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v  tomto  čísle  najdete  celou řadu informací a komentářů z aktuálních 
událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí, z oboru technologií a 
bezpečnosti a  mnoho  dalších   zajímavostí    ze   světa   platebních    karet 
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EDITORIAL …  

Po dlouhých měsících chladu konečně přichází období tepla a slunce, období mocné inspirace a nové 
síly, období sbírání nových zkušeností a zážitků, období plné emocí … 
 
Nejočekávanějším měsícem bude pravděpodobně letošní červen … hned zkraje měsíce bude 
rozdáváno vysvědčení politikům, v průběhu měsíce bude důležité zkoušky skládat naše fotbalová 
reprezentace v Německu na světovém fotbalovém šampionátu a v závěru měsíce tradičně obdrží 
vysvědčení školou povinní a začnou přesuny na prázdniny … čeká nás tedy všechny rozhodně žhavý 
začátek léta, mnohé z nás může provázet dokonce i určitý druh horečky, možná politické, možná 
fotbalové, možná cestovní … kdo ví.  
 
Ale jako obvykle v našich zeměpisných šířkách … může být vše jinak. Takže se nechme překvapit a 
možné vrtochy letošního rozmarného léta v Čechách berme s nadhledem  
 
 
 

S úctou 
 

Roman Kotlán 
Předseda SBK 
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Z historie sbk - pokračování  
 
První zasedání Kolegia Mezibankovního sdružení pro 
platební karty se uskutečnilo 7. února 1991 na půdě 
Komerční banky za účasti zástupců Agrobanky, 
Investiční banky, Komerční banky, Poštovní banky, 
Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky a I.S.C. 
MUZO. Potenciálními dalšími zájemci o členství byla 
ČSOB, Poľnohospodárská banka a Slovenská Štátná 
Sporitelna. 
Předsedou MSPK byl jednohlasně zvolen ing. Pavel 
Juřík (KB), místopredsedkyní rovněž jednohlasně ing. 
Lubica Mászová (VÚB). O založení a cílech MSPK byla 
vydána tisková zpráva pro ČTK.  
Prvními dohodnutými úkoly bylo po organizační 
stránce zpracování hlavních zásad (stanov) MSPK a 
jednacího řádu Kolegia, po odborné stránce 
zpracování provozních podmínek společného 
systému. 
 
Společným systémem se v té době rozumělo 
vybudování bankomatové sítě, vzájemně využitelné 
kartami všech účastníků a propojené do mezinárodní 
sítě Eurocard/ MasterCard. Technickou  a koordinační 
funkcí bylo pověřeno I.S.C.MUZO, členové dohodli 
své podíly na záměru a výhledy postupného 
rozšiřování počtu instalovaných bankomatů. V této 
fázi bylo hlavním smyslem vybudování 
komunikačního a autorizačního centra v I.S.C.MUZO, 
dohoda o doporučených typech zařízení a koordinace 
jejich rozmisťování aby se zajistilo postupné 
rovnoměrné pokrytí a vyloučily duplicitní instalace.  
MSPK zahájilo rovněž práce na vytvoření potřebných 
technických standardů pro vydávání a provoz 
platebních karet v síti MSPK. Významnou technickou 
pomoc formou konzultací a odborných školení  v té 
době poskytovala československým bankám asociace 
Eurocard/MasterCard jejímiž se postupně staly členy, 

Z HISTORIE SBK 
častými hosty byli v Praze i Bratislavě pánové 
Geoffroy De Schrevel a Pascal Dufour. Poslední 
z obou jmenovaných je na obrázku při první 
mezinárodní transakci kartou Eurocard v prvním 
instalovaném bankomatu KB v hale ČNB 19. února 
1992.  

V prvních letech zpracovací centrum EC/MC v Bruselu 
rovněž poskytovalo síti MSPK službu zpracování tzv. 
domácího clearingu, t.zn. nefinančního vypořádání 
transakcí mezi jednotlivými účastníky sítě.  
 
Jak se vyvíjela síť bankomatů MSPK/ I.S.C.MUZO 
v prvních třech letech existence ukazují následující 
čísla: 
                                  1992      1993        1994  
 
Počet karet v databázi I.S.C.MUZO  12 000     32 112       77 647 
 
Počet instalovaných bankomatů       52       157          269 
 
Počet uskutečněných výběrů                101 693    603 684      1 781 589 
 
Obrat výběrů (v mil. Kč)  123 240    819 800      2 853 546 

V roce 1992 byla již odstartována tradice společných pracovních seminářů, na obrázku jsou účastníci semináře 
v Bratislavě.  

V přední řadě dole uprostřed Pavel Juřík, vlevo pí Danielle "Dani" Systermans z Eurocard, kterou mnozí tehdejší 
"kartaři" dobře znali jako perfektní organizátorku školení a návštěv v Bruselské centrále. 
O dalším vývoji opět příště … 
 
cardmag | mz 
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Společnost Visa Europe má novou 
manažerku pro Českou republiku a 
Slovensko 
 

19. dubna 2006, Praha   
Společnost Visa Europe dnes 
oznámila, že novou manažerkou 
p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  
a Slovensko jmenovala Janu 
Lvovou. Jana Lvová bude úzce 
spolupracovat s členskými 
bankami Visa a koordinovat 
aktivity v segmentu platebních 
karet. Zároveň bude odpovědná 
za rozvoj obchodních příležitostí.  
     "Ve své nové pozici bych se 

chtěla soustředit na další rozvoj vztahů s členskými 
bankami, s nimiž bych chtěla úzce spolupracovat na 
rozvoji nových produktů v oblasti platebních karet,  
podporovat vyšší používání karet i nárůst jejich počtu 
v České republice a na Slovensku," prohlásila Jana 
Lvová.  
     Jana Lvová disponuje rozsáhlými zkušenostmi 
z retailového bankovnictví. Během své kariéry 
pracovala pro přední banky v České republice. Mimo 
jiné koordinovala rozvoj co-brandových karet ČSOB a 
vedla oddělení platebních karet v Raiffeisenbank, kde 
m ě l a  n a  s t a r o s t  v y t v o ř e n í  
a implementaci strategie pro kreditní a debetní karty 
a plánování rozvoje karetních produktů  
a příbuzných služeb nabízených bankou na českém 
trhu.  
     Jana Lvová vystudovala Univerzitu Karlovu 
v Praze, obor sociální geografie a demografie na 
Fakultě přírodních věd. MBA získala na Rochesterově 
technologickém institutu při U.S. Business School 
v Praze. Mluví česky, anglicky a rusky. 

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Visa má v České republice již 4,2 
milionu platebních karet  

 

Hodnota transakcí u obchodníků vzrostla o 25,6% a 
kreditní karty zaznamenaly v České republice nárůst 
o 69,7%  
  
26. dubna 2006, Praha  
 

Společnost Visa Europe oznámila, že její členské 
banky v České republice dosáhly významného 
milníku a v kalendářním roce 2005 vydaly 4,2 milionu 
karet. Tento údaj jasně demonstruje vedoucí 
postavení společnosti Visa v oblasti bezhotovostních 
plateb a úspěšnost snahy společnosti Visa nabízet ty 
nejbezpečnější a nejpohodlnější platební prostředky 
stále širšímu okruhu zákazníků.  
     Manažerka společnosti Visa pro Českou republiku 
Jana Lvová komentovala dosažený úspěch slovy: 
"Jsem přesvědčena, že ve velice krátké době 
dosáhne Česká republika stejné úrovně používání 
platebních karet, jaká je v zemích EU. Výsledky 

nedávných průzkumů ukazují, že návyky spotřebitelů 
se i nadále mění a že stále větší okruh zákazníků si 
uvědomuje výhody bezhotovostních plateb. Nárůst 
používání karet je významně podpořen také 
rostoucím počtem akceptačních míst. Čím více 
obchodníků používá platební systém Visa, tím více 
držitelů má příležitost platit při nákupech platebními 
kartami Visa."  
     Hodnota transakcí učiněných u obchodníků 
vzrostla v kalendářním roce 2005 o 25,6 procenta  
a dosáhla celkového objemu 1,9 miliardy euro, 
přičemž spotřebitelé během roku učinili  
u obchodníků celkem 51,2 milionu transakcí. Počet 
kreditních karet Visa vydaných v České republice 
vzrostl o 69,7 procenta na 425 000. Tento masivní 
meziroční nárůst přesvědčivě dokazuje, že čeští 
spotřebitelé objevili výhody, které jim nabízejí 
kreditní karty – zejména pak bezúročné období a 
možnost zvolit si mezi okamžitou a pozdější platbou, 
jež spotřebitelům poskytuje větší flexibilitu při správě 
jejich financí. 
     "Díky rostoucímu spektru nových platebních 
produktů a služeb, které členské banky Visa v České 
republice nabízejí svým klientům, teď můžeme 
držitelům našich karet z řad spotřebitelů  
i firem nabídnout ještě širší možnosti volby, větší 
pohodlí a kontrolu nad jejich financemi,” dodala Jana 
Lvová.   
 

Shrnutí hlavních statistických údajů zaznamenaných 
v České republice:  
 

Celkem bylo za kalendářní rok 2005 kartami Visa 
uskutečněno 128,8 milionu transakcí, což 
představuje v porovnání s kalendářním 
rokem 2004 nárůst o 13,3 procenta. 

Celkový objem (včetně výběru z bankomatů) vzrostl 
o 13,3 procenta na 10,6 miliardy euro.  

U obchodníků bylo učiněno 51,2 milionu transakcí, 
což představuje nárůst o 29,3 procenta. 

Objem transakcí učiněných u obchodníků vzrostl o 
25,6 procenta na 1,9 miliardy euro. 

Počet karet Visa vzrostl o 20,2 procenta na 4,2 
milionu. Počet debetních karet vzrostl  
o 17 procent na 3,7 milionu a počet 
kreditních karet Visa vzrostl o 69,7 procenta  
na 425 000.  

Průměrná hodnota transakce učiněné kartou Visa 
dosáhla 82,20 euro. Průměrná hodnota 
transakce u obchodníků byla 36,30 euro.  

 

V Evropě bylo vydáno přes 302 milionů debetních, 
kreditních a firemních karet Visa. V kalendářním roce 
2005 byly těmito kartami učiněny transakce a výběry 
hotovosti v celkovém objemu převyšujícím 1,13 
trilionu euro. Visa je jedním z předních světových 
platebních systémů. Společnost celosvětově vydala 
přes 1,4 miliardy platebních karet, které každoročně 
generují objem transakcí převyšující 3,24 trilionu 
euro. Visa má bezkonkurenční akceptační síť a její 
karty jsou přijímány na více než 24 milionech míst, 
včetně jednoho milionu bankomatů. Visa je členská 
organizace, jež hraje vůdčí roli v oblasti platebních 
systémů. Společnost vyvíjí nové a originální produkty 
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a technologie, z nichž profituje jak dvacet tisíc 
členských finančních institucí, tak držitelé karet. Více 
informací najdete na webové stránce 
www.visaeurope.com. 
 

cardmag | rk | Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations 
Consultants  
 
 

Cash back na českém obzoru? 

Počátkem roku proběhlo mezi zúčtovacími bankami 
systému Visa v ČR další kolo jednání ohledně 
vytvoření podmínek pro možné nasazení služby cash 
back. Dnes Vám exkluzivně přinášíme logo | označení  
služby cash back.  O dalším vývoji Vás budeme 
samozřejmě informovat. 
 

cardmag | rk 
 
 

Obchodníci se chystají přijímat karty 
založené na standardu "V PAY"  
 

Společnost Visa Europe oznámila, 
že se jí v Evropě podařilo uzavřít 
řadu významných kontraktů, na 
základě kterých bude 2,2 milionu 
platebních terminálů EMV 
připraveno přijímat karty V PAY. 
Tyto terminály budou vybaveny 
zvláštní akceptační značkou.  

