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EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
 
Tenkrát …  
 
 
Je ostudné a skandální jakým způsobem je v současné společnosti zacházeno s lidským geniem a 
hodnotou, kterou přinesli či přinášejí výjimeční lidé. Je smutné jak jsou pokřivené hodnoty a kam 
směřuje myšlení převážné části společnosti. Téměř vše je podřízené bezbřehé hamižnosti. Cokoli co 
chcete, je možné zabalit do aplikace, do předem vykalkulovaných rychlých sekvencí laciného (i 
drahého) pozlátka. Nadčasovost a skutečná hodnota je věcí téměř ignorovanou. Kolik hodin filmové 
hudby musel zkomponovat Mistr Ennio Morricone, aby i on na sklonku svého tvůrčího období (a 
života) obdržel Oscara … ? Je hanebné, že ho obdržel až v roce 2016 (to si všichni před tím stáli na 
uších ?) 
 
 

Odešel David Bowie, jedna z nejvýraznějších osobností hudebního světa 20. století. Člověk, který se 
pět dekád hudebně, vizuálně a umělecky vyjadřoval k mnohému (…), člověk, který dokázal oslovit 
celý SVĚT ! Obávám se, že odchodem umělce jakým byl on, mizejí osobnosti, které prostřednictvím 
svého genia, dokázaly spojovat svět. Osobnosti, které dokázaly svět i ovlivňovat či měnit. 

 
 
 
 
S úctou 
 
Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 

Rekordní prosinec - 
přes 21 mil plateb 
kartou Visa u domácích obchodníků 

O šest milionů vzrostl v prosinci počet transakcí 
provedených kartou Visa oproti poslednímu 
měsíci roku 2014. Celkem tak v  prosinci 2015 
utratili Češi u tuzemských obchodníků kartou 
přes 15,5 miliard korun, z toho 760 milionů na  
e-shopech. 

Praha, 4. února 2016 - Celkový počet plateb 
provedených domácími kartami Visa u zdejších 
obchodníků během prosince narostl v porovnání 
s předchozím rokem bezmála o 37 procent na 
celkových 21,7 milionů transakcí. V prosinci 2014 to 
bylo 15,8 milionů plateb. Při porovnání stejných 
období vzrostly i meziroční útraty - z 12 miliard na 
15,5 miliard korun. Průměrná výše jedné transakce 
dosáhla 716 korun.  

„Tyto údaje jasně potvrzují rostoucí oblibu 
placení kartou, které je zejména díky 
bezkontaktním platbám stále pohodlnější. Lidé 
už karty zdaleka nepoužívají jen k úhradám 
vysokých částek. Stále častěji naopak pípnutím 
platí i malé nákupy nebo nakupují online,“ 
vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. Jeho slova 

potvrzují také statistiky výběrů z bankomatů, kde 
naopak meziročně došlo k mírnému poklesu o 2,5 
procenta. V průměru Češi vybírali necelých pět tisíc 
korun.  

Na internetu se kartou platí čím dál víc, 
především za zábavu  

V porovnání s předchozím obdobím výrazně rostou 
útraty kartou přes internet. Zatímco v prosinci 2014 se 
na českých e-shopech zaplatilo kartou zhruba 620 
milionů korun, loni to již bylo bezmála 760 milionů 
korun. Vzestupný trend bude podle Marcela Gajdoše 
pokračovat i nadále a v prosinci 2016 by se na 
internetu mohlo kartou Visa zaplatit zboží za jednu 
miliardu korun. „Češi milují moderní technologie, 
jsou vášnivými uživateli nejen laptopů, ale 
rovněž tabletů a chytrých telefonů. Dá se 
předpokládat, že si oblíbí i novinky, jako jsou 
chytré hodinky či náramky. Díky zjednodušení 
placení na internetu a neustálému zvyšování 
jeho bezpečnosti očekáváme další výrazný 
nárůst placení online. Ještě letos se navíc počítá 
s rozvojem mobilního placení, který Visa 
podpoří společnými projekty s Českou 
spořitelnou nebo Komerční bankou,“ informuje 
Marcel Gajdoš. V online prostředí Češi nejvíce utrácí 
za zábavní a volnočasové aktivity (zhruba 137 milionů 
korun) a u malých obchodníků (přes 120 milionů 
korun).  

Když platit v supermarketu, tak s kartou v ruce 

V místě prodeje s výrazným náskokem vede dlouhodobě nakupování v supermarketu (přes šest miliard korun) 
následované maloobchodními prodejnami (1,8 miliardy korun) a čerpacími stanicemi (1,4 miliardy korun). „Platit 
v supermarketu je naprosto běžné. Výhod platebních terminálů si všimli i menší prodejci, a proto již 
dnes není problém zaplatit kartou za menší nákup v koloniálu na menším městě,“ dodává Marcel 
Gajdoš. 

cardmag l grayling l grafika grayling 

(Zdroj: Statistiky Visa Europe) 
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Češi a britské e-shopy 

Češi utratili na Visa kartách za jediný měsíc 
v britských e-shopech víc, než kolik za stejné 
období zaplatili kartami v Rakousku, Německu a 
Polsku. 

Praha, 15. února 2016 - Podle statistik asociace 
Visa Europe Češi v předvánočním období nejčastěji 
vyjížděli do sousedních zemí. Kartami Visa nejvíce 
platili v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku. 
Celkově při svých prosincových výpravách do zahraničí 
utratili kartami Visa skoro miliardu korun (přes 927 
milionů).  

V podobné hodnotě (898 milionů korun) pořídili 
nákupy na zahraničních e-shopech, což jen potvrzuje 
trend, že lidé se nebojí kartou platit v internetových 
obchodech. Mezi e-shopy jednoznačně vítězí ty 
britské, na které připadla takřka polovina uvedené 
částky: 398 milionů korun.  

„V prosinci 2015 utratili Češi v britských e-
shopech kartami Visa o 10 procent více než o 
rok dříve. Celkem v nich během jednoho měsíce 
uskutečnili přes 440 tisíc jednotlivých transakcí. 
Pro srovnání - v amerických e-shopech, které ve 
výši utracené částky skončily na druhém místě, 
nakupovali desetkrát méně. Celkem v nich 
provedli jen cca 46 tisíc plateb v hodnotě přes 
71 milionů korun,“ přibližuje Marcel Gajdoš, 

regionální manažer Visa Europe pro 
Českou republiku a Slovensko. 

Do Německa na nákup, do Rakouska na 
dovolenou 

Pokud jde o výjezdy do zahraničí, o první příčku se 
přetahují Rakousko s Německem. V obou zemích Češi 
během prosince utratili kartami prakticky stejně - něco 
přes 150 milionů korun. Z hlediska počtu transakcí 
jasně vede Německo (přes 90 tisíc). Rakousko zase 
dosahuje téměř o třetinu vyšší průměrné částky na 
jednu transakci.    

„Z toho se dá usuzovat, že zatímco do Německa 
jezdí řada lidí zejména v prosinci cíleně na 
vánoční nákupy, do Rakouska Češi častěji 
směřují na dovolenou - tudíž více utrácejí např. 
za ubytování a služby. Podobné je to i s 
Polskem,“ odhaduje Marcel Gajdoš. 

Roste zájem o Austrálii a Zéland, USA ztrácí 

Ze statistik o útratách v zahraničí se dá odvodit i vývoj 
zájmu o jednotlivé turistické destinace. Zatímco v USA 
nebo Spojených arabských emirátech útraty v prosinci 
meziročně klesly (cca o 10, respektive 23 procent), 
jiné lokality jdou očividně nahoru. Takřka o pětinu 
stouply útraty na Zélandu, dobře si vede i Austrálie. 

cardmag l grayling 
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MasterCard ocenil osm výjimečných projektů v oblasti platebních karet 
 

8.1.2016 - Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách, ocenila výjimečné projekty roku 2015 v platebních 
kartách. Slavnostní předání cen bylo vyvrcholením celodenní konference 
MasterCard Day, která se konala 7. ledna ve Výstavní síni v pražském Mánesu. 
Autoři nejúspěšnějších projektů si odnesli celkem osm skleněných trofejí. 
Součástí večera byla exkluzivní expozice vybraných fotografií spojená 
s představením knihy Roberta Vana „Fotka nemusí být ostrá.“  
 
„Jsme velmi rádi, že si banky a další instituce vybírají společnost MasterCard jako 
partnera při realizaci svých inovativních projektů. To odpovídá 
dlouhodobé vizi společnosti MasterCard, která má za cíl 

zjednodušovat zákazníkům každodenní život,“ řekl Miroslav Lukeš, generální ředitel 
MasterCard pro Českou republiku a Slovensko, „i rok 2015 přinesl řadu zajímavých inovací, 
na nichž se naše společnost aktivně podílela. Těšíme se na letošní rok a další výzvy, 
které nás v oblasti placení v České republice čekají.“ 
 
V průběhu večera bylo předáno celkem osm cen v celkem sedmi kategoriích (abecedně): 
 

 
 
 

Nejúspěšnějším partnerem MasterCard se za loňský rok stala ČSOB, která si odnesla celkem dvě ceny.  Ocenění 
Issuer 2015 získala za největší absolutní meziroční nárůst objemu businessu na vydaných kartách MasterCard. 
Cenu Acquirer 2015 pak banka získala za největší absolutní meziroční nárůst objemů v acquiring businessu.  
 
Cenu Product 2015 za nejlepší prémiový projekt získala Komerční banka za produkt MasterCard World Business. 
Jedná se o speciální kreditní kartu pro aktivní podnikatele s řadou unikátních výhod a kromě jiného nabízí 
například 1% z každé platby kartou zpět na podnikatelský účet, úvěr 30 tis. Kč bez dokládání výkazů a bez 
poplatků. 
 
Nejúspěšnější marketingovou kampaní roku Most Effective Marketing Campaign 2015 byla vyhlášena soutěž 
Master inCard GE Money Bank na podporu prodeje kreditních karet MasterCard. Na webu GE Money Bank byla 
pro bankéře připravena edukativní hra, produktový kvíz a prodejní soutěž, která pomohla zvýšit plnění plánu 
kreditních karet.  
 
Fio banka získala ocenění Special Mention 2015, za zapojení se do programu Priceless Specials jako první banka 
v České republice. Svým klientům umožnila čerpat slevy u obchodníků, kteří jsou v Priceless Specials zapojeni. 
„Běžné bankovní služby poskytujeme standardně bez poplatků. Kromě toho se snažíme nabízet i 
něco navíc. Proto jsme uvítali možnost zapojení do nadstandardního bonusového programu 
MasterCard Priceless Specials. Naši klienti tak již skoro rok získávají zpět část peněz ze svých 
nákupů, nebo si plní své sny,“ říká Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky. 
 
Za instalaci bezkontaktních platebních terminálů do vozů městské hromadné dopravy v Plzni ocenila cenou Special 
Mention 2015 společnost MasterCard Plzeňské městské dopravní podniky. 
Ocenění Acquiring Innovations 2015 získala UniCredit Bank a Česká spořitelna za nejúspěšnější řešení 
implementace akceptace platebních karet pomocí mobilních platebních terminálů, takzvaných mPOS. UniCredit 
Bank připravila ve spolupráci se společnostmi Sazka a MasterCard řešení akceptace platebních karet mobilními 
platebními terminály u smluvních partnerů. Ti budou moci přijímat platby kartou pomocí platebního terminálu 
připojeného k chytrému mobilnímu telefonu nebo tabletu.  
 
cardmag l best communications l foto robert vano 

Ocenění Společnost   

Acquirer 2015 ČSOB Absolutní meziroční nárůst objemů v acquiring 
businessu 

Acquiring Innovations 2015 ČS 
UniCredit Bank 

Implementace mPOS 
Implementace mPOS 

Issuer 2015 ČSOB Absolutní meziroční nárůst objemů businessu na 
vydaných kartách 

Most Effective Marketing Campaing 2015 GE Money Bank Soutěž Master InCard 

Product 2015 KB MasterCard World Business 

Special Mention 2015 Plzeňské městské 
dopravní podniky 

Instalace bezkontaktních platebních terminálů 
ve vozech městské hromadné dopravy 

Special Mention 2015 Fio banka Zapojení do programu Priceless Specials 
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MasterCard ocenil šesť výnimočných projektov v oblasti platobných kariet 
 

15.1. 2016 - Spoločnosť MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a 
bezpečných platbách, ocenila výnimočné projekty roku 2015 v platobných kartách. 
Slávnostné odovzdanie cien bolo vyvrcholením celodennej konferencie MasterCard 
Day, ktorá sa konala 14. januára v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie v 
Bratislave. Autori najúspešnejších projektov si odniesli celkovo šesť sklenených trofejí. Novinkou 
roka sa stala platobná služba MasterPass 
 

„Sme veľmi radi, že si banky a ďalšie inštitúcie vyberajú spoločnosť MasterCard ako partnera pri 
realizácii svojich inovatívnych projektov. To zodpovedá dlhodobej vízii spoločnosti MasterCard, 
ktorá má za cieľ zjednodušovať zákazníkom každodenný život,“ povedal Miroslav Lukeš, generálny 
riaditeľ MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko, „aj rok 2015 priniesol rad zaujímavých 
inovácií, na ktorých sa naša spoločnosť aktívne podieľala. Tešíme sa na tento rok a ďalšie výzvy, 
ktoré nás v oblasti platenia na Slovensku čakajú.“  
 

V priebehu večera boli odovzdané ceny v celkom 6 kategóriách (abecedne): 

Ocenenie Issuer 2015 získala Slovenská sporiteľňa za najvyšší medziročný nárast objemu transakcií u 
obchodníkov za uplynulý rok. Ide nielen o transakcie kartou cez platobné terminály, ale aj cez e-shopy a platobné 
kiosky. Issuer (vydavateľ) je banka alebo iná finančná inštitúcia, ktorá vydáva kartu držiteľovi, s ktorým 
nadväzuje priamy zmluvný vzťah. 
 

Najlepším produktom roku Product 2015 sú predplatené karty Poštovej banky. Táto banka sa stala najväčším a 
najúspešnejším vydavateľom predplatených kariet na Slovensku. Predplatená karta funguje na princípe nabitia 
určitej sumy, ktorú majiteľ karty nemôže prečerpať. Kartu je možné po vyčerpaní znova nabiť. Ocenenie získala 
banka za ponuku najrozmanitejšieho balíka produktov, medzi ktoré patria aj darčekové karty alebo predplatené 
karty určené pre poskytovanie úverov. 
 

Cenu Acquirer 2015 potom získala Tatra banka za najvyšší medziročný nárast objemu transakcií u obchodníkov za 
rok 2015, to nielen platobnou kartou cez terminály, ale aj pomocou platobných kioskov alebo internetových 
obchodov. Ocenenie získala ako najúspešnejšia banka, ktorá spravuje sieť platobných terminálov a internetových 
obchodníkov a pomocou globálnej siete MasterCard zabezpečuje zúčtovanie kartových transakcií. 
 

Štvrté ocenenie, Acquiring Innovation 2015, získala ČSOB za platobnú službu MasterPass, ktorú zaviedla ako prvá 
banka na Slovensku. Globálna platobná služba MasterPass je certifikovaná digitálna peňaženka, ktorá umožňuje 
klientom jednoduchým kliknutím, bez prepisovania údajov o karte, realizovať platby na internete. Projekt 
MasterPass bol tiež vyhlásený ako novinka roku 2015. 
 

Cena Issuing Innovation 2015 bola udelená UniCredit Bank za zavedenie nového typu debetného účtu U-konto s 
modernou kartou Debit MasterCard. Ide o medzinárodnú čipovú debetnú kartu bez cestovného poistenia, s 
možnosťou nastavenia nízkych transakčných limitov. Kartu je možné používať pre bežné platby v obchodoch 
(teraz aj pomocou bezkontaktnej technológie) alebo na internete, pre výbery, vklady a náhľad zostatku účtu cez 
bankomat. 
 

Najúspešnejšou marketingovou kampaňou roku Most Effective Marketing Campaign 2015 bola vyhlásená kampaň 
Magnifica VÚB banky. Išlo o akvizičnú kampaň nových klientov kreditnej karty MasterCard World Magnifica, ktorá 
je najúspešnejšou kartou pre afluentný trh na Slovensku. 
 
cardmag l best communications l foto best communications 
 

ZE SLOVENSKA 

Ocenenie Spoločnosť   

Acquirer 2015 Tatra banka Najvyšší absolútny nárast objemu transakcií u 
obchodníka (POS GEV) 

Acquiring Innovation 2015 ČSOB Platobná služba MasterPass 

Issuer 2015 Slovenská sporiteľňa Najvyšší absolútny nárast objemu transakcií u 
obchodníka (POS GEV) 

Issuing Innovation 2015 UniCredit Bank Balíček produktov U-konto 

Most Effective Marketing Campaing 2015 VÚB banka Kampaň Magnifica 

Product 2015 Poštová banka Vydávanie predplatených kariet 
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MasterCard a VÚB Banka vyhrali prestížnu súťaž Zlatá minca  
v kategóriách kartových produktov  
 
26.1.2016 - Spoločnosť MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, a VÚB Banka, 

jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb 
na Slovensku, s radosťou oznamujú výhru v prestížnej súťaži finančných produktov 

Zlatá minca. Spolupráca oboch spoločností vyniesla prvé miesto hneď v dvoch kategóriách - Debetné karty a 
Kreditné karty. 
 
