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EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
 
Hokej je hra 
 
 
… dnes již legendární krátký film kreslíře Vladimíra Jiránka jsem si pouštěl často pro pobavení, no a 
někdy jsem si krátký hokejový opus pouštěl i v době, kdy se našemu hokeji nedařilo či byl různým 
nesmyslným počínáním paralyzován. 
 
I v nedávné době jsem si několika minutový kreslířský a humoristický koncert na bruslích pustil, 
protože se prostě na ten náš hokej mezi mantinely nedalo koukat … sám jsem hokej od dětství hrál 
a hraju ho dodnes, takže mám k němu docela blízko. Samozřejmě, jsme hokejový národ a hokeji 
rozumí téměř každý … a téměř každý má vehemenci něco k tématu říci. 
 
V kontextu s uvedeným se omezím pouze na konstatování, že jsem skutečně rád, že „Siola“ již není 
trenérem reprezentačního výběru a doufám, že už nikdy nebude sehrávat zásadnější roli v našem 
hokeji. Nejde snad ani o to, že hokejistům se nepodařilo probojovat na nedávném turnaji do bojů o 
medaile, důležitější bylo a je, jakým způsobem byl tým řízen a koučován (či vlastně neřízen a 
nekoučován) a jak vystupoval jeho šéftrenér. Jeho křupanská image smísená s diletantstvím a 
arogancí nemohla ani před lety ani před pár týdny logicky slavit úspěch.  
 
Bohužel v našich historických, ale i v nedávných reáliích, bylo a je možné sledovat podávání a 
konzumaci podobného koktejlu, namíchaného z křupanství, diletantství a arogance, a to na všech 
úrovních naší společnosti. Kolik takového „elixíru“ musíme ještě vypít, aby po neschopných 
trenérech, politicích, ekonomech a vládcích přišel někdo, kdo bude inteligentní, pracovitý, slušný a 
úspěšný … a kdo si také pustí Jiránkův film z roku 1978 „Hokej je hra“ jen pro pobavení a pro 
radost …? 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hokej je hra, Československo 1978, 6 min 
Režie: Vladimír Jiránek 
Kamera: Zdenka Haidová 
Hudba: Jiří Kolafa 
Komentář: Miloš Kopecký 
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Z ČESKA 
téměř třetina transakcí, přesněji 27 procent, s 
kartami MasterCard a Maestro uskuteční právě 
pomocí bezkontaktních plateb, což je z 
evropských zemí nejvíce.“ 
 
Bezkontaktní platby MasterCard jsou ideální pro trhy, 
na nichž se tradičně platilo hlavně hotovostí a kde se 
klade důraz na rychlost platby. Umožňují 
uskutečňovat každodenní nákupy snadno a bez 
nutnosti zadávat PIN či podepisovat účtenku. To je 
zřejmé i ze statistik ohledně výše jednotlivých 
transakcí. Průměrná hodnota bezkontaktní platby 
v Evropě činí 11 USD. 68 procent transakcí je pak 
pod 10 USD. Zákazníci kromě rychlosti oceňují 
hlavně bezpečnost a také větší kontrolu při užití 
karty. Zákazník nedává kartu z ruky a nelze tak 
přečíst jméno zákazníka, ani třímístný bezpečnostní 
kód. Karta musí být přiložena nejméně na vzdálenost 
pěti centimetrů ke speciálně vybavenému terminálu, 
aby mohla být platba uskutečněna. I kdyby zákazník 
omylem přiložil kartu dvakrát, platba bude odečtena 
jen jednou. Technologie je chráněna nejmodernějším 
několika úrovňovým bezpečnostním systémem 
společnosti MasterCard, aby zabránila 
neautorizovaným platbám.  
 
MasterCard jakožto lídr v inovacích poprvé použil 
bezkontaktní platbu v roce 2005 a díky současnému 
vývoji otevřel možnosti využití této technologie i do 
mobilních zařízení. Bezkontaktní technologie 
umožňující platby tak může být kromě karty 
umístěna například na mobilním telefonu, na klíčence 
či jinde. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V České republice je vydáno přes 
milion karet s technologií  
pro bezkontaktní platby  
MasterCard PayPass 
 
Praha 9. ledna 2014 - Česká republika patří 
mezi deset zemí Evropy, v nichž bylo vydáno 
již milion bezkontaktních karet MasterCard a 
Maestro. Zároveň se může pyšnit vysokým 
procentem bezkontaktně uskutečněných 
plateb v obchodech: 27%. Vyplývá to ze 
statistik, které za 3. čtvrtletí 2013 zveřejnila 
společnost MasterCard®, jednička v 
inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách. 

 
Ke konci září roku 2013 bylo možné s kartami 
MasterCard a Maestro s bezkontaktní technologií 
PayPass platit u 1,6 milionu obchodníků, což činí 
meziroční nárůst o 182 procent, v 60 zemích světa. Z 
toho více než polovina, přesně 33, se nachází na 
evropském kontinentu; v deseti z nich již bylo 
vydáno více než milion karet s touto funkcionalitou. 
Kromě České republiky se jedná o Francii, Německo, 
Maďarsko, Itálii, Velkou Británii, Švýcarsko, Turecko 
a Rusko.  
 
„Velmi nás těší, že se zvyšuje i využití karet. 
Meziročně narostl počet bezkontaktních 
transakcí v Evropě o 220 procent. Vzrostl také 
objem plateb, a to o plných 356 procent,“ říká 
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. „V České 
republice, stejně jako v Polsku, se dokonce 
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Češi platí kartami  Visa častěji i drobné výdaje do 500 Kč 
 
Praha, 22. ledna 2014 - Podle výroční zprávy o hospodaření asociace Visa Europe za rok 2013 

dosáhl v Evropě objem transakcí uskutečněných platebními kartami Visa hodnoty 2 
bilionů eur. Výsledky dokládají, že lidé v Česku mají enormní zájem o inovace a že 
tuzemský trh s platebními kartami rozhodně skýtá potenciál k dalšímu růstu. 

Z celkových čísel také vyplývá, že Češi používají platební karty stále častěji k úhradě drobnějších 
částek při každodenních nákupech. K tomuto trendu dochází také díky rozšiřování akceptační sítě a 
zvyšování dostupnosti nových technologií, jakými jsou mobilní platby nebo e-commerce. 

Přechod od hotovostních plateb k bezhotovostním  
Výsledky v Česku, v porovnání s Evropou, ukazují na silnější růst v několika důležitých oblastech. Jednak vzrostl 
počet transakcí na prodejních místech o více než 10% (oproti celkovým 8,65% v Evropě) a dále se zde zvýšil 
počet transakcí v přepočtu na jednu platební kartu o úctyhodných 30,36% (oproti celoevropskému nárůstu o 
pouhé 2,58%). Výsledky dokládají, že Češi své platební návyky mění rychle a že při platbách za zboží a služby 
dávají čím dál větší přednost platebním kartám. 
 
„Češi se při běžném využívání platebních karet Visa výrazně posunuli. Nejen příznivci inovací, ale 
čím dále častěji také starší generace, neplatí menší nákupy do 500 Kč v hotovosti, jak tomu bylo 
dříve, ale právě kartami Visa. Trend také souvisí s  úspěšným zavedením bezkontaktních a 
mobilních plateb, ale i s tím, že je lidé přijali a že každý měsíc stoupá počet českých obchodníků, 
kteří bezkontaktní karty Visa akceptují,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a 
Slovenskou republiku.  

 
 
 
 

zástupci asociace Visa Europe a společností Grayling uspořádali v Tančícím domě v Praze pro domácí media 
tiskovou konferenci l foto cardmag  
 
Debetní karty Visa upevnily své dominantní postavení na českém trhu s platebními kartami  
Debetní karty Visa jsou v České republice, stejně jako v celé Evropě, první volbou zákazníků. Celkově se v Česku 
prostřednictvím debetního typu karty utratilo 21,88 miliardy eur, což představuje více než 90% objemu všech 
plateb kartami Visa. V porovnání s předchozími dvanácti měsíci se počet POS transakcí na jednu debetní kartu 
zvýšil o více než 30%. Podobný trend lze pozorovat v celé Evropě, kde došlo k nárůstu objemu POS transakcí 
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prostřednictvím debetních karet o 9,03% na 
celkovou hodnotu 1,58 miliardy eur. Debetní karty 
tak tvoří 80% veškerého obchodu společnosti Visa 
Europe. 
 
„Náš dosah je skutečně veliký - počet karet 
Visa odpovídá počtu obyvatel v Evropě, tedy 
500 milionů. Z každých 6,50 eur, které se 
v Evropě utratí, připadá 1 euro na platby 
provedené kartami Visa. Jde o výborný základ, 
na němž můžeme dále stavět“, hodnotí stávající 
situaci generální ředitel společnosti Nicolas Huss a 
uvádí priority Visa Europe na nadcházející období: 
 
„Do budoucna máme čtyři hlavní priority. Rozšíříme 
nabídku našich platebních řešení příští generace 
v souladu s rychlým rozvojem nových technologií, 
konkrétně růst mobilního a digitálního obchodování. 
Budeme podporovat efektivnější a aktivnější provoz 
naší společnosti.  Budeme konstruktivně 
spolupracovat s příslušnými partnery na vytváření 
vzájemně prospěšných řešení a rovněž budeme 
pružněji naplňovat potřeby našich zákazníků a 
partnerů v celé Evropě“ říká Nicolas Huss a 
upozorňuje také na přínos Visa Europe pro 
evropskou ekonomiku, zejména v boji s šedou 
ekonomikou: 
 
“Jakožto členská organizace zaměřená na 
nejlepší řešení v našem čtyřstranném modelu 
prospíváme svým úspěchem evropské 
ekonomice, protože elektronické platby 
podporují obchodování, nahrazují neefektivní 
hotovostní transakce a bojují proti šedé 
ekonomice. To je přínosem pro banky, 
vydavatele karet i příjemce, protože za ně 
investujeme do platebních inovací. Je to 
výhodné pro samotné obchodníky a 
společnosti, neboť jim umožňujeme rychlejší, 
bezpečnější a snadnější obchodování napříč 
různými kanály. A samozřejmě jde i o výhodu 
pro spotřebitele, kteří tak mohou platit 
jednodušeji, s větší jistotou  
a bezpečím,“ uzavírá generální ředitel Visa Europe 
Nicolas Huss. 

Bezkontaktní karty jsou v Česku stále na 
vzestupu 
Současně s rostoucím uplatněním debetních karet 
dochází v Česku rovněž k rozmachu bezkontaktních 
plateb. V Česku bylo vydáno přes 1,5 milionu 
bezkontaktních karet Visa (údaj ze září 2013). I 
nadále zde zůstává potenciál k dalšímu růstu, jelikož 
se k platebním programům a nabídce bezkontaktních 
karet Visa připojuje stále více bank a dalších institucí. 
Vedle toho Visa Europe ve spolupráci s členskými 
bankami neustále rozvíjí akceptační síť terminálů 
umožňujících bezkontaktní platby u obchodníků, a to 
v celé České republice (v září 2013 bylo u 
tuzemských obchodníků přes 26 000 bezkontaktních 
terminálů).  
 
Segment bezkontaktních plateb překonal na mnoha 
trzích zlomový bod a nyní se prudce rozvíjí napříč 
celou Evropou. V porovnání se stejným obdobím 
loňského roku funguje v současnosti tento typ plateb 
ve dvojnásobném počtu zemí. Počet bezkontaktních 
transakcí se meziročně zvýšil téměř třikrát a počet 
terminálů se zdvojnásobil. V Evropě je navíc 
realizováno, či již schváleno 62 projektů zaměřených 
na mobilní bezkontaktní platby. 
 
E-commerce - budoucí motor české ekonomiky  
Segment e-commerce zažívá v Česku rovněž 
mimořádně rychlý vzestup. Loni dosáhl růstu 41,1%.  
Na druhou stranu, v porovnání například s Velkou 
Británií, skýtá Česká republika velký potenciál 
k dalšímu rozvoji v této oblasti. Marcel Gajdoš říká: 
„Hlavními faktory, které zvýší útraty v e-commerce, 
budou jednak rozšiřování sítě prodejců, kteří 
akceptují platby online, a jednak průběžné zavádění 
technologie 3D Secure ze strany těch, kteří karty 
vydávají. Nabízí se však i jiné produkty, které platby  
v e-commerce urychlí a zjednoduší, jednou z nich 
bude například aplikace V.me by Visa.“ V.me by Visa 
je první panevropská služba poskytující digitální 
peněženku, kterou budou nabízet banky  
a finanční instituce. V současnosti je k dispozici ve 
čtyřech zemích: ve Francii, Španělsku, Polsku  
a ve Velké Británii. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling l foto cardmag 
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Akceptace čínských karet  
UnionPay se brzy rozšíří i v Česku 
 
Praha, únor 2014 - Společnost Global 
Payments Europe zahájila 
pilotní projekt akceptace 
karet UnionPay na českém 
trhu. Zájem obchodníků předčil očekávání. 
 
Poslední lednový týden s sebou přinesl nejen nový 
čínský rok, ale také pilotní projekt akceptace karet 
UnionPay u vybraných obchodníků v Praze. 
„Navazujeme tak na úspěšné rozšíření 
akceptace těchto karet na všech bankomatech 
Komerční banky v roce 2012. Nyní přinášíme 
možnost přijímat karty UnionPay i 
obchodníkům na jejich platebních terminálech. 
Tuto službu dosud žádný domácí poskytovatel 
platebních služeb nenabízel,“ říká Vít Skřebský, 
marketingový manažer Global Payments Europe. 
 
Čínská karetní asociace UnionPay je s více než 4 

miliardami vydaných karet 
největší karetní asociací na světě. 
Počet turistů z Číny a dalších 
zemí jihovýchodní Asie, kde je 
zastoupení UnionPay nejsilnější, 

každoročně významně roste a jejich útrata za zboží a 
služby vysoce převyšuje výdaje turistů z ostatních 
zemí. Turisté z Číny v Česku průměrně utratí 12 500 
Kč, průměrná hodnota nákupu zaplaceného kartou 
UnionPay pak dosahuje bezmála 1 000 Euro. 

Pilotní projekt měl původně zahrnovat pouze deset 
vybraných obchodníků, nicméně vzhledem k silné 
poptávce se nakonec rozrostl na více než 
dvojnásobek. „Zájem o akceptaci karet 
UnionPay vyjádřilo již několik prémiových 
retailerů, restaurací a hotelových řetězců. Pro 
akceptaci těchto karet jsou vhodné zejména 
obchody či služby v turisticky nejvíce 
navštěvovaných částech Česka. Nejvíce 
obchodníků v našem pilotním projektu působí 
v historickém centru Prahy,“ vysvětluje 
Skřebský.  
 
V Česku není akceptace karet UnionPay úplnou 
novinkou, již několik let ji pro řadu obchodníků 
zajišťují zahraniční acquireři. Jejich aktivita na 
místním trhu stoupá právě díky širší nabídce služeb 
s přidanou hodnotou, mezi které patří například 
UnionPay nebo DCC. Iniciativa společnosti Global 
Payments Europe tak vytváří podmínky pro domácí 
acquirerské banky, aby i ve své síti obchodních míst 
mohly nabídnout širší portfolio služeb. Zahájení 
akceptace UnionPay a plány na uvedení dalších 
doplňkových služeb navazují na převzetí acquiringu 
karet American Express v říjnu minulého roku. „Díky 
těmto novým produktům můžeme poskytovat 
komplexnější služby našim bankovním 
partnerům, přispět k posílení jejich vztahu s 
obchodníky a celkově zlepšit komfort při 
placení kartou v celé České republice,“ dodává 
Skřebský. 
 
cardmag l Vít Skřebský l Global Payments Europe 
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Češi si oblíbili bezkontaktní a 
internetové platby 
 
Praha, 19. února 2014 - Češi si oblíbili placení 

a nákupy přes internet, 
stále častěji také platí 
bezkontaktními kartami, 

jejichž počet raketově roste. Například počet 
debetních karet VISA online banky ZUNO v ČR 
stoupl od roku 2012 do 2013 o 34 procent, 
z 37 268 na 50 030. Na konci roku 2011 jich 
bylo 12 646, během jednoho roku se jejich 
počet tedy zvýšil o 197 procent. 
 
Celkem společnost VISA v ČR již vydala 3,6 milionu 
bezkontaktních karet, což představuje 36 procent 
všech vydaných VISA karet na trhu. Česko je třetí 
zemí s největší penetrací bezkontaktních terminálů 
v Evropě, na prvním místě je Polsko, následuje 
Slovensko.  Bezkontaktními kartami již platí zákazníci 
všech generací. „Nejmladšímu držiteli naší 
debetní karty je 19 let, nejstaršímu 83 let. U 
kreditních karet je nejmladšímu držiteli 20 let 
a nejstaršímu 71 let,“ říká Iveta Behúňová, 
Card Product Expert v online bance ZUNO.  
 
V ČR se již využívá 28 000 bezkontaktních terminálů, 
které představují 36 procent z celkového počtu všech 
terminálů v zemi. V Polsku jich je 159 000 (tvoří 49 
procent) a na Slovensku 19 805 (48 procent). A 
jejich počty rostou. „Podíl bezkontaktních 

transakcí na celkovém počtu transakcí našimi 
kartami tvoří čtyři procenta a každým 
měsícem se zvyšuje. Zaplatit lze takto i 
minimální částky. Podařilo se například bez 
problémů zaplatit i jeden haléř,“ dodává Iveta 
Behúňová. 
 
Češi také čím dál tím častěji platí přes internet, 
nárůst těchto transakcí dokládají statistiky Sdružení 
bankovních karet. V roce 2013 zaplatili Češi 
obchodníkům přes internet 9,3 milionu plateb za 7,9 
miliard Kč. V roce 2012 to bylo 8,6 milionu plateb 
v objemu 8,9 miliard korun, v roce 2011 zaplatili 
online 5,6 milionu transakcí za 6,3 miliard Kč. 
 
Online banka ZUNO  
zahájila svou činnost v roce 2010 na Slovensku, po 
kterém následovala v polovině roku 2011 Česká 
republika. Patří mezi vůbec první online banky 
působící v regionu střední a východní Evropy. Jako 
jediná banka v Česku ani na Slovensku nedisponuje 
žádnými fyzickými pobočkami, funguje pouze online. 
Během 3 let se ze start-up společnosti stala online 
banka s 200 000 klienty nabízející široké produktové 
portfolio (běžný účet s debetní kartou, spořicí účet, 
online půjčka a refinancování, kreditní karta nebo 
kontokorent). Nekonveční značka zaměřená na 
jednoduchost dle motta Less bank, more life. Další 
informace o českém zastoupení ZUNO BANK AG 
naleznete na zuno.cz, facebooku, twitteru a 
YouTube. 
 

cardmag l roman kotlán l zuno 
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Počet bezkontaktných transakcií s MasterCard PayPass  v Európe 
medziročne vzrástol o 220 percent 
 
Bratislava 9. januára 2014 - Po celom svete veľmi rýchlo narastá obľuba bezkontaktných platieb. 

Len v Európe sa počet transakcií s kartami MasterCard a Maestro s technológiou 
PayPass™ v medziročnom porovnaní zvýšil o 220 percent. Objem platieb vzrástol 
dokonca o 356 percent. Vyplýva to zo štatistík, ktoré za 3. štvrťrok 2013 zverejnila 
spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných 
platbách. 

 
Ku koncu septembra roku 2013 bolo možné platiť s kartami MasterCard a Maestro s bezkontaktnou technológiou 
PayPass u 1,6 milióna obchodníkov, čo znamená medziročný nárast o 182 percent, v 60 krajinách sveta. Z toho 
viac ako polovica, presne 33, sa nachádza na európskom kontinente; v desiatich z nich už bolo vydaných viac ako 
milión kariet s touto funkcionalitou, a to vo Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, 
Veľkej Británii, Švajčiarsku, Turecku a Rusku. 
 
„Veľmi nás teší, že sa zvyšuje aj využitie kariet. Napríklad v Českej republike a v Poľsku sa takmer 
tretina transakcií s kartami MasterCard a Maestro, presnejšie 27 percent, uskutoční práve 
bezkontaktne, čo je z európskych krajín najviac,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard 
Europe pre Slovensko a ČR. 
 
Slovensko jednoznačne patrí k priekopníkom v bezkontaktnom platení. Prvú bezkontaktnú kartu uviedla 
spoločnosť MasterCard na tunajší trh už v roku 2008 a bezkontaktná platobná metóda je tu extrémne úspešná. 
Údaje za tretí štvrťrok 2013 ukazujú, že zo 4,73 mil. všetkých kariet vydaných na Slovensku je viac ako 1,8 mil. 
kariet bezkontaktných. V tomto období bolo uskutočnených bezkontaktne viac ako 6 mil. transakcií, v celkovom 
objeme vyše 80 mil. EUR. Bezkontaktné platby MasterCard sú ideálne pre trhy, na ktorých sa tradične platilo 
hlavne hotovosťou a kde sa kladie dôraz na rýchlosť platby. Umožňujú uskutočňovať každodenné nákupy ľahko a 
bez nutnosti zadávať PIN alebo podpisovať účtenku. To je zrejmé aj zo štatistík ohľadne výšky jednotlivých 
transakcií. Priemerná hodnota bezkontaktnej platby v Európe je 11 USD, 68 percent transakcií je potom pod 
10 USD. Ochrana pinom pre nadlimitné transakcie je zachovaná. Okrem rýchlosti oceňujú zákazníci hlavne 
bezpečnosť a tiež väčšiu kontrolu pri použití karty. Zákazník nedáva kartu z ruky, čiže nie je možné prečítať jeho 
meno, ani trojmiestny bezpečnostný kód. Karta musí byť priložená ku špeciálne vybavenému terminálu, 
maximálne na vzdialenosť piatich centimetrov, aby mohla byť uskutočnená platba. Aj keby zákazník omylom 
priložil kartu dvakrát, platba bude odpočítaná len raz. Technológia je chránená najmodernejším 
niekoľkoúrovňovým bezpečnostným systémom spoločnosti MasterCard, aby zabránila neautorizovaným platbám. 
 
