukazatel obsazenosti se zvýšil o 0,9
procentního bodu na 87,6%.
K meziročnímu snížení nákladů společnosti easyJet přispěla absence narušení provozu z důvodu
sněhu, které easyJet zažil minulý rok ve stejném čtvrtletí. Díky tomu klesly náklady na sedadlo (mimo
nákladů na pohonné hmoty) o 1,6%. Pokud uvažujeme plánované navýšení letištních poplatků a
nákladů na posádku, zvýšily se náklady na sedadlo (mimo nákladů na pohonné hmoty) o 2,5%. Tento
vzrůst je v souladu s očekáváními z listopadu 2011.
Provozní výkonnost je i nadále velmi silná - včasné přílety a odlety se zvýšily o 23 procentních bodů na
88% a spokojenost zákazníků vzrostla o 11 procentních bodů na 85%.
Jelikož v první polovině finančního roku easyJet už je 70% letů rezervovaných, předpokládá se, že při
konstantní měně bude procentuální nárůst příjmů za sedadlo zhruba stejný jako v uplynulém čtvrtletí.
Díky tomu easyJet očekává, že pokud nedojde k žádným narušením provozu ve druhém čtvrtletí, tak
nárůst příjmů nahradí navýšení nákladů na palivo prvního pololetí. Tím dostane ztráty prvního pololetí
na podobnou úroveň jako v první polovině minulého roku.
O společnosti easyJet:
easyJet zaujímá vedoucí pozici na 100 nejlepších evropských linkách a na 50 největších evropských
letištích a je tak evropskou jedničkou s
nejlepší dopravní sítí. Více než 300 milionů
Evropanů bydlí v okruhu jedné hodiny jízdy
autem od letiště, na které létá easyJet, což
je více lidí než u jiných leteckých
společností. Díky nabídce nejnižšího
jízdného na oblíbená letiště očekává easyJet
nárůst zisků o 10% a plánuje přepravit 50
milionů cestujících na více než 500 linkách
mezi 119 letišti a 29 zeměmi. easyJet je
největší leteckou společností ve Velké
Británii a v Evropě je na čtvrtém místě,
posuzováno podle počtu přepravených
cestujících. V roce 2009 přepravil easyJet
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28 milionů cestujících ve Velké Británii a 46 milionů celkem. Průměrně vychází pouze ₤45/€50 na
1100km a cestujícího. easyJet se zaměřuje i na udržitelný rozvoj. Za posledních deset let snížil easyJet
investicemi do nejnovějších technologií emise CO2 na cestujícího a kilometr o 25%. Jeho flotila čítá
skoro 200 nejmodernějších letadel, která jsou v průměru stará 3,5 roku.
easyJet létá do:
Aberdeen, Agadir, Ajaccio, Alicante, Almeria, Amsterdam, Antalya, Asturias, Atény, Barcelona, Bari,
Basilej, Bastia, Belfast, Belfast City, Benátky, Berlín, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Bodrum, Bordeaux,
Bournemouth, Brindisi, Bristol, Budapešť, Brusel, Bukurešť, Casablanca, Catania, Cagliari, Curych,
Kodaň, Korfu, Crete, Dalaman, Doncaster, Dortmund, Dubrovník, Düsseldorf, Edinburgh, Faro,
Fuerteventura, Ženeva, Gibraltar, Glasgow, Gran Canaria, Grenoble, Hamburg, Helsinky, Heraklion,
Hurghada, Ibiza, Innsbruck, Inverness, Istanbul, Jersey, Kolín nad Rýnem, Kos, Krakov, Lamezia
Terme, Larnaca, Lanzarote, La Rochelle, Lisabon, Liverpool, Ljubljana, Londýn Gatwick, Londýn Luton,
Londýn Stansted, Lyon, Madeira, Madrid, Mahon, Malaga, Malta, Manchester, Marakéš, Marseille,
Milán Linate, Milán Malpensa, Montpellier, Mnichov, Murcia, Mykonos, Nantes, Neapol, Newcastle,
Nice, Olbia, Palermo, Palma, Paphos, Paříž Charles de Gaulle, Paříž Orly, Pisa, Porto, Praha, Rhodes,
Řím, Salzburg, Santorini, Sharm El Sheik, Sofie, Split, Stockholm, Tanger, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife,
Thessaloniki, Toulouse, Turín, Valencie, Vídeň, Zakynthos.
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cinecard
Praha, listopad 2011 - Na úvod podzimní mezinárodní konference
cardforum.2011 ve Špindlerově Mlýně byla představena filmová
zkratka přibližující vývoj v oblasti platebních karet od 50. let po
současnost.
S mírnou nadsázkou byla tvůrci klipu rozehraná vizuální hříčka parafrázující virtuální svět spojující
platební možnosti minulosti a dneška. Klip byl natáčen na pražské Náplavce s využitím dobových
kostýmů a dalších rekvizit z 50. let. Filmové záběry byly od počátku směřované k propojení s dnes již
ikonickými tóny skladby Jazz Suite No.2, Walz No.2 od Dimitrije Šostakoviče.
Námět a scénář je z ruky Romana Kotlána, režie se ujal Petr Braun, za kamerou stál Jan Pivoňka, střih
a postprodukci obstaral Lukáš Kopejko. Kostýmy a rekvizity zajistila Jitka Kopejtková, světla poskytla
společnost Noon Filmtechnik, platební terminál zapůjčila společnost Ingenico ČR, catering a zázemí
štábu poskytla Vltavská restaurace na Náplavce, rekvizity pocházely z Vetešnictví v Praze na Újezdě.
Projekt vznikl za podpory pražské kanceláře Visa Europe. Více informací naleznete na
www.cinecard.cz

karta jakou svět neviděl
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TÉMA
MasterCard míří inovativními mobilními platbami na další miliardu
spotřebitelů
Praha, 29. února 2012 - Společnost MasterCard, lídr v oblasti mobilních plateb,
představila svou vizi, jak dosáhnout na další miliardu spotřebitelů
prostřednictvím inovací a partnerství na poli mobilních plateb.
Na tiskové konferenci u příležitosti Světového kongresu o mobilních komunikacích
(Mobile World Congress) v Barceloně společnost MasterCard ústy svého globálního
ředitele pro mobilní řešení Munga Ki Wooa představila ve spolupráci se svými předními partnery,
společnostmi Comviva, Intel, iZettle, Santander a Turkcell, svou vizi budoucnosti mobilních plateb.
Partneři podrobně popsali společnou vizi, v níž je oslovení další miliardy spotřebitelů pomocí mobilních
řešení postaveno na spolupráci a inovacích dosahovaných spojeným úsilím všech složek, a to včetně
dodavatelů technologií, mobilních operátorů a finančních institucí. Společnost MasterCard rovněž
využila této největší světové akce pro odvětví mobilních technologií k oslavě řady nových partnerství a
iniciativ z celého světa v této oblasti, jako například:
Představení projektu Wanda, společného podniku firem Telefónika a MasterCard - jedná se o
novou korporátní a spotřebitelskou značku, která bude poskytovat mobilní platební řešení pro více než
87 miliónů zákazníků společnosti Movistar na latinskoamerických trzích. Tyto mobilní platební služby
budou propojeny s mobilní peněženkou nebo předplaceným účtem, jež mimo jiné umožní převody
hotovosti, dobíjení předplacených telefonních karet nebo placení účtů a maloobchodních nákupů.
Mobilní peněženka a předplacené účty budou k dispozici v jakoukoliv dobu kdekoliv na světě.
Partnerství s BOKU, Inc., které spotřebitelům ještě více zpříjemní nakupování a umožní jim platit,
získávat slevy a cílené nabídky a kontrolovat útratu - to vše přes jejich mobilní telefony všude tam,
kde obchodníci přijímají MasterCard. Služba BOKU Accounts nabízená prostřednictvím operátora
mobilní sítě účastníka v partnerství s MasterCard Prepaid nabízí spotřebitelům pohodlný způsob placení
na cestách.
Nový partnerský program MasterCard Mobile Money, spuštěný ve spolupráci s prvními partnery
společnostmi Comviva, Sybase 365 a Utiba, má za cíl pomoci více než 2,5 miliardy spotřebitelů
s nedostatečným přístupem k finančním službám získat přístup k formálním finančním službám
prostřednictvím jejich mobilních telefonů.
A dnes rovněž oslavujeme naše nejnovější odvětvové ocenění, udělené asociací GSMA: Společnosti
Etisalat, MasterCard a Oberthur Technologies získaly v 17. ročníku soutěže Global Mobile Awards, jejíž
výsledky byly vyhlášeny na Světovém kongresu o mobilních komunikacích, cenu za Nejlepší inovaci
v oblasti mobilních plateb. Toto významné ocenění je vyjádřením uznání za naši spolupráci při
zavádění platebních systémů využívajících technologie bezdrátových přenosů na krátkou vzdálenost
NFC ve Spojených arabských emirátech.
„Světový kongres o mobilních komunikacích 2012 nabídl společnosti MasterCard
jedinečnou příležitost setkat se bok po boku s některými předními hráči v mobilním
odvětví a načrtnout naši společnou vizi pro budoucnost. Mobilní technologie představují
významnou příležitost, jak umožnit spotřebitelům na celém světě, aby měli obchodování a
bankovnictví doslova ve svých rukou. Inovativním přístupem k mobilnímu obchodování
společnost MasterCard a její partneři pomáhají plně využít potenciál mobilního
obchodování a uvést miliardy spotřebitelů do světa bez hotovosti,“ řekl Mung Ki Wu,
globální ředitel pro mobilní řešení MasterCard, na závěr tiskové konference.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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PROFIL ZEMĚ
Slovensko z pohledu platebních karet
Slovenská republika svou rozlohou 49 035 km² a počtem obyvatelstva 5 440 078 patří k malým
státům; je 111. státem na světě co do rozlohy, počtem obyvatelstva je 88., s
hustotou 103 obyvatel/km² (srov. s ČR - 130, Polsko - 123, Maďarsko - 107). Hlavní
město: Bratislava, 455 380 obyv. Země bez přístupu k moři, skalnatá a hornatá,
pohoří Tater je protkáno četnými jezery a údolími. Nejníže položeným místem je
řeka Bodrok 94 m, nejvyšší horou Gerlachovský Štít 2 655 m. Státním zřízením je parlamentní
republikou. Den nezávislosti - 1. ledna 1992. Státní svátek - Den ústavy, 1. září (1992). Prezidentem je
Ivan Gašparovič.
Kořeny Slovenska můžeme vysledovat až do 9. stol. k Velké Moravě. Následně se Slováci stali součástí
Maďarského království, kde setrvali po dalších 1000 let. Vytvoření duální Rakousko-Uherské monarchie
v 1867, s politikou jazykového a politického útlaku, vedlo k posílení slovenského nacionalismu a
pěstování kulturních styků s blízkými Čechy, kterým také vládli Rakušané. Po zániku rakouského
imperia po skončení 1. světové války se Slováci spojili s Čechy a vytvořili Československo.
V 19. století začalo, podobně jako v jiných zemích Evropy, národní obrození, během kterého se mezi
slovenskou a českou inteligencí v jistém křídle prosadil názor o „dvou větvích jednoho národa“. To
nakonec vyústilo ve společný boj za samostatnost a vznik Československa. V období druhé světové
války na území Slovenska existoval Slovenský stát, který byl satelitem nacistického Německa a zanikl s
koncem 2. světové války. Po chaosu vyvolaném 2. světovou válkou se Československo stalo
komunistickým státem v rámci Východní Evropy dominované Sovětským svazem. Vliv Sovětů se
zhroutil po roce 1989 a Československo se opět stalo svobodným. Slováci a Češi se dohodli na klidném
odloučení a od 1. ledna 1993 mají Slováci svůj plně samostatný stát od 1. ledna 1993. Slovensko se
připojilo k alianci NATO a Evropské unii na jaře 2004.
Od vytvoření samostatného státu v r. 1993 provedlo Slovensko mnoho významných ekonomických
reforem. Reformy daní, zdravotnictví, důchodového pojištění a sociální reformy pomohly Slovensku
upevnit rozpočet a umožnit přistoupení ke společné euro měně k 1. lednu 2009. Hlavní privatizace
byly téměř ukončeny, bankovní sektor je téměř celý v zahraničních rukou a vláda napomohla
pobídkami k nastartování zahraničních investic. Ekonomický růst Slovenska v letech 2001 - 2008
předčil očekávání navzdory evropskému zpomalení. Nezaměstnanost poklesla z nepřijatelné
úrovně 18% v letech 2003-04 na 7,7% v roce 2008. Na hospodářském růstu se přímé zahraniční
investice podílely až do roku 2008. Největší výhodou Slovenska pro zahraniční investory jsou levná a
odborná pracovní síla, nízké daně, rovná daň 19% z příjmu společností i fyzických osob, žádné daně
z dividend, relativně liberální zákoník práce a příznivá geografická poloha. Zejména byly významné
zahraniční investice do automobilového a elektronického odvětví. K udržení stabilního prostředí pro
investory doporučila Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj slovenské vládě, aby se zdržela
zásahům do důležitých sektorů ekonomiky. Nicméně přístup Bratislavy ke snížení ekonomického
zpomalení zahrnoval i podstatné vládní intervence a znárodňování strategických společností. Vláda
premiérky Radičové, u moci od července 2010 (a v demisi od listopadu 2011) povolila mírný nárůst
deficitu na 7,9% HDP v r. 2010. HDP poklesl téměř o 5% v r. 2009, než se dostal zpět na růst o 4%.
Nezaměstnanost přesáhla 12% v 2010, když globální recese dopadla na četné segmenty ekonomiky.
Bohaté přírodní zdroje zahrnují hnědé uhlí, drobné zásoby železné rudy, mědi a manganové rudy, soli
a půdy.
Pracovní síla čítá 2,707 milionů, (50% obyv. v 2010, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je
71,6% (v ČR též 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 3,89 mil. V zemědělství pracuje 3,5%, (v ČR
38,3%), v průmyslu 27% (v ČR 59,5%) a ve službách 70% (v ČR 38,3%) obyvatelstva
(2009). Nezaměstnanost vzrostla v roce 2010 na 12,5%. Počet obyvatel pod hranicí chudoby činí
21% (2002). Míra inflace (ve spotřebitelských cenách) dosáhla 1% (2010). Míra migrace (2011) je
0,29 migrantů/1000 obyv. (Česko 0,97 migrantů/1000 obyv.), tj. přírůstek 1 578 obyv. ročně (v ČR
přírůstek 9 885). Podíl obyvatel žijící ve městech: 55%. Výdaje na vzdělání činí 3,6% HDP (2007) (v
ČR 4,4%, 2008). Růst ekonomiky v r. 2010 byl 4%. Veřejný dluh činil 41% HDP.
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Obyvatelstvo je poměrně homogenní: Slováci 85,8%, Maďaři 9,7%, Romové 1,7%, Rusíni/Ukrajinci
1%. Náboženství: římskokatolické 69%, protestantské 10,8%, jiné nebo neuvedeno 3,2%, bez
vyznání 13% (sčítání lidu 2001).
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (r.2010). Slovensko má
moderní telekomunikační systém, který v posledních letech silně expanduje růstem mobilních služeb.
Analogový systém je nahrazován digitálním a je posilován optickými kabely. Počet pevných telefonních
linek dosáhl 1,099 mil. (v ČR 2,198 mil.) s hustotou 20 linek na 100 obyv., počet mobilních čísel 5,925
miliónů (v ČR 14,331 mil.) s hustotou 109 mobilů na 100 obyv.
Počet internetových serverů (2010) dosáhl počtu 1,133 mil. (v ČR 3,494 mil.) a počet internetových
uživatelů činí 4,063 mil. (v ČR 6,681 mil., 2009). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá
z hlediska finančních služeb, jako z hlediska komfortu občanského života: síť železnic vzhledem
k rozloze není rozsáhlá, jen: 3.622 km (v ČR 9.632 km), síť silnic dosáhla 43.761 km, včetně 384
dálnic (v ČR 128.719 km, včetně 729 km dálnic), a délka vodních cest je 172 km (v ČR 664 km).
V tabulce srovnání ekonomik Slovenska České republiky.
Srovnání ekonomik, 2010

