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ÚVODNÍK … TAK TROCHU JINAK
… nejen prací živ je člověk … aneb kdo jen pracuje a nebaví se, zhloupne.
Tak abychom nezhloupli, na chvíli se přeneseme hledat inspiraci ze světa businessu do světa
umění a výtvarných fantazií.
První zastávkou je londýnská Tate Modern, jedna z nejúchvatnějších galerií v Evropě.
V sedmi patrech rekonstruované budovy bývalé elektrárny na břehu Temže naleznete vedle děl
nejvýznamnějších světových umělců i díla kontroverzních či provokujících sdělení současných
autorů. V průběhu léta zde mj. můžete navštívit první evropskou výstavu Fridy Kahlo (čtenáři
jistě znají film Frida se Salmou Hayek v hlavní roli). Více informací o Tate Modern naleznete na
www.tate.org.uk/modern.
Druhou zastávkou v mecce umění a designu může být londýnská galerie Saatchi Gallery v County Hall, ve
které aktuálně mj. naleznete umělecké skvosty Salvátora Dalího. Více o tomto stánku umění naleznete na
www.saatchi-gallery.co.uk
Kdo neplánuje v nejbližší době cestu za lamanšský průliv a dává přednost domácímu prostředí, určitě by neměl
opomenout nejen obsahem, ale i celkovým ztvárněním ojedinělou výstavu vyhraněného mistra a autora
biomechanoidů – H R Gigera. Ve dvou patrech Národního Technického muzea v Praze je možné do konce června
2005 shlédnout několik desítek výtvarných kompozic a modelů tvůrce filmového vetřelce. Osobitý styl, u nás
donedávna pro širokou veřejnost neznámého autora, rozhodně stojí za návštěvu. Více informací o díle
švýcarského autora naleznete na www.giger.cz resp. na www.ntm.cz/novinky/vyst_giger.htm. Tímto
typem na strávení volného času uzavírám naši třetí zastávku ve světě výtvarné fantazie, která se mnohdy stává
inspirací pro náš současný život.
Tak a teď rychle k nejnovějším a praktickým informacím ze světa platebních karet, které přináší nové číslo
magazínu cardmag*02/05.
Příjemné čtení

Roman Kotlán

KOMENTÁŘ REDAKCE
Poplatky za platbu kartou opravdu
nehrozí

v tomto čísle a články o Interchange Fee v minulých
číslech cardmag) z hlediska ochrany zákazníka a
volné konkurence. Předmětné pravidlo již bylo dříve
zrušeno např. ve Švédsku a Holandsku, neplatí
rovněž v Austrálii. V žádné z těchto zemí nemělo za
následek nějaké přesouvání obchodnických poplatků
(provizí placených zpracovatelským bankám) na
držitele karet. Rozhodujícím faktorem pro
rozhodování obchodníka o přídavném poplatku, resp.
jeho zpracovací banky, která by musela takové
rozhodnutí odsouhlasit v dodatku ke smlouvě o
přijímání karet, je samozřejmě tržní a konkurenční
prostředí. Ukázalo se v uvedených zemích, a je zcela
logické, že pro obchodníka, který by takový poplatek
zavedl, by jediným výsledkem byla ztráta zákazníků a
tedy naprosto negativní ekonomický dopad.
Rovněž české banky, které zpracování karetních
transakcí pro obchodníky na základě příslušných
licencí zajišťují, dávají jasně najevo, že žádné takové
snahy ze strany obchodníků nezaznamenaly a
nehodlají je ani iniciovat.
Držitelé platebních karet MasterCard se tedy
nemusejí obávat, že by se platby jejich kartami
jakkoli prodražily.
Na jiném místě přinášíme zkrácené vyjádření české
pobočky MasterCard Europe k této záležitosti.

Počátkem letošního dubna rozvířila českou mediální
scénu zpráva o zrušení pravidla asociace MasterCard
o nepřípustnosti zpoplatňování karetní transakce
obchodníkem (tzv. "No Surcharge Rule")
v Evropském regionu. Podle tohoto pravidla které je
shodně součástí základních pravidel asociací
MasterCard i Visa nesmí obchodník přijímající
k placení platební karty k částce platby přiúčtovávat
žádný další poplatek, nebo jinak platbu kartou
znevýhodnit. Zrušení tohoto pravidla pro Evropu
s platností od 1.ledna 2005 společností MasterCard
vyvolalo řadu spekulací o možném dopadu na
držitele platebních karet MasterCard v České
republice. Je třeba říci, že pro takové spekulace není
žádný reálný základ.
Zrušení pravidla pro Evropu je zřejmě
v souvislosti se sjednocováním a vzájemným
přizpůsobováním pravidel platných v jednotlivých
zemích Evropy (Evropské Unie) s výhledem na
postupné sjednocování platebních forem a
prostředků v rámci tzv. SEPA ( viz články o evropské
platební kartě v tomto čísle). V řadě zemí EU ale i
mimoevropských, sílí snahy tzv. regulátorů –
centrálních bank a dalších orgánů – zasahovat do
obchodních vztahů v platebním styku a stanovovat
omezující pravidla (viz např. článek o Dánsku
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KALENDÁŘ AKCÍ
cardforum jaro 2005 — jarní seminář SBK

SBK

Karlovy Vary

16. - 18.05. 2005

Banking in CE and SE Europe

IEA

Praha

25. - 26.05. 2005

cardopen 2005

SBK

Praha

28.05. 2005

Platební styk na cestě k SEPA

IIR

Praha

31.05. - 01.06. 2005

Fraud Risk Management

SMI

Praha

16.06. 2005

upoutávka na akci na konci magazínu

upoutávka na akci na konci magazínu

Podrobnější informace o akcích u pořadatelské organizace, na webu SBK, event. v kanceláři SBK

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Evropské bankovní a finanční
fórum 2005

Ve vystoupeních kartového bloku byly
zhodnoceny výsledky trhu platebních karet v zemích
EU a v ČR a diskutovány výhledy dalšího vývoje,
zejména ve vztahu k projektu jednotného platebního
prostoru Eurozóny SEPA. Účastníci panelu
zodpověděli několik otázek k tématu.

Ve dnech 22. až 24.
března
2005
se
u s k u t e č n i l o
v Kongresovém sále ČNB
v Praze 1 již třinácté
jednání
Evropskéh o
bankovního a finančního
Fora. Akci organizuje za
podpory ČNB Comenius,
Panevropská společnost
pro kulturu, vzdělávání a
vědecko - technickou
spolupráci, založená v
květnu 1990 v Praze.
Uvítací
projevy
přednesli Guvernér ČNB Zdeněk Tůma a President
spol. Comenius Karel Muzikář. Celé jednání
konference bylo možno sledovat také v internetovém
on-line přenosu.
V prvých dvou dnech jednání vystoupili zástupci
politické, diplomatické a finanční sféry, společenské
části se zúčastnil i President republiky prof. Václav
Klaus. Na pozvání DC Czech se konference zúčastnili
rovněž zástupci SBK, Roman Kotlán a Milan
Zátka.Přítomni byli zástupci MasterCard a Visa pp
Jan Čarný a Miloslav Kozler.
Dopolední jednání třetího dne konference bylo
věnováno platebním kartám a informačním
technologiím jako významným součástem světového
a evropského finančnictví. Kartový blok pod názvem
"Cards Phenomenon Great Success – can and will
anything else be similar and comparable ?" zahájila a
moderovala výkonná ředitelka spol. Diners Club
Czech Eva Kárníková.
V bloku vystoupili paní Edvj Massazza-Gal,
Senior VicePresident Visa Europe a Relationship
Manager Central Europe, Etienne Goosse, Senior
VP, MasterCard Europe a Pavel Juřík, ředitel divize
Finance, NESS CEE.

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

Výtah z prezentace Pavla Juříka přinášíme na jiném místě tohoto
čísla.

Pavel Juřík v nové funkci
Jeden z "otců zakladatelů" a
dlouholetý předseda původního
Mezibankovního sdružení a
následného
a
současného
Sdružení pro bankovní karty,
autor série knih a odborných
publikací o platebních kartách,
ing. Pavel Juřík, se stal
ředitelem
divize
Finance
společnosti NESS EUROPE, kde
již od roku 2003 pracuje
v oblasti obchodních aktivit
zaměřených do bankovnictví.
Do nové funkce a s ní spojených úkolů mu všichni
přejeme úspěšné vykročení.
Ness Technologies (NASDAQ: NSTC) is a global
provider of end-to-end IT services and solutions
designed to help clients improve competitiveness and
efficiency. Specializing in outsourcing and offshore,
systems integration and application development,
software and consulting, and quality assurance and
training, Ness serves a blue-chip client base of over
500 public- and private-sector customers. With over
5,000 employees, Ness maintains operations in 15
countries across North America, Europe and Asia
Pacific, and partners with over 100 software and
hardware vendors worldwide. Ness’ "best-shore”
capabilities streamline service delivery and address
the full range of client needs.
Redakce CardMag.
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Poplatky za platby kartou nejsou
aktuální

GE Money Bank jako první banka v České
republice získá certifikaci podle standardů EMV pro
akceptaci čipových karet obou hlavních platebních
asociací - MasterCard a Visa. Na bankomatech GE
Money Bank tak nyní bude možné použít čipové karty
obou společností, vydané v České republice i v
zahraničí. Prvním bankomatem akceptujícím čipové
karty se stal bankomat v pražské centrále GE Money
Bank, a. s. Celá síť bankomatů GE Money Bank bude
akceptovat čipové karty od druhé poloviny dubna
tohoto roku.

K mediálním informacím o zrušení zákazu účtování
přirážky k platbě kartami MasterCard ("No Surcharge
Rule") vydala česká pobočka MasterCard Europe
prostřednictvím agentury Ogilvy Public Relations
tiskovou zprávu, ve které shrnuje následující
podstatná fakta:

•

společnost MasterCard nezavádí žádné nové
pravidlo o účtování přirážky k platbám kartou.
Naopak bylo zrušeno pravidlo, které bylo v minulosti
nutné k zajištění rozvoje platebních karet, ale na
rozvinutých evropských trzích pozbylo smyslu.