Carte Bleue a její členové se k V PAY přihlásili již 
před rokem a v současné době jsou dokončovány 
plány na implementaci systému u francouzských 
bank a dvou set tisíc francouzských obchodníků, kteří 
by měli označit své obchody logem V PAY do konce 
roku 2006. Ve Velké Británii vyjádřili principiální 
podporu V PAY RBS Group (Streamline v U.K.)  
a Barclaycard. Tyto organizace umožní svým 
obchodníkům přijímat karty V PAY. Ostatně standard 
V PAY byl ve Velké Británii součástí kampaně 
propagující čipové karty s PINem.  
 

     V Itálii, Turecku, Řecku, Portugalsku, Švýcarsku, 
Maďarsku, Polsku a Finsku se již hlavní zúčtovací 
banky* přiklonily k V PAY a své obchodníky připravují 
na první zákazníky platící kartami V PAY. Součástí 
těchto aktivit je obvykle školení a vybavení obchodů 
logem, které zákazníkům řekne, že karty V PAY jsou 
zde přijímány. 
     I v dalších zemích Evropy vede společnost Visa 
pokročilé jednání s hlavními zúčtovacími bankami, a 
to zejména v České republice, Německu, Španělsku, 
Itálii, Rakousku, Slovensku a Slovinsku. I tyto banky 
připraví své obchodníky na přijetí standardu V PAY. 
     Výkonný ředitel společnosti Visa Europe Jon 
Prideaux k novince řekl: "Na zavedení nového 
platebního systému je vždy nejtěžší zajistit dvě 
základní pravidla: vydavatelé karet si musejí být jisti, 
že jejich karty budou akceptovány a obchodníci 
naopak potřebují jistotu, že karty budou vydávány. 

Visa Europe jim nyní tuto jistotu nabízí: zúčtovací 
banky zajišťují celkem 85 procent všech transakcí 
v Evropě, což je dostatečně silný kontext, v rámci 
něhož mohou vydavatelé učinit konečná rozhodnutí. 
Tato zpráva a zájem evropských zúčtovacích bank o 
nový standard je nejlepším důkazem o životnosti 
konceptu V PAY. Evropští obchodníci, kteří podporují 
systém EMV, si mohou v klidu na své obchody vylepit 
logo V PAY. Toto je velmi důležitý krok k zavedení 
akceptační sítě V PAY po celé Evropě, jež bude 
podporovat vnitřní platební trh. Očekáváme, že do 
roku 2010 budou v Evropě desítky milionů karet 
V PAY, které budou klientům nabízet debetní řešení 
21. století. V PAY je atraktivní pro zúčtovací banky 
hlavně tím, že jim poskytuje přístup do nových 
obchodních sektorů, jako jsou platby za každodenní 
drobné položky (např. za lístky na vlak nebo platby 
za jídlo ve stáncích rychlého občerstvení). Nový 
systém nabídne ekonomický důvod k nahrazení 
hotovosti kartami," prohlásil Jon Prideaux. 
     Karty V PAY jsou čipové a vyžadují zadání PIN při 
každé transakci, což znamená, že nabízejí maximální 
zabezpečení a vydavatelům nabízejí dokonalou 
kontrolu s malou možností zneužití. Karty využívají 
investice evropských bank do infrastruktury EMV 
v Evropě a nabízejí místní i celoevropskou správu.   
 
Zúčtovací banky, které podepsaly smlouvy na 
V PAY 
 

Itálie:  
Setefi, Deutsche Bank a CartaSi 
Turecko:  
AK Bank, IS Bank, Garanti Bank a Yapi Kredi 
Řecko:  
Alpha Bank, Piraeus Bank a Emporiki 
Portugalsko:  
UNICRE  
Švýcarsko:  
Telekurs Multipay  
Maďarsko:  
OTP Bank, K&H Bank a Budapest Bank 
Polsko:  
Polcard and CardPoint  
Finsko:  
Luottokunta 
 
Zúčtovací banky, s nimiž jsou jednání 
v pokročilém stadiu  
 

Česká republika:  
Česká spořitelna a Komerční banka    
Německo:  
B&S a ConCardis 
Španělsko:  
ServiRed, Sistema 4B a Euro6000 
Itálie:  
Banca Antonveneta and BNL 
Rakousko:  
Visa Austria 
Slovensko:  
Tatrabanka 
Slovinsko:  
Banka Koper 
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Výhody standardu V PAY: 
 

Jediná čipová karta EMV, která vždy vyžaduje zadání 
PIN 
 

Karta je kompatibilní s lokální strukturou číslování 
účtů a podporuje 16 až 19místná čísla začínající 
číslicemi 4,5 nebo 6, což znamená, že vydavatelé, 
zúčtovací banky i obchodníci na těchto trzích mohou 
využívat stávajících systémů a infrastruktury 
s minimálními náklady.  
 

Kartu lze spojit s domácími debetními značkami  
 

Může podporovat speciální struktury řízení výdajů  
 

Možnost vybavit karty značkou PLUS, která umožní 
globální přístup k bankomatům 
 

Karta je kompatibilní se všemi terminály EMV 

 
O společnosti Visa    
 

V Evropě je více než 302 milionů debetních, kreditních a 
komerčních karet Visa. Za kalendářní rok 2005 byly 
těmito kartami uskutečněny transakce (včetně nákupů 
a výběrů z bankomatu) ve výši přesahující 1,13 trilionu 
EUR. Visa je jednou z předních světových platebních 
značek a jejích 1,4 miliardy karet generuje za rok útraty 
ve výši 3,24 trilionu EUR (4,02 trilionu USD). Karty Visa 
jsou akceptovány na zhruba 24 milionech místech, 
včetně téměř jednoho milionu bankomatů. Visa je 
členská organizace, která hraje klíčovou roli v globálním 
platebním průmyslu, pro který vyvíjí nové produkty a 
technologie, z nichž profituje 20 tisíc členských institucí i 
jejich klienti. Více informací najdete na 
www.visaeurope.com 
 
cardmag I rk I visa europe I Londýn, Praha 

Cardopen 2006 po letních 
prázdninách  
 
 
 
 
 
Tradiční sportovní soutěžení se letos uskuteční 
v netradičním termínu, totiž 9.9.2006. Důvodem je 
událostmi příliš nabité jarní období, ve kterém se 
nenašel vhodný termín pro uspořádání akce.  
 

Během května budou spuštěny nové webové stránky 
www.cardopen.cz, na kterých naleznete celou 
řadu zajímavých informací, obrazovou část, včetně 
bohaté fotoreportáže z minulých ročníků. 
 
cardmag | rk 

Global Payments Europe Day  

 

V první polovině května 
(12.5.2006) se uskutečnila 
dnes již tradiční akce čs. kar-
tového trhu - Global Pay-

ments Europe Day (dříve MUZO Day). Setkání bylo 
situováno do prostor hotelu Dorint Novotel Praha 
v Praze 3.  
 

Do programu akce se vměstnalo hned několik důle-
žitých témat, mj. trendy v Payment Card processin-
gu, Merchant Acquiringu, vývoji HW POS a SW 
pro POS, zkušenosti z migrace na EMV a bezpeč-
nostní problematika ATM. 
 
cardmag | rk 

generální partner generální partner 

hlavní partner 

oficiální partneři 

mediální partner 

 

oficiální dodavatelé 
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SiNSYS v Evropě           

 

SINSYS v Evropě … si uvědomil, 
že podnikatelská činnost v oblasti 
zpracování se bude v Evropě 

konsolidovat jedním ze dvou způsobů. Buď domácí 
zpracovatele koupí větší konkurenti nebo mohou 
rovnocenní partneři provést fúzi a dosáhnout tak 
úspor díky své velikosti. 
     Do poloviny příštího roku Sinsys provede přechod 
všech svých členů na jednotnou platformu. Členská 
základna se skládá ze 111 bank v Itálii, 66 v Belgii a 
10 v Nizozemsku. Sinsys je z 51 % ve vlastnictví 
bývalých členů SSB a zbývajících 49 % mezi sebe 
dělí BankSys a Interpay. Je pravděpodobné, že 
Sinsys bude mít i další členy s kapitálovým podílem, 
protože společnost usiluje o další růst. Nová 
podnikatelská činnost pochází z kontraktů o 
zpracování pro třetí strany uzavřených s vydavateli 
karet a akvizitéry v České republice, v Maďarsku, na 
Slovensku a v Polsku. V loňském roce Sinsys 
zpracovával účty 10 milionů držitelů karet. Stávající 
klienti a ti, kteří mají být ještě oznámeni, posunou 
toto číslo do konce příštího roku na 20 milionů. 
Sinsys nedělá jménem klientů žádnou práci 
servisního byra pro karty nebo call centra. Platforma 
pro účty držitelů karet společnosti používá 
technologii zakoupenou v roce 1999 od CSC 
Software. Platforma pro obchodníky byla vyvinuta 
přímo v SSB a zvládá více než 700.000 účtů. 
      
      V Evropě většina bank provádí zpracování 
interně, i když mají malá portfolia, což poněkud 
ztěžuje prodej zpracování třetí stranou. Také banky, 
které provádějí změnu, mají často málo zkušeností 
potřebných k řízení konverze na své straně. 
     Sinsys investoval do postupů ke zvládnutí 
konverzí a využil přitom zkušenosti z migrace své 
počáteční skupiny klientů na společnou platformu. 
Investoval také do vypracování modelu pro predikaci 
podvodů a úvěrový skóring, který je koncipován pro 
Evropu, místo aby kopíroval modely používané v USA 
nebo ve Spojeném království. Sinsys plánuje 
investice do technologie dynamické měnové 
konverze a do systému, který kombinuje zpracování 
kreditních karet a osobních úvěrů. Společnost má 
kladný peněžní tok, žádné dluhy a letos dosáhne 
rovnováhy mezi výrobními náklady a výnosy. V roce 
2007 se očekávají dvouciferné zisky.  
 
cardmag | rk | nilson report 

 
Nový prezident Visa Europe 

 

V oblasti platebních karet VISA 
Česká republika patřila do 1. 
května 2004 do regionu CEMEA 

(Central Europe, Middle East and Africa), který vedla 
prezidentka Anne Cobb. Se vstupem do Evropské 
Unie byla ČR přeřazena do regionu Europe s 
prezidentem Hans van der Velde. Ten se rozhodl 

odejít do penze a od 1. března 2006 byl novým 
prezidentem a generálním ředitelem Visa Europe 
jmenován pan Peter Ayliffe. 
Pan Ayliffe předtím působil jako 
ředitel divize retailového 
bankovnictví v britské bance 
Lloyds TSB Group a rovněž byl 
ředitelem představenstva 
společností Visa Europe a Visa 
International.  
 
     Nový ředite l  přebírá 
dynamicky se rozvíjející region. 
V roce 2005 překonaly celkové 
roční výdaje v regionu Evropa 
uskutečněné prostřednictvím karet Visa 
(bezhotovostní platby u obchodníků a výběry z 
bankomatů) milník 1 bil. EUR. Růst plateb u 
obchodníků dosáhl 16,1 %, v objemu bylo dosaženo 
684,3 mld. EUR při 11,7 mld. transakcí (průměrná 
výše transakce činila 58 EUR, tj. cca 1500 Kč). 
 
cardmag | ft 
 
 

Nový prezident MasterCard Europe     

 

Po necelých dvou letech dochází 
znovu ke změně na postu prvního 
muže MasterCard Europe, kterým 
byl ke dni 10. března 2006 
jmenován pan Javier Perez. 