Slovensko

Česko

120,2 mld. USD

261,3 mld. USD

-

4 993,7 mld. CZK

159,2 mld. EUR

199,3 mld. EUR

HDP

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

5,44 mil.

10,190 mil.

22 000 USD

25 600 USD

-

489 241 CZK

29 139,1 EUR

19 522 EUR

Počet pracujících

2,707 mil

5,415 mil.

Míra inflace

1,00%

1,50%

Nezaměstnanost

12,50%

9,00%

Bankovní systém
Oblast platebních karet je částečně integrovaná do platformy společné spolupráce v nekonkurenčních
oblastech odvětví karet ve „Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky“ (ve zkratce "ZBK"),
které je zájmovým sdružením právnických osob s celoslovenskou působností. Sdružení vzniklo v roce
1993 a v současnosti má 15 řádných členů. Hlavním cílem ZBK je vytváření podmínek pro využívání
bankovních karet v mezibankovním platebním styku v Slovenské republice a vytvoření, podpora a
rozvoj společné sítě bankomatů a obchodníků tak, aby ji mohli využívat všichni držitelé bankovních
platebních karet.
Členské banky ZBK nabízejí vlastní karty vydávané v spolupráci se společností MasterCard Europe
(karty s označením Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic), společností Visa Europe (karty s
označením VISA, VISA Electron) pro domácí a mezinárodní použití. Ve spolupráci se společností Diners
Club, American Express a JCB zabezpečují přijímání platebních karet s těmito logy v síti svých
bankomatů a/anebo obchodníků.
Vytvoření společné sítě bankomatů a společné sítě obchodníků umožnilo všem držitelům bankovních
platebních karet všech členských bank ZBK uskutečňovat výběry hotovostí z bankomatů v kterémkoli
bankomatu a uskutečňovat platby v síti obchodů a služeb na území Slovenské republiky. Všechny
bankomaty připojené do společné sítě i obchodní místa jsou označená logem ZBK.
Vybudování společné sítě obchodníků přijímajících ve svých zařízeních platby za zboží a služby
prostřednictvím bankovních platebních karet přispívá k rozvoji bezhotovostního platebního styku.
Umožňuje všem držitelům bankovních platebních karet, provádět platby v síti obchodů a služeb (tj.
hotely, obchody, obchodní domy, supermarkety, čerpací stanice, cestovní kanceláře, kasina,
restaurace, atd..) v kterémkoli obchodním místě na území SR akceptujícím platební karty. Tato
obchodní místa jsou označena logem ZBK.
Na Slovensku dále působí několik bank (např. Slovenská sporitelňa, Tatra Banka, Volksbank, VUB),
které nejsou členy ZBK a na trhu působí zcela samostatně.
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Vydávání karet v SR
Na trh bankovních karet vstoupilo celkem 14 bank. Kromě toho se vydáváním karet zabývá řada
nebankovních subjektů, které vydávají karty úvěrové.
Členství
v ZBK
-

Název banky
Slovenská sporiteľna

Splacený kapitál

Založena

212 000 000 EUR

04.07.1995

UniCredit Bank Slovakia

√

235 492 694 EUR

01.04.2007

Československá obchodná banka

√

248 004 000 EUR

30.01.2009

Privatbanka

√

25 120 648 EUR

01.11.2005

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

-

33 207 164 EUR

01.11.2007

Všeobecná úverová banka

-

430 819 063 EUR

25.03.1992

Tatra banka

-

64 326 228 EUR

18.03.2003

Dexia banka Slovensko

√

64 906 082 EUR

01.10.2003

OTP Banka Slovensko

√

68 488 401 EUR

15.07.2002

Poštová banka

√

82 702 258 EUR

31.12.1992

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

-

pob. zahraničnej banky

24.09.2003

BRE Bank SA

-

pob.zahr. banky mBank

02.02.2008

Citibank Europe plc

√

pob. zahraničnej banky

01.01.2009

Komerční banka

√

pob. zahraničnej banky

01.01.2011

Nebankovní subjekty
Diners Club CS, s.r.o.

Členství
v ZBK
√

Splacený kapitál

Založen

235 492 694 EUR

30.11.1998

PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.

√

64 326 228 EUR

31.10.1996

First Data Slovakia, a.s.

√

4 906 061 EUR

19.05.1994

AXASOFT, a. s.

√

2 976 943 EUR

19.12.1991

Euronet Services Slovakia, s.r.o.

√

2 602 868 EUR

21.02.2003

Logomotion, s.r.o.

√

365 134 EUR

11.03.1994

WINCOR NIXDORF s.r.o.

√

248 955 EUR

19.09.2000

Nástup a obliba bankovních karet na Slovensku je podobná jako v České republice, což dokládal
přehled růstu počtu karet v letech 2000 - 2006, viz statistika v cardmag#2.2007. Tehdy začaly být
vydávány karty domácí i mezinárodní, a debetní, kreditní i charge karty. Stav rozvoje a různé aspekty
karet v SR přibližují následující tabulky a grafy. Statistické údaje dále uváděné vypovídají pouze o
subjektech sdružených v ZBK, ostatní subjekty svoji statistiku nezveřejňují.
Vývoj počtu vydaných platebních karet v SR 2008 - 2010
ZBK

2008

2009

30.6.2010

3 913 009

3 998 137

4 127 129

Vydané karty
- debetní karty
- kreditní karty

1 340 790

1 082 008

907 970

Počet karet celkem

5 253 799

5 080 145

5 035 099

V prvním pololetí 2010 bylo ve Slovenské republice vydáno z celkového počtu karet 18% kreditních (v
ČR to tehdy bylo 23%).
Typy platebních karet na Slovensku

cardmag no 1.2012

34

© březen 2012

Počet karet na Slovensku

Počet karet na jednoho obyvatele
Parametr, umožňující srovnávat rozvinutost kartového trhu a oblibu karet u spotřebitelů, je počet
platebních karet na obyvatele, příp. na obyvatele ve věkové kategorii 15 - 64 let. Z tabulky "Počet
karet na obyvatele" vyplývá, že v obou kategoriích obyvatel vzrostl počet karet na Slovensku cca 3x za
posledních 10 let; v současnosti počet karet na obyvatele v České i Slovenské republice dosáhl
shodného stupně.
SR

ČR

2000

2010

2010

Počet karet na obyvatele

0,32

0,92

0,92

Počet karet na obyvatele ve
věku 15 - 64 let

0,44

1,29

1,29

Bankomaty
Bankomaty patří neodmyslitelně ke službám, které banky svým klientům poskytují. Podle posledních
údajů z roku 2007 bylo na Slovensku 11 bank, které vybudovaly bankomatové sítě. Po prvních
bankomatech Slovenské spořitelny také ostatní instituce zaváděly svoje sítě bankomatů.
Název banky

Počet bankomatů (2007)

Slovenská sporiteľna

521

Všeobecná úverová banka

461

Tatra banka

259

Československá obchodná banka

113

OTP Banka Slovensko

110

UniCredit Banka

84

Istrobanka

79

Dexia banka Slovensko

64

Ľudová banka

63

Poštová banka

56

HVB Bank Slovakia

54

Celkem

1864

Celkový počet bankomatů dle současné statisky pro banky sdružené v ZBK ukazuje významný rozvoj
v počtech bankomatů za poslední 3 roky, s nárůstem o 125%.
ZBK

2008

2009

Počet bankomatů

2 266

2 310

2 330

Počet výběrů

51 773 175

89 514 926

42 170 933

Objem výběrů (SKK, EUR)

171 536 281 000 SKK

9 983 025 465 EUR

4 892 298 835 EUR
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Ze srovnání, kolik obyvatel připadá na jeden instalovaný bankomat, vyplývá, že na Slovensku je
hustota bankomatů o něco větší než v Česku: na jeden slovenský bankomat připadá jen 2 334
obyvatel, v Česku 2 637 obyvatel (2010). Geografické pokrytí je v obou republikách prakticky stejné,
na Slovensku připadá na 1 km2 47,5 bankomatů a v ČR 49.
Obchodní místa
Vysoký počet bank vedl i na Slovensku k silné konkurenci, a počet terminálů se za čtyři roky téměř
zdvojnásobil.
Obchodníci
Počet terminálů

2006

2007

2008

2009

1. pol. 2010

19 051

n/a

31 722

35 478

36 279

Počet POS terminálů na Slovensku

Ze srovnání, kolik obyvatel připadá na jeden platební terminál, vychází lépe Slovenská republika. Na
Slovensku připadá jeden POS terminál na 150 obyvatel, a v ČR na 177 obyv. (2010). Obrázek o
stávající kartovém trhu Slovenska podávají statistiky, v tabulce porovnání s kartovým trhem v ČR.
Obchodníci

2008

2009

Počet plateb

35 090 327

84 275 664

1. pol. 2010
47 610 634

Objem plateb

46 299 534 211 SKK

3 134 575 081 EUR

1 648 384 872 EUR

Poměr počtu výběrů a plateb, 2009

Počet objemu výběrů a plateb, 2009
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Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik slovenského a českého kartového trhu
2009
Počet bankovních
karet
Počet výběrů /kartu/
rok
Počet plateb hotov/
kartu/rok
Počet transakcí