Zlatá minca je tradičnou súťažou hodnotiacou finančné produkty na slovenskom trhu, vrátane 
poistenia, bankových produktov, platobných kariet a fondov. V porote je 61 nezávislých finančných 
expertov.  
 
Prvé miesto v kategórii Kreditné karty získala VÚB Banka za vydávanie bezkontaktnej karty MasterCard World. 
Táto karta umožňuje vrátenie 1% z každého nákupu, bezplatné výbery z bankomatov na Slovensku aj vo svete a 
služby osobného asistenta na telefóne. Ak ju jej držiteľ využíva aktívne, neplatí žiadne mesačné poplatky. Navyše 
sa automaticky stáva členom Elite programu, ktorý prináša ďalšie benefity a výhodné ponuky, vrátane vstupov 
zdarma do letiskových salónikov vo Viedni a v Prahe. 
 
Najvyššiu pozíciu v kategórii Debetné karty získala VÚB Banka vďaka bezkontaktnej karte Maestro Dobrý anjel 
spoločnosti MasterCard. Banka prispieva za držiteľa karty 1% z objemu bezhotovostných platieb, vykonaných 
touto kartou na platobných termináloch na Slovensku aj v zahraničí, na konto neziskovej organizácie Dobrý anjel, 
ktorá pomáha ľuďom s onkologickým ochorením a ich rodinám. Viac na www.dobryanjel.sk. „Sme veľmi 
radi, že sme získali obidve prvé miesta na trhu s kartami na Slovensku. Ľudia sa postupne učia 
využívať prémiové kreditné karty so všetkými ich výhodami a užívajú si členstvo v Elite programe aj 
salóniky vo Viedni,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard pre ČR, SR a Rakúsko, „v prípade 
debetnej karty Dobrý anjel sme jej víťazstvom potešení snáď ešte viac, pretože prináša radosť a 
podporu do rodín, kde to skutočne veľmi potrebujú.“ 
 
„Nesmierne nás potešilo, že hneď dve naše karty získali pozornosť odborníkov a prestížne 
ocenenie. Keď zoberieme do úvahy, že počet používaných platobných kariet a ich popularita každý 
rok narastajú, sú Zlaté mince pre MasterCard World a Maestro Dobrý anjel mimoriadnym 
úspechom,“ uviedla Andrea Šipošová, riaditeľka odboru platobných kariet vo VÚB. 
 
O spoločnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných 
platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája spotrebiteľa, finančné inštitúcie, 
obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti 
MasterCard ešte viac uľahčujú, zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti - napríklad 
nakupovanie, cestovanie, podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, 
pripojte sa k diskusii na CashlessPioneers Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ v Engagement Bureau. 
 
O spoločnosti VÚB 
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 
krajinách po celom svete. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global 
Finance a EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími službami privátneho bankovníctva na Slovensku od 
magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 209 retailových pobočiek, 32 
firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.  
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MasterCard a ČSOB uvádza MasterPass na slovenský trh 
 

Bratislava, 16.12.2015 - Spoločnosť MasterCard prichádza na slovenský trh s globálnou platobnou službou 
MasterPass. MasterCard zavádza túto službu v spolupráci s ČSOB ako prvou bankou na Slovensku. 
 

MasterPass umožňuje zákazníkovi realizovať platby na internete. Zákazník si najprv nainštalujte jednu z 
existujúcich digitálnych peňaženiek MasterPass. V nej si zaregistruje svoju platobnú alebo predplatenú kartu/y a 
zadá aspoň jednu doručovaciu adresu. Pri nákupe je po stlačení platobného tlačidla MasterPass vyzvaný, aby vo 
svojej digitálnej peňaženke zvolil platobnú kartu a dodaciu adresu, ktoré chce použiť. Následne potvrdí celú 
platobnú transakciu.  
 

„Princíp služby MasterPass je skutočne veľmi jednoduchý. Zákazník si vyberie tovar alebo službu a 
prejde k platbe. Tam si zvolí platbu pomocou MasterPass,“ vysvetľuje Richard Walitza, VP pre mobilné 
platby a inovácie MasterCard pre ČR, SR a Rakúsko, „celý proces je bezpečný a pohodlný. Zákazník 
nemusí stále dokola zadávať údaje o platobnej karte alebo doručovacie údaje.“  
 
Prví obchodníci na Slovensku, u ktorých je možné túto službu využiť, sú obchodníci, ktorým akceptáciu 

platobných kariet pre internetové platby zabezpečuje ČSOB. „Ide o certifikovanú digitálnu 
peňaženku, ktorá umožní klientom jednoduchým klikom bez prepisovania údajov o 
karte zaplatiť na internete. ČSOB ponúka túto službu všetkým svojim internetovým 
obchodníkom akceptujúcim platby kartou na internete bez navýšenia poplatkov. 
Považujeme to opäť za jednu z praktických inovácií, čím chceme našim zákazníkom 

zvyšovať komfort pri platení a zjednodušovať procesy,“ hovorí Branislav Straka, člen predstavenstva a 
vrchný riaditeľ pre platby, elektronické distribučné kanály a ICT ČSOB.  
 

 „Užívateľ môže kúpiť tovar, službu alebo napríklad cestovný lístok priamo z mobilného telefónu, a 
to cestou do práce. Nemusí niekde na verejnosti vyťahovať platobnú kartu a opisovať z nej údaje 
pre dokončenie platby. Vďaka MasterPassu toto odpadá,“ dodáva Richard Walitza. 
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Viac  ako polovica Slovákov utratí za módu mesačne menej ako 
tridsať päť eur 
 
Spoločnosť MasterCard zverejňuje výsledky prieskumu, ktorý odhalil nákupné zvyklosti Slovákov v 
segmente oblečenia a módnych doplnkov. Prieskum ukazuje, že takmer dve tretiny ľudí nakupujú 
podľa aktuálnych módnych trendov a že Slováci s obľubou využívajú akčné ponuky a súťaže. 
 

Výsledky lokálneho prieskumu spoločnosti MasterCard ukazujú, koľko Slováci za nákup oblečenia, topánok a 
módnych doplnkov minú. Viac ako polovica Slovákov (58%) za tento tovar v obchode nechá v priemere do 35 eur 
za mesiac. Viac ako štvrtina (27%) respondentov je ochotná za najnovšie módne hity zaplatiť do 70 eur mesačne. 
Iba štyri percentá ľudí neváhajú do módy investovať každý mesiac viac ako sto eur. 
 

Takmer polovica opýtaných (43%) si minimálne raz za mesiac urobí nákupom oblečenia radosť. Zároveň takmer 
dve tretiny Slovákov (60%) nakupujú odevy a obuv s ohľadom na aktuálne trendy blížiacej sa módnej sezóny. 
 

Jedinečnú príležitosť, ako si doplniť šatník exkluzívnym oblečením a doplnkami, a zároveň získať mimoriadne 
výhody, ponúka MasterCard držiteľom kariet MasterCard a Maestro vďaka svojmu vernostnému programu 
Priceless Specials. „Celý program je unikátny tým, že zákazník pri platení kartou MasterCard získava v 
partnerských obchodoch zľavy a navyše pri sebe nemusí nosiť ďalšiu vernostnú kartičku. 
Registrovaní členovia programu majú tiež možnosť vyhrať splnenie svojho sna,“ hovorí Martina 
Piskorová, marketingová riaditeľka MasterCard, „ako v prípade nedávno ukončenej špeciálnej akcie v 
spolupráci s Orsay.“ 
 

Zákazníci obľúbeného dámskeho obchodu s odevmi Orsay sa mohli prihlásiť do súťaže „Víkend v Londýne 
s Orsay“, ktorá prebehla tento rok v októbri a novembri. Každý majiteľ platobnej karty MasterCard alebo Maestro 
zaregistrovaný v programe Priceless Specials získal späť 2% z ceny každého nákupu oblečenia v obchodoch Orsay 
po celom Slovensku. Zároveň bol zaradený do žrebovania o pobyt v Londýne, kde si okrem nákupu so stylistom 
mohol užiť večeru v známej trendy reštaurácii aj fotografovanie na londýnskych ikonických miestach. Čakalo na 
neho tiež špeciálne prekvapenie. Na www.specials.sk stačilo napísať, prečo práve on/ona má vyhrať výlet do 
Londýna. 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Austria Card - partner v projektu prvních celostátních mobilních plateb 
Vídeň, únor 2016 - Mobile Maestro, Near Field Communication (NFC) mobilní platební aplikace byla spuštěna 
společností Payment service Austria (PSA), technickou podporu zajišťuje Austria Card. 
 
Po úspěšném ukončení pilotního projektu v průmyslově nejvyspělejším městě 

Linec (v Horním Rakousku) na podzim 2015, 
mohou od letošního roku všichni držitelé Maestra 

karet v Rakousku provést platbu mávnutím svého mobilního telefonu před 
bezkontaktním platebním terminálem. Konstantinos Lagios, obchodní 
ředitel Austria Card k tomu řekl: "Mobile Maestro nastartuje novou 
kapitolu v oblasti mobilních plateb, protože v sobě spojuje nejen 
ještě větší komfort s vysokou úrovní zabezpečení, ale hlavně  bude 
zpřístupněný všem rakouským držitelům Maestro karet. Rádi 
bychom poděkovali PSA za důvěru, že Austria Card v tomto 
významném projektu mohla spolupracovat." 
 
Aplikace je pro Android s mezinárodní akceptací  
 
Mobile Maestro jsou k dispozici pro mobilní telefony Android, verze 4.1 a vyšší. Službu je možné využít ve více než 
250.000 Pay Pass akceptačnich místech po celém světě, včetně 35.000 bezkontaktních POS v Rakousku. "Jsme 
hrdí, že jsme jako první zavedli celostátní systém mobilních plateb. Děkujeme Austria Cardu, 
nášemu dlouholetému  partnerovi, za poskytnutí rozsáhlých  odborných expertýz v oblasti 

platebních technologií ", říká Dr. Rainer 
Schamberger, generální ředitel PSA.  
 
Pro zajištění co nejvyšších bezpečnostních 
standard bylo rozhodnuto uložit všechny citlivé 
informace v mobilním telefonu na secure 
element. Datacenter je hosted u Austria Card, 
které je certifikováno pro mobile provisioning 
oběma platebními asociacemi  - Visa i 
MasterCard. Kromě toho, Austria Card garantuje 
a zajišťuje dodržení nejvyšších bezpečnostních 
aspektů, jako je sensitive key managemnet, PCI 
DSS complain network infrastructure a 
monitorování transakcí přes BSM (Trusted/
Business Service management). 
 
O společnosti Austria  Card 

 
Austria Card je kompetentním dodavatelem smart karet v oblasti  platební, státní, podnikové, ale i ve veřejné 
dopravě,  je partnerem ve vývoji  sofistikovaných chipových technologií a digitální ezpečnosti. Ročně se vyrobí 
přes 70 milionů karet, toto zajišťuje zhruba 400 zaměstnanců. Dvě třetiny vyrobených karet se exportují 
především do zemí střední a východní Evropy, Skandinávie a na Střední východ. 
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MasterCard je hlavním sponzorem slavných lyžařských 
závodů na Hahnenkammu v Kitzbühelu 

 
28.12.2015 - Společnost MasterCard oznamuje, že se stala hlavním sponzorem a oficiálním 
poskytovatelem plateb během konání Světového poháru v alpském lyžování na Hahnenkammu 
v Kitzbühelu. Tyto závody jsou v mezinárodním kalendáři zimních sportů známé jako událost roku. 
Letošní ročník bude probíhat od 19. do 24. ledna 2016. 
 
Velkolepé závody na legendárních sjezdovkách Streif a Ganslernhang nalákají každý rok téměř sto tisíc diváků a 
více než 300 milionů kumulativních televizních diváků v Evropě. 
 

„Spojení s významnými sportovními událostmi je pro MasterCard 
důležitým způsobem, jak nabídnout spotřebitelům a fanouškům 
z celého světa zážitky k nezaplacení, které jsou úzce spojeny s 
jejich vlastní vášní. Jsme potěšeni, že napomáháme, aby se tato 
událost stala nezapomenutelnou, a nabízíme snadný a 
zjednodušený přístup do nejlegendárnějšího sportovního města 
v rakouských Alpách,“ říká Cristina Saccà, vedoucí marketingu pro 
střední a východní Evropu společnosti MasterCard. 
 

Přítomnost společnosti MasterCard tedy značí jasné zaměření na fanoušky 
a nadšence lyžování: ti, již na místě zaplatí bezhotovostně, budou mít 
šanci, že budou vybráni, aby sledovali závodu z MasterCard Lounge, jež 
se nachází přímo vedle cílového skoku. Navíc zažijí množství tzv. priceless 
překvapení, včetně speciálních výhod v dějišti konání akce, např. 
přednostní přístup k této nejokázalejší lyžařské akci. 
 

„Jsme hrdí, že jsme získali globální top značku v podobě 
MasterCard jako nového partnera Hahnenkamm závodů. To 
jasně poukazuje na vysokou úroveň, kterou tato akce má,“ říká 
Philipp Radel, generální ředitel společnosti Weirather-Wenzel & Partner, 
marketingového partnera Kitzbühler Ski Club (K. S. C.). 
 

 
Bezhotovostní platby - nová služba v Kitzbühelu 
 

Společnost MasterCard, oficiální poskytovatel platebních služeb na místě, nabídne mnoho možností pro pohodlné 
bezhotovostní, a dokonce i bezkontaktní platby: od nákupu vstupenek online nebo na všech 
vstupech přes vybrané stánky v cílovém prostoru až po stánky s občerstvením v centru 
města Kitzbühel budou mít návštěvníci možnost platit bezhotovostně svojí kartou MasterCard 
nebo Maestro. Jedná se o unikátní službu v rámci zimních sportovních akcí, u nichž se počítá 
nejenom rychlost při závodu, ale také čekání ve frontách.  
 

„Díky MasterCard budou mít fanoušci poprvé možnost zaplatit bezhotovostně na všech klíčových 
místech akce. Hahnenkamm znovu potvrzuje, že stanovuje nové standardy na vysoké úrovni v 
oblasti kvality služeb,“ komentuje Dr. Michael Huber, prezident Kitzbühler Ski Club (K. S. C.).  
 

Společnost MasterCard je sponzorem a partnerem špičkových mezinárodních sportovních událostí, jako jsou např. 
Liga mistrů UEFA a French Open v Paříži, a nyní bude také přítomna při zimních sportech. 
 

O společnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, 
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti 
MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti - například nakupování, 
cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k 
diskusi na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau. 
 

O závodech Hahnenkamm  
Závody Hahnenkamm byly představeny v roce 1931. Jsou organizovány klubem Kitzbühler Ski Club (K.S.C.). 
Sjezdový závod na takzvané „Streif" je považován za nejtěžší závod v kalendáři FIS Světového poháru. Čítá 
80metrové skoky, strmé svahy až do 85% stoupání a rychlost dosahující 140 km/h. Vítězství v Kitzbühelu je 
kromě vítězství na olympiádě nebo na mistrovství světa sportovci považováno za vrchol jejich kariéry. V 
Kitzbühelu je přítomno také více než 700 zástupců médií z více než 30 zemí. Závody vysílá zhruba 45 televizních a 
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30 rozhlasových stanic. 4 závody konané o víkendu generují více než 180 hodin času televizního vysílání a přes 
300 milionů kumulativních televizních diváků v Evropě, www.hahnenkamm.com 

 

O společnosti Weirather-Wenzel & Partner 
WWP Group je nezávislá sportovní marketingová agentura s více než 25letou zkušeností na trhu. Náš tým s více 
než 90 odborníky na sport a komunikaci se stará o zájmy našich klientů v 8 evropských lokalitách. Působíme na 
značky přes pozitivní emoce sportu. Věříme ve sportovního ducha a partnerství. Doprovázíme korporátní klienty v 
průběhu jejich vývoje a hodnocení sponzorských strategií a komunikačních kampaní. 
Od roku 1997 je WWP je marketingovým partnerem Kitzbühler Ski Club (K. S. C.) odpovědným za akvizici 
sponzorů a provoz KitzRaceClub, který zaštiťuje více než 1 000 VIP hostů každý den v průběhu závodního 
víkendu! www.wwp-group.com 
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SIA Acquires Start Up  T-Frutta and enters the digital 
kupon market 
 
Acquisition of 69% of Ubiq, a company specializing in the development of innovative technology solutions, 
particularly in the field of digital promotions The app T-Frutta, available in Italy from next summer, enables 
consumers to earn cash while doing their grocery shopping  
 
Milan, 27 January 2016 - SIA S.p.A. has acquired 69% (51% acquisition plus capital increase) of 
UBIQ, a start-up established in 2012 from a spin-off of Parma University, specializing in the design 
and development of innovative technology solutions, particularly in the field of promotions, where 
it operates with the brand T-Frutta (www.t-frutta.it). T-Frutta is an app which lets consumers 
obtain cash-back when they do their grocery shopping every time they choose the products 
proposed online.  
 