"GE Money Bank považuje bankomaty za jeden z
klíčových distribučních kanálů. To, že jsme se stali
první bankou na trhu, na jejíchž bankomatech lze
používat čipové karty obou asociací, to dokazuje.
Roli, kterou bankomaty mají ve strategii GE Money
Bank, ukázalo i nedávné zavedení unikátní služby
Infolimit," řekl Daniel Grinč, manažer projektu

• V souladu s očekáváním společnosti MasterCard
potvrdili významní obchodníci a obchodní řetězce na
území české republiky, že nemají zájem na účtování
jakékoli přirážky k platbám platebními kartami.

implementace čipové technologie GE Money Bank.

•

Na účtování poplatku za platby platebními
kartami nemají zájem ani banky v ČR, které jsou
akcionáři společnosti MasterCard. V rámci smluv o
akceptaci platebních karet s obchodníky proto
většina bank nehodlá jakékoli přirážky k ceně
umožnit.

"Kromě výrazného omezení rizika zneužití
platební karty a širokých možností rozvoje vztahu se
zákazníky prostřednictvím věrnostních programů
nabízejí čipové karty také výrazné možnosti snížení
nákladů pro obchodníky, kteří čipové karty při
platbách akceptují. Jelikož lze většinu čipových karet
autorizovat off-line bez ztráty zabezpečení, přispívá
čipová technologie karet a terminálů výrazně ke
snížení transakčních nákladů na zpracování a
dálkovou komunikaci," řekl generální ředitel

Rovněž společnost MasterCard nemá zájem na
zavádění přirážek k platbám platební kartou. Zrušení
zákazu souvisí se snahou o podporu transparentnosti
platebního systému.
Podle aktuálních informací nebyla v ČR od doby
zrušení pravidla pozměněna žádná smlouva mezi
obchodníkem a členskou bankou platebního systému
MasterCard tak, aby mohl obchodník držiteli karty
účtovat jakoukoli přirážku k ceně.
Např. Komerční banka, která je jedním
z významných poskytovatelů služby zpracování
karetních transakcí obchodníků ve svém tiskovém
prohlášení z 12.4. 2005 uvedla, že nebude ve
smlouvách s obchodníky takové změny iniciovat ani
podporovat.
Zmíněné pravidlo bylo již v r. 1995 zrušeno ve
Švédsku, v r. 1997 v Holandsku, k zavedení přirážek
však došlo jen u minimálního počtu obchodníků
z nichž většina od jejich uplatnění opět ustoupila.

MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko
Ján Čarný.

Čipové technologie přinášejí celou řadu vylepšení.
První z nich je vyšší ochrana dat uložených na
platební kartě, díky nimž se snižuje možnost zneužití
karty. Díky technologii čipu EMV jsou platební karty
velmi obtížně padělatelné a metoda ověření držitele
karty do značné míry eliminuje riziko zneužití
odcizené platební karty. Výhodou jsou také úspory
nákladů na straně bank a obchodníků, kteří přijímají
platební karty. Většinu čipových karet lze autorizovat
off-line bez ztráty zabezpečení. Čipová technologie
karet a terminálů může výrazně přispět ke snížení
transakčních nákladů na zpracování a dálkovou
komunikaci.

Press Information MasterCard International
Tisková zpráva KB a.s.

"Čipy v platebních kartách jsou multifunkční. Díky
tomu na ně lze nahrát nejrůznější informace od
zdravotního stavu držitele karty přes elektronický
podpis až po aplikace věrnostních programů, v jejichž
rámci držitel karty například sbírá věrnostní body za
nákupy v určité síti maloobchodních prodejen," dodal

Bankomaty GE Money Bank jako
první v ČR přijímají čipové karty
MasterCard i VISA

manažer Visa Europe pro Českou republiku Miloslav
Kozler.

GE Money Bank je první bankou v České republice,
která umožní na svých bankomatech výběr
prostřednictvím čipových karet obou asociací MasterCard i Visa. Slavnostního prvního výběru
prostřednictvím čipové karty se v pražské centrále GE
Money Bank ve Vyskočilově ulici zúčastnil 24. března
2005 spolu s Danielem Grinčem, manažerem
projektu implementace čipové technologie GE Money
Bank, také Ján Čarný, generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku a Slovensko a Miloslav
Kozler, manažer Visa Europe pro Českou republiku.

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

Síť bankomatů jako důležité kontaktní místo s
klientem. Bankomatová síť GE Money Bank (365
bankomatů) je čtvrtá největší v České republice. GE
Money Bank chce počet bankomatů do konce roku
2005 zvýšit na 390. Cílem GE Money Bank je vytvořit
takovou bankomatovou síť, aby klienti měli vždy
možnost výběru hotovosti z jejího bankomatu. Proto
jsou bankomaty umisťovány v exponovaných
místech, jako obchodní centra či nákupní zóny. Ještě
počátkem roku 2001 měla přitom banka 70
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bankomatů, změna na současných 365 tak
představuje růst na více než pětinásobek. GE Money
Bank používá bankomaty Wincor Nixdorf, které svými
technologickými parametry umožnily akceptaci
čipových karet i nasazení dalších služeb.
Pro GE Money Bank představují bankomaty nejen
nástroj pro výběr hotovosti, ale také důležité
kontaktní místo banky s klientem a tomu odpovídá i
vývoj v oblasti služeb, které jsou prostřednictvím
bankomatů nabízeny. Bankomaty banka vnímá jako
další kanál přímého bankovnictví, jako je například
mobilní nebo internetové bankovnictví, a tomu
přizpůsobuje služby, které na bankomatu nabízí.
Kromě obvyklých služeb lze na bankomatech GE
Money Bank využít například unikátní službu
Infolimit, díky níž mohou klienti ihned zjistit, kolik
peněz je jim banka připravena okamžitě půjčit
prostřednictvím Expres půjčky, kontokorentu
Flexikredit či kreditní karty MoneyCard.
Prostřednictvím bankomatu GE Money Bank lze
zároveň o půjčku i požádat, tato služba je navíc k
dispozici nejen klientům GE Money Bank, ale i všech
ostatních bank. GE Money Bank je jedinou bankou v
ČR a v Evropě, která takovou službu
nabízí.

www.clubmetro.cz v sekci Aktuální nabídka Clubu
Metro.
Poštovní spořitelna od začátku května 2005
vydává speciální emisi čipových elektronických karet
VISA Electron s designem "Snowboarďáci".
Karta je určena zejména mladým klientům
Poštovní spořitelny.
Poštovní spořitelna se v rámci vydávání
platebních karet (Maxkaret) orientuje na podporu a
zviditelnění památek Unesco v České republice.
Poštovní spořitelna zatím vydala v roce 2004 a 2005
své karty s motivem zahrady v Lednici, dále s
motivem detailu gotického okna v Českém Krumlově
a s motivem českokrumlovské knihovny.

Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank
rk, květen 2005

Nové emise karet ČSOB a Poštovní
spořitelny se speciálně
orientovanou tématikou.
V průběhu března 2005 začala ČSOB na všech svých
pobočkách vydávat mezinárodní čipovou cobrandovanou platební kartu VISA Electron ČSOB Club
Metro. Společnou klubovou a zároveň platební kartu
mohou získat všichni členové Clubu Metro, kteří se
prokážou
klubovou
kartou s členským číslem
na jakékoli pobočce
ČSOB a uzavřou nebo
mají uzavřenou s ČSOB
příslušnou smlouvu o
Osobním kontu Plus
ČSOB. Více informací naleznete na www.csob.cz a
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AKTUÁLNĚ Z EU A ZAHRANIČÍ
Diskuse o kartě pro SEPA
V materiálu European Payments Council (EPC) "Realisation of the Single Euro Payments Area:
Roadmap 2004 – 2010" z prosince 2004 (CardMag 1/2005) byly stanoveny základní termínové mezníky pro
program pracovní skupiny Karty (EPC Working Group Cards):
Rozpracování pracovního plánu (Work Plan)

Leden 2005

Definování "Karty SEPA" jako debetní, vydávané k účtu

Červen 2005

Opatření a dohody pro zajištění akceptace (acquiring) a zpracování (processing)
v rámci Eurozony

2006

Analýza potenciální koexistence a interoperability se stávajícími systémy

2006

Pilotní provoz navrženého systému s vybranými procesory

2006

Zahájení implementace (nejprve v EU 12)