SR

%

ČR

8 477 000

%

9 054 308

5

47%

18,4

45%

5,6

53%

22,4

55%

Počet výběrů

89 514 926

51,5%

166 703 439

45%

Počet plateb

84 275 664

48,5%

203 033 195

55%

Objem výběrů

9 983 025 465 EUR

76%

Objem plateb

1 648 384 872 EUR

24%

Objem transakcí

Průměrný výběr

111 EUR

Průměrná platba

37 EUR

610 956 300 856 CZK
23 085 444 959 EUR
211 215 404 462 CZK
7 980 933 476 EUR
3 664 CZK
138 EUR
1 040 CZK
39 EUR

Akceptace karet

75%
25%

1. pol. 2010

Počet bankomatů

2 330

3 741

Počet platebních terminálů

36 279

57 457

Výše průměrné platby v polovině roku 2010 činila 37 EUR, což odpovídá ochotě držitelů karet používat
karty i pro běžné nákupy, a tato zkušenost ze stejného období odpovídá situaci v Česku, kde
průměrná platba byla 39 EUR, tj. 1 040 Kč v ČR.
Porovnání poměru bezhotovostních plateb k výběrům hotovosti vede k závěru, že v polovině roku
2010 činil podíl počtu bezhotovostních plateb na všech transakcí 24% (v ČR - 25%). Z tohoto hlediska
lze usuzovat na shodné chování držitelů karet v obou zemích.
cardmag | františek tomášek (s využitím ZBK, CIA factbook, NBS)
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POHLED ZE SLOVENSKA
Prvý rok Bratislavskej mestskej karty
Bratislava, 18.1.2012 - Bratislavská mestská karta začala písať svoju históriu dňa 10.
januára 2011. Týmto dňom sa v mestskej hromadnej doprave a ďalších mestských
organizáciách začali po prvýkrát akceptovať Bratislavské mestské karty. Držitelia karty
mohli pri zaplatení kartou získavať osobitné zľavy - bonusy pri nákupe vstupeniek do
mestských športových a kultúrnych zariadení a predplatných cestovných lístkov
v mestskej hromadnej doprave.
Bratislavská mestská karta je
kombináciou platobnej a dopravnej funkcionality, ktorá
navyše občanom s trvalým pobytom v Bratislave poskytuje mnohé zľavy v mestských organizáciách
a u vybraných obchodníkov. Svojimi parametrami je unikátom v regióne strednej Európy. O jej
úspechu a jedinečnosti jej riešenia svedčí aj nominácia spoločnosti First Data, ktorá Bratislavskú
mestskú kartu procesuje a významnou mierou sa podieľala aj na jej vzniku, na prestížne celosvetové
ocenenie Prepaid Awards 2011.
Bratislavskú mestskú kartu vydávajú banky na základe zmluvy o spolupráci vo forme medzinárodnej
multifunkčnej platobnej karty Maestro®. V porovnaní s bežnou platobnou kartou umožňuje aj
bezkontaktné platby prostredníctvom technológie PayPassTM. Dopravná aplikácia umiestnená na karte
dáva možnosť využívať kartu aj ako „električenku“ v mestskej hromadnej doprave. V Mestskej
knižnici v Bratislave, v Univerzitnej knižnici v Bratislave a Centre vedecko-technických informácií SR sa
akceptuje mestská karta ako knižničný preukaz. Dá sa použiť aj ako karta goticket (elektronická
vstupenka) pri nákupe vstupeniek v predajnej sieti ticketportál.
Začiatkom roku 2011 do projektu s mestom Bratislava vstúpili 3 banky: OTP Banka, UniCredit Bank
a VÚB Banka, v priebehu marca pristúpila k vydávaniu karty aj VOLKSBANK Slovensko a 6. júna začala
vydávať Bratislavskú mestskú kartu aj Poštová banka. Každá z týchto bánk vydáva Bratislavskú
mestskú kartu svojim klientom vo forme debetnej platobnej karty k účtu; záujemcovia o kartu, ktorí
nemajú v týchto bankách účet alebo nemajú účet v žiadnej banke, si môžu Bratislavskú mestskú kartu
zabezpečiť vo forme tzv. predplatenej (dobíjacej) karty, bez potreby založenia účtu v banke.
Predplatené karty
vydávajú UniCredit Bank, OTP Banka a Poštová banka; Poštová banka
vydáva predplatenú kartu aj pre deti od 6 rokov. Celkove 5 bánk vydalo do konca roka 2011 takmer
35 tisíc (34 857) mestských kariet, v tom bolo 6867 predplatených kariet (bez potreby založenia účtu
v banke) a 405 aj s licenciou EURO 26.
Bratislavská mestská karta je určená obyvateľom s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí na základe
zaplatenia kartou získajú bonus vo výške 10% pri nákupe predplatných cestovných lístkov v MHD a vo
výške 20% zo vstupného pri návšteve bratislavskej ZOO, Mestského múzea Bratislava, Galérie Mesta
Bratislavy a športových zariadení STaRZu. (Plaváreň na Pasienkoch, letné mestské kúpaliská,
fitnescentrum, športoviská, Zimný štadión Ondreja Nepelu, Zimný štadión Dúbravka... ).
Podľa pôvodného predpokladu sa mestské karty najviac využívali pri nákupe predplatných cestovných
lístkov v Dopravnom podniku Bratislava. Celkove bolo za rok 2011 aktivovaných na dopravnú kartu
17 119 Bratislavských mestských kariet a predaných 38 893 predplatných cestovných lístkov s 10%nou bonusovou zľavou. V ostatných mestských organizáciách bolo na BMK realizovaných celkom
16 607 transakcií (zakúpenie vstupeniek a permanentiek), z toho v rámci zariadení STaRZu 13 636
transakcií. Výhody mestskej karty najviac využívali ich držitelia v plavárni Pasienky (7 310 transakcií),
v lete aj na kúpaliskách a v bratislavskej ZOO, ďalej na športoviskách STaRZu, v saune a
fitnescentre). Do projektu sa zapojili aj obchodníci a poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú držiteľom
Bratislavskej mestskej karty zľavy vo výške 3-50% v sieti 76 obchodov a prevádzok poskytujúcich
služby. Držitelia kariet s licenciou EURO 26 majú možnosť čerpať zľavy a benefity v rozsiahlej sieti
obchodov doma i v zahraničí.
„Bratislavská mestská karta s technológiou MasterCard PayPass predstavuje pre
obyvateľov Bratislavy, slovenské banky i ostatných partnerov projektu prielomový
produkt, ktorý svojou multifunkčnosťou úspešne naplňuje predstavy všetkých strán.
Jasne tiež vidíme, že benefity Bratislavskej mestskej karty prispievajú ke zmene prístupu
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k platobným kartám. Proto tento projekt považujeme za veľmi dôležitý nástroj
vzdelávania našich spoločných zákazníkov. Sme potešení, že i bezkontaktná platobná
funkcia PayPass pomáha uľahčiť Bratislavčanom ich denný život. Podľa nášho prieskumu
[i]
celých 71% držiteľov platobnej karty alebo iného nosiča s MasterCard PayPass
bezkontaktný spôsob platenia frekventovane využíva,“ hovorí Andras Hemberger, generálny
riaditeľ MasterCard Europe pre Maďarsko, Slovensko a Slovinsko.
cardmag l ogilvy

MasterIndex: 35% Slovákov si myslí, že ich finančná situácia sa v budúcom
roku zlepší
Spoločnosť MasterCard realizovala v júni tohto roku výskumné šetrenie s názvom MasterIndex.
Z výsledkov tohto prieskum vyplynulo, že 72% slovenských domácností hodnotí svoju
súčasnú finančnú situáciu ako horšiu alebo rovnakú ako predtým, do budúcnosti však
očakávajú výrazné zlepšenie. Väčšina opýtaných v súčasnosti pociťuje nárast
spotrebiteľských cien, preto sa budú snažiť ušetriť hlavne na väčších nákupoch.
Bratislava, 14. decembra 2011 - V júni tohto roku si spoločnosť MasterCard nechala od nezávislej
výskumnej firmy GfK realizovať spotrebiteľský prieskum s názvom MasterIndex. Výsledky prieskumu
ukázali, že 72% domácností vníma svoju súčasnú finančnú situáciu ako rovnakú alebo horšiu v
porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najviac negatívnych postojov k finančnej situácii prejavujú ľudia
vo veku od 40 do 49 rokov, ľudia so stredným vzdelaním bez maturity a ľudia s mesačným príjmom
od 451 do 700 EUR.
Výhľady slovenských domácností do budúcnosti sú oproti tomu veľmi optimistické, pretože 67% z nich
verí, že o rok bude ich situácia rovnaká alebo lepšia. „Výsledky prieskumu MasteIndex
spoločnosti MasterCard dokazujú, že aj keď sú terajšie finančné situácie domácností pre
Slovákov menej priaznivé, ich nádeje na lepšie zajtrajšky sa nesú v pozitívnom duchu.
Viac ako tretina opýtaných, 35%, si myslí, že ich finančná situácia bude o rok lepšia ako
dnes. Ďalších 32% sa domnieva, že na tom budú rovnako ako v minulom roku,“ hovorí
Milan Laitl, obchodný riaditeľ MasterCard Europe pre Slovenskú republiku.
Najoptimistickejšie očakávania majú ľudia vo veku od 18 do 29 rokov, ľudia s univerzitným vzdelaním
a ľudia s mesačným príjmom nad 700 EUR. „Tohtoročný prieskum MasterIndex ukázal jeden
úsmevný postreh, a síce že muži na Slovensku zmýšľajú o svojej finančnej budúcnosti
omnoho pozitívnejšie ako slovenské ženy. Celých 72% mužov sa domnieva, že finančná
situácia bude rovnaká alebo lepšia, zatiaľ čo ženy si to myslia len v 61%,“ dodáva Milan
Laitl.
Ako šetria Slováci?
Aj napriek terajšej nepriaznivej finančnej situácii slovenských domácností MasterIndex ukázal, že
Slováci veľmi myslia na svoju budúcnosť ohľadne financií a dokážu šetriť. Viac ako polovica Slovákov
(62%) dnes dokáže ušetriť aspoň časť svojich pravidelných príjmov. Väčšina opýtaných v súčasnosti
pociťuje nárast spotrebiteľských cien, a preto sa do budúcnosti budú snažiť ušetriť hlavne na väčších
nákupoch.
O projekte MasterIndex
Spoločnosť MasterCard robí pravidelne spotrebiteľský prieskum MasterIndex v rôznych krajinách
Európy. V roku 2010 ho spoločnosť prvý krát predstavila aj na Slovensku. Výskum bol realizovaný ako
Usage & Attitude studie klientov bánk na Slovensku. Dáta boli získavané prostredníctvom CAWI
(Computer-Assisted Web Interviewing) a taktiež z on-line panelu spoločnosti GfK s použitím
štruktúrovaného dotazníka. Cieľová skupina bola zadefinovaná ako reprezentatívna slovenská
populácia vo veku 18 – 69 rokov, využívajúca služby bánk. Reprezentatívnosť bola sledovaná na
základe pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska. Prieskum prebehol vo všetkých regiónoch
Slovenska od 6. do 20. júna 2011 a celkovo bolo urobených 780 kompletných rozhovorov.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Spoločnosť MasterCard
výsledky za rok 2011

Incorporated

zverejnila

svoje

hospodárske

• Štvrťročný čistý zisk dosiahol úroveň 514 mil. dolárov, t. j. 4,03 dolára na rozriedenú akciu bez
započítania osobitnej položky.
• Štvrťročný čistý zisk dosiahol úroveň 19 mil. dolárov, t. j. 0,15 dolára na rozriedenú akciu po
započítaní osobitnej položky.
• Čisté výnosy za 4. štvrťrok vzrástli o 20,2% na 1,7 mld. dolárov.
• Hrubý dolárový objem transakcií vo 4. štvrťroku vzrástol o 16,3% a objem nákupov o 15,2%.

Bratislava, 6. februára 2012 - Spoločnosť MasterCard Incorporated oznámila svoje hospodárske
výsledky za štvrtý štvrťrok roku 2011. Bez započítania osobitnej položky spoločnosť
vykázala čistý zisk vo výške 514 mil. dolárov, čo predstavuje medziročný nárast
o 23,7%, a zisky na rozriedenú akciu na úrovni 4,03 dolára, teda medziročné zvýšenie
o 27,5%. Po započítaní osobitnej položky (výdajov vo výške 495 mil. dolárov po
zdanení, súvisiacich so súdnymi spormi s obchodníkmi v USA) spoločnosť vykázala čistý
zisk vo výške 19 mil. dolárov, resp. 0,15 dolára na rozriedenú akciu. Celkové prevádzkové náklady
spoločnosti, jej prevádzkové výnosy, efektívna daňová sadzba, čistý zisk a čistý zisk na akciu bez
započítania osobitnej položky sú finančné ukazovatele vykázané podľa iných účtovných štandardov
než GAAP. V pripojených tabuľkách sa porovnávajú s najrelevantnejšími ukazovateľmi GAAP.
Čisté výnosy za 4. štvrťrok roku 2011 dosiahli výšky 1,7 mld. dolárov, čo predstavuje 20,2% nárast
oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V prepočte na konštantný kurz sa čisté výnosy
medziročne zvýšili o 20,8%. Najväčší podiel na tomto raste malo:






17,5% zvýšenie cezhraničných objemov,
16,3% nárast hrubého dolárového objemu, vypočítaného z miestnych mien (na 863 mld. dolárov)
23,2% zvýšenie počtu spracovaných transakcií (na 7,7 miliárd).

