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EDITORIAL …  
 
 
 
 

Hokej 
 

… slovo hokej je slyšet všude kolem nás …  
 

Během podzimu, zimy a jara lze často z medií zaslechnout slovo hokej (…), v souvislosti s naší 
extraligou, kanadsko - americkou NHL resp. s blížícím se světovým šampionátem v Praze a Ostravě.  
 

Výrazně  na sebe upoutal  pozornost  v  letošní  sezóně  u  nás doma Litvínov,  svými výkony a 
předváděnou hrou. Při pohledu do zámoří se řešilo a řeší zda nahrávkou či gólovou střelou Jarda 
Jágr překoná někoho ze světových plejerů, kteří ještě zůstávají v historických rekordních tabulkách 
před ním. Bob a Bobek se připravují na svou květnovou exhibici … no a my ostatní máme v mnoha 
případech slovo hokej zažité jako synonymum pro pracovní  stres,  vypětí  či  podobné situace 
v běžném denním životě. 
 

Lidé,  kteří  žijí  technologickým progresem,  spojeným s  platebníma  kartama  resp.  platebníma 
bezkontaktníma kartama, mají také svůj hokej. Každý den rozdělený (tak jako v hokeji) do třetin, a 
je na každém, jakou volí strategii, taktiku či nasazení, aby vyhrál či alespoň vydržel se silami do 
konce zápasu (tj. do konce dne).  
 

Dennodenně se potkávám z celou řadou kolegů, kteří „svá utkání hrají v obraně či v útoku“, někdy 
„na střídačce či v zázemí“, no a někdy „v roli kouče či generálního manažera“. Je inspirativní 
sledovat děj a mít možnost si z něho něco užitečného vzít i pro své počínání. 
 

Rád  bych  vyjádřil  respekt  a  poděkování  lidem 
v domácím kartovém odvětví za jejich energii, čas a 
vůli jít dopředu a vytvářet něco, na co člověk může 
být hrdý. Česká republika patří k nejprogresivnějším 
zemím v oblasti platebních karet a zaujímá přední 
místo v Evropě v oblasti bezkontaktních technologií. 
 
P.S. Během letošního jara se uskuteční první ročník 
utkání v bezkontaktním hokeji o metr vysoký zlatý 
ušatý pohár. Utkají  se mezi sebou výběry hráčů 
z technologických společností a bank. Hrát se bude 
pro zábavu … tak držme palce, ať to našim vyjde! 
 

S úctou 
 
Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 

NCR v novém 
 
Praha, leden 2015 - Česká lokální organizace 

společnosti NCR Česká 
republika, spol. s r.o. se na 
konci roku 2014 přestěhovala 

do nových prostor kancelářského komplexu 
River Gardens v pražském Karlíně, a to firmě 
umožnilo pokračovat v nastaveném růstu ze 
stávajících 250 zaměstnanců, a to především ve 
vývoji softwarových řešení. NCR věří, že nabídka 
zajímavé práce zaměřené na současné 
technologické trendy, jakými jsou mobilní řešení 
či řešení cloud, ve spojení s moderním a 
inspirativním pracovním prostředím přispěje 
snaze společnosti dále upevňovat své postavení 
mezi nejvyhledávanějšími zaměstnavateli na 
trhu.  
 
 

 
 
O NCR 
NCR je poskytovatelem širokého spektra inovativních řešení v oblasti hardwaru, softwaru a služeb pro potřeby 
klientů a provozovatelů v oblastech Financial Services, Hospitality a Retail. Nabízená řešení pokrývají kompletní 
požadavky provozování bankovních a retailových poboček a restaurací, jejich managementu a, v neposlední řadě, 
umožňují aktivní zapojení koncových uživatelů. Samoobslužné terminály na atraktivních hardwarových 
platformách, webové portály nebo mobilní aplikace s podporou prodejních, platebních a monitorovacích systémů 
představují pouze dílčí příklady komplexního produktového portfolia.  

cardmag l roman kotlán l ncr 
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www .cz 
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Platba bezkontaktní kartou? Češi jsou lídry Evropy 

„Zažíváme období, které je pro platební systémy zásadní. Rok 2015 přináší příslib velkých 
příležitostí,“ uvedl generální ředitel asociace Visa Europe Nicolas Huss při zveřejnění finančních výsledků 
asociace Visa Europe.  

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 5. února 2015 - Jednou z velkých příležitostí je raketový rozvoj bezkontaktního 
placení, v němž je Česká republika evropským lídrem. Češi jsou první v počtu plateb bezkontaktní kartou - 3,3 
transakcí za měsíc; mají rovněž největší útratu bezkontaktní kartou - zhruba 1 700 korun měsíčně. Bezkontaktním 
platbám se na domácím trhu daří především díky dobré infrastruktuře - bezkontaktních terminálů funguje v České 
republice již 57 tisíc, což je meziročně skoro o 120 procent více. Roste rovněž počet bezkontaktních karet Visa - 
celkem jich je v oběhu již 2,6 milionu, což je meziroční nárůst bezmála o 170 procent.  

Ještě letos Visa Europe spustí v České republice mobilní bezkontaktní platby pomocí cloudového řešení. V této 
platební technologii není rozhodující, jakou SIM kartu má zákazník ve svém mobilu, a není tak potřeba podpora 
mobilních operátorů. Terminál ověřuje platby na vzdáleném serveru, se kterým komunikuje pomocí zabezpečené 
aplikace v chytrém telefonu nebo hodinkách. 

Visa Europe spolu se svými partnery postupně zavádí bezkontaktní technologie i do ostatních odvětví – velké 
uplatnění mají bezkontaktní karty např. v dopravě. „Na konci ledna jsme společně s Arrivou, Českou 
spořitelnou a Telmaxem spustili skutečně první komerční projekt placení bezkontaktní kartou 
v meziměstských a příměstských autobusech. Jednáme rovněž se zástupci Prahy, Brna a Ostravy 
ohledně možností bezkontaktního placení s využitím platebních karet v hromadné dopravě a 
věříme, že konkrétních výsledků se dočkáme ještě letos,“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer 
Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

Platby kartou rostou 

Platit kartou v obchodech a prodejnách se stává pro čím dál větší počet českých zákazníků rutinní záležitostí. 
Podle finančních výsledků o hospodaření asociace Visa Europe vzrostl počet plateb u obchodníků bezmála o 4 
procenta na celkem 209 transakcí za rok. Téměř o 12 procent se také zvýšil počet transakcí na jednu kartu - bylo 
jich 47 za rok. Vedle toho se celkový počet plateb na kartu zvýšil o sedm procent, evropský průměr je přitom čtyři 
procenta. 

Přes 560 miliard korun činily celkové výdaje českých držitelů karet Visa od října 2013 do září 2014. Češi si 
obzvlášť oblíbili platby kartou u obchodníků. Nárůsty v počtu plateb na kartu u obchodníků hlásí jak segment 
debetních (+11,2 procenta), tak kreditních (+15,3 procenta) i komerčních karet (+12,2 procenta). „Výsledky 
asociace Visa Europe potvrzují dlouhodobý světový trend, který výrazně zasahuje i do českého 
prostředí, a to, že platební karty jsou mezi lidmi čím dál oblíbenější. Počty plateb na jednu kartu se 
meziročně zvyšují dvouciferným tempem,“ říká Marcel Gajdoš. 

Hotovost má oproti kartě stále převahu v poměru 70:30, zástupci Visa Europe ale nepochybují o dlouhodobém 
růstu obliby placení kartou. „Zažíváme období, které je pro oblast plateb velmi zajímavé, a rok 2015 
přináší příslib značných příležitostí. Chystáme se dále cílit na oněch 70% transakcí, které v Evropě 
stále probíhají hotově. Chceme co nejdříve zpřístupnit nová digitální platební řešení. A co je 
nejdůležitější, poskytneme čím dál kvalitnější služby prodejcům i spotřebitelům. Díky našemu know
-how mají totiž všichni jistotu, že platby budou ještě jednodušší, chytřejší a bezpečnější než kdy 
dříve,“ dodává generální ředitel asociace Visa Europe Nicolas Huss. 

Pokračuje růst internetového nakupování 

Prostřednictvím karty se od října 2013 do září 2014 na internetu kartami Visa zaplatilo zboží za bezmála 6,4 
miliardy korun, což je meziroční nárůst o více než osm procent. Rozvoj elektronického nakupování patří k hlavním 
strategickým pilířům Visa Europe, která prohlubuje spolupráci se všemi významnými e-shopy na českém trhu, 
jako je např. Aukro.  

Vedle toho se již v průběhu první poloviny roku 2015 chystá oficiální spuštění digitální peněženky V.me. 
„Intenzivně komunikujeme s klíčovými bankami a internetovými obchodníky. Zkušenosti z jiných 
zemí potvrzují, že tento typ platební aplikace rozhodně napomůže zjednodušení a zrychlení 
nakupování a placení na internetu,“ uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou 
republiku a Slovensko. 

V Evropě je více než půl miliardy karet Visa 

Aktuální výsledky za období od října 2013 do září 2014 ukazují, že je nyní v oběhu více než 500 milionů karet 
Visa, tedy jedna na každou dospělou osobu v Evropě. Přes 100 milionů z těchto karet je bezkontaktních. Kartami 
Visa se v Evropě zaplatí každé šesté euro a objem plateb provedených v místech prodeje překonal hranici 1,5 
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bilionu eur (bezmála 42 bilionu korun). To znamená nárůst o 9,4 procenta proti roku 2013 na celkových 37 
miliard transakcí. Celkový objem transakcí provedených kartami Visa včetně transakcí za použití bankomatů nyní 
přesahuje 2 biliony eur (necelých 56 bilionu korun). Internetové nakupování vzrostlo během roku o 17 procent a 
dosáhlo částky více než 280 miliard eur (7,8 bilionu korun). 

Visa Europe rovněž nadále posiluje spolupráci jak s  velkými, tak i malými obchodníky v rámci celé Evropy. 
„Partnerství s obchodníky je pro nás zásadní a je na čase, abychom se od debaty o poplatcích posunuli k něčemu 
konstruktivnějšímu. Připravuje se regulace mezibankovních poplatků a Evropská komise odhaduje, že regulace 
přinese obchodníkům úspory ve výši přibližně 6 miliard eur. V asociaci Visa Europe investujeme přes 200 milionů 
eur ročně do nových platebních technologií. Pokud budou obchodníci ochotní investovat byť jen zlomek z toho, co 
uspoří, posuneme se zásadním krokem dopředu v nabídce naším zákazníkům,“ dodává generální ředitel asociace 
Visa Europe Nicolas Huss. 

 

 

 

 

 

 

 

O asociaci Visa Europe 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích.  Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a nabízí 
služby i infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, podniků a státních institucí. 
Její členové nesou odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele 
karet a obchodníky.  

Visa Europe rovněž patří k největším subjektům zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá za zpracování 16 
miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí za sekundu. V současnosti 
je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je zaplaceno právě těmito kartami. 
Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. 

Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, 
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují s cílem zajistit globální 
platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích. Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a 
na Twitteru @VisaEuropeNews 

cardmag l roman kotlán l grayling 
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François Voyron je novým generálním ředitelem společnosti 
Ingenico pro Českou republiku a Slovensko 
 

Praha, 2.2.2015 - Společnost Ingenico (Euronext: FR0000125346-ING), globální lídr v oblasti plateb, dnes 
oznámila, že jejím novým ředitelem pro pobočku v České republice a na Slovensku byl jmenován François Voyron 
(49).  Pan Voyron bude rovněž dále zastávat současnou funkci ředitele pro regiony východní Evropy. 
 

François Voyron má v nové roli ředitele za cíl další rozvoj podnikání společnosti Ingenico na českém a slovenském 
trhu, dohled nad zavedením nových, především mobilních, platebních technologií a ve spolupráci se svým místním 
týmem podporu jak zákazníků z řad bankovních institucí, tak také místních partnerů, včetně vyhledávání možných 
společných obchodních příležitostí a iniciativ. "Na jmenování na pozici Country Manager pro Českou 
republiku a Slovensko jsem velmi hrdý. Mou prioritou je všestranná podpora našich zákazníků, pro 
které v portfoliu produktů, nejinovativnějším a nejucelenějším na trhu, dokážeme pokaždé najít to 
nejvhodnější platební řešení," řekl François Voyron. 
 

François Voyron (titul MSc ve strojírenství), který má 20letou praxi v mezinárodním obchodě, zahájil svou kariéru 
v roce 1992 v leteckém průmyslu. Podobné zkušenosti má také v telekomunikacích a platebních službách. Již 14 
let působí v oblasti elektronických plateb v regionu EMEA. 
 

O společnosti Ingenico Group 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) je globální lídr v oblasti plateb. Poskytuje inteligentní, 
důvěryhodná a bezpečná řešení, která usnadňují obchodování prostřednictvím všech kanálů, od kamenných 
prodejen přes online obchody po mobilní platby. Díky nejrozsáhlejší platební síti na světě nabízí bezpečná platební 
řešení na místní, národní i mezinárodní úrovni. Je důvěryhodným celosvětovým partnerem finančních institucí 
i prodejců, od malých obchodníků po nejznámější světové značky. Řešení společnosti Ingenico Group umožňují 
obchodníkům snazší přijímání plateb a naplňování dobré pověsti jejich značky.  
Další informace naleznete na webu www.ingenico.com twitter.com/ingenico 
 
cardmag l roman kotlán l ingenico 
 
 
 

Společnost SONET začala nabízet Wi-Fi platební terminál 
Spire SPw60, ideální pro restaurace či hotely  
 

Brno, 10. února 2015 - Společnost SONET nainstalovala u prvního zákazníka Wi-Fi platební terminál Spire SPw60. 
Díky bezdrátovému přenosu dat je ideálním řešením pro restaurace či hotely. Experti brněnské firmy tak úspěšně 
dovršili vývojový projekt pro novou platformu postavenou na operačním systému Linux. Díky tomu SONET 
výrazně rozšíří nabídku svých zařízení o novou generaci platebních terminálů od společnosti Spire Payments.  
 

Restaurace, hotely či bary. Wi-Fi platební terminál Spire SPw60 se hodí všude tam, kde zákazník vyžaduje 
pružnou obsluhu, která mu umožní bezpečné placení, aniž by musel vstávat od stolu. Společnost SONET nyní 
terminály firmy Spire Payments, jehož jádro je postavené na operačním systému Linux, zařadila do své nabídky. 
„V současné době jde o velmi poptávané platební řešení, které díky Wi-Fi bezdrátovému připojení 
dovoluje mobilní obsluhu zákazníka. Terminál samozřejmě splňuje veškeré nejnovější bezpečnostní 
standardy, takže i když jsou data přenášena bezdrátově, zákazník se nemusí bát jakéhokoliv 
zneužití,“ uvedla Lenka Bukalová z firmy Sonet. Samozřejmostí je podle ní také akceptace všech typů 
platebních karet, včetně čím dál oblíbenějších karet s bezkontaktní technologií. Barevný displej terminálu pak 
umožňuje umístění vlastního loga či reklamního sdělení. SONET však počítá s tím, že Spire SPw60 nebude jediný 
model, o který rozšíří svou nabídku. Díky vývojářům brněnské společnosti si totiž zákazníci budou moci vybrat 
z celé nové generace platebních terminálů Spire Payments využívající ve svém jádru operační systém odvozený od 
open-source Linux.  
 

O společnosti SONET, s.r.o. 
Společnost SONET působí na trhu již od roku 1991 a zabývá se vývojem a poskytováním služeb v oblasti 
platebních technologií. Kromě vývoje softwaru pro platební terminály nabízí SONET i speciální platební aplikace, 
které zajištují propojení platebního terminálu s pokladním systémem, dobíjení kreditů mobilních telefonů či 
CashBack. V rámci dalších aktivit se firma také věnuje vývoji manažerských a monitorovacích aplikací pro platební 
terminály. SONET zároveň poskytuje kompletní servis platebních systémů a provozuje odborné call centrum. 
Společnost působí v České republice, Slovensku a Maďarsku. 
 
cardmag l roman kotlán l sonet 
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Úspěšný rok 2014 
 
Praha, 6.2.2015 - Společnost Visa Europe uspořádala pro partnery z medii tiskovou konferenci k hospodářským 
výsledkům Visy za loňský rok, která se uskutečnila v pražské kavárně Nostress. 
 
