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EDITORIAL …
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych alespoň následující formou vyjádřil poctu vyjímečnému umělci Davidu Bowiemu ...
místo vlastního textu v editorialu je umístěn text jedné z jeho nejznámějších skladeb
David Bowie
Heroes
I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing, will drive them away
We can beat them, just for one day
We can be heroes, just for one day
And you, you can be mean
And I, I'll drink all the time
'Cause we're lovers, and that is a fact
Yes we're lovers, and that is that
Though nothing, will keep us together
We could steal time, just for one day
We can be heroes, forever and ever
What'd you say?
I, I wish you could swim
Like the dolphins, like dolphins can swim
Though nothing, nothing will keep us together
We can beat them, forever and ever
Oh, we can be heroes, just for one day
I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing, will drive them away
We can be heroes, just for one day
We can be us, just for one day
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Z ČESKA
GPE přispěla k dalšímu rozvoji platformy GP Transport v Kolíně
Global Payments Europe (GPE) opět nechyběla u spuštění další akceptace platebních
karet ve veřejné dopravě.
Praha/Kolín, 25.1.2017 - Global Payments Europe (GPE) opět nechyběla u spuštění další akceptace platebních
karet ve veřejné dopravě, tentokrát v rámci projektu Smart City města Kolín dne 25.1.2017. MHD Kolín je
součástí našeho doposud největšího projektu v oblasti dopravy, jehož součástí je celkem pět dopravců v regionu
Středních Čech, a to ARRIVA Praha, ARRIVA Střední Čechy, PROBOBUS, OSNADO a
právě MHD Kolín, vše pod ARRIVA HOLDING. Jedná se celkem o vybavení 400
autobusů čtečkami bezkontaktních platebních karet. Cestující mohou v kolínské MHD
platit bezhotovostně, jelikož autobusy byly nově vybaveny čtečkami bezkontaktních
platebních karet a tak mohou používat své platební karty pro platbu jednorázové jízdenky v autobuse, ale i jako
nosič časového kupónu pořízeného na e-shopu či předprodejním místě. GPE se bude i nadále podílet na rozvíjení
dopravní platformy a poskytovat tak cestujícím co nejkomfortnější cestování.

cardmag l gpe l foto Městský úřad Kolín

Eva Kárníková předsedkyní Sdružení pro bankovní karty
Praha, 21. prosince 2016 - Výkonný výbor Sdružení pro bankovní karty
(SBK) zvolil na svém prosincovém zasedání Evu Kárníkovou předsedkyní
SBK na období 2016 - 2018.
Eva Kárníková (KB) zastávala funkci předsedkyně SBK již v letech 1993 až
1995, dále byla v letech 1996 - 2000 a 2015 - 2016 v pozici
místopředsedkyně SBK. Eva Kárníková patří k nejvýznamnějším expertům
kartového odvětví v ČR.
V minulosti působila v pozici ředitelky kartového odboru Investiční a
poštovní banky, 10 let zastávala pozici výkonné ředitelky společnosti
Diners Club Česká republika. V poslední dekádě nejdříve působila ve
společnosti Mastercard, nyní je ředitelkou kartového útvaru Komerční
banky.
Rozhovor s Evou Kárníkovou a její nejen profesní představení vyjde
v jarním vydání magazínu cardmag 23.5.2017.
cardmag l foto © robert vano
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Mastercard® ocenil nejlepší projekty roku 2016
Praha, 19. ledna 2016 - Společnost Mastercard udělila celkem 11 výročních ocenění za výjimečné
projekty v oblasti platebních karet. Nejúspěšnějším partnerem Mastercard za rok 2016 se stala
ČSOB, která si odnesla čtyři ceny. Slavnostní předání tradičních cen bylo vyvrcholením odpolední
konference Mastercard, která se uskutečnila v prostorách Národního divadla.

„Uplynulý rok byl z pohledu produktů a inovací skutečně mimořádný. Vyznačoval se nástupem
digitálních plateb, které mění stávající způsoby fungování obchodníků a propojování finančního
světa s obsluhou zákazníka, rozšiřující se akceptací platebních karet a zájmem obcí a měst o tzv.
smart řešení. Výběr nejlepších proto nebyl pro velké množství úspěšných projektů a kampaní vůbec
snadný,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
ČSOB získala prestižní cenu Issuer 2016 za největší absolutní nárůst objemu transakcí na vydaných platebních
kartách a Special Mention 2016 Issuer Commercial Product za největší absolutní nárůst objemu transakcí na
vydaných kartách pro komerční použití. Dále uspěla s digitální peněženkou NaNákupy v kategorii Issuing
Innovation 2016. Ocenění Acquiring Special Mention 2016 obdržela za aktivity zahrnující i inovativní použití karty
jako vstupenky na festival nebo propagaci digitální peněženky Masterpass™ by Mastercard®.
Ve dvou kategoriích byly uděleny dvě ceny. Acquiring Innovation 2016 získala Air Bank za mimořádný výkon při
spuštění bezkontaktních bankomatů i UniCredit Banka - ta za rozvoj a implementaci samoobslužných platebních
terminálů u společnosti rychlého občerstvení McDonald’s. Ocenění Advisors Special Mention 2016 pak bylo
uděleno Moneta Money Bank a Komerční bance. V prvním případě za nejúspěšnější kampaň na prodej kreditních
karet, ve druhém případě za aktivity podporující portfolio komerčních karet.
Držitelem ceny Acquirer 2016 se stala firma Global Payments, která měla největší absolutní narůst objemu
karetních transakcí u obchodníků. Za mimořádný projekt v oblasti prémiového karetního portfolia si ocenění
Premium Product Issuer 2016 odnesla Raiffeisenbank. Česká spořitelna získala cenu Marketing Campaing 2016 za
spuštění průhledné kreditní karty a následnou kampaň

www
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Seznam cen a oceněných společností za rok 2016:
Pořadí

Ocenění

Společnost

Projekt

1

Issuer 2016

ČSOB

Největší absolutní nárůst objemu na vydaných platebních
kartách

2

Acquirer 2016

Global Payments

Největší absolutní narůst objemu u obchodníků

3

Issuing Innovation 2016

ČSOB

Spuštění digitální peněženky (NaNákupy)
s tokenizovanou platební kartou

4

Acquiring Innovation 2016

Air Bank

Implementace bezkontaktních bankomatů

5

Acquiring Innovation 2016

UniCredit Banka

Rozvoj a implementace samoobslužných platebních
terminálů (u McDonald‘s) v ČR

6

Premium Product Issuer 2016

Raiffeisenbank

Mimořádný projekt v oblasti prémiového karetního
portfolia

7

Special Mention 2016
Issuer Commercial Product

ČSOB

Největší absolutní nárůst objemu na vydaných
komerčních platebních kartách

8

Marketing Campaing 2016

Česká spořitelna

Kampaň pro průhlednou kreditní kartu a její spuštění

9

Acquiring Special Mention 2016

ČSOB

Smart Cities - dopravní projekty, digitální ticketing
v rámci festivalu, propagace Masterpass na hudebních
festivalech, implementace plateb kartou ve veřejné
dopravě

10

Advisors Special Mention 2016

MONETA Money
Bank

Cena za nejúspěšnější kampaň na prodej kreditních karet

11

Advisors Special Mention 2016

Komerční banka

Efektivní využití lifecycle managementu a marketingových
aktivit v oblasti komerčních karet

cardmag l bison & rose l foto mastercard
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Tři banky získaly ocenění Visa Awards 2016
Že české banky reagují na nejnovější světové trendy v oblasti plateb a zavádění nejmodernějších
platebních technologií, potvrdil již čtvrtý ročník předávání ocenění Visa Awards. Společnost Visa
letos ocenila v kategoriích Nejlepší vydavatel karet, Nejlepší přijímatelská banka, Nejlepší inovátor
a Nejlepší propozice celkem tři banky. Hned dvě nejvyšší ocenění získala Česká spořitelna a po
jedné ceně si odnesly i Komerční banka a ČSOB.
Praha, 12. prosince 2016 - Již tradičně odměňovala společnost Visa své členské banky. Letošní 4. ročník Visa
Awards hodnotil banky ve čtyřech kategoriích. Dvě prvenství získala Česká spořitelna v kategoriích Nejlepší
přijímatelská banka (Best Acquirer) a Nejlepší propozice (Best Proposition). Za vydávání karet (Best Issuer) byla
oceněna Komerční banka a za úspěchy v zavádění inovací (Best Innovator) Československá obchodní banka.
Předávání ocenění Visa Awards 2016 proběhlo v rámci konference Visa Innovation Day 2016 v Praze.