Tieto faktory boli čiastočne vyvážené nárastom rabatov a motivačných prvkov u nových
a obnovovaných zmlúv a v dôsledku zvýšených objemov. Celosvetový objem nákupov sa oproti 4.
štvrťroku roku 2010 zvýšil o 15,2% (vypočítané z miestnych mien) a dosiahol 648 mld. dolárov. K 31.
decembru 2011 vydali finančné inštitúcie, ktoré sú klientmi spoločnosti, 1,8 miliardy kariet so značkou
MasterCard a Maestro.
„Výborné výsledky vo štvrtom štvrťroku nás veľmi tešia, pretože sme dokázali udržať
dobrú dynamiku, podporenú novými obchodmi a pokračujúcim odklonom od
„papierových“ platieb,“ uviedol Ajay Banga, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti
MasterCard. „Čo sa týka celoročných výsledkov, navzdory ekonomickým neistotám máme
za sebou presvedčivý výkon prekračujúci naše dlhodobé ciele.“
„Vynikajúci výkon na lokálnej úrovni nám v roku 2011 priniesol nové obchody, napríklad
aktuálne zmluvu s KeyBank, ktorá zahŕňa debetné karty PIN a našu platformu IPS, ale
i zmluvy o kreditných a debetných kartách s takmer 150 nezávislými bankami a
úverovými spoločnosťami z USA. Okrem toho ďalej budujeme základy pre ďalší rast
prostredníctvom strategických partnerstiev so spoločnosťami Western Union, Telefónica
a Intel, v ktorých rámci poskytneme spotrebiteľom na rozvinutých a rozvíjajúcich sa
trhoch prístup k omnoho efektívnejším a bezpečnejším formám elektronických platieb,“
uzavrel A. Banga.
S ohľadom na doterajší vývoj mediácie v súvislosti so súdnymi spormi s obchodníkmi v USA
spoločnosť vo štvrtom štvrťroku roku 2011 zaúčtovala náklady pred zdanením vo výške 770 mil. USD,
resp. 495 mil. USD po zdanení. Táto osobitná položka predstavuje finančný podiel spoločnosti na
prípadnom urovnaní týchto sporov.nákladov v dôsledku podpory iniciatív zameraných na strategický
rast a zahrnutím výdavkov súvisiacich s akvizíciami,
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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MasterCard: 83% Slovákov nakupuje na Internete
Slovensko je internetovým nákupom naklonené. Prieskum spoločnosti MasterCard s názvom
MasterIndex ukázal, že na Internete nakupuje väčšina Slovákov. Viac ako polovica z
nich verí, že nákupy na Internete sú bezpečné. Najčastejšie sa na Slovensku nakupuje
na Internete elektronika. Na Internete Slováci platia kartou, pretože je to predovšetkým
rýchle a pohodlné.
Bratislava, 13. september 2011 - Internetové nákupy si u Slovákov získavajú stále väčšiu obľubu.
„Okrem toho, že väčšina Slovákov používa Internet denne (84%), z nášho prieskumu
MasterIndex1 vyplynulo, že 83% z nich na Internete aj nakupuje. V rámci týchto
transakcií môžu klienti používať platobnú kartu. Okrem určitej technologickej úrovne im
karta ponúka aj rad benefitov (zľavy, vernostné programy, poistenie a pod.), ktoré môžu
využiť aj u obchodníkov,“ hodnotí situáciu Milan Laitl, obchodný riaditeľ MasterCard Europe pre
Slovensko.
„V marci 2011 sme sa v BigBrands rozhodli nepoužívať viac na Slovensku zasielanie na
dobierku. Cieľom nášho súkromného nákupného klubu je každý
deň ponúkať tie najvýhodnejšie ceny na módne a lajfstajlové
značky a vysoká cena dobierky pre nás ako obchodníka by nás
nútila zvýšiť ceny pre všetkých našich 600 000 členov, čo by
bolo kontraproduktívne. Keďže platby kreditnou kartou dnes už klientom ponúkajú
výborné služby v oblasti bezpečnosti a poistenia, rozhodli sme sa prikročiť k tejto zmene.
Naši slovenskí členovia zareagovali dobre a my sme sa odvtedy dvojnásobne rozrástli,“
hovorí Vassili le Moigne, spoluzakladateľ spoločnosti BigBrands a riaditeľ pre rozvoj podnikania
v regiónoch.
Boja sa Slováci internetových nákupov? A čo nakupujú cez Internet najčastejšie?
Podľa prieskumu MasterIndex považuje internetové nákupy viac ako polovica Slovákov (54%) za
bezpečné. Najčastejšie si to myslia práve tí, ktorí nakupujú na Internete frekventovane (81%). V
porovnaní s Čechmi je prístup k bezpečnosti skoro porovnateľný (53%)2. U Chorvátov je presvedčenie
o bezpečnosti elektronických nákupov vyššie (74%)3. „Bezpečnosť internetových platieb garantuje
technológia s názvom MasterCard® SecureCode™. Táto zabezpečovacia technológia zaisťuje
pohodlným a jednoduchým spôsobom bezpečnosť držiteľom kariet počas on-line nakupovania a
zároveň poskytuje vysoké záruky obchodníkom,“ dodáva Laitl.
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Graf: Myslíte si, že je internetové nakupovanie bezpečné?
Zdroj: MasterIndex 2011, Slovensko, jún 2011, n = 800
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Najčastejšie sa na Slovensku na Internete nakupuje elektronika (56%), knihy (53%) alebo oblečenie
(40%). Slovenské ženy dávajú na Internete prednosť knihám, oblečenie alebo elektronike. Naopak
Slováci nakupujú častejšie elektroniku, knižky alebo oblečenie.

Ženy

Muži

Graf: V ktorých typoch internetových obchodov ste nakupovali v posledných rokoch
(rozdelenie ženy verzus muži)?
Zdroj: MasterIndex 2011, Slovensko, jún 2011, n = 669
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Prečo Slováci platia za internetové nákupy kartou?
Hlavné dôvody, prečo Slováci využívajú na on-line nákupy platobnú kartu, sú predovšetkým rýchlosť
(67%), pohodlie (55%) a jednoduchosť (27%). Najčastejšie platia kartou na Internete za oblečenie
alebo elektroniku.
Je to rýchle

67

Je to pohodlné

55

Je to jednoduché

27

Zo zvyku
Bezpečný spsob platby

23
9

Jediný možný spôsob
platby

11

Graf: Aké sú Vaše hlavné dôvody na platbu kartou na Internete?
Zdroj: Credit Cards U&A study SK2, apríl 2011, n = 80
1

Výskum MasterIndex Slovensko realizovala pre spoločnosť MasterCard výskumná agentúra GfK v júni
2011, účasť: 780 respondentov.
2

Výskum MasterIndex ČR realizovala pre spoločnosť MasterCard výskumná agentúra GfK v júni 2011,
účasť: 965 respondentov.
3

Výskum MasterIndex Chorvátsko realizovala pre spoločnosť MasterCard výskumná agentúra GfK v
máji 2011, účasť: 1 000 respondentov.
4

Výskum Credit Cards U&A study Slovensko realizovala pre spoločnosť MasterCard výskumná agentúra
2MUSE v apríli 2011, účasť: 600 respondentov.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

MasterCard: O PayPass má záujem 65% Slovákov
Prieskum spoločnosti MasterCard s názvom MasterIndex potvrdil, že bezkontaktné platby sú pre
Slovákov atraktívne. 65% z tých, ktorí ešte MasterCard® PayPass™ nepoužívajú, by
o tento typ platieb malo záujem. Najviac by PayPass uvítali v mobile a v obchodoch s
potravinami. Slováci, ktorí PayPass majú, ho aktívne používajú (71%).
Bratislava, 13. september 2011 - Z prieskumu MasterIndex1 vyplynulo, že najviac by
Slováci bezkontaktné platenie s MasterCard PayPass ocenili v obchodoch s potravinami alebo
supermarketoch (77%). Ďalej by im PayPass prišiel vhod v mestskej doprave (63%) a v reštauráciách/
kaviarňach/prevádzkach rýchleho občerstvenia (60%). „Technológiu PayPass sme úspešne
implementovali aj do Bratislavskej mestskej karty, ktorú Bratislavčania môžu používať práve v rámci
hromadnej dopravy a na mnohých ďalších verejných miestach aj u obchodníkov,“ komentuje Milan
Laitl, obchodný riaditeľ MasterCard Europe Slovensko.
V potravinách a
supermarketoch

77%

Verejná doprava

63%

Reštaurácie,
kaviarne,…

60%

Čerpacie stanice

50%

Novinové stánky

49%

Kiná, divadlá
Taxi

Záujem o využívanie PayPass
(N=520)

36%
28%
Graf: Kde by ste ocenili službu MasterCard PayPass?
Zdroj: MasterIndex 2011, Slovensko, jún 2011, n = 520
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Na otázku, s akým nástrojom by podľa Slovákov bola zabudovaná technológia MasterCard PayPass
užitočná, odpovedala väčšina z nich mobilný telefón (68%) alebo platobná karta (60%). Muži by
ocenili skôr mobily alebo hodinky. U žien bodovali tradičné karty alebo prívesky.
Mobilný telefón

68%

Tradičná platobná
karta

60%

Prívesok

29%

Kľúče

28%

Hodinky
Náramok
Prsteň

28%
23%
21%

Graf: Po prečítaní zoznamu s možnými nástrojmi vyberte ten,
s ktorým bude zabudovaný PayPass pre Vás užitočný.
Zdroj: MasterIndex 2011, Slovensko, jún 2011, n = 520

Slováci, ktorí majú PayPass, ho používajú frekventovane
Celých 71% z tých, ktorí na Slovensku vlastnia platobnú kartu s PayPass technológiu, ju používajú,
z toho 36% pravidelne a ďalších 35% často.

36

Áno, používaju
pravidelne
Áno, použili už
viackrát

35

15
14

Áno, použili raz
Nie, ešte ju
nepoužili

Graf: Ako často používate svoju PayPass kartu?
Zdroj: Credit Cards U&A study SK2, apríl 2011

Už od roku 2008 môžu zákazníci na Slovensku platiť bezkontaktne - pomocou technológie MasterCard
PayPass. S ňou platenie trvá iba niekoľko sekúnd a nie je potrebné zadávať PIN. Na tieto rýchle
a pohodlné platby môžu Slováci používať niekoľko nástrojov - platobnú kartu, hodinky alebo nálepku,
ktorú je možné umiestniť napríklad na mobilný telefón. „Sme radi, že sa bezkontaktné platby na
Slovensku úspešne rozvíjajú. Pozitívny prístup vnímame nielen zo strany bánk a
obchodníkov, ale aj samotných koncových užívateľov. Z nášho prieskumu MasterIndex
vyplýva, že celých 65% Slovákov z tých, ktorí PayPass ešte nepoužívajú, by oň malo
záujem,“ dodáva Laitl.
1

Výskum MasterIndex Slovensko realizovala pre spoločnosť MasterCard výskumná agentúra GfK v júni
2011, účasť: 780 respondentov.