Akce se účastnili tři vrcholní představitelé Visa Europe - John Keeling, výkonný ředitel Business Operations Visa 
Europe, Gosia O'Shaughnessy, výkonná ředitelka Visa Europe pro region střední a východní Evropy, a jako 
hostitel Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. Souhrnnou informaci 
ukazatelů přinášíme na jiném místě tohoto čísla. 

cardmag l roman kotlán l foto cardmag 
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Recyklační bankomat OKI RG7 ve Slovenské spořitelně 
 

Pokud v souvislosti s inteligentními bankomaty hovoříme o recyklaci, neznamená to, že by 
snad tyto stroje z bankovek nevhodných pro další oběh vyráběly například papírové kelímky 
nebo tácky. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Inteligentní vkladový bankomat dokáže 
vloženou bankovku vyhodnotit natolik spolehlivě, že bankovka vyhodnocená jako pravá a vhodná pro další oběh 
může být vydána jinému klientovi. K této funkci musí být samozřejmě certifikován Českou národní bankou, 
v případě eurozóny pak Evropskou centrální bankou. Ve vyspělých zemích jako například v Japonsku, kde jsou 
držitelům platebních karet k dispozici desítky tisíc bankomatů, je recyklace samozřejmostí již několik desetiletí a 
jiný než recyklační bankomat zde vůbec nenajdete. Naprostou jedničkou v tomto oboru jsou bankomaty od firmy 
OKI, které ve světovém měřítku představují 40% veškerých recyklačních bankomatů, což ve skutečných číslech 
představuje zhruba 190 tisíc strojů. 
 
Dnes i Evropské banky mají díky firmě Albacon Systems možnost si tyto jedinečné stroje vyzkoušet a přesvědčit 
se o vysoce nadstandardní spolehlivosti a kvalitě japonských bankomatů. V únoru letošního roku nainstalovala 
Slovenská sporiteľňa již druhý recyklační ATM, typ OKI RG7. První, nainstalovaný v obchodním centru Aupark 
v Bratislavě, spolehlivě a bez jediného závažného problému pracuje od poloviny loňského roku a vkladovou funkcí 
uspokojí 30 až 40 klientů denně.  Standardně je bankomat dodáván s tzv. multiměnovou šablonou, která 
umožňuje kvalitně zpracovávat jak české koruny, tak i euro a americké dolary a to vše najednou. Záleží jen na 
přání banky, jak si těchto schopností přeje využít.  
 

Ze softwarového hlediska je na bankomatech nainstalováno řešení komunikující s produktem StarCARD 
instalovaným v autorizačním centru DanubePay, případně komunikující přímo se systémem přijímající banky. 
Kromě standardních typů transakcí jako "Výběr hotovosti", "Zůstatek na účtech", "Dobíjení kreditu pro mobilní 
telefony", apod., pro bankomaty s rozpoznávací jednotkou bankovek je ve StarCARDu připravena transakce 
"Vklad hotovosti". Po výzvě uživatele na vklad hotovosti jsou rozpoznané bankovky umístěny do mezizásobníku 
(tzv. escrow). Vysoce podezřelé bankovky (C2) jsou na základě nařízení ECB zadrženy do vyhrazené kazety a 
zároveň jsou vygenerovány tzv. P6 soubory popisující podezřelou bankovku a transakci, které umožňují zpětnou 
identifikaci klienta. ATM OKI má dokonce ve standardu software pro čtení a záznam sériových čísel bankovek, 
tzn., že systém eviduje sériové číslo každé přijaté a vydané bankovky. 
     

Bankovky je možné vložit do bankomatu ve více dávkách. Po potvrzení transakce zákazníkem jsou bankovky z 
mezizásobníku přesunuty do kazet v trezoru. V případě nastavení zařízení do recyklačního módu, bankomat 
umožňuje výdej již nasbíraných kvalitních bankovek v rámci operace "Výběr hotovosti". Tímto způsobem se dá 
minimalizovat potřeba pravidelné dotace/odvodu bankomatů, a tím snížení provozních nákladů na provoz 
bankomatů. 
 

Kazety OKI jsou volně konfigurovatelné pro příjem, výdej, případně recyklaci bankovek. ATM aplikace lokálně zná 
počty v jednotlivých kazetách, a proto už přímo na úrovni bankomatové aplikace (bez požadavku na komunikaci s 
HOSTem) nabízí kromě předdefinovaných částek výběru hotovosti i možnost uživatelské volby požadovaného 
počtu jednotlivých nominálů bankovek. 
 

Software dodává firma Asseco - Central Europe, a. s., který je vybudován na univerzálním rozhraní "KAL Kalignite 
platform" zajišťujícím odstínění aplikace od implementace XFS rozhraní na bankomatu. Uživatelské rozhraní 
zajišťují HTML stránky s podpůrným Javascript funkcemi a ActiveX komponenty. Celá aplikační logika a 
transaction flow je implementována na zařízení, do autorizačního centra 
jsou posílány předpřipravené transakční požadavky na autorizaci. 
Aplikace je propojena systémem "ATM pokladny" na plánování/
predikovaného dotací/odvodů, a rovněž na monitorovací systém sítě 
bankomatů, a také na systém pro správu instalovaného SW vybavení 
bankomatu a na archivaci aplikačních logů a žurnálů. Pro zajištění 
komfortu uživatele OKI bankomaty poskytují dotykovou obrazovku, jejíž 
funkcionality ATM aplikace plně podporuje. Aplikace zároveň podporuje i 
práci s bankomatem pro nevidomé a slabozraké, kde poskytuje 
zvukovou navigaci přes konektor pro připojení sluchátek. Samozřejmostí 
je vícejazyčná podpora cizojazyčných majitelů karet. Zobrazené reklamní 
obrazovky a videa jsou umístěny v samostatných souborech spolu s 
konfigurací pořadí zobrazení - nezávisle od aplikace. 
 

Věřím, že se s bankomaty OKI budou brzy moci seznámit i klienti českých bank a české banky se tak zařadí mezi 
vyspělé uživatele skutečných ATM, neboli automatických přepážek, které poskytují klientům veškeré hotovostní 
služby.  
 
cardmag l tomáš barva, albacon 

ZE SLOVENSKA 
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Raz priložíte a už nebudete chcieť platiť inak! 
 
K rýchlemu rastu bezkontaktných technológií naprieč Európou prispievajú dostupnosť, verejná 
doprava a mobilné projekty 
 
Bratislava, 20.2.2015 - Či už ide o nákup tovaru a potravín u obchodníkov, o drobné útraty vo 
výdajných automatoch, platby za parkovanie, či verejnú dopravu alebo taxi, Európania si 
zamilovali bezkontaktné platenie - napríklad vo Veľkej Británii a Poľsku je s touto platobnou 
metódou maximálne spokojných viac ako 90% užívateľov. V poslednom štvrťroku 2014 podiel 
bezkontaktných transakcií medziročne vzrástol o 174% a jednotliví užívatelia zvýšili svoju aktivitu o viac ako 20%. 
 
Ešte pred niekoľkými rokmi platil bežný Európan za svoju rannú kávu drobnými mincami. Dnes už je to vďaka 
bezkontaktným technológiám minulosťou. S akceptačnou sieťou obsahujúcou cez 3 milióny obchodníkov po 
celom svete (medziročný nárast 56%) je navyše použitie bezkontaktných kariet a ďalších bezkontaktných 
technológií čím ďalej tým dostupnejšie a čoraz viac Európanov tak platí bezkontaktne: 52% transakcií u 
obchodníkov v Českej republike dnes prebieha bezkontaktne, rastúci trend je aj v Poľsku (33%), Maďarsku 
(18%) a na Slovensku (18%). Počas prvého štvrťroka 2014 bolo na Slovensku podľa štatistík Združenia pre 
bankové karty Slovenskej republiky evidovaných viac ako 9,3 miliónov bezkontaktných transakcií. Bezkontaktná 
technológia MasterCard a Maestro sú dostupné v 38 krajinách Európy (68 krajín po celom svete) a počet 
vydaných bezkontaktných kariet v niektorých krajinách už presiahol 5 miliónov kusov. Ide napríklad o Francúzsko, 
Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Turecko, Veľkú Britániu, ale aj o Českú republiku - Združenie pre 
bankové karty ku koncu 3. štvrťroka 2014 v Českej republike registrovalo takmer 6 miliónov (5 948 486) 
vydaných bezkontaktných kariet či iných nosičov pre bezkontaktné platby. Na Slovensku bolo ku koncu 1. 
štvrťroka 2014 vydaných viac ako 2 milióny bezkontaktných kariet (2 391 377). 
 
„Našim cieľom je, aby boli digitálne platby dostupné a pohodlné pre všetkých používateľov bez 
ohľadu na to, či sa rozhodnú platiť bezkontaktnou kartou, nálepkou či mobilom. V roku 2014 
MasterCard zverejnil špecifikáciu využívajúcu tzv. emuláciu kariet (HCE) na zaistenie zabezpečenej 
platobnej transakcie prostredníctvom technológie bezdrôtovej komunikácie Near Field 
Communication (NFC). S využitím systému HCE sa vydavateľom otvára ďalší spôsob, ako zaviesť 
digitálnu peňaženku. Spotrebitelia potom môžu jednoducho vykonávať bezkontaktné platby 
kartami MasterCard nahratými v mobilných telefónoch s podporou NFC,“ povedal Javier Perez, 
President MasterCard Europe. 
 
Bezkontaktné platby sa osvedčili aj v doprave. Milióny cestujúcich v londýnskej verejnej doprave môžu využívať 
bezkontaktný nákup lístkov od septembra 2014. Od spustenia služby bolo bezkontaktne zaplatených viac ako 40 
miliónov ciest a na jednorazových cestovných lístkoch typu „Pay as You Go“ sa bezkontaktné platby podieľajú 
12%. K implementácii bezkontaktných platieb do verejnej dopravy dochádza aj v Českej republike. Pilotné 
projekty boli za spolupráce MasterCard spustené vlani na jeseň v Liberci a Brne a tento rok sa po vzore Londýna 
chystá plne bezkontaktná verejná doprava v Plzni. Podľa Plzeňského mestského dopravného podniku budú prvé 
terminály inštalované už v priebehu prvého štvrťroka, spustenie plnej prevádzky dopravca očakáva zhruba v 
polovici tohto roka. 
 
Javier Perez, prezident MasterCard Europe, dodal: „Európania jasne ukázali, že ich bezkontaktné platenie 
baví. Našim cieľom je, aby bezkontaktná platba s MasterCard bola vždy jednoduchá, rýchla a 
bezpečná, nech už ste kdekoľvek. Skvelým príkladom rýchlej adaptácie a rastu bezkontaktných 
technológií je napríklad Holandsko, kde bol dosiahnutý jeden milión bezkontaktných transakcií v 
priebehu jedného mesiaca. Počet bezkontaktných transakcií v štvrtom štvrťroku 2014 vzrástol 
osemkrát oproti druhému štvrťroku.“ 
 
O spoločnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, 
zaisťuje fungovanie najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája užívateľov, finančné 
inštitúcie, firmy, vlády a spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach. Produkty a riešenia MasterCard tvoria 
každodenné obchodné aktivity - ako nakupovanie, cestovanie, riadenie biznisu a financií - jednoduchšie, 
bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. 
 
cardmag l roman kotlán l best communications 
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Visa Europe a britské vydavateľstvo Hearst Magazines 
spolupracujú pri integrácii V.me by Visa digitálnej peňaženky 
 
Bratislava, 24. február 2015 - Visa Europe dnes oznámila partnerstvo s britským vydavateľstvom Hearst 
Magazines. Hearst ponúkne svojim čitateľom službu digitálnej peňaženky V.me by Visa, ktorú budú môcť využiť či 
už pri nakupovaní lístkov na módne podujatie Cosmopolitan FashFest, nákupe interiérových dekorácií z časopisu 
Country Living alebo pri rezervácii kuchárskych kurzov v kuchárskom inštitúte Good Housekeeping Institute 
Cookery School.   
 
Prvá fáza tejto spolupráce začne na jar tohto roku, keď partnerské banky spoločnosti Visa budú môcť svojim 
zákazníkom ponúknuť exkluzívne ponuky na predplatné časopisov vydavateľstva Hearst pri platbe digitálnou 
peňaženkou V.me by Visa. Ďalšie fázy budú nasledovať v nasledujúcich mesiacoch, vrátane možnosti nakupovať 
cez elektronické kanály vydavateľstva Hearst.  
V.me by Visa umožňuje zákazníkom vykonávať on-line nákupy len v niekoľkých kliknutiach. Tato služba digitálnej 
peňaženky je rýchla, jednoduchá a bezpečná, vďaka tomu, že zákazník pri každom nákupe nie je nútený zadávať 
číslo svojej karty, dátum exspirácie karty a ani žiadne iné osobné údaje. Spolupráca s vydavateľstvom Hearst 
uľahčí jeho čitateľom nakupovanie, a to napríklad počas cestovania alebo oddychovania v záhrade.  
 
Wendy Martin, výkonná riaditeľka V.me by Visa spoločnosti Visa Europe, hovorí: „Po celý deň sme neustále 
nútení reagovať na rôzne požiadavky, čiže keď už máme nejakú tú chvíľku sami pre seba a môžeme 
na moment len tak relaxovať pri našom obľúbenom časopise, mali by sme z toho čo najviac 
vyťažiť. Sme veľmi radi, že máme možnosť spolupracovať s vydavateľstvom Hearst na uvedení 
našej V.me by Visa digitálnej peňaženky a umožniť tak čitateľom vydavateľstva nakupovať 
s dôverou on-line.“    
 
Sharon Douglas, riaditeľka vývoja nových produktov vydavateľstva Hearst Magazines, hovorí: „Tituly 
vydavateľstva Hearst ako napríklad Good Housekeeping, Cosmopolitan, Elle, Harper´s Bazzar 
a Esquire sú pre čitateľov každodenným dôveryhodným zdrojom informácií, inšpirácií a zábavy. 
Spoločne so spoločnosťou Visa umožníme našim zákazníkom platiť pohodlne a bezpečne vďaka 
V.me by Visa digitálnej peňaženke, vďaka čomu zlepšíme ich nákupný zážitok.“  
 
Visa Europe zobrazí demoverziu digitálnej peňaženky V.me by Visa na Svetovom kongrese mobilných technológií 
(Mobile World Congress)  v Barcelone, ktorý sa koná 2-5. marca. Stánok spoločnosti Visa bude v hale 6, stánok 
#6D40. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling  
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ZE ZAHRANIČÍ 
Austria Card právě vyrábí rakouské e-card 
 
Naše motto: Být nadčasový partner 
 
Vídeň, 13.2.2015 - Austria Card opět dokázala, že je významným hráčem na poli smart karet, byla 
vybrána jako výrobce  již čtvrté generace rakouských zdravotních karet. Celková zakázka je na 9,3 
milionů karet a v řadě mnoha jiných státních projektů na občanské průkazy, řidičské průkazy nebo 
biometrické pasy je tato zakázka i pro Austria Card významným mezníkem.  
 
„e-card“, je státní zdravotní karta, v minulosti 
nahradila původní papírové zdravotní vouchery. 
Krok za krokem byl papír nahrazován 
elektronickým řešením, který usnadňoval jak 
majitelům karty komunikaci s pojišťovnami a 
zdravotnickými zařízeními, tak i poskytovateli 
zdravotní péče lepší celkový přehled o využívání 
zdravotnického systému. Karta nemá uložené 
žádné údaje o zdravotním stavu ale pouze osobní 
údaje majitele, jako je jméno, akademický titul, 
číslo zdravotního pojištění, číslo karty a pohlaví. 
Z důvodů ochrany dat je hlavní charakteristikou 
řešení je princip dvou klíčů: e-card karta 
pojištěnce s jedním klíčem a admin-card karta 
lékaře s druhým klíčem, kombinace pak 
umožňuje lékaři vstup do systému. Zadní strana 
karty je využita pro zobrazení Evropské zdravotní 
pojišťovací karty.  
 
Karta je inovativní i jako plast samotný, pro zadavatele byla kvalita plastu důležitým kritériem. Laminace se 
provádí pod extrémně vysokou teplotou extrémně vysokým tlakem, je to sendvič z vysoce kvalitních polyolefinů. 
Nepoužívají se žádná lepidla, je tedy šetrná k životnímu prostředí. Výsledkem je zvýšená elasticita a delší 
životnost karty. Tento nový materiál umožnil např. také vyražení SV loga brailovým písmem vyšším embossem, 
než tomu bylo u karty předchozí, pro občany s postižením vady zraku je snadnější kartu rozpoznat. A v neposlední 
řadě je karta je o 20% lehčí než předchozí, čož v celkovém objemu zásilek bude znamenat redukci celkové 
hmotnosti na dopravu o 10 tun. 

 
Chipová technologie je také inovativní. Samotný chip a operační 
systém je certifikovám BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) a poskytuje tak bezpečné podmínky i pro 
použítí karty jako průkazu občana s elektronickým podpisem. Dá 
se tedy využívat pro státní úřední aplikace jako je například 
sociální pojištění, penzijní pojištění a další. Státní úřady se 
rozhodly k desetiletému výročí e-card kartu ještě více zviditelnit a 
zprostředkovat tak veřejnosti více informací o využití. Rakouskem 
projíždí už od listopadu loňského roku lokomotiva s designem e-
card a pod heslem „modern-schnell-sicher“ (moderně-rychle-
bezpečně) má přispět k budování důvěry v bezpečnost a většímu 
využívání všech jejích dalších aplikací. Statistiky uvádějí, že 

systém eviduje okolo 500.000 registrací za den. Více informací naleznete na www.austriacard.at 
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MasterCard přináší novou příležitost pro evropské startupy 
 

Dublin, 27. ledna 2015 – Společnost MasterCard vyzvala inovativní startupy z celé Evropy, aby 
se přihlásily do dalšího ročníku Start Path Europe. Cílem programu je poskytnout nadějným 
startupům podporu a mentoring potřebné k úspěšnému překonání klíčových výzev a rozšíření 
obchodních aktivit.  
 