This move is part of SIA’s growth strategy as a technologically advanced company in the digital payments sector 
also through the acquisition of innovative enterprises and the spread of value- added services via mobile 
technology. More specifically, the initiative allows SIA to enter the couponing market thanks to the know-how of 
UBIQ which in 2015, after seven months in business, had reached a turnover of around €800,000.  
 
Through this initiative, on one hand SIA is addressing the consumers who are more disposed to using digital 
instruments (such as apps, wallets and mobile payments) and interested in tailor-made promotions and, on the 
other, the brands seeking new ways to contact customers and build their loyalty.  
 
Couponing and T-Frutta  
The Italian paper coupons market is worth around €70 million. Over the past year, brands have shown increasing 
interest in a new tool, the digital coupon, which benefits from a redemption rate higher (35%) than that of a 
paper coupon (13%).  
 
As far as the development of couponing via mobile is concerned, in May 2015 UBIQ launched T-Frutta, the first 
app in Italy that enables consumers to earn cash when buying branded products on special offer, simply by 
photographing their receipt. The cash credit takes place easily and rapidly - by bank current account, PayPal or 
check - to be spent freely, without any restriction or obligation of new purchase or conversion into vouchers.  
 
T-Frutta utilizes a proprietary, patented software based on a single data recognition technology contained in 
“speaking” sales receipts (detailing the products bought). The service - already available in Milan, Modena, Rome, 
and from the beginning of 2016 also in the Monza-Brianza area - will gradually be extended to the whole country 
by summer. Seven months on from the launch, there are already around 35,000 active users, with over 112,000 
receipts managed meaning cash-backs available to consumers worth more than €300,000.  
 
Advantages for consumers and brands  
Thanks to T-Frutta, consumers can earn cash easily and immediately every time they go shopping, choosing 
brands from among those proposed. Through the T-Frutta system, brands can reach the final consumer directly, 
promoting their products in an innovative manner to specific customer targets.  
 
There are already approximately 25 big name brands that have placed their products on T-Frutta. These include 
Procter & Gamble, Unilever, Bolton Food, San Pellegrino, Lavazza, Ferrero, Barilla, Grandi Salumifici Italiani, 
Heineken, Nivea Beiersdorf, Conserve Italia, ParmaReggio, Monini, Ponti, Branca, Campari, Parmalat, Fater, Rana, 
Alpro and Auricchio.  
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T-Frutta can be downloaded free from App Store or Google Play. After installing it on a smartphone or tablet, the 
user can see the product promotions that earn cash. Purchases can be made in all stores which use receipts 
detailing the products bought. Then the user photographs the receipt and sends it via the app to T-Frutta which, 
after reading the information contained on the receipt, credits the cash the consumer can receive by a method of 
their choosing and spend as they wish.  
 
About 
SIA is European leader in the design, creation and management of technology infrastructures and services for 
Financial Institutions, Central Banks, Corporates and Public Administration Bodies, in the areas of payments, e-
money, network services and capital markets. SIA Group provides its services in over 40 countries, and also 
operates through its subsidiaries in Hungary and South Africa. The company has offices in Milan, Brussels and 
Utrecht.  
 
In 2014, SIA managed 9.2 billion clearing transactions, 3.6 billion card payments, 3 billion payments, 30.2 billion 
financial transactions, and carried 326 terabytes of data on the network. The Group is made up of seven 
companies: the parent SIA, the Italian companies Emmecom (innovative network applications for banks and 
businesses), Pi4Pay (services for Payment Institutions), TSP (front-end services for companies and P.A.) and Ubiq 
(innovative marketing technology solutions), 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 - jiffy.sia.eu/en  
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Visa Europe hlásí rekordní tržby 

Londýn/Praha, 26. ledna 2016 - Visa Europe oznámila své historicky nejvyšší tržby ve výši 2,31 miliard eur 
(zhruba 62 miliard korun), což znamená meziroční nárůst o 25 procent (v období od července 2014 do června 
2015). Náklady se čtvrtým rokem drží na téže úrovni a organizaci se podařilo vrátit svým akcionářům rekordních 
739 milionů eur (necelých 20 miliard korun) ve formě vratek a společných investičních iniciativ. 

Prostřednictvím asociace Visa Europe se nyní zaplatí jedno euro z každých 5,70 eur, jež se v Evropě utratí 
(v České republice je to jedno euro z každých 12,50 eur), a počet karet Visa vydaných v Evropě čítá 522 milionů, 
tedy více než jednu kartu na dospělou osobu. 

Rok 2015 - rekordní rok pro Visu 

„Nejnovější výroční zpráva ukazuje, že po finanční stránce šlo o náš nejúspěšnější rok vůbec, a to 
skutečně s výrazně lepšími výsledky. Současně se nám podařilo zajišťovat stoprocentní dostupnost 
našich systémů nepřetržitě po více než 100 měsíců a udržovat si důvěru díky rekordně nízké úrovni 
podvodů, tedy 5 centů z každých 100 zaplacených eur, tedy 0,044% v období od července 2014 do 
června 2015. vedle toho byly neméně důležité investice do dalších vrstev kybernetické a datové 
bezpečnosti,“ uvedl Nicolas Huss, generální ředitel Visa Europe. 

Předběžné pozitivní výsledky hlásí rovněž česká Visa Europe. „Očekáváme, že Visa Europe Česká republika 
naváže na výborná celoevropská čísla. „Velmi zásadní je neustále rostoucí objem bezkontaktních 
karet, kde z celkového počtu transakcí u obchodníků placených Visa kartou, je více jako 65 procent 
bezkontaktních plateb,” doplnil Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. 

Rozmach bezkontaktního placení pokračuje 

Bezkontaktní platby dosahují nevídaného růstu - v roce 2015 Visa Europe překonala hranici miliardy 
bezkontaktních transakcí za rok - a na významných trzích jako například ve Velké Británii rychle zastiňují hotovost.  

„Rovněž jsme uvedli tokenizační službu, která nahrazuje citlivá data o účtech a zvyšuje bezpečnost 
digitálních plateb. Co je velmi důležité, transakce tak mohou probíhat na existující platební 
infrastruktuře. Nejprve tokenizace podpořila nově představenou službu Apple Pay v Británii a dále 
se má stát základem pro mnoho dalších platebních produktů a řešení v následujících měsících a 
letech,“ dodal Nicolas Huss, generální ředitel Visa Europe. 

Počet bezkontaktních transakcí dosáhl v období od října 2014 do září 2015 výše 1,7 miliard. Ve Velké Británii dnes 
představují každou sedmou osobní transakci s kartou Visa (říjen 2015), zatímco o rok dříve šlo jen o každou 
pětadvacátou. Na tuzemském trhu spadá 7 z 10 transakcí u obchodníka na bezkontaktní platby a Česko tak patří 
mezi lídry v těchto bezkontaktních platbách v rámci celé Evropy.  
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Nastal čas, aby se Visa sloučila v jednu globální společnost 

Asociace Visa Inc. a Visa Europe v listopadu 2015 oznámily, že se definitivně dohodly na převzetí Visa Europe 
společností Visa Inc., přičemž spojením vznikne jediná globální společnost. Transakce je nyní předmětem 
schvalovacích procedur ze strany regulátorů, dokončení se předpokládá ve třetím čtvrtletí fiskálního roku Visa 
Inc., tedy v období duben - červen 2016. 

„Tato dohoda přinese členům značnou hodnotu, a to jak díky zaplacené ceně, tak vzhledem ke 
skutečnosti, že podle představenstva bude propojená Visa moci lépe sloužit potřebám a růstu 
zákazníků. Rovněž jsme si jisti, že asociace Visa Inc. je pevně odhodlaná dlouhodobě investovat do 
podnikání v Evropě a nadále ho rozvíjet,“ informoval předseda dozorčí rady Visa Europe Gary Hoffman. 

„Visa Europe si vede neuvěřitelně dobře. Když se však na situaci podíváme z dlouhodobého hlediska 
a v kontextu prudce se měnícího prostředí, zvyšující se globalizace, čím dál intenzivnější regulace a 
konkurence, neexistuje vhodnější okamžik, kdy se spojit v jednu společnost. Načasování je ideální, 
protože rozsah, rychlost na trhu a investice jsou zcela zásadní pro naši konkurenční výhodu. 
Integrace do jediného globálního podniku nám zajistí finanční sílu a takovou provozní velikost, 
abychom mohli urychlit příští generaci plateb napříč Evropou a budovat hlubší vztahy s našimi 
stávajícími i novými klienty. Díky této akvizici také Evropa získá silnější hlas na globální úrovni, aby 
mohla využít naší přední pozice na světě k rozvíjení vlastní budoucnosti. 

Našim evropským klientům nabídneme lepší přístup ke globálním možnostem, technologiím a 
zdrojům. Rychlejší vývoj elektronických plateb bude utvářet budoucnost obchodu, přinášet 
hmatatelné výhody obchodníkům, jimž pomůže rozvíjet podnikání, a spotřebitelům umožní platit 
kdekoliv a kdykoliv si budou přát a z jakéhokoliv zařízení,“ uzavírá Nicolas Huss. 

O Visa Europe 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 38 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, jehož podíl na trhu 
vzrostl z 55,5% v roce 2011 na 56,9% v roce 2013 a předstihl tak konkurenční MasterCard. 

Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby milionům 
evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa Europe jsou odpovědni 
za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i obchodníky. Visa Europe je rovněž 
největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá za zpracování 18 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. 

Visa Europe je nezávislá asociace, která má exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. 
V partnerském vztahu úzce spolupracuje s organizací Visa Inc. 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. 
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cardmag no 1.2016                                                                                              28                                                                                            © březen 2016 

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 1.2016                                                                                              29                                                                                            © březen 2016 

 

 

 

American Express leads in $1.2 trillion T&E sector 
London, 5th February 2016 - The T&E sector, consisting of American Express, JCB and Diners Club, represents only a 

small proportion of the total payment cards market, but is nevertheless a huge segment in its own 
right. Use of T&E cards varies widely by sector and geography, and spending per card is high 
compared to other types of card. American Express is the largest of the T&E players and accounts for 
more than three quarters of global T&E card expenditure.  

T&E spending varies from 1% of the total in CEE to 14% in North America 

According to RBR’s report, Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020, T&E cards - predominantly 
charge and credit products - were used for payments amounting to $1.2 trillion in 2014, equating to 6% of the $20 
trillion spent on all cards globally. This represents a slight fall in proportion of total card spending since 2013, 
reflecting the stronger growth in the pay-now sector than the pay-later sector. T&E cards are typically more 
frequently used in mature markets; their share of spending ranges from 1% in central and eastern Europe and the 
Middle East and Africa to 14% in North America. 

American Express sees a small gain in share in 2014 

American Express accounted for 78% of global T&E card expenditure in 2014, with most of the remainder being 
carried out on JCB cards. Whilst shares of spending for all three schemes remained relatively stable in 2014, 
American Express made modest gains at the expense of Diners Club. 

JCB’s share of T&E spending is lower than its share of cards as this scheme is most widely issued in Japan where 
such cards are used for relatively low-value purchases compared to other countries. In contrast, American Express 
accounts for a higher share of T&E value than card numbers. 

Global T&E Card Spending by Scheme, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

JCB strong in Asia, but lags behind American Express in other regions 

RBR’s study shows that while JCB is the largest T&E scheme in its home region of Asia-Pacific, with a 61% share of 
spending on such cards, it trails far behind its T&E rivals in all other world regions. This is because JCB cards are 
issued on a limited scale outside Asia-Pacific, where acceptance is also sparser. American Express’s highest regional 
share of T&E expenditure is in its home region of North America. 

Huge potential beyond core travel and entertainment sectors still remains 

The T&E schemes are now all accepted at more than half of merchant outlets worldwide and in many countries are 
offered as mass-market consumer cards. RBR predicts that future scheme shares will be influenced by these 
organisations’ success in further extending acceptance beyond the core travel and entertainment acceptors, and 
cardholding beyond the commercial and upmarket sectors. 
 
About  
These figures and insights are based on RBR’s Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 report. RBR 
is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking automation 
and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through published 
reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium research reports 
on ATMs and payment cards. 
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Turisté v Česku utratili kartami Visa téměř tři miliardy 

Výhody přijímání karet byly v prosinci 2015 jasně potvrzeny rekordními tržbami u českých 
obchodníků, u nichž cizinci zaplatili kartami Visa zhruba 2,7 miliardy korun. Meziročně narostl 
zejména podíl online plateb - jejich objem se zdvojnásobil na 640 milionů korun. 

Praha, 10. února 2016 - Zahraniční turisté používali v České republice své karty hlavně u obchodníků, ať už 
kamenných či internetových. Výběr z bankomatů představuje jen 36 procent jejich útrat (i tak ale cizinci vybrali 
980 milionů korun).   

Nejvíce utráceli Němci, Rusové začali šetřit 

V místě prodeje zdaleka nejvíce platili kartou Němci. Během prosince u českých obchodníků utratili v přepočtu 
přes 374 milionů korun, což představuje takřka pětinový nárůst (18%). Slováci utratili meziročně dokonce o 
čtvrtinu více, bezmála čtvrt miliardy korun (229 milionů). Na třetím místě skončili těsně před Brity Rusové. Ti jako 
jediní v první pětici nakupovali méně než v předchozích letech, asi o 10 procent. 

Zdroj: Statistiky Visa Europe 

E-shopy berou útokem Slováci a Britové 

Na čele žebříčku nejvyšších útrat v online prostředí se umístili Slováci. Nakupování v českých e-shopech je u nich 
populárnější než kdy dřív - celkový objem jejich útraty vzrostl takřka o 52 procent na bezmála 150 milionů korun. 
Počet jednotlivých transakcí stoupl dokonce o 71 procent, na prvním místě v růstu transakcí byli Britové. Ti 
dosáhli 135 procentního nárůstu počtu plateb a takřka trojnásobného navýšení celkové útraty. Třetí místo obsadili 
Američané.   

„Ze statistik je jasně vidět, že Slováci u nás řešili především předvánoční nákupy - v průměru utratili 
necelých tisíc korun na transakci. Naproti tomu průměrná útrata Britů i Američanů se pohybovala 
mezi třemi až čtyřmi tisíci korun - častěji totiž platili za ubytování a další služby. U Australanů 
průměrná výše jedné online platby dokonce přesahovala osm tisíc korun. Tam se dá usuzovat na 
vysoké cestovní náklady,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a 
Slovensko.  

Úhrada cestovních nákladů online? Běžná praxe  

Náklady spojené s cestováním představují nejvyšší položku ve výčtu všech oblastí, za které u nás cizinci platí 
kartou přes internet. Konkrétně v tomto segmentu došlo k meziročnímu nárůstu objemu útraty o 320 procent. 
Velmi výrazně narostly také útraty za volnočasové a zábavní aktivity, ale třeba i za oblečení. 
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Odbavení ve veřejné dopravě 
 
Tarify a odbavovací systémy jsou nástroje pro výběr jízdného ve veřejné dopravě. Zavádění 
platebních karet v dopravě naráží na odlišnosti v jednotlivých krajích a městech. Bezpochyby by 
bylo výhodné, aby se způsob odbavení cestujících sjednotil v celé ČR, ale je to reálné?  
 
Seriál o platebních kartách ve veřejné dopravě, který vycházel v magazínu cardmag v předešlých číslech, popsal 
prostředí veřejné dopravy a podmínky akceptace bankovních karet v tomto sektoru. Je zřejmé, že placení ve 
veřejné dopravě přináší výzvy, které nejsou obvyklé v ostatních odvětvích. Zatímco zavádění akceptace 
v maloobchodě či na samoobslužných terminálech je stejné v celém státě, či dokonce v EU, akceptace bankovních 
karet ve veřejné dopravě se liší v jednotlivých krajích a městech ČR. Je možné očekávat, že by se postupy 
odbavení cestujících ve veřejné dopravě sjednotily?  
Tato otázka zajímá nejenom odborníky bankovních karet, ale i sektor veřejné dopravy. Ministerstvo dopravy 
publikovalo v červnu loňského roku dokument „Bílá kniha - koncepce veřejné dopravy 2015-2020 
s výhledem do roku 2030“, který je volně dostupný na webových stránkách ministerstva dopravy. Související 
tisková zpráva uvádí: „Většina subjektů se vyslovila pro zachování stávajícího stavu, kdy stát bude 
objednávat dálkovou dopravu a kraje dopravu regionální.“ I do budoucna tedy bude i nadále zachován 
současný stav, kdy financování dopravy v regionech a městech je v zodpovědnosti samosprávy a nikoliv 
centrálních institucí. Je zřejmé, že tento způsob financování nepodporuje budoucí centralizaci odbavení, která by 
byla důsledkem národních standardů.  
 