2

Výskum Credit Cards U&A study Slovensko realizovala pre spoločnosť MasterCard výskumná agentúra
2MUSE v apríli 2011, účasť: 600 respondentov.
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Plaťte s MasterCard PayPass a získavajte odmeny
Spoločnosť MasterCard prichystala pre držiteľov kariet MasterCard® PayPass™ alebo Maestro®
PayPass™ výhodné nakupovanie. Od 1. októbra 2011 môžu slovenskí zákazníci získať
pri platení s PayPass zľavy a odmeny u spoločností IKEA, Panta Rhei, Pet Center alebo
Cinema City. Viac informácií na http://www.mastecard.sk.
Bratislava, 4. októbra 2011 - Spoločnosť MasterCard v spolupráci s firmami IKEA, Panta
Rhei, Pet Center a Cinema City pripravila pre držiteľov PayPass špeciálnu nákupnú akciu. „Zákazníci
s platobnými kartami PayPass môžu u týchto obchodníkov využívať množstvo zliav
a odmien v priebehu celého októbra. Radi by sme podporili platenie
pomocou bezkontaktnej metódy MasterCard PayPass, ktoré je na Slovensku stále viac
populárne,“ hovorí Tereza Janková, marketingová manažérku MasterCard Europe pre Českú
republiku a Slovensko.
Ak zaplatíte v Pet Centre kartou MasterCard PayPass alebo Maestro PayPass, ako odmenu získate
zľavu 5% na váš nákup. Zľavu 5% na nákup získate aj v spoločnosti Panta Rhei. Od spoločnosti IKEA
získate ako odmenu kupón na kávu a dezert zadarmo. Zľavu 10% môžete mať pri platbe s PayPass
v CINEMA CITY. Bezkontaktná platba je rýchla, pohodlná a do 20 EUR bez zadávania PIN.
„Spoločnosť MasterCard chce vďaka technológii PayPass ušetriť zákazníkom hlavne ich
čas, ktorý by mohli tráviť inde. Používanie PayPass je veľmi jednoduché. Držiteľ karty,
v ktorej je bezkontaktná technológia PayPas zabudovaná, jednoducho priblíži kartu k
čítačke, ktorá je schopná spracovať dáta na bezdotykovej báze a nemusí ani zadávať PIN.
Viac nie je potrebné, počas niekoľkých sekúnd je zaplatené,“ dodáva Tereza Janková.
Ak si prajete skrátiť lehotu strávenú čakaním vo fronte pri pokladni alebo neradi nosíte drobné po
vreckách, potom PayPass môže byť pre Vás jedinečným riešením. Presne na mieru týmto
požiadavkám vyvinula spoločnosť MasterCard unikátnu platobnú metódu s názvom MasterCard
PayPass - predovšetkým na úhradu menších platieb - ktorá umožní zaplatiť aj drobné položky
v priebehu niekoľkých sekúnd, bez použitia hotovosti. Viac informácií nájdete na:
www.mastercard.sk.
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Spoločnosť MasterCard spúšťa na Slovensku ojedinelú kampaň na
podporu online nákupov
Spoločnosť MasterCard zahajuje na Slovensku špeciálnu kampaň na podporu
internetového nakupovania a platenia kartou online. Táto akcia začína 1. novembra a
končí 15. decembra 2011. Každý, kto v tomto období zaplatí kartou MasterCard vo
vybraných online obchodoch, získava automaticky zaujímavé výhody. Spoločnosť
MasterCard navyše realizovala v júni 2011 už po druhýkrát výskumné šetrenie s názvom
MasterIndex. Z výsledkov prieskumu napríklad vyplynulo, že hlavnými výhodami platenia
kartou na Internete sú pre Slovákov rýchlosť a pohodlie.
Bratislava, 1. novembra 2011 - Spoločnosť MasterCard spúšťa na Slovensku ojedinelú kampaň na
podporu internetového nakupovania a predovšetkým platenia kartou online. Každý, kto v období od 1.
novembra do 15. decembra 2011 zaplatí kartou MasterCard v online obchodoch bigbrands.sk,
ephotoshop.sk, chimpo.sk alebo pelikan.sk, môže využiť zaujímavé benefity a zľavy.
Zoznam e-shopov a ich výhod
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bigbrands.sk

poukaz v hodnote 8 EUR na ďalší nákup

ephotoshop.sk

zľava až 10% na vybraný tovar

chimpo.sk

doprava do Viedne zdarma

pelikan.sk

doprava do Viedne zdarma
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„Internet je bezpochyby fenoménom súčasnosti a počet priaznivcov online nákupov je každý
rok väčší a väčší. Spoločnosť MasterCard si je toho vedomá, preto sa snaží svojim zákazníkom
zaistiť čo najväčšiu ochranu pri platení kartou na Internete. Vyvinula preto špeciálnu
zabezpečovaciu technológiu s názvom MasterCard® SecureCode™. Tá zaisťuje, že výmena dát
prebieha len na úrovni bánk. Klientove súkromné údaje teda nie sú k dispozícii internetovým
obchodníkom, a preto nehrozí ich odcudzenie ani zneužitie,“ hovorí Tereza Janková,
marketingová manažérka MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko.
Na nakupovanie kartou je nevyhnutné najskôr do príslušného systému vložiť potrebné informácie, akými sú
číslo karty, lehota jej platnosti a bezpečnostný kód CVC(umiestnený na rubovej strane karty). Tieto citlivé
dáta sú následne zašifrované a v režime zabezpečeného spojenia prenášané priamo medzi nakupujúcim
a spracovateľskou bankou. Potom dochádza k overeniu požiadavky v banke, ktorá platobnú kartu klientovi
vydala. Tá autorizuje predaj, odovzdá túto informáciu naspäť spracovateľskej banke, ktorá potom odovzdá
obchodníkovi správu, že predaj bol povolený. Na základe tohto zdanlivo zložitého procesu, ktorý ale
v skutočnosti trvá len niekoľko sekúnd, je zamedzené všetkým rizikám, ktoré môžu hroziť pri online platbe.
„Internetové platby sú súčasťou každodenného nakupovania, preto dbáme na ich rýchlosť a
bezpečnosť. Technológiu MasterCard SecureCode je možné nadviazať priamo na platobnú
kartu, takže vďaka tomu je možné platiť online aj kartami, ktoré bežne platbu cez Internet
neumožňujú. Celé to potom funguje na báze jedinečného dynamického osobného kódu,
pomocou ktorého je overovaná identita držiteľa karty pri elektronických transakciách,“ dodáva
Janková.
Slováci a platenie kartou na Internete
Internetové platby kartou sa stali súčasťou on-line nakupovania, a to hlavne preto, lebo sú pohodlné a
jednoduché, šetria čas zákazníka i obchodníka a sú bezpečné. V júni tohto roku si spoločnosť MasterCard
nechala od nezávislej výskumnej agentúry GfK realizovať spotrebiteľský prieskum s názvom MasterIndex,
ktorý tieto skutočnosti potvrdzuje. „Z prieskumu vyplynulo, že pri on-line platbách sú pre Slovákov
hlavnými výhodami kariet predovšetkým rýchlosť, pohodlie a jednoduchosť. Kartou platia
Slováci na Internete najčastejšie za autobusové lístky a letenky (14%), za elektroniku (10%)
a za oblečenie a obuv (14%). Výsledky prieskumu ďalej preukázali, že až 54% Slovákov
považuje internetové nakupovanie za bezpečné,“ dopĺňa Janková.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Tri dôvody pre lacnejšie nákupy v Maďarsku
Nakupovanie v Maďarsku sa pre Slovákov stáva veľmi atraktívne. Nákupnej horúčke prihráva nielen výrazné
oslabenie forintu voči euru, ale tiež povianočné zľavy v obchodoch alebo výhodný výmenný kurz vďaka
platbe kartou. Podľa prieskumu spoločnosti MasterCard s názvom MasterIndex si kartu berie so sebou do
zahraničia celých 90% Slovákov. Avšak len 34% z nich s ňou platí.
Bratislava, 18. január 2012 - Nedávny významný prepad maďarského forintu voči euru spôsobil medzi
Slovákmi masovú nákupnú horúčku, a to predovšetkým v pohraničných oblastiach s Maďarskom. Obchody
tu prekypujú slovenskými zákazníkmi, ktorí využívajú okrem výhodnej výmennej situácie aj obdobie
povianočných zliav. Tie často presahujú 50%. Razantný pokles cien v Maďarsku ovplyvnil hlavne nákup
potravín a oblečenia. Popri nakupovaní sa teraz oplatí tiež natankovať.
Okrem lákavého oslabenia meny spoločne s povianočnými výpredajmi môže pozitívny efekt zo
zahraničných nákupov podporiť aj platba kartou. Pri nej je totiž účtovaný výhodnejší výmenný kurz ako v
zmenárňach. Spoločnosť MasterCard si nechala od nezávislej výskumnej firmy GfK realizovať spotrebiteľský
prieskum s názvom MasterIndex, ktorý preukázal, že na zahraničnú cestu si so sebou berie platobnú kartu
celkovo 90% Slovákov. Cestovanie s kartou preferujú na Slovensku najviac ľudia vo veku 30 – 49 rokov, a
to v 93%. Ľudí, ktorí kartou v zahraničí zaplatia svoje výdavky, je však len 34%.
„Je pre mňa prekvapením, že skoro každý Slovák si za hranice vezme platobnú kartu, ale
približne len 1/3 z nich kartu použije na úhradu svojich nákupov. Pritom k plateniu kartou
majú už len krôčik a navyše im prináša rad výhod ako je napríklad veľké množstvo
akceptačných miest, výhodnejší výmenný kurz alebo rôzne doplnkové služby typu cestovného
poistenia a pod.,“ komentuje Andras Hemberger, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Maďarsko,
Slovensko a Slovinsko.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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TECHNOLOGIE
VERIFONE VX 680 with contactless certified for Spain
As Spain Champions Contactless, VeriFone Extends Merchant Choice with a New Compact
and Portable Payment Device
VeriFone announces Spanish availability of the VX 680 - one of the smallest, fullfunction, portable handheld payment devices - following its successful
certification by Redsys.
The PCI PTS 3.0 compliant VX 680 offers Spanish merchants full contactless and NFC acceptance as well
as enhanced speed, integration and functionality - to bring new levels of convenience to their
customers.
Country availability of the VX 680 coincides with major contactless trials, funding and awareness
initiatives from card issuers and banks to drive wide-scale consumer adoption of ‘wave and pay’ in
Spanish cities.
According to Alan Moss, vice president of marketing, VeriFone, “The device will be welcomed by
Spanish merchants who want to take advantage of current market incentives to upgrade
their POS with the latest contactless devices to deliver faster, more user-friendly payment
services to their customers.”
In addition to accepting EMV debit, credit and contactless payments, the VX 680 features a full colour
display, touch screen interactivity and extended memory to deliver value-added applications such as
loyalty, coupons, advertising and upsells. With multiple connectivity options - Wi-Fi, Bluetooth and GPRS and an illuminated, blue backlit keypad, the VX 680 is spill and drop resistant for optimum performance
in the most demanding environments.
Moss adds, “Portable and robust, the VX 680 is particularly well suited for hospitality retailers such as
bars, restaurants and entertainment venues. With their high volume of sub-20 Euro transactions, these
outlets are also perfect candidates for contactless roll-outs currently being supported by Visa, BBVA and
Bankia across Madrid; and Visa and la Caixa in Barcelona. For these trials to be successful consumer
card issuance has to go hand in hand with wide scale availability of retail acceptance devices such as the
VX 680.
“Another key advantage of the VX 680 is that it is NFC as well as contactless enabled. Helping merchants
accept contactless cards today, it will provide a long-term return on investment by also allowing them to
accept ‘wave and pay’ from NFC-capable mobile phones in the future.”
VX 680 features include:

PCI PTS 3.0 compliant and certified to Redsys 2.1

Integrated contactless capability and NFC enabled for queue-busting service and roll-out of future
applications

Large, sharp 3.5” colour display

Touch screen capabilities

Signature capture

Reliable VX platform and Verix operating systém

Choice of connections, wireless options include GPRS, CDMA, WiFi and Bluetooth

Up to 500 MB

400 MHz ARM 11 processor provides 3x faster more reliable processing

End-to-end encryption for security of card data
About VeriFone Systems, Inc. www.verifone.com
VeriFone Systems, Inc. ("VeriFone") (NYSE: PAY) is the global leader in secure electronic payment
solutions. VeriFone provides expertise, solutions and services that add value to the point of sale with
merchant-operated, consumer-facing and self-service payment systems for the financial, retail,
hospitality, petroleum, government and healthcare vertical markets. VeriFone solutions are designed to
meet the needs of merchants, processors and acquirers in developed and emerging economies
worldwide.
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Visa a EMV technologie v USA
V srpnu 2011 oznámila Visa Inc. svůj jistě chvályhodný záměr urychlit implementaci EMV čipové
technologie (kontaktní i bezkontaktní) v USA. Hlavním motivem pro plánované
urychlení je potřeba připravit kartový trh v USA na zavedení mobilních plateb na bázi
NFC technologie. Pro podporu urychlení mají sloužit zejména následující tři motivační
nástroje:
1. Uplatnění tzv. Technology Inovation Programe (TIP) na obchodníky v USA od
1.10.2012. Od tohoto data nebudou mít obchodníci, u nichž podíl transakcí na čipových
terminálech s duálním interface (kontaktním i bezkontaktním) dosáhne za rok minimálně
75%, povinnost validace shody se standardy PCI DSS. Transakce na pouze kontaktních či
pouze bezkontaktních POS nebudou do hodnocení plnění tohoto kriteria započítávány.
2. Povinnost vybudování infrastruktury u procesorů pro zpracování
(kontaktních i bezkontaktních) transakcí do 1.4.2013

EMV čipových

3. Uplatnění counterfeit liability shift pro domácí i přeshraniční POS transakce za
přítomnosti karty od 1.10.2015 (pro samoobslužné terminály na čerpacích stanicích od
1.10.2017).
V lednu 2012 vydala Visa Inc. Bulletin „Doporučení pro implementaci EMV čipové technologie v USA“,
shrnující zásady, kterými by se měli řídit všichni zainteresovaní partneři - vydavatelé karet, acquireři,
obchodníci, procesoři i dodavatelé karet a zařízení. Jedná se skutečně pouze o doporučení, nikoliv
povinnost, nicméně lze přepokládat, že majoritní část kartového trhu v USA se bude těmito
doporučeními řídit. S ohledem na to, že doporučení
se poněkud liší od principů,
uplatňovaných v Evropě, bude dobře si je stručně shrnout, jelikož v budoucnu budou ovlivňovat
průběh transakcí, prováděných jak evropskými EMV kartami
u obchodníků v USA , tak i
v USA vydanými EMV kartami u evropských obchodníků.
Společné pro oba přístupy (evropský i americký) je to, že implementace EMV technologie musí
vycházet ze specifikace VCPS verze 2.1.1 případně vyšší a to jak pokud se týče vydávaných karet,
tak i pokud se týče instalovaných POS. Pro bezkontaktní karty v mobilu musí být použita specifikace
VMCPS verze 1.4 nebo vyšší.
Americký přístup spočívá na dvou základních pilířích, které jej odlišují od toho, který
známe z Evropy. Jedná se o


 Důsledné on-line zpracování všude tam, kde je to možné (autorizace transakce, autentizace karty,
verifikace držitele) - využití robustní, spolehlivé a levné komunikační infrastruktury v USA


 Flexibilita přípustných metod verifikace držitele karty (CVM) - podpis, on-line PIN, No CVM,
přičemž základní metodou zůstane zřejmě tradiční podpis
K tomu přistupuje ještě důsledná podpora zavádění karet i POS pouze s duálním interface, tedy snaha
o minimalizaci počtu pouze kontaktních nebo pouze bezkontaktních karet i akceptačních zařízení.
Jak tedy bude vypadat dle doporučení Visa Inc. „referenční“ americký EMV POS?
Pravděpodobně bude mít následující vlastnosti/funkčnosti:




Duální EMV interface (kontaktní i bezkontaktní), Samozřejmě i čtení magnetického proužku



Nulový Floor limit pro kontaktní EMV transakce i pro transakce pomocí magnetického proužku



Nulový Contactless Floor Limit pro bezkontaktní EMV transakce



Pouze on-line CAM



Podporované CVM - Signature, No CVM, pokud PIN, tak pouze on-line







A jaká bude „referenční“ americká EMV karta?