Start Path Europe je dvanáctiměsíční program nabízející startupům podporu na míru řešící jednotlivé potřeby a 
priority dané firmy. Zúčastněné společnosti bude mentorovat globální tým zkušených odborníků z MasterCard a 
setkají se i s vybranými partnery MasterCard, se kterými prodiskutují možnosti spolupráce a získají důležitou 
zpětnou vazbu. Start Path startupům zároveň umožní využít existující MasterCard řešení a ovlivnit jejich budoucí 
podobu.  
 
„Start Path Europe je unikátní v tom, že místo obecných rad každému zúčastněnému startupu nabídneme osobní 
přístup a podporu připravenou skutečně na míru,“ vysvětlil Stephane Wyper, Global Lead MasterCard Start 
Path. „Naším cílem je, aby každý startup dosáhl úspěchu a rostl s naší pomocí rychleji, než by to dokázal sám,“ 
doplnil Wyper. 
 
Program MasterCard Start Path Europe byl poprvé spuštěn v roce 2014. Účastníci prvního ročníku byli vybráni 
z uchazečů z více než 30 zemí. Jednalo se o společnosti Ridango, Zencard, Xpreso, Instabank, MePin a Storee. 
 
„Start Path Europe nám nesmírně pomohl,“ řekl Simon Pleass, spoluzakladatel a CEO společnosti Xpreso se 
sídlem v Dublinu. Společnost byla založena v roce 2012 a zabývá se propojováním kurýrů a zákazníků v reálném 
čase, což řeší problém se zdlouhavým čekáním na zásilky na doručovací adrese. „Doručení zásilky je pro nás 
stejně klíčové jako zásilka samotná, naším cílem je poskytnout zákazníkům maximálně pohodlný zážitek 
z doručování,“ vysvětlil Pleass, „s pomocí MasterCard jsme se spojili s celou řadou velkých společností, s nimiž 
jsme probrali obchodní možnosti a nastartovali naše prodeje.“ 
 
Do nového ročníku, který odstartuje v dubnu 2015, bude vybráno až osm startupů ze zemí napříč Evropou. Start 
Path je otevřen pro firmy zaměřující se na různé oblasti obchodu. Veškeré podrobnosti a online přihláška jsou 
k dispozici na www.f6s.com/mastercardstartpath.  
 
 
Piraeus Bank Selects HID Global’s Secure Printing Solutions For Instant 
Issuance of EMV Debit Cards to Its Retail Banking Customers   
 
News highlights:  
 HID Global’s FARGO® DTC1000 card printers/encoders make it possible for Piraeus 
Bank to instantly issue EMV debit cards to its retail banking customers. 
 Banking customers can now use their debit cards immediately upon issuance, 
facilitating customer loyalty and customer satisfaction. 
 
Piraeus Bank is looking to further collaborate with HID Global to extend its banking offering to include new, 
advanced solutions for its retail banking customers. 
 
AUSTIN, Texas, February 17, 2015 - HID Global®, a worldwide leader in secure identity solutions, today 
announced that Piraeus Bank, a leading bank in Greece, has selected the company’s FARGO® DTC1000 printers/
encoders to instantly issue Europay, MasterCard® and Visa® (EMV) debit cards, a global standard for 
interoperation of integrated circuit cards, to its retail banking customers. The solution is now used at 300 Piraeus 
Bank branches for on-demand card issuance, replacing the more expensive and time consuming system of 
sending EMV debit cards by mail. Headquartered in Athens, Piraeus Bank is a pioneering and innovative bank that 
has a presence in key European countries including the United Kingdom, Germany and a growing presence in 
Eastern Europe. The bank has a network of over 800 branches in Greece and more than 450 branches across its 
European subsidiaries.  
 
Piraeus Bank was seeking a highly secure, convenient and innovative instant issuance solution that was cost-
effective and easy to deploy for printing EMV debit cards in local branches across Greece. The bank chose HID 
Global’s FARGO printers/encoders based on these stringent requirements, in addition to the printers reliability and 
high quality, durable printing. 
  
“HID Global is a trusted and recognized brand that offers the best solutions in the marketplace. The company’s 
instant issuance product was affordable and is unmatched for its ease of integration into Piraeus Bank’s highly 
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secure IT banking environment,” said Harris Voutsas, IT Operations Director with Piraeus Bank. “Thanks to HID 
Global, we are able to offer our retail banking customers an improved and convenient service to replace or issue 
new EMV debit cards.” 
  
“By delivering a comprehensive and innovative instant issuance solution that enhances their customers’ retail 
banking experience, we were able to successfully collaborate and support Piraeus Bank, one of the most 
prominent banks in Greece,” said Craig Sandness, VP, Secure Issuance Business with HID Global. “HID Global's 
secure card issuance solutions have consistently proven to be the most reliable and robust in the marketplace.” 
 
HID Global partnered with CubeIQ, a regional banking solutions expert that has a longstanding relationship with 
Piraeus Bank. “We were able to easily and rapidly integrate HID Global’s FARGO solution into our core centralized 
Card Instant Issuance Solution CIIS™ for Piraeus Bank,” said Dimitrios D. Garbis, COO with CubeIQ. “This 
provided significant cost savings for the bank as there was no need to use additional PCs or install software in the 
branches for their card printing solutions.” 
 
The FARGO printers/encoders were deployed to bank branches within a short timeframe of three months. Retail 
banking customers can now use their debit cards immediately upon issuance, which also facilitates customer 
loyalty and enhances overall customer satisfaction. The bank was able to leverage the same FARGO solution for 
its four newly acquired banks at no additional expense, enabling it to realize a return on investment (ROI) within 
one year. 
 
Piraeus Bank is looking to further collaborate with HID Global to deploy additional secure identity solutions for its 
retail banking customers in the future. For more HID Global news, visit our Media Center, read our Industry Blog, 
subscribe to our RSS Feed, watch our videos and follow us on Facebook, LinkedIn and Twitter.  

About HID Global 
HID Global is the trusted source for innovative products, services, solutions, and know-how related to the 
creation, management, and use of secure identities for millions of customers around the world. The company’s 
served markets include physical and logical access control, including strong authentication and credential 
management; card printing and personalization; visitor management systems; highly secure government and 
citizen ID; and identification RFID technologies used in animal ID and industry and logistics applications. The 
company’s primary brands include ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, LaserCard®, Lumidigm®, and 
HID®. Headquartered in Austin, Texas, HID Global has over 2,200 employees worldwide and operates 
international offices that support more than 100 countries. HID Global® is an ASSA ABLOY Group brand. For 
more information, visit www.hidglobal.com.  
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SIA in partnership with Colt awarded contract to  Hungarian CSD KELER to  
TARGET2-Securities  
 
Value Added Network Service Providers SIA and Colt will enable the Hungarian Central Depository 
KELER to access the new single European platform for the settlement of transactions in domestic 
and cross-border securities. 
 
KELER will be among the first CSDs in Central and Eastern Europe to connect directly to the ECB 
platform  
 
Recent successful implementation of SIA and Colt’s infrastructure enables KELER to start T2S 
functional test phase in line with migration framework  
 
Milan and London, March 4th, 2015 - SIA, in partnership with Colt, has been awarded the contract to connect 
Hungarian central securities depository KELER to TARGET2-Securities (T2S), the new single European platform 
for the settlement of transactions in domestic and cross-border securities.  
 
Owned 53.33% by the Central Bank of Hungary (CBH) and 46.67% by the Budapest Stock Exchange (BSE), 
KELER provides wholesale services and infrastructure to the players and intermediaries of the Hungarian Capital 
Markets. It will migrate to TARGET2-Securities in the third phase planned for September 2016, and will be among 
the first central securities depositories (CSDs) in Central and Eastern Europe to access the platform directly.  
 
SIA and Colt have recently completed the successful implementation of their connectivity solution. This will 
enable KELER to commence the functional test phase in line with the migration framework.  
SIA and Colt’s value added network infrastructure enables CSDs, central banks in the Eurosystem and the leading 
banks operating in Europe to connect to the new European platform for the settlement of transactions in 
securities, guaranteeing total security and confidentiality in the transmission of data, along with the highest 
standards of reliability, performance and service continuity.  
 
TARGET2-Securities, a project promoted by the ECB which will be managed by four central banks (Banca d’Italia, 
Deutsche Bundesbank, Banque de France and Banco de Espana), is one of the initiatives for the creation of the 
single European market following the Euro, TARGET2, SEPA (Single Euro Payments Area) and PSD (Payment 
Services Directive). According to forecasts from the European Central Bank, TARGET2-Securities will be capable 
of handling a daily average of over 1 million securities transactions, also contributing to a significant reduction in 
cross-border settlement costs.  
 
SIA and Colt were awarded one of the two Value Added Network Service Provider licenses for T2S by the 
European Central Bank (ECB), demonstrating their leadership in the financial services sector, strong network and 
service presence across Europe and proven experience in the supply and management of ‘mission critical’ 
solutions. 
 
“The success in the KELER bid, in partnership with Colt, further strengthens SIA’s position at 
international level and particularly in Central and Eastern Europe where we have a portfolio of 
around 60 customers. This project confirms SIA’s ability to complete, in a short timescale, 
innovative and complex projects that permit our customers to focus exclusively on their business. 
Our technology infrastructures will carry the securities transactions of Hungary, a country with 
positive economic growth trends in which we are already operating through our subsidiary SIA 
Central Europe”, commented Gian Bruno Mazzi, Senior Vice President of SIA.  
 
“Together with SIA, we are delighted to announce that Hungarian CSD KELER has chosen our 
service to connect to the ECB platform,” says Hugh Cumberland, Capital Markets solution manager, Colt. 
“2015 is going to be an exciting year for the T2S programme. We are proud that a large proportion of the volume 
of traffic in wave 1 will be carried by SIA-Colt, but this is only the very beginning of the pan-European migration 
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process to the single platform. As we continue to invest in expanding our global Colt Capital Markets offering, the 
services we provide to underpin Europe’s payment and settlement structure will remain a key pillar of what we 
provide to the Capital Markets ecosystem.” “I am convinced that we have selected a network solution 
that best suits the needs of the KELER Group, and thereby we enhance our capabilities and offering 
to meet the deadline for T2S Settlement as well”, said Gyorgy Dudas, CEO of Keler Ltd. ”With the SIA-
Colt support, we will offer regional investor CSD services including standardized T2S settlements, 
safekeeping and optional ancillary solutions. Our safekeeping in Central-Eastern Europe will be 
provided by direct CSD links, while our asset and local currency services will be supported by 
professional partners”, he continued.  
 
SIA is European leader in the design, creation and management of technology infrastructures and services for 
Financial and Central Institutions, Corporates and Public Administration bodies, in the areas of payments, e-
money, network services and capital markets. SIA Group provides its services in around 40 countries, and also 
operates through its subsidiaries in Hungary and South Africa. The company has offices in Milan and Brussels. In 
2014, SIA managed 9.2 billion credit transfers and collections and 3 billion card payments, 30.2 billion trading and 
post-trading transactions and carried 326 terabytes of data on the network. The Group is made up of six 
companies: the parent SIA, the Italian companies Emmecom (innovative network applications for banks and 
businesses), Pi4Pay (services for Payment Institutions), and TSP (front-end services for companies and P.A.), 
Perago in South Africa and SIA Central Europe in Hungary. The Group, which has approximately 1,500 
employees, closed 2014 with revenues of €426.3 million. For more information, go to: www.sia.eu  
 
Colt is the information delivery platform, delivering integrated network, data centre, voice and IT services. 
Customers include 18 of the top 25 bank and diversified financial groups and 19 out of the top 25 companies in 
both global media and telecoms industries (Forbes 2000 list, 2014). In addition, Colt works with over 50 
exchange venues and 13 European central banks. Colt operates in 28 countries across Europe, Asia and in the 
U.S. with connections into over 200 cities globally and metropolitan area networks in 47 cities. Colt operates 22 
carrier-neutral data centres in Europe and 7 in the Asia-Pacific region.Colt recently completed the acquisition of 
KVH, an integrated managed IT infrastructure and communications services business, with headquarters with 
headquarters in Tokyo and operations in Hong Kong, Seoul and Singapore.  
Colt is listed on the London Stock Exchange (COLT). 
 
KELER Ltd, founded in 1993 is owned by the National Bank of Hungary and the Budapest Stock Exchange. 
Together with KELER CCP Ltd. they form the infrastructure that facilitates the seamless operation of the 
Hungarian capital and energy markets. As the sole central securities depository in the Hungarian capital market 
and a specialized credit institution, KELER provides the infrastructure for the issuance of Hungarian securities and 
for the settlement of securities transactions. In addition to the management of securities accounts for capital 
market intermediaries KELER performs the origination of dematerialized securities in line with strict security 
requirements and the issuance of central security codes. The standard management of corporate actions is also 
part of the central securities depository function. Besides the share registry management services offered to 
domestic issuers and other ancillary (e.g. dividend payment, transformation into dematerialized securities) 
services, KELER also offers cross-border securities services including settlement, safekeeping and asset servicing. 
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MasterCard - novinky z Evropy a Afriky 
 
Praha, 5.3.2015 - Globálna pôsobnosť spoločnosti MasterCard, popredného poskytovateľa 
inovačných platobných riešení, v sebe odráža ako aktivity na kľúčových európskych trhoch, tak aj 
prítomnosť na trhoch v Afrike, kde štartuje niekoľko projektov v oblasti finančných služieb pre 
širokú verejnosť.  
MasterCard vo Veľkej Británii 
 
MasterCard uzavrel partnerstvo s britskou reštauračnou sieťou wagamama, prvým obchodníkom svojho druhu, 
ktorý ponúka inovatívne platobné riešenia MasterCard. Vďaka MasterPass a novej mobilnej aplikácii Qkr! budú 
môcť zákazníci zaplatiť účet v okamihu, keď si sami určia. Jednoduchá aplikácia so sebou prináša ďalšie výhody, 
napríklad v podobe možnosti rozpočítania účtu medzi jednotlivcov. Služba je v súčasnosti dostupná v 112 
reštauráciách wagamama vo Veľkej Británii. Richard Tallboy, Director of Business Development wagamama, 
hovorí: „Veľká časť našich zákazníkov nám hovorila, že u nás chcú platiť rýchlo a pohodlne. Preto 
sme radi, že nám kombinácia MasterPass a Qkr! prináša skvelé riešenie.“  
 
MasterCard v Nigérii 
V spolupráci s eTranzact International Plc, poprednou africkou spoločnosťou v oblasti mobilného bankovníctva a 
platobných služieb, umožní MasterCard miliónom Nigérijčanov ľahší prístup k finančným čiastkam od svojich 
príbuzných zo zámoria. Na základe tejto dohody budú môcť občania prostredníctvom medzinárodného 
transferového centra HomeSend bezpečne prijímať peniaze do svojich mobilných peňaženiek eTranzact či na 
určené bankové účty. Podľa Svetovej banky je Nigéria najväčším trhom s týmto typom prevodov peňazí v Afrike. 
Valentine Obi, Chief Executive Officer spoločnosti eTranzact International Plc, hovorí: „Nigéria je veľká 
krajina. Namiesto cestovania na dlhé vzdialenosti a čakania v radoch, budú teraz môcť Nigérijčania 
elektronicky prijímať prevody hotovosti od svojich rodín zo zámoria pohodlne do svojich mobilných 
zariadení.“ 
 
MasterCard v Zimbabwe 
Ďalšia zo spoluprác na africkom kontinente je dohoda spoločnosti MasterCard so Steward Bank, najmodernejšou 
bankou v Zimbabwe. Podobne ako v Nigérii bude mať viac ako 1,5 milióna majiteľov bankových účtov v 
Zimbabwe príležitosť prijímať peniaze od svojich príbuzných pohodlne prostredníctvom HomeSend. V ďalšej fáze 
sa k HomeSend pripojí EcoCash, sesterská spoločnosť Steward Bank, čo umožní viac ako 4 miliónom zákazníkov 
prijímať peňažnú úhradu do svojich mobilných peňaženiek a zároveň dôjde k zníženiu transferových nákladov. 
 