„Dlouhodobě se potvrzuje, že Česko patří mezi nadšené průkopníky v oblasti inovací a již několik let
jsme absolutními lídry Evropy v bezkontaktním placení. Klíčem k dosažení podobných úspěchů jsou
úzká spolupráce a strategická partnerství mezi Visou a členskými bankami, jejichž přínosu v oblasti
plateb si nesmírně ceníme. Právě díky spolupráci můžeme spolu s členskými bankami přicházet s
těmi nejmodernějšími a nejvíce inovativními technologiemi placení,” říká Marcel Gajdoš, regionální
manažer Visa pro Českou republiku a Slovensko.
„Jen letos se Vise povedlo dosáhnout s oceněnými bankami mnoha výjimečných úspěchů a
představili jsme řadu technologických novinek. Společně s Komerční bankou a ČSOB jsme spustili
například revoluční bezkontaktní placení chytrým telefonem. Na český trh jsme zavedli mobilní
platby jako vůbec první a stále jsme zároveň lídry v této oblasti. Ve spolupráci s Českou spořitelnou
se nám zase daří úspěšně realizovat projekt bezkontaktního placení v městské dopravě,“ dodává
Marcel Gajdoš.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Nejlepší vydavatel karet - Komerční banka
Nejlepší přijímatelská banka - Česká spořitelna
Nejlepší inovátor - Československá obchodní banka
Nejlepší propozice - Česká spořitelna
cardmag l foto cardmag
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ZE SLOVENSKA
Združenie pre bankové karty s novým vedením
Nového predsedu, ktorý pôsobí v Tatra banke ako šéf oddelenia
platobných kariet, zvolilo Kolégium ZBK
Na pozícii vystriedal Ivana Kubaša, ktorý Združenie pre bankové karty viedol od roku 2013
Bratislava, 31. januára 2017 - Združenie pre bankové karty má nového predsedu. Stal sa ním Rastislav Vallo,
vedúci oddelenia platobných kariet v Tatra banke. Rastislav Vallo nahradil Ivana Kubaša, ktorému sa po odchode
z manažérskej pozície v telekomunikačnej spoločnosti skončil mandát.
Rastislava Valla do pozície zvolilo kolégium. Ide o najvyšší orgán Združenia pre bankové karty, ktorý tvoria všetci
členovia, pričom každý je zastúpený jedným splnomocneným zástupcom. „Združenie pre bankové karty si na
trhu vydobylo silnú pozíciu a stalo sa naozaj rešpektovaným. Rád by som nadviazal na prácu Ivana
Kubaša, ktorému týmto zároveň ďakujem. V Združení pre bankové karty chceme našim členom
naďalej poskytovať podporu v biznise, ako aj vzdelávať odbornú či širšiu verejnosť a propagovať
platobné karty s cieľom rozširovania ich vydávania a prijímania,“ vyhlásil Rastislav Vallo.
Šéf oddelenia platobných kariet v Tatra banke je absolvent Slovenskej technickej
univerzity. Svoju kariéru odštartoval v Slovenskej sporiteľni na oddelení rozvoja kariet,
neskôr sa stal vedúcim tohto tímu. Skúsenosti získaval aj v spoločnosti Giesecke &
Devrient, ktorá sa zaoberá výrobou plastových kariet a technológií smart cards, či v
Regional Card Processing Centre. Ide o procesingové centrum Tatra banky, ktoré
poskytuje služby pri vydávaní a administrovaní platobných kariet skupiny Raiffeisen, od
roku 2009 je súčasťou materskej spoločnosti Raiffeisen International. Rastislav Vallo je
v súčasnosti vedúcim oddelenia platobných kariet jedného z najväčších finančných domov
u nás - Tatra banke. Na pozícii má od júna 2010 na starosti ziskovosť produktov, predaj,
inovácie a tímový manažment.

O Združení pre bankové karty
Združenie pre bankové karty (ZBK) pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Ide o dobrovoľnú, neziskovú a
jedinú platformu na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty, ktorých spoločným cieľom je rozvoj
platobných kariet na Slovensku.V súčasnosti má ZBK 21 riadnych členov, z toho je 12 bánk a 9 nebankových
subjektov. Akékoľvek ďalšie informácie či plánované podujatia nájdete na webe: www.zbk.sk.
cardmag l text a foto zbk.sk

Slovenskí obchodníci sa stretnú v ocenení Mastercard obchodník roka
Bratislava, 16. Januára 2017 - Už štvrtým rokom bude na Slovensku vyhlásene prestížne ocenenie
Mastercard Obchodník roka. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 10 kategóriách. Spolu so začiatkom
tohto ročníka, 16. januára, bude spustene aj hlasovanie verejnosti, v ktorom budú môcť zákazníci
vybrať svojho najobľúbenejšieho obchodníka. Hlasovať bude možné prostredníctvom internetových
stránok www.obchodnik-roka.sk a SMS správ až do 31. marca 2017.
Mastercard Obchodník roka je ocenenie tých najlepších
obchodníkov na slovenskom trhu z pohľadu ponúkaných
služieb a obľúbenosti u zákazníkov. „Veľmi nás ako
generálneho partnera teší, že sa ocenenie na
Slovensku stáva tradíciou, a nadobúda na
popularite a ako medzi obchodníkmi, ktorí získané
ocenenie využívajú vo svojej komunikácii, tak aj medzi samotnými zákazníkmi. Počet tých, ktorí sa
zapoja do hlasovania o najobľúbenejšieho obchodníka, sa každoročne výrazne zvyšuje,“ povedal
Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader.
Súťaž sa skladá celkovo z desiatich kategórií. Absolútneho víťaza aj víťaza 9 odborových kategórií určí nezávislá
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výskumná agentúra GfK Czech na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky realizovaného v novembri 2016.
Víťazom každej zodborových kategórií sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové hodnotenie.
Absolútnym víťazom a držiteľom titulu Mastercard Obchodník roka 2016 sa stane ten obchodník, ktorý
získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.
Súťažné odborové kategórie:
1.

Mastercard Obchodník s potravinami 2016

2.

Mastercard Obchodník s drogériou a parfumériou 2016

3.

Mastercard Obchodník s odevmi 2016

4.

Mastercard Obchodník so športovými odevmi a potrebami 2016

5.

Mastercard Obchodník s elektronikou 2016

6.

Mastercard Obchodník s knihami 2016

7.

Mastercard Obchodník pre dom, záhradu a chovateľov 2016

8.

Mastercard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2016

9.