Magnetický proužek, jako povinná a základní metoda pro čtení karty



Duální EMV interface (kontaktní i bezkontaktní) nebo alternativně plastová karta s kontaktním
interface, doplněná bezkontaktní NFC kartou
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Nulový limit pro off-line transakce



Podporované CVM - Signature, On-line PIN, No CVM



CAM - pouze on-line, tedy žádná off-line autentizace s využitím SDA, DDA či CDA





Je zřejmé, že aplikace výše uvedených základních principů bude ve svých důsledcích znamenat ve
srovnání s Evropou nižší nároky (a náklady) na konfigurování a certifikování karet i POS terminálů i na
průběžnou modifikaci a údržbu nakonfigurovaných aplikací.
Na druhou stranu je rovněž zřejmé, že popsané „vzorové“ konfigurace amerických karet i POS se liší
od požadavků a doporučení Visa EU, kde je mnohem více akcentován či dokonce požadován off-line
přístup a to jak u karet, tak i u POS a kde primární využívanou CVM je PIN (off-line i on-line, u
bezkontaktních transakcí pouze on-line).
Mohou tyto rozdíly v praxi ovlivnit vzájemnou interoperabilitu obou trhů - evropského a amerického? A
pokud ano, tak v čem a s jakými případnými (zejména negativními) důsledky? Zkusme si to rozebrat
na příkladu České republiky.
Český držitel (plastové) Visa karty by při návštěvě USA neměl mít při kontaktním placení kartou na
EMV terminálu problém. Může však zaznamenat rozdíl v tom, že místo v Evropě obvyklého zadání PIN
bude po něm při placení požadován podpis Složitější to může být při bezkontaktní platbě částky,
přesahující limit pro low value bezkontaktní transakce, pokud POS obchodníka nebude podporovat online PIN. V takovém případě nebude možno provést verifikaci držitele (karta pro bezkontaktní
transakce podpis jako CVM nepodporuje) a bude třeba transakci provést kontaktně.
Obdobná situace by mohla nastat při bezkontaktním placení nadlimitní částky NFC kartou, pokud by
karta požadovala a POS terminál nepodporoval jako CVM Passcode. Protože přechod na kontaktní
platbu by byl v takovém případě nemožný, musela by být transakce uhrazena jiným způsobem - např.
jinou (plastovou) kartou.
Jak na tom na druhé straně bude držitel čipové EMV karty, vydané v USA, pokud bude chtít zaplatit
v ČR? I on pravděpodobně může zaznamenat určité rozdíly v požadované CVM (častěji PIN místo
podpisu). Jediná vážnější potíž by však pravděpodobně mohla nastat při placení na samoobslužných
off-line (bezkontaktních) terminálech (prodejní automaty, jízdné, parkovné etc.), nebo v okamžiku,
kdy POS nebude schopen připojit se on-line. V těchto případech platba nebude moci proběhnout a
bude vyžadován alternativní způsob placení (hotovost).
Jaké důsledky bude mít avizovaný přechod v oblasti bezpečnosti plateb kartou? Primárně nás to bude
samozřejmě zajímat z pohledu možného zneužití EMV karet, vydaných v ČR na akceptačních zařízeních
v USA. Současný stav - akceptace založená výhradně na čtení magnetického proužku a verifikaci
držitele pomocí podpisu na POS resp. PIN na ATM - dává podvodníkům značné možnosti při zneužití
jak ztracených či odcizených platebních karet, tak i padělků, vyrobených s využitím odcizených dat
(např. skimming). Co tedy můžeme na základě avizované změny očekávat?
Samozřejmě jednoznačným pozitivem bude zavedení lability shift pro non EMV POS terminály. Jinak
ale popravdě řečeno pozitivní přínos bude omezený. Předně, nic se nezmění u ATM transakcí a to jak
z pohledu možného zneužití, tak z pohledu možného omezení vzniklé škody prostřednictvím lability
shift. K částečnému zlepšení dojde pouze u POS terminálů. U ztracených/odcizených karet bude
ovšem míra tohoto zlepšení závislá na rozšíření podpory on-line PIN jako CVM na POS. Jelikož Visa
Inc. tuto podporu sice doporučuje, ale nějak k její implementaci nemotivuje a jelikož PIN na POS
znamená pro obchodníka dodatečnou investici (PED, komplexnější SW aplikace), nedá se podle mého
názoru přílišné rozšíření očekávat. U padělků pak bude hodně záležet na autorizační politice
vydavatelů karet - pouze ten, kdo bude důsledně zamítat fall-backy a kontrolovat CVV1/iCVV bude
moci být v klidu.
Domnívám se, že přes všechna svá pozitiva záměr Visa Inc. nepovede k ukončení v Evropě
probíhajících diskusí o potřebě dualizmu ve vydávání karet - ryze čipové („Evropské“) karty na straně
jedné a karty s magnetickým proužkem pro použití mimo Evropu resp. speciálně v USA na straně
druhé.
cardmag l karel kadlčák, kb
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Ingenico iSMP je novou hranicí v mobilním světě POS
Neuilly‐sur‐Seine, listopad 2011. - Společnost Ingenico (Euronext:
FR0000125346 ‐ ING), přední světový poskytovatel platebních
řešení, oznámila, že její iSMP se stalo novou hranicí v rychle se rozvíjejícím mobilním
světě POS. Zařízení iSMP se ve spojení s iPod touch ® nebo iPhone ®, může změnit na
bezpečné EMV Chip & PIN platební řešení. Tak okamžitě vzniká jedinečná Smart Mobile
POS, určená pro větší flexibilitu obchodníků nebo jako řešení pro mobilní business.,
iSMP je kapesní, lehké platební řešení, vytvořené v souladu s nejnovějšími normami PCI PTS
zabezpečení, umožňující EMV ČIP a PIN platby, magstripe a platby bezkontaktní platební kartou.
Vybaven vyspělou 1D/2D čtečkou čárových kódů a certifikovaný MFI, může iSMP být dokonale
integrován s iPod touch nebo iPhone 4 nebo 4S.
iSMP je designově kompatibilní s globálním
portfoliem Ingenico certifikovanými platebními
aplikacemi, což dává tomuto řešení unikátní
celosvětový dosah.
iSMP je překlenutím propasti chybějící integrované
platební funkčnosti aplikací,
které jsou dnes nabízeny v
mobilních zařízeních. iSMP
umožňuje obchodníkům a
zákazníkům prožít skutečnou
moc mobility. Oblast využití iSMP je obrovská, jako
nejperspektivnější odvětví se jeví retail, mobilní
obchodníci a mobilní sítě. Libertishopping od iSMP
je unikátní řešení pro maloobchodníky. Díky, iSMP
se postaráte o navýšení prodejů, minimalizujete fronty a posílíte postavení své značky na trhu.
Libertibusiness od iSMP je na míru přizpůsobené řešení umožňující mobilním obchodníkům podnikat
tam, kde jsou zákazníci. Pomocí Libertibusiness roste příjem prostřednictvím platebních karet, zlepšuje
se řízení cash flow a snižuje se možnost úniku financí nebo podvodu.
“Chytrý mobilní POS od iSMP je
jedinečnou příležitostí pro obchodníky
jak poskytnout svým zákazníkům
možnost platby kde a kdy chtějí, tím
nejbezpečnějším způsobem", říká
Guillaume Pascal, viceprezident Solutions
Marketing. “Nejslibnější zpětná vazba,
kterou do dnešního dne máme, je
okamžité a pozitivní přijetí ze strany
zaměstnanců
globálního
maloobchodního řetězce prodejen. Díky
jednoduchému použití řešení a svobodě
získané možností řídit osobní zkušenost
zákazníka až do samého konce nákupu,
mají zaměstnanci okamžitý pocit
důležitosti”. Zaregistrujte se na

www.libertismp.com a zažijte sílu Liberti.