Nahradil s okamžitou platností pana Alexe Labaka, 
který opouští MasterCard.  
     Podle nepotvrzených pověstí byly příčinou odchodu 
pana Labaka výhrady k jeho "drsným" způsobům až 
odrazujícím klienty.   

Javier Perez byl poslední dva 
roky presidentem regionu MC 
Latin America and Caribbean, 
v minulosti  vedl zákaznickou 
skupinu MC Europe a byl 
blízkým spolupracovníkem 
bývalého šéfa MasterCard 
Europe Petera Hocha.  
V rozhovoru pro European 
Card Review charakterizoval 
pan Perez jako priority 

společnosti otevřený evropský trh, inovace a vyšší 
účast na processingu. Z aktivit minulých let hodnotil 
jako úspěšnou globální strategii, pokračování 
orientace na zákazníka (customer-centric orientation) 
s respektováním specifických potřeb jednotlivých 
segmentů.  
O vztazích mezi americkým vedením společnosti a 
regiony řekl že existence globální společnosti se 
sídlem v USA nebrání dosahovat dobrých výsledků 
v regionech. Na současném trhu je pro prodej 
rozhodující " lepší produkt a služby a nižší ceny". 
Očekává, že regionální nezávislý board bude 
reflektovat globální podstatu karetního businessu a 
zajistí konkurenceschopnost společnosti v Evropě.  
 
cardmag | mz | podle ECR 3,4 06 
 
 
 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
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MasterCard mění vlastnickou 
strukturu                                                                           
 

MasterCard International byl 
vybudován jako asociace finančních 
institucí, řízená správní radou 
složenou ze zástupců členských bank, zvolených 
všemi členy asociace (hlas člena má váhu danou 
podílem objemu jeho obratu k celkovému obratu 
asociace). Kartová asociace MasterCard ohlásila 
záměr změnit vlastnickou strukturu. Přijatá cestovní 
mapa pro změnu vlastnické struktury převádí tuto 
asociaci z dnešního stavu na akciovou společnost, a 
to vyhlášením prvotní veřejné nabídky na odkup 
akcií. Přechod MCI na akciovou společnost je jednou 
z největších veřejných nabídek v historii odvětví 
finančních služeb, ale nebude tak dynamický jako 
v jiných odvětvích. Vyskytují se četné, potenciálně 
negativní okolnosti, které mohou ovlivnit možnosti 
Mastercardu maximalizovat zisk z uvedené operace. 
Tyto okolnosti jsou natolik významné, že mohou 
odradit případné investory, kteří nechtějí čekat na 
očekávanou dlouhodobou ziskovost společnosti.  
 

Okolnosti, které mohou negativně ovlivnit průběh 
prvotní veřejné nabídky: 
1. Jedná se zejména o hrozící soudní spory ohledně 
poplatků, které platí obchodníci z každé transakce, a 
dopad na finanční výsledky společnosti. Jedná se o 
několik probíhajících žalob v USA, u některých 
Mastercard již přistoupil na mimosoudní vyrovnání. 
Případná celková povinná částka bude odviset od 
vyhodnocení soudů o kolik přesahovaly poplatky 
skutečné náklady.  
 

2. Investory také bude zajímat, proč MasterCard 
soustavně ztrácí tržní podíl vůči své hlavní 
konkurenci, asociaci VISA, a to v každém statisticky 
sledovaném regionu světa (navíc byl ohlášen 
přechod reklamních práv spojeného s oficiálním 
platebním systémem pro Mezinárodní fotbalovou 
federaci od MasterCardu na VISA). Budou se též 
zajímat o konkurenční hrozbu ze strany American 
Express ve Spojených státech, který podepsal 
smlouvy o vydávání svých karet se všemi hlavními 
vydavateli karet Mastercard.  
 
3. Pro případné investory bude nepochopitelné 
oznámení záměru vyhradit 17 % vydávaných akcií 
pro charitativní nadace. Dalším nestandardním 
krokem změny struktury je zamýšlená "samospráva" 
evropského regionu, který se na celkovém objemu 
Mastercardu podílí 28 procenty. Oproti regionům 
Asie/Pacifik, Kanada, Latinská Amerika, Střední 
Východ/Afrika a Spojené státy, kde se na řízení 
společnosti bude podílet nová správní rada 
MasterCardu, v regionu Evropa budou členství, 
cenovou politiku, provozní pravidla a rozpočet 
schvalovat evropští bankéři. To ve svém důsledku 
povede k tomu, že oblasti vystavené dohledu 
vládních regulátorů a žalobám obchodních 
společností nebudou pod plnou kontrolou správní 
rady společnosti.  
 

Příznivé okolnosti změny vlastnické struktury: 
1. Uvedené okolnosti vyvolají tlak na snížení 

očekávané ceny akcií a MasterCard bude vábit spíše 
investory s dlouhodobým horizontem a nakoupit 
akcie za lákavé ceny. Po uskutečnění prvotní veřejné 
nabídky odpadnou téměř všechny hlavní důvody 
soudních sporů proti asociaci MasterCard, s výjimkou 
Evropy. MasterCard bude veřejně obchodovatelná 
společnost, jejíž vnější investoři budou kontrolovat 
83 % akcií s hlasovacím právem, a ne již finanční 
instituce, které jsou členy asociace.  
 

2. MasterCard je aktivní ve více než 100 státech 
světa. Oproti asociaci VISA bude mít přístup 
k finančním zdrojům, které bude moci využít 
v rozvojových regionech k vytváření podniků se 
společnou majetkovou účastí. Nový kapitál může 
sloužit k rozvoji v oblastech vydávání karet nebo 
jejich přijímání. V současnosti obě asociace vykazují 
transakce z tuctu států, v nichž je sami 
nezpracovávají a proto z nich nemají žádné výnosy. 
Velký ziskový potenciál MasterCardu je "pohřben" 
v produktu debetních karet Maestro. Celosvětově je 
vydáno 350 milionů karet Maestro, které však pro 
MasterCard přinášejí velmi malý výnos. 

 

3. MasterCard zavedením podnikové kultury 
orientované na zisk a lákavými zaměstnaneckými 
programy může získat nové talentované pracovníky 
z městských oblasti a zkušené pracovníky od 
American Express, bank Chase a Citibank. 
Ustanovením nezávislých ředitelů  a klíčového vedení 
napomůže rychlému přechodu od pravidly řízené 
asociace, pracující ve prospěch svých členů, na 
hodnotově orientovanou společnost pracující ve 
prospěch svých akcionářů.  
 
cardmag | ft 
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Smíšené ohlasy na New Legal 
framework  
 

Návrh Direktivy o platebním 
styku pracovně dosud 
nazývaný New Legal 
Framework, publikovaný v 
prosinci 2005 Evropskou 
Komisí si klade za hlavní cíl 

zjednodušení platebního styku mezi zeměmi 
eurozóny. Podle EK dosahují roční náklady na 
finanční převody mezi jednotlivými zeměmi 2 - 3% 
HDP, úspory z předpokládaného zjednodušení 
zavedením jednotných produktů pro finanční převody 
(Credit Transfer), inkasa (Direct Debit), karty a 
hotovosti a odstraněním právních bariér mezi 
zeměmi odhaduje Komise na 50 až 100 miliard EUR 
ročně.  
 

Jak European Payments Council, tak jednotlivé 
bankovní organizace v členských zemích formulovaly 
k návrhu řadu připomínek vyjadřujících obavy z 
přeregulování finančního trhu a nerespektování 
odlišných vlastností jednotlivých produktů, zejména 
finančních převodů a přímého inkasa. Návrh zavádí 
nevyvážený poměr mezi plnou odpovědností 
poskytovatele finančních služeb a fakticky jen 
deklarativní odpovědností zákazníka, ekonomicky 
nereálný požadavek na lhůty provedení transakce 
(D+1). Podle bankovních organizací návrh v 
důsledcích klasifikuje finanční služby jako rizikové 
aktivity a tím působí proti snahám nahradit 
neefektivní a drahý hotovostní platební styk 
moderními elektronizovanými produkty. Návrh rovněž 
nebere dostatečně v úvahu potřeby projektu SEPA. 
 

Vzhledem k velkému počtu připomínek se v EPC a 
ECB v současné době diskutuje návrh omezit text na 
několik základních pravidel a tuto zkrácenou verzi 
vydat jako Regulation. FBE naproti tomu preferuje 
francouzský návrh vést dále diskusi nad plným 
textem NLF. Podle posledních informací má však být 
návrh Směrnice o platebním styku ve vnitřním trhu 
(New Legal Framework) předložen Evropskému 
parlamentu v původním znění v květnu t.r. 
Předpokládá se, že připomínky evropské bankovní 
komunity tam předloží ECB event. FBE. 
 

cardmag | mz 
 
 

Velké domácí systémy jsou  
"SEPA compliant"   
 

Německá bankovní asociace BdB a ZKA jsou 
rozhodnuty zachovat domácí debetní kartový systém 
ec cash i v podmínkách SEPA, které naopak 
předpokládají nahrazení domácích systémů 
systémem, který umožní akceptovatelnost karet v 
celé eurozóně. Německá cesta má spočívat v 
otevření systému ec cash zahraničním vydavatelům i 
zpracovatelům a nahrazení stávajících karet čipovými 

EMV kartami v období 2007 až 2010. Tím má být 
dosaženo požadované "SEPA -compliance". Karty ec 
cash jsou v současné době kromě SRN akceptovány i 
v některých dalších zemích, např. v Rakousku a 
Polsku a je snaha akceptaci dále rozšířit do zemí s 
velkou návštěvností německých turistů. Pro použití v 
ostatních zemích se předpokládá možnost navázání 
na systém Maestro nebo V-pay (cobranding). 
Německé bankovní asociace se rovněž angažují v 
aktivitách t.zv. Berlin Group, která chce SEPA 
compliance dosáhnout vytvářením bilaterálních vazeb 
s dalšími silnými domácími systémy (např. Rakouska 
a Italie) a ve druhé fázi (v letech 2008 až 2010) 
transformaci takto vytvořeného distribuovaného 
systému na multilaterální.  Tato aktivita zatím nalezla 
jen malé pochopení ve Francii (CB). 
 

Francouzský domácí systém Cartes Bleue je podle 
provozovatele -  bankovní asociace Groupement des 
Cartes Bancaires rovněž blízko plné kompatibility s 
požadavky SEPA Cards Framework. Systém CB, 
vybudovaný přednostně jako domácí systém je v 
pokročilém stadiu konverze na EMV čipovou 
technologii, většina platebních karet CB je současně 
brandována Visa nebo MasterCard. Splnění dalších 
požadavků - např. volitelnost zpracování clearingu a 
zúčtování je plně v rukou členských bank, stejně jako 
otázka "evropské interoperability". Podle zástupců CB 
však většina uživatelů karet má zájem spíše o plně 
mezinárodní než jen evropské platební karty. Pokud 
jde o německou "Berlin Group", CB se zde prý 
účastní pouze jako pozorovatel a zajímá se výhradně 
o technické otázky propojení domácích systémů.  
  

Uvedené aktivity dokládají, že velké proprietární 
karetní systémy v řadě zemí EU nebudou ochotny 
tyto likvidovat ve prospěch ideje jednotného systému 
SEPA.  
 