MasterCard v Egypte 
Egyptská vláda a MasterCard spolupracujú na rozšírení finančných služieb pre 54 miliónov obyvateľov pomocou 
národného digitálneho programu identifikácie obyvateľov, ktorý prepája jednotlivé „občianske preukazy“ s 
existujúcimi mobilnými peňažnými platformami. Egypťania tak môžu byť súčasťou oficiálnej elektronickej 
ekonomiky prostredníctvom jediného, ľahko použiteľného bezhotovostného programu. Ajay Banga, Chief 
Executive Officer spoločnosti MasterCard, komentuje: „Prístup k finančným službám je kľúčový pre 
hospodársky rast krajiny. Nie je to len o tom, ako lepšie platiť či dostať zaplatené v situáciách, kedy 
je bankový systém menej rozvinutý. Je to tiež o využití technológií a prístupu k zdrojom.“ Nový 
bezhotovostný systém umožní egyptskej vláde vydávať digitálne ID karty, s ktorými bude možné platiť rôzne 
služby (vládne poplatky, účty za telefón, nákupy u obchodníkov atď.). Navyše bude takto možné vyplácať mzdy a 
sociálne dávky. 
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Visa představuje mobilní aplikaci Visa Portmonka 
 
MAFRA a Visa Europe spojily síly v oblasti mobilního placení 
Pro uživatele to znamená více výhodných kupónů a nabídek 
 
Praha, 5. března 2015 - Mobilní aplikace Visa Portmonka, umožňující nahrát si všechny věrnostní a zákaznické 
karty do mobilu, nabídne uživatelům více akčních nabídek a zároveň napomůže dalšímu rychlému rozšíření 
mobilních plateb v České republice. 
 
K rebrandingu a spojení se silnou značkou Visa přistoupila aplikace Portmonka, kterou provozuje mediální 
společnost MAFRA, po více než roce svého úspěšného fungování. Visa se tak stává oficiálním partnerem a 
podporovatelem aplikace. Partnerství obou společností funguje již několik let. Významnou společnou kampaní je 
například sezónní marketingová akce Nákupy OnaDNES, která se letos v březnu uskuteční již počtvrté a 
zákazníkům opět přinese desítky výhodných kuponů a vedle toho pomůže i bohulibé věci - Nadace Terezy Maxové 
získá 150 tisíc korun pro matky ve finanční nouzi. 

 
Aplikaci podporují desítky obchodních partnerů 
Pro platební asociaci Visa Europe znamená aplikace Visa Portmonka další krok v její 
plánované kampani na podporu mobilního placení v České republice. „Z našich 
průzkumů vyplývá, že Češi milují inovace a moderní technologie. Chytrý 
telefon dnes vlastní většina lidí a my jim chceme ukázat, jak výhodné i 
bezpečné je placení mobilem. Právě Visa Portmonka nám v tom významně 
pomůže. Češky a Češi mohou díky ní nakupovat výhodněji na více než 500 
obchodních místech u desítek společností, jako je Husky, ROCK POINT, Fann 
Parfumerie, Mountfield, knihkupectví Kosmas a mnoho dalších," informuje 
František Jungr, Manažer pro regionální rozvoj společnosti Visa Europe. O budoucnosti 
spolupráce asociace Visa Europe s mobilní aplikací Portmonka nepochybuje ani 
produktový manažer aplikace Petr Švec: „Tento krok chápeme jako významný 
posun na cestě mobilní Portmonky k její plnohodnotné náhradě za obyčejnou 
peněženku."  
Běžní uživatelé díky tomu, že aplikaci začal podporovat globální lídr v platebních 
systémech, získají pravidelný přísun nových atraktivních slevových akcí a nabídek. Do 
budoucna se navíc můžou majitelé karet Visa těšit na speciální benefity a vyšší slevy při 
nákupu s Visa. Pro stávající partnerské prodejny, které aplikaci bez problémů akceptují, 
se žádné podmínky nemění. "Obchodníci díky spojení Portmonky se značkou Visa 
získají větší jistotu, že používání mobilních technologií je cesta správným 

směrem," dodává Petr Švec. Visa Portmonka je ke stažení na webu aplikace www.visaportmonka.cz.   
O Portmonce 
První česká aplikace pro správu věrnostních karet funguje na mobilních telefonech s operačním systémem 
Android, iOS i Windows Phone. Počet uživatelských stažení přesáhl 150 tisíc. Díky Portmonce přibylo do českých 
věrnostních klubů na 75 tisíc nových členů. Průměrný uživatel má v aplikaci nahráno pět karet a každý měsíc svou 
virtuální Portmonku nejméně dvakrát otevře a použije. 
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Jízdné v autobusech konečně bezkontaktně 

Do meziměstského autobusu mohou cestující nastoupit bez peněz či jízdenky. Na zaplacení cesty jim stačí 
bezkontaktní karta.  

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 27. ledna 2015 - Revoluce v cestování začíná. Jako první v ČR dnes komerčně 
spustila placení bezkontaktní kartou v meziměstské autobusové dopravě společnost Arriva ve spolupráci s platební 
asociací Visa Europe, Českou spořitelnou a Telmaxem. První cestující se svezou na trasách Praha - Hradec Králové 
- Žamberk - Králíky - Jeseník, Brno - Olomouc - Šumperk - Jeseník a Ostrava - Opava - Krnov - Jeseník.  

Samotný způsob placení bezkontaktní kartou v autobuse je jednoduchý a rychlý. „Stačí přiložit bezkontaktní kartu 
k bezkontaktní čtečce, která je umístěna vedle řidiče. Jak pro cestujícího, tak pro řidiče jde o mnohem pohodlnější 
a rychlejší způsob platby, než je platba hotovostí.“ uvedl manažer pro inovace společnosti Visa Europe pro Českou 
republiku a Slovensko David Brendl. „Bezkontaktní placeni v dopravě je důležité také proto, že zákazníkům 
umožní platit bezkontaktně mobilem, hodinkami, či jinými chytrými zařízeními, které začínají být běžnou součástí 
života zákazníků.“ upozornil David Brendl. 

Na konci roku 2015 až 300 „bezkontaktních“ autobusů 

V současnosti je bezkontaktními terminály od společnosti Telmax vybaveno deset autobusů, postupně jich bude 
přibývat. „Naším cílem je rozšířit tuto moderní a pro zákazníka pohodlnou službu do konce tohoto 
roku na 300 vozů. Ty pokryjí všechny důležité dopravní uzly v České republice,“ informuje Daniel 
Adamka, generální ředitel společnosti Arriva.  

Celý systém bezkontaktního placení se zkoušel několik měsíců, aby byl stoprocentně připravený na ostrý start. „V 
České spořitelně jsme už vydali téměř tři miliony bezkontaktních karet. Věřím proto, že náš 
společný projekt bezkontaktního placení umožní bezstarostnou a rychlou platbu v autobusech, aniž 
by cestující museli hledat po kapsách drobné nebo si je dopředu shánět,“ řekl Jiří Vajgl, manažer 
bankomatové sítě a platebních terminálů České spořitelny. 

Tento moderní odbavovací systém je kromě přijímání bezkontaktních platebních karet vybaven aplikací pro on-line 
rezervaci jízdenek prostřednictvím internetu. Tedy kromě možnosti platby platební kartou cestující mohou svou 
jízdenku s místenkou zarezervovat z pohodlí domova. „Jsme tedy první na trhu i v tom, že máme 
odbavovací zařízení, které má v sobě aplikaci pro on-line rezervační systém. Doposud museli mít 
buď dvě zařízení ve voze - jedno pro výdej jízdenek a druhé pro rezervační systém - nebo řidič 
dostával před výjezdem tištěný plánek obsazenosti vozidla. Tento plánek byl dostupný, ale pouze ve 
všedních dnech, to znamená, že se netýkal soboty, neděle i svátků. Jakmile řidič vyjel na linku, tak 
již nešlo plánek aktualizovat,“ vysvětluje Miroslav Slavík, obchodní ředitel společnosti Telmax.  

Inspirace Londýnem 

Představený projekt placení bezkontaktními kartami se řadí do takzvaného otevřeného systému řešení placení 
v dopravě. V otevřeném systému s bankovními kartami cestující použije kartu, kterou již má od své banky. 
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Nemusí na ni nic nahrávat ani se předem registrovat. Bankovní kartu přiloží ve vozidle nebo na nástupišti a 
samotná karta slouží jako jízdenka. Údaje o cestovních dokladech jsou uloženy centrálně a cestující je může 
spravovat přes web nebo mobilní telefon. 

Tento systém s úspěchem funguje od prosince roku 2012 v Londýně, kdy se tímto způsobem začalo platit v 
autobusové městské přepravě. Od září loňského roku mohou cestující hromadnou dopravou svými bezkontaktními 
kartami Visa platit všude – tedy nejen v autobusech, ale rovněž ve vlakových spojích a na všech tramvajových 
linkách, v metru i v kolejové dopravě DLR, kde přijímají elektronické karty Oyster.  

 
Řešení pro dopravu v Praze 

Zavedení bezkontaktních plateb v rámci londýnské sítě hromadné dopravy souvisí se sílící poptávkou zákazníků po 
digitálních platbách, které jsou pro cestující uživatelsky výhodnější než placení v hotovosti. 

„Bezkontaktní placení jízdného přímo v autobusech je prvním krokem v našem cíli zjednodušit a 
zároveň i zlevnit cestování. V rámci České republiky se věnujeme i dalším podobným projektům. 
Otevřený systém využívající bezkontaktní bankovní platební kartu ve všech prostředcích městské 
hromadné dopravy doporučujeme i Praze. Pro cestující je to jednodušší a komfortnější a město by 
nemuselo řešit vydávání a správu karet. Podle informací od dodavatelů dopravních systémů by 
došlo k úsporám v řádech desítek milionů korun,“ dodal David Brendl, manažer pro inovace společnosti 
Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  

O asociaci Visa Europe 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích.  Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a nabízí 
služby i infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, podniků a státních institucí. 
Její členové nesou odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele 
karet a obchodníky. Visa Europe rovněž patří k největším subjektům zpracovávajícím transakce v Evropě: 
zodpovídá za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí 
za sekundu. V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je 
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, z toho 1,5 
bilionů eur v místech prodeje. Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci 
Visa Inc. a má exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce 
spolupracují s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích. Další informace najdete na 
stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews. 

O skupině Arriva 

Arriva v České republice provozuje téměř 2 000 autobusů a 5 vlaků a zaměstnává téměř 3 200 zaměstnanců. 
Celkový obrat skupiny převyšuje 4 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava. Na trhu 
pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá Arriva vedoucí postavení. Ročně přepraví 100 
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milionů cestujících. Arriva v Česká republice je součásti skupiny Arriva, jedné z největších dopravních společností 
v Evropě, která zaměstnává 55 000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských 
zemích. Více informací najdete na www.arriva.cz 

O České spořitelně 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice. Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé 
a střední firmy, obce a města, financuje také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů · Od 
roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní a korporátní klienty · 
Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice · Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla 
například první bankou na českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich 
využití.  

O společnosti Telmax 

TELMAX je česká společnost, která se zaměřuje na realizaci komplexních projektů a dodávek v oblastech dopravy, 
veřejného sektoru, retailu, velkoobchodní distribuce, přepravy a logistiky. Hlavní činností společnosti jsou projekty 
a realizace komplexních odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu včetně servisu a poradenských služeb. Jako 
jedna z mále firem v Evropě nabízí ucelené portfolio pro automatizované odbavení cestujících s papírovou 
jízdenkou, bezkontaktní bankovní kartou, bezkontaktní dopravní kartou a SMS jízdenkou. Filosofií firmy je 
individuální přístup ke každému zákazníkovi s cílem dodat komplexní systém na míru včetně instalace, zaškolení a 
technické podpory. Tohoto cíle společnost dosahuje díky silnému týmu vlastních vývojových pracovníků a také 
díky partnerům. 

V posledním roce bylo realizováno několik významných projektů, ve kterých bylo dodáno více než 2 500 různých 
odbavovacích terminálů nejen pro společnosti v České republice, ale i v zahraničí. Mezi významné zákazníky patří 
dopravci ARRIVA, DP Praha, DP Ostrava, České Dráhy a DP Bratislava. Více informací na www.telmax.eu 
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V dopravě nastupuje revoluce, MasterCard je její součástí 
 
Bezkontaktně lze již platit přímo v MHD v Liberci, letos se přidají Brno a Plzeň 
 
Praha, 22.1.2015 - Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, 
dlouhodobě podporuje inovace nejen v obchodě, ale také ve veřejné dopravě. Po loňském úspěšném komerčním 
uvedení placení MHD se bezkontaktní placení v dopravě dále rozšiřuje. V Brně jsou v těchto dnech instalovány 
bezkontaktní platební automaty na lince na letiště, v Liberci se přidají další tramvajové vozy. Opravdová revoluce 
se chystá v Plzni, kde bude bankovní karta sloužit jako jízdenka či kupón již letos. 
 
Liberec je prvním městem České republiky, kde lze zaplatit jízdné bezkontaktní platební kartou přímo v dopravním 
prostředku. 1. listopadu spustily placení do komerčního provozu ČSOB, Mikroelektronika a MasterCard. Kromě 
platby kartou v automatu na jízdenky tak mají obyvatelé a návštěvníci Liberce možnost zakoupit si lístek pouhým 
přiložením platební karty přímo ve vybrané tramvajové lince. Celkově již lidé tímto způsobem zakoupili v automatu 
na terminálu MHD a v tramvaji EVO přes 3 100 jízdenek (Aktuální statistiky DPMLJ). „Elektronické odbavování 
cestujících jsme oficiálně představili 20. září, ostrý provoz byl spuštěn v listopadu. Za dva měsíce 
jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy. Po dokončení pilotního projektu, což by mělo být v prvním 
pololetí letošního roku, plánujeme rozšíření na veškerá tramvajová vozidla na lince Lidové Sady – 
Horní Hanychov, což je asi třicet tramvají,“ popisuje Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ. „Spolupráce 
s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou ukazuje směr, v němž vítězí vyšší pohodlí 
pro zákazníka. Jsme rádi, že jsme našli spolehlivého partnera, který sdílí naši vizi budoucnosti 
hromadné dopravy a nebojí se inovací,“ říká Martina Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení, 
MasterCard. 
Pilotní projekt byl na podzim 2014 spuštěn také v Brně, kde byly během září díky spolupráci Dopravního podniku 
města Brna se společnostmi MasterCard, ČSOB a Mikroelektronika nainstalovány celkem tři automaty s možností 
bezkontaktní platby na zastávkách Hlavní nádraží a Malinovského náměstí. „Pro pilotní projekt jsme se snažili 
vybrat ty nejfrekventovanější zastávky. Cestující začali platbu kartou okamžitě využívat a jejich 
počet neustále roste. V říjnu byly v těchto třech automatech zaplaceny jízdenky v hodnotě 
přesahující 80 000 Kč, v prosinci to bylo již přes 113 000 Kč, což představovalo více než pětinu 
celkových tržeb,“ říká Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru DPMB, „způsob placení jízdného bezkontaktní 
kartou se nám jeví jako velice perspektivní, proto v letošním roce zavedeme platby přímo ve 
vybraných dopravních prostředcích.“  8. ledna byly v Brně instalovány první platební automaty do vozidel 
autobusové linky 76 na brněnské letiště, následně bude umístěno dalších 12 automatů do autobusů na CNG 
pohon. „Naším cílem je umožnit i dalším dopravcům využívat toto řešení, které stále rozvíjíme a 
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doplňujeme o nové funkce. V další fázi doplníme například plně elektronické jízdenky či revizorská 
zařízení,“ říká Jan Kubíček, manažer ČSOB a Ery pro Rozvoj obchodu se třetími stranami. 
 
Prvním dopravním podnikem České republiky, který cestujícím umožní platit bezkontaktně ve všech vozech MHD, 
bude Plzeňský městský dopravní podnik. Ten za spolupráce společností MasterCard a ČSOB finalizuje systém, jenž 
se plně vyrovná moderním dopravním řešením, s nimiž se můžeme setkat v zahraničí. Jednou bezkontaktní kartou 
bude možné zakoupit neomezený počet jízdenek, přičemž majiteli se z karty nestrhne každá jízdenka zvlášť, ale 
vždy se odečte až souhrnná částka za určité období. „První terminály budou k vidění již během zimy, 
spuštění plného provozu se pak očekává zhruba v polovině letošního roku, kdy by mělo být každé 
vozidlo MHD vybaveno jedním terminálem,“ upřesňuje Martin Chval, ředitel Úseku Plzeňská karta. To také 
otevírá možnost přejít na moderní systém odbavení, který by do budoucna mohl zcela nahradit papírové jízdenky. 
Takový systém se v zahraničí již prosazuje, například v Londýně či Chicagu, ale v kontinentální Evropě se jedná o 
novinku. „Využijme toho, že Česko je na špičce v bezkontaktním placení. Díky české technické 
zdatnosti můžeme rozšířit záběr bankovních karet i do jiných oblastí. Přejí si to zákazníci, kdy 
v průzkumu MasterIndex více než polovina uvedla, že by si přála platit v MHD kartou. Od minulého 
roku je to realita,“ dodává Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku 
a Slovensko.  
 