2007

Současně zde byly, v souladu s vizí ECB a EPC pro kartu SEPA, předběžně vytýčeny následující základní znaky:
- samostatná ochranná známka (logo),
- aplikace čipové technologie podle standardu EMV,
- autentizace držitele pomocí PIN (nebo jiné moderní bezpečné metody),
- vlastní organizační a řídicí struktura (Board),
- respektování legislativy platebního styku New Legal Framework (NLF)
Významnými důvody pro vznik "Eurokarty" je vedle
požadavku na absolutní akceptovatelnost ve všech
zemích a terminálech Eurozóny i logická potřeba aby
v rámci SEPA byly všechny druhy platebních operací,
tedy finanční převody, inkasa a karetní operace
zpracovávány stejným způsobem. Za třetí by tato
unifikace měla přinést i racionalizaci a zlevnění
finančních transakcí.
Na konferenci Banking and Finance in Europe
(Luxembourg, 10.3.2005) přivítal evropský komisař
pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy "SEPA
Roadmap", současně však vyjádřil nespokojenost
s opožďováním stanovených kroků a pohrozil
legislativními a standardizačními opatřeními ze strany
Komise, pokud nebude realizace SEPA postupovat
dostatečně rychle podle plánu.
Pracovní skupina WG Cards EPC zatím
neuveřejnila žádné informace o postupu a
konkretizaci požadavků na kartu SEPA, zpracovává
soubor požadavků, tzv. SEPA Cards Framework.
V odborných periodikách a na konferencích se
objevují dohady a diskuse o možných scénářích, jak
vytyčených cílů dosáhnout. Vychází se při tom
z analýzy stávající situace trhu platebních karet
v zemích Eurozóny.
Podstatnou okolností je ve většině zemí existence
silných domácích karetních systémů, tj. takových,
jejichž karty jsou akceptovány jen v zemi vydání a
transakce zpracovávány nezávislými firmami, bez
přímé vazby na mezinárodní karetní systémy
MasterCard a Visa. Tyto systémy, často velmi
komplexní, jsou výsledky domácích bankovních
dohod a mnohaletého vývoje, jsou v nich vloženy
značné investice i know-how a fungují bezpečně a
k plné spokojenosti domácích uživatelů. Odhaduje
se, že v Eurozóně reprezentují téměř 300 milionů
platebních karet a okolo 10 miliard transakcí ročně.
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Přitom požadavky na přeshraniční transakce tvoří jen
asi 1 až 3 % celkového objemu.
Při rozhodování o základní filozofii "Karty SEPA"
nelze tedy existenci těchto systémů pominout.
Současně je nutné brát v úvahu i napjatý časový
harmonogram a omezené finanční i kapacitní zdroje.
S tímto vědomím si lze představit čtyři možné
realizační scénáře:
1. Využití domácích systémů zemí Eurozóny. To by
bylo možné uzavřením bi- a multilaterálních dohod
mezi jejich provozovateli v (zatím) dvanácti zemích
Eurozóny, implementací technických úprav a
sjednocení pravidel pro používání. Tím by bylo
dosaženo vzájemné interoperability karet a
terminálů. Tento scénář by umožnil splnění
požadovaných
termínů
realizace
včetně
implementace
EMV
čipové
technologie,
při
minimálních nárocích na centrální vývojové kapacity
a zdroje. Má ovšem řadu nevýhod. Nebyl by patrně
kompatibilní s Visa a MasterCard a neřeší způsob
připojování dalších zemí EU. Nesplňuje další
požadavky EPC a ECB na systém s vlastní
subjektivitou a logem, v řadě zúčastněných systémů
by patrně došlo ke snížení bezpečnosti a komfortu
pro uživatele.
2. Některé obtíže předchozího scénáře, zejména
v oblasti náročnosti multilaterálních dohod by
umožnila překonat varianta menší skupiny kartově
vyspělých zemí Eurozóny, které by společně
připravily návrh projektu s využitím pravidel a
infrastruktury některého existujícího domácího
systému a jeho přizpůsobení požadavkům SEPA. Po
implementaci a otestování by mohly ostatní země
podobným postupem k projektu přistupovat. V rámci
užší skupiny by bylo reálnější splnění termínových a
systémových požadavků EPC, i zde je však řada rizik
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a kritických míst. Může vzniknout i otázka pozdější
ochoty dalších zemí tento systém převzít, stejně jako
u předchozího scénáře je nejistá kompatibilita s
mezinárodními systémy MC a Visa.

GREEN PAPER – Plán MasterCard
Europe na debetní karty pro SEPA
President MasterCard Europe Dr. Alex Labak
v prezentaci na MC Europe Debit Conference
v Ženevě 10. března 2005 představil nabídku
asociace na řešení otázky evropské karty, vyhovující
potřebám a požadavkům SEPA.

3. Extrémním scénářem je kompletní vývoj nového
systému debetní karty v intencích představ a
požadavků ECB. Ten by měl nahradit existující
domácí systémy vytvořením jednotných pravidel a
standardů pro vydávání a akceptace karet s
implementací EMV, pro autorizace, interchange,
clearing a zúčtování a pravidel pro reklamace. Tento
scénář je ovšem maximálně náročný, nákladný a
rizikový. V rámci EPC neexistují zkušenosti s takovým
vývojem, není ani jasné jeho financování. Je těžko
uvěřit v možnost jeho realizace v termínech a
rozsahu vytýčeném v "Roadmap EPC". Pokud by
nebyl kompatibilní se systémy MC a Visa, posouval
by pouze hranice funkčnosti z národních na hranice
Eurozóny.

Jeho sdělení obsahovalo čtyři klíčové body:
1. MasterCard Europe plně podporuje vizi SEPA
v oblasti debetních karet a nabízí obchodní model
typu "Four-party" respektující konkurenční prostředí,
na kterém by se spolu s MasterCard Europe podílely
evropské banky a servisní organizace.
2. MasterCard Europe má pro podporu této vize
koherentní a flexibilní nabídku, založenou na
existujícím, funkčním a ověřeném souboru produktů.
3. Nabídka MasterCard Europe představuje vysoce
efektivní, reálnou a flexibilní volbu pro implementaci
SEPA debetní karty.

4. Pravděpodobně nejjednodušším, nejrychlejším a
nejméně nákladným scénářem by bylo přistoupení
členských zemí ke dvěma mezinárodním existujícím a
plně
ve
světovém
měřítku
interoperabilním
systémům MC a Visa. Jak Maestro, tak Visa Electron
představují v současné době debetní systémy plně
vyhovujícím systémovým požadavkům SEPA (až na
samostatné řízení z EU), Visa Europe nabízí specielně
pro
SEPA
upravený
produkt
V Pay,
MasterCardEurope pak v únoru ústy Presidenta MC
Europe Alexe Labaka předložil členským bankám
program "Green Paper" – plán debetních karet pro
SEPA (podrobněji v samostatném článku v tomto
čísle.
Tento scénář by znamenal pro domácí systémy
pravděpodobně nejsnazší a ekonomický přístup
k SEPA prostřednictvím současného přechodu na
EMV technologii. V řadě zemí již systémy Maestro a
Visa Electron existují paralelně s domácími systémy,
nebo se tyto systémy na ně konvertují.
Např. názor německé banky LBBW (Landes Bank
Baden-Wurttemberg), by se měl projekt SEPA využít
jako šance na trvalý, ziskový růst budoucích
debetních karet jejich napojením na mezinárodní
standardy. Nemělo by ale dojít ke konverzi všech
debetních karet na jeden systém, cílem je vytvořit
dualitu a soutěživost ve známkách, službách a
infrastruktuře.
Zábranou z pozic EU může být problém
požadavku na samostatný systém centrálně evropsky
řízený, nevýhodou jsou také vyšší poplatky proti
stávajícím domácím systémům.
Ve hře jsou zřejmě zatím všechny možnosti,
vzhledem k červnovému termínu Roadmap EPC by
měla základní rozhodnutí být učiněna v nejbližší
době.

4. MasterCard Europe v praxi prokázal schopnost
vyhovět potřebám trhu a vyvinout programy
umožňující nahradit neefektivní hotovostní platby
efektivnějšími platbami pomocí karet nesoucích další
přidané hodnoty.
Labak vyloučil variantu přeměny existujících
domácích
systémů
do
jedné
Euro-super
infrastruktury, jako podnik vyžadující masivní
strukturální a logistická řešení v době, kdy evropské
banky čelí potřebě zvýšit výnosnost stávajících
debetních produktů a minimalizovat náklady na
používání
hotovostí.
Výsledná
multinárodní
implementace by podle něj byla kompromisem typu
"one-size-fits-all" tj. kompromisem se všemi znaky
"super-utility" – systémem rozměrným, pomalým,
nepružným, drahým a posunujícím dosavadní
národní hranice na hranice jakési "pevnosti
Evropa". To vše v období kdy se Evropa naopak
snaží vytvořit transparentní obchodní prostředí
schopné
konkurence
v globálním
měřítku.
Problematický výhled na akceptovatelnost mimo
hranice EU znamená pro držitele karet podstatný
krok zpět a návrat k hotovosti.
Efektivním řešením je podle Labaka adaptace
v Evropě fungujících debetních systémů Maestro a
Electron/V Pay, které umožní splnit všechny
požadavky SEPA a současně vytvořit prostředí
konkurence nejen na evropském ale i globálním trhu.
Toto řešení podporuje i skutečnost, že řada
evropských domácích debetních systémů je
v současné době konvertována na Maestro (např.
Rakousko, Polsko, Švýcarsko a UK). V současné
době je v Evropě přes 250 milionů držitelů karet
Maestro a více než 30 milionů držitelů debetních
karet MasterCard. Karty jsou akceptovány u více než
75 % obchodníků v zemích EU 25, což představuje
cca 4,7 milionu obchodních míst.
Úspěšně pokračující konverze na EMV Chip and
PIN technologii vytváří pro SEPA bezpečné karetní
prostředí. Produktová nabídka umožňuje bankám
optimalizovat vydávané produkty pro zákaznické
segmenty.

Prameny:
EPC Roadmap 2004 - 2010, European Card Review 3/4 2005

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

8

© 2005

MasterCard Europe je jistě schopen podporovat i
samostatnou SEPA značku (brand), pokud na tom
bude EPC trvat, nepokládá to ale za efektivní a
přínos pro zákazníka vidí jako minimální.
Konkrétně program MasterCard Europe nabízí
jednotnou evropskou licenci pro vydavatele i
zpracovatele (Issuing i Acquiring) a je připraven
harmonizovat metodologii poplatků a interchange tak
aby nerozlišovala domácí a přeshraniční transakce
v rámci SEPA. Je přesvědčen že takto stanovený
poplatkový rámec bude pro evropské banky
výhodnější než jakékoli unikátní SEPA řešení.
Rovněž v oblasti zpracování transakčních dat je
MasterCard Europe flexibilní. Centrální zpracování
provádí pouze u "interchange" transakcí, domácí
zpracovatelé by získali možnost zvětšení trhu na
celou oblast SEPA.
Jako nezanedbatelné pozitivum zdůraznil p.
Labak i skutečnost, že Maestro je systém vyvinutý
v Evropě, reflektující potřeby evropského trhu.
Úspěch produktu s proměnnou délkou PAN a
podporujícího více rozsahů BIN uvedeného před 12
lety potvrzuje i obdobné řešení produktu Visa V-Pay
rovněž nabízeného pro Evropu. MasterCard Europe
vítá tuto konkurenci a je přesvědčen by akceptování
obou těchto systémů pro SEPA bylo optimálním a
maximálně efektivním řešením, umožňujícím i splnit
termínové požadavky EPC a ECB.