Spoločnosť MasterCard, ktorá je lídrom v inováciách, prvýkrát použila bezkontaktnú platbu v roku 2005 a vďaka 
súčasnému vývoju otvorila možnosti využitia tejto technológie aj do mobilných zariadení. Bezkontaktná 
technológia umožňujúca platby tak môže byť okrem karty umiestnená napríklad v mobilnom telefóne, na 
kľúčenke alebo inde.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším nárastom v regione Visa Europe. 
Visa absolútnym lídrom trhu, po prvýkrát v histórii Slováci urobili za 12 
mesiacov viac než 160 miliónov transakcií a  minuli viac než 10 miliárd Eur 
 
Bratislava, 23. január 2013- Podľa ročných obchodných výsledkov, ktoré uverejnila asociácia Visa 

Europe, minuli medziročne európski spotrebitelia o 6,53% viac ako v minulom 
roku. Celoeurópske útraty prostredníctvom platobných kariet Visa dosiahli 2 
bilióny Eur, pričom Slovensko v raste vysoko prekonáva európsky priemer. 

Percento nárastu útrat v Slovenskej republike patrí medzi najvyššie v Európe - dosiahlo takmer 
13% (12,8%) v celkovej hodnote 10,11 miliárd Eur, s 163 miliónmi transakcií a 2,61 miliónmi 
platobných kariet Visa. 
  
Ročné výsledky Visa Europe ukazujú, že Slovensko zaznamenalo dvojciferný nárast hodnôt vo všetkých hlavných 
programoch a vo všetkých dôležitých ukazovateľoch ako je objem útrat, počet všetkých transakcií a počet 
transakcií u obchodníkov. Výsledky poukazujú na nadšenie Slovákov pre inovácie, ako aj na potenciál rastu 
slovenského trhu platobných kariet v budúcnosti.   

ZE SLOVENSKA 
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Od hotovosti k bezhotovostnej spoločnosti 
Slovenskí spotrebitelia menia svoje platobné návyky rýchlo a začínajú uprednostňovať transakcie v mieste predaja 
u obchodníkov pred výberom z bankomatov a požívaním hotovosti. Výbery z bankomatov sa znížili o 4,68%, 
zatiaľ čo transakcie v mieste predaja na Slovensku stúpli o 23,12%, čo je významne viac v porovnaní so 
susednými štátmi a európskymi výsledkami, ktoré sú na úrovni 8,65%. Znamená to, že Slováci ročne vykonajú 
62,7 transakcií s kartou Visa, z toho 41 transakcií u obchodníka. 
 
„Slovenskí zákazníci urobili významný pokrok v každodennom používaní platobných kariet Visa. 
Nielen nadšenci noviniek, ale aj staršie generácie používajú kartu Visa na platenie. Zároveň ju 
používajú na platenie aj čoraz menších súm -  do 20 Eur, ktoré predtým zvykli platiť v hotovosti. 
Tento fenomén zmeny platobných návykov je nepochybne podporený aj úspešným a hladkým 
uvedením a prijatím bezkontaktných a mobilných platieb. Taktiež k nemu prispel fakt, že väčšina 
obchodníkov na Slovensku uprednostnila minulý rok bezkontaktné karty Visa“, hovorí Marcel Gajdoš, 
regionálny manažér pre Českú a Slovenskú republiku spoločnosti Visa Europe. Je to zreteľne vidieť v počte 
transakcií na jednu kartu, kde Slovensko s 5,57% nárastom predbehlo európsky 1,88%-ný nárast. V platbách 
u obchodníka je percentuálny nárast transakcií ešte vyšší, na Slovensku je to 23,12% a v celej Európe je to 
8,65%.  
 
Debetné karty Visa zvýšili svoju dominanciu na slovenskom trhu platobných kariet 
Debetné karty Visa sú najpreferovanejšie karty na Slovensku ako aj v celom európskom regióne. Útraty na 
debetných kartách na Slovensku vzrástli o 12,87%, pričom ich celková hodnota dosiahla 9,66 miliárd Eur, čo je 
viac ako 90% celkovej spotreby na Visa platobných kartách v Slovenskej republike.  
Výrazný nárast bol zaznamenaný aj v transakciách, vykonaných debetnými kartami v mieste predaja a to vo 
výške 23,37%. To opäť odzrkadľuje už spomenutý úspech bezkontaktných kariet na Slovensku, podporený 
členskými bankami asociácie Visa Europe. Na Slovensku už bolo vydaných viac ako 1,8 milióna bezkontaktných 
kariet Visa, pričom existuje ďalší potenciál rastu, keďže sa stále viac bánk zapája do platobný program 
bezkontaktných kariet Visa.  Visa Europe v spolupráci s členskými bankami neustále rozvíja sieť bezkontaktných 
platobných terminálov u obchodníkov po celom Slovensku (v septembri 2013 bolo na Slovensku viac ako 14 000 
bezkontaktných platobných terminálov). Čo sa týka celej Európy, percentuálny nárast útrat na debetných kartách 
bol 6,52%, pričom držitelia debetnej karty spolu minuli 1,580 bilióna  Eur. Nárast transakcií v mieste predaja 
dosiahol hodnotu 9,03%. Celkovo má Visa Europe 80% svojho podnikania v debetných kartách.  
 
Elektronický obchod - príležitosť pre slovenských obchodníkov 
Nárast platieb kartou o 46,10% v elektronickom obchode na Slovensku dokonale odráža európske trendy v míňaní 
on-line. Ak však vezmeme Britániu ako príklad krajiny s prosperujúcim elektronickým obchodom, kde jedna zo 
štyroch libier je minutých on-line, Slovensko má stále veľký potenciál pre rozvoj Množstvo štúdií preukázalo, že 
karty sú nielen pohodlným spôsobom platby, ale tiež vedú k zníženiu množstva nezrealizovaných nákupov a 
k vyšším útratám. Aj napriek tomu, elektronický obchod stále predstavuje iba okrajovú časť útrat prostredníctvom 
platobných kariet. Marcel Gajdoš hovorí: „Hlavnou témou nárastu elektronického obchodu bude rozšírenie siete 
elektronických obchodov, ktoré akceptujú karty a postupné zavádzanie 3D bezpečnostnej technológie zo strany 
vydavateľov kariet. Táto technológia je dostupná pre obchodníkov už niekoľko rokov.  Ďalší produkt, ktorý urýchli 
a zjednoduší elektronické platby, bude V.me by Visa - digitálna peňaženka, ktorá už bola uvedená vo Veľkej 
Británii, Poľsku a  Francúzsku."  
 
Nicolas Huss, CEO Visa Europe povedal: ”Stal som sa súčasťou veľmi úspešnej spoločnosti. Máme 
obrovský dosah - platobných kariet Visa je skoro toľko ako je obyvateľov Európy (500 miliónov 
kariet) a z 6,5 Eura v Európe je minuté 1 Euro prostredníctvom karty Visa.” 
 
“Je to skvelý základ, na ktorom môžeme stavať a rozvíjať naše štyri priority pre budúcnosť. Rozvinieme riešenia 
platobných možností ďalšej generácie, aby sme boli na pulze zavádzania nových technológií – konkrétne v oblasti 
digitálneho a mobilného obchodu. Budeme pracovať s jasným  obchodným zameraním, ako pružná spoločnosť. 
Konštruktívne budeme spolupracovať s regulátormi, aby sme dospeli k vzájomne výhodným vzťahom a taktiež 
budeme flexibilnejšie pracovať na napĺňaní potrieb našich zákazníkov a partnerov v Európe.“  
 
“Sme členská organizácia, ktorá je zameraná na najlepšie európske riešenia pre všetkých 
zainteresovaných v našom štvorstrannom modeli, náš úspech je pre ekonomiku Európy prospešný, 
pretože elektronické platby poháňajú obchod, nahrádzajú neefektívnu a drahú hotovosť a bojujú 
proti šedej ekonomike. Je to dobré pre banky, vydavateľov a prijímateľov, pretože investujeme v 
ich mene tak, aby sme poskytovali platobné inovácie. Je to dobré pre obchodníkov a podnikateľov 
pretože im umožňujeme robiť obchod rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie prostredníctvom 
akéhokoľvek kanálu. A v neposlednom rade je to dobré pre spotrebiteľov, keďže im umožňujeme 
platiť jednoducho, s dôverou a bezpečne.”, dodáva Nicolas Huss.  
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
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MasterCard ponúka držiteľom kariet 10% zľavu na tirolské skipasy 
 
Bratislava, 16. decembra 2013 - Dnes, 16. decembra štartuje zimná reklamná kampaň 
spoločnosti MasterCard®, jednotky v inteligentných, pohodlných a bezpečných 
platbách. V jej rámci budú mať držitelia kariet MasterCard a Maestro v Českej 
republike a na Slovensku možnosť získať desaťpercentnú zľavu na skipasy do 
rakúskych zimných stredísk a od januára tiež vyhrávať zaujímavé ceny v súťaži 
Tirolský päťboj. 
 
MasterCard® spúšťa akciu s názvom X-Border práve pred nadchádzajúcou zimnou lyžiarskou sezónou na 
Slovensku a v Českej republike. Kampaň má dve časti. Prvá sa začína už 16. decembra a všetkým držiteľom kariet 
MasterCard a Maestro umožňuje po registrácii na stránkach www.mastercard-soutez.sk, v sekcii Zľava na 
skipas, získať kupón na 10% zľavu na skipasy na rakúske ľadovce. Druhá sa uskutoční od 7. januára na 
facebookovom profile spoločnosti vo forme súťaže pod názvom Tirolský päťboj. V súťaži bude možné vyhrať celý 
rad zaujímavých cien, napr. pobyt v luxusnom wellness hoteli v Rakúsku, vrátane skipasu, poukážky na športové 
vybavenie alebo predplatenej karty MasterCard® PayPass™. Záujemcovia sa môžu zapojiť 
na www.facebook.com/MasterCardSK. „Nielenže chceme držiteľom kariet MasterCard a Maestro 
zľavou spríjemniť zimnú dovolenku, ale chceme im aj ukázať, že platiť kartou v zahraničí sa naozaj 
oplatí“, hovorí Martina Piskorová, marketingová riaditeľka pre Slovensko a ČR. 

Akcia Zľava na skipas bude prebiehať až do 31. marca 2014. Po registrácii aplikácia overí platnosť klientovej karty 
a následne ho presmeruje na portál, kde si vygeneruje kupón, ktorý mu bude zaslaný na jeho e-mailovú adresu. 
Následne si klient kupón vytlačí alebo uloží do mobilného telefónu a predloží ho pri pokladni jedného zo 
zapojených stredísk pri platbe za skipas. Na jeden kupón na zľavu je možné zakúpiť až päť skipasov s dĺžkou 
platnosti minimálne tri dni. Jedinou podmienkou je, že meno uvedené na kupóne sa musí zhodovať s menom 
uvedeným na danej karte. Získané poukážky môžu klienti uplatniť až do 4. mája 2014 v ktoromkoľvek z tirolských 
stredísk Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubai a Hintertux. Skipas so zľavou je platný iba v danej oblasti, kde je 
zakúpený, nie je univerzálne platný vo všetkých strediskách. Platnosť pre ľadovec Kaunertal zahŕňa aj stredisko 
Fendels a na ľadovci Pitztal aj stredisko Rifflsee. Naopak, na ľadovci Hintertux klienti neuplatnia skipas so zľavou 
v ostatných strediskách údolia Zillertal. Kampaň pre MasterCard® organizuje agentúra Mayer/McCann Erickson, 
ktorej cieľom je podporiť využitie platobných kariet MasterCard a Maestro pri platbách v zahraničí a podporiť 
povedomie o ich výhodnosti. 
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ZUNO umožní svojim klientom platiť bezkontaktnými kartami Visa 
 
Bratislava, 5. novembra 2013 - Od novembra 2013 direct banka ZUNO rozširuje svoje kartové 
portfólio o bezkontaktné debetné karty Visa, ktoré sa v Česku a na Slovensku tešia stále väčšej 
obľube. Direct banka ZUNO sa tak úspešne zaraďuje medzi ďalšie banky, ktoré vydávajú 
bezkontaktné karty Visa.  
 
Svojim zákazníkom poskytne väčší komfort pri platení drobných nákupov do hodnoty 20 eur bez toho, aby museli 
zadávať svoj PIN kód a vkladať kartu do čítačky POS terminálu. Bezkontaktne môžu teda spotrebitelia platiť vo 
väčšine obchodných miest, akými sú na Slovensku a v Česku napr.: Globus, Billa, Interspar, McDonald’s, KFC, DM 
Drogéria, Albert, C&A, Costa Coffee, Starbucks, Lidl, Obi, Datart, Cinema City a mnoho 
ďalších. „Sme radi, že sa ZUNO zaradila medzi banky, ktoré zavádzajú bezkontaktné 
karty Visa. Zároveň nás teší, že direct banka týmto krokom významne prispeje 
k upevneniu poprednej pozície Slovenska a Česka na celoeurópskej mape bezkontaktných kariet. 
Slovenskí a českí spotrebitelia vyhľadávajú inovácie a prejavujú veľký záujem o nové technológie, 
bezkontaktné karty sa tým pádom pre nich stávajú takmer samozrejmosťou,“ hovorí Marcel Gajdoš, 
regionálny manažér asociácie Visa Europe pre Slovensko a Českú republiku. 
 
„Ako direct banka, ktorá operuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni sme veľmi radi, že môžeme 

všetkým našim klientom ponúknuť najmodernejšie technológie, akými sú 
práve bezkontaktné čipové karty spoločnosti VISA,“ dodáva Iveta Behuňová, 
produktová špecialistka v direct banke ZUNO. „Pevne veríme, že 200 000 českých a 

slovenských klientov ZUNO túto novinku ocení a budú s bezkontaktnými platbami, ktoré im opäť o 
niečo ušetria čas, viac než spokojní.“  
 
Podľa posledných údajov spoločnosti Visa Europe bolo za posledných 12 mesiacov (august 2012 až júl 2013) v 
Európe uskutočnených 211 miliónov transakcií prostredníctvom bezkontaktných kariet Visa. Mesačné útraty týmito 
kartami činili v   júli  tohto roku 285 miliónov eur, čo je šesťnásobok oproti rovnakému obdobiu v minulom roku.  
 
 
O asociácii Visa Europe 
Visa Europe je spoločnosť zaoberajúca sa platobnými technológiami, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a 
ďalší poskytovatelia platobných služieb v 36 krajinách Európy. Visa Europe vyvíja najmodernejšie technológie a 
vytvára infraštruktúru umožňujúcu elektronické platby miliónom európskych zákazníkov, podnikov i vlád. Jej 
členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a stanovovanie výšky poplatkov pre 
držiteľov kariet a obchodníkov. Asociácia Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový 
obchodný model, ktorý svojim členom ponúka široké spektrum služieb. Prebytok ich investícií je znovu 
reinvestovaný do podnikania firmy a zároveň použitý k zhodnoteniu kapitálu a rezerv. Za posledných šesť rokov 
investovala Visa Europe viac než 1 miliardu eur do nových technológií a infraštruktúry. V Európe momentálne 
existuje 470 miliónov kariet Visa, pričom každé euro z 6,75 eur je utratené práve touto kartou. Takmer 80% 
obchodu spoločnosti Visa Europe tvoria debetné karty. Do decembra minulého roku bolo týmto typom karty 
utratených viac než 1 bilión eur. Ročné útraty prostredníctvom online nakupovania sa po prvýkrát vyšplhali na 
200 miliárd eur (212 mld). Asociácia Visa Europe bola založená v roku 2004. Je nezávislá od organizácie Visa Inc. 
a má exkluzívnu, nezrušiteľnú a trvalú prevádzkovú licenciu v rámci Európy. Obe spoločnosti fungujú s cieľom 
zaistiť bezchybné globálne platby Visa. Ako špecializovaný európsky platobný systém, dokáže Visa rýchlo a pružne 
reagovať na konkrétne požiadavky európskych bánk a ich klientov – držiteľov kariet i obchodníkov. Zároveň 
efektívne pomáha napĺňať cieľ Európskej komisie, tj. vytvoriť skutočný vnútorný platobný trh. Viac informácií 
nájdete tu: www.visaeurope.com 
 
ZUNO 
Direct banka ZUNO vznikla na Slovensku v roku 2010, v polovici roka 2011 ju nasledovala Česká republika. Patrí 
medzi vôbec prvé online banky pôsobiace v regióne strednej a východnej Európy. Počas niekoľkých rokov sa zo 
start-up spoločnosti stala direct bankou s takmer 200 000 klientmi, ponúkajúca široké portfólio produktov (bežný 
účet s debetnou kartou, sporiaci účet, online pôžičku a refinancovanie, kreditnú kartu  alebo kontokorent). 
Nekonvenčná značka zameraná na jednoduchosť podľa motta Less bank, more life. Ďalšie informácie o 
slovenskom zastúpení ZUNO BANK AG nájdete na www.zuno.sk alebo www.zuno.cz  
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Na Slovensku je líder Visa 
 
Bratislava 23. januára VISA je absolútny líder na slovenskom trhu a to nie len v počte a objeme 

transakcií, ale aj v inováciách. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii 
spoločnosti VISA Marcel Gajdoš  regionálny manažér pre Slovenskú a Českú 
republiku. Celoeurópske výdavky prostredníctvom platobných kariet Visa dosiahli 2 

bilióny eur, pričom Slovensko v raste vysoko prekonáva európsky priemer. 
 
VISA pomáha bankám nahrádzať hotovostné transakcie bezhotovostnými prostredníctvom platobných kariet. 
Slovensko patrí ku krajinám s najrýchlejším nárastom objemu transakcií v Európe. Percento útrat v Slovenskej 
republike dosiahlo takmer 13% (12,8%) v celkovej hodnote 10,11 miliardy eur, so 163 miliónmi transakcií a 2,61 
miliónmi platobných kariet Visa. 
 
Slovensko patrí k inovatívnym krajinám a verejnosť si rýchlo zvyká na technologické novinky. Slováci používajú 
platobné karty VISA čoraz častejšie aj na drobné nákupy do 20 Eur. Vďaka zavedeniu bezkontaktnej technológie 
sa zvýšil nielen počet transakcií o 17,48%, ale aj počet kariet o 11,28%. VISA sa stala najpopulárnejšou 
a najpoužívanejšou kartou na Slovensku vďaka benefitom, ktoré prináša bankám a ktoré sa odrážajú aj na 
koncových používateľoch.   
 
Slovenskí spotrebitelia menia svoje návyky a čoraz viac používajú na platenie platobnú kartu. Rozšírením 
akceptačnej siete a nárastom akceptačných miest Slováci uprednostňujú platbu kartou pred výberom hotovosti. 
Výbery z bankomatov sa znížili o 4,68% a transakcie u obchodníkov dosiahli nárast o 23,12%. To znamená, že 
Slováci urobia ročne 62,7 transakcií a z toho je 41 transakcií uskutočnených u obchodníkov.  
 
Slovensko patrí k lídrom v penetrácií bezkontaktných kariet k celkovému počtu vydaných kariet VISA. Na 
Slovensku dosiahol ročný nárast transakcií na 1 kartu VISA 5,57% kým európsky nárast je 1,88%.  
Visa Europe má na Slovensku na trhu bezkontaktných kariet až 92% podiel. Na Slovensku je vydaných viac ako 
1,8 milióna bezkontaktných kariet VISA, čo predstavuje medziročný nárast 800 tisíc kariet (k septembru 2013 bolo 
na Slovensku 1,9 mil. bezkontaktných kariet). VISA Europe v spolupráci s členskými bankami rozvíja aj sieť 
bezkontaktných terminálov. Bezkontaktné terminály dosiahli na Slovensku druhú najvyššiu penetráciu (na 1. 
mieste bolo Poľsko) v Európe a to 42% (k septembru 2013 bolo na Slovensku viac ako 14 000 bezkontaktných 
terminálov). 
 
Priestorom na rozvoj akceptačnej siete je E-commerce. Platba kartou v on-line obchode sa stáva novým trendom 
a obľúbeným, pohodlným a bezpečným spôsobom v nakupovaní. Internetové objemy transakcií rástli dvakrát 
rýchlejšie ako transakcie u klasických obchodníkov. Nárast platieb v internetových obchodoch dosiahol 46,10%.  
 
cardmag l zuzana galgociová l grayling 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              26                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              27                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

Zmena nákupných zvyklostí: Slováci používajú karty aj na drobné platby 
 
Bratislava 18. februára 2014 - Prieskum spoločnosti MasterCard®, jednotky 
v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, zistil, že ľudia sú naklonení 
plateniu malých čiastok kartou. Nákup v hodnote menšej ako 2  eurá je ochotných 
zaplatiť kartou 38% ľudí. Priemerná čiastka, ktorú by ľudia zaplatili kartou, sa znížila 
oproti roku 2012 z 44 eur na 35 eur.  
 