Jízdenky lze bezkontaktní kartou v automatu zaplatit také v Praze, a to na Letišti Václava Havla a Hlavním nádraží. 
Podle průzkumu MasterIndex jsou zákazníci ochotni platit kartou stále nižší částky, u více než třetiny respondentů 
jde o částku nižší než 50 Kč. To je výhodou pro dopravní podniky - bankovní karta má nižší náklady a také zvyšují 
se příjmy díky nižšímu počtu černých pasažérů. Nákup jízdenky tak není limitován dostupností automatu na 
zastávce nebo mincí, je rychlejší a pohodlnější.  
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Technologie jsou tahounem dynamiky 
 
Praha, 23.2.2015 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává tiskovou zprávu k vývoji hlavních 
ukazatelů v oblasti platebních karet za rok 2014 na domácím trhu. 
 
Na domácím trhu bylo k 31.12.2014 v oběhu 11.027.590 platebních karet z toho 6.613.235 bezkontaktních; dále 

4.480 bankomatů a 91.109 obchodních míst akceptujících platební karty, z toho 48.678 
akceptujících bezkontaktní karty a prostředky NFC. Na domácím trhu je 110.306 platebních 
terminálů, které akceptují platební karty, z toho 72.132 terminálů pro akceptaci 
bezkontaktních karet a NFC. 
 

„Banky a technologické společnosti v České republice věnují oblasti bezkontaktních technologií 
velkou pozornost a směřují na trh již řadu let poměrně velké investice. Během roku 2014 byla 
uskutečněna téměř každá druhá transakce bezkontaktní platební kartou či nosičem s využitím NFC 
technologie. Česká republika se řadí v tomto ohledu k nejvyspělejším evropským zemím“, dodává 
Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty. Na trhu je v oběhu 6.613.235 bezkontaktních karet 
a prostředků s technologií NFC s možností využití na 72.132 bezkontaktních platebních terminálech. 
 
Za rok 2014 bylo domácími klienty prostřednictvím platebních karet v ČR (platby u obchodníků a výběry 
z bankomatů dohromady) realizováno více než 1 bilion Kč, což je oproti předešlému roku nárůst o 10%. Úplné 
statistiky za rok 2014 naleznete na www.bankovnikarty.cz 
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KARTY v ČÍSLECH 
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Jako v hokeji … 
 
… tak nějak, s určitou mírou nadsázky, začal náš zimní rozhovor s Janem Pištělákem, šéfem 
společnosti SONET. Udělejte si chvilku na přečtení dalších řádek, nebudete litovat. 
 
Cardmag: Jaký byl pro Tebe a firmu Sonet rok 2014? 
J.Pištělák: Dobrá otázka. Pro nás měl rok tři třetiny jako v hokeji. První třetina byla ve znamení pokračování 
úspěšného roku 2013. Ve druhé třetině jsme dostali šanci zabojovat o posílení pozice na Slovensku. Asi mnohem 
lépe než druzí víš, že skupinová řešení mou mít potenciální rizika spojená se ztrátou zákazníka. Musíme předvídat 
vývoj trhu, musíme být připraveni rychle reagovat i na nepříznivé situace, aby s námi taková věc významněji 
neotřásla. Ukázalo se i v tomto případě, že naše kořeny jsou 
pevně zapuštěné „v zemi“ a náš nástup do třetí třetiny byl 
natolik úspěšný, že jsme na Slovensku dokonce naši pozici 
posílili. V Česku vykazujeme kontinuální růst po dobu 4 roků. 
Takže krátká odpověď na tvou otázku - rok 2014 byl pro 
SONET úspěšný. 
 
Cardmag: Co plánujete na další rok resp. další dva? 
J.Pištělák: Chceme neustále vylepšovat dnes už standardní 
„zbraně“ v čele s informačním systémem pro acquiring 
POSMan. Ruku v ruce s tím jde naše servisní infrastruktura, 
která dlouhodobě vykazuje velmi dobré parametry. Oba 
produkty procházejí v řeči automobilů „faceliftem“, servis bych 
dokonce nazval „novým modelem“, neboť prochází hlubší 
reorganizací. Cílem je zachovat kvalitativní ukazatele a oslovit 
zákazníky i s novinkami, které pomohou služby zefektivnit. 
Neustálá práce pro docílení vysoké efektivity vývojového cyklu, 
testování a certifikací je vkládána i do našeho vývojového 
týmu. Myslíme si, že zajímáme popřední místo co do velikosti a 
zkušeností vývojového týmu v regionu. Intenzivně se 
připravujeme na poskytování nových služeb, které logicky 
navazují a rozšiřují naše stávající portfolio. Informace 
zveřejníme s prvním úspěšným projektem. 
 
Cardmag: Jak vnímáš regulační kroky EK v oblasti MIF? 
J.Pištělák: Jsem velký kritik všech regulací týkajících se 
plateb kartou, které považuji za necitlivé a neprozíravé. 
Právnické „Cui bono“ je na místě. Kartový byznys byl po léta 
velmi přirozeně se vyvíjející, meziroční dvojciferné nárůsty transakcí, stálý růst objemů peněz. Přirozeně se 
potírala šedá ekonomika, lidé velmi ochotně platili kartami, protože je to nestálo korunu navíc, je to pohodlné a 
použitelné po celém světě. Všichni hráči v tomto byznysu uměli v tomto prostředí „žít“. Najděte mi odvětví, které 
mělo či má takový „přirozený“ vysoce pozitivní vývoj? A tak, když nám to tak pěkně funguje“, pojďme to 
regulovat, pojďme experimentovat. Podle mne to finálně povede k tomu, že po všech těchto regulatorních krocích 
a následném konkurenčním boji na trhu, se nám držitelům karet zdraží bezhotovostní platby. To fakt chceme? 
Patrně tyto kroky zvýší na nějaký čas marži velkým řetězcům, ale konkurenční boj mezi nimi stejně povede 
k jejich snížení na současnou úroveň, jenom my budeme platit víc. Možná mi něco uniklo, a proto to vidím takhle. 
 
Cardmag: Vidíš v současné době prostor pro širší integraci služeb či možnost rozvinutí další 
kooperace na trhu? 
J.Pištělák: To určitě ano. A to je zase další příležitost pro firmy, jako je ta naše, příležitost k projektovým 
řešením pro určité segmenty trhu či skupiny obchodníků. Všechny změny, kterými se chystáme v roce 2015 projít, 
by měly být přínosem pro naše zákazníky - banky. Věříme, že dokážeme společně nabídnout obchodníkům řešení, 
které nebude jen o snížené provizi, ale i o přidané hodnotě.  
Už kooperujeme s řadou firem na regionálním trhu a plánujeme v tomto směru další kroky, ale snad mě omluvíš, 
že nebudu více sdílný, konkurence nespí. 
 
Cardmag: Jste aktivní v oblasti PCIDSS, předpokládáte rozvinutí širší spolupráci na platformě 
společného projektu acquirerských bank na českém trhu? 
J.Pištělák: Naši partneři, především banky, musí vědět, že ve spolupráci s námi se nedostanou do žádného 
bezpečnostního rizika. Získali jsme PCI DSS certifikát, který každoročně obhajujeme stejně jako VISA audit pro 

ROZHOVOR 
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Key Management. Jsme otevřeni spolupráci i s dalšími bankami, ale musím přiznat, že sám vidím hlavní hodnotu 
v dlouhodobé systematické spolupráci, která bance přinese vždy nejvyšší efekt. 
 
Cardmag: Před nedávnem jste vstoupili na maďarský trh, můžeš přiblížit bezprostřední postřehy či 
zkušenosti? 
J.Pištělák: Je to jiný svět, to je třeba říci hned úvodem. Tamní trh lze jen těžko srovnat s tím naším. Rychle 
jsme si uvědomili, že musíme naši obchodní strategii postavit na jiném modelu, než u nás. Naším zájmem je 
prosadit se v segmentu bezobslužných řešení (máme velmi silné reference v CZ a SK), který je řízen dodavateli 
kiosků a ne bankami. Řečeno jinak, chceme na maďarský trh přinést naše ověřená kiosková řešení. I v zemi se 
„složitou“ ekonomikou mají platební kiosky svou ekonomickou zajímavost - nahrazují stále se zdražující lidskou 
práci. Potenciál trhu je zde opravdu velký. Pokrytí standardními terminály je na dobré úrovni, kiosky s akceptací 
platebních karet jsou pořád vzácností. Naše kiosky vedle češtiny, slovenštiny, angličtiny a němčiny mluví dnes i 
maďarsky. Akorát té maďarštině pořád nějak nerozumíme. 
 
Cardmag: Jaké rozdíly vnímáš na trzích ČR, Slovensko a Maďarsko jako zásadní? 
J.Pištělák: Český a slovenský trh nejsou až tak rozdílné. Snad jednu odlišnost bych uvedl. Na Slovensku vstoupil 
na kartový trh „stát“, který investuje do kartových plateb prostřednictvím kiosků ve státních institucích (projekt e-
Kolky). To samozřejmě akceleruje vývoj na trhu a otevírá státní správu platebním kartám. V Maďarsku cítím na 
pozadí projektů v kartové oblasti zase až příliš silný vliv státu, který ve svém důsledku vývoj zpomaluje. Jednotlivé 
instituce, jako např. státní dráhy, by měly mít větší volnost pro své rozhodování, tam bezhotovostní platby mohou 
vézt k významným úsporám. 
 
Cardmag: Potkáváš zajímavé lidi, kdo v poslední době na Tebe udělal dojem či ho vnímáš jako 
inspiraci? 
J.Pištělák: To jsi mě naprosto zaskočil. Pohybuji se mezi námi všem dobře známými lidmi z našeho oboru. Jsou 
zde velmi silné osobnosti, pokrývající svými lidskými i odbornými schopnostmi celé „barevné“ spektrum. Neber to, 
prosím, jako frázi. Člověk občas bezděky pokorně smekne, jindy řekne „výborný nápad“, to si budu pamatovat. 
Vždy mi to takto zarezonuje speciálně na CardForech a jsem docela hrdý, že jsem součástí této komunity. 
 
Jsem Moravák, a tak se rád koukám po osobnostech v okolí. Myslím, že tu pořád někde dýchá duch Tomáše Bati. 
Troufnu si říci, že celému SONETu je blízká jedna z jeho klíčových myšlenek - udělejte něco užitečného pro lidi, co 
jim bude skutečně sloužit a pomáhat. Ekonomický úspěch si vás potom už najde.  
 
Cardmag: Znám Tě jako člověka s velkým, téměř renesančním záběrem, profesně se pohybuješ 
dlouhá léta v sofistikované technologické oblasti, věnuješ se hudbě, literatuře a filosofii, čas trávíš i 
na tenisovém kurtu … je něco, co Tě láká nově rozvinout? 
J.Pištělák: Musím se k něčemu přiznat. Mysl zůstává někde tam, když mi bylo 25 s tím, že jsem teď mnohem 
odváženější. Co je ale nepochopitelné, že tělo jde zcela na opačnou stranu, potvora. Teď vážně, pořád je kolem 
spousta výzev, i v našem oboru. Rád bych ještě našim zákazníkům přinesl nějakou novou přidanou hodnotu 
směrem k úsporám. Dnes jde energie směrem ke snižování jednotkových cen (snížíme jednu položku, ale ona se 
nám zvedne někde jinde, kde ji třeba hned nevidíme), nikdo neřeší snížení nákladů celku, tedy toho, čemu se říká 
Total Cost of Ownership. To je o zásadní optimalizaci všech procesů a činností včetně použití nových efektivních 
technologií. V tomto směru bychom chtěli oslovit naše dlouhodobé zákazníky ke spolupráci. 
 
Cardmag: Přeju vše dobré a ať se Tobě i celému týmu lidí kolem Tebe daří. 
 
cardmag l roman kotlán 
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HID Mobile Access® s funkciou „Twist and Go“. 
 
HID Global®, svetový líder v bezpečných riešeniach identity uvádza na trh svoje nové 
mobilné riešenie HID Mobile Access® solution, ktoré poskytuje bezpečnejšiu 
a pohodlnejšiu možnosť otvárania dverí a brán s jednoduchým procesom riadenia. 
Riešenie zahŕňa všetko potrebné na to, aby organizácia mohla okamžite  využívať chytré 
telefóny vybavené technológiami  Bluetooth Smart a NFC ako aj ostatné mobilné zariadenia ako alternatívu ku 
kľúčom a smart kartám čím je možné sa priblížiť k súčasným trendom BYOD v rámci mobilného prostredia vo 
firme. Riešenie taktiež umožňuje odomknúť dvere alebo otvoriť bránu z väčšej vzdialenosti pomocou 
patentovanej technológie  Twist and Go.  
 

HID Mobile Access je možné používať s čítačkami pre 
mobilnú komunikáciu série iCLASS SE® a/alebo 
multiCLASS SE® spolu s virtuálnou kartou Mobile IDs 
aplikáciou HID Mobile Access inštalovanou v mobilnom 
zariadení vydanou v portály pre manažment virtuálnych 
kariet HID Secure Identity Services™.  Čítačky pre 
mobilnú komunikáciu pracujú aj s technológiami 125 kHz 
HID Prox a 13,56MHz vrátane iCLASS Seos®, iCLASS SE, 
iCLASS®, MIFARE®, and MIFARE® DESFire® EV1, čo 
umožňuje optimalizáciu a flexibilitu pri používaní kariet 
ako aj mobilných zariadení v rámci organizácie.  
 
“Na báze našej oceňovanej technológie otvára HID 
Mobile Access novú kapitolu vo vytváraní 

a manažmente digitálnych identít pre mobilný prístup, ktorý umožňuje otváranie dverí s použitím 
širokého spektra chytrých telefónov, tabletov a ostatných mobilných zariadení –bez použitia 
dodatočného príslušenstva“ povedal Selva Selvaratnam, senior vice prezident a technologický riaditeľ HID 
Global.  “Mobilné riešenie od HID je odskúšané na množstve úspešných pilotných riešení v rámci 
veľkých univerzít a spoločností, naše HID Mobile Access solution ponúka bezpečnejšie, pohodlnejšie 
a flexibilné riešenie pre systémy kontroly vstupov spolu s najlepším procesom obdržania virtuálnej 
karty Mobile ID, ktoré je tak ľahké a jednoduché ako sťahovanie hudby“. 
 
HID Global vytvoril unikátny a intuitívny manažment identít pre portál HID Secure Indentity Service. Administrátor 
jednoducho pošle užívateľovi pozvánku na stiahnutie aplikácie HID Mobile Access pre mobilný telefón s NFC alebo 
Bluetooth. Po stihnutí a registrácii aplikácie môže byť Mobile ID okamžite na diaľku vydaná, upravená alebo 
zrušená. Portál bol navrhnutý aby umožnil jednoduchú a efektívnu správu užívateľov. Po tom ako bola vydaná 
virtuálna karta Mobile ID je okamžite možné otvárať dvere alebo bránu či už priložením mobilného zariadenia 
k čítačke s modulom pre komunikáciu s mobilnými zariadeniami alebo s využitím Bluettoth spojenia a technológie 
gesta od HID, ktorá je iniciuje komunikáciu pomocou jednoduchého otočenia mobilným zariadením na 
autentizáciu v systéme kontroly vstupov. „Jeden z kľúčov k úspechu počas nasledujúcich niekoľkých 
rokov bude ponuka nad rámec možností tradičných čítačiek, riadiacich jednotiek, kariet a softvéru 
a zaujatie pozície v priemysle, ktorá zahŕňa také veci ako sú vzdialená správa, mobilné a fyzické 
karty, bezdrôtové technológie, ktoré budú redukovať administratívu a zvyšovať efektivitu 
v kombinácii s integráciou s manažmentom ľudských zdrojov“ povedal Blake Kozak zo spoločnosti IHS 
Inc. „Mobilné riešenia zahŕňajúce bezpečnú identifikáciu sú kľúčovým faktorom k úspechu.  S príchodom 
mobilných riešení pre systémy kontroly vstupov nám budúcnosť klope na dvere“ 
 
Ucelené riešenie HID Mobile Access poháňané technológiou Seos umožňuje zmeniť chytré telefóny na 
jednoznačné identifikačné prvky na úrovni ID karty.  Seos technológia tiež ochraňuje súkromie tým, že umožňuje 
aby mobilné ID, ktoré sa majú vydať, boli dodané a zrušené s end-to-end šifrovaním ako súčasťou unikátnej 
transakcie, ktorá chráni osobné identifikačné údaje. S využitím Seos technológie ako jadra pre HID Mobile Access, 
je možné použiť chytré telefóny a ďalšie mobilné zariadenia v budúcnosti pre prihlásenie do PC, dochádzkových 
systémov a kombináciu s biometrickými čítačkami,  ako unifikovaný bezpečný identifikačný systém. 
 