převážně eurošekových zemích.
V 80. letech se debetní projekty omezovaly na
národní úrovně (a mnoho z nich si tuto orientaci
ponechalo). Druhá generace projektů v 90. letech
připojila na karty mezinárodní známku pro
přeshraniční přijímání karet (typické pro karty
Maestro). "V Pay" je prezentován jako "produkt třetí
generace", vytvořený pro SEPA a vznikající
celoevropskou akceptaci a infrastrukturu karet s
čipem a povinným PIN.
"V Pay" karta je čipová karta s povinným použitím
PIN u terminálů, nicméně lze pro mezinárodní použití
volitelně přidat magnetický proužek a umožnit výběr
z bankomatů nesoucí známku PLUS. Známka VISA se
na kartě "V Pay" nemá vyskytovat, protože v mnoha
zemích je VISA spojena s představou kreditní karty, a
tak se celá VISA musí vejít do písmene "V". Bude to
pro tuto kartu znamenat také "Victory" na
přesyceném kartovém trhu?
Podle ECR 1-2/2005

Obchodnické poplatky v Dánsku
Poplatkové podmínky dánského národního systému
Dankort jsou regulovány parlamentem (Folketing).
Obchodnický poplatek ve výši 50 öre (0,07 Euro)
odváděný obchodníkem zpracovací bance za každou
transakci byl stanoven v roce 2003 a vztahoval se jen
na čipové karty EMV, což vedlo k tomu, že všechny
karty Dankort byly konvertovány do čipových karet
během následujícího roku 2004. Zákonná úprava (Act
on certain means of payment, article 14, section 3),
ponechávala na vůli obchodníka přenášet poplatek
na držitele karty, což bylo předmětem řady stížností.
V únoru 2005 nově zvolení poslanci přijali, po
bouřlivé diskusi o právu bank inkasovat tento
poplatek, změnu zákona, podle které bude dosavadní
poplatek za přijetí karty nahrazen paušálním ročním
poplatkem.
Od března 2005 tedy obchodníci budou platit
odstupňované poplatky podle objemu transakcí:

Pramen: Dr.A.Labak: Speech to MC Europe Debit Conference,
Geneve 10 March 2005

Visa "V Pay" pro SEPA
VISA Europe reagovala na výzvu iniciativy SEPA
(Single European Payment Area) k zavedení
celoevropské debetní karty a informovala o
charakteristice
nové
čipové
karty
"V Pay" (dříve "VISA Smart"), která má vyhovět
požadavkům SEPA obdobně jako nabídka debetního
produktu MasterCard .
Charakteristika produktu "V Pay":
debetní karta pro bankomaty a POS
terminály
všechny karty musí mít čip podle EMV
normy
jako výhradní metoda ověření
právoplatného držitele karty bude použití
PINu (s možnou výjimkou u
neobsluhovaných terminálů, jako je např.
placení mýtného u EMV-kompatibilních
terminálů)
všechny transakce musí být autorizovány, a
to on-line nebo off-line
dodržení kompatibility s existující evropskou
strukturou PAN (Primary Account Number,
číslo karty)
vlastní známka pro označení obchodní sítě
přijímající tyto karty.

Poplatek
v DKK

Ekv. poplatku
v CZK

do 5 000

DKK 500

2 100 CZK

5 000 - 19 999

DKK 2 700

11 340 CZK

nad 20 000

DKK 10 000

42 000 CZK

Regulační opatření bylo podporováno drtivou
většinou všech politických stran, bude platit do roku
2010 a polovina nákladů systému Dankort tak bude
účtována obchodníkům. Podle bankéřů původní
poplatek DKK 0,50 (21 CZK) nepostačoval na pokrytí
nákladů přijímání karet v systému Dankort (odhad
nákladu na transakci se pohybuje mezi 0,75 - 1
DKK). V lednu 2005 poplatky Dankortu dokonce měly
vliv i na volební kampaň; obchodníci úspěšně
nasměrovali odpor proti poplatkům v obchodech vůči
bankám, kterým ublížila skutečnost, že část čipů

Debetní karty v Evropě existují jako duální v 21
zemích, a monopolní v 7 zemích. Iniciativa "V Pay"
karet se zaměřuje právě na monopolní země (včetně
Rakouska, Belgie, Německa, Nizozemí a Švýcarska).
Jejich úspěch bude záviset na vydavatelích v těchto
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v nových Dankort kartách byla nefunkční. Protest
zákazníků se vybíjel na internetových stránkách
(např. www.boycotdankort.dk,
www.gratis-dankort.dk), což také v lednu

způsobilo snížení obratu na kartách Dankort o 30 %
ve prospěch hotovosti na protest vůči poplatkům.
Podle ECR 3-4/2005

TECHNOLOGIE
Bankomaty pro nevidomé
Rok 2004 znamenal v celosvětovém hledisku další
krok v obratu výrobců bankomatů k potřebám
nevidomých.
Česká republika má svůj první bankomat pro
nevidomé nebo slabozraké občany. Zpřístupnila jej
Česká spořitelna ve spolupráci se společností NCR a
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
(SONS) ve své pobočce v Praze 2, Jugoslávské ul.
19.
Díky speciálnímu programu mohou bankomat
obsluhovat klienti pomocí hlasové navigace. Hlasová
navigace jednotlivých příkazů a chybových hlášení
odpovídá textům na obrazovce. Hlasové pokyny
přijímají klienti do sluchátek. Samozřejmostí je
speciálně hmatově upravená klávesnice bankomatu.
Zařazení volby pro obsluhu bankomatu nevidomými
občany nemá vliv na jeho standardní užití. Díky
tomu, že jak Česká spořitelna, tak i společnost NCR
úzce spolupracovaly na vývoji programu pro speciální
obsluhu bankomatu právě se SONS, je výsledný
program - pokud jde o jeho vlastní ovládání poslepu
- v souladu s potřebami nevidomých klientů. Česká
spořitelna plánuje instalaci dalších bankomatů s tímto
speciálním vybavením i v regionech České republiky,
a to v souladu s požadavky SONS, tedy tam, kde je
cílová skupina klientů nejvíce využije: Praha, Ústí nad
Labem, Olomouc, Brno, Ostrava. V budoucnu banka
plánuje zpřístupnění i dalších operací v bankomatech
podle požadavku nevidomých klientů. Bankomaty
budou zejména v těch pobočkách, které mají již nyní
speciální orientační majáčky pro přístup nevidomých
klientů. Důležitým aspektem této služby je
bezpečnost. Proto jsou tyto typy bankomatů pouze
na pobočkách, které mají speciální bezpečnostní
režim. Patří k němu fyzická ostraha, kamerový
dohled a další série přísných bezpečnostních
opatření.

Spojené státy: Výrobce bankomatů Diebold, s
60 % podílem na trhu v USA a držitel druhé pozice v
Evropě, se spojil se softwarovou firmou Scansoft a
vyvinuli bankomat pro nevidomé. S použitím
technologie konvertující text na hlasový výstup
(zpřístupněnou firmou Scansoft) umožnili komunikaci
u bankomatu i nevidomým. Bezpečnostní ohledy
vyloučili hlasitou komunikaci s držitelem karty, ale
nevidomí se mohou napojit vlastními sluchátky na
standardní jack, kterým je bankomat vybaven. Vývoj
bankomatů OPTEVA byl prováděn ve spolupráci
s Národní federací nevidomých (National Federation
of Blind). Obsluha bankomatu je velmi intuitivní,
štěrbina pro kartu, tiskárna a štěrbina pro výdej
hotovosti je na standardních místech. Hlasový výstup
je možný v 6 jazycích a technologie Scansoft již
nevyžaduje před-instalaci souborů ve formátu WAV.
Požadavek na hlasový výstup bankomatů je ve
Spojených státech motivován legislativou, která na
společnostech obecně požaduje co největší přístup
k jejich službám.
Bankomaty Opteva firmy Diebold jsou exportovány
do Evropy včetně funkčnosti hlasového výstupu,
záleží ale na provozující organizaci, zda tato
funkčnost bude využita pro nevidomé.
news.bbc.co.uk, 2005/04/04

Podle NCR Self Service News 1/2005 (3.3.2005)

MasterCard a VISA se dohodly na
protokolu pro bezkontaktní platby

Společnost WINCOR NIXDORF oznámila na
Semináři SBK v prosinci 2004 svoje aktivity
v přizpůsobení bankomatů potřebám nevidomých. Při
úpravě klávesnice bankomatu byla opuštěna
myšlenka popisu klávesnice Brailovým písmem, ale
klávesnice je dovybavena reliéfními znaky
s jednoznačným významem pro obsluhu bankomatu
(viz obr.). Středové tlačítko "5" je orientačním
hmatným bodem pro celou klávesnici. Hlasový výstup
je přenášen do sluchátek nevidomých.

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

Dohoda umožní celosvětové rozšíření bezkontaktní
technologie
založené na sdílení společného
komunikačního protokolu pro radiovou frekvenci
(RFID) k bezkontaktnímu placení. To lze využít k
rychlému odbavení cestujících v metru, při vstupu na
sportovní stadiony apod.
Dohoda vychází ze specifikací karty PayPass
společnosti MasterCard, tedy standardu ISO/IEC
14443 pro implementační specifikaci a příslušného
testovacího zařízení. To zajistí shodu mezi kartami a
terminály podporujícími bezkontaktní platby karet
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VISA a MasterCard a vzájemnou interoperabilitu.
K posunu došlo poté, co se organizace VISA USA
rozhodla změnit strategii a podpořila bezkontaktní
placení. Změna postoje následovala po té, co
MasterCard a American Express ve Spojených
státech zavedly bezkontaktní RFID technologii a
získaly zákazníky u obchodníků s velkými obraty a
převážně hotovostními platbami, jako je McDonald.
Po letech rezervovaného přístupu zřejmě dochází k
posunu v chápání potenciálu bezkontaktního placení,
zejména
v segmentu
zúčtovacími
bankami
opomíjených transakcí malých hodnot.
Každá z asociací používá pro bezkontaktní placení
svůj obchodní název: MasterCard "PayPass", AmEx
se rozhodl pro "ExpressPay" a Visa je jednoduše
nazvala "VISA Contactless". Asociace také upustily
od požadavku na podpis u transakcí s nízkou
částkou u vybraných obchodních kategorií. Např.
VISA USA nepožaduje podpis při transakcích karet s
magnetickým proužkem pod 15 USD v lokalitách
rychlého občerstvení; pro karty VISA Contactless tuto
hranici zvýšila na 25 USD bez ohledu na kategorii
obchodníka.
Ve vztahu k evropským bankám, které jsou
napřed s implementací EMV čipů, asociace VISA i
Mastercard tvrdí, že jejich dohoda pomůže k
zavedení platformy čipové technologie do kartových
produktů v USA. Rychlost provedení transakce
bezkontaktní technologií by neměla být pomalejší než
s magnetickým proužkem (což ještě před rokem tato
technologie nezaručovala). Očekává se, že s
podporou obou asociací se bezkontaktní placení krok
postupně široce prosadí zejména u tzv mikroplateb.