Prieskum Master Index sa zameriaval na využívanie platobných kariet ich majiteľmi. Výsledky ukázali, že najväčší 
podiel užívateľov kariet si u obchodníkov praje platiť drobné nákupy, ktorých hodnota nepresahuje 2  eurá. Tento 
trend ide ruka v ruke s nárastom bezkontaktných platobných kariet na slovenskom trhu, kde bol MasterCard v 
roku 2008 priekopníkom. Kým v minulosti ľudia platili drobné čiastky v hotovosti, s nástupom bezkontaktnej 
technológie čoraz častejšie využívajú na drobné nákupy platobné karty. Ochota platiť malé čiastky kartou za rok 
vzrástla o celých 10 percentuálnych bodov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Graf: Aká je najmenšia čiastka, ktorú by ste si priali platiť platobnou kartou? Zdroj: prieskum Master Index, november 2013, N(2013 )= 656, N(2012) = 692 

Pre úhradu nákupov do 20 eur, ktoré má záujem platiť kartou celkom 78% respondentov prieskumu, je 
najvhodnejšie vlastniť bezkontaktnú platobnú kartu, s ktorou sa celý proces platenia skracuje na obyčajné 
sekundy. Bezkontaktná technológia MasterCard PayPass je navyše natoľko flexibilná, že je možné ju zabudovať 
do predmetov dennej potreby. Ako bezkontaktná platobná karta tak môže fungovať mobilný telefón, hodinky 
alebo prívesok na kľúče. Populárne sú tiež bezkontaktné platobné nálepky, ktorými je možné vybaviť akýkoľvek 
predmet, ktorý máva užívateľ bežne pri sebe.  
 
„S bezkontaktnou technológiou PayPass sa vám už nikdy nestane, že si budete chcieť kúpiť noviny 
v trafike a budú vám chýbať peniaze. K terminálu stačí dostatočne priblížiť kartu alebo napríklad 
mobil s technológiou PayPass a transakcia sa uskutoční bez nutnosti pustiť svoju kartu z ruky či 
zadávať PIN. Rýchlo, pohodlne a predovšetkým bezpečne: celé platenie máte doslova vo svojich 
rukách,“ hovorí Richard Walitza, riaditeľ pre rozvoj mobilných platieb a inovácií spoločnosti MasterCard Europe 
pre Slovensko a ČR. 
 
Štvrtina ľudí platí denne, najčastejšie za jedlo a oblečenie  
Nárast je zrejmý aj v častejšom používaní platobných kariet: zatiaľ čo v roku 2012 kartu denne používalo 23,9% 
ľudí, v roku 2013 je to už 25,3% užívateľov kariet. Ďalších 43,4% ľudí kartou platí aspoň dvakrát týždenne. Až 
73% majiteľov platobných kariet platí najčastejšie za jedlo a oblečenie. V budúcnosti majú najväčší záujem platiť 
kartou poplatky u lekárov, na poštách a vo verejných inštitúciách. 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Členové věrnostních  programů MasterCard ELITE a MasterCard 
Business Selection mají nyní volný přístup do letištních salónků 
na mezinárodním letišti ve Vídni 
 
Praha, 4. listopadu 2013 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a 
bezpečných platbách, rozšiřuje svoji nabídku výhod v rámci věrnostních programů MasterCard® 
ELITE a MasterCard Business Selection. Od 1. listopadu 2013 mají držitelé prémiových karet, World, 
Gold, Platinum, World Elite a business a korporátních karet, možnost zdarma využívat 
nadstandardních služeb letištních salónků Jet a Sky na mezinárodním letišti ve Vídni.   

Jedná se o Sky Lounge pro cestující v shengenském prostoru i mimo něj nacházející se u check-in 3 a Jet Lounge 
(pouze Shengen) u check-in 1 a 2. Do všech salónků vstoupí držitelé prémiových karet MasterCard poté, co se 
prokáží na recepci svojí platební kartou. Držitelé business a korporátních karet, se prokáží svojí firemní platební 
kartou a členskou kartou Business Selection. Všechny salónky nabízejí pracovní i relaxační zóny, zdarma připojení 
na internet, širokou nabídku mezinárodních novin a časopisů, samoobslužný bar s teplým i studeným jídlem a 
nápoji, sprchy, bezbariérový vstup, sekci pro kuřáky a samozřejmě též informace o odletech, včetně připomínek k 
nástupu do letadla. Otevřeno mají denně od 5:30 do 22:00. Do konce roku 2013 mohou držitelé prémiových a 
firemních karet využít speciální nabídky a pozvat s sebou do salonku svůj doprovad také zdarma. Od 1. ledna 
2014 bude pro doprovod platit zvýhodněné vstupné 23 EUR.  
 
MasterCard® ELITE program je věrnostní program nabízející systém výhod držitelům prémiových karet. Účastní 
se jej celkem dvanáct bank v České republice. MasterCard BUSINESS SELECTION je soubor služeb, odměn, slev a 
jiných výhod poskytovaných držitelům firemních karet MasterCard.  
 
Zákazníci se do obou programů mohou registrovat zdarma. Kromě využívání salónků na pražském a vídeňském 
letišti a různých benefitů u vybraných obchodníků patří mezi nejzajímavější výhody tzv. MasterCard Nonstop 
Alarm Centrum. Osobní asistenti na telefonu jsou k dispozci 7 dní v týdnu 24 hodin denně a pomohou zákazníkům 
zajistit. 
 
Pro členy obou programů: 

služby concierge, tzn. rezervaci letenek, hotelů, restaurací 
pohotovostní služby pro domácnost a kancelář, jako například instalatéry, zámečníky, úklid 
pomoc s automobilem při autonehodě nebo zajištění náhradního vozu 

 
Pro členy ELITE programu:  

zdravotnické služby pro děti, těhotné ženy atp 
 

Pro členy BUSINESS SELECTION:  
právní asistence 

 
„Naši zákazníci jsou vytížení lidé, pro něž jsou důležité především služby, které šetří jejich čas a 
zvyšují jejich pohodlí ať už doma nebo na cestách. Naše věrnostní programy vychází vstříc jejich 
požadavkům a přináší jim nadstandardní benefity a služby, které jsou doopravdy k nezaplacení,“ 
vysvětluje Martina Piskorová, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
Součástí obou věrnostních programů jsou též různé výhody, nabídky a slevy obchodníků z oblasti 
gastronomie, kosmetiky, módy, cestování a další.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              30                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

Visa Europe a Orange uvádí na trh Orange Cash 
 
Paříž/Praha, 12. listopadu 2013 - Visa Europe a Orange oznámili strategické partnerství, které 

odráží jejich společnou ambici urychlit informovanost veřejnosti o mobilních 
bezkontaktních platbách a zároveň rozšířit jejich každodenní používání ve Francii.   
 

Prvním krokem, jak zákazníkům zprostředkovat dostupnost inovativních plateb, bude uvedení služby Orange Cash 
ve Francii. Partnerství poskytovatele platebních technologií s mobilním operátorem umožní zákazníkům Orange 
platit za zboží a služby v celé Francii pomocí pouhého mobilního telefonu s NFC technologií. Díky tomu budou 
moci platit bezkontaktně, rychle, a přitom bezpečně. Počet bezkontaktních platebních terminálů ve Francii se 
ostatně za posledních 6 měsíců (do září 2013) zvýšil o celých 50%. Službu Orange Cash navrhla a vytvořila 
společnost Wire Card Solutions, která je členem asociace Visa Europe. Zákazníci Orange si budou moci aplikaci 
Orange Cash stáhnout a vytvořit si na ni předplacený účet, na který si budou moci převést prostředky ze své 
debetní, kreditní nebo předplacené karty. Díky tomuto snadnému úkonu ji budou moci začít okamžitě používat a 
budou mít také možnost nastavit si přístupový kód, kterým potvrdí platební transakce nad 20 €.  
 

Také slovenští zákazníci mobilního operátora Orange mohou využívat bezkontaktní mobilní platby Visa. Potřebují 
k tomu jen mít svůj účet u Tatra banky a vlastnit chytrý telefon podporující technologii NFC. 
„Platby prostřednictvím chytrého telefonu jsou novou funkcí, kterou díky své 
praktičnosti budou zákazníci využívat v každodenním životě. Uvedením Orange Cash 
chceme urychlit přijetí mobilních plateb u našich zákazníků, zvlašť pokud se jedná 
o jednoduché řešení, které nabízí mnoho výhod. Partnerství s Visa Europe zvýší 
důvěru u našich zákazníků a zabezpečí akceptaci bezkontaktní platby Orange Cash 
na celé řadě prodejních míst ve Francii i zahraničí,“ řekl Thierry Millet, Viceprezident 
mobilních plateb a NFC, Orange. 
 

Sandra Alzetta, výkonná ředitelka oddělení pro mobilní platby společnosti Visa Europe, dodává: „Spolupráce s 
Orange představuje významný krok v přijímání mobilních plateb. Toto partnerství je založené na 
odborných znalostech společnosti Orange v oblasti NFC technologiií a také v oblasti 
pokročilých  technologií používaných společností Visa. Klíčovým faktorem je samozřejmě i 
důvěryhodnost obou značek. Spolupráce je v souladu s naší inovativní strategií a umožní nám 
poskytovat takové služby, které našim zákazníkům usnadní každodenní život.“ Orange Cash bude 
dostupný zákazníkům Orange ve Štrasburgu a Caen začátkem roku 2014 a celostátní uvedení tohoto produktu ve 
Francii bude následovat ve druhém čtvrtletí příštího roku. Uvedení platební technologie Orange Cash zrychlí 
zavádění mobilních plateb a podpoří nabídky členských bank.  
 

O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 zemích Evropy. Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří 
infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou 
odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a obchodníky. 
Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým členům 
nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích investic je znovu reinvestován do podnikání podniku a zároveň 
použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv. Za posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do 
nových technologií a infrastruktury. V Evropě nyní existuje 470 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro 
je utraceno právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do prosince 
loňského roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion Euro. Roční útraty prostřednictvím online 
nakupování se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld). 
 

Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, 
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit bezchybné globální 
platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže Visa rychle a pružně reagovat na konkrétní 
požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl 
Evropské komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu. Více informací je k dispozici na: 
www.visaeurope.com. 
 

O Orange 
Orange je jeden z největších světových telekomunikačních operátorů s obratem 43,5 miliard eur v roce 2012, 
celosvětově zaměstnává 168 tisíc zaměstnanců, z toho 103 tisíc ve Francii. Působí ve 32 zemích. Skupina Orange 
má více než 231 miliónu zákazníků, z toho 174 milionu uživatelů mobilních telefonů a 15 milionu pevných 
širokopásmových zákazníků po celém světě. Orange je rovněž předním poskytovatelem globálních IT 
a telekomunikačních služeb nadnárodním společnostem, a to pod značkou Orange Business Services. Orange je 
na seznamu NYSE Euronext Paris (symbol ORA) a na New Yorské burze cenných papírů (symbol ORAN). Více 
informací naleznete zde: www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovations.tv 
nebo nás sledujte na Twitteru: @pressorange 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              31                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              32                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

Asociace Visa Europe ve spolupráci s evropskými bankami spouští digitální 
peněženku V.me ve Velké Británii, Francii, Španělsku a Polsku 
 
Paříž/ Praha, 28. listopadu 2013 - Digitální peněženka V.me, nová služba společnosti Visa 
Europe,vstupuje do první fáze komerční dostupnosti. Přední evropské banky ji 
začnou nabízet od letošního prosince. Tato první celoevropská virtuální peněženka 
je nyní nabízena bankami a finančními institucemi ve Velké Británii, Francii, 
Španělsku a Polsku.  
 
K britské finanční společnosti Nationwide Building Society se dnes přidaly přední francouzské banky BPCE a LCL, 
polská banka ING Bank Slaski a několik pilotních projektů běží v rámci této nové služby i ve Španělsku. Na všech 
čtyřech trzích začnou  tuto službu zároveň poskytovat i další významné banky. Tak rozsáhlé zapojení bank bude 
velkým milníkem na cestě k celoevropskému spuštění této virtuální služby. Služba V.me nabízí jednoduché a 
bezpečné internetové platby. Jejím cílem je zvýšit důvěru při nakupování po internetu a snížit objem nákupů, 
které zákazníci často ruší již během placení. Ve Velké Británii se může ke službě přihlásit každý držitel karty Visa. 
Na jiných trzích je služba aktuálně nabízena vybrané skupině klientů, její dostupnost však bude výrazně posílena 
během následujících měsíců. Službu V.me dnes akceptuje více než 1 400 evropských obchodníků, k nimž se záhy 
přidají Universal Music ve Velké Británii a Allopneus, Aquarelle, Brandalley, Leclerc Drive, Made.com a 
Pecheurs.com ve Francii. 
 
Do ledna 2014 bude tuto službu akceptovat až 4 000 obchodníků, a to díky strategickému partnerství s hlavními 
dodavateli služeb v platebním průmyslu, zejména WorldPay ve Velké Británii a Be2Bill (Rentabiliweb), Lyra 
Networks, Monext, Paybox (Point), System Pay a Worldline (Atos) ve Francii. Pilotní program v rámci služby V.me 
bude v Irsku spuštěn počátkem příštího roku a v brzké době dojde k uvedení této služby na trh i v dalších zemích 
Evropy. Spotřebitelé ze všech zemí budou moci svou digitální peněženku používat u každého evropského 
prodejce, který službu V.me akceptuje. 
 
„V.me poskytuje obchodníkům i bankám značku, jež bude fungovat napříč Evropou. Mobilní 
telefony, tablety a digitální platby zcela změnily charakter obchodu, spotřebitelé dnes chtějí 
nakupovat od obchodníků, které si sami vyberou a chtějí k platbě používat svá digitální zařízení, 
aniž by museli někomu sdělovat číslo své karty. I proto spolupracujeme s našimi členskými bankami 
i obchodníky ve snaze poskytnout jim veškeré výhody služby V.me - tedy hlavně její široký záběr a 
mezinárodní přesah,” komentuje spuštění Steve Perry , obchodní ředitel společnosti Visa Europe.  
 
„Pro obchodníky podporující digitální peněženky typu V.me může být na změna zákaznických 
zvyklostí značným přínosem. Náš průzkum ukázal, že i malé firmy rozšiřují spektrum svých 
platebních metod a umožňují platbu po internetu nebo prostřednictvím digitální peněženky. 
Očekáváme, že V.me přispěje k nárůstu online nákupů u drobných obchodníků, tak i u těch 
velkých,” říká na novinku Ron Kalifa, místopředseda představenstva společnosti WordlPay. Do služby V.me 
budou v nadcházejících měsících zapojeny i další evropské banky a obchodníci,  přičemž plnohodnotné komerční 
spuštění je plánováno na druhou polovinu roku 2014. 
 
O službě V.me 
V.me je celoevropská digitální peněženka vyvinutá společností Visa Europe. Zjednodušuje nakupování po 
internetu a zároveň zvyšuje jeho bezpečnost, neboť eliminuje nutnost zadávat při nákupu číslo kreditní karty, její 
platnost a další detaily. V.me byla navržena tak, aby maximálně zvýšila zákaznický komfort a usnadnila 
nakupování. Digitální peněženka je přístupná prostřednictvím internetového prohlížeče na PC, notebooku, tabletu 
nebo chytrém telefonu. Služba bude dostupná prostřednictvím členských bank Visa Europe a zákazníci v 
kombinaci s ní budou moci používat jakoukoli kartu bez ohledu na vydavatelskou banku nebo platební plán. 
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Gemalto wins Pan-European Award of Excellence for 
enabling NFC Smart Cities 
 
Amsterdam, Jan 14, 2014 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leader in digital 
security, announces that the Smart Urban Spaces (SUS) project has won the Information 
Technology for European Advancement Award of Excellence for enabling contactless smart cities 
through the rollout of NFC context-based services. This project is part of EUREKA, a pan-European 
initiative uniting 38 member countries with the shared goal to support companies and research 
institutes in transnational R&D projects. The project was developed by a Gemalto-led consortium of 
20+ partners from all over Europe and aims at introducing interoperable e-city services based on 
the latest mobile technologies and ubiquitous mobile computing techniques.  
    
Smart Urban Spaces provides software building blocks and service management platforms for urban applications 
such as public transportation, day care, smart billboards, event information and taxi fare payment. Some 35 NFC 
pilot applications have been developed across 11 cities members of the consortium including Bilbao, Caen, 
Helsinki, Oulu, Sevilla and Valencia. As an example, the city of Caen is using Gemalto’s Allynis Trusted Service 
Management (TSM) service for its NFC mobile ticketing program launched in June 2013. 
  
"Gemalto is honored to be at the heart of the Smart Urban Spaces project and contributing its 
expertise in securing contactless applications and servicing platforms," commented Philippe 
Cambriel, Gemalto President for Europe, Mediterranean and CIS. "SUS brings together top-tier industrial 
players, small and medium-sized enterprises, academics and user organizations from all countries 
to put Europe at the forefront of developing digital cities of the future. Gemalto provides in 
particular the trust environment that enables those various stakeholders to plug into the SUS 
infrastructure to quickly deploy a broad range of innovative NFC services, while ensuring that end 
users’ digital identities are protected." 
  
Smart Urban Spaces (SUS)  
 
The SUS project has been sponsored by the Public Authorities of Finland, France and Spain  
Partners include: AICIA, Applicam, Avanzis, Bonwal, CBT, CEV Group, City of Bilbao, City of Caen, City of Gijon, 
City of Helsinki, City of Oulu, City of Paterna, City of Pobla de Vallbona, City of Saint-Lô, City of Seville, City of 
Valencia, CreativIT, ESI Tecnalia, Euskatel, Fara, Forum Virium, Gemalto, Intelligéré, NXP Semiconductors FR, 
Okode, Palma Tools, Province of Guizpuzcoa, Telvent/ARCE, Thales, Top-Tunniste, Uni of Bordeaux 1 (LABRI), 
Uni of Caen (PRINT), Visual Tools, VTT Technical Research Centre of Finland and WhileOnTheMove. 
 
About Gemalto 
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the world leader in digital security with 2012 annual revenues of €2.2 
billion and more than 10,000 employees operating out of 83 offices and 13 Research & Development centers, 
located in 43 countries. We are at the heart of the rapidly evolving digital society. Billions of people worldwide 
increasingly want the freedom to communicate, travel, shop, bank, entertain and work - anytime, everywhere - in 
ways that are enjoyable and safe. Gemalto delivers on their expanding needs for personal mobile services, 
payment security, authenticated cloud access, identity and privacy protection, eHealthcare and eGovernment 
efficiency, convenient ticketing and dependable machine-to-machine (M2M) applications. We develop secure 
embedded software and secure products which we design and personalize. Our platforms and services manage 
these products, the confidential data they contain and the trusted end-user services made possible. 
 
Our innovations enable our clients to offer trusted and convenient digital services to billions of individuals. 
Gemalto thrives with the growing number of people using its solutions to interact with the digital and wireless 
world. For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or 
follow @gemalto on Twitter. 
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Země střední a východní Evropy stále zůstávájí pevností Austria Card. 
Austria Card úspěšně pokračuje ve spolupráci s UniCredit v 5 evropských 
zemích 
Vídeň, únor 2014 - Austria Card (Lykos Group) a UniCredit Group prodloužila partnerskou spolupráci 

na dodávky platebních produktů členským bankám skupiny UniCredit. Dodávky 
platebních karet zahrnují jak karty s kontaktním, tak i karty s bezkontaktním 

čipem Kromě toho Austria Card zajišťuje perzonalizační služby pro UniCredit v mnoha zemích. 
UniCredit Group, jedna z největších bankovních skupin a Lykos Group, jedna z nejdéle úspěšně 
fungujících firem v Evropě, se opět rozhodly pro perfektní spolupráci v oblasti dodávek nejlepších 
produktů svým bankovním zákazníkům  

Bohaté zkušenosti firmy Lykos a 
její silná pozice ve střední a 
východní Evropě tak byly 
rozhodujícími ve výběrovém 
řízení. Spolu s vynikajícímí 
službami a vysokou kvalitou 
svých výrobků byla tak firma 
Lykos úspěšná navzdory tvrdé 
konkurenci. Skupina Lykos 
Group je důvěryhodným 
dodavatelem kompletních end 
to end řešení plně 
uspokojujících potřeby 
zákazníků. Lykos Group, která 
má dnes 1000 zaměstnanců, je 
Evropská skupina s globálním 
dosahem a tak ideálním 
partnerem svých klientů bez 
ohledu na jejich velikost a 
polohu 
 

Úspěch Lykosu 

Vizí zakladatele skupiny bylo v roce 1897 poskytování bezpečných a kvalitních dokumentů s individuálními 
službami na špičkové úrovni. Více než o sto let později je Lykos Group je hrdá na to, že pokračuje v tradici s 
širokou nabídkou bezpečnostních produktů a služeb v oblasti zpracování dokumentů, stejně jako bezpečných 
transakcí a digitální bezpečnosti pro finanční instituce, průmysl a vlády. Jako evropský zaměstnavatel nabízí 
skupina Lykos na rozdíl od běžného života lidí opatrující a inkluzivní prostředí, které vychovává talenty a 
odměňuje loajalitu.  

O skupině Lykos Group 

Společnost byla založena v roce 1897, Lykos navazuje na vice než sto let zkušeností s individuálním přístupem ke 
svým zákazníkům. Přes čtyři generace splňuje rodina Lykos zásady osobního přístupu a podpory zákazníků, stejně 
jako zaujetí pro inovace. Z tohoto důvodu zákazníci oceňují vysoce kvalitní výrobky a služby firmy Lykos. Dnes 
zaměstnává skupina Lykos 1000 zaměstnanců ve vice výrobních závodech po celé Evropě a udržuje si pozici na 
trhu ve vice než 50 zemích.. Díky své rychlé expanzi oslovuje Lykos stale nové trhy a rozšiřuje svůj podíl na trhu, 
zatímco hlavní hodnoty zústávájí beze změn.  
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Mobilní platby v Evropě nabírají na síle. Na 80 milionů bezkontaktních 
karet stálo za spuštěním mobilních komerčních plateb 
 
Londýn/Praha 24. února 2014 - Visa ve spolupráci se svými partnery zdvojnásobila během 
posledních 12 měsíců dostupnost mobilních platebních služeb v Evropě. Mobilní platby jsou tak 
nyní k dispozici v několika evropských zemích. 
 