Výsledný produkt záchrany domácích systémů jejich 
bilaterálním propojením se značně podobá bývalému 
domácímu systému Switch v UK. Šlo rovněž, v 
měřítku jedné země, o distribuovaný systém bez 
centrálního "hub" procesoru, fungující na základě 
bilaterálních smluv a vzájemných propojení mezi 
členskými bankami. Systém Switch vznikl historicky 
na základě potřeby interoperability mezi omezeným 
malým počtem domácích vydavatelů a acquirerů a ve 
své době velmi dobře splňoval ekonomické potřeby 
provozovatelů i funkční potřeby uživatelů. Jednou 
vytvořený distribuovaný systém má však základní 
nevýhodu ve velmi obtížném rozšíření o případné 
další účastníky. Pro stávající členy znamená technicky 
náročné rozšíření jen další investiční náklady, ve 
výsledku přinášející do systému dalšího konkurenta. 
Proto tvořil Switch řadu let konzervativní strukturu 
odolávající vstupu konkurence, což nakonec neuniklo 
pozornosti domácího regulátora.  Nakonec byli 
členové Switch postaveni před volbu upravit 
nákladně systém tak aby se stal otevřeným pro další 
účastníky, nebránil konkurenci na trhu a současně 
byl schopný konkurovat rostoucímu vlivu 

AKTUALITY ZE SEPA 
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mezinárodních systémů, nebo volit radikální řešení přechodu na mezinárodní otevřený systém. Britské členské 
banky systému Switch zvolily ekonomické a globální řešení, ve své většině připojily na své karty logo Maestro a 
systém Switch postupně opustily.  
 

Je otázka, jak dlouho budou komerční banky v dalších zemích se silnými domácími systémy ochotny vynakládat 
prostředky na udržení provozu- a konkurenceschopnosti domácích (a systém SEPA-only je v podstatě také 
domácí) systémů, v porovnání s využitím okamžitě disponibilních a globálně fungujících produktů jedné z obou 
mezinárodních asociací. 
 
cardmag | mz | podle ECR 1/2 2006 

Vývoj platebních karet v ČR za léta 2000 až 2005              
 
Jako počátkem každého roku uvádíme ze statistik SBK přehled vývoje jednotlivých oblastí 
vydávání a používání platebních karet v posledních pěti letech. Následující přehledy pracují s 
celkovými čísly za všechny typy bankovních a některých nebankovních platebních karet, 
vydávaných a přijímaných v České republice. 
 

Vydávání platebních karet | Issuing: 
 
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, v menší míře American Express, 
nejméně a s klesajícím trendem domácí karty vlastních, tzv. "proprietárnch" systémů. Z nebankovních karet 
zahrnují statistiky SBK v současné době v ČR vydávané karty Diners Club a karty společnosti CCS. Vývoj počtu 
vydaných, tzv. aktivních karet (karty které jsou evidovány v databázích vydavatelů jako použitelné) podávají 
následující tabulky a grafy: 
 

Pohled na vývoj meziročních nárůstů ukazuje blížící se nasycení trhu klasických debetních karet a rostoucí zájem 
vydavatelů i zákazníků o karty čipové a kreditní. Největší nárůst celkového počtu vydaných karet byl v r. 2003, u 
kreditních karet je to r. 2005: 

KARTY V ČÍSLECH 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 
Počet karet celkem 4658902 5296067 6373591 6867733 7390357 
z toho: debetní 4504285 5194057 5829857 5873728 6418446 
             kreditní 48520 97629 203274 372933 971911 
             čipové 794592 800551 1428732 2166418 2830302 

Vývoj počtu vydaných karet v ČR
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Počet karet +17,62 +13,68 +20,35 +7,75 +7,61 
z toho: debetní +20,14 +15,31 +12,24 +0,75 +30,64 
             kreditní +28,74 +101,21 +108,21 +83,46 +160,61 
             čipové +19,86 +0,75 +78,47 +51,63 +9,27 
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Využívání platebních karet vydaných v ČR: 
 
Následující údaje charakterizují používání platebních karet českých vydavatelů (statistická skupina SBK "Issuing") 
k platbám a výběrům hotovosti a to u obchodníků a v bankomatech jak v ČR, tak v zahraničí: 
 
Platby kartou u obchodníků: 

Počet i objem plateb trvale roste, i když meziroční změny jsou rozkolísané. Přitom trvale klesá průměrná hodnota 
platby. 

Vývoj meziročních nárůstů počtu karet
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  2001 2002 2003 2004 2005 
Počet plateb 21 886 186 35 815 952 67 652 432 83 493 644 99 756 686 
Objem plateb (tis.Kč) 32 896 682 42 484 356 7 7588 299 91 727 996 114 584 198 
Průměrná platba (Kč) 1877 1503 1186 1147 1099 

Vývoj plateb českými kartami
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Meziroční změny plateb v %  2002/2001  2003/2002  2004/2003  2005/2004 
Počet plateb +63,65 +88,89 +23,42 +19,48 
Objem plateb +29,14 +82,63 +18,22 +24,92 
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Rovněž u plateb kartou byl zaznamenán největší meziroční nárůst v r. 2003, v posledních dvou letech se pohybuje 
kolem 20%. 
 
Výběry z bankomatů | domácími kartami doma i v zahraničí: 
 
U bankomatových transakcí je naproti tomu patrná určitá stabilizace počtu výběrů při rostoucím objemu vybírané 
hotovosti. To je zřejmě výrazný vliv zavedení, resp. zvýšení poplatků za výběr a jejich rozlišení na bankomaty 
vlastní banky a bankomaty cizí. Důsledkem je "ekonomické" chování držitelů karet: 

Poměr plateb a výběrů 
Vývoj poměru plateb a výběrů lze považovat za jakousi charakteristiku vyspělosti chování držitelů karet – 
v zemích s delší tradicí platebních karet převažují platby nad výběry, v počátcích rozvoje karet je tomu naopak, 
v prvních letech platebních karet v ČR převažovaly výběry nad platbami až desetinásobně. 

Akceptační síť platebních karet | Acquiring 
 
Významnou oblastí platebních karet je akceptační prostředí. Ve statistikách SBK je charakterizováno údaji skupiny 
Acquiring. Ta zahrnuje údaje o počtu akceptačních míst a o platbách kartami u smluvních obchodníků českých 
bank a o výběrech hotovosti z bankomatů instalovaných českými bankami na území ČR. Jsou zde zahrnuty trans-
akce všech karet použitých v  těchto obchodech a bankomatech, tedy karet vydaných nejen v ČR ale i v zahraničí. 
(Českými bankami rozumíme banky s bankovní licencí platnou pro území ČR).  
 
Licenční oprávnění k uzavírání smluv na akceptaci platebních karet v ČR mají následující banky: 
 

Česká spořitelna, a.s. 
ČSOB 
HVB Bank Czech Republic a.s. 
Komerční banka, a.s. 
eBanka 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Počet výběrů 97 579 382 108 807 976 118 096 693 119 815 016 133508321 
Objem výběrů (tis.Kč) 226 858 984 268 310 261 344 853 470 382 434 935 447277044 
Průměrný výběr (Kč) 2325 2466 2920 3192 3350 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Počet plateb 21 886 186 35 815 952 67 652 432 83 493 644 99 756 686 
Počet výběrů 97 579 382 108 807 976 118 096 693 119 815 016 125 159 933 
Poměr plateb a výběrů 4,5 3,0 1,7 1,4 1,3 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Objem plateb (tis.Kč) 32 896 682 42 484 356 77 588 299 91 727 996 114 584 198 
Objem výběrů (tis.Kč) 226 858 984 268 310 261 344 853 470 382 434 935 422 183 269 
Poměr plateb a výběrů 6,9 6,3 4,4 4,2 3,7 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Poměr počtu plateb a výběrů 4,5 3,0 1,7 1,4 1,3 
Poměr objemu plateb a výběrů 6,9 6,3 4,4 4,2 3,9 
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Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a grafu: 
 

 
 
 

 
 
 
V meziročním růstu počtu obchodních míst se projevuje určitá nestabilita v počtu maloobchodních míst a podniků 
služeb, která podle měnících se ekonomických podmínek vznikají a zase končí svoji činnost. Počáteční poměrně 
prudký nárůst vybavenosti elektronickými platebními terminály je zpomalován nutností výměny prvních typů za 
novější, umožňující akceptaci čipových platebních karet. Tato výměna byla v r. 2004 prakticky dokončena.  
V celkovém počtu obchodních míst ve kterých lze platit kartou má ČR ještě rezervy, zejména mimo velká města. 
 
Vývoj hodnoty meziročního růstu: 

  rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 
Počet obchodních míst 38 956 40 224 48 723 51 393 54 667 
Počet platebních terminálů 18 998 25 439 31 678 37 394 44 661 

Vývoj počtu obchodních míst akceptujících karty
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Meziroční změna počtu obchodních míst         
     2002/2001  2003/2002  2004/2003  2005/2004 
Počet obchodních míst   +3,25 +21,13 +5,48 +6,37 
Počet plat. terminálů   +33,90 +24,53 +18,04 +19,43 
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Vývoj  počtu a objemu plateb domácími i zahraničními kartami v obchodních místech v ČR: 

 

Meziroční růst: 

 

Počet i objem plateb trvale roste i když ne rovnoměrně. Nárůst mezi roky 2004 a 2003 je jen zhruba třetinový 
proti roku 2003 kdy vzrostl počet i objem plateb téměř dvojnásobně proti předchozímu roku 2002.  
 
Další statistické údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti: 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Počet plateb 15 688 912 26 293 044 42 500 466 80 373 983 99 072 963 120 342 199 
Objem plateb (tis.Kč) 29572152 43439371 51442121 92558911 117977852 142735769 
Průměrná platba (Kč) 1885 1652 1210 1152 1191 1186 

Vývoj počtu plateb kartou
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Meziroční změna počtu a objemu plateb v % 02/01 03/02 04/03 05/04 
Počet plateb v obch. místech +61,64 +89,11 +23,26 +21,47 
Objem plateb (tis. Kč) +18,42 +79,93 +27,46 +20,99 
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Po poměrně vysokých hodnotách přírůstků počtu bankomatů v letech 2001 a 2002 vyvolaných zvýšením 
mezibankovních poplatků za využívání bankomatů klienty jiných bank a snahou bank o rozšíření vlastních sítí se 
v letech 2003 a 2004 tento růst postupně snižuje. Příčinou jsou jednak vysoké pořizovací a provozní náklady, 
jednak nezbytnost nákladné adaptace bankomatových sítí na čipovou technologii. 
 
Výběry hotovosti | domácími i zahraničními kartami v bankomatech v ČR: 

Stejně jako u bankomatových transakcí "českých" platebních karet je patrná stagnace počtu výběrů díky 
převažujícímu podílu využívání bankomatů domácími držiteli.  
 
 
Porovnáme-li rok 2005 s rokem 2001, tedy vývoj za uplynulých pět let, pak celkový počet platebních karet 
vydaných v ČR vzrostl 1,6 krát, ale např. počet kreditních karet dvacetkrát, počet karet čipových 3,6 krát.  
Počet bankomatů se zvýšil 1,5 krát, počet obchodních míst přijímajících platební karty vzrostl 1,4krát, počet 
elektronických platebních terminálů v obchodních místech se zvýšil na 2,3 násobek.  
 
Počet plateb platebními kartami českých vydavatelů vzrostly za pět let 4,6 krát, jejich finanční objem se 3,5 
násobil. Je pozitivní, že počet a objem plateb kartami roste rychleji než počet a objem výběrů hotovosti 
v bankomatech, celkový objem výběrů je stále proti objemu plateb téměř čtyřnásobný ale v r. 2000 to byl 
šestinásobek. 
 
Jednotlivé roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách SBK  
www.bankovnikarty.cz  

  2001 2002 2003 2004 2005 
Počet výběrů 96 291 492 108 249 306 116 825 220 126 969 428 133 508 321 
Objem výběrů (tis.Kč) 233 991 533 292 493 921 352 253 009 407 273 734 447 277 044 

Výběry hotovosti v bankomatech v ČR
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Pokračující rozvoj sítí bankomatů ve střední a východní Evropě (CEE) 

 

Nová studie Retail Banking Research uvádí celou řadu zajímavých čísel, dokumentujících pokračující snahu středo- 
a východoevropských zemí vyrovnat zaostávání za západní Evropou v oblasti využívání platebních karet 
k výběrům hotovosti. Údaje ze zemí CEE jsou za rok 2005. 
 