Loga pro bezkontaktní platbu

MasterCard

VISA

AmEx

Podle ECR 3-4/2005

Pilotní projekt Pay Pass v Kanadě
Bezkontaktní platební projekt MasterCard "Pay Pass"
byl zahájen v Kanadě. Kartu finanční společnosti
Peoples Trust vytvořili
společně dodavatelé
systémového řešení
Mint
Technology
Corporation
jako
dodavatel finančně–
účetní části projektu
a Giesecke & Devrient
jako dodavatel technologie. Řešení má formu
předplacené karty, kterou lze dále nabít z účtu
držitele a používat k platbám pouhým přiblížením
k terminálu.
Podrobnější
informace
o
bezkontaktních
technologiích jsme přinesli v minulých i tomto čísle.
Informace Giesecke & Devrient

BEZPEČNOST
Token pro biometrickou
autentizaci

Vývoj kartových podvodů v USA
MasterCard, Visa, American Express, Discover a
Diners Club uveřejnily údaje o ztrátách amerických
vydavatelských bank z podvodů za rok 2004. Ztráty
vydavatelů z transakcí tzv. General Purpose
Cards (GPP – karty umožňující ověření držitele
podpisem, tedy karty uvedených značek mimo karty
"elektronické" – Electron a Maestro) dosáhly v r.
2004 výše USD 788,3 milionů, tedy méně než v r.
2003 kdy činily USD 882,5 mil. Z toho karty
MasterCard a Visa tvoří USD 631,1 mil. , rovněž
méně proti USD 707,2 mil. v r. 2003.

Na veletrhu CEBIT 2005 představila společnost
Giesecke & Devrient USB
zařízení
(token)
pro
biometrickou autentizaci
držitele.
V
zařízení
StarSign® BioToken je
integrována čipová karta, snímač otisku prstu a
verifikační procesor, umožňující porovnat digitálně
sejmutý otisk prstu s originálem uloženým v čipu
karty. Originál otisku prstu držitele je uložen pouze
v tokenu což zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti pro
držitele.
Zařízení umožňuje držiteli provést autentizaci ve
třech krocích:- Připojením tokenu k zařízení,
- Zadáním PIN nebo hesla
- Kontrolou otisku prstu

75 až 80% ztrátových transakcí bylo provedeno
na území U.S.A..
Ztráty severoamerických vydavatelů trvale klesají
od r. 2001 kdy dosáhly rekordních USD 954,9 mil. Je
to zejména důsledek nízkých cen za telekomunikační
služby, které umožňují aby až 98% karetních
transakcí bylo autorizováno on-line, většina
prostřednictvím sítí VisaNet a MasterCard BankNet,
vybavených softwarovými prostředky "včasného
varování". Díky jim lze podvodné transakce podchytit
v počátečních stadiích a zabránit napadení dalších
vydavatelů.
Samotný údaj o ztrátách vydavatelů však

Kontrola otisku prstu může spolehlivě nahradit
použití PIN a hesla.
Informace:
Harald Gerber
Giesecke & Devrient, Germany
Tel.: +49 89 4119-2231

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR
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necharakterizuje úplně bezpečnostní situaci. Ztráty
z podvodných transakcí nesou nejen vydavatelé ale
také sami obchodníci a banky zpracovávající
transakce (acquirers). V r. 2004 činily ztráty
zpracovatelů dalších USD 261,7 mil., většina z této
částky padá na vrub obchodníků, kteří prokazatelně
nedodrželi bezpečnostní nebo autorizační procedury.
Celková výše ztrát všech účastníků transakcí tedy v r.
2004 v U.S.A. dosáhla USD 1,05 mld.
Přes absolutní výši této částky je americkými
bankami úroveň ztrát stále považována za únosnou
v rámci celkových provozních nákladů. Přepočteno do
výnosů to znamená, že z každých USD 100
generovaných karetními transakcemi připadá na
ztráty z podvodů cca 4,7 centu, pro Visa a
MasterCard to představuje něco málo přes 5 centů.

hazardní hry a telekomunikace jsou nejvíce
vystaveny riziku prodeje bez přítomnosti karty. K
nárůstu došlo i navzdory uplatňovanému ověřování
adres (AVS, Address Verification System) a
ochranným kódům karty (CSC, Card Secure Code),
které u některých obchodníků pomohly snížit míru
podvodů až o 80 %.
Proti trendu podvodů bez fyzické přítomnosti
karty lze působit jednak vzdělávacími programy pro
pracovníky
obchodů
a
jednak
technickými
prostředky. Jedním ze zařízení může být kapesní
autentizační prostředek ("kalkulačka"), který vlastní
držitel karty a při vzdálené platbě s ní poskytne svou
"platební totožnost" (jde o Barclay-MasterCard CAP Cardholder Authentication Programme, v pilotu od r.
2004). Získání autentikačního kódu probíhá jiným
než platebním kanálem a po úspěšném rozšíření
technologie Chip & PIN se může stát osobní
autentizační zařízení hlavní metodou boje proti
podvodům.

Podle Nilson Report č. 830, March 2005

Podvody ve Velké Británii v roce
2004

Podle ECR 3-4/2005

Úroveň podvodných karetních transakcí ve Velké
Británii zaznamenává trvalý růst od r. 1998 (s
výjimkou nevýznamného poklesu v r. 2003). V roce
2004 se úspěšnost podvodníků s platebními kartami
zvýšila (vůči roku 2003) o 20 % na neuvěřitelných
505 miliónů GBP a vůči roku 1998 se objem
podvodů zečtyřnásobil.
Rychlost nárůstu podvodů podtrhuje nezbytnost
zavedení čipů na platební karty a povinné používáni
PIN při placení (tzv. program Chip & PIN). Dokládá
to zkušenost bank v Belgii, které zaznamenávají míru
podvodů blízkou nule.
Problém rozsahu dopadu podvodů podtrhla
britská asociace APACS (Association for Payment
Clearing Services) když oznámila, že bez zavedení
programů Chip & PIN by pravděpodobně ztráty z
podvodů dosáhly 800 miliónů GBP. Údaje odráží
zvýšenou aktivitu podvodníků před dosažením
zvýšené bezpečnosti po rozšíření čipových karet.
Britské banky rozesílají svým klientů v průměru
200 000 karet denně (při populaci 60 miliónů
obyvatel) a podvodníci ze na prudkém rozvoji chtějí
přiživit. Vzhledem k tomu, že již více než polovina
transakcí platebními kartami je autorizována s
pomocí PIN, možnosti podvodníků se zužují.
Transakce u bankomatů také trpí podvodným
jednáním, které zahrnuje výrobu padělaných karet
technikou "skimmingu". Ztráty u ATM tak loni
vzrostly o 81 % na 75 miliónů GBP. Na druhé straně
ztráty britských držitelů generované v zahraničí
poklesly, díky širšímu využívání sofistikovaných
systémů k rozpoznání podvodného používání karty.
Neblahý trend lze pozorovat u podvodů bez
fyzické přítomnosti karty a při zcizení identity
žadatele o karty; tomuto typu podvodů zavedení
programu Chip & PIN v krátkodobém výhledu
nezabrání. APACS k tomu dodává, že nárůst typu
CNP (Card-Not-Present, o 21 % na 151 miliónů GBP)
je v přímé úměře k nárůstu používání karet pro
"neosobní" nákupy, zejména na internetu. Od roku
1999 se tento způsob plateb zvýšil pětkrát a nyní
10% všech plateb kartami se uskutečňuje on-line.
Oblasti jako cestování, prodej elektrických zařízení,
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Další možnosti autentizace na
webu
S dramaticky rostoucím počtem i sofistikovaností
webových platebních podvodů stoupá zájem
provozovatelů, bank i obchodníků, o další metody
autentizace – ověření totožnosti – webového plátce,
dokonalejší než jednoduché heslo. Dvoustupňová
autentizace používá vedle hesla ještě další ověřovací
prvek na SW nebo HW základě. Metoda firmy Cyota
Corp., New York, obchodně označovaná eSphinx,
nevyžaduje od uživatele žádné další instalace na jeho
PC. Provádí kontrolu profilu jeho počítače a jeho
chování na webu. Po správném zadání hesla
uživatelem, provede eSphinx další stupeň kontroly
identifikací uživatelem použitého zařízení a druhu online obchodu který je požadován. Zjištěné údaje jsou
porovnány s historií v databází kterou Cyota
provozuje. Provozuje také vlastní eFraud Network,
v níž má uložena data o podvodech, získaná od
10 000 klientů bank. Porovnání s daty těchto
databází vytváří risk skóre, pokud dosáhne určité
hodnoty, použije systém třetí úroveň prověření
uživatele. Systém zašle na uživatelský počítač
čtyřmístný kód, kterým uživatel musí odpovědět na
následné automatické telefonní zavolání na jeho
číslo, které uvedl při předchozí registraci
v internetovém obchodě. Použití dalšího kanálu,
telefonního spojení vedle internetu dává vysoký
stupeň pravděpodobnosti správnosti autentizace.
Cyota se domnívá, že samotný internet nestačí,
vzhledem k tomu, že většina připojených počítačů je,
nebo v dohledné době bude nějak hackery
napadena.
Systém eSphinx zatím používají dvě banky v USA
a dvě v UK.
Podle Nilson Report č. 832, Duben 2005
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ROZHOVOR
Vážení čtenáři,
na této stránce Vám v rámci našeho cyklu, kdy představujeme nejvýznamnější subjekty kartového
odvětví v ČR, přinášíme exkluzivní rozhovor s ing. Evou Kárníkovou MBA, výkonnou ředitelkou společnosti
Diners Club Czech s.r.o.
Evu Kárníkovou jsme oslovili v průběhu letošního ročníku pražského setkání konference evropských
bankéřů a finančníků - ebff 2005.
Roman Kotlán: Jak se cítíte ve společnosti evropských bankéřů a finančníků?
Eva Kárníková: Příjemně, je to samozřejmě zážitek mít možnost účastnit se konference a

přednášet vedle guvernérů světových centrálních bank. Dříve, v dobách mého působení
v bance, jsem bývala na podobných akcích poměrně často. Dnes už se účastním různých
konferencí mnohem méně. Takže si považuji za čest mít možnost hovořit o minulosti i
budoucnosti kartového businessu vedle vrcholných reprezentantů společností Visa či
MasterCard.