iPhone® a iPod touch® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších
zemí
Ingenico je předním poskytovatelem platebních řešení s více než 17 miliony terminálů ve více než
125 zemích světa. Našich 3000 zaměstnanců po celém světě podporuje maloobchodníky, banky a
poskytovatele služeb a optimálně zajišťuje jejich elektronická platební řešení, rozvíjí jejich nabídku
služeb a zvyšuje jejich tržby. Pro více informací navštivte www.ingenico.com.
cardmag l roman kotlán l ingenicoˇ
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Přátelská technologie
Společnost Wincor-Nixdorf, s.r.o. zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních
systémů pro oblast bankovnictví a maloobchodu (Retailu). Hlavní činností společnosti
jsou návrhy a prodeje komplexních hardwarových a softwarových řešení včetně
servisu a poradenských služeb. Společnost Wincor Nixdorf působí v České republice
od roku 1992 (do roku 2001 jako společnost Siemens Nixdorf) a od této doby se nám
podařilo nainstalovat téměř 2000 ATM a 18 000 platebních terminálů, zprovoznit
platební řešení u významných bankovních institucí a retailových obchodníků.
Na začátku loňského roku společnost Wincor-Nixdorf představila nový koncept pro řízení hotovosti a to
v souvislosti s uvedením nové produktové řady CINEO (C - cash, I - inteligence, NEO - new).
Základem konceptu je standardizovaná kazeta, kterou lze využít jak u bankovních i retailových
zákazníků, a to např. do bankomatů, pokladních trezorů, zařízení back office i front office a pokladen.
Tato kazeta je vybavena inteligentním čipem, který zajišťuje ve spolupráci se softwarem vyvinutým
společností Wincor-Nixdorf její neustálý monitoring.
Vzhledem k tomu, že oběh hotovosti celosvětově
vzrůstá a náklady na manipulaci s hotovostí stále
rostou, zavedení standardizovaných kazet vede
k velkým úsporám nákladů a dlouhodobě udrží
náklady s manipulací hotovostí na nízké úrovni. Cílem
řízení hotovosti - cash cycle management systému je
jednak snížení nákladů (administrativních, provozních,
atd.), ale především i zvýšení transparentnosti při
manipulaci s hotovostí.
Koncept cash cycle management systému spočívá
především v tom, že se propojí a zjednoduší cykly
svozů hotovosti u obchodníků a v bankách. A dále ve
spojení s náhradou kazet se mohou náklady významně optimalizovat, a to právě snížením počtu jízd
vykonávaných od hotovostních center k zákazníkům.
Jak jsme již zmiňovali v úvodu, společnosti Wincor-Nixdorf není pouze dodavatelem a výrobcem HW
produktů, ale je především i softwarovým
integrátorem a dodavatelem softwarových řešení.
V této oblasti jsme inovativní a flexibilní společnost,
která svá řešení utváří zákazníkům přímo na míru
jejich potřebám s ohledem na světové trendy a
standardy. Všechna námi dodaná řešení splňují
nejvyšší bezpečnostní standardy, např ISO a PCI DSS.
Společnost Wincor-Nixdorf je zároveň certifikovaným
auditorem pro oblast PCI DSS.
Inovativnost naší společnosti se spojila se záměrem
nově přicházející banky na český trh AIR BANK a
společně jsme na konci minulého roku představili
„přátelský“ bankomat, který využívá nejnovější
softwarou platformu dodanou společností WincorNixdorf. Řešení dodané naší společností činí AirBanku
unikátní, inovativní a srozumitelnou zákazníkovi.
Zástupci Air Bank potvrdili, že se banka vynasnaží
komunikovat tak, aby tomu každý rozuměl. Jako
jediná na českém trhu nabízí Air Bank na svých
pobočkách pro klienty možnost výběru hotovosti,
kde je možné si zvolit přesnou skladbu
bankovek vybírané částky. Vybírat můžete
z bankovek 200, 500, 1000 a 2000 Kč. Lidé se tak
budou moci snadněji vyhnout situaci, kdy dostanou
jen samé "velké" bankovky, přestože zrovna potřebují
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drobné, či naopak. Toto řešení bylo vyvinuto a implementováno ve spolupráci s Wincor-Nixdorf. Co se
týká bankomatů dodávaných společností Wincor-Nixdorf,
tak bankomat uvnitř pobočky navíc supluje pokladnu,
takže umožňuje i rychlé vkladové operace. Tento koncept
poboček a využití vkladových dotykově ovládaných
bankomatů ProCash 4000 a výdejových dotykově
ovládaných outdoorových bankomatů ProCash 2050 byl
vytvořen po vzájemné diskuzi a s využitím služeb WincorNixdorf
Branch design (WIN@Branch) , kde
společnost Wincor-Nixdorf nabízí end to end řešení pro
vytvoření nové pobočky s ohledem na každodenní rutinní
provoz a s ohledem na využívání všech moderních
technologií.
Společnost Wincor-Nixdorf se také intenzivně podílela
na spuštění projektu, který se týká vzájemné
spolupráce Raiffeisenbank a.s., Raiffeisen stavební
spořitelny a Vodafone. Koncem loňského roku došlo ke
spuštění pilotního provozu čtyř poboček, ve kterých se
nabízejí
produkty
t ě c h t o
t ř í
společností. Unikátní
koncept je postaven
na
spolupráci
s
rozsáhlou
f r a n š í z o v o u
d i s t ri b uč n í
s í t í,
kterou Vodafone vybudoval v posledních dvou letech. K provozu
těchto poboček, kde jsou stávající produkty jedinečně kombinovány
mezi jednotlivými institucemi tak, aby zákazník získal mimořádné
výhody z využívání jak telekomunikačních, tak i finančních služeb,
jsou nezbytné i vkladové bankomaty (byly dodány bankomaty
typu ProCash 4000), které dodala společnost Wincor-Nixdorf.
Projekt, který byl spuštěn v rekordním čase, a který zcela závisel na
vstřícnosti a aktivitě všech zúčastněných subjektů, má otestovat
připravenost
zákazníka na takovýto typ kombinované služby, v pro
něj ne zcela typickém prostředí - v prodejnách
telekomunikačního operátora je nyní možné zajistit si
veškeré nejdůležitější produkty finančního světa, čímž
všichni zúčastnění uspoří čas i peníze, které mohou být
zpětně investovány do unikátních výhod pro zákazníky,
například volání zdarma či mimořádně levných
telefonů. Kombinace vyškolených prodejců a
moderních technologií nyní prochází zatěžkávací
zkouškou, kterou není možné nasimulovat v žádné
laboratoři - zkouškou zájmu zákazníka. Čas ukáže, zda
celý koncept nalezne uplatnění v rámci celého trhu. V jarním číslem se můžete těšit na detailnější
představení CINEO produktů a reference od zákazníků na českém trhu.
cardmag l jitka plotěná l wincor-nixdorf

ABnote Europe certifikovaná na TSM
Ostrava/Paříž, březen 2012 - Evropská skupina ABnote byla úspěšně
certifikována na TSM-datové centrum a bude aktivně poskytovat služby v této
oblasti v rámci nově strukturovaných ekosystémů pro mobilní platby/NFC.
cardmag l roman kotlán l abnote czech
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KOMENTÁŘ
Jak zabít civilizaci
Pod tímto názvem vyšla loni kniha Benjamina Kurase jako pokračování série jeho
svědectví o hrozícím pádu západní civilizace („Sekl se Orwell o dvacet let ?“, „Jako psa ke
kandelábru“ a „Evropa snů a skutečností“). Podle autora tato hrozba od r. 2010 nabírá
většího tempa a síly, a obává se, že se v Evropě schyluje k politické, kulturní, duchovní a
fyzické katastrofě.
I když s některými velmi konzervativními názory autora nemusí každý souhlasit, nelze mu upřít
obsáhlou faktografii (podepřenou důkladnou bibliografií), ze které jeho vývody vycházejí. Kniha
v celkem jedenatřiceti kapitolách shrnuje hlavní etapy vývoje západní, na kořenech řecko-hebrejských
vyrostlé civilizace a rovněž vývoj konkurenční civilizace islámské. Popisuje prostředky, jakými islám
infiltruje západní země a reprodukuje statistiky a demografické odhady, kdy se v jednotlivých
evropských zemích stanou původní obyvatelé etnickými menšinami.
Je to zajímavé čtení ze kterého jde mráz po zádech. Zvláště mne zaujala kapitola 20. „Novinky
z Eurábie“, zabývající se veřejnosti málo známým evropským projektem „Euro- Mediterranean
Partnership“ (též „barcelonský proces“ či „Unie pro Středomoří“). Za zády veřejnosti je
byrokracií EU připravován a řízen již 15 let, jeho součástí je stále se zrychlující migrace muslimů,
jejichž počet se v EU v r. 2010 odhadoval na 30 milionů legálních a neodhadnutelný počet
nelegálních. Eurostat odhaduje počet imigrantů potřebných na vyrovnání demografického úbytku v
celé Evropě na 56 milionů mezi roky 2010 až 2050. Přitom v řadě evropských zemí už islámská
imigrace přestala být ekonomickým přínosem a stala se zátěží, když nezaměstnanost v imigrantských
komunitách překročila míru nezaměstnanosti domorodců.
Z oficiálních internetových dokumentů EU vyplývá, že tzv. „Euro-Med“ projekt směřuje k vytváření
nové „Velké Evropy“ zahrnující vedle evropské sedmadvacítky i šestnáct severoafrických a
blízkovýchodních zemí. Základem projektu je „Euro-Mediterranean Declaration“ z barcelonské
konference r. 1995, podepsaná všemi tehdejšími státy EU plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt,
Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou smlouvou její platnost
přešla automaticky i na nové členy EU. Deklarace se zavazuje zavést od r. 2010 politické partnerství,
kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb osob a zvýšený rozpočet
finanční pomoci partnerským islámským zemím.
Na základě Barcelonské deklarace postupně vznikly desítky specifických institucí a projektů (většinou
financovaných z rozpočtu EU). Jednou z nejaktivnějších je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation,
kterou v r. 2005 společně založily Arabská liga, EU a UNESCO. Její kulturní politikou je „mezikulturní
porozumění“, např. „školit učitele aby jejich učení bylo multikulturní“, „ovlivňovat školní osnovy aby se
staly multikulturní přepracováním učenic a pomůcek“ atd. K tomu EU uzavřela smlouvu o spolupráci
s islámskou vzdělávací společností ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a
životní styl v celém světě. Žádná reciproční propagace křesťanské kultury v islámských zemích ze
zdrojů EU ovšem neprobíhá, jde o tažení jednosměrné. V následující kapitole „Křesťané v islámu“ se
dochází naopak k závěru, že „islámský svět je už půl století judenrein, teď následuje fáze
christenrein“.
I když vývoj vztahů islámských imigračních komunit a „domorodců“ v západoevropských zemích vedl
k řadě prohlášení o „selhání multikulturalismu“, celý proces infiltrace nezadržitelně pokračuje. U nás
se zatím tváříme že se nic neděje, jenže zrušení vízové povinnosti Srbsku, Černé Hoře, Makedonii a
od 1.1.2011 i Bosně a Albánii otevřelo
pěti milionům jejich
muslimů celý Schengenský
prostor. „Vize džidhádských demonstrací po vzoru Londýna, Paříže či Rotterdamu i na Václavském
náměstí už není zdaleka takovou fantasmagorií, jak by se ještě na Silvestra 2010 zdálo“ uzavírá pan
Kuras tuto kapitolu.
I když nemusíme s autorem sdílet všechny jeho závěry a obavy, obsahuje kniha tolik závažných a
znepokojujících informací, že lze opravdu doporučit investovat mírný obnos a věnovat trochu času na
její přečtení.
cardmag | milan zátka
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MARKETING
easyJet podpoří kampaň evropského tísňového volání 112
Praha, 13. února 2012 - easyJet, čtvrtý největší dopravce na pražském ruzyňském letišti,
podpoří kampaň evropského tísňového volání 112. Snahou je zvýšit povědomí o
celoevropsky platném čísle tísňového volání 112. Den „112“ je každoročně slaven 11.
února po celé Evropě.

V zemích Evropské unie se momentálně používá mnoho různých čísel tísňového volání, ale 112 je jako
jediné platné ve všech zemích EU. Zdarma se tak lidé dovolají policii, hasičům nebo záchranné službě.
Viceprezidenti Evropské Komise Neelie Kroes a Siim Kallas ve spolupráci s nadací 112 zahájili roční
kampaň vyzývající desítky dopravních společností (letecké, vlakové, lodní) k propagaci tísňového
volání 112. Minulý rok byl easyJet první leteckou společností, která využívala palubní obsluhu ke
zviditelnění tohoto čísla. easyJet hodlá v této činnosti pokračovat i nadále a zvýrazní propagaci na
svých stránkách, firemních akcích i v palubním časopise. easyJet také připravuje na svých více než 600
evropských linkách program palubních oznámení, které se uveřejní vždy před hlavní sezónou
dovolených.
„easyJet každý rok přepraví po Evropě 55 milionů cestujících. Bezpečnost klientů je naší
hlavní prioritou. Tři ze čtyř Evropanů stále nevědí o čísle 112, proto aktivně podporujeme
tento plán na zvýšení povědomí,“ uvedla Carolyn McCall, generální ředitelka společnosti
easyJet.
„Toto je začátek roční kampaně, jejímž cílem je informovat cestující po EU o těchto třech
číslicích, které jim mohou zachránit život: 112, jednotné evropské číslo tísňového volání.
Velmi nás těší, že se společnost easyJet připojila k tomuto projektu,“ dodali Neelie Kroes a
Siim Kallas, viceprezidenti Evropské Komise.
„Každý rok cestuje po EU více než 150 milionů lidí. Ti všichni by měli dobře znát číslo 112.
Teď je správný čas jít kupředu. Nemůžeme čekat dalších pět let, než si Evropané budou
vědomi tohoto životně důležitého čísla, “ řekl Emmanuel Paul, prezident nadace 112, bruselské
organizace pro propagaci evropského čísla tísňového volání.
cardmag l roman kotlán l ogilvy l easyjet