Dostupnosť 
HID Mobile Access bude k dispozícii cez Platinových a Zlatých HID Advantage Partnerov v USA, Kanade, Európe, 
Blízkom východe a Afrike. Pre viac informácií o novinkách od HID Global news, navšívte Media Center, čítajte 
Industry Blog, prihláste sa k RSS Feed, sledujte videá a Facebook, LinkedIn and Twitter.  
 
cardmag l Štefan Lastovka, riaditeľ SecuriLas, s.r.o. (Gold Partner PACS spoločnosti HID Global) 
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Platit mobilem přes Facebook? Již v létě 

Začíná nová éra placení přes mobil. Bude jednodušší díky sociálním sítím a bezpečnější díky tokenizaci 

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 24. února 2015 - Společnost Visa Europe významně rozšiřuje 
možnosti mobilního placení. Díky nově uzavřenému partnerství se singapurskou společností 
fastacash udává nový trend placení prostřednictvím sociálních médií. Bezpečnost prováděných 

plateb zároveň nově posílí jejich tokenizací. 

Platby přes Facebook a další sociální sítě pro dvě miliardy lidí 

Nově navázané partnerství se společností fastacash, která nabízí globání platformu pro převod peněz 
prostřednictvím sociálních sítí, umožní držitelům karet Visa provádět mezi sebou snadno platby v různých měnách 
skrze sociální sítě a chatovací platformy, jako jsou Facebook, Twitter, WhatsApp či LinkedIn. Postačí k tomu jen 
číslo mobilního telefonu. 
 
Tato spolupráce se týká služby Visa Direct (dříve Visa Personal Payments), kterou Visa Europe nově rozšíří do 
většiny zemí, v nichž asociace působí (s výjimkou USA, Japonska a zemí pod sankcemi OFAC, Úřadu pro kontrolu 
zahraničních aktiv Ministerstva financí USA). Členské banky mohou jejím prostřednictvím nabízet svým klientům 
možnost rychle a snadno převádět peníze více než 500 milionům lidí v Evropě a téměř dvěma miliardám majitelů 
karet Visa po celém světě, a to pouze za použití čísla mobilního telefonu nebo čísla karty Visa. Bezpečnost těchto 
transakcí zaručuje řešení „fastalink“.  
 
Služba startuje letos v létě 
 
Při převodu peněz prostřednictvím Visa Direct zákazník využije aplikaci v mobilním telefonu či rozhraní poskytnuté 
jeho bankou, kam vloží převáděnou částku, zvolí kanál, jímž chce transakci uskutečnit, zadá cílový kontakt a 
osobu, která má být o transakci informována. 
 
Rozšířenou službu Visa Direct, která bude dostupná ve 20 jazycích a bude nově podporovat různé měny, uvede 
Visa Europe letos v létě. Demo verze řešení Visa Direct bude představena na Světovém mobilním kongresu 
v Barceloně od 2. do 5. března. Stávající služba Visa Personal Payments má více než 200 000 uživatelů, kteří od 
spuštění v březnu 2013 jejím prostřednictvím převedli peníze v celkové výši 43 milionů eur (zhruba 1,2 miliardy 
korun). Ve Velké  Británii tato služba získala letos v únoru ocenění „Nejlepší iniciativa v mobilních platbách.“ 
 
„Spotřebitelé požadují platební služby, které jsou v souladu s jejich mobilním životním stylem a 
oblíbenými sociálními sítěmi. Chtějí mít možnost převádět peníze snadno a bezpečně, bez omezení 
zeměpisnými hranicemi,“ uvádí na adresu nově vzniklé globální sítě pro individuální platby Marcel Gajdoš, 
regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  
 
Bezpečnost plateb zaručí tokeny 
 
Základem nových mobilních platebních řešení nabízených společností Visa Europe bude tokenizace. Technologie 
přinášjící jeden z nejefektivnějších způsobů ochrany dat a obrany proti zneužití karet bude finančním  institucím 
dostupná od poloviny dubna 2015. 
 
„Visa Europe tuto technolgii vyvinula v reakci na rostoucí poptávku ze strany spotřebitelů, kteří 
chtějí k platbám využívat nejnovější chytré telefony a elektroniku integrovanou do oblečení. 
Tokenizace chrání data zákazníků a nahrazuje informace o účtu z plastové karty číselnou řadou, 
kterou lez využívat k autorizaci platby, aniž by došlo ke zveřejnění detailů účtu,“ vysvětluje Marcel 
Gajdoš. Jednou z významných výhod „tokenů“ je to, že finanční instituce mohou kontrolovat prostředí, v nichž je 
lze využívat. Například token určený pro bezkontaktní platby nebude možné použít při nákupu na internetu. Při 
ztrátě mobilního zařízení lze navíc token velmi rychle deaktivovat. „Tokenizace je nepochybně jednou 
z nejvýznamnějších technologií, které se za poslední dobu v oblasti digitálních plateb objevily. Věříme, že má 
potenciál odstartovat zcela novou kapitolu vyvíjených produktů,“ dodává Sandra Alzettová, výkonná ředitelka 
divize klíčových produktů Visa Europe. 
 
O fastacash 
 
Společnost fastacash byla založena v Singapuru v roce 2012 a nabízí globální platformu, jež umožňuje uživatelům 
převádět hodnotové položky (peníze, vysílací čas, další hodnotné věci) společně s digitálním obsahem (fotografie, 
videa, audio, zprávy) prostřednictvím sociálních sítí a chatů. Platforma umožňuje bezpečné a úsporné transakce 
jak v rámci jednoho státu, tak mezinárodně. Jakožto technologická firma je fastacash partnerem bank, mobilních 
operátorů, platebních společností a poskytovatelů platebních řešení. Společně vyvíjenou technologii přinášejí 
koncovým uživatelům. Více informací najdete na www.fastacash.com anebo sledujte @fastacash. 
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MasterCard umožňuje zaplatit z mobilu otiskem prstu 
 
Praha, 27.2.2015 - Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách, spustila koncem roku 2014 v Česku globální službu MasterPass, jejímž prostřednictvím je 
majitelům digitálních peněženek umožněno provádět rychlé a bezpečné platby na internetu. Počet 
obchodníků využívajících službu byl koncem roku zhruba 2 000 a během roku 2015 se 
předpokládá nárůst na dvojnásobek a kompletní pokrytí českého e-commerce trhu. 
 
Průlomovou novinkou je možnost potvrdit platbu z mobilu otiskem prstu. U telefonů vybavených čtečkou otisků 
prstů tak zákazníci nemusí nadále zadávat šestimístný kód k potvrzení platební transakce. Ačkoliv je v současné 
době možné tuto službu využívat pouze u mobilních telefonů iPhone 5S, 6 a 6 plus, měla by být brzy rozšířena 
také na nová zařízení s operačním systémem Android. Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro 
ČR a Slovensko, říká: „Jedná se o první platební aplikaci v České republice, kde se platba potvrzuje 
otiskem prstu. Platba je tak ještě jednodušší. Češi jsou technicky zdatní a inovace přijímají rádi, 
takže právě proto je Česko mezi zeměmi, kde se platba otiskem prstu spouští nejdříve.“ 
 
Obliba digitálních peněženek také roste, aktuálně mobilní peněženku MasterCard Mobile aktivně využívá více než 
60 tisíc zákazníků, přičemž aplikaci stáhlo mnohem více lidí. V blízké budoucnosti pro ně bude připraveno více 
funkcí, např. posílání peněz z karty na kartu či ovládání karty MasterCard. 
 

MasterCard také rozšiřuje placení mobilem přímo 
v terminálech. Další funkcí peněženky MasterCard Mobile tedy 
bude možnost platit na platebním terminálu v obchodě. 
Vytvořením globálního řešení MasterCard Cloud Based 
Payments je možné digitalizovat platební kartu do mobilního 
zařízení, což vydavatelům platebních karet zrychluje a 
zjednodušuje přístup do mobilních zařízení vybavených 
operačním systémem Android. Technologie se označuje jako 
HCE a MasterCard rozšířil tento způsob placení již do více než 
15 zemí světa, kde probíhá více než 25 projektů. 
 
Jak říká James Anderson, Group Head and Senior Vice 
President z Shared Platform Services společnosti MasterCard: 
„Naší vizí v oblasti digitálních plateb je hlavně 
pozitivní zkušenost našich uživatelů napříč všemi 
kanály a všemi zařízeními. HCE i cloud zajišťují pro 
MasterCard i naše partnery další krok vpřed pro 
splnění této vize. Díky integraci s MasterPass, naší 
globální digitální platformou, tak lze řídit značně 
rozšířené využití mobilních bezkontaktních i dálkových 
plateb.“ 
  
Počet obchodních míst MasterCard pro bezkontaktní platby 
vzrostl ze dvou na tři miliony během roku, od velkých 
obchodníků až po samoobsluhy, čerpací stanice, obchody 
s potravinami, lékárny, prodejní automaty, parkovací automaty, 
veřejnou dopravu či taxi. Bezkontaktní technologie MasterCard 
je v současnosti přijímána v 68 zemích. HCE je podporováno 

operačním systémem Android počínaje verzí KitKat 4.4. MasterCard kombinuje zakázkový software na mobilních 
zařízeních se zabezpečeným zpracováním cloudu. 
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Na obzoru recyklační ATM OKI RG7  
 
Pokud v souvislosti s inteligentními bankomaty hovoříme o recyklaci, neznamená to, že by snad tyto stroje 
z bankovek nevhodných pro další oběh vyráběly například papírové kelímky nebo tácky. Ve 
skutečnosti je tomu právě naopak. Inteligentní vkladový bankomat dokáže vloženou bankovku 
vyhodnotit natolik spolehlivě, že bankovka vyhodnocená jako pravá a vhodná pro další oběh 
může být vydána jinému klientovi. K této funkci musí být samozřejmě certifikován Českou 
národní bankou, v případě eurozóny pak Evropskou centrální bankou. Ve vyspělých zemích jako 
například v Japonsku, kde jsou držitelům platebních karet k dispozici desítky tisíc bankomatů, je 
recyklace samozřejmostí již několik desetiletí a jiný než recyklační bankomat zde vůbec 
nenajdete. Naprostou jedničkou v tomto oboru jsou bankomaty od firmy OKI, které ve světovém měřítku 
představují 40% veškerých recyklačních bankomatů, což ve skutečných číslech představuje zhruba 190 tisíc 
strojů. 
 
Dnes i Evropské banky mají díky firmě Albacon Systems možnost si tyto jedinečné stroje vyzkoušet a přesvědčit 
se o vysoce nadstandardní spolehlivosti a kvalitě japonských bankomatů. V únoru letošního roku nainstalovala 
Slovenská sporiteľňa již druhý recyklační ATM, typ OKI RG7. První, nainstalovaný v obchodním centru Aupark 
v Bratislavě, spolehlivě a bez jediného závažného problému pracuje od poloviny loňského roku a vkladovou funkcí 
uspokojí 30 až 40 klientů denně.  Standardně je bankomat dodáván s tzv. multiměnovou šablonou, která 
umožňuje kvalitně zpracovávat jak české koruny, tak i euro a americké dolary a to vše najednou. Záleží jen na 
přání banky, jak si těchto schopností přeje využít.  
 
Ze softwarového hlediska je na bankomatech nainstalováno řešení komunikující s produktem StarCARD 
instalovaným v autorizačním centru DanubePay, a. s., případně komunikující přímo se systémem přijímající banky. 
Kromě standardních typů transakcí jako "Výběr hotovosti", "Zůstatek na účtech", "Dobíjení kreditu pro mobilní 
telefony", apod., pro bankomaty s rozpoznávací jednotkou bankovek je ve StarCardu připravena transakce "Vklad 
hotovosti". Po výzvě uživatele na vklad hotovosti jsou rozpoznané bankovky umístěny do mezizásobníku (escrow). 
Vysoce podezřelé bankovky (C2) jsou na základě nařízení ECB zadrženy do vyhrazené kazety a zároveň jsou 
vygenerovány tzv. P6 soubory popisující podezřelou bankovku a transakci, které umožňují zpětnou identifikaci 
klienta. ATM OKI má dokonce ve standardu software pro čtení sériových čísel bankovek, tzn., že systém eviduje 
sériové číslo každé přijaté a vydané bankovky.  
    
Bankovky je možné vložit do bankomatu ve více dávkách. Po potvrzení transakce zákazníkem jsou bankovky z 
mezizásobníku přesunuty do kazet v trezoru. V případě nastavení zařízení do recyklačního módu, bankomat 
umožňuje výdej již nasbíraných kvalitních bankovek v rámci operace "Výběr hotovosti". Tímto způsobem se dá 
minimalizovat potřeba pravidelné dotace/odvodu bankomatů, a tím snížení provozních nákladů na provoz 
bankomatů. Kazety OKI jsou volně konfigurovatelné pro příjem, výdej, případně recyklaci bankovek. ATM aplikace 
lokálně zná počty v jednotlivých kazetách, a proto už přímo na úrovni bankomatové aplikace (bez požadavku na 
komunikaci s Hostem) nabízí kromě předdefinovaných částek výběru hotovosti i možnost uživatelské volby 
požadovaného počtu jednotlivých nominálů bankovek. 
 
Software dodává firma Asseco - Central Europe, a. s., a je vybudován na univerzálním rozhraní "KAL Kalignite 
platform" zajišťující odstínění aplikace od implementace XFS rozhraní na bankomatu. Uživatelské rozhraní zajišťují 
HTML stránky s podpůrným Javascript funkcemi a ActiveX komponenty. Celá aplikační logika a transaction flow je 
implementována na zařízení, do autorizačního centra jsou posílány předpřipravené transakční požadavky na 
autorizaci. Aplikace je propojena systémem "ATM pokladny" na plánování/predikovaného dotací/odvodů, a rovněž 
na monitorovací systém sítě bankomatů, a také na systém pro správu instalovaného SW vybavení bankomatu a 
na archivaci aplikačních logů a žurnálů. Pro zajištění komfortu uživatele OKI bankomaty poskytují dotykovou 
obrazovku, jejíž funkcionality ATM aplikace plně podporuje. Aplikace zároveň podporuje i práci s bankomatem pro 
nevidomé a slabozraké, kde poskytuje zvukovou navigaci přes konektor pro připojení sluchátek. Samozřejmostí je 
vícejazyčná podpora cizojazyčných majitelů karet. Zobrazené reklamní obrazovky a videa jsou umístěny v 
samostatných souborech spolu s konfigurací pořadí zobrazení - nezávisle od aplikace. 
 
cardmag l roman kotlán l albacon 
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MasterCard spolupracuje se Samsungem na Samsung Pay 
 
Barcelona, 2.3.2015 - Samsung Electronics Co., Ltd., přední světová technologická společnost, 
představila Samsung Pay, mobilní platební službu, která umožní držitelům karet MasterCard 
využívat chytrý telefon Samsung Galaxy S6 pro každodenní platby v obchodech. 
 
MasterCard vyvinul základ pro bezpečné digitální transakce, díky němuž mohou spotřebitelé bezpečně platit svými 
platebními kartami kdykoliv a kdekoliv chtějí. Samsung Pay přináší pohodlný a bezpečný způsob placení, který 
bude fungovat jak u bezkontaktních, tak u klasických platebních terminálů. Každý nákup prostřednictvím Samsung 
Pay nabídne uživatelům i obchodníkům rozšířené zabezpečení společně s výhodami a zárukami digitální transakce 
MasterCard. Majitelé nejnovějšího telefonu Samsung tak budou moci použít své debetní a kreditní karty 
MasterCard přímo prostřednictvím Samsung Pay. 
 
Ed McLaughlin, chief emerging payment officer společnosti MasterCard, k nové technologii řekl: „Spotřebitelé 
ve svém každodenním životě stále více spoléhají na chytré telefony a my jsme potěšeni, že jim ve 
spolupráci se společností Samsung můžeme představit funkci, která jim usnadní placení kdekoliv na 
světě. MasterCard i Samsung jsou dlouholetými průkopníky mobilních inovací a společně teď 
přinášejí jednoduché a bezpečné digitální platební řešení.“ 
 
„Samsung již od počátku staví svou vizi mobilních platebních služeb na bezpečnosti, široké 
dostupnosti u obchodníků a na jednoduchém použití. Při kombinaci využití technologie tokenizace 
společnosti MasterCard spolu s unikátními technologiemi Samsung NFC a bezpečným magnetickým 
přenosem jsou zaručeny bezpečné platby u většiny bezkontaktních i klasických magnetických POS 
terminálů,” říká Dr. Injong Rhee, výkonný Vice President Samsung Electronics, „bezpečnostní platforma 
Samsung KNOX spolu s biometrickým ověřením pomocí otisku prstu dělají ze Samsung Pay aplikaci, která je 
vysoce bezpečná a zároveň velmi jednoduchá na použití.” 
 