Mastercard Internetový obchodník 2016

Cena verejnosti
V kategórii Mastercard Obchodník roka 2016 - Cena verejnosti určí víťaza široká verejnosť svojím SMS a
internetovým hlasovaním, ktoré prebieha od 16. januára do 31. marca na stránkach www.obchodnik-roka.sk.
Každý hlasujúci sa automaticky zaradí do súťaže o 10 tabletov iPad mini 2 Cell 16GB Space Gray.
Všetci víťazní obchodníci ocenení titulom Mastercard Obchodník roka 2016 budú vyhlásení počas galavečera na
Slovak Retail Summite dňa 25. apríla 2017.
cardmag l ogilvy
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ZE ZAHRANIČÍ
Deposit automation is a key part of banks’ cost-saving strategies
Banks see deposit automation as a means of increasing the use of self‐service channels,
saving both time and money Banks and their customers say that more automated
deposit terminals are needed
Praha/Kolín, 25.1.2017 - Global Payments The benefits for the customer are clear; extended-hours access (90%
of ADTs are available outside normal branch hours) and quicker account crediting are especially popular. So
what’s in it for the banks? Budgets remain tight for many banks, and shifting more transactions from the teller
counter to self-service can significantly reduce costs. With ATMs already well established for cash delivery,
automated deposit is now coming into its own as a way of cutting cash-handling costs further.
Recycling takes centre stage
The vast majority of ADTs are deposit-capable ATMs, which both accept and dispense cash. Many banks are
taking this a step further, and installing recycling ATMs which redispense deposited notes.
Cash-recycling technology has been around for more than three decades. The first ADTs were deployed in Japan
in 1982, and the first recyclers followed in 1983; but many banks still consider recyclers to be too expensive or
too complex. Attitudes are changing, however, as familiarity with the technology increases, and prices fall.
A third of ADTs are located away from bank branches, and replacing these machines with recycling ATMs has the
potential to alleviate some of the costs and inconvenience of CIT experienced by deployers.
Number of automated deposit installations by type
1.7mn
8%

1.2mn

24%
Stand-alone deposit terminals

13%

Non-recycling ATMs
36%
67%

Recycling ATMs

51%

2015

2021

Source: Deposit Automation and Recycling 2016 (RBR)
Automated deposit will become a standard feature at ATMs
Customers in a number of markets now expect their banks to offer automated deposit as a standard ATM facility,
and RBR forecasts that automated deposit will be available at 1.7 million terminals worldwide by the end of 2021.
Recyclers will gain share in most markets, while the number of stand-alone deposit terminals will decline.
Rowan Berridge, who led RBR’s Deposit Automation and Recycling 2016 research, remarked: de“Automated
posit terminals are becoming a standard feature in more and more markets, and I now expect the
focus to shift towards recyclers, as banks become more familiar with the technology, and look for
further cost savings”.
about RBR
These figures and insights are based on RBR’s study, Deposit Automation and Recycling 2016. RBR is a
strategic research and consulting firm with three decades of experience in banking and retail automation, cards
and payments. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through published reports,
consulting, newsletters and events.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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Financial inclusion drives worldwide ATM usage
Research from RBR shows the number of ATM cash withdrawals worldwide grew by 10% in 2015,
the fastest rate since 2011. Cash withdrawals reach 99 billion per year
London, 3rd February 2017 - 99 billion cash withdrawals were made worldwide in 2015 according to international
research and consulting firm RBR. Figures from the firm’s annual ATM research shows the number of withdrawals
rose in all regions with the most notable increases seen in Asia-Pacific and the Middle East and Africa (MEA),
where volumes were up by 16% and 8% respectively.
Number of cash withdrawals (billions) by region, 2014 and 2015
54.5

Asia-Pacific

47.1
13.1
12.9

Western Europe

Middle East and Africa

Latin America

10.4
9.6
8.5
8.2

Central and Eastern Europe

6.6
6.6

North America

6.4
6.4

2015
2014

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2021 (RBR)