Společnost Visa reagovala na přání zákazníků platit kdekoli a jakýmkoli zařízením. Spojila se proto s předními 
hráči z mobilního i platebního odvětví, aby svým klientům nabídla volbu bezpečných a špičkových služeb, které 
jim pomohou platit, přijímat platby a spravovat své peníze. 
 
Nejvýznamnější události za posledních dvanáct měsíců: 
Potvrzení spuštění největší evropské komerční mobilní bezkontaktní platební služby, a to ve Španělsku za účasti 
firem Caixabank, Vodafone, Orange a Telefónica. 
 
Úspěšné spuštění mobilní platební aplikace Vodafone SmartPass – první služby pro mWallet – ve Španělsku a 
Německu, přičemž bylo oznámeno, že Velká Británie, Itálie a Nizozemsko budou následovat na jaře 2014. 
 
Ve Francii spuštěna služba Orange Cash avec Visa, jež nabídne mobilní platby zákazníkům Orange. 
 
Miliony uživatelů kreditních karet v Turecku získaly přístup k NFC platbám prostřednictvím spolupráce Visa Europe 
se společnostmi Garanti Bank a Turkcell. Stoprocentní nárůst počtu obchodníků, kteří si registrovali služby pro 
čipové karty a PIN mPOS, čímž se jejich počet zvýšil na více než 30 000 v osmnácti zemích. 
 
Za účelem nabídky těchto a dalších služeb spolupracuje společnost Visa s mobilními operátory, bankami, 
obchodníky, výrobci hardwaru i softwaru, přičemž usiluje o zvýšení dostupnosti a širší přijetí mobilních platebních 
služeb po celém světě. Mary Carol Harrisová, ředitelka mobilních služeb ve Visa Europe, řekla: „Zákazníci po 
celé Evropě mají dnes přístup k širokému spektru mobilních služeb. Spolupracovali jsme s 
obrovským množstvím partnerů, abychom zvýšili dostupnost platebních služeb v Evropě. Již teď 
jsme svědky nárůstu mobilních platebních služeb ve Velké Británii, kde například služba Visa 
Personal Payments má 2,7 milionu aktivních uživatelů z RBS. Mobilní služby nemohou být nabízeny 
pouze jednou společností. Jde o to vytvořit technologii a rovněž mít dostatečný záběr na to, aby 
mohla být tato technologie zavedena. Jsme přímo v centru nového ekosystému a umožňujeme svým 
partnerům přivést mobilní platby k životu.” 
 
Christian Wirtz, ředitel pro mobilní obchod ve společnosti Vodafone, novinku komentoval: „Úspěšně jsme 
spustili aplikaci pro mobilní platby Vodafone Smartpass, vůbec první službu pro náš mWallet, v 
Německu a Španělsku. Letos na jaře očekáváme spuštění ve Velké Británii a Nizozemsku. Jsme rádi, 
že mobilní platby v Evropě nabírají na síle a jsme velmi zvědavi, co do budoucnosti čeká naše 
partnerství se společností Visa a co dalšího budeme moci nabídnout svým zákazníkům.” 
 
Přechod k mobilním bezkontaktním platbám pomáhají dláždit bezkontaktní karty a jejich používání, čemuž 
napomáhá i rychlý rozvoj infrastruktury. Bezkontaktní karty Visa jsou nyní dostupné ve dvojnásobném počtu 
evropských zemí: celkem je v oběhu na 80 milionů bezkontaktních karet Visa a 1,3 milionu terminálů. Stejně tak 
vysokým tempem roste počet národních značek a menších prodejců, kteří akceptují bezkontaktní karty.  
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Společnost MasterCard spouští platformu MasterPass In-App pro bezpečné 
nákupy z mobilních aplikací. Platby MasterPass mají zabezpečení úrovně 
EMV - spotřebitelé tak mohou nakupovat jednoduše, rychle a bez obav 
 
Barcelona 24. února 2014 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 

platbách, dnes na kongresu Mobile World představila svou novou platformu MasterPass In-App, 
nabízenou v rámci digitální služby MasterPass™. MasterPass In-App umožňuje bezpečné nákupy z 
prostředí mobilní aplikace nahrané v zařízení. Odstraňuje tak nutnost předávat důvěrné informace 
z platební karty mezi různými mobilními aplikacemi - což je krok, který může výrazně zvýšit riziko 
jejich zneužití. 
 

Digitální služby dobývají svět a v souvislosti s tím dochází i k vývoji platebních metod a způsobů nakupování. 
Spotřebitelé nyní nakupují a platí způsobem, který nejlépe odpovídá jejich potřebám 
a životnímu stylu - a používají k tomu různé prostředky. Většinou k tomu stačí pouhé 
klepnutí, kliknutí nebo přiložení - ať již doma, na cestě, v aplikaci nebo k pokladně. 
Využití uživateli různých elektronických zařízení k platbám raketově narůstá. Podle 
společnosti ABI Research dosáhnou v roce 2016 celkové tržby z mobilních aplikací včetně nákupů v aplikacích 
(tzv. in-app nákupy) 46 miliard dolarů, což je více než čtyřnásobek tržeb z roku 2011, které činily 8,5 miliardy 
dolarů. 
 
„MasterPass In-App přenáší funkce stávající digitální webové služby MasterPass do prostředí 
mobilních aplikací. Aplikace se zabudovaným řešením MasterPass umožňují uskutečnit nákup 
jediným klepnutím na připojeném zařízení, aniž by bylo nutné opouštět prostředí aplikace,“ říká 
Richard Walitza, ředitel pro rozvoj mobilních plateb a inovací MasterCard Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. „Optimalizace placení zvyšuje pocit snadného nákupu zajištěného nejvyšším stupněm 
zabezpečení a šifrování,“ dodává. 
 
„MasterPass In-App představuje nejnovější nabídku společnosti MasterCard určenou pro specifické 
potřeby nového digitálního prostředí. Spotřebitelům nabízí jednoduchost a použitelnost pro všechny 
nákupní kanály a všechna zařízení a obchodníkům zase umožňuje oslovit nové spotřebitele způsoby, 
které dříve nebyly možné,“ uvedl Ed McLaughlin, vedoucí oddělení nových platebních metod společnosti 
MasterCard. „Zároveň vyvíjíme rámec, díky kterému budou platby s použitím zařízení s MasterPass 
minimálně stejně bezpečné jako jakékoliv jiné naše současné kartové transakce. To je důkaz, že u 
nás jdou inovace vždy ruku v  ruce s nejvyšším stupněm zabezpečení.“ 
 
MasterPass In-App bude k dispozici vývojářům a obchodníkům na začátku 2. čtvrtletí letošního roku. Služba 
vyžaduje rychlé a nekomplikované začlenění. K platformě MasterPass dosud úspěšně přistoupilo více než 30 tisíc 
obchodníků v Austrálii, Kanadě, Itálii, Velké Británii a Spojených státech. 
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NFC & CONTACTLESS 

MasterCard a Samsung urychlí celosvětové přijetí mobilních 
plateb. Společnosti se spojily, aby vytvořily novou éru 
nakupování a podpořily inovace u vlajkových produktů 
společnosti Samsung 
 
Praha, 12. prosince - MasterCard a Samsung dnes oznámily uzavření strategického globálního 
partnerství, jehož cílem je urychlit přijetí mobilních NFC plateb. Držitelé karet MasterCard si budou 
moci bezpečně uložit přihlašovací údaje ke svému platebnímu účtu na vybraná zařízení Samsung 
podporující NFC platby a otevřít si tak cestu k rychlým a bezpečným bezkontaktním platbám. 
 
Commonwealth Bank of Australia je první bankou, která tuto službu svým zákazníkům nabízí globálně. Služba je 
dostupná prostřednictvím Mobile MasterCard® PayPass™ v aplikaci CommBank se zabudovaným secure element 
na Samsung Galaxy S4. Klienti banky Commonwealth Bank mohou nyní na svá zařízení funkci bezkontantního 
placení jednoduše přidat - podobným způsobem, jakým si běžně stahují aplikace do svých smartphonů a tabletů. 
Ta jim umožní platit bezkontaktně na více než 1,6 milionu MasterCard PayPass obchodních místech, po celém 
světě: od největších obchodních řetězců po obchody s potravinami, čerpací stanice, lékárny a taxi. Zkrátka všude 
tam, kde na rychlosti a pohodlí plateb záleží nejvíce. MasterCard a Samsung ve spolupráci s finančními institucemi 
a mobilními operátory po celém světě plánují tyto služby v průběhu příštího roku. V prvním čtvrtletí roku 2014 by 
měl tento projekt být zahájen např. v Turecku, Rusku a na Ukrajině.    
 
Přístup k secure element umožňuje společnosti Samsung a dalším výrobcům mobilních telefonů, mobilním 
operátorům a finančním institucím uzavřít partnerství se společností MasterCard, aby přinášely spotřebitelům 
platební řešení příští generace. To zahrnuje bezkontaktní technologii MasterCard a MasterPass™, digitální 
platformu od MasterCard, která partnerům umožňuje nabízet spotřebitelům rozšířené platební a nákupní 
možnosti, jež jsou tak jednoduché jako „kliknutí, klepnutí nebo stisknutí tlačítka - online“, v obchodě nebo 
kdekoliv jinde.  
 
„Díky našemu partnerství budou moci držitelé karet MasterCard v brzké době využívat produkty 

společnosti Samsung k běžnému placení,“ řekl Mung Ki Woo, Group Executive, Mobile & 
Industry Alliances, MasterCard společnosti MasterCard. „Naším záměrem je pomáhat 
spotřebitelům nakupovat a platit takovým způsobem, jaký nejlépe vyhovuje jejich 
potřebám. Těsnou spoluprací se společností Samsung, dalšími výrobci, provozovateli 

mobilních sítí a prodejci si MasterCard upevňuje svou vedoucí roli v utváření budoucnosti placení.“ 
 
Telefony Samsung Galaxy S4 a Galaxy Note 3 patří mezi více než 140 zařízení certifikovaných jako součást 
MasterCard PayPass Ready programu.(včetně 32 smartphonů a tabletů společnosti Samsung) Tento program byl 
spuštěn v květnu 2012. Přístroje certifikovaná společností MasterCard prochází přísným testováním, které 
zaručuje jejich spolehlivost a interoperabilitu.  
 
O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, 
zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, 
firmy, vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní 
obchodní aktivity – jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější a efektivnější 
pro každého. Následujte nás na Twitteru @mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog 
a odebírejte naše novinky. 
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Každý třetí člověk platí mobilem, nejčastěji za jízdné ve  veřejné dopravě, 
ukázal průzkum MasterCard 
 
Praha, 20. listopadu 2013 - Jak ukázal průzkum společnosti MasterCard®, jedničky v inteligentních, 

pohodlných a bezpečných platbách, o možnosti placení prostřednictvím mobilního 
telefonu ví 92% lidí a každý třetí ho k tomuto účelu také aktivně používá. 
Nejoblíbenější je zejména úhrada jízdného ve veřejné dopravě. Mobilem za něj už 
někdy platilo 43% uživatelů mobilních telefonů, kteří jsou zvyklí jejich 
prostřednictvím provádět finanční operace. 
 

Průzkum MasterIndex se zaměřoval na využívání mobilních telefonů a jejich aplikací pro finanční transakce. Z 
odpovědí vyplynulo, že převážná většina respondentů ví o  možnostech placení mobilním telefonem, a 29% ho 
pro tento účel využívá alespoň příležitostně. Nejčastěji platí mobilním zařízením především lidé s příjmy nad 20 
tisíc korun, z této skupiny takto platí 19% lidí zcela běžně. V popularitě jasně vede placení jízdného ve veřejné 
dopravě, ale velký podíl mobilních plateb také tvoří úhrady za nákupy přes internet, účty za telefon nebo za 
energie, které využívá přibližně čtvrtina dotazovaných.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf: Za co platíte svým mobilním telefonem? Zdroj: průzkum MasterIndex společnosti GfK, báze: lidé vyžívající mobilní telefony k finančním 
transakcím, n=148 

Výsledky průzkumu MasterIndex také ukázaly, jak se Češi staví k používání aplikací ve svých mobilních zařízeních. 
Informace o aplikacích získává 81% lidí s aktivním přístupem k instalaci nových doplňků pro své telefony z 
internetu, 48% dá na doporučení svých přátel a 33% přímo z App store. Většina Čechů používá aplikace pro 
pořizování fotografií, kontakt na sociálních sítích a hraní her. Finanční aplikace nejčastěji používá 13% 
dotazovaných. 
 
„Lidé dnes mají řadu možností, jak zaplatit mobilním telefonem. Mimo plateb pomocí SMS existuje 
již řada moderních metod, jak platit prostřednictvím mobilu. Je to například platební aplikace 
MasterCard Mobile, kam si svojí kartu nahrajete a můžete pak pohodlně platit třeba v eShopech. 
Další možností je technologie NFC, kdy se mobilní telefon „změní“ v platební kartu a pouhým 
přiložením k terminálu u obchodníka zaplatíte,“ říká Richard Walitza, ředitel pro rozvoj mobilních plateb 
a inovací MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
MasterCard Mobile/peněženka v mobilu 
Aplikace MasterCard Mobile umožňuje nahrát do mobilního telefonu všechny platební karty 
bez ohledu na vydávající banku a pak tento telefon využívat k placení. MasterCard Mobile 
má široké uplatnění a umožňuje placení na internetu, přímo v mobilních aplikacích, 
dárcovské platby a plánuje se dostat i do kamenných obchodů. Při platbě na internetu 
uživatel při výběru platby prostřednictvím MasterCard Mobile jen naskenuje zobrazený QR 
kód a potvrdí platbu. Aplikace ke stažení zdarma v Google Play a App Store, pro velký 
zájem bude brzy doplněna i aplikace pro Windows Phone 8.  

NFC platby pro chytré telefony 
Technologie NFC umožňuje chytrým mobilním telefonům bezdrátově komunikovat přímo 
s platebními terminály. Platbu uživatel provede přiblížením telefonu s nahranou platební 
kartou. Platební kartu lze nejen vzdáleně nahrávat na NFC SIM kartu ale také spravovat.  
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Vivo implements NFC technology in Brazil with Gemalto solution 
 
Amsterdam, Nov 28, 2013 - Vivo has selected Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world 

leader in digital security, to provide the TSM (Trusted Service Manager) platform. 
With the Gemalto platform, the operator can offer mobile payment products and 
services using Near Field Communications (NFC) technology, which makes it 

possible to carry out financial transactions by simply tapping a mobile phone near a specific 
terminal 
 
The initiative reinforces the positioning of the company, a “Telco Digital”, and represents a further step towards 
the democratization of electronic payments - adding mobility, security and convenience for its users. With the 
solution in place and together with Gemalto’s UpTeq multi-tenant NFC SIM cards, Vivo will be able to expand its 
product portfolio for m-payments, offering services to mobile customers including contactless payments, transit 
ticketing and financial transactions between users of the solution. 
 
The growth model of the Telefónica Group companies is based on their ability to innovate. Brazil, the largest 
Telefónica operation in regards to number of customers, is one of the focal points of Telefónica Digital, which is 
the innovation arm of Telefónica Group worldwide. The development and delivery of financial products and 
services represents the company's firm commitment to grow and strengthen its operations beyond connectivity, 
adding a new option for customers as well as for those who want to start or intensify contact with connectivity 
technologies. 
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Visa Europe, CaixaBank, Orange, Telefόnica a Vodafone společně nabídnou 
bezkontaktní platby ve Španělsku  
 
Praha, 18. prosince 2013 - Společnost Visa Europe a přední španělská banka 
CaixaBank ve spolupráci s mobilními operátory Orange, Telefόnica a Vodafone 
oznámily spuštění největší komerční služby pro bezkontaktní platby.  
 
Od února příštího roku budou mít zákazníci CaixaBank možnost bezpečně provádět bezkontaktní platby za použití 
mobilních telefonů podporujících tuto technologii. Partnerství s operátory Orange, Telefόnica a Vodafone umožní 
zašifrování dat zákazníků, kteří se ke službě zaregistrují. Takto zašifrovaná data pak budou uložena na SIM kartě 
chytrého telefonu. Zákazníci budou moci využívat aplikaci CaixaBank pro mobilní bankovnictví a jejím 
prostřednictvím bezkontaktně platit ve všech zařízeních označených symbolem pro bezkontaktní platby Visa. Díky 
účasti telefonních operátorů Orange, Telefόnica a Vodafone dosáhne uživatelská základna 80% španělského trhu 
a služba bude k dispozici i řadě zákazníků ze zahraničí. 
 
Nicolas Huss, generální ředitel společnosti Visa Europe, uvedl: „Dnes představená novinka je dalším 
příkladem toho, jak Visa kolem sebe dokáže shromáždit významné hráče na trhu a nabídnout 
španělským zákazníkům novou, unikátní službu. Očekáváme, že se tato služba ve Španělsku brzy 
rozšíří a v dohledné době pronikne i na jiné evropské trhy. Visa Europe se dlouhodobě snaží uvádět 
v život nová inovativní platební řešení, která vycházejí ze stávajícího partnerského ekosystému. 
Jsme přesvědčeni, že takto se nejúspěšněji vytváří prostředí pro zavádění nových služeb pro 
masový trh, využívání výhod důvěryhodných vztahů, které mají zákazníci se svými bankami, 
poskytovateli mobilních služeb, oblíbenými obchody a společností Visa.”  
 
Juan María Nin, generální ředitel CaixaBank, okomentoval spuštění nové služby takto: „CaixaBank  přijala 
mobilní bezkontaktní platby v rámci své celkové strategie využití inovací jako prostředku zlepšování 
služeb pro zákazníky. Bezkontaktní technologii dnes podporuje většina chytrých telefonů a systém 
bezkontaktních plateb přináší nové výhody uživatelům i obchodníkům, mimo jiné vyšší rychlost, 
jednoduchost a větší bezpečnost. Díky právě uzavřené smlouvě se CaixaBank, přední banka na 
španělském trhu, stane leaderem v oblasti bezkontaktních plateb.” 
 
Zákazníci CaixaBank budou moci platit bezkontaktně na 325 000 bezkontaktních terminálech Visa po celém 
Španělsku* nebo na 1,2 milionu terminálů po Evropě*. Španělsko je jedním z předních trhů pro bezkontaktní 
technologie. Za posledních 12 měsíců* zde proběhlo přes 15 milionů bezkontaktních transakcí Visa. V roce 2010 
CaixaBank spustila v městě Sitges první reálný pilotní program mobilních plateb, dále následovaly bezkontaktní 
platební karty (2011), aplikace CaixaWallet (2012) a mobilní platební služby se samolepkou TAP Visa (2013). 
 
Služba CaixaBank pro mobilní platby bude spuštěna v lednu 2014 pro vybrané klienty společností Orange, 
Telefόnica a Vodafone, kteří dnes často platí bezkontaktně svými kartami Visa. Plné spuštění služby je plánováno 
na únor 2014 (Poznámka: *Poslední data pocházejí z října 2013)  
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O společnosti CaixaBank 
CaixaBank je největší instituce španělského bankovního sektoru. Své služby poskytuje 13,7 milionu zakázníků 
prostřednictvím 5920 poboček. Celkový obchodní obrat banky činí 514 644 milionů euro. Banka má více než 
stoletou tradici a ve svém působení klade silný důraz na růst jak na domácím, tak mezinárodním trhu, přičemž se 
opírá o silné zkušenosti s investicemi v bankovním sektoru a o svou charakteristickou rozvážnost. Skupinu 
CaixaBank vede předsedsa představenstva a generální ředitel Juan María Nin a společnost má své ústředí v 
Barceloně. Banka má konsolidované postavení v oblasti bankovních služeb pro koncové zákazníky díky silným 
komerčním operacím, dobrému řízení rizika, předvídavosti a konzistentní inovaci. CaixaBank podporuje své klienty 
prostřednictvím obchodních zájmů mimo Španělsko, strategickým partnerstvím s mezinárodními partnery z oblasti 
bankovnictví, provozních poboček, zastoupení a korespondenčních bank. 
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MasterCard a Slovak Telekom spúšťajú platby NFC prostredníctvom služby 
MyWallet: Mobilná peňaženka 
 
Bratislava, 7. januára 2013 - Spoločnosť MasterCard® spoločne so Slovak Telekom predstavili 

MyWallet: prvú viacúčelovú mobilnú peňaženku NFC na slovenskom trhu, ktorá 
umožňuje používať služby z fyzickej peňaženky prostredníctvom smartfónu. Banky 
a ďalší prevádzkovatelia môžu teraz navyše vydávať platobné karty na diaľku 
a rovnakým spôsobom manažovať ich životný cyklus (Over the air). Ide 
o technologický evolučný krok pri masovej akceptácii mobilných služieb NFC. 
 