V absolutních počtech bankomatů vede Rusko s 27,64 tisíci instalací, na opačném konci žebříčku je Estonsko 
s 699 stroji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z hlediska přístupnosti bankomatů uživatelům vypovídá více údaj o počtu bankomatů na milion 
obyvatel. Zde vede Slovinsko následované pobaltskými republikami. ČR s 283 instalacemi je mírně nad 
průměrem regionu 232 ATM. 
 

 

Země Počet 
  bankomatů 
Rusko 27 640 
Ukrajina 10 565 
Polsko 8 815 
Rumunsko 4 338 
Maďarsko 3 545 
Česko 2 903 
Bulharsko 2 862 
Chorvatsko 2 306 
Slovensko 1 854 
Slovinsko 1 474 
Litva 1 039 
Lotyšsko 864 
Estonsko 699 
Celkem 68 904 
    

Země počet na 
  mil. obyv. 
Slovinsko 737 
Estonsko 648 
Chorvatsko 513 
Lotyšsko 377 
Bulharsko 369 
Maďarsko 351 
Slovensko 345 
Litva 289 
Česko 283 
Polsko 228 
Ukrajina 223 
Rumunsko 194 
Rusko 194 
Průměr CEE 232 
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Ilustrativní je údaj o meziročním přírůstku počtu ATM v jednotlivých zemích: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový počet výběrů z bankomatů ve sledovaných zemích CEE vzrostl v r. 2005 proti roku 2004 o 19% na téměř 
2,4 mld přičemž 70% těchto výběrů bylo realizováno ve čtyřech zemích s největším počtem instalovaných ATM.  
Průměrná měsíční hodnota výběru na ATM se pohybuje  mezi 37EUR na Ukrajině do 121 EUR v Maďarsku 
v závislosti na kupní síle měny a rozdílných přístupech k bankovním službám, např. v Rusku a Maďarsku je obvyk-
lejší menší počet velkých výběrů,  v Estonsku a Chorvatsku je to naopak. 
 

Pokud jde o rozsah poskytovaných služeb, na relativně mladých trzích jako je Rumunsko je obvyklý pouze výběr 
hotovosti, s pokročilostí trhu roste i počet služeb. Pouze v Rusku a Litvě je nabízeno dobíjení elektronických peně-
ženek, rychlý růst však vykazuje služba dobíjení předplatného mobilních telefonů, které je nabízeno na 79% ban-
komatů v porovnání se 66% v r. 2004. Pouze 4% ATM umožňují depozitní službu. 
 

Vedoucí dodavatelskou firmou ATM v regionu CEE je NCR která dodala minimálně čtvrtinu instalací v každé zemi a 
celkově 45% všech instalací v regionu. Druhou pozici zaujímá Wincor-Nixdorf s cca 31% trhu následován Diebol-
dem. 
 

Řadu dalších informací nabízí publikovaná studie, kterou je možno získat prostřednictvím  
www.rbrlondon.com/atmsCEE 
 
cardmag | mz | podle Banking Automation Bulletin April 2006  

 
 

Země % nárůst 
  2004/2005 
Bulharsko 50,2 
Rusko 38,2 
Rumunsko 33,1 
Ukrajina 30,4 
Chorvatsko 20,3 
Maďarsko 11,0 
Polsko 9,5 
Slovensko 9,3 
Česko 6,1 
Slovinsko 6,1 
Estonsko 5,1 
Litva 2,6 
Lotyšsko -1,3 
Průměr CEE 25,7 
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General Purpose Cards ve světě v r. 2005                 
 
Počet debetních a kreditních embosovaných karet autentizovaných podpisem (GPP Signature based) karet Visa, 
MasterCard, American Express, JCB a Diners Club vzrostl v roce 2005 proti r. 2004 o 13% na 2, 46 miliardy. 
Všechny brandy zaznamenaly nárůst kromě DC kde došlo k dvoumístnému poklesu počtu karet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počet obchodních míst akceptujících karty MC a Visa je téměř vyrovnaný kolem 24,5 milionu (MC 24,7, Visa 24,4 
mil.) s meziročním nárůstem o 0,4, resp. 0,8%. Tři nebankovní systémy s třetinovým (AmEx a DC) až zhruba po-
lovičním (JCB) počtem míst  rostly rychleji. 
 
V r. 2005 provedli držitelé těchto karet v obchodních místech celkem 61,04 mld plateb za něž utratili  
6 477,1 bilionů USD. 92,5% tohoto objemu bylo provedeno kartami MC a Visa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bankomatech a na přepážkách bank bylo prostřednictvím těchto karet vybráno 2 112,9 mld USD. 
 

Srovnání údajů o kreditních a debetních kartách ukazuje zhruba dvojnásobné meziroční nárůsty u debetních karet 
proti kartám kreditním, dokumentuje tak postupující převahu debetních produktů nad historicky staršími produkty 
kreditními. 
 
 
cardmag | mz | podle Nilson Report č.853 March 2006 

  Objem plateb (mld) Počet plateb (mld) 

  2005 

  

změna % 2005 

  

změna % 

Visa 4 247,11 +15,4 39,94 +15,2 

MasterCard 1 660,64 +11,9 16,60 +13,4 

American Express 484,42 +16,4 3,97 +17,0 

JCB 64,03 +10,8 0,53 +12,4 

Diners Club 20,92 -32,9 0,10 -29,6 
Celkem 6 477,12 +14,3 61,04 +14,7 

  Počet karet (mil) 

  

Počet obch. míst (mil) 

  2005 změna % 2005 změna % 

Visa 1 578,50 +15,0 24,40 +0,8 

MasterCard 749,30 +10,5 24,70 +0,4 

American Express 71,00 +8,6 9,20 +3,7 

JCB 56,00 +4,5 13,20 +7,7 

Diners Club 6,90 -18,5 8,80 +1,2 
Celkem 2 461,70 +13 24,70 +0,4 

Částky v mld USD Kreditní karty Debetní karty 

  Visa změna % MasterCard změna % Visa změna % MasterCard změna % 

Počet karet 797,20 +10,9 630,90 +9,1 781,3 +19,5 118,30 +18,5 

Transakcí celkem 19,00 +11,0 13,70 +10,9 32,9 +17,3 5,42 +22,2 

Plateb celkem 18,10 +11,2 12,63 +11,1 21,8 +18,9 3,98 +21,4 

Celkový objem 1857,07 +9,8 1313,33 +9,2 2390,0 +20,2 347,31 +23,6 

Objem plateb 1520,10 +11,2 989,86 +12,5 1111,7 +20,1 183,40 +20,3 
Objem výběrů 336,97 +3,7 323,47 -0,1 1278,4 +20,3 163,90 +27,6 
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General Purpose Cards v USA v r. 2005                                             
 
V roce 2005 vzrostl počet debetních a kreditních embosovaných karet autentizovaných podpisem (GPP Signature 
based) karet Visa, MasterCard, American Express a Discover v USA proti roku 2004 o 8,5% na 963,6 milionů. 
Počet obchodních míst (outlets) se zvýšil o 6,7% na 20,7 milionů. 
 

 
 
V r. 2005 provedli držitelé těchto karet v obchodních místech celkem 31,53 mld plateb za něž utratili 2,141 bilionů 
USD. 
 

 
 
Rovněž získání hotovosti prostřednictvím těchto karet dalo slušnou částku 514,42 mld USD ovšem v "pouhých" 
3,23 mld transakcí v bankomatech a na přepážkách bank.  
 

 
 
Poměr mezi platbami kartou a výběry hotovosti u amerických držitelů karet je tedy typickým příkladem vyspělého 
a ekonomického nakládání s platebními kartami. zhruba desetinásobně vyšší počet plateb než výběrů hotovosti a 
zhruba čtyřikrát méně vybrané hotovosti proti objemu plateb v obchodních místech. 
 
Americká statistika rovněž dokládá rostoucí význam debetních operací nad historicky vytvořenou dřívější převahou 
operací kreditních. 

  Počet karet (mil) Počet obchodních míst (mil) 

  2005 2004 změna % 2005 2004 změna % 

Visa 510,90 456,30 +12,0 6,10 5,70 +7,0 

MasterCard 351,60 337,60 +4,1 6,00 5,60 +7,1 

American Express 43,00 39,90 +8,0 3,90 3,70 +6,1 
Discover 58,10 54,50 +6,5 4,70 4,40 +6,8 

  Objem plateb (mld) Počet plateb (mld) 

  2005 2004 změna % 2005 2004          změna % 

Visa 1 116,33 977,59 14,20 18,83 16,54 +13,8 

MasterCard 589,00 526,36 11,9 8,36 7,43 +12,5 

American Express 352,94 303,72 16,2 3,22 2,74 +17,5 

Discover 82,86 74,97 10,5 1,12 1,03 +17,5 
Celkem 2 141,13 1 882,64 13,73 31,53 27,79 13,00 

  Objem hotovostí (mld) Počet výběrů 

  2005 2004 změna % 2005 2004 změna % 

Visa 320,15 287,68 11,30 2,25 2,13 5,6 

MasterCard 176,00 172,21 2,20 0,77 0,62 24,2 

American Express 1,70 1,08 55,00 0,03 0,02 50,0 

Discover 16,57 18,70 -11,40 0,18 0,20 -10,0 
Celkem 514,42 479,67 +7,24 3,23 2,97 8,8 

Vývoj tržních podílů GPP karet v USA
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Z grafického srovnání vývoje tržních 
podílů kreditních a debetních karet na 
severoamerickém trhu za posledních 
šest let je jasně patrný nárůst zájmu o 
debetní produkty zejména Visa na úkor 
jejich produktů kreditních, v menší míře 
odpovídající nižšímu tržnímu podílu se 
tento trend projevuje i u karet Master-
Card. To se samozřejmě netýká obou 
zbývajících brandů AmEx a Discover, 
které setrvávají v kreditní oblasti.  
 
 
cardmag | mz | podle Nilson Report  
č.851/Febr. 2006 
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SRN - Spolková republika Německo 
 
 
 
 
 

spolkové země: 
Berlín, Braniborsko, Sasko - Anhaltsko, Sasko, Durynsko, Mnichov, Bavorsko, Bádensko - Württembersko,  
Porýní - Falc a Sársko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko, Dolní Sasko, Hamburk a Brémy,  
Šlesvicko - Holštýnsko, Meklenbursko  - Přední Pomořansko 
 

hlavní město: Berlín 
Rozloha: 360 000 km2 
Počet obyvatel: 81 mil 
Sjednocení: 3.10.1990 
 

významní literáti: 
Erich-Maria Remarque, Bratři Grimmové, Friedrich Schiller, Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, Theodor Fontane, 
Bertold Brecht, Karl May, Johann Wolfgang von Goethe, Lion Feuchtwanger 
 

významní skladatelé: 
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelsson-Bartholdy, Richard 
Wagner, Richard Strauss, Johannes Brahms 
 

významní malíři: 
Emil Nolde, Peter von Cornelius, Adam Elsheimer, Caspar David Friedrich, Max Lieberman, Lyonel Feininger, 
Albrecht Dürer, Wilhelm Leibl 
 

významní filozofové: 
Gottlieb Leibniz, Immanuel Kant, Georg Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, 
Karl Jasper 
 

významní vědci: 
Johann Gutenberg, Karl Benz, Gottlieb Deimler, Albert Einstein, Alexandr von Humboldt, Max Planck, Wilhelm C. 
Röntgen, Ernst W. Siemens, Johannes Kepler 
 

významní sportovci: 
Franz Beckenbauer, Boris Becker, Steffi Graf, Michael Schumacher,  Jan Ullrich 
 

velvyslanectví SRN v ČR: 
Vlašská 19, 118 01 Praha 1, www.german-embassy.cz  
 

velvyslanectví ČR v SRN: 
Wilhelmstrasse 44, 101 17 Berlin - Mitte 
 

media:  
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild 
 

Největší banky : 
Deutsche Bank, Dresdner Bank, Deutsche Post Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank 
 

Bankomaty (ATM) : 
52.715 bankomatů  ke konci roku 2004 řadilo SRN na 3. příčku v západní Evropě. Za rok 2004 bylo na ATM 
uskutečněno 2,014 mil výběrů s průměrnou měsíční částkou 144 EUR (průměr v Evropě je 110 EUR). Na jeden 
bankomat připadlo průměrně 3.184 výběrů měsíčně. Mezi nejvýznamnější dodavatele patří Wincor-Nixdorf s 55 % 
podílu na trhu, dále NCR se 34 % a Diebold s 10 %. 
 