Dalším aspektem je geografické rozložení regionů. Odlišnou motivaci ke vzájemné spolupráci budou mít kraje se 
silným krajským městem, které je přirozeným centrem regionu (např. Jihomoravský, Jihočeský či Plzeňský), od 
krajů, jejichž krajská města jsou v blízké vzdálenosti jiného krajského města (Pardubický a Královéhradecký) či 
krajské město dokonce sdílí (hlavní město Praha a Středočeský kraj). I uvnitř krajů mohou být významné rozdíly. 
Některé kraje mají jedno město, které významně dominuje v rámci kraje (Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský), 
jiné jsou pak tvořeny větším počtem místních center s menší dominancí krajského města (Moravskoslezský, 
Ústecký).  
 
Hlavním tématem dnešního článku je však další důvod - odlišná historie odbavení a různé strategické záměry 
v jednotlivých krajích a městech. Tarify a odbavovací systémy se - zejména v prostředí městské hromadné 
dopravy - vyvíjely v různých místech odlišně již před rokem 1989. Po roce 1989 byla role samosprávy často 
posilována na úkor centrálních institucí, a tak způsob odbavení a ceny hromadné dopravy v jednotlivých městech 
byly ponechány na rozhodnutí měst. Jedním z důvodů bylo opět financování, kdy městské dopravní podniky jsou 
většinou vlastnicky kontrolovány městem a většina nákladů městských dopravců je hrazena z městských a 
krajských rozpočtů.  
 
Současné odbavovací systémy jsou proto výsledkem poměrně dlouhého vývoje, kdy zásadní změny byly 
prováděny pouze zřídka, zpravidla v souvislosti se zavedením nového způsobu dopravy či při výrazném nárůstu 
počtu cestujících. Např. v městské hromadné dopravě ve vnitřní Praze se zásadně změnil způsob odbavení 
naposledy v roce 1985, kdy byly z metra odstraněny mincovní turnikety. Změny tarifu jsou prováděny častěji, 
zejména pokud se týká cen jízdenek. Protože městská hromadná doprava je téměř učebnicovým příkladem 
veřejné služby, vyvolávají změny tarifu značný ohlas veřejnosti a jsou tedy součástí politického života daného 
města.  
 
Rozvoj technologií nabízí městům nástroje na elektronizaci odbavení cestujících. Města a dopravci se tak mohou 
rozhodnout, zda využijí nové technologie jako doplněk stávajících metod, nebo zda elektronické nástroje nahradí 
historické odbavovací systémy. Na příkladu dvou měst - Plzně a Ostravy - budeme ilustrovat, jak výrazně mohou 
ovlivnit podobu odbavovacích systémů strategická rozhodnutí dopravců. Z rozhovorů s pracovníky obou dopravců 
vyplynulo, že k rozhodnutí o podobě budoucích odbavovacích systémů je vedly shodné důvody: návaznost na 
historické metody odbavení a strategické záměry do budoucna. Přitom oba systémy se liší velmi výrazně 
v preferenci média pro jednotlivé jízdenky. Zatímco plzeňský systém využívá dopravní a bankovní karty jako 
platební nástroj, který zachovává (a vlastně generuje nové) papírové doklady, pak ostravský systém postupně 
eliminuje papírové doklady z odbavovacího systému.  
 
Plzeň - Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) 
PMDP provozuje síť tramvají, autobusů a trolejbusů s nástupem všemi dveřmi. Jízdenky pro jednotlivou jízdu mají 
papírovou nebo elektronickou formu. Elektronické jsou SMS jízdenky; papírové pak jízdenky zakoupené 
v předprodeji, u řidiče nebo na odbavovacím zařízení uvnitř vozidla s využitím Plzeňské karty nebo bankovní 
bezkontaktní karty. V každém vozidle je jeden automat přijímající bankovní i Plzeňské karty, další automaty pak 

EXKLUZÍVNĚ 
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přijímají pouze Plzeňskou kartu. Oba typy terminálů jsou vybaveny 
tiskárnou (obr. 1 - terminál přijímající bankovní kartu). Cestující volí druh 
jízdenky na terminálu, po přiložení karty je vytištěna jízdenka (obr. 2 - 
příklad dokladu hrazeného bankovní kartou). Cestující může postup 
opakovat pro nákup jízdenek pro spolucestující. Při přepravní kontrole se 
cestující využívající jednotlivé jízdné prokazuje papírovou jízdenkou, 
nikoli předložením karty.  
Výhodou papírových dokladů je snadná implementace, kdy není třeba 
řešit elektronické provedení přepravní kontroly. Je rovněž zachována 
možnost zakoupit jízdní doklady pro spolucestujícího, aniž by cestující 
museli cestovat společně po celou dobu cesty.  
 
Nevýhodou papírových dokladů jsou vyšší provozní náklady terminálů 
plynoucí z nutnosti doplnění spotřebních materiálů a rovněž vyšší 
poruchovostí pohyblivých částí a následky vandalizace. Dalšími 
nevýhodami je delší doba 
odbavení, protože cestující musí 
nejprve zvolit druh jízdenky a 
teprve poté dojde k prodeji a 
tisku jízdenky. Volba 
jednotlivých jízdenek rovněž 
omezuje možnost následných 
úprav celkového jízdného, např. 
omezení jízdného na cenu denní 

sazby (capping). Pro občasné cestující a návštěvníky jde o relativně 
nepřívětivý systém, neboť po cestujícím vyžaduje předchozí znalost tarifu 
a odhad délky cesty. V plzeňské verzi je tato nepřívětivost umocněna 
tím, že cestující využívající bankovní karty musí předem vědět, jakými 
dveřmi má do vozu nastoupit. Pro zahraniční návštěvníky může být dále 
komplikací, že terminály zatím komunikují pouze v češtině.  
 
Ostrava - Dopravní podnik Ostrava (DPO) 
DPO provozuje síť tramvají, autobusů a trolejbusů s nástupem všemi dveřmi po většinu dne. Jízdenky pro 
jednotlivou jízdu mají papírovou nebo elektronickou formu. Papírové jsou jízdenky zakoupené v předprodeji nebo 
v doplňkovém prodeji u řidiče. Elektronické jsou SMS jízdenky nebo jízdenky zakoupené na odbavovacím zařízení 

uvnitř vozidla s využitím dopravních karet ODISka. Všechny terminály 
akceptující ODISky budou od léta tohoto roku akceptovat rovněž 
bankovní karty. U každých dveří vozidla je umístěn alespoň jeden 
terminál akceptující karty, u širších vchodů jsou terminály po jednom na 
každé straně. Terminály nemají tiskárnu (obr. 3 - terminál DPO). Pokud 
cestující nakupuje jednotlivé jízdné pro sebe, pouze přiloží kartu při 
nástupu. Teprve pokud cestující požaduje dokoupení dalších jízdenek, 
zvolí na terminálu „Další volby“. Přiložení při výstupu je nepovinné; 
cestujícímu je zaúčtováno nižší jízdné, pokud cesta nepřekročí 10 minut. 
Jízdním dokladem je samotná karta a cestující ji předkládají při přepravní 
kontrole. Seznam jízd, možnost vytištění daňového dokladu a další 
funkce jsou k dispozici na webovém portálu. Označovače papírových 
jízdenek jsou umístěny poblíž terminálů, ovšem ve znatelně menším 
počtu.  
 
Výhodou je elektronizace celého zpracování jízdného včetně doplnění 
možných úprav a slev (např. capping) v zázemí během konstrukce 
jízdného. Dalšími výhodami jsou rychlá doba odbavení, protože 
převažující většinu jednotlivých jízdenek nakupuje cestující pro sebe, kde 
stačí pouze přiložit kartu a není třeba volit druh jízdenky na terminálu. 
Vzhledem k absenci pohyblivých částí a otvorů jsou možnosti 
vandalizace sníženy na minimum. Systém je přívětivý pro občasné 
návštěvníky a turisty, protože nemusí znát předem tarif ani dobu své 
cesty.  

 
Nevýhodou je větší investiční náročnost při pořízení většího počtu terminálů (v případě Ostravy však byl systém 
pořízen z dotací EU fondů) a omezení nákupu jízdenek pro spolucestující, kdy držitel karty musí být součástí 
cestující skupiny.  
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Závěrem  
Na těchto příkladech je vidět, jak je konkrétní technické řešení 
ovlivněno místními podmínkami a zvolenou strategií dalšího 
rozvoje. Zatímco v plzeňském systému označují nálepky na 
vozidlech dveře s instalovaným terminálem akceptujícím bankovní 
karty, některé dveře ostravských vozidel naopak upozorňují na 
absenci historického označovače papírových jízdenek 
z předprodeje (obr. 4). Spolu s argumenty o financování veřejné 
dopravy z úvodu tohoto článku tak tento příklad ilustruje, že 
sjednocení přístupu k odbavení v systémech městské hromadné 
dopravy nelze v nejbližší budoucnosti očekávat. Akceptace bankovních karet ve veřejné dopravě tak i nadále 
zůstane náročnou problematikou s nutností místního přístupu a znalostí.  
 
O autorovi 
Ing. Martin Procházka pracuje jako Business Development Manager ve společnosti Visa Europe, kde má na 
starosti projekty akceptace v dopravě, veřejném sektoru a souvisejících oblastech v ČR a na Slovensku. Před 
nástupem do Visa Europe se věnoval konzultacím platebních karet a elektronických služeb, kde mezi jeho klienty 
patřili např. Česká pošta a Magistrát hlavního města Prahy v projektu Opencard. Působil jako koordinátor Pracovní 
skupiny pro použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě. 
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Na Valentýna dáváme přednost nákupům osobně v obchodech, 
nikoli online 
 
Praha, 11.2.2016 - Pokrok v online nakupování nezpomaluje, ale když jde o lásku, zákazníci 
preferují staré zvyky. Společnost MasterCard dnes představila výsledky průzkumu, který ukázal, že zákazníci na 
celém světě dávají přednost výběru dárku pro svou lásku osobně, přímo v obchodech. 
 
„Love Index" společnosti MasterCard představuje globální chování nakupujících ve více než 200 zemích. Byl 
vytvořen na základě analýzy transakcí kreditními, debetními a předplacenými kartami ve dnech 11. - 14. února v 
letech 2013 - 15. Studie se nezaměřila pouze na objem výdajů, ale také celosvětově zkoumala typy výdajů 
spojené se svatým Valentýnem. Celkové výdaje spotřebitelů ve dnech kolem svatého Valentýna vzrostly ve všech 
regionech průměrně o 22%. Výsledná data také ukázala, že mnozí lidé raději věnují místo hmotných darů zážitek. 
 
„Místo, kde žijete, má velký vliv na výběr dárku nebo zážitku. Love Index společnosti MasterCard 
představuje obchodníkům globální i regionální nákupní trendy oslav svatého Valentýna. Obchodníci 
tak mohou připravit personalizovanou nabídku, čímž posílí svůj vztah k zákazníkům," říká Miroslav 
Lukeš, generální ředitel MasterCard pro ČR, SR a Rakousko. 
 
Jak dopadli Češi? 
 
 V České republice upřednostňují zákazníci osobní nákupy (95%), zatímco pouze 3% nákupů proběhla online. 

 Květiny a přáníčka činila 14% transakcí v roce 2015, podobně tomu bylo v roce 2013 (12%). 
Nejmenší počet plateb byl proveden v papírnictví (4%) a dopravě (2%), nejvíce v restauracích (65%). 
 
Celosvětové výsledky 

 
Osobní kontakt: 90% spotřebitelů celosvětově nakupuje dárek osobně, zatímco pouze 6% dává přednost 

nákupu online. Jednu pětinu všech internetových online transakcí (21%) provedli Evropané. 
Zážitky mají přednost před hmotnými dárky: Celosvětové tržby ukazují na stále větší počet lidí, kteří 

obdarovávají své milované jídlem v restauracích (33%) a hotelovými pobyty (28%). Zákazníci v Latinské 
Americe (54%) a ve Spojených státech (38%) provedou většinu transakcí v tamních restauracích, 
zatímco lidé v Asii a Tichomoří, v Evropě a na Blízkém východě upřednostňují hotelové pobyty mimo svůj 
region. 

Řekni to květinou: Obecně platí, že během posledních tří let došlo k mírnému poklesu prodeje květin a 
valentýnských přání. Výjimky ovšem najdeme. V Latinské Americe se výdaje na květiny téměř 
zdvojnásobily (92%), na Blízkém východě vzrostl zájem o valentýnská přání o 107%. 

 
„Celý svět se digitalizuje, je proto zajímavé sledovat, že pokud jde o romantiku, stále 
upřednostňujeme osobní kontakt. Spíše než digitálně chceme svou lásku vyjádřit osobním výběrem 
dárku a zároveň vybíráme zážitky před hmotnými dary," doplňuje Miroslav Lukeš. 
 
Regionální statistiky nejčastějších výdajů na den svatého Valentýna:  

MARKETING 

NEJČASTEJŠÍ VÝDAJE V OBDOBÍ KOLEM DNE SVATÉHO VALENTÝNA 
USA  Nejvíce se utrácí v restauracích (38%), což je nárůst o 66% 

 Snížily se výdaje za materiální dary jako květiny (-17%) a přání (-14%) 

 Útrata se postupně zvýšila o 28%, z toho 64% bylo placeno přímo v obchodech 
Latinská Amerika 
  

Výrazné zvýšení nákupu květin (+ 92%) a šperků (+ 67%) 
Obyvatelé Latinské Ameriky na sv. Valentýna utrácejí v restauracích nejvíce ze všech 

regionů (54%) 
Výdaje se v tomto období zvýšily o 25% 

Evropa 
  
  
  

 Zvýšily se výdaje na ubytování (33%) a potraviny (25%), spolu s návštěvou restaurací 
(53%) 

 Útrata se na den sv. Valentýna zvyšuje až o 14% 

 V Evropě probíhá 21% transakcí online, což je nejvíce ze všech sledovaných regionů. 
66% plateb je prováděno osobně v obchodech 
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O této studii: 
Studie analyzovala souhrnné informace o transakcích provedených kreditními, debetními a předplacenými kartami 
v předem vybraných obchodních kategoriích. Transakce se uskutečnily v období mezi 11. - 14. únorem 2013 - 
2015. 
 
cardmag l best communications 
 
 
 

Nákupní horečka vrcholí. „Black Friday“ i „Cyber Monday“ 
provětraly české peněženky 
 
Za první adventní týden (27.11 – 3.12) Češi kartami Visa zaplatili přes 3,6 miliardy korun. To je o 25 
procent více než ve stejném období před rokem.  
 
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 10. prosince 2015 – Nárůsty útrat byly v období od 27. listopadu do 3. prosince 
patrné zejména v online nakupování, především díky „Cyber Monday“ a masivní kampani tuzemských e-shopů. 
Prostřednictvím svých Visa karet čeští zákazníci utratili na internetu přes 404 milionů korun. To v meziročním 
srovnání představuje nárůst o 13 procent. Zároveň je to o 12,5 procent více než o týden dříve. Velmi dobře si 
vedl i v Česku již etablovaný „Black Friday“. 
 

Blízký východ 
  
  

 Nejčastěji se zde utrácí za bižuterii (23%) 

 Na vzestupu jsou cestovní výdaje, díky 43% transakcí za hotely, což představuje nárůst o 
51% 

 Jediný region s nárůstem nákupu valentýnských přáníček (107%) 
Asie a Tichomoří 
  
  
  

 Větší výdaje za zážitky, jako jsou hotely (36%) a restaurace (24%), méně za materiální 
dary, včetně květin (2%) a přáníček (2%) 

 84% transakcí proběhlo v obchodech, nad 10% on-line 

 Výdaje za sv. Valentýna se zvýšily až o 23% 
Slovensko  Na Slovensku nakupuje osobně 94% zákazníků, zatímco online nakoupilo v roce 2015 

pouze 5% zákazníků. 

 Květiny a přáníčka tvořily v roce 2015 11% transakcí. 