Samsung Pay lze využívat díky platformě MDES, která usnadňuje připojeným zařízením provádět platby. 
V souladu se standardy kryptografické ochrany je zaručena bezpečnost, a tím i výhoda jedné z nejbezpečnějších 
platebních technologií ve světě. Z dalších dodatečných prvků ochrany, jež jsou součástí Samsung Pay, lze 
jmenovat tokenizaci, snímání otisků prstů nebo zadání autorizačního hesla.    
Jako první si Samsung Pay vyzkouší zákazníci v USA letos v létě. MasterCard a Samsung budou spolupracovat na 
brzkém uvedení Samsung Pay i na další světové trhy včetně Jižní Koreje. 
 
cardmag l roman kotlán l best communications 
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Newer ATM markets are the most dynamic, and increasingly becoming the 
largest 
 

London, 5.3.2015 - The Asia-Pacific region accounted for over 40% of the 2.8 million 
ATMs installed worldwide at the end of 2013, according to RBR’s latest report Global 
ATM Market and Forecasts to 2019. 
 

Asia-Pacific is home to many of the world’s youngest and fastest growing markets, and China now has the largest 
ATM installed base, having surpassed the USA in 2013. Growth in the Chinese market during the year was largely 
driven by the country’s “Big Four” banks, whose extensive customer bases require access to their own banks’ 
ATMs in order to minimise transaction fees. 
 

The Middle East and Africa (MEA) is the second-fastest growing region, and has the distinction of being the only 
region in which all of the countries surveyed saw an increase in ATM numbers in 2013. In Russia - where the first 
ATMs were only installed in the early 1990s – the installed base continues to grow strongly and far outstrip other 
countries in central and eastern Europe (CEE), as Russian banks bring ATMs to underserved rural areas. 
 

One important emerging market whose growth phase has slowed over the last few years is Brazil, where banks 
are now turning to the shared Banco24Horas network as an alternative to increased off-site deployment. 
Elsewhere in the region, four of Latin America’s seven major markets grew by 5% or more in 2013, with cost 
cutting and strong demand from new customers among the principal drivers of new installations. 
 

It is a very different story in more established markets, with over half of the 20 major markets in North America 
and western Europe contracting in 2013. The only notable exception to sluggish growth in these two regions is 
Turkey, the youngest of western Europe’s major ATM markets; much of the growth here came from state-owned 
banks, as these began to replicate the private banks’ recent expansion. 
 

Profitability, convenience and security inform ATM location choices 
Off-site ATMs make up almost half of the global installed base, although their share declined slightly in 2013. 
Deployers use non-branch terminals to more effectively serve their own customers as well as to attract “not-on-
us” transactions, which bring in higher levels of interchange revenue. 

 

In some countries, high off-site shares can be attributed to the presence 
of independent ATM deployers (IADs); this is the case in the USA and 
the UK, which have well‑developed IAD sectors. Overall, IAD machines 
make up 16% of the global installed base. Authorities in some markets 
do not permit non-banks to deploy ATMs, although most of the world’s 
largest markets do allow IADs, and indeed the lifting of this restriction in 
India in 2013 is expected to be a major driver of growth in the Indian 
installed base over the next few years. 
 

Globally, the lobby was the only location type to see its share rise in 
2013; one reason for this is the increasing implementation of automated 
deposit technology, as lobby ATMs offer the convenience of extended-
hours availability while allowing transactions to take place in a secure 
branch-like environment.  
 

Share of ATMs by Location, end-2013 Source: Global ATM Market and Forecasts to 2019 (RBR) 
 

Double-digit growth rates forecast for developing markets 
Growth patterns will vary widely over the forecast period. Several Asia-Pacific and MEA countries will see double 
digit annual growth rates, while a small number of markets – primarily in western Europe – will contract. With 
China and India as its main engines of growth, the Asia-Pacific region is projected to account for more than half 
of the global installed base by 2019. All deployer types will contribute to growth in India, but especially the state-
owned banks. The Nigerian market will almost treble in size between 2013 and 2019, as banks ramp up levels of 
off-site deployment and compete for a share of the increasing transaction volumes. High growth rates will also be 
seen in other major MEA markets, with both customer demand and government requirements contributing to this 
trend. Almost all CEE and Latin American countries are expected to see their installed bases grow, albeit at a 
fairly slow rate. The availability of low-cost ATMs will help boost CEE installations, while Latin American deployers 
will expand their fleets to meet demand from newly banked customers. Deployers in the majority of markets 
remain cautiously optimistic about the potential for further growth, with possible inhibitors – particularly cost-
related factors - continuing to weigh on ATM strategies. Nevertheless, the global installed base is forecast to 
increase to almost four million ATMs by 2019. Moreover, even in those few countries where a fall in numbers is 
expected, the decline is likely to slow and possibly even reverse in the latter years of the forecast period. 
 
cardmag l roman kotlán l © RBR 2015 www.rbrlondon.com 
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MasterCard ocenil jedenáct výjimečných projektů v oblasti platebních 
karet, novinkou roku je předplacená karta, nejvíce cen si odnesla ČSOB 
 
Praha, 9.1.2015 - Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila 

nejlepší projekty roku 2014 týkající se platebních karet. Slavnostní předání cen bylo vyvrcholením 
celodenní konference MasterCard Day, která se konala ve čtvrtek 8. ledna 2015 v historických 
prostorách Živnostenské banky v pražské ulici Na Příkopě. Autoři vítězných projektů si odnesli 
celkem jedenáct skleněných trofejí. 
 

„Trh platebních karet se v posledních letech posouvá kupředu doslova mílovými kroky, výjimkou nebyl ani rok 
2014. Byli jsme svědky celé řady převratných technologických inovací a moderních produktů, které mají potenciál 
výrazně ovlivnit domácí trh, a já jsem velmi hrdý na to, že právě společnost MasterCard se na většině moderních 
technologických řešení aktivně podílí,“ řekl Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko. „Úzká a dlouhodobá spolupráce s bankami a dalšími společnostmi je pro MasterCard 
klíčová a my si velmi vážíme výborné práce všech našich partnerů a především jejich důvěry v MasterCard. 
Každým rokem je pro nás rozhodování těžší, což vypovídá o tom, na jak skvělé úrovni se náš trh nachází,“ dodal 
Miroslav Lukeš. 
 
V průběhu večera byly předány ceny v celkem jedenácti kategoriích (abecedně): 

Nejúspěšnějším partnerem MasterCard se za loňský rok stala ČSOB, která si odnesla celkem čtyři ceny. 
Ocenění Issuer 2014 získala za největší roční nárůst počtu vydaných bezkontaktních platebních karet MasterCard 
PayPass. V dnešní době jsou technologií MasterCard PayPass vybaveny již veškeré karetní produkty z portfolia 
ČSOB. Cenu Acquirer 2014 pak banka získala za nejvyšší nárůst počtu platebních terminálů akceptujících platební 
karty s technologií MasterCard PayPass, čímž se ČSOB významně podílela na dalším rozšíření akceptační sítě 
bezkontaktních karet. Na každém novém terminálu ČSOB je nyní možné zaplatit bezkontaktně. Nejlepším 
prémiovým produktem roku Premium Product 2014 se stala ČSOB Karta dobré vůle. Tato exkluzivní debetní karta 
MasterCard World Elite přináší široké spektrum služeb a zároveň umožňuje odvádět 0,6% z každé platby u 
obchodníka na charitativní účely, klienti tak svými nákupy přispějí na dobrou věc. Čtvrté ocenění, Acquiring 
Innovation 2014, získala ČSOB za instalaci bezkontaktních platebních terminálů na jízdenky v tramvaji EVO2 
obsluhující města Liberec a Jablonec nad Nisou.  
 
Global Payments Europe získala ocenění Acquiring Innovation 2014 Mobile Special Mention za řešení integrující 
globální službu MasterPass do platební brány GP Webpay. Díky němu nemusí obchodník pro akceptaci platební 
metody MasterPass nijak upravovat své webové stránky, vše se děje až v prostředí platební brány. MasterPass byl 
na český trh uveden na začátku listopadu 2014. 
 
Komerční banka převzala ocenění Commercial Product 2014 za největší roční nárůst počtu vydaných business 
karet pro malé a střední podniky. 

MARKETING 

Ocenění Společnost Projekt 

Acquirer 2014 ČSOB Terminály s technologií PayPass 

Acquiring Innovation 2014 ČSOB 
Bezkontaktní platební terminál ve vozidlech MHD 
(Liberec, Jablonec n. Nisou) 

Acquiring Innovation 2014 Special Mention GPE Integrace MasterPass do GP Webpay 

Commercial Product 2014 Komerční banka Business karta pro malé a střední podniky 

Issuer 2014 ČSOB Vydavatel karet s technologií PayPass 

Issuing Innovation 2014 Raiffeisen Bank Kreditní karta v rámci bank. balíčku 

Issuing Innovation 2014 Special Mention Wincor Nixdorf Digitální peněženka MasterCard Mobile 

Mobile Special Mention 2014 Fio Banka 1. NFC projekt v ČR ve spolupráci s Trevica 

Most Effective Marketing Campaing 2014 GE Money Bank 
Interní motivační soutěž pro zaměstnance Mata 
Hari 

Premium Product 2014 ČSOB Karta dobré vůle 

Prepaid Product 2014 MOPET CZ BLESK Peněženka 
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Raiffeisenbank se stala vítězem v kategorii Issuing Innovation 2014, a to za integraci kreditní karty do 
bankovních balíčků. Tato unikátní kombinace  podporuje prodej kreditních karet a jejich používání. 
 
Společnost Wincor Nixdorf si odnesla cenu Issuing Innovation 2014 Special Mention za vývoj digitální 
peněženky MasterCard Mobile, která zákazníkům na českém a slovenském trhu umožňuje jednoduché a bezpečné 
nakupování prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. MasterCard Mobile nyní aktivně využívá přes 45 tisíc lidí.  
 
Fio Banka zvítězila v kategorii Mobile Special Mention 2014, a to za první NFC projekt v České republice ve 
spolupráci se společností TREVICA. 
 
Nejúspěšnější marketingovou kampaní roku Most Effective Marketing Campaign 2014 byla vyhlášena interní 
marketingová kampaň Mata Hari GE Money Bank. Jednalo se o motivační soutěž pro zaměstnance poboček GE 
Money Bank podporující prodej kreditních karet. Kampaň probíhala ve spolupráci s MasterCard Advisors, Managed 
Services. 
 
Poprvé byla v letošním roce udělena cena Prepaid Product 2014, kterou si odnesla společnost MOPET CZ za 
BLESK peněženku, první komerční předplacenou platební kartu na českém trhu, jež byla uvedena na trh v říjnu 
roku 2014. 
 
cardmag l roman kotlán l best communications  
 
 

MasterCard ocenil osem výnimočných projektov v oblasti platobných kariet 
 
Bratislava, 19.2.2015 - Spoločnosť MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, 
ocenila najlepšie projekty roka 2014 týkajúce sa platobných kariet. Slávnostné odovzdanie cien bolo vyvrcholením 

celodennej konferencie MasterCard Day, ktorá sa konala vo štvrtok 15. januára 2015 v priestoroch 
hotela Saffron, v Bratislave. Autori víťazných projektov si odniesli celkom osem sklenených trofejí. 
 
„Trh platobných kariet sa v posledných rokoch posúva dopredu doslova míľovými 
krokmi, výnimkou nebol ani rok 2014. Boli sme svedkami mnohých technologických 

inovácií a moderných produktov, ktoré majú potenciál výrazne ovplyvniť domáci trh, a ja som veľmi 
hrdý na to, že práve spoločnosť MasterCard sa na väčšine moderných technologických riešení 
aktívne podieľa,“ povedal Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Českú republiku a 
Slovensko. „Úzka a dlhodobá spolupráca s bankami a ďalšími spoločnosťami je pre MasterCard 
kľúčová a my si veľmi vážime výbornej práce všetkých našich partnerov a predovšetkým ich dôvery 
v MasterCard. Každým rokom je pre nás rozhodovanie ťažšie, čo vypovedá o tom, na akej skvelej 
úrovni sa slovenský trh nachádza,“ dodal Miroslav Lukeš. 
 
V priebehu večera boli odovzdané ceny celkom vo ôsmich kategóriách: 
Najúspešnejším partnerom MasterCard za minulý rok sa stala Poštová banka, ktorá si odniesla dve 

ocenenia. Cenu Issuer 2014 získala Poštová banka za najväčší ročný nárast počtu vydaných 
bezkontaktných platobných kariet MasterCard PayPass. Druhé ocenenie Prepaid Product 2014 získala za najvyšší 
počet novovydaných predplatených kariet, ktoré  moderný, bezpečný a dostupný platobný nástroj pre každého.  
Tatra banka získala ocenenie Acquirer 2014 za najvyšší nárast počtu platobných terminálov akceptujúcich 

Ocenenie Spoločnosť Projekt 

Issuer 2014 Poštová banka Vydavateľ kariet s technológiou PayPass 

Acquirer 2014 Tatra banka Terminály s technológiou PayPass 

Acquiring Innovation 2014 ČSOB Prvý MasterCard Mobile na Slovensku 

Issuing Innovation 2014 Unicredit Bank U Konto s Debit MasterCard 

Premium Product 2014 VÚB Banka Magnifica MasterCard World Credit 

Commercial Product 2014 SLSP Business karta pre malé a stredné podniky 

Prepaid Product 2014 Poštová banka Vydavateľ predplatných kariet 

Most Effective Marketing Campaing 2014 OTP Banka 
Spotrebiteľská súťaž „Buď aktívny, plať kartou 
a vyhraj“ 
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platobné karty s technológiou MasterCard PayPass, čím sa významne podieľala na ďalšom rozšírení akceptačnej 
siete bezkontaktných kariet na Slovensku. 
 
ČSOB sa stala víťazom v kategórii Acquiring Innovation 2014, a to za prvú digitálnu peňaženku MasterCard 
Mobile na Slovensku, ktorá bola spustená na konci apríla 2014. MasterCard Mobile zákazníkom na českom a 
slovenskom trhu umožňuje jednoduché, pohodlné a bezpečné nakupovanie prostredníctvom chytrého mobilného 
telefónu. 
 
Unicredit Bank si odniesla cenu Issuing Innovation 2014 za moderný produkt U konto s platobnou kartou Debit 
MasterCard, ktorý je určený pre fyzické osoby od 15 rokov. 
 
VÚB Banka prevzala ocenenie Premium Product 2014, a to za prémiový program Magnifica s kartou MasterCard 
World Credit. Ide o prvú MC World kreditnú kartu vydanú na Slovensku. 
 
Ocenenie Commercial Product 2014 patrí Slovenskej sporiteľni za najväčší ročný nárast počtu vydaných 
business kariet pre malé a stredné podniky.  
 
OTP Banka zvíťazila v kategórii o najúspešnejšiu marketingovú kampaň Most Effective Marketing Campaign 2014 
za súťaž s cieľom motivovať klientov k aktívnemu využívaniu platobných kariet a bežného účtu. 
 
cardmag l roman kotlán l best communications 
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BEZPEČNOST 

Více než čtvrtina rhybářů útočila v roce 2014 na peníze  
 

Praha, 12.2.2015 - Více než čtvrtina, konkrétně 28,8%, phishingových útoků v roce 2014 byla zaměřena na 
krádež finančních dat od uživatelů. Oproti předchozímu roku je to sice o 2,7 procentního bodu méně, ale hlavně 
proto, že kybernetičtí zločinci přesměrovali svou pozornost z bank na platební systémy a internetové obchody. 
Analýzu zveřejnila Kaspersky Lab ve své zprávě o finančních kybernetických hrozbách Financial Cyber-Threats in 
2014 
 

Kybernetičtí zločinci zneužili jména známých bank v 16,3% útoků (v roce 2013 to bylo 22,2%). 5,1%odhalených 
phishingových útoků spadá do kategorie platebních systémů, v Česku je to dokonce 7,2% 
 

Jména známých internetových obchodů byla zneužita v 7,3% případů (6,5% to bylo v roce 2013) V 5,1% případů 
se ochranné technologie proti phishingu Kaspersky Lab spustily kvůli stránkám 
 

Poměr finančního phishingu odhaleného na systémech Mac se zvýšil o 9,6 procentního bodu na 48,5% případů, 
kdy bezpečnostní produkty Kaspersky Lab pro Mac OS X reagovali na pokus kybernetických zločinců o phishing 
 

Phishing, nebo také česky rhybaření, je druhem internetového podvodu, při němž se kybernetičtí zločinci snaží 
nalákat uživatele, aby jim poskytli svá data (přihlašovací údaje či další osobní informace) tak, že vytvoří falešné 
stránky imitující známé internetové zdroje. 
 