Platební terminály (POS) : 
Ke konci roku 2004 bylo na trhu instalováno cca 800.000 POS, které akceptují mezinárodní i domácí platební 
systémy.  Klíčovou firmou pro merchant acquiring v Německu je společnost Netzbetreiber, která dále spolupracuje 
se společnostmi TeleCash a easycash. 
 

Karty : 
Z celkového množství 123 milionů vydaných karet je převážné množství téměř 92 milionů debetních karet, což 
představuje 74 % podíl, zbytek představují charge karty se 17 % a kreditní karty s 9 % podílem. Z hlediska 
jednotlivých značek resp. platebních systémů má nejvyšší podíl  80,5 % Maestro, dále MasterCard s 9,4 % a Visa 
s 8,3 %. 

PROFIL ZEMĚ 
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TECHNOLOGIE 
 Nová verze specifikací EMV 

 

EMVCo vydala v prosinci 2005 novou verzi specifikací 
EMV pod označením EMV CPA 1.0. Tato verze má 
odstarnit dosavadní problémy odlišného chování 
některých aplikací EMV v přístupu na host systémy 
nebo zpracování PIN. Specifikace Common Payment 
Application nabízí jednotnou platformu pro EMV 
debetní a kreditní aplikace na bázi jednotného host 
zpracovacího systému pro všechny karty a jednotný 
personalizační systém pro všechny brandy. 
Specifikuje jednotné datové elementy, možné 
způsoby risk managementu, chování karet a 
personalizačních procedur. Pro vydavatele to 
znamená možnost sjednocení datových polí na 
kartách a jednotné zpracování v back-office pro 
všechny vydávané typy a brandy karet.  
 

Specifikace CPA umožňuje vydavatelům např. 
diferencovat u karet rizikové profily podle typu 
transakce, tzn. že lze konfigurovat požadované 
chování karty v různém akceptačním prostředí, např. 
v domácích nebo mezinárodních platbách, při 
platbách malých hodnot nebo u rizikových 
obchodníků. Podle toho lze např. nastavit 
požadované typy verifikace držitele karty (CVM). 
 

CPA rovněž zjednoduší schvalovací proces certifikace 
nového typu/designu karet. Karty podle specifikace 
CPA přitom mohou existovat paralelně k dosavadním 
EMV specifikacím. 
 
cardmag | mz | EMVCo.com, ECR1/2 2006 
 
 

Bezkontaktní karty a EMV 
 

Jak Visa tak MasterCard představily na veletrhu 
Cartes  čipové verze svých projektů bezkontaktních 
karet. Oba projekty byly prezentovány jako 
"Contactless EMV", ani jeden však není dosud 
oficiálně plně EMVF kompatibilní. U obou verzí je 
bezkontaktní aplikace umístěna na kartě spolu s 
běžnou aplikací debit/credit.  
 

Produkt Visa je kompatibilní se specifikací existujících 
produktů Visa Contactless pilotovaných v Malaysii a 
na Taiwanu (cm No.04 2005) a funguje jak s 
magnetickým proužkem, tak s čipem a to ve dvou 
verzích: VSDC a qVSDC. Bezkontaktní EMV verze  
qVSDC (quick VSDC) je původní produkt VSDC 
oproštěný od všech kroků postradatelných pro platby 
malých částek, aby doba trvání transakce byla kratší 
než 500 ms. Rychlost transakce hraje významnou roli 
právě s ohledem na způsob komunikace karty s 
terminálem během krátkého přiblížení. Visa qVSDC 
proto např. neumožňuje on-line autorizaci na rozdíl 
od VSDC. Bezkontaktní transakce bez zadání PIN 
omezuje Visa ekvivalentní částkou 15 nebo 25 EUR, 
která ale může být změněna podle charakteru 
příslušného trhu. U těchto transakcí bez ověření 
držitele karty (CVM) také nelze uplatnit chargeback. 
 

Funkce  MC PayPass je primárně magnetická s 
čipovou volitelnou funkcí "One Smart PayPass". Je 

postavena na bázi M/Chip 4 s možnou komunikací 
jak kontaktní tak bezkontaktní. Dovoluje proto jak 
off-line tak on-line autorizaci podle rozhodnutí 
vydavatele. MC také nerozlišuje "malé platby" podle 
jejich výše. Bezkontaktní produkty obou asociací jsou 
založeny na úpravě standardu ISO 14443 kterou 
provedl MasterCard pod označením PayPass Level 1 
a kterou převzala Visa. Do určité míry odpovídá 
specifikacím EMVCo Level 1, ta se však týká HW a 
nezahrnuje bezkontaktní aplikace, kterým se zatím 
EMVCo nevěnovala. Standard PayPass Level 1 
specifikuje tedy formáty dat přenášených mezi 
kartou a terminálem, ponechává však jistou míru 
volnosti mezi způsobem jejich vzájemného přenosu. 
Vzájemná kompatibilita produktů pak může být 
dosažena SW úpravami na straně terminálu. 
 

Standardizační činnost EMVCo je určována 
vzájemnými dohodami MC a Visa, podle požadavků 
členských bank obou asociací. V současné době není  
bezkontaktní technologie prioritou, nicméně spolu s 
technologií malých plateb je v portfoliu možných 
směrů pro r. 2006 a další. Zejména t.zv. "malé 
platby" jsou oblastí na kterou se zaměřuje pozornost 
velkých vydavatelů a acquirerů. Např. v UK bylo 
podle odhadu Visa provedeno v r. 2004 cca 27 mld 
hotovostních plateb, z nichž cca 20 mld bylo menších 
než 10GBP. To je trh, který vidí vydavatelé karet i 
acquireři jako maximálně zajímavý. 
 
cardmag | mz | podle ECR 1/2 06, EMVCo, Visa, MC 
 
 

Hologramický proužek   
 

Platební karty jsou vybavovány magnetickým 
proužkem na zadní straně karty od roku 1969. Pro 
zvýšení bezpečnosti před padělateli karet byl na 
přední stranu karty přidán hologram, novinku 
nejprve zavedla asociace MasterCard v roce 1983 a 
VISA se připojila v následujícím roce 1984. V roce 
2004 uvedla společnost American Bank Note 
Holographics nový produkt, kombinaci magnetického 
proužku a hologramu. Kombinovaný proužek stěžuje 
padělání platebních karet a poskytuje prostor pro 
nové designy karet. Nový proužek začala používat 
asociace VISA na předplacených kartách VISA Travel 
Money nahrazující cestovní šeky. VISA od svých 
členů požadovala, aby od září 2006 vydávali všechny 
nově vydávané a obnovované karty vybavené 
hologramickým proužkem. Stejné opatření zavedla 
také asociace Diners Club International. 
 

Obchodníci však začali hlásit problémy u POS 
terminálů, které odmítali nejen přečíst nové 
hologramické proužky, ale statický náboj na proužku 
terminál resetoval a způsoboval ztrátu dat o 
transakcích. Mezi postižené regiony, které již začaly 
nové karty vydávat, patří Spojené státy, Evropa a 
Asie/Pacifik. VISA proto vydala celosvětové 
doporučení, aby vydavatelé přechod na nové 
hologramické proužky zastavili u všech druhů VISA 
karet a připravila alternativní design karet 
k okamžitému použití.  
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Problém je vyvolán elektrostatickým nábojem. 
Hliníkový proužek, na kterém je natištěn hologram, 
je přilepen na magnetický proužek a to s malým 
přesahem na obou koncích. Tím se může 
elektrostatický náboj přenést z rukou držitele karty 
na proužek s hologramem. To spolu s nízkou vlhkostí 
prostředí a nedokonale uzemněným POS terminálem 
může přivodit ztrátu dat. Problémy a stížnosti 
obchodníků se objevily ve Finsku, České republice, 
Jižní Korei, Itálii a ve dvou státech USA.  
American Express umisťuje hologramické proužky na 
nově vydávané karty od konce roku 2004 a 
registroval nízký výskyt uvedených problémů. 
MasterCard umožnil svým členům volbu mezi 
standardním proužkem nebo proužkem 
s hologramem od září 2005 a také zaznamenal nízký 
počet stížností. 

Cesta k nápravě 
  

Výhradním dodavatelem hologramického proužku je 
společnost American Bank Note Holographics, která 
již dodala proužky pro milióny karet. Celkový počet 
karet vydaných VISA, MasterCard, American Express, 
JCB a Diners Club dosáhl počtu 2,4 mld., tudíž 
problém se výrobci jeví jako statisticky nevýznamný. 
Nicméně společnost ABNH již zahájila vývoj druhé 
generace holografického magnetického proužku. 
Výrobce karet De La Rue již také testuje druhou 
generaci produktu nazvaného Optically Variable 
Magnetic Stripe, který má problém se statickou 
energií odstranit.  
 
cardmag | ft 
 

BEZPEČNOST 
Různé přístupy dvoufaktorové 
autentikaci 
 

Identity Guard (Entrust) 
Na trhu se objevila další metoda pro autentikaci 
spotřebitele, resp. držitele karty, při platbě na 
internetu. Společnost Entrust, prodejce 
bezpečnostního softwaru, zavedla nový produkt 

nazývaný Identity 
Guard. Program 
vygeneruje tabulku 
náhodných čísel, 
která se vytiskne na 
papírovou nebo 
plastovou kartičku a 
odešle klientovi. Při 
zadání klientova 
uživatelského jména 
a  h e s l a  p ř i 
př ih lašování na 
bankovní webové 
stránky, server 
Entrust vygeneruje 
d v ě  n á h o d n é 

souřadnice a požádá o vložení jimi udané hodnoty. K 
autentikaci jménem a heslem se tak přidává druhý 
indentifikační faktor. Tabulka se může využít během 
jedné relace vícekrát, pro autentikaci každé rizikové 
transakce. Vícenásobná autentikace tvoří 
dostatečnou ochranu před počítačovými piráty, kteří 
by se případně napojili na probíhající online finanční 
relaci po té, kdy se uživatel již autentikoval. 
 
Cena Identity Card může být i méně než 1 USD při 
velkém objemu objednávky. Pro domácí využití je 
klientům poskytováno software a Identity Card od 
společnosti Entrust, mezi jejíž klienty také patří 
vládní úřady ve Švédsku a Novém Zélandu, banka na 
Floridě a Schufa (úvěrový registr) v Německu. Více 
informací na www.entrust.com . 