„Mobilná NFC peňaženka MyWallet ako prvá umožňuje nahrať a spravovať platobnú kartu 
‚vzduchom‘ bez toho, aby zákazník musel navštíviť pobočku alebo meniť SIM kartu po skončení 
platnosti platobnej karty. Jednotlivé služby alebo karty možno na diaľku zablokovať či deaktivovať, 
prípadne aktualizovať,“ hovorí Richard Walitza, viceprezident MasterCard Europe pre mobilné platby 
a inovácie MasterCard na Slovensku a v ČR. „MasterCard ako prvý zaviedol na Slovensku bezkontaktné 
nálepky a karty PayPass. Chceme aj naďalej podporovať slovenský trh v inováciách a tento projekt 
je pre jeho ďalší rozvoj kľúčový. Ide o prvé komerčné riešenie mobilných platieb,“ dodáva Miroslav 
Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko a ČR. 

 
MyWallet: Mobilná peňaženka 
MyWallet: Mobilná peňaženka umožňuje používať služby z fyzickej peňaženky prostredníctvom smartfónu. Teraz 
je zameraná na najpoužívanejšiu službu z peňaženky – platbu. Prvá platobná karta, ktorú možno v mobilnej 
peňaženke MyWallet aktivovať, je predplatená dobíjacia platobná karta MyWallet Card. V roku 2014 pribudnú 
platobné karty slovenských bánk, s ktorými Slovak Telekom v súčasnosti rokuje a spúšťa implementačné projekty. 
V blízkej budúcnosti bude možné v mobilnej peňaženke digitálne ukladať a využívať prostredníctvom nej aj ďalšie 
karty, ako napr. vernostné karty obchodných reťazcov, zľavové kupóny na produkty alebo služby, vstupné karty 
do budov, vstupenky na podujatia či transportné karty. Službu možno využívať prostredníctvom aplikácie 
MyWallet: Mobilná peňaženka na kompatibilnom mobilnom telefóne NFC so špeciálnou SIM kartou NFC. Aplikácia 
sa dá voľne prevziať z obchodu Google Play (aplikácia je viditeľná len pre telefóny s NFC). SIM karty NFC, ktoré 
bude Telekom distribuovať, zároveň podporujú siete štvrtej generácie (LTE). Zoznam podporovaných telefónov 
s aktualizovaným firmwarom možno nájsť na stránke www.telekom.sk/mywallet. 
 
Platobná karta MyWallet Card 
Prvou platobnou kartou, ktorá je dostupná v aplikácii MyWallet: Mobilná peňaženka, je MyWallet Card. Ide 
o predplatenú dobíjaciu platobnú kartu MasterCard, ktorú poskytuje spoločnosť ClickandBuy (sesterská 
spoločnosť Slovak Telekom). O kartu možno za výhodných podmienok jednoducho požiadať formulárom on-line, 
pričom sa do niekoľkých desiatok minút aktivuje v aplikácii MyWallet: Mobilná peňaženka. Následne sa dá dobiť 
bankovým prevodom - zákazník teda minie len toľko, koľko predtým na kartu vložil. Po aktivovaní a dobití 
MyWallet Card je možné používať mobilný telefón ako štandardnú bezkontaktnú platobnú kartu a zaplatiť jeho 
priložením na bezkontaktný platobný terminál, ktorý podporuje technológiu PayPass (viac ako 
30 000 terminálov na Slovensku). Zachovajú sa tak výhody bezkontaktných platobných kariet, pričom nemusíte 
hľadať peňaženku či platobné karty - na všetko postačí smartfón, ktorý je stále poruke. 
 
O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globální platební a technologická společnost. Zajišťuje 
fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy, 
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vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní obchodní 
aktivity - jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí - jednodušší, bezpečnější a efektivnější pro 
každého. Následujte nás na Twitteru @mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog 
a odebírejte naše novinky. 
 
O spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 
Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným 
prístupom k podnikaniu. Svoje produkty a služby ponúka pod značkou Telekom jednotlivcom, domácnostiam 
i firemným zákazníkom prostredníctvom pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné 
poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny 
firiem Deutsche Telekom Group. Jej majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s 51% podielom 
akcií. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34% akcií a Fond 
národného majetku Slovenskej republiky 15% akcií. 
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FIO banka nabídne svým klientům bezkontaktní karty Visa 
 
Praha, 10. února 2014 - Fio banka dnes poprvé nabídne svým klientům bezkontaktní karty 

Visa. Fio banka poskytne svým zákazníkům větší pohodlí při placení 
drobných nákupů do hodnoty 500 Kč, aniž by museli zadávat svůj PIN kód 
a vkládat kartu do čtečky POS terminálu. 

 
„Těší nás, že Fio banka nabídne svých klientům bezkontaktní karty Visa. Náš produkt je v Česku 
nejoblíbenější pro svou pohodlnost a rychlost při nákupech. Nejsou to však pouze spotřebitelé, kteří 
si bezkontaktní karty Visa chválí, ale i samotní obchodníci. Visa Europe nadále rozšiřuje na 
tuzemském trhu akceptační sít i do menších měst a podniků a tím nabízí možnost bezkontaktní 
platby i tam, kde to ještě nedávno bylo zcela nemožné.“ řekl Marcel Gajdoš, regionální manažer 
asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
Popularita bezkontaktních karet v České republice stále roste. Bezkontaktní karty Visa vydané českými bankami 
zaznamenaly v celé Evropě nejvyšší počet transakcí na jednu kartu za měsíc – v ČR na ni připadají 2,5 
bezkontaktní transakce. Podle údajů z prosince 2013 bylo v ČR vydáno 1,73 milionu bezkontaktních karet Visa, 
což představuje 63% z celkového počtu vydaných bezkontaktních karet na trhu. Ty mohou spotřebitelé použít na 
31 000 terminálů ve většině obchodních míst, jakými jsou např.: Globus, Interspar, McDonald´s, KFC, DM 
Drogerie, Albert, C&A, Costa Coffee, Starbucks, Lidl, Obi, Datart, Cinema City a mnoho dalších.  
 
"Jsme rádi, že můžeme klientům nabídnout rozšíření produktové řady o platební karty Visa. Věříme, 
že mnoho z nich ocení nejen možnost využít široké akceptační sítě této karetní asociace, ale také 
moderní technologii bezkontaktního placení payWave, kterou jsou všechny karty vybaveny," říká Jiří 
Vodička, ředitel pro strategii a marketing Fio banky. 
 
O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 zemích Evropy. Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří 
infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou 
odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a obchodníky. 
Členové asociace Visa Europe využívají jejího obchodního modelu, který operuje s vysokýmiobjemy za nízké 
náklady. Svůj přebytek Visa Europe znovu investuje do podnikání a používá jej ke zhodnocení kapitálu a rezerv. V 
Evropě je 500 milionů karet Visa, přičemž z každých 6,50 eura je jedno euro uhrazeno právě kartou Visa. Během 
roku do září 2013 byl kartami Visa uhrazen celkový obnos v hodnotě 2 bilionů eur a útraty POS se zvýšily o 8,5% 
na hodnotu 1,4 bilionu eur. Roční útraty při nákupech online neustále rostou (meziročně o 20%) a nyní se 
pohybují okolo 240 miliard eur. Více informací naleznete na: www.visaeurope.com. 
 
O Fio bance 
Fio banka je mladou bankou, která staví na dvacetileté historii Finanční skupiny Fio na českém trhu. Poskytuje 
unikátní spojení nízkonákladové internetové banky a široké sítě poboček, které jí vyneslo množství ocenění v 
soutěžích Zlatá koruna, Zlatý Měšec, Banka roku nebo Vstřícná banka. Dynamicky rozšiřuje své portfolio služeb i 
počet klientů - v průběhu posledních tří let se její klientská základna zpětinásobila a aktuálně činí 340 tisíc klientů.  
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
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MasterCard je první platební sítí využívající emulaci karet HCE pro mobilní 
platby technologií NFC 
 
Praha 19. února 2014 - Společnost MasterCard® dnes na Mobile World Congress 
oznámila, že zveřejní specifikaci využívající tzv. emulaci karet, neboli Host Card 
Emulation (HCE), čímž se stane první platební sítí používající tuto technologii pro 
zabezpečené platební transakce prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace 
Near Field Communication (NFC). S pomocí tohoto systému budou moci spotřebitelé 
provádět bezkontaktní platby kartami MasterCard nahranými v mobilních telefonech 
s podporou NFC. V současné době umožňují bezkontaktní platby více než dva milióny obchodníků v 
63 zemích celého světa. Spotřebitelé mohou platit bezkontaktně pomocí svých telefonů 
podporujících NFC Právě probíhají pilotní testy ve spolupráci s Banco Sabadell a Capital One 
 
„Spotřebitelé nyní nakupují a platí způsobem, který nejlépe odpovídá jejich potřebám a životnímu 
stylu - a používají k tomu různé prostředky. Abychom vyšli vstříc jejich požadavkům 
na komfortnost, musíme urychlit dostupnost služeb na trhu. Využití technologie HCE představuje 
velmi atraktivní možnost pro zvýšení počtu nabídek využívajících NFC,“ uvedl vedoucí skupiny nových 
platebních metod společnosti MasterCard James Anderson. „Chceme být neustále vzorem a přinášet našim 
partnerům a zákazníkům řešení, která zjednodušují a zpříjemňují bezpečné digitální placení.“  
 
HCE jako otevřená architektura umožňuje provádět platby a využívat další služby s technologií NFC – včetně 
věrnostních programů, přístupu do budov nebo jízdních dokladů - bez nutnosti použití zabezpečovacího prvku. 
Tato specifikace MasterCard představuje významný mezník v odvětví, který výrazným způsobem podpoří 
rozšiřování mobilních bezkontaktních plateb mezi spotřebiteli. Kritickou součástí procesu vývoje specifikace byly 
pilotní programy, které společnost MasterCard uskutečnila v Evropě a USA ve spolupráci s Banco Sabadell 
respektive Capital One. Pilotní zkoušky pomohly stanovit další směr vývoje a získané zkušenosti budou využity 
k přípravě dalších pilotních testů, které jsou naplánovány na rok 2014 ve spolupráci s dalšími finančními 
institucemi na celém světě.  
 
„Velmi nás potěšila snadnost a rychlost, s jakou si účastníci pilotních testů přidali své platební karty 
do telefonů s podporou NFC,“ uvedl manažer pro kreditní karty a spotřebitelské financování Banco Sabadell 
pan Albert Figueras. „Jako jedna z nejinovativnějších bank v Evropě musíme stále reagovat na potřeby našich 
klientů v současné rychle se rozvíjející digitální společnosti.“  
 
„MasterCard podporuje řadu alternativních možností placení. Zjednodušujeme infrastrukturu a díky 
tomu jsou NFC platby pro banky i operátory dostupnější. Banky si poté mohou sami zvolit, zda 
budou preferovat výhody spolupráce s telekomunikačními operátory jako je tomu u nás v České 
republice nebo zda zvolí vlastní řešení jako Banco Sabadell a Capital One“, dodává Richard Walitza, 
ředitel pro rozvoj mobilních plateb a inovací MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
Použití technologie NFC v chytrých telefonech umožňuje provádět bezpečné bezkontaktní platby velmi 
jednoduchým způsobem. Bezkontaktní platby jsou rychlejší než platba v hotovosti. Od roku 2012 došlo k 181% 
nárůstu počtu obchodníků, kteří jsou schopni přijímat bezkontaktní platby – jedná se o velké maloobchodní 
řetězce, rychlá občerstvení, ale i lokální samoobsluhy, čerpací stanice, prodejny potravin, lékárny, prodejní 
automaty, parkoviště, veřejnou dopravu nebo taxislužbu. Emulaci HCE podporuje nový operační systém Android 
OS KitKat 4.4, jehož distribuce byla zahájena v listopadu 2013 a který se postupně rozšiřuje do oblíbených 
chytrých zařízení. Přístup společnosti MasterCard kombinuje speciální software v mobilním zařízení s vysoce 
zabezpečeným cloudovým zpracováním. Tím se výrazně zjednodušuje a zrychluje zavádění mobilních služeb 
využívajících NFC finančními institucemi. Společnost MasterCard plánuje zveřejnit svou specifikaci HCE v první 
polovině letošního roku.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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EXKLUZÍVNĚ 

Slyšet pohyb 
 
Radim Vizváry je mim, výjimečný mim … myšlenku zakomponovat pantomimu do otevírací řeči 
mezinárodní konference cardforum jsem nosil v hlavě několik let. Ale až na podzim v roce 2013 
jsem tuto myšlenku realizoval. Měl jsem svou představu jak interpretovat myšlenku právě 
pohybem, resp. mimikou a celkovým výrazem. Radima jsem oslovil v průběhu léta a nabídl mu 
spolupráci, jejíž vyvrcholením byly dvě Radimovo vystoupení na mezinárodní konferenci cardforum 
2013 ve Špindlerově Mlýně. Úvodní otevírací "řeč" a večerní uměleckou etudu "David & Goliáš" 
ztvárnil naprosto jedinečným a úžasným způsobem ... i v tuto chvíli jen obtížně hledám adekvátní 
výrazy pro popis onoho zážitku (...) to se musí vidět a prožít, to se musí slyšet! 
 
Roman Kotlán, cardmag: Mohl by ses představit čtenářům magazínu cardmag? 
Radim Vizváry: Charakterizoval bych se přes můj umělecký profil, neboť umění je můj život, každodenní chléb, 
práce, koníček a láska. Rozsah mé tvořivosti je široký a zahrnuje nejen oblast vlastní původní tvorby a spolupráci 

s jinými tvůrčími umělci, ale také činnost 
pedagogickou a produkční. Co se týče 
umělecké praxe, jsem spoluzakladatelem 
mezinárodně uznávaného souboru 
TANTEHORSE. Jako režisér, dramaturg a 
interpret působím v souboru TICHÁ OPERA, 
který propojuje operu s pantomimou a 
současně působím i v novém domácím 
pantomimickém souboru MIME PRAGUE, kde 
jsem zároveň uměleckým šéfem. Jsem 
mentorem i poradcem zatím málo známých 
souborů utvořených mými studenty. Vyučuji 
na katedře pantomimy HAMU hlavní obor 
pantomima/tělesný mimus. Na této škole 
jsem minulý rok úspěšně absolvoval státní 
doktorské zkoušky v oboru s názvem 
„Mimické divadlo a teorie divadla“. Své 

získané teoretické dovednosti uplatňuji jako recenzent nebo píšu články do odborných  publikací. Vedle toho 
pravidelně vyučuji nebo vedu workshopy a master classes po celé Evropě. Svůj zájem o mimické umění se snažím 
také propojovat s jinými žánry, příležitostně spolupracuji i s činoherními umělci, filmaři a vůbec se rád pouštím do 
neznáma. Cítím se jako kosmopolita, takže tento druh povolání je pro mě ideální, poněvadž nemá žádné jazykové 
hranice. Díky tomu jsem měl možnost své umění předvést už v Asii, v Americe a samozřejmě i v Evropě.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Co tě přivedlo k pantomimě? 
Radim Vizváry: Osud. Už před čtrnácti lety jsem byl v angažmá v pražském Divadle Minor. Má kolegyně mi 
vždycky říkala, že mojí silnou hereckou stránkou je 
pohybové vyjadřování. Jednoho dne za mě poslala 
přihlášku k přijímacím zkouškám na dnešní katedru 
pantomimy na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze 
a já se na ni, jen tak z hecu a zvědavosti, dostavil. 
Absolutně nepřipravený. Byl jsem přijat napoprvé. Byl 
to silný pocit. Uvěřil jsem, že jsem se mimem narodil, 
v pantomimě našel sám sebe a životní poslání.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Co tě baví, zajímá a 
inspiruje v propojení pohybu a myšlenky? 
Radim Vizváry: Zajímá mě jak pohybem ztvárnit 
společenské problémy a témata nebo jak je 
transformovat do uměleckého tvaru. Baví mě ukazovat 
dnešnímu divákovi život beze slov, životní příběhy skrze 
gesto a pohyb nebo komunikaci v jiných kontextech. 
Inspiruje mě všechno, co je kolem mě - lidé, příroda, 
politika, umění, svět, vesmír, ale i takové maličkosti 
jako je smítko prachu. Žijeme v době internetu a 
facebooku, psychologie fyzického výrazu ztrácí 
rozmanitost, neboť lidé v civilizovaných zemích čím dál 
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více vnímají život přes tablety, iPhony apod. 
Lidé se začínají z aspektu gestiky a mimiky 
sobě podobat, kvůli prodlévání ve virtuálním 
světě přicházejí o svou vlastní identitu. 
Zkusím vám dát banální test. Představte si 
a udělejte následující pozici. Mírně 
předkloňte hlavu, dejte přirozeně ruku proti 
ní, abyste se dívali do dlaně. Prsty jsou 
uvolněné, jako byste drželi kouli. Předloktí 
by mělo být zvednuté v pravém úhlu. 
Mimika je uvolněná a nic nedělá. Oči 
střídavě pozorují prst po prstu. Co vám to 
připomíná? Toto je pozice tvořící 
charakterizující gesto dnešního člověka 
v civilizovaném světě, kde už nezáleží na 
tom, jestli jej vykonáváme v sedě nebo za 
chůze. Pantomima učí lidi dívat se kolem 
sebe, být citliví a prožívat to, co slovy nejde 
vysvětlit. V mé práci chci také ukazovat 

lidem, aby nezapomínali na hodnoty nonverbální komunikace, na svá vlastní individuální gesta a chování, která 
dnešní člověk v hypermoderní době leckdy nevnímá. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co považuješ ve své profesi za nejobtížnější? 
Radim Vizváry: Dělat pantomimu doma a fungovat bez finanční podpory. Je to i dáno společností, která má 
obecně malý zájem o umění. Upřímně si nevydělám tolik, abych mohl vybudovat divadlo pantomimy, které v ČR 
bohužel není. My hrajeme převážně v zahraničí, kde získáváme prestižní ocenění, o kterých se doma ani nikdo 
nedozví. Je to pro mě smutné, neboť je za tím hodně práce a dřiny, a potom to doma nikoho ani nezajímá. Mohl 
bych zůstat v zahraničí, tak jak to dělají všichni umělci, vědci nebo jiná významná inteligence národa. Avšak 
momentálně jsem slíbil Borisi Hybnerovi, že zůstanu v ČR, abych  pomohl české pantomimě. Mám velké plány, ale 
bez finanční podpory je nelze uskutečnit.   
 
Roman Kotlán, cardmag: Který pohyb či gesto máš nejoblíbenější? 
Radim Vizváry: Divákova radost na tváři.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Prožíváš před 
představením své rituály? 
Radim Vizváry: Zásadním rituálem je líčení 
divadelní masky, a pak také každé samotné 
vystoupení na jevišti, kdy s divákem sdílím nějakou 
myšlenku a emoce. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Pomáhá ti tvá 
profese a pohybová průprava v běžném 
civilním životě? 
Radim Vizváry: Podle gesta a mimiky dokážu 
rozpoznat charakterní rysy člověka, jeho nálady 
nebo i zdravotní problémy v souvislosti 
s pohybovým aparátem. Navíc tělem se nedá lhát, 
takže když to na mě někdo zkouší, většinou 
neuspěje.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Jak tě vnímá tvé nejbližší okolí? 
Radim Vizváry: Tak to se musíte zeptat tam.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Na mezinárodní konferenci Cardforum 2013 si vzbudil obrovskou 
pozornost účastníků akce, inspirovala tebe osobně tvá účast mezi kartovými odborníky? 
Radim Vizváry: Velice mě těší, že mé umění tato společnost přijala s nadšením. Akce se stala pro mě 
výjimečnou událostí. Získal jsem novou zkušenost, kdy jsem si uvědomil, že nezáleží na typu akce nebo oboru, ale 
na jediném člověku, který tomu dokáže vtisknout ducha a smysluplnou myšlenku. Poprvé jsem zažil komerční 
akci, kde koncept představoval svébytný a originální projekt. Organizátoři dokázali naplnit obsah komerčního 
jednání a zároveň jej adekvátně propojit s uměním. To považuji za úžasný počin a moc fandím Romanu Kotlánovi.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Přijmeš pozvání na mezinárodní setkání cardsession 2014 v Praze? 
Radim Vizváry: Určitě ano.  
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Roman Kotlán, cardmag: Co připravuješ na nejbližší období? 
Radim Vizváry: Momentálně se nejvíce soustředím na vybudování svého třetího profesionálního souboru MIME 
PRAGUE, který vznikl výběrem mých nejlepších studentů za posledních pět let. Tento soubor by měl navázat na 
model souboru pantomimy Ladislava Fialky, avšak v současném pojetí. 
 
Dramaturgicky připravuji čtyři nová představení, která budu letos i režírovat. Čeká mě spousta vystoupení doma, 
v Evropě a USA. Začínám také připravovat pohádku pro děti. Moc rád pro ně hraji. Právě spolupracuji jako 
choreograf na jedné inscenaci s mezinárodním souborem Teatr Novogo Fronta. Za zmínku stojí také fakt, že 
připravuji jako organizátor dva mezinárodní festivaly. Jeden ve městě Tábor, který nabízí pouliční divadlo a 
cirkusová umění, a druhý je festival pantomimy MIME FEST, jež proběhne v Poličce a Praze.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Kde a kdy tě můžeme vidět? 
Radim Vizváry: Vzhledem k charakteru mého oboru v Praze, nejčastěji vystupuji nebo uvádím svá představení 
například v experimentálním prostoru Roxy/NoD, ve Studiu Alta, v Divadle v Celetné, na festivalech atd. Ostatně 
mou činnost můžete najít na webových stránkách.  
 
cardmag l roman kotlán l foto cardmag 
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Radim Vizváry  
Mim, performer, režisér, choreograf a 
pedagog  
 
Radim Vizváry je absolvent Hudební a 
taneční fakulty AMU v Praze (dosažený titul 
Ph.D.). Patří mezi nejvýraznější osobnosti 
současného mimického divadla v 
Evropě. Vizváry je spoluzakladatel 
mezinárodně úspěšného divadelního souboru 
TANTEHORSE. Je uměleckým šéfem 
domácího souboru MIME PRAGUE nebo 
souboru TICHÁ OPERA, který propojuje 
operu s pantomimou. Do Vizváryho umělecké 
činnosti patří i autorství, dramaturgie, režie a 
choreografie v oboru mimického umění. 
Spolupracuje s mnoha divadelními soubory a 
divadly, výtvarníky a filmaři.  
 