V kategorii platebních systémů útočili kybernetičtí zločinci na uživatele karet Visa (31%), PayPal (30%) a 
American Express (25%). V kategorii internetových obchodů vede stále Amazon s 32%, i když zaznamenal pokles 
o 29 procentních bodů. Analytici to připisují faktu, že se tyto firmy snaží s podobnými podvody ve velké míře 
bojovat. Útočníci proto hledají nové cíle – například v roce 2014 narostl počet phishingu cílícího na stránky 
prodávající letenky. Detailní informace o phishingové scéně v roce 2014 si přečtete na webu Securelist.com. 
Kaspersky Lab nabízí oceňované anti-phishingové technologie v produktech pro domácí i podnikové uživatele. 
Platforma Kaspersky Fraud Prevention poskytuje specifickou ochranu pro banky a jejich online řešení.  

O společnosti Kaspersky Lab 
Kaspersky Lab je největším soukromě vlastněným poskytovatelem koncových bezpečnostních řešení na světě. 
Společnost se řadí mezi čtyři největší prodejce bezpečnostních řešení pro koncové uživatele. Již více než 17 let 
patří Kaspersky Lab mezi přední inovátory v oblasti informačních technologií a poskytuje efektivní digitální 
bezpečnostní řešení velkým podnikům, malým a středním firmám i domácím uživatelům. Aktuálně společnost 
registrovaná ve Velké Británii působí v bezmála 200 zemích a oblastech a poskytuje ochranu více než 400 
milionům uživatelů. Více informací o společnosti Kaspersky Lab najdete na www.kaspersky.cz. 
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EXKLUZÍVNĚ 

Platební karty v dopravě 
 
V úvodním článku seriálu se Martin Procházka zamýšlel nad motivy pro použití bankovních karet ve 
veřejné dopravě. Dnešní díl popisuje jeden z prvních referenčních projektů - akceptaci bankovních 
karet v londýnské dopravě.  
 
Londýnský operátor veřejné dopravy Transport for London (TfL) má dlouhodobé zkušenosti s provozováním 
elektronického systému odbavení cestujících; systém dopravních karet Oyster zavedl před jedenácti lety a 
postupně jej rozvíjel. Po úvodním zavedení časových jízdenek záhy následovala funkce elektronické peněženky, 
která byla v roce 2005 rozšířena o tzv. capping. Ve stejném roce byl zprovozněn server Oyster Online, který 
cestujícím umožňuje správu Oyster karet a prohlížení provedených cest. Posledním milníkem v rozvoji Oyster pak 
bylo úplné zprovoznění v síti železničních dopravců na území „Velkého Londýna“ (Greater London) v roce 2010.  
 
Tarifní funkce Oyster zahrnují časové jízdenky (Travelcards) vydávané na 1 den, 7 dní, měsíc, rok, dále 
elektronickou peněženku PAYG (Pay As You Go) a denní omezení jízdného pomocí PAYG na cenu denní 
Travelcard. Funkce časových jízdenek a peněženky se doplňují - pokud držitel vyjede mimo platnost své časové 
jízdenky, uhradí se nedoplatek ze zůstatku elektronické peněženky. Zůstatek elektronické peněženky je dále 
možné využít pro placení dopravy v lodích RiverBus a lanovce Emirates Air Line, které nejsou součástí tarifu TfL.  
 
Z výše uvedených funkcí se na chvíli zastavme u tzv. cappingu, neboli denního omezení jednotlivého jízdného. 
Cestující s Oyster kartou, který využívá elektronickou peněženku PAYG, nemusí na začátku dne počítat, zda je pro 
něj výhodnější zakoupit denní jízdenku či postupně platit jednotlivé jízdy. Oyster během dne ze zůstatku 
peněženky postupně odečítá provedené jízdy, a to až do částky denní jízdenky, kterou už dále nepřekročí. 
Capping je unikátní funkcí, která se do značné míry stala synonymem pro londýnskou dopravu.  
 
TfL hodnotí systém Oyster jako velmi úspěšný. Zavedení Oyster umožnilo cestujícím pohodlnější přístup k placení 
jízdného, což v důsledku znamenalo zvýšení vybraných částek. Za dobu provozu schématu Oyster se snížily ztráty 
z neuhrazených jízd o 2,5 procentního bodu z celkových tržeb, což představuje roční úsporu 40 mil. GPB (cca 1,2 
mld Kč). Výhodou je rovněž rychlost odbavení u turniketů, která ve střední hodnotě činí cca. 350ms. Tato 
hodnota je kritická pro plynulost přepravy, aby při špičkách nedocházelo k přeplnění prostorů stanic a 
souvisejícímu ohrožení bezpečnosti cestujících.  
 
Z dlouhodobých zkušeností ovšem postupně vyplývala i některá omezení, která přináší použití dopravních karet 
s distribuovanou (off-line) architekturou. TfL odhaduje, že náklady na výběr jízdného činí 14% z uhrazených 
hodnot, přičemž ve stávajícím provozu Oyster nevidí rezervy pro další snížení. Schéma Oyster používá plně off-
line systém s udržením zůstatku na kartě. V důsledku tak není možné poskytovat cestujícím on-line informace o 
provedených cestách a kalkulaci jízdného. Cestující rovněž negativně hodnotí nízkou možnost informovanosti o 
provedených jízdách, občasnou chybovost systému a nutnost udržovat dostatečný zůstatek na kartě, pokud 
používají elektronickou peněženku PAYG. Tato nevýhoda je významná především pro turisty a občasné 
návštěvníky Londýna, kteří si musejí pořídit kartu, kterou v jiných městech nevyužijí.  
 
Pro nalezení budoucího odbavovacího systému TfL zahájil projekt FTP (Future Ticketing Project), který zkoumal 
další dostupné technologie, které by bylo možné využít pro londýnskou dopravu. Po analýze se základem FTP 
staly bezkontaktní bankovní karty, které jsou využívány jako platební metoda i jako jízdní doklad. V autobusech a 
na vstupních/výstupních branách cestující přikládá svoji bankovní kartu místo dosavadní karty Oyster. Použitý 
systém přitom není omezen na jediné karetní schéma a přijímá všechny bezkontaktní karty Visa, MasterCard a 
American Express aktuálně vydávané ve Velké Británii a většině ostatních zemí. Funkčnost FTP bude omezena na 
obslužný systém městské dopravy a má být co nejvíce podobná k stávajícímu schématu Oyster. TfL ani do 
budoucna neplánuje využít FTP pro další městské funkce. 
 
Implementace nového odbavovacího systému bude provedena v 5 fázích.  
 

Fáze 1: Prodej jednorázových jízdenek v autobusech.  
Tato fáze byla spuštěna v prosinci 2012 a zahrnovala prodej jednotlivých jízdenek bez umožnění denního omezení 
jízdného. 
 
Fáze 2: Paralelní funkčnost k elektronické peněžence PAYG s denním omezením jízdného. 
Zahájena byla 16.9.2014.  
 
Fáze 3: Paralelní funkčnost k Travelcards bez zvýhodněného jízdného.  
Zatím bez stanoveného termínu.  
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Fáze 4: Vytvoření nové vlastní obchodní značky či využití značky Oyster na kartách s bankovní technologií, která 
nahradí zvýhodněné a studentské karty Oyster.  
Zatím bez stanoveného termínu a bez rozhodnutí, zda půjde o vlastní značku ve vlastnictví TfL (zatím preferovaná 
varianta) nebo o využití bankovních karet vydávaných jedním či více partnery.  
 
Fáze 5: Migrace z technologie dopravních karet na technologii bezkontaktních bankovních karet.  
Při zahájení akceptace v autobusech v rámci fáze 1 TfL očekával, že zapojení bankovních karet bude stoupat z 
počátečních 0.5% na 1% z celkového počtu cest autobusy. Během prvního roku tak mělo být provedeno až 25 
mil. plateb bankovními kartami. Skutečné počty použití karet však byly nižší - za první rok provozu se uskutečnilo 
6.75 milionu transakcí bankovními kartami. Jako nejčastější důvod bývá označována nedokonalá náhrada 
funkčnosti Oyster, kde se ve fázi 1 nepočítalo se zavedením cappingu – denního omezení jízdného. Placení 
bankovní kartou tak bylo zřejmě využíváno turisty či návštěvníky Londýna a pouze v menší míře i rezidenty jako 
záložní platební prostředek (např. při zapomenutí karty Oyster nebo při spotřebování zůstatku elektronické 
peněženky). Používání bankovních karet v autobusech nicméně přispělo k tomu, že se TfL rozhodl ukončit nákup 
jízdenek za hotové v autobusech od července 2014.  
 
Fáze 2 byla spuštěna v září 2014 a na rozdíl od fáze 1 již jde o plnou alternativu k jedné ze stávajících funkčností 
- elektronické peněžence PAYG. Cestující přikládá bankovní kartu stejným způsobem jako Oyster. Během dne však 
nemá k dispozici údaje o celkové ceně jízdného, které je spočítáno až na konci dne v zázemí. Výpis jednotlivých 
segmentů i zúčtované částky je dostupný v elektronické podobě na serveru TfL. K bankovní kartě je pak každý 
den zúčtováno jízdné v celkové částce.  
 

Přes omezenou dobu provozu jsou již 
k dispozici první zkušenosti z používání 
bankovních karet ve fázi 2. Především 
neustále stoupá počet jízd uhrazených 
bankovními kartami; za prvních pět měsíců 
od spuštění fáze 2 jich bylo provedeno 41 
milionů a na začátku února 2015 bylo 
prováděno přibližně 415 tisíc jízd denně. 
Zajímavostí je, že se významně zvýšil i počet 
plateb bezkontaktními kartami v autobusech, 
kde byly karty přijímány už dříve. Zřejmě tak 
došlo k tomu, že i část obyvatel Londýna se 
rozhodla přejít z Oyster karty na placení 
jízdného pomocí bankovní karty, a to pro 
všechny provedené cesty. TfL rovněž zavedl 
novou sazbu jízdného – týdenní omezení 
jízdného od pondělí do neděle. Tato sazba je 
k dispozici pouze při placení bankovní kartou 
a pro Oyster není zavedena. 
 
Dostupná čísla jsou určitě inspirací pro 
banky, dopravce i obce. Otázkou ovšem 
zůstává, zda lze obdobný úspěch očekávat 

v podmínkách České republiky, které se od londýnských často liší. Tomuto tématu se bude věnovat další díl 
tohoto seriálu. Zpracováno s využitím podkladů Transport for London (www.tfl.gov.uk)  
 
Ing. Martin Procházka 
je konzultantem platebních karet a elektronických služeb, kde mezi jeho klienty patřili např. 
Citibank, Global Payments Europe, Home Credit, Komerční banka či Národná banka 
Slovenska. Pracoval v různých pozicích od odborné, středního a vrcholového managementu, 
až po jednatele a společníka vlastních obchodních společností. V poslední době se zaměřuje 
na akceptaci platebních karet ve veřejném sektoru, kde jeho klienty byly Česká pošta a 
Magistrát hlavního města Prahy v projektu Opencard. Je koordinátorem Pracovní skupiny 
pro použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě. 
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Vyšší částky za sebe utrácejí muži 
 
Výroční přehled Treat Index společnosti MasterCard ukazuje, že stále více lidí si dělá radost alespoň drobnými 
nákupy 
 
WATERLOO/Belgie, 26. ledna 2015 - Leden je pro mnohé z nás spíše pochmurným měsícem, a proto se snažíme 

najít způsoby, jak si zlepšit náladu a rozveselit se. Výsledky druhého výročního přehledu Treat 
Index společnosti MasterCard dokonce ukazují, že si za svoje potěšení rádi připlatíme. Přes 40% 
dotázaných se přiznalo, že si občas koupí něco jen tak pro radost, v předchozím roce to bylo 36%. 
Pro většinu z nás navíc není důležité, kolik „věc pro radost“ stojí, ale obecně lze konstatovat, že 
více utrácejí MUŽI. 

 
Průzkum proběhl v 17 státech a zúčastnilo se ho více než 15 000 respondentů. Společnost MasterCard zjistila, že 
muži i ženy si stále více uvědomují, že je třeba občas potěšit sám sebe. Možná je to překvapení, ale muži jsou 
ochotní za dárky pro sebe zaplatit vyšší částky než ženy. Téměř pětina mužů (18%) utratí více než 100 eur, 
zatímco v případě žen je tuto částku ochotno investovat pouze 8%. 
 
Muži utrácejí vyšší částky, ale jsou to ženy, kdo si náladu různými dárečky zlepšuje častěji. Nejvíce lidé sami sebe 
obdarovávají v Turecku, které je vysoko nad evropským průměrem. Turecké ženy se dle průzkumu potěší dárkem 
v 67%, muži v 51%. 
 
Více než polovina (58%) dotázaných uvedla, že nemají pocit marnotratnosti, když si čas od času udělají radost a 
zažijí pocit štěstí z pěkného dárku. To potvrzuje loňské výsledky – většina lidí vnímá dárečky pro sebe jako jednu 
ze základních potřeb. Provinileji se z nákupů pro sebe cítí ženy, a to i přesto, že utrácejí méně peněz. Nejčastěji 
mají špatný pocit ženy ve Švédsku (26%), u švédských můžu je to 16%, ačkoliv utrácejí za potěšení téměř 
čtyřikrát více než ženy. Každý pátý Švéd za něco pro sebe utratí více než 100 eur, ze švédských žen tuto hranici 
překročí pouze 5%. 
 
Češi se v porovnání se zbytkem dotázaných národností odměňují méně - 16% lidí dokonce prohlásilo, že si nikdy 
neudělají radost ani drobným nákupem, 22% lidí si něco pro sebe koupí jednou za měsíc a 34% jednou za půl 
roku. 63% dotázaných Čechů volí jako odměnu nejčastěji oblečení, boty a kabelky, nejčastěji utratí částku 
v rozmezí 251 - 1 250 Kč. Skoro polovina (47%) dotázaných z České republiky uvedla, že si dělají radost ve chvíli, 
kdy mají pocit, že si to opravdu zaslouží, 44% lidí si odměnami zvedá náladu.  
 
Evropské výsledky ukázaly, že nejvíce lidí se odměňuje častěji než jednou měsíčně, platí to u mužů i u žen (18% 
mužů a 17% žen). Čísla jsou velmi podobná, ale muži se radují z hodnotnějších věcí. V poměru 24% pro muže a 
13% pro ženy si dělají radost dražším „zážitkovým“ nákupem, například dovolenou, zábavou nebo technikou. Muži 
se rádi odměňují ve volném čase, 18% z nich utrácí výhradně o víkendech, v případě žen je to 13%. Ty pak 
nejvíce utrácejí za kosmetiku, časopisy, čokoládu a zákusky, kterými si rozjasňují každodenní život. 
 
Javier Perez, prezident společnosti MasterCard, komentuje výsledky: „Treat Index společnosti MasterCard 
ukázal, že dárky si umíme udělat radost bez ohledu na jejich hodnotu. A radost a požitek jsou 
něčím, co množství z nás v dlouhých zimních měsících potřebuje. Jsme velmi rádi, že se i přes 
trvající ekonomickou nejistotu lidé nebojí jednou za čas investovat sami do sebe. Samozřejmě, že 
musíme mít při těchto nákupech klid v duši, když dojde na placení, nikdo by si neměl dopřávat 
odměnu za cenu toho, že se třeba zadluží. My jsme si ve společnosti MasterCard plně vědomi toho, 
že lidé musejí tvrdě pracovat, aby si vydělali svoje peníze. My zase tvrdě pracujeme na tom, aby 
byly ochráněny.“ 
 
Poznámka: 
Průzkum byl realizován online komunitou Toluna v 17 zemích: Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, 
Nizozemí, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Česká republika, Řecko, 
Maďarsko, Rumunsko. Zúčastnilo se ho 15 129 respondentů v období 1. - 15.10.2014. 
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Hokej je zábava 
 
Praha, 28.2.2015 - Jedna z pražských hokejových arén, se stane v průběhu dubna 2015 
dějištěm prvního ročníků utkání v hokeji pod názvem „contactless hockey cup 2015“. 
Bitvu o metr vysoký zlatý pohár svedou mezi sebou dva výběry hokejistů z řad kartových 
útvarů bank, vydavatelských a technologických společností. Vítězem se stane tým, který 
dvakrát přehraje svého soupěře. Po utkáních bude následovat setkání hráčů se svými fanoušky. Partnery akce 
jsou společnosti MasterCard, Global Payments Europe, Sdružení pro bankovní karty, mediálním partnerem je 
magazín cardmag. Produkčně vše zastřešuje Art of Card.  
 
Hokejové týmy budou mít exkluzivně pro tuto akci vyrobené 2 sady speciálních dresů s originální černobílou 
grafikou. Fanoušci obou týmů budou mít možnost v trikách s obdobnou grafikou fandit na stadionu resp. si trika 
ponechat na památku. Z hokejové serie bude pořízena fotoreportáž a video.  Více informací naleznete průběžně 
na oficiálním webu www.contactlesshockey.com 
 
Uvedená akce je připravovaná na období těsně před konáním mistrovstvím světa v ledním hokeji, které proběhne 
od 1.5. do 17.5.2015 v Praze a Ostravě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
cardmag l roman kotlán l obrázek použit na základě licence s CVS Consulting s.r.o. 
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