RK: Vraťme se na náš trh, můžete krátce představit Vámi řízenou společnost Diners Club
Czech (DCC)?
EK: Vaši čtenáři bezpochyby naši společnost i její produkty již znají, a tak není nutná osvěta,

na kterou se soustředíme jinde. Z pohledu vašich čtenářů jsme možná malí, ale jsem si jista, že
se o nás ví, a to nejen u konkurence, ale i u klientů, kteří o nás ty zásadní informace mají. Ví se
o tom, že nabízíme 4 druhy charge karet, které jsou vítaným produktem nejen pro ty, kteří často cestují.
RK: Velmi často jsou v médiích citované výsledky a komentáře dvou globálně nejvýznamnějších platebních systémů
MasterCard a VISA. Můžete čtenářům přiblížit výsledky činnosti společnosti DCC na českém trhu v roce 2004?
EK: Pro naši společnost to byl zajímavý rok. Podařilo se nám v oblasti vydávání karet (issuingu) navázat úspěšnou

spolupráci s Československou obchodní bankou, která naše produkty nabízí svým nejbonitnějším klientům. V oblasti
akceptace karet (acquringu) musím opravdu hodně poděkovat našim bankovním partnerům z České spořitelny, ČSOB
i Komerční banky. Právě díky nim jsme výrazně rozšířili síť našich obchodních míst a dosáhli tak 65%-ní penetrace
akceptování našich karet u obchodníků na českém trhu. Doufám, že v tomto "tažení" budeme i nadále pokračovat i díky
tomu, že ke stávajícím acquirerským bankám přibyla ještě HVB Bank. Díky zmíněnému jsme za loňský rok přesáhli obrat
1 miliardy korun a skončili v plánovaném zisku.

RK: Je známo, že společnost Diners Club je v zahraničí velmi silná v segmentu T&E; mezi klienty Diners Club patří
zejména představitelé nejvýznamnějších firem a velmi movité osoby. Lze i na českém trhu vysledovat toto zaměření?
EK: Ano, tento trend kopírujeme, a to jak díky spolupráci s velkými bankami, tak i díky přímým dohodám s našim

zastoupením. Zaměřujeme se skutečně cíleně na zmíněný klientský segment a zatím neplánujeme vstup do jiného.

RK: Z reakcí na českém trhu se někdy ozývají hlasy, že společnost Diners Club je jen pro několik vyvolených? Vyvrátíte
tyto hlasy?
EK: Ani je nechci vyvracet. Jak už jsem popsala výše, naše karta není masový produkt. Docela by se hodilo přirovnání

k automobilovému průmyslu, ale jednotlivé značky ať si raději přiřadí každý sám …

RK:Tempo života zejména v marketingových, komunikačních a obchodních oblastech se se rozvíjí mnohdy až překotným
tempem. Jak na tento fenomén doby reaguje společnost DCC ? V čem se společnost Diners Club vymezuje od
konkurence?
EK: Individuálním přístupem. Naše společnost je malá a tudíž velmi flexibilní. Vše se schvaluje, prosazuje a rozhoduje

relativně velice snadno a velice rychle.

RK: Karta je klíč … k úspěchu. Velmi často používaný head line společnosti Diners Club v reklamních inzercích. Může
skutečně sehrávat karta Diners Club rozhodující roli např. v podnikových financích společnosti?
EK: Nevím jestli rozhodující, ale tam, kde ji mají, hraje roli důležitou. A to nejen naše "businesska", s oficiálním názvem

"corporate card", ale třeba náš stále populárnější deponovaný účet (tzv. Lodge Account) či postupně aplikovaný
reportovací systém "Global Vision".
RK: Pokud byste měla možnost charakterizovat společnost Diners Club Czech několika slovy, jaké výrazy byste použila?
EK: Kdyby šlo o produkt, bylo by to snazší. Výše se psalo o novém reklamním sloganu "Karta je klíč…", předtím jsme

měli výstižné "Vizitka výjimečnosti", ale chcete-li několik slov, které charakterizují naši společnost, pak bych asi řekla malá, pružná a profitabilní … no a ještě bych přidala přátelská.

RK: Nyní mi dovolte použít určitou nadsázku; které klíče a k čemu použitelné byste doporučila čtenářům v roce 2005 či
2006?
EK: Asi klíč k dobré náladě, samozřejmě zdraví a pochopitelně i úspěchům v businessu.
RK: Na závěr mi dovolte popřát Vám osobně a společnosti Diners Club Czech mnoho úspěchů a děkuji za rozhovor.
EK: I já přeji všem čtenářům mnoho úspěchů, ať již osobních, tak samozřejmě i pracovních a nám všem pak, ať se

tomu kartovému businessu v Česku daří!
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MARKETING
Visa mění logo a design karet

uvolňují větší prostor pro grafické ztvárnění karty
vydavatelem jednak umístěním nového loga VISA do
dolního rohu karty a přemístěním upraveného
hologramu na zadní stranu karty, kde je integrován
s magnetickým proužkem. Změn doznává rovněž
podpisový proužek, který je zkrácen na úkor
samostatné plošky pro bezpečnostní kód. Se všemi
změnami jsou členské banky seznámeny podrobně
v nových manuálech, podstatné je že výměna karet
nebude prováděna nárazově k určitému datu, ale
postupně podle expirace a až do vyčerpání všech
skladových zásob plastiků a dalších materiálů
s původním grafickým provedením. Visa tak sleduje
minimalizaci nákladů spojených s touto radikální
změnou image.

Po téměř padesátileté historii grafické podoby
nejrozšířenější značky platebních karet dojde v druhé
polovině roku 2005 k zahájení postupné obměny
grafické podoby karet Visa. Známé logo vodorovných
pruhů v modré, zlaté a bílé bude nahrazeno písmeny
VISA v bílém obdélníku, levé rameno V bude
zvýrazněno zlatým trojúhelníkem. Nový Blue & Gold
design bude postupně uváděn s končením platnosti
vydaných karet, změní se rovněž loga na prodejnách
přijímajících karty Visa.
Změnu zdůvodňuje Visa potřebou reagovat na
změny v celkovém platebním prostředí, nezbytnost
vyjádřit spojení tradičních hodnot s podporou
moderních trendů. Nová pravidla designu karet
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Materiály Visa
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TRENDY
Průběh migrace na EMV karty ve
Velké Británii

(tzv. program "čip a PIN"). Použití této metody spolu
se schopností čipu ověřit zda je i karta
autentická prudce zvýší bezpečnost. Očekává se, že
po plném nasazení programu čip a PIN se škody
z podvodů ve Velké Británii sníží na polovinu. K první
transakci v programu čip a PIN došlo v roce 2003
(pilot v Northamptonu) a nyní probíhá naplno
migrace platebních karet do programu čip a PIN.

Program boje proti podvodům v UK předpokládá, že
v roce 2005 bude drtivá většina kreditních a
debetních transakcí provedených platebními kartami
při osobních nákupech autentizována držitelem karty
místo podpisem na stvrzence natypováním PINu,

Přehled o kartovém odvětví ve Velkém Británii
Počet obyvatel

60 000 000

Platební karty s více funkcemi

123 000 000

Platební karty výhradně do bankomatu

23 000 000

Karty vydávané obchodními domy

22 000 000

Celkem karet (k 31.12.2002)

168 000 000

Počet transakcí (2002)

7,2 mld transakcí
211 mld. GBP
(86 GBP/dospělý/týden)

Objem transakcí (2002)
Počet POS terminálů

860 000

Zdroj: APACS 2005-05, ECR 3-4/2005, cia.gov

Organizace migrace

terminály, které berou ohled na zvláštnosti odvětví,
jako jsou dělené platby (konzumace na kartu,
spropitné v hotovosti), účtování za položky z
pokojového baru, resp. předautorizace při příjezdu.
Z průzkumu PMO vyplývá, že 85 % obchodníků (tj.
74 % POS terminálů) bylo v polovině ledna 2005
připraveno na čipové karty.

Podle informací APACS byla k celé akci ustanovena
ústřední organizace "Programme Management
Organisation" (PMO), která vystupuje jménem bank
a obchodního odvětví. Byly připraveny série informací
pro obchodníky i držitele karet, vysvětlující význam
přechodu k programu čip a PIN a jeho výhody proti
stvrzení pokladního dokladu vlastnoručním podpisem.
Materiály dávají návody např. k zapamatování PINu,
instrukce prodejcům jak jednat s klienty vlastnící
čipovou kartu nebo původní kartu, jak se chovat k
invalidním držitelům karet, apod. Souhrn otázek a
odpovědí má rozptýlit obavy držitelů karet i
obchodníků z používání čipových karet a PINu při
různých okolnostech - viz internetové stránky
www.chipandpin.co.uk.
K 1.1.2005 došlo podle pravidel asociací k posunu
odpovědnosti za podvodné transakce provedené s
kartami v programu čip a PIN (Liability Shift).