Surge in demand for ATM services in developing markets
Growth in Chinese ATM usage accelerated to 23% as a result of rising financial inclusion and concerted efforts by
banks to migrate more transactions to self-service. China accounted for a staggering 24 billion withdrawals,
almost a quarter of the global total.
RBR reports similar factors at play across many other developing markets in Asia-Pacific and MEA, with Egypt,
India, Indonesia, Malaysia, Pakistan and Saudi Arabia amongst those where the increase in transactions was
particularly strong.
Even in many mature markets, ATM usage continues to increase
Whilst the research shows that ATM usage is stable or even falling in some mature markets, most continue to see
an increase. In the USA, for example, where an increase in surcharges had contributed to a decline in withdrawal
volumes over a number of years, transaction levels actually rose, and in Spain, growth in the number of
withdrawals picked up to 8% as the country’s economy started to recover.
RBR’s Rowan Berridge, who led the research, commented: “Global usage data points clearly to the enduring
importance of the ATM channel, both in mature and developing markets. Despite rapid growth in cashless
payments, demand for ATMs remains robust and we forecast cash withdrawal volumes will continue to increase in
most countries for the foreseeable future”.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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TÉMA - REGULACE
Nové evropské plány zhorší pohodlí nakupování na internetu
Nový plán EBA si vyžádá zavedení dalších kroků v procesu platby, což zákazníkům citelně
zkomplikuje a prodlouží jejich on-line nákupy. Změny zapříčiní konec expresních plateb jedním
kliknutím nebo plateb uloženou kartou v rámci mobilní aplikace. Způsobí také omezený přístup
k on-line nakupování na mezinárodních e-shopech a delší fronty při placení mýta nebo parkování.
Praha, 4. ledna 2017 - Visa Inc. (NYSE: V) Společnost Visa varuje, že nová evropská pravidla pro e-commerce
mohou vážně narušit rozvoj on-line nakupování a přinést zákazníkům větší míru nepohodlí.
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) předložil návrh na plošnou implementaci takzvané Strong Customer
Authentication (SCA), neboli silné autentifikace zákazníků. Plán je postaven na přístupu „měřit všem stejným
metrem“, kdy bude každá transakce nad 10 eur (zhruba 270 korun) vyžadovat při potvrzení platby další ověřovací
kroky, jako například zadání hesla či kódu nebo použití čtečky karty.
Nezávislý spotřebitelský průzkum v pěti evropských zemích, zadaný společností Visa, ukazuje potenciální dopad
těchto změn. V praxi by návrh EBA znamenal následující:
Konec expresních on-line plateb (check-outů) Zákazníci by už nemohli platit jedním kliknutím ani u on-line
obchodníků, kde nakupují pravidelně. Odzvonilo by také rychlým automatickým platbám v rámci mobilních
aplikací, kde mají spotřebitelé již uloženou svou kartu. Visa odhaduje, že by tak byla ovlivněná polovina
veškerého evropského on-line obchodu. Průzkum navíc odhalil, že by
téměř dvě třetiny (61 %) spotřebitelů nákup vzdaly, pokud by byl
proces check-outu a platby rozšířen o další kroky.
Omezený přístup k on-line nakupování mimo Evropu Návrh
dále přináší mezinárodním webovým stránkám povinnost dodržovat
při prodeji zboží evropským zákazníkům nová evropská pravidla, jinak
bude nákup automaticky zamítnut. To by mohlo podle odhadů
společnosti Visa ovlivnit platby v celkové hodnotě přesahující 6
miliard eur, což představuje dvě třetiny všech evropských transakcí
na mezinárodních webech. Průzkum ukázal, že 51 % zákazníků
nakupuje přes internet u obchodníků mimo EU.
Delší fronty a problémy s použitím karty na placených
parkovištích či u mýtných bran, kde v současnosti není
vyžadováno zadávání PIN kódu. Například jen ve Francii by to přitom
ovlivnilo více než 500 milionů cest ročně.
Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Českou republiku a
Slovensko říká: “Nové návrhy představují vážnou hrozbu
narušení způsobu, jakým jsme dnes zvyklí nakupovat online. Plán EBA přinese řadu komplikací a nepříjemností, vyšší
počet zamítnutých transakcí a delší a komplikovanější platební proces. Přínos pro spotřebitele
přitom bude minimální, nebo žádný.“
“Absolutně podporujeme přísná bezpečnostní opatření. Nicméně správa plateb by měla být vždy o
rovnováze mezi bezpečností a pohodlím. Plánované pravidlo ´měřit všem stejným metrem´ tuto
rovnováhu příliš vychyluje na jednu stranu. Komplikuje totiž spotřebiteli jeho nákup nezávisle na
místě, čase a typu zařízení, z něhož transakci provádí. Zákazníky to bude obtěžovat a obchodům to
zkomplikuje možnost prodeje jejich zboží.“
“Rozvoj e-commerce v Evropě představuje výjimečný případ úspěchu v době slabého ekonomického
růstu. Tato iniciativa však může rozvoj internetového prodeje zpomalit a snížit tak
konkurenceschopnost evropského obchodu ve srovnání s konkurenty z dalších částí světa.”
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejní finální podobu navrhovaných standardů 12. ledna 2017. Tyto
standardy odpovídají na požadavky Payment Services Directive (PSD2), neboli směrnice o platebních službách,
která vyžaduje silnou autentifikaci zákazníků (SCA) pro všechny elektronické platby. Marcel Gajdoš dodává: “Za
vším tímto nepohodlím nestojí žádný důkaz, že by toto nařízení skutečně omezilo podvody.
V současnosti máme k dispozici funkční systém, který využívá přístupu, který nazýváme
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autentifikace založená na riziku. Ten umožňuje inteligentní rozhodnutí, zda je konkrétní nákup
nízkorizikový, a to na základě využívaného zařízení a vzorců předchozího nákupního chování.“
“Míra podvodů na kartách Visa je dnes nízká, pohybuje se na úrovni 5 centů na každých utracených 100 eur.
Spotřebitelé jsou navíc vůči podobným ztrátám stejně chráněni. Veškeré riziko na sebe totiž berou banky a
obchodníci, kteří již ve spolupráci s Visa implementovali množství bezpečnostních opatření, chránících zákazníky
před podvodnými on-line nákupy. Jsou tak připraveni akceptovat riziko, aby svým zákazníkům poskytli
bezproblémový nákupní zážitek, který dnes spotřebitelé očekávají, a který zároveň značně zvyšuje
pravděpodobnost prodeje.”
Pro více informací o reakci společnosti Visa na návrh Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
navštivte: https://www.visaeurope.com/about-us/policy-and-regulation/
Zdroje dat:
Nezávislý spotřebitelský průzkum: Výzkum agentury Populus se zakládal na rozhovorech s 5 136 dospělými jedinci
ve Velké Británii (1 096), Francii (1 011), Německu (1 004), Itálii (1 016) a Španělsku (1 009) v období mezi 2. a
7. listopadem 2016.
Mýtné ve Francii: Podle výroční zprávy Autoroutes de France bylo v roce 2016 u francouzských mýtných bran
realizováno asi 545 milionů karetních transakcí.
http://www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/Chiffres%20clés%20ASFA%202016%
20BD.pdf
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě - VisaNet - která dokáže zpracovat
více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním platby pro
obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky pro
spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům stále
více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
cardmag l foto grayling, visa
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MARKETING
Mastercard growing faster than Visa in the Americas
Mastercard saw faster growth than Visa in the Americas in 2015 but, with 43%, Visa
still has significantly the largest market share. Visa remains the largest scheme in the
Americas by a considerable margin
London, 30th January 2017 - According to RBR’s Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 study, the
number of Mastercard cards grew by an impressive 6% in the Americas in 2015, compared with a rise of 4% for
Visa. Nevertheless, Visa remains the largest card scheme in the region, with a share of 43% of the 2.9 billion
cards in circulation, compared with 26% for Mastercard. Private label cards collectively account for 23% - a
proportion which is declining as such cards are frequently converted to international schemes.
2015 a strong year for Mastercard in North America
It was in North America that Mastercard saw particularly strong growth, with its number of cards growing by 12%
in Canada and 6% in the USA in 2015. In Canada, Mastercard-branded cards now account for 40% of the total,
boosted by a recent agreement between the scheme and retail chain Costco.
A number of deals changing the competitive landscape
RBR notes that major changes in the competitive landscape are often a result of deals between the schemes and
retailers: for instance in 2014, Walmart switched its co-branded credit cards from Discover to Mastercard and in
2013, Best Buy changed its credit card partner from Mastercard to Visa.
The switch by Costco in the USA from American Express to Visa announced in 2015 is expected to impact
positively on the latter’s market share for 2016. In addition, Visa has entered into partnership with USAA, which
has led to the organisation’s cards being migrated from Mastercard.
Share of cards by scheme in the Americas, 2015
Discover/Diners Club 2%
JCB neg.

American Express 2%
Domestic 4%

Private
Label
23%
2.9 billion cards

Visa
43%

Mastercard
26%

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 (RBR)

Brazil’s Elo grows by a third in just one year
Although they account for just 4% of the region’s cards, domestic schemes grew by an impressive 12% in 2015.
This was largely due to Brazil’s main domestic scheme, Elo, which expanded by almost a third to represent 9% of
the country’s payment cards.
RBR’s Chris Herbert remarked: “It will be interesting to see how the competitive dynamic of the
Americas cards market develops in the coming years, particularly in light of the major deals we
have witnessed, alongside the striking growth of domestic scheme cards in Brazil”.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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KARTY V ČÍSLECH
Pár čísel u kávy …
základní ukazatele vývoje na domácím trhu k 31.12.2016 (více na webu bankovnikarty.cz)