Jeho umělecký záběr obsahuje specializaci 
vlastní metodiky techniky tělesného mimu, 
rozvíjí ji do současné podoby a obohacuje o 
nově objevené principy. Projevuje zájem o 
problematiku moderního mimu a fyzického 
divadla. Činí tak jak ve sféře tvůrčí, tak v 
pedagogice a teorii. Nezabývá se přitom jen 
domácí problematikou (situací na domácí 

scéně), ale přináší své vědecké a umělecké 
aktivity i do zahraničí. 
 
Na katedře pantomimy Hudební a taneční 
fakulty AMU v Praze několik let působil jako 
interní pedagog hlavního odbornému 
předmětu pantomima a tělesný mimus. 
Paralelně své pedagogické zkušenosti 
uplatňoval na škole Die Etage v Berlíně. Dnes 
upřednostňuje soukromou pedagogickou 
činnost, pořádá kurzy a převážně v zahraničí 
vede master classes nebo workshopy na 
prestižních školách nebo festivalech.  
 
Své produkční a organizační schopnosti 
využívá při pořádaní festivalů. V současné 
době to jsou mezinárodní festival pantomimy 
MIME FEST a mezinárodní festival pouličního 
divadla v Táboře KOMEDIANTI V ULICÍCH. 
 
Vizváry má na svém kontě více než 30 
autorských a spoluautorských představení. Je 
držitelem mezinárodní ceny „Perla“ za 
herecký výkon a mnoha dalších ocenění v EU 
nebo USA. 
 
cardmag l roman kotlán l radim vizváry  
foto kasia chmura-cegiełkowska 
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Strategická partnerství jsou klíčem k úspěchu  
 
Jon Bayliss, ředitel HSBC Merchant Services Malta, byl přizván ke spolupráci s Global Payments 
Europe poté, co společnost převzala licenci pro acquiring karet American Express na českém trhu. 
Vít Skřebský, marketingový manažer Global Payments Europe Jona vyzpovídal … 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Liší se v něčem podmínky pro akceptaci karet na Maltě od 
toho, na co jsme zvyklí zde v Česku? 
Jon Bayliss: Ano, tamní trh je hodně specifický. Místní banky používají 
uzavřená debetní schémata, takže karty dané banky lze přijímat jen 
terminálem té samé banky. Obchodníci tedy mají hned několik terminálů a 
naším hlavním cílem je, aby v maximální míře využívali ten náš. Jedinou 
cestou jsou podle nás inovace a nabízení služeb s přidanou hodnotou. Místním 
obchodníkům jsme tak přinesli nejen možnost přijímat karty VISA, MasterCard 
a Diners / Discover, ale také jsme jim nabídli například DCC (Dynamic 
Currency Conversion).  DCC umožňuje zahraničním držitelům karet, aby 
zaplatili ve své domácí měně, a obchodník získává podíl z kurzového zisku. 
Tato služba měla hned od začátku velký úspěch – není divu, turismus je 
jedním z nejdůležitějších odvětví na Maltě. 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Co Vás teď přivádí do Česka? 
Jon Bayliss: Po převzetí portfolia obchodníků American Express jsem byl 
pozván, abych se s týmem zde v Global Payments Europe podělil o své více 
než 15leté zkušenosti s merchant acquiringem. 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Jak zapadá převzetí 
acquiringu American Express do celkové strategie Global Payments 
Europe? 
Jon Bayliss: Akvizice obchodníků American Express je pro nás skvělou příležitostí. V zahraničí je pro nás direct 
merchant acquiring hlavní aktivitou, ale zde v Česku je to poprvé, co se dostáváme do přímého vztahu s 
obchodníky. Díky tomu jsme jim teď schopni nabídnout - a zdůrazňuji, že v partnerství se stávajícími 
acquirerskými bankami -  daleko širší portfolio služeb s přidanou hodnotou. Nemáme ambice nabízet acquring 
MasterCard a VISA, to je role bank. Chceme však bankám pomoci doplnit jejich nabídku o produkty určené spíše 
užším a specializovaným segmentům. 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Je spolupráce s bankami charakteristická i pro jiné regiony, 
ve kterých působíte? Jak tam funguje? 
Jon Bayliss: Z Global Payments se v posledních letech stala opravdu globální firma, působíme po celém světě. 
To nám umožňuje vytvářet velmi přínosná partnerství s bankami, kterým poskytujeme nejen své mezinárodní 
zkušenosti a zázemí, ale také jim přinášíme inovace, díky kterým mohou uspokojit stále rostoucí potřeby a 
očekávání svých klientů. Toto má obrovskou strategickou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Banky by jen 
těžko samy vytvářely a implementovaly nákladné inovace bez úspor z rozsahu, kterých dosahujeme v Global 
Payments. Strategická partnerství nám umožňují nabízet řešení, která jsou nejen finančně dostupná, 
technologicky pokročilá a bezpečná, ale také profitabilní. A to není jen nějaká prázdná fráze. Reálným důkazem 
efektivity a oboustranné výhodnosti těchto vztahů je například naše spolupráce s HSBC v Asii, ve Velké Británii a 
na Maltě, nebo se Société Générale a Alpha Bank v Rusku. 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Často zmiňujete úspory z rozsahu, což je nesporná výhoda. 
Jak se ale banky a jejich klienti staví k tomu, že služby okolo acquiringu získávají od třetí strany? 
Jon Bayliss: Z vlastní zkušenosti mohu říct, že tohoto rozhodnutí banky nikdy nelitovaly. Díky úsporám z rozsahu 
jsme jim schopni poskytovat nejlepší dostupné služby a technologie. A také je nadále rozvíjet a inovovat, zatímco 
se ony mohou věnovat svým primárním zdrojům výnosů. To je pro ně velká výhoda. Růst efektivity je dán téměř 
nulovými náklady a vysokou ziskovostí při rostoucích objemech prodeje. Banky si naše společné partnerství vždy 
pochvalovaly, jejich rozhodnutí doporučovat svým klientům řešení Global Payments jim umožňuje nabízet ty 
nejlepší specializované služby na trhu. Když se vrátím zpět k našim aktivitám zde v Česku, tak bych zmínil, že 
mezi služby nabízené bankám jsme nyní vedle akceptace karet American Express přidali také acquiring karet 
UnionPay. To je nejrychleji rostoucí platební schéma v Evropě, které vykazuje zdaleka nejvyšší průměrné platby 
na jednu transakci. V současnosti také dokončujeme službu DCC pro platební terminály. Za to, že obchodník tyto 
služby využije, budou samozřejmě banky získávat určitou provizi, což pro ně znamená další zdroj příjmu.  
 

ROZHOVOR 
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Vít Skřebský, Global Payments Europe: Který faktor hraje u obchodníků hlavní roli, když uvažují o 
rozšíření platebních možností pro své zákazníky? Je to primárně cena služby? 
Jon Bayliss: To je individuální u každého obchodníka, ale jistě bude zvažovat i cenu služby. Ti doopravdy 
obchodně smýšlející si však uvědomují, že širší nabídkou dávají svým zákazníkům více možností, jak utratit své 
peníze. Čím více možností zákazníci mají, tím spíše (a více) utratí za jídlo, nákupy a zábavu… Například z jedné 
studie o UnionPay vychází, že čínští turisté v Česku jako jednu ze tří hlavních nevýhod vnímají nedostatečnou 
akceptační síť karet UnionPay. Chytrý obchodník své zákazníky způsobem platby neomezuje. 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Co je podle Vás největší překážkou v oblasti acquiringu na 
českém trhu?  
Jon Bayliss: Český trh je již saturovaný a působí na něm hned několik acquirerů se středně velkými portfolii. 
Hlavní výzvou je podle mě nalezení dostatečného rozsahu, který by v těchto podmínkách umožňoval rozvíjet 
funkcionality a přinášet na trh nové produkty. Aby toho nebylo málo, máme zde legislativní snahy Evropské unie, 
upravující hospodářskou soutěž a regulaci poplatků. Ve výsledku to znamená, že řada bank pocítí značný výpadek 
ve svých příjmech. Přitom však budou muset stále investovat do inovací, aby si udržely určitý standard služeb a 
byly schopné odolat konkurenci. Přirozeně mě jako řešení napadá partnerství se společností, jako je Global 
Payments, která je v inovacích lídrem trhu a dokáže dosáhnout patřičného rozsahu. 
 
Vít Skřebský, Global Payments Europe: Co plánujete v průběhu následujícího roku? 
Jon Bayliss: Rok je v oblasti platebních technologií dlouhá doba. Bezpochyby budeme pokračovat v 
implementaci DCC a rozšiřování akceptační sítě karet American Express a UnionPay. V souladu s naší strategií 
neustálého rozvoje dojde také k posílení našeho informačního systému pro obchodníky. Zde však naše inovace 
nekončí… neustále vyvíjíme nové technologie a způsoby, jak zefektivnit platební technologie, zvýšit bezpečnost 
transakcí a maximálně podpořit naše strategická partnerství. 
 
Jon Bayliss  
Jon Bayliss pracuje v bankovnictví 30 let, z toho posledních 15 let strávil v Global Payments. Svoji kariéru zahájil 
v roce 1984 jako retailový bankéř v HSBC v Londýně. V roce 1999 se v rámci HSBC přesunul do obchodního týmu 
v korporátním bankovnictví, kde během svého působení řídil prodej širokého portfolia služeb od vydávání karet, 
elektronického bankovnictví, cash managementu až po acquiring. Poté v roce 2008 v HSBC Merchant Services, 
joint venture HSBC a Global Payments, vedl obchodní tým zaměřený na hotely, restaurace a e-commerce. V roce 
2010 přešel do United Card Service, ruské pobočky Global Payments. Po dvou velice produktivních letech, kdy Jon 
a jeho tým rozšířili obchodní síť napříč všemi devíti časovými pásmy Ruska, přijal nabídku působit jako CEO tehdy 
nejnovější akvizice Global Payments, HSBC Merchant Services na Maltě. Od podzimu 2013 vedle této pozice 
zastává i roli ředitele pro Direct Merchant Acquiring v Global Payments Europe. 
 
cardmag l Vít Skřebský l Global Payments Europe l foto Global Payments Europe 
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Sledujeme trendy doma i ve světě. Rychlost a jednoduchost jsou naše 
hlavní atributy při vývoji nových služeb  
 
Praha, únor 2014 - Iveta Behuňová, Card product expert v online bance 
ZUNO, poskytla pro magazín cardmag exkluzivní rozhovor o nových 
technologiích.  
 
Liší se nějak proces platby kontaktní a bezkontaktní kartou? 
Iveta Behuňová, ZUNO: V zásadě moc ne, bezkontaktní platba je rychlejší a jednodušší pro držitele karty i pro 
obchodníka. Banka, která kartu vydala může o bezkontaktní transakci, držitele karty informovat esemeskou nebo 
prostřednictvím online bankovnictví. Nezáleží na tom, zda byla transakce provedena v režimu offline nebo online, 
tedy zda se POS terminal spojil s vydavatelskou bankou v průběhu transakce, nebo ne.  
 
Odečtou se peníze z účtu po bezkontaktní platbě pomaleji? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Záleží na určitých podmínkách. Bezkontaktní platby do 500 Kč v ČR (cca. do 20 EUR v 
zahraničí) jsou provedeny zpravidla v režimu offline a také bez potřeby zadání PINu. O této transakci se banka, 
která kartu vydala, dozví až na základě transakčních dat, které dostane z kartové společnosti Visa/MasterCard a 
na jejich základě držiteli transakci zaúčtuje, což může být dva dny po její realizaci. Tedy to, zda banka upraví 
disponibilní zůstatek na účtu držitele karty o bezkontaktní transakci hned, nebo až za dva dny, nesouvisí se 
způsobem zpracování v bance, ale se způsobem realizace u obchodníka. A protože banky vydávající karty 
informace o takovéto transakci nemají, nemohou ji poskytnout okamžitě. 
 
Kde všude mohou vaši klienti platit bezkontaktní kartou? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Stejně jako zákazníci ostatních bank, které bezkontaktní karty nabízejí, mohou klienti 
ZUNO platit na většině obchodních míst, jakými jsou v Česku a na Slovensku například Globus, Interspar, 

McDonald’s, KFC, DM Drogerie, Albert, C&A, Costa Coffee, 
Starbucks, Lidl, Obi, Datart, Cinema City a mnoho dalších. 
Čeští a slovenští spotřebitelé vyhledávají inovace a projevují 
velký zájem o nové technologie. Bezkontaktní karty se proto 
považují za samozřejmost.  
 
Jaké typy karet ZUNO nabízí? 
Iveta Behuňová, ZUNO: ZUNO klientům nabízí debetní a 
kreditní karty, obě s bezkontaktní technologií. Pro obě je 
možné využívat online správu karet prostřednictvím online a 
mobilního bankovnictví, kde si klienti kromě přehledu detailů 
karet a karetních transakcí mohou kdykoliv změnit limity pro 
používání karet, zapnout / vypnout používání karty na 
internetu a blokovat / odblokovat kartu. Náš držitel má svou 
kartu pod kontrolou a může měnit její základní parametry 
online. Samozřejmostí je zasílání SMS zpráv o autorizovaných 
a zúčtovaných transakcích. Novinkou, kterou často využívají 
naši držitelé karet, je ATM navigátor v mobilním bankovnictví, 
který zobrazí dostupné bankomaty ve vzdálenosti 1,5 km 
s údaji o bance, vzdálenosti daného bankomatu a navigace. 
Služba je dostupná pro všechny naše klienty, i když ještě 
nemají ZUNO kartu. Pro klienty, kteří často cestují nebo 
nakupují, nabízíme za výhodných podmínek Standardní 
MasterCard Kreditku a pro bonitnější Platinovou MasterCard 
Kreditku, která kromě vyššího úvěrového limitu poskytuje 
držitelům i cestovní pojištění a bonusový program MasterCard 
Elite. Díky této kartě tak můžete například využít salonky při 
odbavení na letišti v Praze a Vídni a slevové nabídky u řady 

exkluzivních partnerů. 
 
Co má klient udělat, když zjistí, že si zapomněl vzít peníze z bankomatu?  
Iveta Behuňová, ZUNO: Měl by kontaktovat svou banku, která prověří u banky vlastnící bankomaty, zda 
bankomat peníze vtáhl, nebo je někdo náhodou nedonesl na pobočku. Je to standardní reklamační proces. Prověří 
se detaily s bankou, které patří bankomat, a na základě toho se dá odpověď klientovi a dořeší se reklamace. Ale 
příliš často se to nestává.  

PŘEDSTAVUJEME 
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Jak jsou bezkontaktní platby zabezpečeny? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Bezkontaktní platby do 500 Kč se zpravidla realizují v režimu off-line, ověření limitů 
tedy proběhne mezi čipem a terminálem. Pro toto ověření se používají dva limity, maximální limit na jednu 
transakci (500 Kč) a kumulativní limit na všechny za sebou jdoucí transakce (1500 Kč). Abychom držitele našich 
karet ochránili a v případě ztráty nebo krádeže nebylo možné opakovaně aktivovat kumulativní limit, doplnili jsme 
další validace na disponibilní zůstatek na účtu klienta. Pro naše debetní karty VISA používáme nejnovější standard 
čipu, který umožňuje operativnější management limitů na kartě a tím i větší bezpečnost používání karty.   
 
Mnoho lidí platí celoročně kartami na internetu v různých e-shopech. Na co by si měli zejména dávat 
pozor? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Držitelům karet doporučujeme, aby si předtím, než jdou platit na internetu, zjistili o 
obchodu reference a vybírali ty, které už jsou déle na trhu a klienti jsou s nimi spokojeni. Po realizaci online 
transakce u obchodníka mají držitelé našich karet možnost platby po internetu vypnout, čímž je jejich karta 
chráněna před zneužitím. V případě potřeby si naši držitelé mohou kdykoliv prostřednictvím online či mobilního 
bankovnictví použití karty na internetu opět zapnout. 
 
Jak vidíte budoucnost plateb kartami v blízké budoucnosti? Jaké technologické trendy se dají 
očekávat? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Budoucnost bude patřit mobilům, které už v současnosti nahrazují karty při platbách u 
obchodníků. Zároveň může mobil nahradit i samotný POS terminál pro obchodníky. Čas ukáže, jaké další služby 
kromě telekomunikačních, platebních a bankovních přibudou do mobilu a budou se i standardně používat. 
 
Máte k dispozici nějaká čísla, která vyjadřují trend placení bezkontaktními kartami? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Ano a jsou vskutku velmi zajímavá. Na 
Slovensku a v České republice se v roce 2013 výrazně zvýšil počet 
bezkontaktních karet, terminálů i transakcí, hlavně s logem VISA. 
Podle posledních údajů společnosti Visa Europe z října 2013 je 
Slovensko po Polsku druhou a Česko třetí zemí s největší penetrací 
bezkontaktních terminálů v Evropě. V Polsku je 159 000 terminálů 
(49%), v SR je to 14 000 terminálů (42%) a v ČR je to 28 000 
terminálů (36%). Počty terminálů nepetržitě rostou, v prosinci 2013 
v SR tvořily až 48,3%. Stejně tak roste i počet karet a transakcí. K 
říjnu bylo v ČR vydáno už 1,6 milionu VISA bezkontaktních karet 
(36%) a v SR to bylo 1,8 milionu (71%). Celkově bylo v SR ke konci 
roku vydáno až 2,1 milionu bezkontaktních karet, což tvořilo až 45% 
všech vydaných karet na trhu a 11% všech plateb bylo uskutečněno bezkontaktně. Sama jsem zvědavá, jak se 
vše bude vyvíjet v průběhu roku. 
 
Připravuje ZUNO další vylepšení s ohledem na rychlé a jednoduché placení? 
Iveta Behuňová, ZUNO: Sledujeme trendy doma i ve světě. Rychlost a jednoduchost jsou naše hlavní atributy 
při vývoji nových služeb a proto je tu prostor pro vývoj nových typů plateb, hlavně těch využívajících smartphony 
a podporující použití karet. 
 
cardmag l roman kotlán l havas praha l foto zuno 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              55                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

Fundace, korporace, nadace, pacht, obmyšlený, výprosa, prekarista, 
koupěchtivec, závdavek, přestavek, rozhrada … 
 
To je jen několik termínů, které mohou ještě stále znít našemu uchu vzdáleně, možná i archaicky, určitě ale 
nezvykle. Vězte, že jde o výrazy, které jsou pro nás všechny více než aktuální, protože je přináší do našeho 
osobního života i podnikání nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014. 
 
Pojďme se spolu postupně na některé z nich podívat, abychom v kontaktu s partnery nebo s kamarády u piva 
neztratili ze své pověsti člověka se širokým aktuálním přehledem. Určitě se Vám budou hodit… 
 
Když se řekne „VÝPROSA“ …  zapomeňte na výkřiky v partnerských hádkách typu „…ten tón si vyprošuju … „ a 
podobné, které jsou z říše abstrakce a mají odradit partnera od dalšího napadání.  
 
Když se řekne „VÝPROSA“ v současné době, znamená to, že půjčitel přenechá někomu bezplatně věc k užívání, 
aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. (NOZ § 2189 a násl.) 
Výprosa nás běžně obklopuje, aniž si to uvědomujeme. Tak například, když sousedovi půjčíte vrtačku s tím, že si 
nedohodnete kdy vám jí má vrátit (prostě předpokládáte, že až si to všechno vyvrtá, tak s ní zazvoní u dveří), jde 
o prekariální smlouvu neboli výprosu se svou typickou ústní formou. 
 
Zdroj Beck-online: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzrwcnc7nbwdex3enezf6zdegewta  
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MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet  
 
Praha, 13. ledna 2014 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách za rok 2013. Výhercům předal ceny 
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko Miroslav Lukeš. Slavnostní 
setkání se konalo 9. ledna v La Fabrice. Vítězové si odnesli celkem osm trofejí. 

 
„Rok 2013 přinesl na trh řadu výjimečných produktů a inovací. Formy moderního placení se stále vyvíjí. Bankám a 
institucím je jasné, že se technologických trendům musí přizpůsobit a nabízet neustále nová moderní řešení,“ říká 
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. „Jsme rádi, že je 
MasterCard vnímán jako inovativní leader. Banky i další společnosti si nás vybírají jako partnery při realizaci 
klíčových projektů. Tento rok byl výběr opravdu složitý, a to z důvodu velkého množství skvělých produktů a 
řešení, které letos vznikly,“ dodává Miroslav Lukeš. 
 

ČSOB získala titul Issuer 2013 za největší nárůst vydaných bezkontaktních karet MasterCard 
PayPass. Banka se dlouhodobě věnuje i edukační činnosti. Všechny karetní produkty MasterCard 
vydávané ČSOB automaticky obsahují bezkontaktní technologii PayPass. 
 
 
 
Česká spořitelna měla podle nárůstu počtu terminálů akceptujících bezkontaktní karty MasterCard 
PayPass největší zásluhu na rozšíření akceptační sítě a získala tak titul Acquirer of 2013. Každý 
nový či vyměněný terminál přijímá bezkontaktní karty MasterCard. 
 