Z hlediska držitelů karet:
APACS zjistil, že na začátku ledna 2005 bylo mezi 36
mil. držitelů karet migrováno na 77 mil. karet
programu čip a PIN. Z celkového počtu karet ve státě
bylo na 60 % karet z programu čip a PIN a 86 %
držitelů karet mělo alespoň jednu kartu z programu
čip a PIN.
Do konce roku 2004 Barclays migrovala 70 % ze
svých 22 mil. karet a to buď při skončení platnosti
karty nebo na žádost držitele, a nyní výměna
pokračuje tempem 1 milión karet měsíčně. Barclays
očekává ukončení migrace do konce roku 2005.
American Express do konce února migraci nezahájil, i
když by měl přeměnu dokončit také do konce roku
2005.
Zajímavou skutečností je, že banky pomaleji
migrují firemní karty než personální karty.

Důsledky migrace
Z hlediska obchodníků:
Výměna terminálů byla zahájena v polovině roku
2004. Je ukončena v obchodních řetězcích a u
obchodníků vybavených terminály patřících bankám.
Problémem
jsou
obchodníci
střední
kteří nainvestovali do vlastních terminálů se zhruba
sedmiletým cyklem obnovy.
Zvláštním odvětvím jsou ubytovací služby
vybavené integrovanými terminály pro něž přechod
zpět na samostatné platební terminály nepřipadal v
úvahu. Nicméně se podařilo připravit speciální
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Z hlediska zpracování:
Zajímavou zkušenost, jak reagují držitelé karet na
nové čipové karty v peněžence, lze dovodit z analýzy
transakcí. Podle společnosti ACI Worldwide, jejíž
systém Base24 je využíván vydavateli a údajů APACS
se zpracovává již 45 "čip a PIN" transakcí za vteřinu,
tj. 4 mil./den (tj. 60 % celkového počtu kartových
transakcí ve Velké Británii).
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Podle informace VISA EU z prosince 2004 bylo na
čip & PIN migrováno již asi 50 % VISA karet, počet
transakcí z EMV POS terminálů dosáhl téměř 40 % a
bankomaty vybavené EMV čtečkou vytvořily 28 %
bankomatových transakcí. Podle průzkumů kartu
programu čip a PIN již použilo 65 % respondentů,
zatímco 33 % ji ještě nepoužilo. Navíc 24 %
respondentů uvedlo, že si svůj PIN nepamatují.
Přitom nezávisle na bance si držitel karty může
změnit PIN na většině bankomatů, bez poplatku a
bez ohledu zda jeho vydávající banka bankomaty
vlastní. Rady, jak postupovat při tvorbě PIN, aby byl
vhodný k zapamatování, nabízí instruktážní leták:
http://www.chipandpin.co.uk/reflib/
remembering_pins.pdf.
Pokud ovšem držitel karty svůj PIN opravdu
nezná, obchodník může využít překlenovací
procedury a držitel karty může zaplatit jako dosud stvrzenku podepíše. Nebyla stanovena žádná časová
hranice, po níž by se překlenovací procedury
nesmělo použít. K tomu zřejmě dojde až se s novým
programem dobře sžijí držitelé i obchodníci a dojde k
dohodě o ukončení podepisování stvrzenek, pak
bude následovat viditelná kampaň. Mimo Británii lze
karty programu čip a PIN využívat spolu s podpisem,
ale ve Francii obchodníci dobře vědí, že se nové karty
musí používat s PINem a odmítají je přijímat jen vůči
podpisu.
Britské banky stále vydávají novým žadatelům
karty programu "čip a podpis", ovšem jen těm, kteří
nemohou použít klávesnici pro PIN kvůli své
invaliditě. U těchto karet zůstává odpovědnost za
podvody na vydavateli karty. Společnost Barclaycard
uvádí, že četní invalidní držitelé však dávají přednost
kartě čip a PIN před nutností se podepisovat.

to pro obtížnost zapamatování si všech PINů. Na
druhou stranu se 75 % respondentů vyjádřilo, že
počet svých karet neomezí.
Co může mít naopak na klientelu dopad, je
skutečnost, s jakou rychlostí banky migrují. První
karta programu čip a PIN, kterou držitel obdrží,
vyvolá u něj nutnost se jí zabývat a stane se
nezbytně jeho kartou první volby, protože její PIN si
zapamatuje. U populace s více kartami v peněžence
může rychlost výměny karet mít vliv na používání a
volbu karet spotřebiteli, a tedy i na celkovou výši
útraty na jednotlivých kartách. To, že některá banka
doručí čipovou kartu později, se projeví v jejím
druhořadém používání vůči kartě první volby.
Jiným poučením může být skutečnost, že proti
pečlivě vyhodnocovaným vyvolaným nákladům na
výměnu POS terminálů si mnohem větší náklady
vyžádalo informování a výchova spotřebitelů a
vzdělávání pracovníků v obchodním sektoru.
Specifikace EMV ponechávají prostor pro úpravy
provozních procedur podle místních konvencí. Banky
v UK vycházely při tom ze standardů APACS Mezi
příklady takových parametrů patří stanovení
podmínek off-line režimu, jak často a při jakém
limitním objemu výdajů na kartě musí karta přejít do
on-line režimu z hlediska zachycení neobvyklého
chování karty. Tyto a další parametry musí být
předmětem dohody bank v zemi nebo regionu.

Závěrem
Zdá se, že britští bankéři a rozhodující část
obchodníků jsou s dosavadním průběhem migrace do
programu čip a PIN spokojeni. Vyskytují se ovšem i
dodavatelé nebo obchodníci s pochybnostmi. Je však
třeba podstatně delší období, aby se přínos
programu projevil i ve statistice podvodů a prokázal
se očekávaný účinek v oblasti bezpečnosti plateb.

Poučení pro jiné země
Očekává se, že nutnost používat PIN povede u
20% držitelů k omezení počtu karet v peněžence, a

Prameny: APACS, ECR 2005

KARTY V ČÍSLECH
Výběrová statistika SBK za 1.q 2005
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Výsledky mezinárodních platebních systémů za rok 2004
objem
plateb

objem
výběrů

počet
plateb

počet
výběrů

počet
karet

počet
obchodníků

(mld USD)

(mld USD)

(mld)

(mld)

(mil)

(mil)

VISA

2 266,0

1 356,6

34,7

10,5

1383,0

24,2

MasterCard

1 031,9

423,3

14,6

2,1

679,5

24,6

Am.Express

414,2

1,9

3,4

65,4

8,9

JCB

48,4

7,8

0,5

53,6

12,2

Diners Club

31,2

0,1

8,5

8,7

Systém

Čísla zahrnují u asociace Visa i karty Visa Electron, naopak MasterCard nezahrnuje karty Maestro, jehož
výsledky zatím nebyly k dispozici. Jsou zahrnuty transakce kreditních i debetních karet. Pod výběry jsou zahrnuty
jak ATM a Cash Advance, tak výplaty šeků a hotovostní transfery.

Meziroční nárůsty roku 2004 proti 2003
objem
plateb

objem
výběrů

počet
plateb

počet
výběrů

počet
karet

počet
obchodníků

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

VISA

15,1

14,1

15,3

14,5

6,5

MasterCard

12,7

5,8

11,6

8,6

11,6

Am.Express

18,1

33,6

14,2

8,1

6,8

JCB

19,5

-18,7

12,2

8,0

7,0

Diners Club

5,9

-

2,5

2,7

3,7

Systém

Objem transakcí platebními kartami karetních systémů Visa a MasterCard (kromě Maestro) tvořil v r. 2004 91,0%
celkového objemu, oproti 91,2% v r. 2003. Zahrnuje jak platby, tak hotovostní transakce a obchodní převody
z Číny prováděné prostřednictvím karet Visa a MasterCard. Meziroční nárůst souhrnného objemu Visa a
MasterCard činí 13,6%, souhrnný objem transakcí American Express, Diners Club a JCB vzrostl dokonce o 16,6%.
Celkový objem transakcí na jednu kartu byl v r. 2004 nejvyšší u American Express a to USD 6 362, následuje
Diners Club s USD 3 667, Visa USD 2 619, MasterCard USD 2 142 a JCB USD 1 048
Průměrná výše transakce byla nejvyšší u karet Diners Club USD 226, American Express USD 121, JCB USD
111, MasterCard USD 87 a Visa USD 80.
Podle Nilson Report vévodí světovému trhu Visa s 63% oproti 31% MasterCard, tento údaj je však zkreslen
zahrnutím Visa Electron a naopak nezahrnutím Maestro do celkových čísel.
Zdroje Visa, MasterCard a Nilson Report

Zpráva o stavu bankomatů v západní Evropě
Následující údaje byly vybrány ze zprávy "ATMs and Cash Dispensers Europe 2004" publikované společností Retail
Banking Research (RBR) v prosinci 2004. Zpráva obsahuje údaje ke konci roku 2003.
Růst počtu bankomatů
Počet bankomatů v západní Evropě se v roce 2003 zvýšil o 5%. Pro srovnání - v roce 2002 činil nárůst 6%.
Koncem roku 2003 bylo v západní Evropě téměř 300 000 bankomatů. Necelou polovinu meziročního nárůstu má
na svědomí Velká Británie, zejména díky dalším instalacím nezávislých provozovatelů ATM. Z hlediska procenta
nárůstu bankomatů na tom bylo nejlépe Irsko. Jeho počet bankomatů se v roce 2003 zvýšil o téměř 60%, a to
především díky instalacím v maloobchodě. Na opačném konci stupnice jsou Dánsko, Itálie a Finsko, kde se počet
bankomatů v roce 2003 snížil.
Západní Evropa jako celek měla 22% podíl na celosvětovém počtu bankomatů v roce 2003. Severní Amerika
dosáhla 31% a region Asie-Pacifik 30% z celkového počtu.
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Španělsko nahradilo Německo
Téměř deset let se Německo těšilo postavení největšího trhu v regionu, teprve v roce 2003 přenechalo svou první
pozici Španělsku. Obě země mají instalováno přes 51 000 bankomatů. Na dalších místech se umístily Velká
Británie, Francie a Itálie.
Lokality
Podíl off-site bankomatů vzrostl od roku 1999 o 10% - na 25%. Počet bankomatů umístěných mimo bankovní
pobočky rostl ve všech zemích s výjimkou Finska, Francie a Španělska. Podíl bankomatů uvnitř poboček zůstává v
posledních letech stejný. Bankomaty zabudované skrz zeď a lobby bankomaty představují 36, respektive 32%.
Poskytované služby
Přes 75% bankomatů poskytují výpis zůstatku na účtu. Více než 50% tiskne minivýpis, 40% umožňuje dobíjet
mobilní telefony, depozitní zařízení je v provozu na více než 25% všech bankomatů v západní Evropě.
Podle NCR Self Service News 1/2005.