cardmag l bankovnikarty.cz
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TECHNOLOGIE
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NFC
Další chytrá řešení v Kolíně - bezkontaktní odbavení v MHD, předplatní
kupony na platebních kartách a klíčenky pro školáky
Kolín je jedním z předních měst v Česku, která začala masivně zavádět do běžného života
chytré technologie. Nyní je dál rozšiřuje a stává se inspirací pro ostatní. Od 25. ledna
mohou lidé v Kolíně platit jízdné v městských autobusech bezkontaktními platebními
kartami, nahrávat si předplatní časové kupony pro MHD na tyto karty a v plném proudu je
také příprava projektu s 6. základní školou v Kolíně, kde se pro děti připravují speciální
chytré klíčenky.
Kolín, 25.1.2017 - Kolín spustil platby parkovného v centru města přes aplikaci a zavedl systém, který sám
upozorňuje řidiče na volná parkovací místa. Kromě toho lidé ve městě najdou na 330 chytrých kontejnerů na
odpad, které aktivně hlásí, jak jsou zaplněné, a tuto informaci přenášejí jak na internet, tak společnosti, která se
stará o jejich vyvážení.
„V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná řešení. Taková, která zřetelně
přispějí obyvatelům i městu při reálných každodenních potřebách a problémech, se kterými se
potýkají. Strategie a vize jsou jistě potřebné, často však cesta končí u nich. My jsme po identifikaci
problémů schopni operativně reagovat a realizovat opatření, která zjednodušují lidem život.
Bezkontaktní placení je jedním z nich,“ říká místostarosta Kolína Michael Kašpar a upozorňuje tak na
novinku v místních autobusech.
Novinky v MHD
Všechny autobusy kolínské MHD jsou nově vybaveny čtečkami platebních karet. „Cestující už nemusí při nástupu
do
autobusu
hledat
drobné.
Stačí
u
řidiče
pípnout
bezkontaktní
kartou
jako
v obchodě a hned dostanete od řidiče jízdenku,“ říká Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva, která
provoz MHD v Kolíně zajišťuje. „Loni na podzim jsme už vybavili bezkontaktní technologií 350 autobusů ve
Středočeském kraji, především na Sedlčansku, Příbramsku a Berounsku,“ dodal.
Bezkontaktní odbavení ale není jediná novinka. Předplatní časové kupony pro kolínskou MHD si lidé budou moci
nově nahrát přímo na své platební karty vydané jejich bankou. Nově tak bude možné využívat platební kartu jako
nosič časové jízdenky. V autobusech ji jen přiložíte a řidič uvidí, že máte aktivní časový kupon.
„Lidé si mohou na své platební karty koupit všechny typy 30denních i 90denních předplatních jízdenek, které v
Kolíně máme,“ upozornil místostarosta Michael Kašpar. Tyto jízdenky si mohou koupit v e-shopu na adrese
https://eshopstrednicechy.arriva.cz. Pokud nechtějí nakupovat na internetu, budou mít možnost jít do
informační kanceláře kolínské MHD v Sokolské ulici a nahrát si k platební kartě svůj předplatní kupon přímo tam.
To bude možné počátkem února. Do informační kanceláře musí na začátku také všichni, kteří budou chtít využít
zlevněné kupony (děti, studenti nebo senioři). Tam jim nárok na slevu potvrdí, zadají do systému a od toho
okamžiku může takový člověk nakupovat v e-shopu i zlevněné kupony.
Celý systém zastřešuje společnost Mastercard, která jeho rozvoj také financuje. „Kolín je skvělý příklad pro další
města a obce a v Mastercard jsme rádi, že zde můžeme přispět zkušenostmi z celého světa i našeho regionu.
Věříme, že rozšiřování inovativních projektů využívajících bezhotovostního placení bude pokračovat, protože
přináší vyšší komfort obyvatelům a snižuje náklady, čímž umožňuje městům a obcím realizovat více projektů,“ říká
generální ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
Pilotní projekt ve škole
Spolupráce Kolína a Mastercard se ale neomezuje zdaleka jen na platby v autobusech. V plném proudu je
příprava speciálního projektu, který Kolín otestuje v 6. základní škole. Ještě před letními prázdninami dostanou
žáci a zaměstnanci speciální chytré klíčenky. Ty v sobě integrují několik funkcí – děti se jimi budou identifikovat
ve školní jídelně, otevřou si připravovanou kolárnu, zaplatí v MHD za cestu do školy, využijí je v kině, divadle,
městském společenském domě či třeba na koupání a bruslení ve Vodním světě. „Být součástí projektu měnícího
zažité zvyky, přibližujícího vysněnou budoucnost, být spoluprůkopníkem zlepšování služeb v našem městě a stát
vedle měst, jako jsou Pardubice, Praha, Bratislava, ale i Vídeň či Londýn, je pro nás výzva,“ říká ředitel 6. základní
školy v Kolíně Lukáš Kačer. Klíčenka bude fungovat nejen jako identifikační nástroj. Bude sloužit dětem také
jako vzdělávací nástroj v oblasti finanční gramotnosti, který pomůže zvyšovat jejich povědomí
i v oblasti informačních technologií. Pro zájemce bude fungovat jako elektronická peněženka, aby děti nemusely
hledat cestou do školy drobné na autobus, nebo jako klíč do školy.
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Detaily bezkontaktní technologie v autobusech
Česká republika je z pohledu využívání bezkontaktních platebních karet celosvětově na špičce, a jak říká Jiří
Vajgl, ředitel obchodního rozvoje Global Payments Europe, bezkontaktní karty se staly standardem dnešních
bezhotovostních plateb. „Právě proto věříme, že jejich další využití jako nosiče a identifikace, v našem případě
časového kuponu v dopravě, je správný krok v jejich dalším používání. Díky tokenizaci čísla karty jsme vytvořili
systém, jenž přináší cestujícím snadné odbavení, s využitím v dalších smart oblastech. Celý systém splňuje
veškeré požadavky kladené na bezpečnost a ochranu držitelů platebních karet.“

Technologii v autobusech i e-shop připravila společnost Telmax a její obchodní ředitel Miroslav Slavík upozornil,
že právě tato společnost přišla s navrženým řešením jako první v České republice: „Důraz naše řešení klade na
jednoduchost. Jak pro cestující, kteří využijí e-shop pro nákup časových kuponů, tak pro řidiče obsluhujícího
odbavující zařízení. Elektronické odbavení cestujícího se uskuteční řádově v několika sekundách. Při prokazování
slevy z jízdného se při přiložení karty objeví řidiči na obrazovce fotografie cestujícího, podle které ho autorizuje.“
Na projektu úzce spolupracuje také Česká spořitelna, která stojí společně se 6. základní školou v Kolíně za
nápadem využití chytrých klíčenek ve škole. „Česká spořitelna, která je tradičním partnerem měst a obcí, stále
častěji vystupuje jako prostředník mezi městy a firmami při realizaci chytrých řešení. Dokážeme poradit s
ekonomikou a finanční stránkou projektů, zajistit pro ně výhodné financování i poskytnout vybrané vlastní
produkty,“ řekl Michael Cádra, vedoucí strategických plateb v České spořitelně.
Na projektu se podílela také společnost Ingenico Group. Její generální manažerka pro Česko
a Slovensko Martina Kirchratová poukázala na to, že jako lídr v oblasti elektronických plateb podporují všechny
iniciativy, které vedou k dalšímu rozšíření využití platebních karet a terminálů v běžném životě: „Jsme velice rádi,
že se můžeme jako technologický partner podílet na projektu přeměny města Kolína ve smart city, konkrétně
v první fázi na využití bankovních karet k odbavení v hromadné dopravě,“ řekla.

cardmag l bison & rose l foto Městský úřad Kolín
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ROZHOVORY
Karet je na trhu dost, pojďme je víc používat
Platebních karet je na českém trhu podle různých hodnocení dost. Jak jsou karty používané, jaký je potenciál
oblastí rozvoje, to bude předmětem rozhovoru s Rolandem Katonou ze společnosti Visa.
cardmag: Rolande, můžeš prozradit čtenářům magazínu hlavní motiv, proč ses rozhodl pracovat
právě pro společnost Visa?
Roland Katona, Visa: Ve světě platebních karet působím již 13 rokem. Fascinují mě čím dál víc a po 6 letech
zkušeností s Issuingem (vydáváním karet - pozn. redaktora) a Acquiringem (akceptací karet - pozn. redaktora) na
Slovensku a dalších 6 letech v Čechách musím říct, že tuto oblast rozhodně neplánuji opustit. Právě naopak. Co je
důvodem? Je to prosté, pracuji v oblasti, která je vysoce aktuální.
Všichni zde máme unikátní příležitost poučit se z minulosti, kterou jsme zažili v podstatě celou (já osobně tedy
ještě jako dítě, nicméně mé první zaměstnání v kartách bylo v době magnetické), naplno prožívat karetní
přítomnost, dobu bezkontaktní a společně definovat budoucnost - dobu mobilní, virtuální, internetu věcí a
skrytých plateb. Když jsou platební karty tak trochu věda, pak kdo má lepší příležitost výzkumu a vývoje v situaci,
kdy laboratoř a testovací prostředí není potřeba, protože je dnes a denně všude kolem nás? To je luxus naší
branže a já osobně si to užívám.
Svět bankovnictví neuvěřitelným způsobem napomohl vzniku a rozvoji platebních karet v Čechách a na Slovensku.
Svět bank je výsostně zajímavý, konkurenční, a pokud člověk dokáže hledat příležitosti a umí je v instituci prodat,
zjistí, že pojem korporace, je pouze pojem, který si vytváříme. Díky ČSOB jsem měl možnost interakce s mnohými
obchodníky, kterým děkuji za velice cenné a inspirativní lekce. Věřím, že mé působení ve Visa bude mít smysl
tehdy, až se mi podaří přispět k dalšímu rozvoji akceptace karet a forem placení. Jsem rád, že jsem součástí
právě Visy, největšího karetního hráče na světě, který si zakládá na transparentní a férové spolupráci se všemi
partnery. Tenhle otevřený, naslouchavý a vzájemně angažovaný způsob podnikání je mi sympatický. Kombinace
férovosti s leadershipem v oblasti inovací vytváří jedinečné příležitosti pro vznik a rozvoj společných
neopakovatelných propozic s obchodníky.
cardmag: Jednoduše řečeno - v bezkontaktních platbách je Česká republika oproti zbytku Evropy
napřed. Jak hodnotíš pozici Česka v celkovém používání platebních karet?