Autentikace s CD-ROMem (U.S. Encode) 
Alternativami k výhradně softwarové technologii, 
které vyhovují směrnicím doporučovaným Zkušební 
radou federálních finančních institucí (Federal 
Financial Institutions Examination Council) pro 
dvoufaktorovou autentikaci, jsou různé technologie 
využívající hardware. Již několik let vyvíjí společnost 
U.S. Encode dvoufaktorovou autentikaci využívající 

CD-ROM ve 
tvaru platební 
karty. První 
g e n e r a c e 
" e n C a r d " 
spo lupracu je 
p o u z e 
s osobními 
po č í t a č i  a 
notebooky. Při 

aktivaci klient vidí na obrazovce PIN klávesnici 
obdobnou klávesnici na ATM, kam natypuje stejný 
PIN, který používá pro výběr hotovosti. PIN má úlohu 
druhého autentikačního faktoru. V Austrálii probíhá 
tříměsíční testování této technologie, v jehož rámci 
jedna finanční instituce začala distribuovat 1 000 CD-
ROMů vybraným bankovním klientům. 
Společnost U.S. Encode také vyvíjí platební kartu s 
funkčností CD-ROMu, která může být funkční také 
v bankomatech a u POS terminálů. Testování má být 
zahájeno ke konci r. 2006.  
Společnost U.S. Encode byla založena v r. 2002, 
v Jižní Africe a Australii instaluje technologii pro 
platební protokol 3D-Secure a vyvíjí nové přístupy. 
Viz. www.usencode.com . 
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Hlasová biometrika při dvoufaktorové 
autentikaci (VoiceVerified Inc.) 
 

Jako druhého faktoru při autentikaci klienta se zavádí 
zpracování hlasových vzorků, což umožnil další rozvoj 
technologie pro urychlení odbavování klientů v Call 
centrech. Produkt společnosti VoiceVerified Inc. pod 
názvem Point Service Provider (PSP) vyhovuje všem 
regulačním požadavkům Payment Application Best 
Practice asociace VISA (PABP) a také certifikaci 
TrustKeeper (PCI, SOX, GLBA, SAS70) společnosti 
Ambiron Trustware.  
 

Jak pracuje produkt Voice Verification, tedy 
ověřování klienta jeho hlasem:  
Vzorek hlasu klienta se zaznamená při otvírání účtu 
platební karty klientem. Vzorky hlasu k porovnání se 
rutinně "odebírají" kdykoli klient kontaktuje Call 
centrum finančních služeb, webovou adresu nebo při 
provádění transakce u on-line obchodníka. K ověření 
vzorku hlasu se však přistoupí jen pokud komunikace 

při transakci nebo diskusi s centrem se jeví 
podezřelá. K úspěšnému zcizení identity klienta 
obvykle dochází podvodným zmanipulováním 
pracovníka Call centra ke změně dat kartového účtu, 
jako např. změna korespondenční adresy. Pokud je 
technologie VoiceVerification využita v Call centru, 
prověřuje identitu klienta (bez obtěžování kontrolním 
telefonátem), aniž by musel vyzrazovat osobní údaje 
neznámé osobě v "investigativním" dialogu trvajícím 
až 30 sec. Produkt VoiceVerified vyhodnotí 
autenticitu klienta v několika sekundách, pomocí jeho 
hlasu při vyžádaném opakování náhodného řetězce 
pěti číslic do automatického systému.  
 

VoiceVerified bude účtovat dva typy poplatků za svou 
službu: roční poplatek za zpracování identity a 
registraci klientů a poplatek za každé vyhodnocení 
autenticity při transakci, který bude záviset na výši 
transakce.  
 
cardmag | ft 

TRENDY 
Nová značka pro mobilní platby za 
hazardní hry 
 

Na základě licencované technologie od společnosti 
Upaid, se sídlem v Paříži, ke zpracování plateb 
kreditními, debetními nebo předplacenými kartami 

byla na Gibraltaru 
za l ožena  nová 
s p o l e č n o s t 
PayNowSMS. Chce 
nab í z e t  novou 
značku a službu 
zpracování transakcí 

vzniklých u obchodníků, kteří nabízejí ke stažení 
obsah herních nebo zábavních produktů 
prostřednictvím internetu nebo mobilu. Zaměřuje se 
na trh v USA, Kanadě a UK. Společnost PayNowSMS 
bude nabízet služby přímo obchodníkům a 
společnostem, které vytvářejí mobilní webové 
stránky určené k doručování obsahu (content 
delivery) na obrazovky bezdrátových zařízení.  
 

V současné době poskytovatelé obsahu platí za 
transakci poplatek ve výši 30 až 50 % hodnoty 
těchto drobných transakcí. Tyto transakce jsou 
zpracovány SMS platebními bránami a zúčtování 
proběhne do 60 dnů. Transakce větších hodnot se 
zpravidla přepínají do sítí VISA a MasterCard. Nová 
společnost chce po obchodnících požadovat za 
každou transakci pevně stanovený poplatek za 
každou drobnou transakci a pro transakce vyšších 
hodnot poskytnout bránu na zúčtovací banku 
bankovních karet, s dalším přidaným poplatkem za 
každou transakci. 
 

Stejný platební produkt Upaid pro přímý převod 
finančních částek využívá obchodní dům Galeries 
Lafaxette, Francie, k úhradě plateb vlastními 
kreditními kartami. V Maroku, Syrii a Srbsku se tento 
platební produkt používá k úhradě poplatků za 
mobilní telefony a dobíjení předplacených karet. Ve 
Spojeném Království bude tuto technologii používat 

společnost Eposs, dceřinná společnost First Data, 
při rozvoji m-commerce k proplácení faktur, plateb za 
doručený obsah, dobíjení předplacených karet a 
úhradě čerpání z účtů.  
 
cardmag | ft 
 
 

Index důvěry v internet 

 

K modernímu spotřebiteli, používající běžně platební 
karty, dnes bezesporu patří i zájem o internet coby 
prostředku realizace nákupů. Společnost RSA 
Security představila první index důvěry v internet, 
který by sloužit jako ukazatel důvěry trhu v 
elektronické obchodování v USA a Evropě. Index 
vychází z údajů získaných od firemních živatelů i 
běžných spotřebitelů v USA, Velké Británii, Německu 
a Francii. Byl vyvinut pro vyjádření změn v míře 
důvěry vůči bezpečným on-line transakcím mezi 
podniky a spotřebiteli a pro měření růstu četnosti a 
objemů těchto transakcí. První měření indexu 
naznačuje, že ochota používat on-line transakce je 
vyšší než důvěra v samotné médium. Podniky i 
spotřebitelé jsou tedy ochotni podstoupit určité 
riziko, aby získali výhody, které jim on-line transakce 
nabízejí. 
 
cardmag | ft 
 
 

PAYPAL a platby textovými 
zprávami 

 

Společnost PayPal, dceřiná společnost internetového 
obchodu eBay, zavádí novou službu "PayPal Mobile". 
Jde o provádění plateb prostřednictvím textových 
zpráv mobilních telefonů. Služba byla spuštěna v USA 
a Kanadě, ale bude rozšířena do dalších zemí; PayPal 
má licenci na poskytování platebních služeb v 55 
státech. 
PayPal Mobile umožní využít mobil k poslání 
hotovosti příjemci platby, zaplatit u obchodníka nebo 
odeslat příspěvek na charitativní účel. Uživatel si 
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musí zaregistrovat svůj mobil na webové stránce 
PayPal a zvolit si PIN. Částku odešle textovou 
zprávou prostřednictvím brány PayPalu, která 
obsahuje telefonní číslo příjemce nebo jeho 
emailovou adresu. PayPal si vyžádá od odesílatele 
potvrzení ve formě PINu. Příjemce platby musí mít u 
PayPalu veden účet, aby mohl zaslané finanční 
prostředky přijmout. K jejich převodu na bankovní 
účet se musí přihlásit na svůj účet u PayPal. Také 
obchodník, který chce nabídnout placení 
prostřednictvím této služby, si musí na PayPal 
stránkách otevřít účet a stanovit kódy pro nabízené 
položky a jejich zkrácené označení v PayPal systému. 
Zboží je doručováno kupujícímu na adresu 
zaregistrovanou u jeho PayPal účtu. Také dobročinné 
organizace si musí v Paypal systému zavést 
registraci. Mezi již zaregistrované obchodníky a 

charity napojené na Paypal Mobile službu jsou např. 
MTV, Amnesty International, nebo UNICEF.  
 

Uživatel, který odesílá peníze, platí u obchodníka 
nebo posílá příspěvek charitativní organizaci neplatí 
žádný poplatek. Příjemce mobilního převodu peněz 
platí poplatek za transakci, stejný jako se vztahuje na 
převod peněz mezi osobami prostřednictvím 
internetového PayPal převodu, tj. od 1,9 % do 2,9 % 
z částky převodu plus fixní poplatek 0,30 USD. 
Obchodníci a charity za přijetí platby také zaplatí 
poplatek.  
 

Společnost PayPal tvrdí, že obhospodařuje 
celosvětově na 100 miliónů účtů. Z objemu výnosu 
ve výši 304 mil. USD za čtvrté čtvrtletí 2005 pochází 
38 % z plateb iniciovaných mimo USA.  
 
cardmag | ft 

REPORTÁŽ 
MasterFever  

 

Společnost MasterCard Europe ČR připravila na podvečer 11.května pro své klienty, partnery a přátele 
narozeninovou párty k výročí 40. narozenin společnosti MasterCard. Akce plná slunce a emocí byla situovaná 
do sportovního komplexu Erpet  na pražském Smíchově. O skvělou atmosféru 
se staral tým organizačního zajištění, včetně originálně a stylově ustrojených 
hostesek. Účastníci party měli možnost si vyzkoušet svoji zručnost na 
golfovém trenažéru, umění ve stolním fotbale nebo si jen tak užít atmosféru 
doslova letního podvečera. Hlavním tahákem párty byl fotbalový turnaj 
v nafukovacím hřišti, plném různých hejblat a taktických manévrů. 
Nejúspěšnějším týmem a vítězem turnaje se po zásluze stal tým Cuba Libre, 
který prošel turnajem bez jediného zaváhání, a to zejména díky promyšlené 
taktice a úžasné originální technice bosých nohou.  
 
Celou akci provázel slovem i hudebním doprovodem profesionální moderátor a dj. O nabídku drinků a vybraných 
pochoutek se postarali šikovní barmani a kuchaři. Mezi vyvrcholení večera lze směle zařadit ohnivou barmanskou 
show, vyhlašování výsledků a předávání cen nejúspěšnějším týmům. Závěrečnou tečkou vydařené akce bylo 
předání narozeninového dortu a křest nově knihy o historii a současnosti platebních karet.  
 

 cardmag | rk 
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MasterCard podává žalobu na FIFA 
 

Žaluje porušení práva na sponzorování budoucích 
mistrovství světa v kopané pořádaná FIFA  
 

Purchase, New York, (20. dubna 2006) -  
Společnost MasterCard International dnes podala u 
okresního soudu pro jižní New York žalobu na 
Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), 
řídící orgán MS v kopané, s cílem zabránit jí 
v uzavření smlouvy se společností Visa International 
o sponzorování MS v kopané v letech 2010 a 2014. 
 

V minulých dnech vyšlo najevo, že FIFA vstoupila do 
jednání se společností VISA i přesto, že společnosti 
MasterCard smluvně vyhradila předkupní právo na 
další exkluzivní sponzoring těchto akcí. 
 

V žalobě společnosti 
MasterCard se uvádí, 
že po smluvním 
vyjednávání, v němž 
FIFA společnost 
MasterCard ujistila, 
že neuzavře smlouvu 
s žádnou třetí 
stranou, tak FIFA 
učinila i přesto, že společnost MasterCard již 
obdržela, podepsala a vrátila úplné znění jejich 
písemné smlouvy. Následně FIFA společnosti 
MasterCard sdělila, že transakce se společností VISA 
již byla uzavřena. 
 