 Nejvíce transakcí (52%) bylo provedeno v restauracích, nejmenší počet plateb byl v roce 
2015 proveden v papírnictví (4%). 
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„Black Friday“ vzali Češi rychle za svůj 
Během Černého pátku („Black Friday“), který letos připadl na 27. listopadu, Češi nechali v kamenných obchodech 
bezmála 600 milionů korun, což je téměř o třetinu více než přesně před rokem. „Závěr pracovního týdne tradičně 
nahrává předvánočním návštěvám obchodů. Letos navíc byla veřejnost ještě více zahlcena všudypřítomnou 
reklamou mnoha obchodníků na trhu, kteří odkazovali na slevy v rámci Černého pátku,“ popisuje trendy Marcel 
Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 

Čechy ovládlo „Cyber Monday“ 
Z hlediska online nákupů ve sledovaném období vyčníval nad ostatní 30. listopad. Během tzv. „Cyber 
Monday“ (pondělí následující po americkém svátku díkuvzdání) kulminovaly nákupy přes internet. Útraty kartami 
Visa v e-shopech ten den meziročně vzrostly o 23 procent a přesáhly 69 milionů korun (viz graf níže). Původně 
anglosaská tradice tak zdomácněla velmi rychle i v České republice. „Češi jsou dlouhodobě fanoušky moderních 
technologií a stále častěji platí kartou za dárky vybrané v internetových obchodech. Podíl těchto útrat bude nadále 
růst, stejně jako se bude zvyšovat nakupování zboží přes mobilní zařízení. Mezi trendy poslední doby rovněž patří 
obcházení výloh během víkendu a nakupování vyhlédnutého zboží v pondělí přes internet,“ informuje Marcel 
Gajdoš. 
 
Celá Evropa trhala rekordy 
 
V rámci celé Evropy bylo během prvního adventního týdne kartami Visa provedeno přes 420 milionů jednotlivých 
plateb, což je o 14 procent více než v roce 2014. Útraty v kamenných obchodech meziročně vzrostly o 16 
procent, online nákupy dokonce o bezmála 29 procent. Během pátku „Black Friday“ byl ustanoven nový rekord 
pro tento den, když bylo prostřednictvím systému Visa Europe provedeno 1793 platebních transakcí za vteřinu. 
„Dá se očekávat, že toto číslo bude překonáno 23. prosince. Těsně před Štědrým dnem dosahují vánoční nákupy 
v kamenných obchodech celoročního vrcholu. Stejně tomu bylo i loni v České republice,“ uzavírá Marcel Gajdoš 
z Visa Europe. 
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Visa spolupracuje s Alzou 
 

Za zboží nad 1 000 korun zaplacené přes internet kartou Visa získají zákazníci e-shopu Alza.cz 
dopravu zdarma. Akce začíná již 1. února.  

Praha, 28. ledna 2016 - V kampani na podporu plateb kartou na internetu se asociace Visa Europe rozhodla 
spojit síly s  lídrem tuzemského trhu v oblasti online prodeje. V e-shopu Alza.cz podle jeho statistik nakupuje 
každý třetí Čech.  

„Češi se stali velkými fanoušky bezhotovostních plateb. V bezkontaktním placení jsou dokonce 
evropskými lídry. To však platí při nákupech v kamenných obchodech. V internetovém prostředí 
zatím dominuje hotovost nebo platby dobírkou. Online platby kartou přitom mají celou řadu výhod. 
Jsou jednoduché, pohodlné, šetří čas a jsou bezpečné pro nakupujícího i obchodníka,“ uvádí výčet 
benefitů Marcel Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  

Online platby kartou rostou už nyní  

U majitelů karet Visa je podle Marcela Gajdoše poslední dobou patrný značný posun v chování při platbách 
v online prostředí: „Výrazně se to projevilo v předvánočním období. Už v prvním adventním týdnu 
došlo k meziročnímu nárůstu objemu online plateb kartou o 13 procent. Na Slovensku to bylo 
dokonce 26 procent. Jsem přesvědčen, že díky kampani s Alzou si placení kartou online získá řadu 
dalších příznivců.“ 

“Alza dlouhodobě podporuje nejmodernější formy placení, pro které je právě on-line platba kartou 
typická. Rostoucí oblibu placení kartou na internetu potvrzují i poslední prodejní statistiky - nárůst 
plateb kartou přes internet je u nás nejrychleji rostoucí platební metodou. Ve spolupráci s Visou 
přineseme našim zákazníkům časovou úsporu a pohodlí při platbě kartou z domova,“ uvedl Jiří 
Ponrt, finanční ředitel Alzy.  

Visa Europe ve stejném období spustí identickou kampaň také na Slovensku. Obchod Alza.sk nabídne dopravu 
zdarma zákazníkům, kteří v únoru kartou Visa zaplatí online útratu v minimální výši 40 eur. Dostupnost této 
nabídky je omezena. Více informací na www.alza.cz/visa  

cardmag l grayling l grafika visa 

 

Off-line i on-line Visa je při placení volbou číslo 1 

V porovnání s ostatními karetními značkami na trhu je Visa pro Čechy i Slováky první volbou - jak z hlediska 
použití, tak i v žebříčku obliby či vnímání značky.  

Praha, 30. prosince 2015 - Podle průzkumu agentury Millward Brown*, který se zaměřil na to, jak Češi a 
Slováci vnímají značku Visa v off-line i on-line platebním prostředí, si ji spontánně vybaví 58 procent dotázaných 
Čechů a 66 procent Slováků. Podpořená znalost pak mezi českými respondenty dosahuje 92 procent, u Slováků 
dokonce 96 procent.   

Jak se platí v kamenných obchodech a jak na internetu? 

Na českém trhu bylo dosud vydáno 3,12 milionu a na Slovensku 2,3 milionu bezkontaktních karet Visa. Při nákupu 
v kamenném obchodě by podle průzkumu celkem 70 procent dotázaných Čechů a 77 procent Slováků preferovalo 
právě kartu této značky.  

V online prostředí by kartu Visa využilo 60 procent Čechů a 70 procent Slováků. Pokud jde o nákupy v e-shopech, 
každodenně s ní platí 4 procenta Čechů. Dalších 9 procent ji využije jednou týdně a 15 procent jednou za měsíc. 
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V kamenných obchodech jsou statistiky vyšší. Každý desátý dotázaný Čech platí kartou Visa každý den, 26 
procent alespoň jednou týdně a 12 procent jednou za měsíc. Na Slovensku každodenně platí kartou Visa dokonce 
16 procent respondentů. 35 procent pak alespoň jednou týdně a dalších 13 procent jednou za měsíc. 

„Nákupy v e-shopech zatím počtem ani objemy nedosahují úrovně klasického placení u obchodníků, 
odtud tedy plynou nižší statistiky. E-commerce je však stále na vzestupu, takže očekáváme, že čísla 
z on-line prostředí brzy doženou počty off-line prostředí,“ uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

Karta je populární především u mladých 

Z pohledu demografie je značka Visa nejatraktivnější pro lidi ve věku od 18 do 34 let. Podle Marcela Gajdoše 
tento trend ve velké míře reflektuje průkopnictví značky Visa v oblasti inovací. „Visa investuje nemalé 
prostředky do moderních inovačních technologií, které potom ve spolupráci s našimi bankami 
uvádíme na jednotlivé trhy. V Česku můžeme zmínit spolupráci s Komerční bankou při spuštění 
mobilních bezkontaktních plateb pomocí cloudového řešení, na Slovensku ve stejné oblasti 
spolupracujeme s VUB, která bude zároveň vydávat i bezkontaktní nálepky Visa. Všechny tyto 
novinky oslovují mladou generaci, která má přirozený sklon zkoušet a využívat nové technologie,“ 
dodává Gajdoš.   

* On-line průzkum pro Visa Europe byl uskutečněn v období od 25. června do 3. července 2015 na vzorku 400 
respondentů ve věku od 18 do 64 let, kteří vlastní bankovní účet. 
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MasterCard a ČSOB zvyšují komfort diváků při sledování sportovních 
utkání 
 

Diváci domácích hokejových utkání extraligového týmu HC Dynamo Pardubice díky nové aplikaci nepřijdou o 
nejdůležitější okamžiky zápasu 
 

Praha, 26.1.2016 - Společnost MasterCard, lídr v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, 
a ČSOB, lídr v oblasti regionálních a sportovních karet, přicházejí s dalším rozšířením 
bezkontaktních technologií na českém trhu. Spolu s hokejovým klubem HC Dynamo 
Pardubice v pardubické Tipsport areně představily inovativní technologickou službu 
WIFI číšník pro obsluhu diváků ve skyboxech. Na projektu se podílí i cateringová 
společnost Coloseum Pardubice a společnost DEEP VISION, která zajišťuje službu 
technicky. 
 

Základní myšlenkou je zefektivnění obslužnosti exkluzivních prostor stadionu tradičního českého hokejového klubu 
a povýšit zážitek fanoušků při sledování utkání na něco neobyčejného. Fanoušci ve skyboxech si již mohou 
objednat občerstvení a vybrané propagační předměty přímo z tabletu nebo ze svého mobilního telefonu.  Stačí, 
když si přímo ze svých sedadel pomocí aplikace WIFI číšník objednají online z bohatého výběru nejen teplé a 
studené kuchyně, ale i z nápojového lístku a z nabídky fan shopu. 

„Našich fanoušků si velmi vážíme a chceme, aby si sledování zápasu co nejvíce užili. A díky aplikaci 
WIFI číšník nepřijdou o žádný okamžik utkání, natož o ten nejdůležitější. Princip aplikace je velmi 
jednoduchý. Návštěvník načte svým mobilem QR kód z letáku a zadá kód skyboxu. Následně je 
odkázán na speciální rozcestník služby, kde si vybere, na co má chuť, a stiskne tlačítko objednat,“ 
říká Miroslav Novotný, ředitel obchodu a marketingu, HC Dynamo Pardubice. 
 

„Stačí mít nainstalovanou mobilní peněženku InCard MasterPass a v ní registrovanou platební 
kartu. V kombinaci s WIFI číšníkem tak vzniká naprosto skvělé řešení,“ říká Richard Walitza, VP 
Mobile Payments and Innovations, MasterCard, „zákazník si pohodlně objedná občerstvení a zaplatí svou 
objednávku tlačítkem MasterPass, a to přímo svým mobilním telefonem v aplikaci InCard 
MasterPass.“ Obsluha ihned obdrží na tablet zprávu s celkovou objednávkou a číslem skyboxu a potvrzením 

platby. 
 

 „Rádi přicházíme s novými nápady. Po úspěšném startu regionální hokejové karty 
Dynamo jsme chtěli, aby na kartu byly navázány další atraktivní služby. Objednávání 
a placení občerstvení přímo ze sedačky je jednou z nich, zároveň je to inspirace i pro 
další sportovní stadiony,“ dodává Miloš Minčič, Change Manager útvaru Produkty a 

integrace ČSOB.  
 

Speciální program Dynamo pro fanoušky pardubického hokejového klubu vedle aplikace WIFI číšník nabízí i 
členskou kartu Dynamo. V Česku je to první klubová bezkontaktní platební karta, která funguje nejen jako 
členská, ale i jako slevová bezkontaktní platební karta od společnosti MasterCard. Svým držitelům umožňuje 
čerpat slevy na hokeji a u vybraných obchodníků. 
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Olomoucký kraj a MasterCard spouští revoluci v příměstské dopravě 
 

Olomouc, 2. Února 2016 - MasterCard a Koordinátor Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje (KIDSOK) představují technologické novinky v odbavení cestujících na 
Jesenicku. Na 14 autobusových linkách spojujících město Jeseník s přilehlými obcemi je nyní možné 
nejen ve vozidle platit jednotlivé jízdné bezkontaktní platební kartou, nýbrž si i 
přiřadit k této kartě časový kupón. Jesenicko je prvním regionem v České republice, 
kde je podobný způsob odbavení zaváděn. Na projektu dále spolupracují Arriva 
Morava, Česká spořitelna, Global Payments Europe, Ingenico Group a Telmax, 
generální dodavatel projektu. 
 
„Jsme velmi rádi, že můžeme po dvou letech tvrdé práce veřejnosti představit nové řešení v 
dopravě,“ řekl Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje. „Moderní technologie jsou stále více součástí 
našeho každodenního života, a bylo proto nezbytné je integrovat i do dopravy, kam bezpochyby 
patří. Jedná se prozatím o pilotní část většího projektu, v budoucnu bychom chtěli tímto způsobem 
zajistit odbavení v celém kraji, a to včetně MHD v jednotlivých městech,“ dodal Rozbořil. 
 

Elektronické odbavení přináší cestujícím řadu výhod. Navíc mohou vše 
realizovat se svojí stávající bezkontaktní platební kartou. Cestující si 
zaregistruje kartu v kanceláři či na webu dopravce, následně si k registrované 
kartě přiřadí časový kupón. Nákupy časových kupónů lze rovněž provést v e-
shopu nebo v předprodeji v kanceláři. Pro další nákupy kupónů již využívá 
pouze e-shop dopravce. Návštěva prodejního místa je poté vyžadována pouze 
při prokazování nároku na slevu, například u žákovských jízdenek. „Rodič tak 
může ze své karty zaplatit jízdné celé rodině, stačí jen, aby děti měly 
registrované vlastní platební karty, třeba předplacené, k těmto 
kartám pak rodič přiřadí časový kupón,“ doplnil Jaroslav Tomík, ředitel 
KIDSOK. 
 
Na Jesenicku měsíčně cestuje autobusy více než 200 000 lidí, celý kraj má 
okolo 635 000 obyvatel. „Potenciál pro rozšíření těchto služeb je proto 
veliký," vysvětlil Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro ČR, SR a 
Rakousko, „pro naši společnost jsou projekty v dopravě jednou z 
priorit. Již jsme realizovali bezkontaktní nákupy jízdenek i v jiných 

krajích, ale toto je úplně poprvé, kdy je možné přiřadit k běžné platební kartě i časový kupón.“ 
 
„Bezkontaktní placení se bleskově rozšiřuje ve všech obchodních segmentech, rychlý rozvoj nastává 
také v akceptaci platebních karet v dopravě. My u toho samozřejmě nemůžeme chybět. Po 
úspěšných projektech např. v plzeňském a karlovarském kraji se teď nově podílíme na zavádění 
této technologie i na Jesenicku," řekl Michal Cádra, projektový manažer České spořitelny zodpovědný za 
platební strategii.  
 
Češi jsou ve využívání bezkontaktních karet na špičce celosvětově. „Věříme proto, že využití bezkontaktní 
platební karty jako nosiče časového kuponu je správným krokem, jak dále využít platební kartu. 
Díky tokenizaci čísla karty jsme společně se společností Telmax vytvořili systém, jenž přináší 
cestujícím snadné odbavení a zároveň splňuje veškeré požadavky kladené na bezpečnost řešení,“ 
dodal Miroslav Crha, generální ředitel Global Payments Europe. Důraz je kladen na jednoduchost, a to jak pro 
cestující, kteří využijí webový e-shop pro nákup časových kupónů, tak i pro řidiče obsluhujícího odbavující 
zařízení. „Elektronické odbavení cestujícího probíhá řádově v několika sekundách. Při prokazování 
slevy jízdného se při přiložení karty objeví řidiči na obrazovce fotografie cestujícího, podle které jej 
autorizuje,“ doplnil Miroslav Slavík, obchodní ředitel společnosti TELMAX. 
 

NFC & CONTACTLESS 
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Počet autobusů s terminály roste 
 
Arriva má na Jesenicku 50 autobusů vybavených terminálem pro platbu kartou. „Je to vůbec první region 
v zemi, který přešel na tuto novou technologii tak masivně,“ uzavřel generální ředitel Arriva Daniel 
Adamka. „Před rokem jsme začali nabízet platby kartou na dálkové lince Jeseník - Praha, za tu dobu už je využilo 
několik tisíc cestujících. Chci, aby se tato technologie dál rozšiřovala, jak jen to půjde - pípnout kartou u řidiče je 
mnohem snazší než lovit drobné. Platit kartou v autobuse bude brzy běžné stejně jako v supermarketu.“ Mezi 14 
linek, kde můžete nově bezkontaktní kartou platit, patří i páteřní linky Jeseník - Mikulovice - Zlaté hory a Jeseník - 
Javorník - Bílá Voda. Dále to platí například u spojů do Šumperku, Lipové-lázní, Bělé pod Pradědem či Vidnavy. 
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Jeden milion jízd denně bezkontaktní kartou Visa 

Obliba bezkontaktního placení ve veřejné dopravě roste závratným tempem. Úspěšným zahraničním 
příkladem je Londýn, ale přidávají se i česká města.  

Praha, 2. února 2016 - Čím dál populárnější jsou platby bezkontaktními platebními kartami za jízdné v 
londýnské hromadné dopravě Transport for London (TfL). Systém funguje v celé londýnské síti od září 2014 a 
oblíbenost placení kartami v dopravě předčila i ty nejoptimističtější představy. Visa Europe oznámila, že před 
Vánocemi prolomila významnou hranici více než milionu plateb jízdného kartami Visa za jediný den a tím 
potvrdila, že se bezkontaktní platby stávají novou standardní formou každodenních transakcí. 

„Bezkontaktně je dnes v londýnské hromadné dopravě uskutečňováno přes 25% všech plateb za 
jednotlivé jízdenky, přičemž téměř 9 z 10 bezkontaktně platících cestujících k tomuto účelu používá 
karty Visa. S příchodem nositelných technologií, jako je například Apple Watch a rozvojem 
mobilních NFC platebních služeb je pro cestující stále snazší využívat služby Visa,“ říká František 
Jungr, manažer regionálního rozvoje Visa Europe. 