cardmag no 1.2017

44

© únor 2017

Roland Katona, Visa: Než se dostanu k celkovému používání karet, rád bych připoměl klišé o slepici a vejci :‐)
Používání karet jde ruku v ruce s akceptaci. U této otázky bych se rád ještě zastavil u velice zajímavého
fenoménu, kterým je leadership České republiky v bezkontaktních platbách. Je úžasné pracovat v prostředí, kde
držitelé karet s nadšením přijímají nové technologie, kterými nejsou jenom bezkontaktní platby, ale také mobilní
platby a nakupování online. Tomu všemu se v Čechách velmi dobře daří a je to tou nejlepší zpětnou vazbou,
jakou vám zákazník může dát. Právě leadership České republiky v bezkontaktních platbách je projevem důvěry
v bezpečnost, jednoduchost a pohodlí používání karet.
Jak ale víme, když není kartu kde použít, pak není motivace ji použít. Česká republika je z pohledu penetrace
karetních plateb v sektoru malo a velkoobchodu na tom z hlediska přirozeného vývoje akceptace karet velice
dobře. V přirozeném vývoji se jako první otevírají akceptaci karet obchodníci se zahraniční klientelou, následuje
sortiment s vyšší průměrnou hodnotou nákupu, pak rychloobrátkové zboží a služby. Následně se otevře ecommerce (případně m-commerce). Pokračujeme přes sektory nízkých průměrných hodnot nákupu, jako je
veřejná doprava, parkování, bike sharing, automaty na občerstvení, výdejní automaty nebo samoobslužná zařízení
(např. myčky aut). To už se významně blížíme k možná posledním sektorům a těmi jsou veřejná správa, stát a
tzv. utility (elektřina, plyn, voda).
Z hlediska porovnání České republiky s evropským průměrem je na tom ČR o něco hůře. Právě proto v této
oblasti podnikáme již čtvrtý rok akci, která je ve světě bank známá pod jménem Acceptance Project. V rámci
tohoto projektu společně s našimi klienty (banky, finanční instituce, obchodníci) podporujeme instalaci nových
terminálů u obchodníků, kteří karty ještě neakceptovali. Pod hlavičkou tohoto projektu jsme tak dopomohli
instalaci již více než 20 000 terminálů. Tento projekt bude díky jeho zaměření, všeobecné podpoře a výsledkům
pokračovat i v roce 2017. Věříme, že jeho prostřednictvím přispějeme k dalšímu rozvoji sítě akceptace.
cardmag: Jaké jsou podle Tebe důvody tohoto stavu? Kde vidíš největší potenciál, co se týká
používání karet?
Roland Katona, Visa: Situace na českém trhu je následovná: ke konci roku 2015 bylo evidováno více než 142
000 terminálů, přičemž jeden terminál slouží průměrně 75 lidem. V sousedním Slovensku slouží jeden terminál
zhruba 100 lidem. V Polsku a Maďarsku je to zhruba stejné, cca 85 lidem. V Rakousku 65 lidem a například v UK
pouze 33 lidem. Proč tomu tak je? Je to kombinace vícero důvodů, resp. raději používám výrazu motivací. Aby
obchodník karty akceptoval, je potřeba motivace na jeho straně. Zda je motivován vnitřně (vyšší tržby,
komfortnější a méně nákladové ukládání držeb na účet, schopnost terminálu poskytovat řadu doplňkových služeb
a generovat nové výnosy), nebo na základě vnějších faktorů (preference zákazníků, daňové zatížení, transparence
cen), to si musí určit každý obchodník sám. Naším cílem bylo a bude přispívat k penetraci terminálů.
Máme více než rok po regulaci mezibankovních poplatků, máme elektronickou evidenci tržeb a máme fantasticky
adaptované držitele karet. Jsme přesvědčeni, že je tržní prostředí více než konkurenční, připravené a
transparentní. Vše je tedy zřejmě jen otázkou času a ochoty. Pokud si Češi oblíbili karty natolik, že demonstrují
celému světu, jak se to dělá, pak věřím, že i akceptace nemá důvod pokulhávat.
Otevírání nových sektorů akceptace karet však není jediná cesta a ve Visa se zaměřujeme i na stávající sektory a
společně s bankami a obchodníky a dalšími partnery chceme přinášet i řešení, které zvýší penetraci používání
karet v již terminalizovaných sektorech, čí obchodech. Zde vidíme největší potenciál v uvedení karet na stejnou
rovinu přístupu, jakou se dnes přistupuje k hotovosti. I v maloobchodních řetězcech, kde dnes bez problému
zaplatíte kartou, musíte tuto skutečnost obchodníkům nahlásit. Pro mě osobně je tohle pořád diskriminace karet
oproti hotovosti i tam, kde se domnívámé, že díky regulaci Evropské komise, je pro obchodníka náklad na
akceptaci karet nižší než náklad manipulace s hotovostí. Faktor rychlosti je dalším nesporným motivátorem pro
volbu akceptace karet obchodníkem. Porovnejme délku hotovostní platby s délkou bezkontaktní platby v kontextu
leadershipu České republiky a snad nikoho nepřekvapí, že karta se stává i u obchodníků preferovaným typem
bezhotovostní platby, stačí to už jen lehce popostrčit :‐)
cardmag: Jak chcete iniciovat vyšší používání karet a jak chcete rozšířit akceptační síť ? Posouváte
svou působnost i komunikací na obchodníky napřímo?
Roland Katona, Visa: Jednou z technik jak na to, je právě využití platebního terminálu k elektronické evidenci
tržeb. Nemálo příkladů z České republiky ukázalo, že je platební terminál velice platnou alternativou k evidenci
tržeb a tedy další důvod pro obchodníky, proč ho používat. Dalším momentem, o kterém jsme přesvědčeni, že
pomůže budovat síť platebních terminálů, je zapojení i jiných než mainstreamových obchodníků. Velice
podceněna je totiž v ČR akceptace karet geograficky. To je sice dáno kupní silou a demografií, každopádně lze
obecně říci, že dle nedávné statistiky žije v obcích do 3 000 obyvatel více než čtvrtina obyvatel. Tam je tedy
rozhodně nutné dělat z akceptace více než jen penetraci. Cítíme potřebu získání zpětné vazby, a proto na letošní
rok připravujeme průzkum, který bude zaměřený na bariéry akceptace karet. Zpětnou vazbu od obchodníků
považujeme za jednu z nejpovolanějších forem odpovědí na otázku jak.
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Cílená spolupráce s obchodníky je dalším způsobem, jak s akceptací a jejím rozšiřováním pracovat. Ve Visa si
velice vážíme a respektujeme vztahy vydavatelských bank a obchodníků a veškeré naše kroky, směřující
k rozšíření akceptace, kde zahrnujeme i obchodníky, řešíme vždy ve spolupráci s bankami či obecněji
s acquirermi. Každý rok také podporujeme používání karet i ve spolupráci s obchodníky. Loni to byla kampaň
s Aholdem či Alzou. Letos běží kampaň s Rockaway na podporu e-commerce plateb a nechte se překvapit, s kým
plánujeme kampaň v oblasti rychloobrátkového zboží.
Neméně populární jsou u nás rozvojové projekty, jejichž cílem je jednak pomoci obchodníkům s akceptací karet,
ale zejména tzv. otevírání sektorů akceptace karet. To se děje zpravidla přes pilotní projekty. A že jich není málo.
Dobrou ukázkou jsou Děčín, Ostrava, Brno, Plzeň nebo třeba Coca-Cola či další plánované piloty v letošním roce.
Kromě pilotních projektů máme pro obchodníky i naše klienty z řad vydavatelů a přijímatelů karet spoustu
novinek od Visa Developer Platform, ve které se ještě více otevíráme světu obchodníků, bank, finančních institucí,
nebo i státu. Jejím cílem je umožnit našim klientům využívat naše služby rychleji, lépe, efektivněji a to vše pod již
zvučným názvem API. Přinášíme řadu novinek v oblasti vydávání karet, které mají právě na obchodníky velice
pozitivní provázání, a jsme přesvědčeni, že je potřeba dívat se spolu s obchodníky oběma směry - jak na
terminály, tak na platební karty. Mluvíme s nimi o možnostech, jak využít toho, že držitelé Visa karet dle statistik
v České republice utrácejí víc peněz a mají menší sklon k bankomatům. Dokazuje to mimo jiné silnější sklon
k bezhotovosti a je naší povinností pracovat na straně akceptace tak, aby držitelé karet necítili pokud možno
žádné bariéry v akceptaci a s radostí využívali produkty a služby Visa při jejich každodenních nákupech.
cardmag: Významným prostředím vyššího používání karet je oblast veřejné dopravy. Tam jak je
známo, hlavní roli partnera sehrávají města. Jak se zatím Vaší společnosti spolupráce s městy
osvědčila?
Roland Katona, Visa: Jsme mistři v pípání a to je právě jeden z hnacích motorů plateb v dopravě. Spolupráce
s městy, která jsou ochotna inovovat, je zajímavou změnou oproti komerčním subjektům. Obě sféry ale