 
 
GE Money Bank byla oceněna v kategorii Issuing Innovation 2013. V České republice jako první 
zavedla inovativní NFC platby s technologií OTA (Over the Air), která umožňuje personalizaci 
platební funkce na dálku. Nová technologie dovolí pružněji integrovat do telefonu s NFC debetní i 
kreditní kartu. 
 
 
ČSOB a Telefónica získaly ocenění v kategorii Acquiring Innovation 2013 za Mobile mPOS, což jsou 
první mobilní platební terminály vhodné zejména pro malé obchodníky a řemeslníky. 
 
 
 
 
Ocenění za Prémiový produkt roku 2013 převzala Komerční banka za nejdynamičtěji rostoucí 
portfolio prémiových karet a nejvýraznější nárůst na českém trhu pomocí karty MasterCard World A
-karta a MasterCard World Lady Karta. 
 
 
 
Cenu Most Effective Marketing Campaign 2013 získala Raiffeisenbank za podporu nového 
produktu Debit MasterCard. Jeho součástí byly například výběry z bankomatů zdarma.  
 
 
 
 
T-Mobile byl oceněn v kategorii Mobile Special Mention 2013 za inovace v mobilním placení, která 
umožňuje přidat platební karty ČSOB a ERA v mobilním telefonu, tzv. vzduchem (Over the Air). 
 
 
 
 
Expensa zvítězila v kategorii Commercial Product 2013 díky inovativnímu řešení v oblasti business 
karet. Produkt je unikátní předplacená business karta s nástrojem ideálním pro reporting firemních 
výdajů. 
 

MARKETING 
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Monika Dvořáková (druhá zprava) jako 
zástupce Raiffeisenbank přebrala cenu za nejefektivnější 
marketingovou kampaň roku 2013. Na fotce společně 
s Martinou Piskorovou, marketingovou ředitelkou, 
MasterCard, Miroslavem Lukešem, generálním ředitelem 
MasterCard, a moderátorem z La Fabrika. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrik Tjokorda a Michal Diviš (zprava) ze společnosti 
Expensa získali cenu za nejlepší komerční produkt 2013. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cenu za prémiový produkt přebral Pavel Filipi (druhý zprava), 
Manager of Products & Services, z Komerční banky. Na fotce 
je také Seckin Yilgoren (úplně vpravo), Expert Sales CEE, SEE 
& Western Clusters of HGEM, z MasterCard. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Vítek, Head of NFC and Financial services, z Telefónica O2 
(druhý zleva) a Michal Jareš, manažer akceptace karet pro 
korporátní a firemní klientelu, z ČSOB (druhý zprava), přebrali 
cenu v kategorii Acquiring Innovation 2013.  
Na fotce společně s Pavlem Javorským, Richardem Walitzou a 
Miroslavem Lukešem z MasterCard.  
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Jako zástupce T-Mobilu převzala cenu Šárka Talaga 
v kategorii Mobile Special Mention 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za GE Money Bank a cenu Issuing Innovation 2013 převzal 
cenu Ondřej Hájek, Innovations Leader, Products. Na 
fotografii je i Ivana Laňová z MasterCard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednu z hlavních cen - Acquirer of 2013 - vyhrála Česká 
spořitelna. Cenu přebíral Stanislav Šmolík, Head of Acquiring, 
České spořitelna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finální kategorii - Issuer of 2013 - vyhrála ČSOB a cenu 
převzal Peter Demjanovič, Head of Card Issuing, jako 
zástupce ČSOB.  
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Olympionik Aleš Valenta: „Bez kontaktu“ se cítím nejlépe 
 
Praha, 27. ledna 2014 - Společnost Visa Europe uspořádala 27. ledna 2014 „Visa bezkontaktní den 
s olympionikem Alešem Valentou“ s cílem propagovat olympijské myšlenky mezi mladými sportovci.  
Společnost Visa je oficiálním sponzorem olympijských her v oblasti platebních služeb už 27 let, od 
roku 1986.  
 
Na nadcházejících XXII. Zimních olympijských hrách v ruském Soči působí Visa 
jako exkluzivní platební sponzor a jedinou akceptovanou platební kartou bude 
Visa.    Olympijský prostor mimo jiné nabídne i 1 500 prodejních míst s možností 
bezkontaktní platby. „Visa bezkontaktní den s olympionikem Alešem Valentou“ se 
konal ve Skydive aréně v Praze, která nabízí volné „bezkontaktní“ létání ve vzdušném tunelu. Akce se tak snažila 
o spojení sportovní myšlenky s moderní technologií bezkontaktních plateb. Akce společnosti Visa Europe s Alešem 
Valentou, držitelem zlaté medaile v akrobatických skocích z XIX. Zimních olympijských her v americkém Salt Lake 
City v roce 2002, se zúčastnili vybraní žáci sportovní základní školy.  
 
 „Rád jsem podpořil akci Visa pro mladé sportovce a snahu tradičního olympijského sponzora 
motivovat je k olympijským myšlenkám. Ve sportu, stejně jako v životě, je důležité nebát se 
překážek a neustále se otevírat novým možnostem. Překonávání nového jsme si společně 
vyzkoušeli během volného letu ve větrném tunelu. Pro mne to byl výborný zážitek. Pocit, kdy letíte 
a jste „bez kontaktu“ se zemí, stejně jako při akrobatickém skoku, je jedinečný, to se cítím nejlépe,“ 
řekl Aleš Valenta, olympijský vítěz.  
 
Aleš Valenta s mladými sportovci hovořil i o svých olympijských zkušenostech a poradil,  
jak odbourávat strach z nepovedených výkonů, jak se nebát nových věcí nebo jak si uchovat motivaci  

a disciplínu. „Za několik dnů budou zahájeny 
zimní olympijské hry a u této příležitosti 
jsme se rozhodli zábavnou sportovní 
aktivitou a za účasti Aleše Valenty jakožto 
vítězného olympionika poukázat na to, jak 
velký význam pro nás mají mladí sportovci, 
jejich nadšení, disciplína a ochota riskovat. 
Ostatně skydiving je v jistém smyslu rovněž 
“bezkontaktní”sport, kdy se při letu 
vzduchem také na chvíli ocitnete bez 
kontaktu. Jedním ze způsobů překonávání 
bariér a strachu z nových věcí může být 
samotný let či skok nebo právě bezkontaktní 
platba. Jsme rádi, že Češi se nových věcí 
nebojí a inovace se pro ně stávají téměř 
národním sportem.  V rámci bezkontaktních 
plateb dokonce v celé Evropě vedeme v 

počtu bezkontaktních transakcí na jednu kartu za měsíc - v Česku na ni připadají 2,5 bezkontaktní transakce,” 
dodává Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku. Aleš Valenta 
společně s Marcelem Gajdošem všem účastníkům na závěr předali „Visa bezkontaktní certifikát“ potvrzující jejich 
účast na létání. „Bylo to moc prima. Určitě sem budu chtít vzít rodiče a zkusit to znovu. Moc se mi to líbilo a Aleš 
byl skvělý,“ chválí si akci třináctiletý Filip, jeden z mladých sportovců, který si létání ve vzdušném tunelu 
vyzkoušel úplně poprvé. 
 
Visa Europe - sponzor olympijských her 
Asociace Visa Europe je oficiálním sponzorem olympijských her v oblasti platebních služeb již od roku 1986. Karta 
Visa je také jedinou kartou, která bude akceptována jak během letošních zimních olympijských hrách v ruském 
Soči, tak i v roce 2016 na letních olympijských hrách v brazilském Rio de Janiero i na olympijských hrách v letech 
2018 a 2020. Karty Visa budou přijímány na všech místech konání her v Soči - od stadionů, přes tisková centra, 
obchody, Olympijskou vesnici, až po speciální olympijský obchod Olympic Superstore, ale také v samotném městě 
Soči.  
 
V dějišti letošních zimních olympijských her bude umístěno 16 bankomatů Visa opatřených symbolem OH a 
zhruba 1500 terminálů. Zároveň budou zákazníci moci vyžít některý ze 150 bankomatů přijímajících všechny typy 
platebních karet, včetně bezkontaktních. Dále bude na různých olympijských sportovištích postaveno 7 stánků 
zákaznického servisu Visa, které majitelům bankovních účtů nabídnou užitečné rady a pomoc. Letos bude na ZOH 
a Paralympijských hrách v Soči zastoupeno 36 olympioniků z týmu Visa.  
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MasterCard odstartoval Running Challenge 2014 pro zaměstnance 
a partnery 
 
Praha 10. února 2014 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách, se rozhodla podpořit svoje zaměstnance a zaměstnance spřátelených firem, 
kteří se věnují jednomu z nejoblíbenějších sportů na světě - běhu. Na letošní rok připravila tzv. 
MasterCard Running Challenge, do nějž se mohou zapojit všichni, kteří si letošní rok chtějí vyzkou-
šet zaběhnout půlmaraton nebo maraton. V rámci projektu získají nejen registraci zdarma na dané 
závody Pražského mezinárodního maratonu, ale především možnost trénovat pod vedením odborní-
ků a v týmu se společně motivovat k lepším výsledkům. 

 
Být fit a překonávat sebe sama: K nezaplacení. A přesně o tom je MasterCard 
Running Challenge 2014, který probíhá od ledna do května ve spolupráci s organi-
zací RunCzech. Idea vzešla od nadšené běžkyně Martiny Piskorové, marketingo-
vé ředitelky MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko: „Pro společ-
né běhání jsme se v MasterCard rozhodli spontánně. Pro mě osobně je 
běh neoddělitelnou součástí života. Ve firmě jsem potkala další nadšen-
ce a společně jsme se rozhodli motivovat další lidi kolem nás. Přidali se 
k nám kolegové z bank a spolupracujících firem, takže je nás nakonec 
okolo 50 lidí, kteří spolu poběžíme dva velké závody v Praze: půlmara-
ton a maraton. Kapacita je již naplněna a nás těší, že spolu poběžíme 
tak krásné závody.“  

 
Registrovaní běžci získávají balíček zajímavých výhod a možností, který jim pomůže dosáhnout cíle, jejž si sami 
vytkli. Součástí je členství v PIM (Prague International Marathon) klubu po dobu akce, členství v běžeckém centru 
PIM Running Mall, tréninky s profesionály, vlastní tréninkový plán a samozřejmě též možnost zúčastnit se společ-
ných tréninků každou poslední sobotu v měsíci, a to až do konce května. Členství v PIM Running Mall jim dále 
umožní nechat si zanalyzovat svoje běžecké schopnosti, vstup na semináře zaměřené na přípravu na závod. „Běh 
je krásný sport. Je o svobodě a o radosti, a to jsou pocity k nezaplacení. Stačí si obout správné te-
nisky a vyběhnout. A pak už jen vydržet. V MasterCard Running Challenge má každý možnost stano-
vit si svoji osobní výzvu a překročit své vlastní hranice,“ vypočítává Martina Piskorová důvody, proč se 
do této akce zapojit. První společný trénink se uskutečnil 25. ledna v Running Mall na Letné pod vedením ultra-
maratonce a českého běžeckého guru Miloše Škorpila, který je též šéftrenérem PIM. 
                                                                                                                                                                                     
Účastníci MasterCard Running Challenge na prvním společném tréninku pod vedením Miloše Škorpila a Michala 
Vítů. 
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Deutsche Telecom, Telefónica Deutschland, Vodafone a 
MasterCard spojily své síly, aby zjednodušily mobilní platby. 
Sdružení vytvoří centrální platformu, která bankám a mobilním 
operátorům pomůže urychlit vývoj nabídky NFC plateb pro jejich 
zákazníky 

 
Barcelona, 27. února 2014 - Na kongresu Mobile World společnost MasterCard informovala o spolupráci 
společností Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland, Vodafone a TREVICA (firma vlastněná společností 
MasterCard) na vývoji nové mobilní platformy a zrychlení vývoje mobilních platebních nástrojů v Německu. Trojice 

mobilních operátorů obsluhuje 80 procent mobilního trhu v Německu, což znamená, že banky a 
finanční instituce mají obrovskou možnost zrychlit zavádění masových služeb mobilních plateb mezi 
spotřebitele. Namísto připojování k jednotlivým mobilním operátorům se nyní vydavatelské banky 

mohou připojit k platformě TREVICA a získat přístup k většímu počtu mobilních operátorů. Tento model by brzy 
mohl začít fungovat také v České republice a na Slovensku. 

Stále více a více zákazníků chce na svých cestách nakupovat bezpečně, což urychluje přechod k digitálním 
způsobům placení. Stefano Parisse, ředitel divize služeb spotřebitelům ve společnosti Vodafone, vysvětluje: 
„Chceme, aby banky mohly oslovit větší počet klientů s nabídkou bezpečných plateb technologií 
NFC. Jsme přesvědčeni, že model snižující náklady na integraci řešení pro banky a zkracující dobu 
uvedení nových nástrojů na trh, který máme pro Německo, bude fungovat i ve zbytku Evropy.“ 
Peter Vesco, senior viceprezident úseku plateb ve společnosti Deutsche Telekom, doplnil: „Neustále se snažíme, 
aby se mobilní platby staly běžnou metodou dostupnou pro každého. Spolupráce našich organizací je dalším 
krokem tímto směrem.“ 
 
Michael Kurz, viceprezident úseku digitální spolupráce ve společnosti Telefónica Deutschland, prohlásil: 
„Mobilní platby již vstoupily na německý trh. Toto nové partnerství dále urychlí využívání a 
akceptaci mobilních plateb a jednotlivým účastníkům trhu přinese vyšší efektivitu a 
transparentnost.“  
 
„Spojením toho nejlepšího z bankovnictví a mobilních komunikací umožňujeme využívání mobilních 
plateb ve všech sítích, podobně jako je tomu dnes s textovými zprávami,“ řekl Pawel Rychlinski, 
prezident divize Německo a Švýcarsko společnosti MasterCard. „Toto oznámení představuje pro Německo 
přelomové řešení, které během roku 2014 rozšíříme i do dalších evropských zemí.“ 
 
„Tento jednoduchý model spolupráce již brzy začne fungovat také u nás, na Slovensku a v dalších 
evropských zemích, kde jsme v mnoha případech ve velmi pokročilém stadiu vyjednávaní a 
technických implementacích bank i mobilních operátoru. “doplnil Josef Machala, Head of Sales pro CEE 
region společnosti Trevica S.A. 
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Digital World Cup - round one 
 
While sports fans await the start of the FIFA World Cup in Brazil in June, /review attempts to find out 
which country would lift the trophy for technology 
 

In June, 32 countries will come together in Brazil to contest the 
2014 FIFA World Cup, drawing a television audience of billions 
around the globe. As well as the hosts, the likes of Spain, 
Germany and Argentina are among the tournament favorites. But 
if the tournament was contested on the basis of technological 
advancement, as opposed to soccer, who would win? /review’s 
Digital World Cup aims to find out. Over the coming months, 
we’ll pit the competing countries against each other, mirroring 
the format of the real World Cup, using a different technological 
gauge for each round. For the group stage, we will judge 

countries by their contactless-payment credentials. 
 
Group A: Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon 
With the exception of Cameroon, which is taking early steps in moving towards more cashless transactions, this 
group is fairly evenly matched. We have Brazil winning the group: the country already has more than 800,000 
contactless point-of-sale (POS) terminals installed, a number that will rise to 1.5 million by the end of 2014. The 
first contactless EMV cards were deployed in Brazil in 2011 and the country’s hosting of the FIFA World Cup and 
the 2016 Olympics has accelerated infrastructure development. 
 
It’s a close-run thing between Croatia and Mexico, however. Although Croatia boasts towns, like Osijek, with NFC 
payments for public transport, and its own OTP Banka launched contactless payments for transactions under 
US$17 in 2012, it can’t quite compete with the Latin American giant. Mexico already has one million contactless 
cards in circulation from the Banamex bank alone and 80,000 merchants are equipped with compatible POS 
terminals. The potential market for contactless payments in Mexico is huge - about US$17.5 billion. 
Qualifiers: Brazil, Mexico 
 
Group B: Spain, Netherlands, Chile, Australia 
Although banks have begun to launch contactless and NFC trials in the country, Chile can’t compete with the 
three other heavyweights in this group. We have Australia coming out on top. About 12% of all cards in 
circulation in the country - a total of 12 million - are contactless and 100% of Australian MasterCards will be 
contactless by April 2014. There are more than 100,000 contactless POS terminals, and major stores such as 
Woolworths and Coles are rolling out the terminals in their stores. 
 
With Australia’s strength, Spain and Netherlands are left to fight it out for the second qualifying spot. Spain has 
250,000 POS terminals and contactless payment is part of life in many of the country’s biggest cities, such as 
Barcelona, Seville and Bilbao. But in the Netherlands, contactless is a part of life for more people than anywhere 
else in Europe - 47% use it on a daily or weekly basis. It’s also the largest European market for MasterCard’s 
PayPass system, so the Dutch make it through to the last 16. Qualifiers: Australia, Netherlands 
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Češi se konečně přestali bát platit kartou 
… říká průzkum 
 
Jak vyplývá z výzkumu SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ a výzkumné agentury PERFECT 
CROWD, 92 % dotázaných českých spotřebitelů ve věku do 60 let disponuje běžným účtem a 96 % 
vlastní alespoň jednu platební kartu, byť zdaleka ne každá karta je aktivně používána. Zhruba tři 
čtvrtiny respondentů také využívají služeb internetového bankovnictví.  
 
Platební karty a další elektronické platební prostředky se zvolna stávají v České republice samozřejmostí, a proto 
nechalo Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s výzkumnou agenturou vypracovat průzkum, který by 
přinášel pohled na jejich využití i ze strany koncových uživatelů.  Cílem spotřebitelského průzkumu bylo získání 
přehledu o tom, jak spotřebitelé vnímají služby finančního trhu v oblasti elektronických platebních prostředků, 
zejména z hlediska jejich kvality a bezpečnosti. Jak jsou informování, jak informace vnímají a vyhodnocují, jak 
akceptují inovativní produkty (bezkontaktní karty) a jak své názory na elektronické platební systémy formují. 
 
„Průzkum potvrdil, že se čeští spotřebitelé konečně přestali bát používat nejen platební karty, ale i 
další elektronické platební prostředky,“ říká Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů a 
dodává, „jsme také rádi, že více než 93 % dotazovaných nemá naprosto žádné zkušenosti 
se zneužitím elektronických platebních prostředků, například svého účtu. To je dokonce o několik 
procent méně než v případech krádeží hotovosti.“  
 
Jak vyplývá z výzkumu, množství využívaných finančních produktů závisí do velké míry na věku. Platební karty 
jsou používány zejména skupinou ve věku od 36 do 52 let. Jednu kartu využívá například 73% dotázaných se 
základním vzděláním a dvě karty skoro polovina respondentů s vysokoškolským vzděláním. „Čeští spotřebitelé, 
jak také vyplývá z průzkumu, přišli nově na chuť bezkontaktním kartám, které si oblíbili zvláště 
díky jejich rychlosti a pohodlnosti při placení,“ doplňuje Dupal. Bezkontaktní kartu vlastní více než 
polovina respondentů a většina vlastníků kontaktních karet by si ji ráda nechala za bezkontaktní vyměnit. Větší 
rozšíření elektronických platebních prostředků v ČR je stále limitováno obavou veřejnosti z jeho zneužití. Zhruba 
63% respondentů považuje internetové bankovnictví za zneužitelné. Více informací o platebních zvycích Čechů 
naleznete v přiložené infografice a v samotném výzkumu, který je k dispozici na stránkách Sdružení českých 
spotřebitelů www.konzument.cz  
 
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním 
trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se 
dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu k bezpečnosti a kvalitě výrobků a 
služeb, normalizaci, finančním službám aj. Ve více regionech, kde má zastoupení prostřednictvím regionálních 
kontaktních míst, vyhlašuje soutěž Spokojený zákazník kraje, kterou zaštiťují a předávají hejtmané. Touto cenou 
se SČS snaží přispívat k „pozitivnímu přístupu“ při vytváření lepších vztahů mezi spotřebiteli a poskytovateli 
služeb. 
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Čeští spotřebitelé se obávají, že kvůli evropské platební legislativě na tom 
budou hůř 
 
Praha, 17. února 2014 - Evropští spotřebitelé včetně těch českých se obávají, že v současné době 
projednávané návrhy legislativy EU placení kartami prodraží a zkomplikuje. Podle nedávného 
průzkumu si 2 ze 3 českých spotřebitelů myslí, že návrhy na omezení mezibankovních poplatků na 
ně budou mít negativní dopad a více než 8 z 10 neočekává, že by na ně obchodníci přenesli část 
úspory nákladů ve formě nižších cen. 
 
Průzkum, který ve 13 evropských zemích pro společnost MasterCard provedla agentura IPSOS, se zajímal o 
názory spotřebitelů na návrhy EU stanovit strop pro mezibankovní poplatky (jimiž obchodníci přispívají do 
systémů elektronických plateb) a zavést řadu opatření, která by ovlivnila používání platebních karet. 
 
„Veškerá nová legislativa upravující elektronické platby by měla podporovat jejich rozvoj, který je 
v zájmu ekonomiky, a také působit v nejlepším zájmu držitelů karet. Tento průzkum jsme zadali 
kvůli narůstajícím obavám z toho, že umělá regulace mezibankovních poplatků zvýší náklady na 
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karty a znemožní všem hráčům na trhu hrát podle stejných pravidel. Výsledky ukazují, že 
spotřebitel na Slovensku i v celé Evropě tyto obavy sdílejí a myslí si, že připravovaná opatření 
nejsou v jejich zájmu,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. 
 