Střední a východní Evropa roste rychleji
Odhady rozvoje bankovního trhu v zemích střední a východní Evropy jsou často překonávány realitou. Typickým
příkladem je růst platebních a kreditních karet. Všechny banky ze zemích EU, které privatizovaly bývalé státní
banky tomto regionu (UniCredito, Société Génerale, Erste Bank, Banca Intesa ad.) nebo banky, které si
vybudovaly významné postavení vlastní investicí (Raiffeisenbank, BA/CA) deklarovaly, že rozvoj detailového
bankovnictví je "klíčem" k jejich obchodnímu úspěchu.
Debetní karty snižují náklady na obsluhu klientů, ať si tento fakt banky dnes ještě připouští či ne a současně
umožňují čerpat úvěrové rámce na běžných účtech. Potenciál debetních karet se však v některých zemích již
téměř vyčerpal (např. v České republice), v jiných jde jejich vývoj rychleji, než bankovní analytici odhadovali.
Kreditní karty jsou strategickým produktem v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a jen pomalu
se rozvíjí v dalších zemích regionu (hlavně díky úvěrovému riziku. V Rusku roste počet kreditních karet vysokým
tempem, ale jde, podobně jako v Česku a Slovensku, zejména o karty specializovaných společností (např.
Rossijskij Standard, Chome Kredit & Finans Bank).
Jedním z faktorů úspěšného rozvoje platebních karet ve všech těchto zemích bylo časné převzetí osvědčených
standardů a postupů západoevropských bank začátkem 90. let. Pravděpodobně první zemí, kde se banky začaly
sdružovat za účelem vybudování a provozování společné kartové infrastruktury, bylo Československo. České a
slovenské banky vytvořily již v roce 1991 Mezibankovní sdružení pro platební karty (od roku 1993 Sdružení pro
bankovní karty a Združenie pre bankovné karty) a vybudovaly společné procesní centrum ve společnosti MUZO.
Vzorem pro tento pragmatický přístup se staly zkušenosti bank v Rakousku (GABE), Německu (GZS), Francii
(CB) nebo Švýcarsku (Telekurs). Československé banky se tak vyhnuly budování separátních bankomatových sítí,
kartových a autorizačních center, které by pak později náročně a nákladně spojovaly. Z počátku to znamenalo
vynaložit velké "startovací" investice v MUZO, ale vyplatily se, stejně jako soustředění technických specialistů na
jedno místo. – Vnímáme ještě kolik špičkových technologií nebo produktů české banky a MUZO zavedly, jaksi
"samozřejmě": on-line bankomaty (1992), platební terminály (1993), elektronická peněženka Clip (1997), čipové
EMV karty (2002)? Bez společného technického zázemí by se to tak snadno nepodařilo.
Československý přístup se v první polovině 90. let stal vzorem pro další státy v regionu a pamětníci by si jistě
vzpomněli na návštěvy polských nebo rumunských bank. Jestliže jsme u nás sledovali vysoký růst karet a obratů,
stejné tempo dnes vidíme u zemí okolo nás.
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Podívejme se nyní na odhady růstu v zemích CEE:
Růst počtu karet (mil. ks)

2002

2007

Bulgaria

1,65

4,3

Croatia

4,6

6,15

Czech Republic

4,98

8,02

Hungary

6,3

8,2

Poland

14,5

25,77

Romania

2,8

7,5

Slovak Republic

2,45

3,8

Počet bankomatů

2002

2007

Bulgaria

830

1422

Croatia

1298

1980

Czech Republic

2178

3590

Hungary

2742

3900

Poland

6300

11000

Romania

1725

4200

Slovak Republic

1366

1722

Počet obchodníků

2002

2007

Bulgaria

2554

7500

Croatia

43500

66000

Czech Republic

39600

62000

Hungary

23700

60000

Poland

111000

175000

Romania

6000

43000

Slovak Republic

12265

25000

Roční obrat na kartu (USD)

2002

2007

Bulgaria

674

775

Croatia

1390

1663

Czech Republic

2264

2950

Poland

2552

2871

Romania

691

774

Slovak Republic

1444

1862

Pavel Juřík
NESS CEE
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WEBSERVIS
Acacia Research Corp.
www.acaciares.com

eFunds
www.efunds.com

Nova
www.novainfo.com

ACG Secure I
www.acg.de

Fifth Third Bank
www.53.com

Omnikey
www.omnikey.com

Alliance Data Systems
www.alldata.net

Financial DNA
www.financialdna.com

Paradata Systems
www.paradata.com

Asia Payment Systems
www.asiapayinc.com

First American Payment Sys.
www.faps.com

PassMark Security
www.passmarksecurity.com

ASSA Abloy
www.assaabloy.com

First Citizens Bank
www.firstcitizens.com

Paymentech
www.paymentech.com

Austin Logistics
www.austinlogistics.com

First Data Corp.
www.firstdatacorp.com

Paytrack
www.paytrack.com

Bank of America
www.bankofamerica.com

First Horizon
www.firsthorizon.com

Pipeline Data
www.pipelinedata.com

Bank of Hawaii
www.boh.com

First National of Omaha
www.firstnationalmerchants.com

PNC Merchant Services
www.pnc.com

Bell ID
www.bellid.com

Givex
www.givex.com

Protemp
www.protemp.com.my

Blue Bamboo
www.bluebamboo.com

Global Credit & Collection
www.globalcollect.net

RBS Lynk
www.rbslynk.com

Branch Banking & Trust
www.bbandt.com

Global Payments
www.globalpaymentsinc.com

Retriever Payment Systems
www.retrieverpayment.com

CardEx
www.cardexasia.com

Heartland Payment Systems
www.e-hps.com

Smart Commerce
www.smartcommerceinc.com

Cardservice Int’l
www.cardservice.com

Ingenico
www.ingenico.com

SofTrek
www.softrek.com

CardTech
www.cardtechkorea.com

Innovative Merchant Sol.
www.innovativemerchant.com

SouthTrust Bank
www.southtrust.com

Cardtronics
www.cardtronics.com

Intelligent Results
www.intelligentresults.com

Speer & Associates
www.speerandassociates.com

Casio
www.casio.com

iPayment
www.ipayment.com

SunTrust
www.suntrust.com

Charming Shoppes
www.charming.com

Itacable
www.itacable.net

SVC Financial
www.svcfinancial.com

Chase Merchant Services
www.chasemerchantservices.com

KeyCorp
www.keycorp.net

TransFirst
www.transfirst.com

Checkfree
www.checkfree.com

M&T Bank
www.mandtbank.com

TSYS
www.tsys.com

Citizens Bank
www.citizensbank.com

MasterCard
www.mastercard.com

Verus Financial Mgmt.
www.verusfm.com

Coinstar
www.coinstar.com

Metavante
www.metavante.com

Visa
www.visa.com

Commerce Bank
www.commercebank.com

Mobilicious
www.mobilicious.net

Washington Mutual
www.wamu.com

Cynergy Data
www.cynergydata.com

Moneris Solutions
www.moneris.com

Way Systems
www.waysystems.com

Discover Financial
www.discoverfinancial.com

Morgan Stanley
www.morganstanley.com

Wells Fargo
www.wellsfargo.com

eCom Card
www.ecomcards.com

NCTRO
www.nctro.com
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HUMOR
Ukradená platební karta

dvacetiletý program Komunistické strany Svazu
sovětských socialistických republik, o kterém píše,
mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva
kapitalistické techniky a výroby. Vždyť za deset let
předstihne
SSSR
Spojené
státy
americké
dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok
sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě! V
prvé větě naší poznámky jsme vlastně napsali
chybu.

Z policejního protokolu:
Ukradli mi platební kartu, ale rozhodl jsem se to
neohlásit na Linku pomoci, protože zloděj utrácel
méně než moje žena.

Z časopisu ABC z roku 1960:

Přečti si tu větu znovu, milý Vláďo, Květo, Přemku,
i vy ostatní. Našel jsi nesprávnost? Budeš se do
nového světa teprve probouzet? Jistě znáš
odpověď: Všichni se musíme přičinit! Učit se a
pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských
oddílech, v kroužcích i ve speciálních kolektivech.
Pusťte se všichni do technické a přírodovědecké
činnosti, nebojte se usilovné práce nad funkčními
modely, zamilujte si pěstitelskou či chovatelskou
práci v pionýrských zemědělských hospodářstvích.
Velkolepá budova světa - komunistická společnost potřebuje všestranně připravené lidi, vládnoucí
elektřině, jaderné energii, složitým mechanismům,
chemickým látkám, přírodě na Zemi i v kosmickém
prostoru. Komunismus potřebuje lidi odvážné,
čestné, muže a ženy, kteří umějí žít v kolektivu a
pro kolektiv.

Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let,
vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude
podoben dnešku.
Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás
budou mít k dispozici moderní automatizované
závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým
způsobem, budou pracovat šest hodin denně.
V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To
všechno se promítne do každodenního života: 250
milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků,
městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve
školních
a
závodních
jídelnách,
bydlení
v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo
bezplatné turistické základny atd. To není začátek
fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný
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TIP NA DRINK
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generální partner

hlavní partner

oficiální partneři

partner pro společenskou část akce

mediální partner

pořadatel
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generální partner

hlavní partner

oficiální partneři

oficiální dodavatelé

mediální partner
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