„Bezkontaktní platby za služby poskytované TfL slaví ohromný úspěch. Již čtvrtina našich zákazníků platí za 
jízdenky kupované na místě bezkontaktně, protože je to tak snadné a rychlé. Bezkontaktně bylo dosud zaplaceno 
přes 250 milionů jízd, a to kartami z více než 80 zemí. Jsme si jisti, že spolu s rostoucím počtem uživatelů tohoto 
pohodlného a rychlého řešení nadále porostou i tato čísla,“ uvedl Shashi Verma, ředitel zákaznického servisu TfL. 

Stejný systém placení Visa navrhuje i pro česká města 

Díky partnerství s TfL se Visa Europe podařilo zrealizovat projekt, který se ukázal být průlomovým pro svět plateb 
i veřejné dopravy. Na základě tohoto úspěchu se o zavedení bezkontaktních technologií pro zjednodušení a 
zdokonalení placení jízdného začaly zajímat provozovatelé veřejné dopravy v několika dalších metropolích napříč 
Evropou.  

„V České republice byly v několika městech úspěšně vyzkoušeny platby kartou za nákup papírových 
jízdenek jak ve vozidlech, tak i v automatech, a postupně se tento model stává běžnou službou. Visa 
Europe proto podporuje pokročilá řešení odbavovacího systému, kdy funkci jízdenky přebírá 
samotná platební karta. Dopravcům i městům to ve svém důsledku přináší úsporu provozních 
nákladů, cestujícím pohodlnější cestování. Ještě letos se podobný projekt bezkontaktního placení 
spustí nejméně ve dvou městech. Těmito projekty chceme ukázat, že platební karty v dopravě jsou 
vhodné nejenom pro velká města, jako je Ostrava, ale i pro menší, jako je například Děčín. Velkou 
výhodou je, že se jedná o otevřené řešení, které není závislé na jediném dodavateli a nemá licenční 
omezení jako například Opencard nebo navrhovaná Lítačka pro Prahu,“ dodal František Jungr. 
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Contactless cards achieve breakthrough in Europe  
London, 8th December 2015 - After a slow start, contactless cards have finally taken off in Europe with 
spectacular growth in the number of cards and the volume of payments during 2014. The rollout of contactless 
cards and adoption of contactless-enabled terminals are set to accelerate in the coming years as new Visa and 
MasterCard mandates come into force in 2016. According to RBR’s study: Global Payment Cards Data and 
Forecasts to 2020, Europe is expected to witness a nine-fold rise in contactless payment volume by 2020 
compared to 2014. 

Contactless card numbers to treble by 2020 

At the end of 2014, there were 223 million contactless cards in issue in Europe, up 65% compared to 2013, and 
representing 15% of all payment cards. Issuers see contactless as a way of persuading consumers to reduce their 
reliance on cash and to cut transaction times, and often issue replacement cards with contactless functionality. 
RBR forecasts the number of contactless cards in issue to treble between 2014 and 2020 to just short of 700 
million cards, representing more than 40% of the total regional card base. 

Number of Contactless Cards in Europe (millions) 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

 

The share of all cards that have contactless functionality varies widely across the region; at the end of 2014 no 
contactless cards at all had been issued in Denmark, Estonia, Lithuania, Norway or Sweden, whilst more than 
60% of all cards in the Czech Republic, Poland and Slovakia were contactless. 

The success of contactless in the Czech Republic and Slovakia is linked to the quick and co-ordinated efforts of 
banks in terms of both issuing and acquiring. In Poland meanwhile, card schemes have made particularly strong 
efforts to promote contactless cards which, coupled with a consumer base open to testing new technologies, has 
led to widespread issuance and acceptance of such cards. 

Unclear business case and high costs have inhibited issuance in some countries 

Sweden started to issue contactless cards only in 2015, with traditional cards already well established and 
consumers frequently using them for low-value payments. The business case for contactless payments is 
therefore lessened compared to markets where cards are typically only used for transactions above a certain 
value. The rollout of contactless cards has also been a relatively slow process in some other countries. In Russia, 
for example, owing to the high cost of converting cards to contactless, banks focused initially on issuing only 
premium and high-tier contactless cards. 

Accelerated growth in usage as acceptance expands 

According to the RBR study, there were 1.4 billion contactless payments worth €15 billion in Europe in 2014, rises 
of 155% and 190% respectively compared to 2013. These are staggering increases, but contactless transactions 
still represent just 2% of the overall volume of card payments in the region and 0.5% of their value. The volume 
of contactless payments is forecast to rise almost nine-fold to 12.2 billion in 2020, by which point they will 
account for 13% of all card payments. The rapid growth in usage is a result of escalating acceptance and greater 
consumer familiarity with the technology, as well as industry campaigns. 
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Volume of Contactless Card Payments in Europe (millions) 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

 

Card scheme mandates will boost contactless acceptance 

There were 2.5 million contactless-enabled terminals in Europe at the end of 2014, representing 16% of all 
EFTPOS terminals in the region. MasterCard and Visa have both mandated that new terminals should be capable 
of accepting contactless transactions by the beginning of 2016 and all existing terminals should be contactless by 
the beginning of 2020 - the level of contactless acceptance is therefore set to soar for the rest of this decade. 
The interchange fee for contactless cards in many countries is lower than that for other payment cards - this will 
also encourage growth in acceptance generally and in contactless acceptance in particular, as some retailers sign 
up to accept cards for the first time and others replace older terminals. 

Tipping point for contactless is becoming closer 

RBR believes that contactless will continue to spread throughout the region aided by the card schemes’ mandates 
for terminals to be capable of accepting contactless transactions. At some stage there will be a tipping point, after 
which the movement to contactless will be extremely quick. That point has not quite been reached, but it is 
becoming closer all the time. 
 
about 

These figures and insights are based on RBR’s Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 report. RBR is a 
strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking automation and 
payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through published 
reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium research 
reports on ATMs and payment cards. 
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Počet bezkontaktních transakcí v Evropě již překročil miliardu 
 

Evropané si stále častěji volí při placení bezkontaktní technologie. Celkový počet bezkontaktních 
transakcí kartami MasterCard a Maestro přesáhl v roce 2015 jednu miliardu, což je meziročně 150% 
nárůst. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 bylo v Evropě průměrně 13% transakcí provedeno 
bezkontaktně. Česká republika (77%) patří v tomto ohledu mezi špičku nejen v Evropě, ale na 
celém světě. 
 
V Evropě najdeme již více než deset zemí, z nichž se každá může chlubit více než 5 miliony bezkontaktních karet 
či jiných zařízení. Globálně jsou bezkontaktní karty přijímány v 74 zemích, nedávno se přidaly Estonsko a Island.    
 
Nová data odhalují, že počet karet, mobilních telefonů nebo jiných zařízení vhodných pro tento typ plateb stoupl o 
121%, celkové útraty učiněné bezkontaktními kartami MasterCard a Maestro vzrostly o 183% v porovnání 
s rokem 2014. Počet vydaných bezkontaktních karet a relevantních zařízení se zvýšil v roce 2015 o polovinu. 
Výsledná čísla dokazují rostoucí pozitivní postoj Evropanů k bezkontaktním platbám, oblíbili si je zejména díky 
jejich rychlosti a poskytovanému pohodlí, což zlepšuje celkový zážitek z nakupování. 
Toto ovšem nejsou jediné faktory ovlivňující tento trend - bezkontaktní platby jsou bezpečnější alternativou 
k hotovosti, neboť nabízejí přidanou hodnotu v podobě výjimečné mnohovrstevnaté ochrany. Více než dvě třetiny 
uživatelů věří, že je bezkontaktní technologie stejně nebo i více bezpečná než tradiční formy plateb. 
 
Společnost MasterCard odhaduje, že mohou její bezkontaktní platební karty MasterCard a Maestro být použity na 
více než 4 milionech obchodních míst na světě. Obchodníci se trendu přizpůsobují a rozšiřují bezkontaktní platební 
terminály, loni počet takových míst vzrostl o úctyhodných 72%. 
 
George Simon, Division President CEE MasterCard, říká: „Díky bezkontaktní technologii si mohou lidé 
užívat rychlého, bezpečného a chytrého způsobu placení, a to každý den. Evropané si to skutečně 
velice oblíbili, tzv. pípají stále více, což souběžně pomáhá obchodníkům a vydavatelům karet 
zvyšovat tržby. V České republice je 77% transakcí MasterCard bezkontaktních, v Polsku je to 55%, 
v Maďarsku 40% a na Slovensku 38%.“ 
 
cardmag l best communications l zdrojem dat je MasterCard Data Warehouse 
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Ingenico Group a ČSOB zajišťují akceptaci plateb kartami 
na čerpacích stanicích Benzina 
 

Skupina Ingenico Group v minulém měsíci společně se svým partnerem ČSOB oznámila, 
že dokončila implementaci platebního řešení pro společnost Benzina. Ta v České 
republice provozuje největší síť čerpacích stanic, ve které nyní Ingenico Group a ČSOB 
nyní zajišťují akceptaci platebních karet. Projekt byl dokončen na konci září loňského 
roku. Ingenico Group rovněž poskytuje technickou podporu řešení. 
 
Ingenico Group integrovala své smart PINpady iPP320 s pokladním 
softwarem na všech čerpacích stanicích Benzina. Aplikace 
v terminálech podporuje platby jak bankovními, tak fleetovými 
kartami, čímž dochází k urychlení a zjednodušení platebního 
procesu na pokladnách. Deset čerpacích stojanů na různých 
stanicích bylo rovněž vybaveno terminály Ingenico iSelf. Zákazníci 
tak mohou využívat služeb společnosti Benzina v nepřetržitém 

provozu. 
 
Ingenico Group přináší bezkontaktní platby do tabletů Panasonic 
 
Ingenico Group nově dodává bezkontaktní platební technologii pro tabletové počítače značky 
Panasonic. Nové inovace pro zařízení Panasonic jsou součástí partnerství Ingenico Group se 
společností Intel. Cílem spolupráce je integrace technologií Intel a bezpečných platebních 
řešení Ingenico Group do propojených zařízení.  
 
Nejvíce profitovat budou podnikatelé v oblasti pohostinství, stravování a maloobchodu. Nová 
řešení představují přidanou hodnotu v kombinaci mobilní technologie a bezpečné 
bezkontaktní platby spojené v jediném zařízení, který kombinuje funkci pokladny, obchodních 
aplikací a akceptace plateb. Otevírají se tím nové příležitosti pro bezpečné bezkontaktní 
platby kartou, jako například na venkovních trzích, hudebních festivalech nebo sportovních 
akcích. Kromě toho řešení zjednodušuje platby například ve velkých restauracích, nákupních 
střediscích či v pouličních stáncích.   
 
Integrace bezkontaktní technologie tak reaguje na chování spotřebitelů napříč Evropou, 
včetně České Republiky, kde podle průzkumu MasterCard celkem 70 procent preferuje 
bezkontaktní platbu kartou. Nové řešení bylo společně představeno letos v lednu na veletrhu 
NRF expo v New Yorku.  
 
cardmag l ingenico l grafika ingenico 
 
 
 

Mobilní aplikací InCard MasterPass nově zaplatíte  
i v hypermarketu Globus 
 
28.1.2016 - Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, 
přichází s dalším rozšířením platebních možností na českém trhu. Spolu se společností Globus 
představila inovativní řešení pro rychlou a efektivní platbu v hypermarketech. Zákazníci 
hypermarketu v pražských Čakovicích nyní mohou zaplatit svůj nákup pomocí svého chytrého 
mobilního telefonu a globální platební služby MasterPass. Zákazníci zaplatí svůj nákup jednoduše 
pomocí QR kódu 
 

Společný projekt společností MasterCard a Globus reaguje na nejnovější trendy a 
usnadňuje lidem platbu na vybraných pokladních terminálech. „Díky partnerství 
se sítí hypermarketů Globus představujeme další inovativní novinku, 
kdy je možné aplikaci MasterPass, primárně určenou pro platby na 
internetu, využít pro jednoduché a rychlé placení přímo v 
hypermarketech,“ uvedl Richard Walitza, VP Mobile Payments & Innovations, 
MasterCard, „zákazník při tom postupuje přesně tak, jak je zvyklý. Načte 
čárové kódy jednotlivých produktů a přejde k platbě. Jako platební 
metodu si vybere MasterPass. Pokladní systém mu vygeneruje QR kód, 

TECHNOLOGIE 
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který si načte pomoci mobilní aplikace InCard MasterPass a zaplatí.“ Pro platbu aplikací MasterPass 
mohou zákazníci využít šest platebních terminálů „Scan and Go“ anebo čtyři samoobslužné platební terminály 
„SelfCare Checkout“. 

 
„Česká republika je na světové špici ve využívání platební služby MasterPass, jsme 
proto moc rádi, že ji nyní můžeme nově nabídnout i v našem řetězci. V průběhu 
roku 2016 ji plánujeme zavést ve všech našich 15 pobočkách. Mezi naše priority 
patří nalezení nejefektivnějšího způsobu 
placení u pokladních terminálů. Pro naši 

obchodní činnost znamenají podobné inovativní novinky 
zlepšení komfortu pro zákazníky,“ říká Thorsten Deutsch, 
Vedoucí IT, Globus ČR.  
 
Platební terminál „Scan and Go“ funguje velmi jednoduše následujícím 
způsobem: Zákazník při nákupu postupně skenuje jednotlivé čárové 
kódy na produktech. Následně přejde ke speciální pokladně, kde 
zaplatí. Samoobslužné terminály SelfCare Checkout zajišťují odbavení 
bez personálu u pokladny, zákazník načte u speciálního platebního 
místa čárové kódy všech produktů, které si chce zakoupit, a zaplatí.  
 
cardmag l best communications l foto best communications 
 
 
 
 
 

Visa a Česká spořitelna podporují rozvoj bezkontaktních plateb 

Praha, 27. ledna 2016 - Z bezkontaktního placení pomocí mobilu, tabletu nebo hodinek se ve světě 
stává trend, který velmi rychle proniká i na český trh. Proto se v letošním roce rozhodla Česká 
spořitelna ve spolupráci s Visa Europe nastartovat pilotní projekty, které by měly tento nový způsob 
placení co nejvíce zatraktivnit a zjednodušit pro klienta, a tím mu usnadnit jeho pozdější přechod 
z placení kartou na placení pomocí mobilního zařízení.  

„Rok 2016 bude v České spořitelně rokem zkoušení mobilních plateb. Nejde nám však jen 
o   samotnou platbu. Pilotní projekt s pouhou platbou jsme si vyzkoušeli již v roce 2012. Nyní 
hledáme cesty ke zpříjemňování platby pro klienta a zároveň nejvhodnější a pro klienta 
nejsmysluplnější služby, které mu přechod z plastové karty na mobil maximálně usnadní a zároveň 
zajistí častou interakci klienta s mobilní aplikací,“ potvrdil plány Lukáš Hemek, ředitel podpory retailu a 
kartového centra České spořitelny. 

„Budoucnost placení za nákup třeba v supermarketu souvisí se změnou spotřebitelských návyků. 
Drtivá většina české populace vlastní chytrý telefon, postupný boom zažívají i tzv. wearables neboli 
nositelná elektronická zařízení, jako jsou hodinky nebo náramky, které lze rovněž využít k placení. 
Ze statistik Visa Europe vyplývá, že mobilní platby rostou třikrát rychleji než nakupování přes 
internet. A to je teprve začátek,“ říká David Brendl, manažer inovací Visa Europe. 

Nastává doba internetu věcí, zaplatit dokáže televize nebo pračka 

Pro tyto pilotní projekty se počítá s využitím tzv. tokenizace, což v praxi znamená, že při provádění bezkontaktní 
platby se nepřenášejí detaily o platební kartě, ale pouze bezpečnostní token, který je vytvořen přímo pro 
konkrétní zařízení, konkrétní obchodníky a konkrétní účely plateb. Díky této tokenizační službě se v následujícím 
období výrazně zjednoduší přístup na další elektronická zařízení, jimiž se bude v budoucnosti rovněž platit. Vedle 
již zmíněných wearables to mohou být automobily, televize, herní konzole, ledničky nebo pračky. 

„Všechny tyto moderní způsoby plateb souvisí s rozvojem internetu věcí, kdy se přístroje denní 
potřeby propojují s prostředím internetu. Technologie jdou neuvěřitelným tempem dopředu, takže 
to, co ještě před pár lety vypadalo jako sci-fi, se stává realitou,“ dodal David Brendl. 
 
cardmag l grayling 
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Visa umožní platit hodinkami Swatch 

Společnosti Visa Inc. a Swatch SA podepsaly s asociací Visa Europe dohodu, která držitelům karet 
umožní platit speciálními hodinkami Swatch Bellamy. Smlouva se zatím vztahuje na zákazníky 
v USA, Švýcarsku a Brazílii. 