každopádně spojuje vůle rozšířit možnosti využívání platebních karet. Od představitelů měst je navíc cítit snaha
vždy se ujistit, že jejich obyvatelé dostanou k dispozici právě takové možnosti odbavení v dopravě, které splňují
náročné požadavky komplexního zajištění potřebných služeb. Jsme rádi, že naše služby pod hlavičkou Visa
vyhovují těmto náročným požadavkům a že tak naši klienti (banky, finanční instituce a další subjekty) nabídky
těchto služeb často využívají a přizpůsobují je potřebám svých zákazníků, obyvatelům měst a obcí. Věříme, že
bude tento trend využívání Visa karet v dopravě a dalších městských službách pokračovat a že bude značka Visa
pro města synonymem důvěry, pohodlí, bezpečí a jednoduchosti stejně, jako je tomu už téměř 25 let u
obchodníků.
Spolupráce s městy je logický vývoj na cestě inovací v oblasti bezhotovostního placení. Věříme, že stejný přístup
jako představitelé měst bude mít i EBA, a že svět akceptace karet, zejména ten on-line, zůstane nadále v duchu
bezpečnosti a pohodlí, a že si vzájemně nebudeme komplikovat úspěšně se rozvíjející svět digitálních plateb.
cardmag l foto grayling & visa
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Rozvoj platebních systémů v Česku a na Slovensku
Praha, leden 2017 - Bezprostředně po velmi interesantní prezentaci Petra Poláka na prosincové
mezinárodní konferenci CARDSESSION 2016 v pražském Paláci Ambassador jsem se s Petrem
krátce sešel a požádal ho, zda by neposkytl rozhovor pro zimní vydání magazínu cardmag. Petr nám
vyšel vstříc a tak i čtenáři magazínu cardmag mají možnost krátce nahlédnout do blízké
budoucnosti.
cardmag: Jaké novinky můžeme v oblasti bezhotovostního placení očekávat v roce 2017?
Petr Polák, Visa: Bezkontaktní platby nás naučily, že placení u obchodníků může být snadné a rychlé. Dá se
očekávat, že stejný komfort budou zákazníci požadovat i při platbách na internetu, u pravidelných plateb, nebo při
platbách v rámci rodiny a přátel. Karta se nám také začne „virtualizovat“ ze své tradiční plastové formy. Další
novinku můžeme čekat i na straně obchodníků, a to v některých případech zcela bezhotovostní provoz. Příkladem
mohou být služby a prodej prostřednictvím mobilních aplikací, nebo prodej digitálního obsahu, předplatné a
podobně. Visa dále přináší novinku v podobě Visa developer platform, která do budoucna umožní vývojářům
aplikaci jednoduše napojit na produkty a služby Visa.
cardmag: Jakou roli budou hrát v rozvoji platebních systémů mobilní platby?
Petr Polák, Visa: Zásadní. To již vychází z toho, jakou roli dnes hrají mobilní telefony v našich životech, kde se
z komunikačního zařízení stalo informační a zábavní centrum, nebo nástroj k nakupování. Telefon je prostě vždy
s námi a umožňuje nám řešit spoustu věcí „za pochodu“ - často je součástí
tohoto „řešení“ něco koupit či zaplatit.
cardmag: A co využití dalších inovací - biometriky či nositelné
elektroniky? Dočkáme se něčeho takového v dohledné době také
na českém trhu?
Petr Polák, Visa: Prozatím nežijeme ve sci-fi filmu a velký prostor stále
vidíme především v používání tradiční karty na tradičním platebním
terminálu u tradičního obchodníka. Biometrie je však již dnes hojně
využívaná ve vyšších modelech mobilních telefonů se značným úspěchem a
pomáhá tak i při placení, kdy nahrazuje nutnost zadávání PIN. Také
nositelná elektronika je dnes na vzestupu a reprezentují ji většinou chytré
hodinky a fitness zařízení. Platba se tedy nabízí jako další přirozený evoluční
krok. Existují například i platební prsteny, které Visa představila speciálně
pro Olympijské hry v Riu. Obecně dramaticky stoupá počet zařízení, která
jsou připojena k internetu a jsou tedy schopna komunikovat i přímo
nakupovat. Třeba televize nám umožňují půjčovat si filmy nebo platit za
streamovcí služby, na herní konzoli bez problémů koupíme aktuální hry a na
hudebním přehrávači nejnovější album oblíbené kapely. A to jsme teprve na
začátku toho, co nám v budoucnu nabídne takzvaná „chytrá
domácnost“. Samostatnou kapitolou pak bude vzájemné propojení těchto věcí včetně závislosti - chytrý budík tak
řekne chytrému kávovaru, že jsme vzhůru a že nám má připravit ranní kávu.
cardmag: S rozvojem možností bezhotovostních plateb se pojí i diskuse o zajištění jejich
bezpečnosti. Čekají nás v tomto ohledu nějaké novinky?
Petr Polák, Visa: Revolucí obdobnou bezkontaktnímu placení bude tokenizace - tedy vytvoření virtuálního
zástupce karty s omezeným použitím. Například pro platby na internetu u konkrétního obchodníka. Zneužití
takového zástupce je totiž prakticky nemožné. Pro nás je bezpečnost naprosto ústředním motivem a veškeré
inovace, které Visa přináší, jsou z pohledu bezpečnosti zcela nekompromisní. Česká republika zároveň stále patří
mezi země s nejnižším procentem zneužití karty. Přesto Visa připravuje vylepšení své 3D Secure služby Verified by
Visa 2.0, která přináší vyhodnocování rizikovosti transakce na základě mnoha dostupných parametrů bez nutnosti
zasílat SMS zprávu. Zákazníci se dočkají ještě rychlejší, bezpečnější a pohodlnější cesty, jak platit online.
Obchodníci se pak mohou těšit na zvýšený počet dokončených objednávek.
cardmag: Jaký vývoj očekává Visa v České republice v oblasti firemních a předplacených karet,
které u nás zatím tolik využívané nejsou?
Petr Polák, Visa: Především malé a střední firmy v ČR jsou velmi konzervativní a to se projevuje i na použití
firemních karet. I pod vlivem EET očekáváme v této oblasti postupnou změnu trendu. Je samozřejmě zásadní
komunikovat to, jak karta adresuje firemní potřeby, tedy například oddělení soukromých výdajů od firemních,
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nebo umožnění specifických firemních plateb zaměstnancům. Mnoho podnikatelů si také začíná uvědomovat, že
při práci s hotovostí snadno ztrácí přehled a kontrolu, přičemž jsou s ní často spojena i bezpečnostní rizika.
Předplacené karty se začínají uplatňovat zejména v dopravě. Příkladem může být systém městské hromadné
dopravy v Děčíně, kde lze platit klasickou bankovní kartou a již brzy tam půjde platit i novou předplacenou
dopravní kartou. K oběma půjde zároveň přiřadit i libovolný časový kupon. Další potenciál spatřujeme v oblasti
stravenek.
cardmag l foto grayling & visa
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ANALÝZY
Domestic schemes used for 28% of spending on European cards
Domestic schemes are widely used for payments in many European countries, accounting for an impressive 28% of the region’s card expenditure. Enhanced functionality
enables them to compete effectively with international schemes. The vast majority of cards in
Europe carry a Visa or Mastercard brand
London, 16th December 2016 - RBR’s new study: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 reveals that
Visa and Mastercard together accounted for 87% of the 1.5 billion cards issued in Europe at the end of 2015.
Europe is unlike other regions in that domestic-only bank cards are rare, making up less than 5% of the regional
total. Domestic schemes are more commonly present on the same card as an international scheme, and normally
used in the country of issuance. So-called “dual-badged” cards are found in several large markets, including
France, Germany and Italy.
According to Article 8, one of the business rules of the European Commission’s regulation on interchange fees
which came into effect in June 2016, card schemes may not oblige their members to report transactions for which
their scheme is not used. On this basis, Visa and Mastercard collectively account for just 67% of the €3.2 trillion
spent on European cards in 2015 - a far smaller proportion than these schemes’ card numbers.
RBR has found that domestic schemes make up 28% of card spending across Europe overall, and more than 60%
in Belgium, Denmark, France, Germany and Norway - all countries where dual-badged debit cards are issued
widely and used heavily.
Share of value of card payments by scheme in Europe, 2015
Others
5%
Mastercard
27%
Visa 41%
€3.2 trillion