Podle výsledků průzkumu se 64 % českých spotřebitelů obává, že v důsledku zavedení pevného limitu 
mezibankovních poplatků na tom budou hůř. Ještě vyšší počet spotřebitelů (82 %), je přesvědčen, že obchodníci 
na ně nepřenesou žádné úspory nákladů, které jim snížení jejich podílu na nákladech elektronických platebních 
systémů přinese. Společnost MasterCard dlouhodobě vyjadřuje obavu, že navrhovaná omezení zvýší náklady na 
karty pro spotřebitele. Vychází přitom z nedávných praktických zkušeností v zemích jako Španělsko, kde 
uzákonění stropu mezibankovních poplatků vedlo ke zvýšení poplatků pro držitele karet o více než 50 %, přičemž 
není známo, že by na ně obchodníci přenesli úspory formou snížení cen. Podobné riziko se objevuje v Polsku, byť 
přistoupilo k mírnější regulaci. Dalším důvodem k těmto obavám je absence zdůvodnění, proč zavádět stejný fixní 
poplatek ve 30 zemích s výrazně odlišnými podmínkami na trhu. 
 
„Je nejasné, čím by bylo možno toto jednotné a zjevně svévolné omezení přeshraničních 
i vnitrostátních mezibankovních poplatků zdůvodnit. Nikdo z Evropské komise nebyl schopný 
spotřebitelům ani MasterCardu vysvětlit, jak strop vypočítal a stanovil. Přitom se nejedná 
o teoretickou obavu - vychází totiž z reálných zkušeností v zemích jako Španělsko, kde byly 
mezibankovní poplatky uměle stlačeny a účet za to nakonec zaplatili spotřebitelé,“ dodává Miroslav 
Lukeš. 
 
Průzkum navíc ukazuje, že obzvlášť kriticky se spotřebitelé stavějí k návrhu pravidla, podle něhož by obchodníci 
měli právo rozhodovat, které konkrétní karty budou či nebudou akceptovat. Zrušení pravidla akceptace všech 
karet (tzv. „Honour All Cards Rule“) by spotřebitele připravilo o tu nejcennější vlastnost platebních karet - jistotu, 
že je mohou používat kdekoli na světě. Více než 7 z 10 spotřebitelů v České republice a 77 % všech Evropanů si 
myslí, že jim toto opatření používání platebních karet ztíží. 57 % spotřebitelů se obává, že na ně bude mít 
nepříznivý dopad i návrh umožnit umístění několika log na jednu kartu. „Nám ve společnosti MasterCard jde o 
stejný cíl jako Evropské komisi, tedy o vytvoření efektivního, konkurenčního a inovačního platebního trhu. 
Obáváme se však, že některé z těchto legislativních návrhů tyto cíle nesledují a ve skutečnosti naopak 
spotřebitelům uškodí,“ uzavírá Miroslav Lukeš. 
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Rozhovor s akademickým maliarom 
Mariánom Komáčkom 
 
S Mariánom Komáčkom sa poznám niekoľko rokov. Je 
to človek, ktorý Vás upúta na prvý pohľad a hneď si 
ho obľúbite. Prekypuje pozitívnym myslením, 
humorom a optimistickým pohľadom na život. Je plný 
elánu, energie, nápadov a všade kde sa pozrie čerpá 
inšpiráciu pre svoju tvorbu. Jeho videnie sveta je 
pestré, farebné, vzrušujúce a vždy výnimočné. Vyžíva 
sa v improvizácii, slovných spojeniach a jedinečnosti. 
Názvy jeho obrazov vystihujú nielen samotný motív, 
ale aj jeho zmysel pre detail. Nemusí byť stredobodom 
pozornosti, no napriek tomu ním vždy je. Robí len to, 
čo má rád. Miluje maľovanie, veterány, svoju rodinu 
a život. V roku 2012 vydal monografiu, teda prierez 
svojej doterajšej tvorby s názvom Marián Komáček - 
Grafika & maľba. Pri poslednom stretnutí som ho 
požiadala, aby exkluzívne pre čitateľov magazínu 
Cardmag zodpovedal zopár otázok. Samozrejme 
neodmietol a ja Vám ich rada prinášam.  
 
Zuzana Galgociová, cardmag: Je tvoj vzťah 
k veteránom čisto technickou záľubou alebo 
skôr prejavom obdivu k retro dizajnom? 
Marián Komáček: Môj vzťah k veteránom začal už v 
otcovej garáži. Otec bol automechanik a oktáviu zo 61 
roku, s ktorou som vyrastal a jazdil dnes máme v garáži v perfektnom stave. Aj môj prvý automobil Fiat 500, s 
ktorým som pobehal celú Európu mám dodnes. 
 
ZG: Aký bol tvoj prvý veterán a ktorý ti najviac prirástol k srdcu? 
MK: Je to Fiat -500 a očaril ma jeho dizajn a premyslená technická časť v jednoduchosti. K srdcu mi prirástol 
tento Fiat, keď som ho kúpil mal už 10 rokov - nebol veterán, ale dočkal sa toho pri mne .-) Prvý veterán sme s 
manželkou kúpili Pragu Piccolo z roku 1928 a začal sa kolotoč opráv, jázd a veľa letných veteránskych stretnutí. 
 
ZG: Ako hodnotíš súčasné výtvarné umenie v tvojom okolí, alebo na Slovensku?   
MK: Súčasné výtvarne umenie u nás má zelenú, máme veľa galérii možností aj v zahraničí. Treba stále 
vystavovať, ukázať svoj posun, vymyslieť niečo nové a výsledok sa časom dostaví. Mladí ľudia majú možnosť 
sympózií, štúdií po celom svete. 
 
ZG: Aká je tvoja najobľúbenejšia výtvarna technika, môžeš nám ju stručne popísať?    
MK: Rád experimentujem, maľujem cez počítačové dosky, rôzne štruktúry, drevo, staré rámy, odkladám staré 
veci, súčiastky do veteránov. To všetko ma oslovuje a vraciam sa z času na čas k tomu okrem maľby na plátne. 
Ďalšiu radosť pri tvorbe mi robí grafika , sútlač viacej medených platní, pri ktorých sa dostaví prekvapujúca 
farebnosť grafiky. Potom je tu ešte litografia-tlač z kameňa, ktorej sa u nás venuje pár umelcov. Ja sa snažím s 
touto vzácnou technikou stále žiť. 
 
ZG: Tvoje obrazy hýria farbami, zrejme je to náznak optimistického postoja k životu a okoliu.   
MK: Som veľkým optimistom aj v maľovaní. Moja paleta je staré klavírne krídlo, kde musím mať aspoň 30 
rôznych farieb, aby obraz zažiaril. Maľujem aj vo sne J... 
 
ZG: Ktoré obdobie tvojej tvorby považuješ za najplodnejšie? 
MK: Najplodnejšie obdobie bolo po ukončení akadémie. Bolo mi udelené dvojročné Fullovo štipendium a mohol 
som tvoriť bez starostí. To bolo to najlepšie čo pre začínajúceho umelca existovalo. Dobre sa mi rozbiehalo vo 
svojej tvorbe. 
 
ZG: Čo Ti prináša tvorba, pohľad na plátno, farby... 
MK: Tvorba je sloboda vyjadrovať sa a radosť, keď sa niečo podarí a hlavne osloví a zostane pre ostatných. 
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ZG: Všímaš si podrobnejšie napríklad dizajn platobných kariet?    
MK: Dizajn platobných kariet si všímam. Myslím, že výtvarný motív na karte upúta, osloví aj poteší. Musí byť však 
nápaditý. 
 
ZG: Myslíš, že ich motív môže hrať úlohu pri ich ponuke klientom?  
MK: Klient určite ocení pekný dizajn so zaujímavým motívom a ostane rád pri ňom. 
 
ZG: Zdedili tvoje deti vzťah k umeniu? 
MK:  Deti majú v sebe kus talentu a treba ho rozvíjať. Netlačím ale na pílu a musia si zvoliť slobodne svoje 
povolanie. 
 
Marián Komáček 
Akademický maliar Marián Komáček sa narodil 11. decembra 1959 v Gbeloch, okres Skalica. V rokoch 1975 - 
1979 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, oddelenie grafiky u profesora Gabriela Štrbu. 
V rokoch 1980 - 1986 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie knižnej 
tvorby a ilustrácie u profesora Albína Brunovského. Od roku 1987 je členom Združenia výtvarných umelcov 
západného Slovenska, od roku 1993 členom Združenia knižných výtvarníkov. Bol predsedom Spolku grafikov 
Slovenska, od roku 1996 spoluzakladateľom a členom grafického združenia G-bod, kde je od roku 1999 aj 
podpredsedom. Od roku 2005 je predsedom Združenia grafikov Slovenska a od roku 2012 Viceprezidentom 
medzinárodného klubu ART DIAGONAL vo Viedni.  Venuje sa grafike, maľbe, ex libris, knižnej ilustrácii, 
známkovej tvorbe a grafickému dizajnu. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení doma a v zahraničí. Žije a tvorí 
v Bratislave, v mestskej časti Devínska Nová Ves. 
 
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 2000 - 2012 
 
2000 Stretnutia - ZÁHORSKÁ GALÉRIA, SENICA, SK 
2000 Maľba - grafika - POISŤOVŇA OTČINA, BRATISLAVA, SK 
2001 grafika - MEULENSTEEN ART MUSEUM - DANUBIANA, BRATISLAVA, SK 
2002 Plyn na plný plyn - GALÉRIA SPP, BRATISLAVA, SK 
2002 Maľby - GALERIE PINTNER - ART DEPOT HOFHEIM / Ts. NEMECKO 
2002 grafika - MILENIUM TOWER GALLERY, BRATISLAVA, SK 
2003 DOM MUZ, TORUN, POĽSKO 
2003 grafika - GALÉRIA ARTOTÉKA, BRATISLAVA, SK 
2003 Maľba - grafika - GALÉRIA CI HOLDING a. s., BRATISLAVA, SK 
2004 WILLA DECJUSZA, KRAKOV, POĽSKO 
2004 grafika - VEĽVYSLANECTVO SR (spolu s Igorom Piačkom) BUKUREŠŤ, RUMUNSKO 
2004 grafika - VEĽVYSLANECTVO SR (spolu s Igorom Piačkom) SKANDENBORG, NÓRSKO 
2004 Maľba - grafika - socha - LUXOR BUSSINES CENTRUM (s Jánom Ťapákom) BRATISLAVA, SK 
2005 GALERIA SZTUKI WSPÓLCZESNEJ, KIELCE, POĽSKO 
2005 INSTYTUT SLOWACKI, VARŠAVA, POĽSKO 
2005 Stretnutia – ZÁHORSKÁ GALÉRIA (spolu s Jánom Ťapákom) SENICA, SK 
2005 grafika – VEĽVYSLANECTVO SR (s Igorom Piačkom) KISINEV, MOLDAVSKO 
2007 Maľba s Karolínkou - GOZA GALÉRIA, BRATISLAVA, SK 
2007 Na cestách - GALÉRIA U ANJELA, KEŽMAROK, SK 
2007 Na cestách - GALÉRIA MEDEA, PIEŠŤANY, SK 
2008 Na cestách - GALÉRIA SALLA TERENA, BRATISLAVA - prezidentský palác, SK 
2008 Na cestách - GALÉRIA KLASIK, ŽILINA, SK 
2008 Maľba - grafika - KYSUCKÁ GALÉRIA V OŠČADNICI, SK 
2008 Filozof - GALÉRIA NA SCHODOCH – filozofická fakulta Konštantína Filozofa, Nitra, SK 
2008 Maľba - grafika - GALÉRIA STRABAG, BRATISLAVA, SK 
2008 VÝSTAVNÁ SIEŇ OS SR, HURBANOVE KASÁRNE, BRATISLAVA, SK 
2009 Cesty filozofa - PÁLFFYHO PALÁC NA ZÁMOCKEJ ULICI, BRATISLAVA, SK 
2009 Barevná grafika - GALERIE HOLLAR, PRAHA, ČR 
2009 Maľba - grafika - F CENTRUM, DEVÍNSKA NOVÁ VES, SK 
2009 Maľba - grafika - ART EMPIRE, hotel EMPIRE, TRNAVA, SK 
2009 Na cestách - GALÉRIA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU PRAHA, ČR 
2009 Maľba - grafika - GALÉRIA V KNÍHKUPECTVE BYSTRICKÝCH, HOLÍČ, SK 
2010 Maľba - grafika - Záhorská galéria, Senica, SK 
2011 Maľba - grafika - medisimo, Bratislava, SK 
2011 Maľba - galéria SPP Bratislava, SK 
2012 maľba za maľbou - galéria michalský dvor, Bratislav, SK 
 
OCENENIA 
 
1986 Cena Matice slovenskej „Najkrajšia kniha roka“, Martin, SK 
1988 I. cena v maľbe Súťaž výtvarných umelcov západného Slovenska, Trenčín, SK 
1996 Diplom na II. egyptskom medzinárodnom trienále grafiky, Káhira, EGYPT 
1997 Nákupná cena na medzinárodnej výstave grafiky, Portland, USA 
1997 Čestné uznanie na medzinárodnom trienále malých grafických foriem, Ville de Chamalieres, Clermon Ferrand, Francúzsko 
1999 Diplom na VIII. medzinárodnom bienále malých grafických foriem a ex-libris, Ostrów Wielkopolski, POĽSKO 
2000 Diplom mesta Gorišnica na medzinárodnom maliarskom sympóziu BORL Gorišnica, SLOVINSKO 
2007 Cena mesta Gbely, SK 
2008 Ďakovný list starostu Devínskej Novej Vsi D.N.V., SK 
2009 Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Trnava, SK 
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SYMPÓZIÁ 
 
1990 M.A.U.S. - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1991 Svetlo a tieň - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1992 Letná akadémia - Antwerpen, Belgicko 
1992 Die Elemente - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1993 Ketten - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1994 Gegen Gewalt - Krieg und Hass, Neusiedl Am See, Rakúsko 
1995 1. medzinárodné grafické sympózium - Moravany nad Váhom, SK 
1996 II. medzinárodné grafické sympózium - Moravany nad Váhom, SK 
1996 Texte fűr den Frieden - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1997 Sommerakademie - Topoľčianky, zámok, SK 
1997 Brűcke fűr den Frieden - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1997 II. ägyptische Internationale Triennale der Graphic - Kairo, EGYPT 
1997 III. medzinárodné grafické sympózium - Moravany nad Váhom, SK 
1998 Sommerakademie - Topoľčianky zámok, SK 
1998 Göttliche Komödie - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1998 Ars Alpin Achenkirch - „Fenster zur Kunst“ - Achensee, Rakúsko 
1999 IV. medzinárodné grafické sympózium - Moravany nad Váhom, SK 
1999 Sommerakademie - Topoľčianky zámok, SK 
1999 Baum des Lebens - Neusiedl Am See, Rakúsko 
1999 Sommerakademie - Kleine Galerie Lauda, Nemecko 
2000 Begegnung - Neusiedl Am See, Rakúsko 
2000 Borl - hrad, Slovinsko 
2001 V. Medzinárodné grafické sympózium, Moravany nad Váhom, SK  
2002 VI. medzinárodné grafické sympózium, Moravany nad Váhom, SK 
2003 Medzinárodné maliarske sympózium - Mojmírovce, SK 
2006 Olšany color - I. medzinárodné maliarske sympózium Olšany, ČR 
2009 Medzinárodné maliarske sympózium Luxor, Egypt 
2010 IV. medzinárodný maliarske sympózium - Olšany, ČR  
2011 VII. medzinárodné grafické sympózium - Mojmírovce, SK 
2012 VIII. medzinárodné grafické sympózium - Mojmírovce, SK 
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Helmut Newton v Berlíně  
 
Jeden z nejvýznamnějších světových fotografů, který změnil vnímání a pohled na fotografii. Hledal a nalézal 
originální postupy, uplatňoval svou nezměrnou fantazii a vynalézavost. Fotografiím dával nevšední spojení a 
provokující atmosferu. O Helmutu Newtonovi je zcela jistě dobré si něco přečíst, ale jeho fotografie musíte vidět 
… výstava v Berlíně trvá do 18.5.2014 
více na www.helmut-newton.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurátor výstavy v Berlíně: Matthias Nardet 
Adresa: Jebenstrasse 2, Berlin 
Otevřeno: ut - pa 10 -18; čt 10 - 20; so - ne 11 - 18 
Vstupné: 10 EUR 
 
cardmag l roman kotlán l www.helmut-newton.com l foto helmut newton 
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David Bowie 

 

je pokládán za výjimečného hudebního inovátora a kulturní ikonu, která ovlivnila 
zásadním způsobem hudební dění přes pět desetiletí. V minulém roce proběhla 
v londýnském Victoria and Albert Museu retrospektiva mimořádné kariéry Davida 
Bowieho (o výstavě byli čtenáři magazínu průběžně informováni). Výstava 
přinesla ukázky široké škály spolupráce Davida Bowieho s umělci, designéry 
v oblasti módy, zvuku, grafiky, divadla, umění a filmu. Kdo z obdivovatelů Davida 
Bowieho nestihl londýnskou expozici, má šanci v průběhu léta navštívit a 
shlédnout expozici v Berlíně (kde mj. v 70. letech David Bowie několik let žil a komponoval) 
 

David Bowie se stal britským umělcem roku v rámci únorového vyhlašování prestižních cen Brit Awards 2014. Je 
to ocenění, které má svou váhu a v případě Davida Bowieho i určitou výjimečnost – totiž obrovský respekt i od 
lidí, kteří ho neznají z koncertů, neznají všechna jeho studiová alba, neznají jeho filmové role a scénografický 
rukopis. 
 
V roce 1997 jsem měl možnost zažít klubový koncert Davida Bowieho v Praze v malém sále Kongresového centra. 
Byl to neopakovatelný zážitek, který ve mně zanechal ohromný dojem, mocnou inspiraci a respekt.  
 
cardmag l roman kotlán l www.brits.co.uk l www.davidbowie.com 
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generální partner 

partneři 

asociační partneři 

www.     .cz 
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Oslavte s námi dny plné emocí a barev a významná 
výročí 
 
21. Březen - užijte si první jarní den - a pro ty z Vás, kdo potřebujete přesně 
vědět, kdy začíná jaro v roce 2014, tak vězte, že slavit můžete již  20. března 
v 17:57. Tehdy nastává jarní rovnodennost a dny se začínají prodlužovat na 
úkor noci. V tento den máte několikanásobný důvod k oslavě a je jen na vás, 
jestli dáte přednost připomínce Mezinárodního dne zdravého spánku, 
Mezinárodnímu dni za odstranění rasové diskriminace, Světovému dni básní 

anebo prostě oslavíte příchod jara :‐) 
 
22. Březen - tento den byl v roce 1993 vyhlášen OSN jako Světový den vody. Není co dodat - 71% našeho 
pozemského světa tvoří právě voda. Připíjíme pohárem skvělé pramenité!  

4. Dubna - International Carrot Day! Skvělé, i my se přidáváme. Od roku 2003 můžete v tento den uspořádat 
Mrkvovou párty a budete součástí hnutí, které je podporováno například ve Velké Británii, Itálii, Švédsku, Francii, 
Austrálii, Japonsku. Zapomeňte na její nevzhlednou podobu a mdlou chuť ze školních jídelen, mrkev je nejen 
zdravá, ale také skvěle chutná na mnoho způsobů. Zkuste třeba povzbudivé Mrkvové smoothie, které vás potěší i 
nakopne v jakoukoli denní i roční dobu: 2 střední mrkve, 1 zelené jablko, 1 banán, šťáva z půlky citronu, 2 dcl 
studené vody. Mrkve, jablko a banán rozkrájejte na menší dílky, vše mixujte v mixéru na smoothie - neodšťavujte 
(to už dnes snad nikdo nedělá!). Jednoduché, ale úžasné. Salud! A nezapomeňte 4. dubna uspořádat mrkvovou 
párty :-) 

cardmag l ilustrační foto 

 

m e d i a   p a r t n e r 



 
 

 

cardmag no 1.2014                                                                                              79                                                                                            © březen 2014 

 

 

 

Kam za kulturou doma 
 

 

Ještě stihnete inspirující procházku mezi 
letícími, vznášejícími se a beztížnými 
sochami v Jízdárně Pražského hradu 
v rámci výstavy, kterou koncipoval sám autor a představuje to nejlepší z 
mistrova díla od 50. let dosud. Výstava byla prodloužena do 30. března 
2014. Více na www.olbramzoubek.cz 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Padající muž, 1990, foto David Stecker 
 
 
Začíná Matějská 
 
Nevíme proč, ale slavná přehlídka pouťových atrakcí začíná na Výstavišti Praha 1. března, tedy nikoliv na Matěje, 
jako tomu bývalo dříve. Vystřelit papírovou růži, roztočit svět kolem Vás na centrifuze a rozhoupat na horské 
dráze žaludek občerstvený pečenou klobáskou, cukrovou vatou a žúžem můžete až do 30. dubna.  
 
Ladovské vepřové hody ve Velkých Popovicích 
 
Nemáte rádi vepřové, ale Ladu ano? Pak i pro Vás může být zajímavá akce, pořádaná 15. března 2014 mezi 9. a 

15. hodinou kousek od Prahy, kde mistr porážky před Vašimi zraky rozporcuje českého pašíka a 
tradičním způsobem jak z Ladových obrázků vytvoří pro sousedy jelítka a jitrničky zrovna 
k nakousnutí. Cestou domů to vemte přes nedaleké Hrusice (Ladovo rodiště) a v hospodě u Sejků 
(Ladova hospoda) si dejte jedno vychlazené. Ze zdi na Vás přitom bude přátelsky pokukovat kocour 
Mikeš a Nácíček a k Ladovu památníku za rohem je to jen kousíček. 
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