Praha, 7. prosince 2015 - Nové hodinky Swatch Bellamy nesou jméno amerického spisovatele Edwarda 
Bellamyho, který v roce 1888 ve svém utopickém románu Pohled nazpět, 2000-1887 jako vůbec první napsal o 
platebních kartách, které nahradí hotovost.  

Hodinky Swatch Bellamy bude možné použít k placení všude, kde jsou přijímány NFC mobilní platby Visa. Hodinky 
tak zcela v souladu s průkopnickým nastavením společnosti Swatch kombinují jedinečný design a platební 
fukcionalitu Visa.  

Platba zápěstím 

Bezkontaktní NFC technologie využívá vysokofrekvenční rádiové vlny, které elektronickým zařízením umožňují 
komunikovat na krátké vzdálenosti, obvykle do 10 cm. Nové Swatch Bellamy díky NFC čipu zabudovanému pod 
ciferníkem umožňují jejich majitelům bezkontaktně platit na POS terminálech. Tyto platby nevyžadují žádnou 
extra energii, takže zákazníci mohou počítat se stejnou životností baterie jako u všech jiných modelů hodinek 
Swatch.  

Český trh je připraven 

Hodinky Swatch Bellamy byly poprvé představeny v Číně letos v říjnu. Jako první si platby zápěstím budou moci 
vyzkoušet zákazníci ve Spojených státech, Švýcarsku a Brazílii, kde budou hodinky ve spolupráci se společností 
Visa uvedeny do prodeje na začátku roku 2016. Český trh je na novinku plně připraven. „Patříme k zemím 
s vůbec nejlepší akceptační sítí, co se bezkontaktní technologie týče. Ke konci září 2015 bylo 
v České republice již 65% platebních terminálů bezkontaktních. Společně s přijímatelskými 
bankami zároveň rychle rozšiřujeme síť nových obchodníků, kteří o bezkontaktní technologii mají 
zájem,“ uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  

cardmag l grayling  

 

Visa Europe rozšiřuje podporu tokenizace 

Praha/Londýn, 16. února 2016 - Visa Europe dnes oznámila rozšíření Visa platební tokenizační služby (Visa 
Europe Payment Tokenisation Service, VEPTS), která umožní finančním a dalším institucím integrovat tokenizaci 
do:   

. služeb, kde jsou údaje o platbě ukládány v cloudu, jako jsou bankovní mobilní aplikace a také řada 
nositelné elektroniky a elektronických zařízení připojených na internet;  

. internetové peněženky pro webové prohlížeče a specifické aplikace prodejců na pohodlné 
dokončení nákupu jako například Visa Checkout 

. plateb typu „Card on file“, které už dnes používají přední internetoví prodejci. 

Novinka rozšiřuje stávající podporu mobilních bezkontaktních plateb ze strany Visa Europe, které závisí na 
ukládání dat potřebných k platbě na mobilním zařízení. Tokenizace umožní zákazníkům rychle a jednoduše 
propojit jejich platební karty s  digitálními platebními službami a spravovat a uchovat údaje o jejich kartách při 
platbě u obchodníka nebo online v bezpečí. 

Co je to tokenizace? 

V průzkumu realizovaném v roce 2015 společnost Visa Europe zjistila, že 62% respondentů má obavy o 
bezpečnost svých dat v mobilech a při placení po internetu. Bezpečnostní experti uvádějí, že tokenizace plateb je 
„nejlepší aktuálně dostupné řešení, které významně zvyšuje bezpečnost dat z platebních karet, aniž by sám držitel 
karty musel cokoli měnit.“ Tokenizace umožňuje umístit citlivá data na konkrétní zařízení a zároveň je 
„znehodnotit“, takže jsou bezcenná, pokud se dostanou do nesprávných rukou. 

Tokenizace pomáhá zabezpečit platební karty zákazníků nezávisle na tom, jaký typ platby provedli, a to tak, že 
informace z plastové karty jsou nahrazeny takzvaným tokenem, takže detaily z plastové karty nebudou 
zveřejněny. Při platbě přes tokenizační službu se použije pouze token, místo reálných dat z platební karty. Pro 
jednu kartu lze vytvořit libovolný počet tokenů, což zároveň dává finančním institucím možnost flexibilně 
kontrolovat a spravovat prostředí, v nichž lze konkrétní token použít, čím pro uživatele vzniká nový způsob, jak 
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platit svou oblíbenou kartou. Například token je nastaven pouze pro určitou mobilní/aplikační službu, nelze ho 
proto zachytit a použít k nákupu po internetu někde jinde.  

Pro uživatele to přináší ještě další výhodu - pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži zařízení, může uživatel nebo jeho 
banka token velmi rychle deaktivovat, aniž by bylo nutné kartu Visa spojenou s tokenem blokovat. Podobně 
pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži karty, může zákazník nadále používat tokenizaci na svém telefonu, než mu 
bude vydána karta náhradní.  

Tokenizace je trendem budoucnosti 

Visa Europe pokračuje v dalším rozšiřování své služby, takže prodejci i zúčtovací banky mohou využít tokenizace k 
bezpečné správě digitálních plateb ve všech formách.  

„Tokenizace v praxi znamená, že při provádění bezkontaktní platby se nepřenášejí detaily 
o platební kartě, ale pouze bezpečnostní token, který je vytvořen přímo pro konkrétní zařízení, 
konkrétní obchodníky a konkrétní účely plateb. Díky této tokenizační službě se v následujícím 
období výrazně zjednoduší přístup na další elektronická zařízení, jimiž se bude v budoucnosti 
rovněž platit. Vedle wearables, neboli nositelných elektronických zařízení, to mohou být 
automobily, televize, herní konzole, ledničky nebo pračky. Tokenizace tak umožňuje snadno a rychle 
propojit platební kartu s digitální platební službou a současně dostatečně zabezpečit platební data 
při platbě v prodejně nebo na internetu,“ vysvětluje David Brendl, manažer inovací Visa Europe. 

Visa a tokenizace v Česku 

Visa Europe se dlouhodobě snaží tento moderní způsob platby podporovat i v České republice. Proto se letos 
rozhodla ve spolupráci s Českou spořitelnou angažovat v pilotních projektech, které by měly tento nový způsob 
placení co nejvíce zatraktivnit a zjednodušit pro klienta. Díky tomu bude pro něj jednodušší jeho pozdější přechod 
z placení kartou na placení pomocí mobilního zařízení. Podobný projekt Visa Europe brzy spustí komerčně i 
s Komerční bankou. 

„Budoucnost placení za nákup třeba v supermarketu souvisí se změnou spotřebitelských návyků. 
Chytré telefony se stávají nejpoužívanějším elektronickým zařízením a postupný boom zažívají i 
wearables, jako jsou hodinky nebo náramky, které lze rovněž využít k placení. Ze statistik Visa 
Europe vyplývá, že mobilní platby rostou třikrát rychleji než nakupování přes internet a například 
ve Velké Británii již dnes 59% všech plateb na internetu bylo realizováno přes mobil nebo tablet. 
Jsme na začátku velkých změn,“ dodává David Brendl. 
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Flexibilní card management je srdcem karetního portfolia 
banky 
 
Global Payments Europe (GPE) je největším poskytovatelem služeb pro zpracování platebních transakcí v České 
republice. Již více než dvacet let poskytujeme komplexní služby i v oblasti správy a vydávání karet. V současné 
chvíli společnost GPE nabízí svým zákazníkům z bankovního či finančního sektoru tato dvě řešení zajišťující 
vydávání a správu karet, „in-house“ řešení známé pod názvem CMS II a zároveň  provozujeme a rozvíjíme pro 
naše klienty procesingovou platformu Tieto Enator Card Suite (TECS) dodávanou společností Tieto.  Mezi naše 
nejvýznamnější zákazníky patří nejenom banky v České republice, ale i například bankovní domy či finanční 
instituce v Maďarsku nebo Lotyšsku.  
 

Platforma Tieto Enator Card Suite (TECS)  
Cílem GPE je umožnit našim klientům / zákazníkům soustředit se na svůj core business a zároveň jim umožnit 
přinášet na trh nové produkty / služby a inovace. Vydávání a procesování karet s sebou přináší neustálé změny a 
vydavatel musí zajistit kontinuální soulad se stále se měnícími mandáty asociací a regulatorních orgánů. A právě 
v maximálním odstínění bankovních institucí - našich klientů - od technických aspektů karetního businessu leží 
těžiště TECS platformy. 
 
TECS je výkonný modulární systém zajišťující processingové služby od card managementu přes online autorizační 
systém až po zpracování clearingu a chargebacků. Spolu s integrovaným prostředím služeb a systémů v GPE, jako 
jsou fraud monitoring, personalizace a distribuce karet a PINů, SMS notifikace, 3D Secure, atd., poskytuje TECS 
platforma komplexní řešení pro vydavatele karet. Schéma na obr. 1 ilustruje typický provozní model.  
 
Srdcem TECS platformy je bezesporu jeho card management modul, který umožňuje reflektovat různá 
schémata vztahů mezi vlastníkem účtu a držitelem karty - retailové i korporátní modely, podporuje kreditní, 
debetní i předplacené karty, vydávání kontaktních, bezkontaktních a virtuálních karet i multi-currency účty. Naši 
klienti mohou využít bohaté web-servisové rozhraní, které umožní snadnou integraci nejen s jejich bankovním 
systémem, ale i například i s internetovým a mobilním bankovnictvím. Rozhraní pokrývá operace ke správě 
životního cyklu klientů, účtů, karet, jejich parametrů a stavů. Přes web-servisy umožňuje card management 
systém v reálném čase nastavit například, individuální autorizační limity nebo PIN, což přináší úspory na tisk a 
distribuci PINu a držiteli komfort a jistotu, že má svou kartu pod kontrolou. Technologie webových služeb výrazně 
zjednodušuje a zrychluje rozvoj nových produktů i implementaci karetního portfolia novým zákazníkům. 
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Autorizační modul TECS (RTPS) provozujeme ve vysoké dostupnosti v active-active módu, což spolu s podporou 
stand-in režimu, v případě nedostupnosti bankovního systému, poskytuje nadstandardní spolehlivost, která je 
dnešními držiteli karet vnímána jako samozřejmost. Za zmínku stojí integrovaný rule-engine, který zajišťuje fraud 
prevention i vyhodnocování prakticky libovolného karetního limitu. Samozřejmostí je i plná podpora post-issuance 
skriptování nebo podpora 3D secure. Z nejnovějších technologií stojí za zmínku například možnost integrace se 
službou MDES, která otevírá cestu k NFC platbám. 
 
Back-office modul zajišťuje zpracování clearingových souborů směrem ke karetním asociacím, modul Reporting 
Assistant poskytuje platformu pro generování předdefinovaných i uživatelských reportů pro podporu provozních 
činností banky, její produktový rozvoj i vykazování směrem k asociacím.  
 
Platforma TECS nabízí řadu webových uživatelských rozhraní určených pro provozní útvary bank v oblasti dispute 
managementu, podpory klientů a řízení risku a fraudu nebo běžné provozní podpory.  
 
cardmag l Global Payments Europe l grafika Global Payments Europe 
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BEZPEČNOST 

Ověření shody se Standardem PCI DSS: Obchodníci 
 
Požadavky standardu PCI DSS 
 
V minulém čísle jsme poskytli obecné informace ke Standardu PCI DSS a nyní stojíme před otázkami, zda máme 
zabezpečené systémy tak, aby nedošlo k úniku kartových dat, zda máme nastaveny procesy, rozumím já a mí 
zaměstnanci požadavkům a dodržuji je, spolupracujeme se společnostmi, které také dodržují Standard ve všech 
jeho požadavcích?: 
 
Požadavek 1: Instalovat a udržovat konfiguraci firewallů za účelem ochrany dat držitelů karet 
Požadavek 2: Nepoužívat výchozí nastavení od dodavatele pro systémová hesla a jiné bezpečnostní parametry 
Požadavek 3: Chránit uchovávaná data držitelů karet. 
Požadavek 4: Zašifrovat přenos dat držitelů karet po otevřených veřejných sítích 
Požadavek 5: Chránit všechny systémy proti malware a pravidelně aktualizovat antivirový software nebo 
programy 
Požadavek 6: Vyvíjet a udržovat bezpečné systémy a aplikace 
Požadavek 7: Omezit přístup k datům držitelů karet jen podle oprávněné potřeby 
Požadavek 8: Identifikovat a autentizovat přístup k systémovým komponentám 
Požadavek 9: Omezit fyzický přístup k datům držitelů karet 
Požadavek 10: Sledovat a monitorovat všechny přístupy k síťovým zdrojům a datům držitelů karet 
Požadavek 11: Pravidelně testovat bezpečnostní systémy a procesy 
Požadavek 12: Udržovat politiku zaměřenou na bezpečnost informací pro všechny pracovníky 
 
Obchodník nese zodpovědnost za  dodržování Standardu a každý rok reportuje/poskytuje odpovídající doklad o 
výsledku auditu své zpracovatelské bance. Ale nejste v tom sami! Dodržování Standardu se týká všech institucí a 
osob, které přijdou do styku s údaji platební karty. A jsou zde nástroje, školení a certifikovaní auditoři, kteří 
pomohou s auditem a vyplněním odpovídající dokumentace, resp. trochou povinného papírování.  
 
Nástroje ověřování shody se Standardem 
 
Pro ověření shody, resp. provedení auditu musíme využít některý z uvedených nástrojů a v některých případech 
spolupracovat s certifikovanými auditory a vyplnit odpovídající formuláře: 
 
1.PCI Onsite Assessment – hodnocení externím auditorem, který je držitelem QSA certifikátu, ověření shody u 
obchodníků zařazených do úrovně 1 a 2, výstupem je potvrzení ROC (Report on Compliance form) 
 
2. PCI Self Assessment – hodnocení interním auditorem, resp. zaměstnancem společnosti, který je držitelem ISA 
certifikátu,  ověření shody u obchodníků zařazených do úrovně 1 a 2, výstupem je potvrzení AOC (Attestation of 
Compliance form) 
 
3. Self-Assessment Questionnaire (SAQ) – nástroj primárně určený pro obchodníky a dodavatele služeb, pro 
ověření shody obchodníků úrovně 2,3 a 4, rozdělen do kategorií podle typu obchodníků a technického řešení 
přijímání platebních karet:  

SAQ Popis 

A 
Karta není přítomna (card-not-present), jde o e-commerce, nebo MOTO, kdy všechny funkce dat jsou 
outsourcovány. Tento dotazník není určen pro obchodníky face-to-face, kdy je osobně přítomen držitel a 
jeho platební karty 

B Obchodníci, kteří mají pouze imprintery nebo volně umístěné terminály, s telefonickým vytáčením,  bez 
elektronického uchovávání kartových dat 

C - VT Virtuální terminály prostřednictvím internetu, bez elektronického uchovávání kartových dat 

C Systém platební aplikace napojený na internet, bez elektronického  uchovávání kartových dat 

D Všechny ostatní metody přijímání platebních karet, které nejsou zahrnuty pod typy A – C 
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4. PCI Quaterly Network Scanning – čtvrtletní externí test zranitelnosti všech systémových komponent, scan je 
prováděn certifikovaným ASV (Approved Scanning Vendor)  
 
Požadavky kartových společností 
 
Nad rámec Standardu, kartové společnosti upřesňují požadavky dle potřeb jednotlivých trhů a stanovují kategorie 
dle počtu procesovaných transakcí za rok a způsobu přijímání platebních karet, tedy zda jde o akceptaci přes POS 
terminál, e-commerce řešení nebo MOTO. Vzhledem ke skutečnosti, že kartové společnosti jsou na sobě nezávislé 
právní subjekty, požadavky na audit se liší: 
 

cardmag l broňa tomková l pcidss 

Level Kriteria 
Požadavky na validaci auditor/
dokument 
Visa 

Požadavky na validaci auditor/
dokument  
MasterCard 

1 

> 6mio transakcí/rok 
všechny metody  
přijímání PK 
obchodník, u kterého  
došlo k úniku dat  

On-site  QSA nebo ISA 
*Čtvrtletní scan –ASV 

ROC 
AOC 

On-site  QSA nebo ISA 
* Čtvrtletní scan –ASV 

  
  
ROC 
AOC 

2 
> 1 mio transakcí/rok 
všechny metody přijímání 

PK 

SAQ 
*Čtvrtletní scan ASV 

SAQ 
AOC 

  
On-site  QSA nebo ISA 
nebo SAQ 
* Čtvrtletní scan –ASV 
  

  
ROC 
SAQ 
AOC 

3 
e-commerce 
20 000 – 1mio  
transakcí/rok 

SAQ SAQ SAQ 
* Čtvrtletní scan - ASV 

  
  
SAQ 
AOC 

4 ostatní e-commerce SAQ SAQ 

SAQ 
* Čtvrtletní scan - ASV 

SAQ 
AOC 

5 ostatní obchodníci  
(mimo e-commerce) 

SAQ 
*Čtvrtletní scan  ASV 

SAQ 
AOC 
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Blíží se doba bez hotovosti? 