MasterCard pokračuje ve sponzoringu UEFA Ligy mistrů v letech 2012 - 2015
Praha, 13. února 2012 - MasterCard oznámil prodloužení oficiálního partnerství s Ligou
mistrů UEFA v letech 2012 až 2015.
Zápasy Ligy mistrů UEFA 2010/2011 sledovalo 1,1 miliardy fotbalových fanoušků z celého světa. Díky
unikátní propagaci od oficiálního sponzora, MasterCard, se lidé ve více než 60 zemích
měli možnost připojit k jedné z nejzajímavějších a nejoblíbenějších sportovních událostí
roku.
V letech 2012 - 2015 se MasterCard chystá opět zaměřit na fanoušky a nabídnout jim
zajímavé možnosti, jak využít jeho sponzorských aktivit. Počínaje unikátními nabídkami pro držitele
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karet, které budou moci uplatnit v internetovém obchodě MasterCard UEFA Ligy mistrů, až po zážitky
k nezaplacení navrhnuté a poskytované speciálně společností MasterCard.
V posledních dvou letech tisíce sportovních fanoušků zažily své vlastní okamžiky „k nezaplacení“.
Jednalo se např. o rodiče, kteří viděli své děti doprovázet sportovní hvězdy na stadion, nebo měli
možnost poslat svoje děti na speciální předzápasové tréninky. MasterCard dále posiloval svou
propagaci i díky spolupráci s ostatními sponzory Ligy mistrů UEFA. Tím ukázal sílu sponzoringu, při
kterém mohou fanoušci využít nabídek hned několika partnerů najednou.
Nově se MasterCard chystá svou propagaci více provázat na města pořádající jednotlivé zápasy.
Fanoušci UEFA Ligy mistrů by měli pečlivě sledovat facebookové stránky MasterCard věnované této
akci - http://www.facebook.com/witnesshistory. Najdou tam novinky, aktualizace, zajímavé
komentáře odborníků a také příležitosti jak vyhrát úžasné ceny.
„Velmi nás těší, že můžeme pokračovat v našem partnerství s MasterCard, jednou
z předních světových značek. Přítomnost a angažovanost společnosti MasterCard přispěla
k velkému úspěchu UEFA Ligy mistrů - a jistě tomu tak bude i v následujících třech
sezónách. My na oplátku hodláme nadále pomáhat MasterCard vytvářet mnoho příležitostí
k nezaplacení pro miliony fanoušků a držitelů karet po celém světě,“ uvedl David Taylor,
generální ředitel UEFA Events.
„Jsme opravdu rádi, že můžeme oznámit prodloužení sponzorství UEFA Ligy mistrů a jsme
hrdí na to, že budeme díky tomuto partnerství dále nabízet zážitky „k nezaplacení“. Jen
minulou sezónu se setkali s naší propagací fanoušci ve více než 60 zemích, což nás
utvrdilo, abychom i nadále odměňovali naše stávající i potenciální zákazníky novými a
netradičními způsoby,“ uvedl Javier Perez, prezident MasterCard Europe.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Cestujte s MasterCard nalehko
Společnost MasterCard připravila pro držitele svých karet jedinečnou soutěž s názvem „Cestovat
v zimě nalehko: K nezaplacení“. Soutěž startuje 10. ledna 2012 a potrvá až do 31.
března 2012. Zúčastnit se jí mohou ti zákazníci, kteří v zahraničí v daném období zaplatí
alespoň jeden nákup svojí platební kartou MasterCard. Hlavní výhrou je 36 sportovních
setů od značky Elan v hodnotě 20 000 Kč. Každý týden budou určeni 3 výherci, kteří
získají jeden z těchto setů.
Praha, 10. ledna 2012 - Společnost MasterCard připravila pro své zákazníky ojedinělou soutěž
nazvanou „Cestovat v zimě nalehko: K nezaplacení“. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří v
zahraničí v daném období zaplatí za své nákupy alespoň jednou platebními kartami MasterCard.
Kampaň startuje 10. ledna 2012 a potrvá až do 31. března 2012. Do soutěže se automaticky zařadí
každý, kdo se poté zaregistruje na stránkách www.mastercard.cz a potvrdí svoji účast v soutěži.
„Pro placení kartou v zahraničí mají zákazníci s MasterCard k dispozici více než 31 miliónů
akceptačních míst po celém světě. Držizelé karet jistě ocení, že při platbě kartou
MasterCard získají výhodnější směnný kurz než ve směnárnách. Navíc ke kartám
MasterCard se často váží doplňkové služby jako je např. cestovní pojištění pro celou
rodinu, nebo pojištění proti ztrátě a odcizení,“ říká Tereza Janková, marketingová manažerka
MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Každý týden vyhrávají 3 soutěžící jeden z 36
sportovních setů od značky Elan. O těchto
výhercích hlavní ceny rozhoduje pořadí
registrace v příslušném soutěžním týdnu. Navíc,
každý účastník, který se registruje na soutěžních
stránkách, bude moci zdarma získat Animované
fotoalbum k nezaplacení, složené z jeho vlastních
fotografií z dovolené. Počet vytvořených
elektronických fotoalb není omezen, ovšem
podmínkou stažení vytvořeného fotoalba je stát
se fanouškem Facebook fanpage MasterCard®
Česká republika.
MasterCard na svých stránkách připravil také
praktický MasterCard Průvodce Alpami, kde si
každý může porovnat 17 oblíbených středisek dle
délky a obtížnosti sjezdovek či nabízených
služeb. Dále zde návštěvníci najdou užitečné tipy
na nejlepší bary a restaurace, aktivity pro rodiny
či skupiny.„Veškeré informace o soutěži,
jako je herní plán či jména výherců pro
příslušné
týdny,
naleznou
lidé
na
stránkách
www.mastercard.cz.
Tato
soutěž je skvělou příležitostí zejména pro
vášnivé lyžaře, kteří vyrážejí za zimními
radovánkami do zahraničí. Věřím, že
MasterCard průvodce Alpami jim usnadní
plánování dovolené. Jen s MasterCard
můžete v zimě cestovat nalehko, nezatíženi starostmi o správu hotovosti a užívat si na
plno volna s rodinou či přáteli. A to je k nezaplacení,“ dodává Janková.
cardmag l roman kotlán l ogilvy l www.mastercard.cz
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CARDAWARDS
Blanka Havlásková v Síni slávy českého kartového odvětví
Praha, Špindlerův Mlýn 29.11.2011 - V rámci mezinárodní konference cardforum.2011 ve
Špindlerově Mlýně byla uvedena do Síně slávy českého kartového odvětví paní Blanka
Havlásková, CEO ABnote Czech s.r.o. & Senior Vice President ABnote Europe.
Paní Blanka Havlásková byla uvedena do Síně slávy za dlouhodobé významné osobní přispění pro
rozvoj odvětví platebních karet v ČR. Paní Havlásková se zařadila do Síně slávy jako 21. v pořadí. Více
o Síni slávy českého kartového odvětví naleznete na www.cardawards.cz
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
SSL

Zkratka pro „Secure Sockets Layer” (zabezpečená přístupová vrstva).
Zavedený odvětvový standard, který šifruje kanál mezi webovým
prohlížečem a webovým serverem a zajišťuje důvěrnost a spolehlivost
dat tímto kanálem přenášených.

Stateful Inspection
Kontrola stavu integrity

Též „dynamická filtrace paketů,” jedná se o firewallovou funkci, která
poskytuje pokročilé zabezpečení sledováním komunikačních paketů.
Přes firewall jsou pouze propuštěny příchozí pakety se správnou
odezvou („navázaná spojení”).

Strong Cryptography
Odolná kryptografie

Kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných
algoritmech spolu s délkami odolných klíčů a správnými postupy
managementu klíčů. Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje
jak šifrování (vratné), tak transformaci klíčů (která je nevratná neboli
„jednosměrná”). SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a
akceptovaného algoritmu transformace klíčů. K příkladům odvětvově
testovaných a akceptovaných standardů a algoritmů šifrování patří
AES (128 bitů a více), TDES (kódy o minimálně dvojnásobné délce),
RSA (1024 bitů a více), ECC (160 bitů a více) a ElGamal (1024 bitů a
více).
Více informací viz NIST Special Publication 800-57

SysAdmin

Zkratka pro funkci „system administrator” (správce systému). Osoba
s širokými pravomocemi zodpovědná za správu počítačového systému
nebo sítě.

Systém Components
Systémové komponenty

Jakákoliv součást sítě, server nebo aplikace podílející se na prostředí
dat držitele karty.

TACACS

Zkratka pro „Terminal Access Controller Access Control
System” (systém kontroly přístupu k řízení přístupnosti terminálů).
Protokol pro dálkové ověřování běžně užívaný v sítích, který
komunikuje mezi serverem s dálkovým přístupem a ověřovacím
serverem, aby zjistil uživatelova přístupová oprávnění k síti.

TCP

Zkratka pro „Transmission Control Protocol” (Protokol kontroly
přenosu). Základní komunikační jazyk neboli protokol Internetu.

TDES

Zkratka pro „Triple Data Encryption Standard” (Standard trojitého
šifrování dat). Též „3DES” nebo „Triple DES.” Bloková šifra tvořená z
DES šifry jejím trojnásobným použitím. Viz Odolná kryptografie
(Strong Cryptography).

TELNET

Zkratka pro „Telephone Network Protocol” (protokol telefonní sítě).
Typicky slouží k poskytování uživatelsky orientovaných přihlašovacích
přístupů na základě příkazových řádků k zařízením na síti. Uživatelská
oprávnění jsou přenášena jako hladký text.

Threat
Hrozba

Stav nebo aktivita, která může způsobit záměrnou nebo náhodnou
ztrátu, změnu, odhalení, nepřístupnost nebo jiné postižení informací
nebo zdrojů jejich zpracování ke škodě organizace.

více na
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KALENDÁŘ AKCÍ
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LIFE
the cinematic orchestra live
Praha, 18.ledna & Bratislava 19. ledna 2012 - Na
dvojkoncert do Prahy a Bratislavy zavítala proslulá hudební
formace The Cinematic Orchestra, skvost hudebního
nakladatelství Ninja Tune a jedna z legend britské hudební
scény.
Pražský Lucerna Music Club a bratislavský Majestic Music Club byly
svědkem zásadního hudebního počinu začátku roku 2012. Obě
zastavení přinesla nezapomenutelné okamžiky propojení hudebních
žánrů, emocionálního výrazu a zvuku široce rozkročené formace.
The Cinematic Orchestra léta kralují v syntéze žánrů nu-jazz,
symfonické filmové hudby a rozsáhlých ambientních snových ploch,
které fascinují posluchače po celém světě.
Formace je složená z multiinstrumentalisty Jasona Swinscoe,
frontmana skupiny a hráče na klávesy, dále bubeníka Luka
Flowerse, klávesisty Austina Peralta, saxofonisty Toma Chanta a
solové zpěvačky Heidi Vogel. Skupinu na obou koncertech
doprovázel brooklynský kytarista Grey Reverend, který v posledních letech se skupinou spolupracuje.
Dva koncerty během 24 hodin ve dvou městech. Pražský
koncert skupiny byl rozdílný od toho bratislavského; řekl
bych, že byl jakousi klubovou variací, hudebním
předkrmem pro hlavní chod, který se uskutečnil až druhý
den v Bratislavě. Pražský koncert byl nabitý energií,
barvami a chutěmi mnohovrstevnaté hudební produkce,
bohužel i často neproniknutelným závojem kouře z desítek
a stovek dýmajících fanoušků … a s poněkud horší
zvukovou režií. Nicméně fanoušci, a zejména členové
kapely, si koncert užívali mírou vrchovatou.
Bratislavský koncert byl jiný, byl posunut na samotnou
hranici představitelného zážitku. Byl to mix hudebního
genia, žánrového propojení a strhující atmosféry zdůrazněné lidskou sounáležitostí. Některé momenty
vyprodaného bratislavského koncertu
přiváděly posluchače do naprostého
emocionálního vytržení, do zvláštního
myšlenkového či snového ghetta. Bylo
pohlazením po duši pozorovat a vnímat
chování jednotlivých členů kapely jak
intenzivně prožívali koncert, jak komunikovali
mezi sebou pohledem, gestem či slovem
během produkce a jak se těšili
z neopakovatelné s posluchači sdílené
atmosféry.
Hudební doteky The Cinematic Orchestra se
staly zásadním momentem pražské a
bratislavské zimy 2012.
Více o skupině a její tvorbě naleznete na www.cinematicorchestra.com a na portálu youtube
cardmag l roman kotlán
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Londýn na špici
Londýn, březen 2012 - Anglická metropole se připravuje na vrcholné události roku 2012
… na obyvatele evropské metropole, ale i návštěvníky Londýna se připravují i jednotlivé
stánky umění. Pro čtenáře magazínu přinášíme tip na zhlédnutí zásadních londýnských
výstav letošního roku.
Damien Hirst
Damiena Hirsta si nejprve všimla veřejnosti v Londýně v roce 1988, kdy proběhla výstava v tehdy
nepoužívaném skladišti. Po téměř čtvrt století od
této klíčové události se D. Hirst těší zásadní
pozornosti a patří k nejvlivnějším umělcům své
generace. Expozice v Tate Modern bude v době od
4.dubna do 9.září 2012 prvním významným
přehledem jeho díla v britské instituci a svede
dohromady klíčová díla z jeho více než dvacetileté
tvorby. Výstava bude zahrnovat dnes již kultovní
díla mj. The Physical Impossibility of Death in the
Mind of Someone Living z roku 1991

Damien Hirst : The Physical Impossibility of Death in the Mind
of Someone Living 1991 © Damien Hirst

Edvard Munch: The Sick Child 1907 © Munch
Museum/Munch-EllingsendGroup/DACS 2002

Edvard Munch: The Modern Eye

Edvard Munch (1863-1944) je uznávaný pro svůj
emocionální symbolistní výraz, zároveň je považován za
průkopníka expresionismu. Výstava v Tate Modern, nabídne
nový pohled na jeho práci, expozice "Edvard Munch :
Moderní oko" přiblíží poměrně málo známé pozdní dílo do
roku 1944. Zvláštním důrazem dokazuje, že Munch byl
nejen umělec devatenáctého, ale i dvacátého století.
Výstava se zaměřuje na Munchovo angažmá s moderními
technikami, jako jsou fotografie a film či intimním
divadelním jevištěm. Studie z jeho prací ukazují, do jaké
míry umělec přijal právě fotografické nebo kinematografické
formy kompozice a vyprávění. Kromě šedesáti obrazů a
dvaceti děl na papíře, bude možné shlédnout i výsledky
Munchovy vlastní fotografické a filmové tvorby. Zásadním
momentem pro pochopení díla E.Muncha může být fakt, kdy
se umělec zabýval jedním a týmž motivem v kreslení, fotografování, malování, v oblasti grafického
umění, a dokonce i v sochařství … výstava bude probíhat od 28.června do 14.října 2012.

Tate modern . Sumner Street . Bankside .
London SE1 9TG . UK . www.tate.org.uk
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generální partner

asociační partneři

partneři
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