Domestic 28%

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 (RBR)

Domestic schemes will continue to play an important role
Many domestic schemes in Europe have sought to innovate in recent years to keep pace with international competitors. For example, contactless functionality has been added to domestic schemes in Germany and Denmark.
There have also been initiatives to add e-commerce capability to various domestic schemes in the region. Furthermore, new domestic schemes in Russia and Turkey promise to boost competition in these two rapidly developing markets. RBR’s Chris Herbert commented: “Domestic schemes will continue to play an important role in the
European payment landscape for the foreseeable future, ensuring a competitive and service-driven market for
banks and consumers alike.”
about RBR
These figures and insights are based on RBR’s study, Global ATM Market and Forecasts to 2021 report. RBR
is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in banking and retail automation,
cards and payments. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through published reports, consulting, newsletters and events.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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LIFE
Snøhetta 62°19´12´´ N 9°16´06´´ E
About Snøhetta
Snøhetta is a place that nobody is from, but anyone can go to.
For over 25 years, Snøhetta has designed some of the world’s most notable public and cultural projects. Snøhetta
kick-started its career in 1989 with the competition-winning entry for the new library of Alexandria, Egypt. This
was later followed by the commission for the Norwegian National Opera in Oslo, and the National September 11
Memorial Museum Pavilion at the World Trade Center in New York City, among many others. Since its inception,
the practice has maintained its original trans-disciplinary approach, integrating architectural, landscape and
interior design in all of its projects.
Snøhetta is currently working on a number of projects internationally including The French Laundry Kitchen
expansion and Garden Renovation in Yountville, California, the Le Monde Headquarters in Paris, the Cornell
University Executive Education Center and Hotel in New York, and the design for Norway’s new banknotes which
will go into circulation in 2017. Recently completed works include the redesign of the public space in Times
Square, the Lascaux IV Caves Museum in Montignac, France, and the expansion to the San Francisco Museum of
Modern Art.
Among its many recognitions, Snøhetta received the World Architecture Award for the Bibliotheca Alexandrina
and the Norwegian National Opera and Ballet, and the Aga Kahn Prize for Architecture for the Alexandria Library.
Since its completion in 2008, the Norwegian National Opera and Ballet has also garnered the Mies van der Rohe
European Union Prize for Architecture and the EDRA (Environmental Design Research Association) Great Places
Award, as well as the European Prize for Urban Public Space, The International Architecture Award and The
Global Award for Sustainable Architecture in 2010. In 2016, Snøhetta was named the Wall Street Journal's
Architecture Innovator of the Year.

Photo © Snøhetta
Every year we hike the Snøhetta mountain together, rising 2286 meters above sea level in central Norway
Oslo office / Akershusstranda 21 / Skur 39 / N-0150 Oslo / Norway
New York office / 80 Pine Street / 10th floor / New York / NY 10005 / USA
cardmag l snohetta.com
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Norwegian National Opera and Ballet / Oslo / Norway

(2000 - 2008)

Photo © Jens Passoth

Lillehammer Art Museum and Lillehammer Cinema Expansion

(2013 - 2016)

Photo © Mark Syke
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The 7th Room / Treehotel / Harads / Sweden

(2016 - 2017)

Photo © Johan Jansson

SFMOMA Expansion / San Francisco / California / USA (2010 - 2016)

Photo © Iwan Baan
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Summit Bar / Radisson Blu Scandinavia Hotel / Oslo / Norway

(2016)

Photo © Herman Dreyer

Swarovski Kristallwelten / Wattens / Austria

(2014 - 2015)

Photo © David Schreyer
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Serpentine Gallery Pavilion

(2007)

Photo © Lukes Hayes

Bjellandsbu / Akjafjorden Cabin

(2012 - 2013)

Photo © James Silverman

cardmag no 1.2017

58

© únor 2017

Valser Brand Identity / Swiss natural mineral water

(2014 -2015)

Photo © Nico Schaerer
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David Hockney - 80 years in 8 works
David Hockney is on at Tate Britain 9 Feb/29 May 2017, Tate Britain, Millbank, London, UK
David Hockney (*9.7.1937 Bradford), is an English painter, draughtsman, printmaker, stage designer and
photographer. An important contributor to the pop art movement of the 1960s, he is considered one of the most
influential British artists of the twentieth century.
From his portraits and images of Los Angeles swimming pools, through to his photography and Yorkshire
landscapes, Hockney’s style continues to change. As the artist approaches his eightieth birthday, we explore the
themes of Hockney’s work and his various ways of working.

© David Hockney Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)

© David Hockney A Bigger Splash

© David Hockney Three sunflowers

© David Hockney Peter Getting Out of Nick's Pool
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cardsession.com © photo juliette jourdain „the wonders scarlett“
thursday december 7, 2017 . palace ambassador . prague . cze
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