Praha, 3. února 2016 - Trend bezhotovostního placení je na vzestupu. 
Bezhotovostními velmocemi jsou severské země, kde si lidé zvykli platit kartou i za maličkosti. 
Statistiky v tomto ohledu mluví jasně: zatímco ve zbytku světa více než tři čtvrtiny celkové spotřeby 
připadá na hotovost, v severských zemích je to pouhých 20 procent. Pokud tedy v současnosti 
někdo ve Skandinávii kartu nevlastní, může mít na mnoha místech problém. Ve Švédsku už více než 
polovina poboček největších bank hotovostí vůbec nedisponuje a ani ji nepřijímá, bankomaty 
zejména na venkově mizí z ulic po stovkách.  
2030 - rok, kdy Dánsko bude bezhotovostní zemí 

Ve stopách Švédska kráčí i Dánsko, kde je bezhotovostní placení čím dál víc populární. Platební terminály tu jsou 
samozřejmostí nejen v běžných obchodech, ale i u pouličních prodejců. Vedle klasických karet roste i význam 
mobilního placení. Téměř třetina Dánů platí nákupy pomocí aplikace ve svém chytrém telefonu. Dánská vláda se 
snaží trend bezhotovostních transakcí podpořit, a tak přislíbila, že obchodníkům zruší povinnost přijímat ve svých 
obchodech hotovost. V nemocnicích - stejně jako za potraviny – bude i nadále možné platit hotově, ale například 
natankovat na čerpací stanici nebo nakoupit oblečení může být brzy možné už jen s platební kartou. Do roku 
2030 Dánsko plánuje zcela přejít na bezhotovostní placení. 

To, že Dánové přecházejí na bezhotovostní placení, dokládají i statistiky Dánské národní banky. Zatímco v roce 
2009 se počet vydaných karet pohyboval mírně nad 7 milióny kusy za půl roku, v prvním pololetí 2015 to bylo o 
celé 2 miliony více. 

Dánsko lídrem v počtu plateb na obyvatele, Česká republika zatím pod průměrem EU 

S ohledem na výše uvedené Dánsko vcelku logicky dominuje Evropě v počtu elektronických plateb na obyvatele. 
Průměrný Dán elektronicky zaplatí více než 350krát ročně, což odpovídá přibližně dvojnásobku evropského 
průměru. Ten činí přibližně 180 plateb. „Česká republika se navzdory vysoké oblibě bezkontaktních 
plateb s průměrem kolem 100 elektornických transakcí na obyvatele ročně zatím ocitá na spodních 
příčkách statistik EU. Další rozvoj akceptační sítě by však mohl napomoci tomu, abychom se 
evropskému průměru v dohledné době přiblížili,“ věří Marcel Gajdoš. 

Platební kartou do boje proti šedé ekonomice  

Důvodů, proč lidé i obchodníci upřednostňují bezhotovostní transakce, je hned několik. Odborníci se shodují, že 
bezhotovostní platby minimalizují náklady na zabezpečení a manipulaci s penězi. U obchodníků elektronické platby 
eliminují chyby, ke kterým dochází při placení hotovostí, a zjednodušují celkovou administrativu. V neposlední 
řadě klesá díky bezhotovostnímu placení počet loupeží. 

Díky svému celospolečensky pozitivnímu rozměru jsou elektronické platby vhodným nástrojem také v boji proti 
šedé ekonomice. Cestou podpory bezhotovostního placení se proto vydávají nejen severské státy. Například ve 
Francii a Itálii byl zaveden limit na hotovostní transakce ve výši 1000 eur, kterým banky chtějí eliminovat příjmy 
z nelegální činnosti. 

 „Šedá ekonomika je ze své podstaty ekonomikou hotovostní, která umožňuje anonymní 
nedohledatelné transakce. Spolehlivým způsobem, jak ji lze omezit, je zvýšit počet elektronických 
transakcí a podpořit rozšíření akceptace karet také v sektorech, jako je například maloobchod nebo 
řemeslné živnosti, kde jsou rizika finančních podvodů nejvyšší,“ dodal Marcel Gajdoš. 

Podle studie Šedá ekonomika v České republice, kterou loni v Praze představila Visa Europe, zmizelo v roce 2014 
přes 600 miliard korun v zóně šedé ekonomiky. Její celkový objem tak v České republice činil 15 procent hrubého 
domácího produktu (HDP). To je dvakrát více než v sousedním Rakousku.  

cardmag l grayling 
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Jak chce nakupovat generace Y nebo Z? S chytrým telefonem 
v ruce 

Nároky nakupujících rostou. V online i offline prostředí rozhoduje každý detail. Klíčem k úspěchu 
obchodníků u mladé generace jsou moderní technologie, sociální sítě a poskytnutí zážitku. 
 

Praha, 18. února 2016 - Během jediné generace nakupování zcela změnilo svou tvář. Tradiční modely přestaly 
platit. Už nerozhoduje otevírací doba obchodů ani pobídky „kup teď“. Nakupování se proměnilo ve formu zážitku, 
který si zejména mladá generace touží užívat 24 hodin denně. Klíčovou roli hrají doporučení od známých na 
sociálních sítích. Stále důležitější jsou i personalizované nabídky ušité každému zákazníkovi na míru.     
 
Zákazník se musí bavit 

Platí to zejména v online prostředí, kde se na základě různých algoritmů a chování na sociálních sítích 
spotřebitelům zobrazují „na tělo“ přizpůsobené nabídky. Tuto formu péče pak spotřebitelé stále častěji očekávají i 
v dalších prodejních kanálech.  
 

„Z naší studie ‚Budoucnost obchodu‘ vyplývá, že 32% mladých označovaných jako 
‚Millenials‘ (‚mileniáni‘) přímo vyžaduje, aby je obchodníci - ať už v e-shopech nebo kamenných 
prodejnách - nějak zajímavě oslovili, překvapili či potěšili,“ uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer 
Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 

Rozhoduje počet „lajků“ 

Najít zboží na Pinterestu nebo Instagramu, nechat si poradit od kamarádů na Facebooku, vyfotit si v obchodě 
selfie, sledovat počty „lajků“, poté koupit - v obchodě nebo online. Možná. Zhruba tak se dnes mladí lidé velmi 
často o nákupu rozhodují. Důležitost sociálních sítí v rozhodovacím procesu dokládají i statistiky uveřejněné 
v rámci studie Visa Europe: 
 

66% respondentů z generace Y (dětí narozených v letech 1986 až 1995) a Z (dětí narozených po roce 1995) 
uvedlo, že svůj nákup konzultují s přáteli prostřednictvím sociálních sítí; 
 

39% dotázaných potvrzuje, že sociální sítě využívají jako zdroj informací před nákupem. 
 

Zásadní roli začínají hrát sociální sítě také v budování loajality zákazníka. Ten se o koupi jakéhokoli produktu víc 
než kdy dřív rozhoduje na základě toho, jaké sympatie tím získá u svých přátel. Obchodníkům tak chování 
zákazníka na sociální síti zase umožňuje personalizovat svůj přístup a individuálně jej odměnit třeba za to, že 
nasdílí fotografii s jeho produktem.  
 

Nákupy jedině s chytrým telefonem v ruce 
 

Chytré telefony se při nakupování stávají absolutní nezbytností. Potvrzují to statistiky, podle nichž 82% jejich 
majitelů využívá svá zařízení při rozhodování o nákupu přímo v místě prodeje.  
 

Další statistika Visa Europe uvádí, že více než třetina evropských uživatelů chytrých telefonů použila mobilní 
zařízení k nákupu produktu poté, co si jej prohlédli v kamenném obchodě. Naopak 59% respondentů uvedlo, že 
mobilní telefon využívají k vyhledávání informací o produktu předtím, než si ho jdou fyzicky prohlédnout do 
obchodu. 
 

„Chytré telefony vytvářejí most mezi online a offline prostředími, která v současnosti fungují jako 
spojené nádoby. Obchodníkům na základě chování zákazníka v online prostředí umožňují oslovit je 
například se zajímavou nabídkou v okamžiku, kdy procházejí kolem kamenného obchodu,“ 
upozorňuje Marcel Gajdoš a dodává: „Další významnou přidanou hodnotou těchto zařízení je možnost 
jednoduše, pohodleně a rychle zaplatit, což v naší nedávné studii o mobilním placení ocenilo 43% 
respondentů.“ 
 

Biometrie je žádanou novinkou 
Pokud jde o placení chytrými telefony, mladá generace je bezkontaktnímu pípnutí namísto operování s hotovostí 
či kartou více než nakloněna. V otázkách bezpečnosti navíc fandí jakýmkoli technologickým inovacím včetně 
bioemtrického ověřování plateb (například otiskem prstů). Z průzkumu asociace Visa Europe mezi spotřebiteli ve 
Velké Británii vyplynulo, že více než tři čtvrtiny respondentů z generace Z (76%) by takové řešení uvítaly. 
 

„Visa Europe dělá maximum pro to, aby pro podobné inovace připravila potřebnou infrastrukturu, a 
troufám si tvrdit, že už nyní jsme na novou generaci plateb výborně připraveni. V Evropě je už nyní 
více než 2,6 milionů bezkontaktních platebních terminálů. Jen v minulém roce se jejich počet 
ztrojnásobil, takže třeba v porovnání s USA aktuálně v Evropě provozujeme více než desetinásobek 
bezkontaktních terminálů. Evropa jednoznačně udává směr,“ uzavírá Marcel Gajdoš.  
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Automated deposit ATMs are key component of branch 
transformation 

London, 12th February 2016 - New research highlights continued growth in the deployment of automated deposit 
ATMs and finds the technology is often a key component of banks’ branch transformation programmes 

Nearly a third of ATMs worldwide now offer automated deposit 

31% of ATMs worldwide now include automated deposit functionality, according to Global ATM Market and 
Forecasts to 2020, a highly respected annual study of the global ATM market, published by RBR. The research 
found that the share of ATMs with such technology increased by three percentage points in 2014, and that banks 
deploy automated deposit terminals (ADTs) for a wide range of reasons, some strategic, others more operational. 

While many banks use ADTs to increase branch efficiency by migrating routine transactions from tellers to the 
more economical self-service channel, others are increasingly deploying the technology as part of much broader 
branch transformation initiatives; increasing self-service provision while focusing on value-added services in 
branches. In addition, assisted self-service terminals – at which deposit is frequently a central service offering - 
have been deployed or piloted in every region, with substantial programmes being undertaken in many markets 
including China, Indonesia, Singapore, Russia, Turkey, the UK and USA.  

Automated deposit far more common in Asia-Pacific than any other region 

Automated deposit functionality is now available on 45% of ATMs in Asia-Pacific, home to Japan, China and South 
Korea, the world’s three largest automated note deposit markets. Chinese banks alone added 73,500 new ADTs 
in 2014. Sisi Wang, RBR’s China country specialist notes, “branch transformation is playing an increasingly 
important role in driving ATM deployment. Even in a relatively low wage economy such as China, banks believe 
they can generate efficiencies by migrating cash transactions to self-service channels.” 

In contrast to the Asia-Pacific region, Latin American deployers have historically not utilised automated deposit 
technology. However, a number of deployers in the region have now demonstrated its business case, and others 
are following suit. ADT numbers in Latin America grew by more than half to 11,000 during 2014, of which almost 
30% belonged to Mexican deployers.  

Share of ATMs Offering Automated Deposit, by Region, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2020 (RBR) 

about 

These figures and insights are based on RBR’s Global ATM Market and Forecasts to 2020 report. RBR is a 
strategic research and consulting firm with nearly four decades of experience in retail banking, banking 
automation and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium 
research reports on ATMs and payment cards. 
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David Bowie is 
 

Groningen, 29.2.2016 - Výstava „David Bowie is“ byla v Groninger Museu prodloužena 
do 10.4.2016 (!). Výstava je kurátorský organizovaná britským Victoria & Albert Museem 
v Londýně. Návštěvníci výstavy mohou shlédnout více než 300 objektů z osobního 
archivu Davida Bowieho, mj. ručně psané texty, originální kostýmy, fotografie a 
designové obaly alb z více než 50 - leté umělcovy kariery. Po úvodní expozici v Londýně 
putovala výstava do Toronta, dále do Sao Paula, Berlína, Chicaga, Paříže, Melbourne a 
nyní do Groningenu. O fascinující multimediální cestu 50 lety se po zvukové stránce 
stará společnost Sennheiser.  
Osobně jsem expozici „David Bowie is“ navštívil v Berlíně, kde David Bowie ve druhé 
polovině 70. let žil a tvořil. Expozice byla stejně výjimečná jako byl jeho život …  
 

David Bowie  
vlastním jménem David Robert Jones (*8.1.1947 Brixton, UK) zemřel po těžké nemoci 10.1.2016 v New Yorku, 
USA. David Bowie, britský hudební inovátor, výjimečný skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista, producent, mim, 
herec - kulturní ikona, která ovlivňovala zásadním způsobem hudební a umělecké dění přes pět desetiletí. David 
Bowie je pokládán za jednoho z největších hudebních geniu 20. století.  
 
David Bowie vydal 25 studiových alb, z nichž ani jedno nebylo stejné či podobné tomu 
předešlému. Celá řada alb se stala přelomovými počiny v hudebním světě, např. „The Rise and 
Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars“, „Low“, „Heroes“, „Lets Dance“, „Earthling“, „The 
Next Day“. Poslední album „Blackstar“ vytvořil David Bowie jako své umělecké rozloučení se 
životem na Zemi (album vyšlo v den jeho 69. narozenin, dva dny před jeho úmrtím). Skladby 
„Blackstar“ a „Lazarus“ jsou novodobým requiem a jeho uměleckým zobrazením smrti.  
 
David Bowie ztvárnil i celou řadu zajímavých filmových rolí, za všechny např. „Muž, který spadl na Zemi“, „My děti 
ze stanice Zoo“, „Veselé vánoce pane Lawrenci“, „Hlad“, „Poslední pokušení Krista“, „Labyrint“, „Basquiat“, 
„Zoolander“ atd. Jeho výrazná jevištní stylizace měla úspěch i v divadle, např. „Sloní muž“. 
 
David Bowie byl snad nejfotografovanějším umělcem (!), nikdo jiný ve své kariéře nebyl zachycen v tolika 
odlišných obdobích jako on. Byl a zcela zřejmě i nadále bude inspirací pro mnohé hudebníky, zpěváky, 
instrumentalisty, herce, jevištní scénografy, návrháře a pro další lidi, kteří jsou schopni cítit jeho vyjímečnou DNA. 
 
David Bowie si velmi pečlivě vybíral lidi kolem sebe, se kterými spolupracoval, ať se již jednalo o producenty, 
návrháře, režiséry, fotografy či hudebníky, se kterými natáčel studiová alba či koncertoval. David Bowie velmi 
citlivě vnímal lidi a život kolem sebe, a to jak v divokých 70. letech (drogová závislost), tak i v dalších dekádách, 
kdy znovu a znovu přicházel s průkopnickým způsobem hudebního a vizuálního vyjádření. 
 
Do dnešních dnů mám v paměti jak jsme sháněli na konci 70. a na začátku 80.let na různých burzách po Praze 
alba a nahrávky D.Bowieho a dalších souputníků britské hudební scény. Jak jsme po nocích poslouchali Radio 
Luxembourg, kde Davida Bowieho poměrně často hráli … V roce 1997 jsem měl možnost zažít klubový koncert 
Davida Bowieho v Praze v jeho bezprostřední přítomnosti. Byl to jedinečný, vyjímečný a neopakovatelný zážitek, 
který ve mne zanechal ohromný dojem, mocnou inspiraci a respekt.  
 
cardmag l www.davidbowie.com l © foto David Bowie archiv l www.groningermuseum.nl 
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David LaChapelle znovu v Praze!  
 
Do Prahy se po 4 letech vrací  světově proslulý 
americký fotograf David LaChapelle. V pražské galerie 
Dvorac Sec Contemporary Gallery v Dlouhé ulici bude 
k vidění expozice s názvem „David LaChapelle : 
Múzy“. A co bude od 17.3. do 11.5.2016 k vidění ? 
Přijďte se podívat …  
 

První výstava Davida LaChapelle v ČR byla k vidění od 7.12.2011 do 26.2.2012 v pražské galerii Rudolfinum pod 
názvem „THUS SPOKE LACHAPELLE“  
 
cardmag l www.davidlachapelle.com l  www.dscgallery.com l © foto David LaChapelle 
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Cardmag na stupních vítězů 

Magazín cardmag je již několik let partnerem cyklistického týmu ELEVEN CUBE RIDERS, který se účastní 
amatérských silničních závodů doma i v zahraničí.  
Díky kvalitním výkonům jezdců cyklistického týmu Eleven Cube Riders je dres týmu s logem cardmag vidět i velmi 
často na stupních vítězů …  

cardmag l www.roadriders.cz l foto cardmag 
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