"Tento postup federace FIFA je zcela zjevným a 
zákeřným porušením našeho předkupního práva," 
prohlásil Noah Hanft, vedoucí právního oddělení 
společnosti MasterCard International, "zejména 
s ohledem na skutečnost, že jsme již nabídku FIFA 
podepsali a přijali." 
 

Podle smlouvy mezi společností MasterCard a FIFA 
na léta 2002 – 2006, uzavřené v roce 2002, získala 
společnost MasterCard předkupní právo k pozici 
oficiálního a výlučného sponzora z oblasti platebních 
řešení pro budoucí mistrovství světa ve fotbalu pod 
křídly FIFA. FIFA tak neměla právo uzavřít podobnou 
smlouvu se společností Visa. 
 

"Mezi hlavní podmínky, o něž 
nám šlo při vyjednávání o 
sponzorství MS v kopané na 
léta 2002 – 2006, patřilo 
právo na budoucí příležitosti 
ke sponzorování dalších MS 
v kopané. Životně důležitým 
a s p e k t e m  j a k é h o k o l i 
sponzorství – a zejména tak 
významného, jako je MS FIFA 
v kopané – je kontinuita a 
budování hodnoty v čase," 

pokračoval Hanft. 
 

"Společnost MasterCard bude na federaci FIFA 
důrazně vymáhat dodržování závazné 96-ti stránkové 
písemné smlouvy, jež stanoví, že máme být 
oficiálním sponzorem následujících dvou MS 

v kopané pořádané FIFA," dodal. 
 

"Společnost MasterCard pokračuje ve svých 
programech pro zákazníky a spotřebitele v souvislosti 
s MS v kopané 2006 v Německu, jež začne v červnu," 
uvedl Lawrence Flanagan, marketingový ředitel 
společnosti MasterCard International. "Značný počet 
našich zákazníků z řad finančních institucí – více než 
300 z nich – spouští na celém světě programy pro 
budování podniků. 
Žaloba společnosti MasterCard je přístupná ve 
zpravodajské sekci webových stránek firmy na 
adrese www.mastercardinternational.com  
 

O společnosti MasterCard International 
MasterCard International je vedoucí světový platební 
systém poskytující širokou škálu inovativních řešení, 
která podporují členské banky při poskytování 
kreditních, depozitních, elektronických, business-to-
business a souvisejících platebních programů. 
Společnost má komplexní portfolio známých a široce 
používaných značek platebních karet včetně 
MasterCard®, Maestro® a Cirrus® a své služby 
poskytuje finančním institucím, zákazníkům a 
podnikům ve více než 210 zemích a územích. Její 
oceněná reklamní kampaň Priceless® | 
K nezaplacení, která v současné době běží ve 48 
jazykových mutacích ve 105 zemích, dává značkám 
MasterCard skutečně globální dosah.  
 

Více informací naleznete na adrese: 
www.mastercardinternational.com  
 
Olympijské hry a platební karty Visa
     

Asociace Visa International je tradičně oficiálním 
platebním systémem olympijských her. Pro období 
před letošními zimními olympijskými hrami v Turíně 
vyhlásila opět marketinkovou soutěž - do slosování 
vstoupily platby provedenými kartami 
prostřednictvím internetu zaregistrovaných 
spotřebitelů. Hlavní výhru - exkluzivní a unikátní VIP 
cestu pro dvě osoby na Zimní olympijské hry Torino 
2006 s úhradou všech výdajů - získali tři výherci. 
Další 4 výherci získali plazmovou televizi Panasonic a 
400 držitelů karet Visa, kteří se soutěže zúčastnili, 
získali jeden ze 40 digitálních fotoaparátů Kodak. 
 

Po skončení zimní olympiády Visa International 
oznámila rekordní výsledky, jichž se jí podařilo 
dosáhnout během 17 dní olympijských her. Objem 
transakcí uskutečněných v místě konání her (včetně 
prodeje vstupenek) dosáhl 7 892 500 EUR (225 mil. 
Kč). Průměrná částka vybíraná z bankomatů, které 
Visa instalovala na 
olympijských 
sportovištích, dosáhla 
175 EUR (208 USD, 
6500 Kč), což je o 35 % 
víc než v Aténách a o 95 
% více než v Salt Lake 
City. Sponzorské aktivity 
podpořilo všech šest 
regionů Visa a k 
reklamním akcím se 
připojilo 1200 členských bank ve 46 zemích. 

MARKETING 
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Evropané mají rádi značky Nokia, Nivea a Visa  
 

Společnost Reader's Digest provedla již pošesté průzkumu "Dobrá značka" ve 14 evropských zemích, včetně ČR. 
Nejdůvěryhodnějšími evropskými značkami se jeví značky Nokia, Nivea a Visa. Telefony Nokia a kosmetika Nivea 
přitom získaly prvenství ve všech 14 zemích, platební karty Visa pak ve 13 zemích.  
Předplatitelé Reader's Digest v České republice dali největší důvěru mezi automobily značce Škoda, mezi bankami 
České spořitelně a mezi pojišťovnami České pojišťovně. Z obchodních řetězců zvítězil Kaufland, mezi cestovními 
kancelářemi se na prvním místě umístil Čedok.  

KOMENTÁŘ 
Je placení kartou v Česku drahé?  
 

Evropská Komise, DG Competition, vydala s datem 
12.dubna 2006 zprávu o odvětvovém šetření (podle 
čl. 17 Regulation 1/2003 o retailovém bankovnictví), 
zaměřeném na platební karty. Zpráva na 185 
stranách  jednak velmi podrobně mapuje a popisuje 
problematiku platebních karet a jejich systémů po 
technické i ekonomické stránce, jednak na základě 
dotazníkového šetření ve 203 bankách a 26 karetních 
mezinárodních i domácích systémech i kvantifikuje 
finanční toky v těchto systémech. Faktografická část 
zprávy představuje celkem unikátní soubor 
aktuálních informací o systémech platebních karet a  
ekonomických teoriích i praxi jejich fungování, 
doplněný řadou odkazů na další prameny a v tomto 
směru je cenným příspěvkem k literatuře oboru. 
Diskutabilní však se mohou jevit některé závěry, 
které autoři  ze zprůměrovaných výsledků 
dotazníkových šetření vyvozují. 
 

Značnou mediální pozornost vzbudilo v nedávné 
době vyjádření evropské komisařky paní Neelie Kroes 
vycházející z vytrženého odstavce z Executive 
Summary, ve kterém se jako příklad cenové disperze 
obchodnických poplatků v jednotlivých zemích Unie 
srovnává průměrná úroveň těchto poplatků v zemích 
jako Maďarsko, Česká Republika nebo Portugalsko s 
úrovní ve Švédsku, Finsku a Italii. Tento údaj pak byl 
interpretován jako důkaz špatného fungování 
konkurence v zemích s vyššími poplatky. Přitom však 
autoři reportu v téže kapitole uznávají, že velikost 
obchodnického poplatku ovlivňuje řada faktorů, 
zejména úroveň rizika.  
 

Ve stejné části uvádějí další zjištěné rozdíly - např. 
rozdílnost poplatků u kreditních a debetních karet, 
rozdílnost poplatků v mezinárodních a domácích 
systémech, rozdílnost plateb za domácí a 
mezinárodní transakce a rozdílnost poplatků v 
různých odvětvích obchodu. Také zde tvrdí, že 
mezinárodní systémy zpoplatňují malé obchodníky 
více než velké. Je pozoruhodné, že v podrobné 
faktografické části reportu lze příčiny těchto rozdílů 
snadno najít, je zde rozebírána odlišnost systémů tří 
a čtyř účastníků (Three party / Four party system), 
úrovní náročnosti systému přenosu a zpracování dat 
a zúčtování, vliv rizika, vliv garance proplacení 
platby, vlivy konkurence atd. Přesto v závěrech jsou 
pouze srovnávány zprůměrované hodnoty poplatků 
jako doklad neefektivního nebo nekonkurenčního 
chování v některých zemích, bez porovnání dalších 

faktorů a ekonomické úrovně srovnávaných zemí. 
Odtud je pak jen krok k tučným titulkům tvrdícím že 
placení kartou je např. v Česku drahé.  
 

Skutečnost je taková, že cena platby kartou se v 
různých zemích, u různých typů karet, v různých 
typech obchodů mohou lišit stejně jako se liší v 
různých zemích a odvětvích ceny za jiné druhy 
služeb. Ekonomiky kritizovaných zemí teprve 
relativně nedávno ve srovnání se Švédskem, Finskem 
a Itálií zahájily budování skutečně tržního 
hospodářství a jejich karetní trhy jsou rovněž dosud 
ve vývoji.   
V málokterém odvětví české ekonomiky panuje tak 
ostrá konkurence mezi poskytovateli stejné služby 
jako je tomu mezi bankami v tzv. acquiringu, tedy 
uzavírání smluv s obchodníky o přijímání plateb 
kartami.  O nepříliš rozsáhlý trh soupeří mezi sebou 
pět bankovních domů s příslušnými licencemi od 
celkem pěti různých mezinárodních karetních 
systémů a mezi účastníky není tajemstvím, že výše 
poplatku který obchodník bance z platby odvádí je 
výsledkem tvrdého soupeření mezi těmito 
konkurenty, a díky tomuto soupeření za dobu 
existence této služby v Česku jeho hodnoty trvale 
klesají. Navíc od loňského roku si každý obchodník 
může na webových stránkách společností MasterCard 
i Visa ověřit hodnotu "interchange fee", části 
poplatku kterou "jeho" banka povinně odvede 
vydavateli karty a kolik tedy "na něm" skutečně 
vydělává. 
 

Problematika poplatků v platebních kartách je 
nedílnou součástí poměrně komplikovaných a 
investičně i provozně nesmírně náročných kartových 
systémů, jak to konečně dokládá i předmětná zpráva 
EK. Aktuální hodnoty jednotlivých poplatků v každé 
zemi jsou výsledkem historického vývoje a stavu 
tržních mechanizmů v různě rozvinutých 
ekonomikách.  Jak víme z nepříliš dávné historie, 
regulační zásahy do cenové oblasti mají obvykle 
negativní důsledky, většinou nějakým způsobem 
dopadnou do peněženky konečného spotřebitele.  
Lze proto jen doufat, že v tomto případě bude tržním 
mechanismům a cenotvorbě ponecháno i nadále 
volné pole. 
 
cardmag | mz | Interim Report I - Payment Cards - Evropské Komise 
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HUMOR 
Obraz Whistlerovy matky patří k neopomenutelným 
skvostům výtvarného umění. Ve které galerii či na 
kterém místě v ČR naleznete přetisk tohoto obrazu? 
První tři správné odpovědi budou odměněny.  
 
cardmag | rk 

KALENDÁŘ AKCÍ 

  
Supporting SBK 

Banking in CE&SE Europe Praha  
Marriott Hotel 

17.-18.5. 
2006 

www.marketforce.eu.com 

Optimising growth and profitability:exploring critical markets, products and customers. 

 

SMI 
  

Fraud Management & Prevention in Retail Financial 
Services 

London 
The Hatton 

5.-6.6. 
2006 

www.smi-online.co.uk/fraud8.asp 

Plus a Half-Day Post Conference Executive Briefing 

  

IIR Platební styk – SEPA a euro na obzoru Praha 
Diplomat  Hotel 

30.-31. 
5.2006 

www.konference.cz/banking.cfm 

SEPA a situace v EPC, New Legal Framework, Direct Debit, SEPA Cards Framework. Zkušenosti z Rakouska 

  

iea 
  

The Future of Consumer Finance in Europe Vídeň 
Hotel Bristol 

19.-20.6. 
2006 

www.marketforce.eu.com 

Focusing on the customer: creating winning propositions in a dynamic market 

  

SMI Discover the latest development in.. 
Contactless Cards 

London 
The Hatton 

26.-27.6. 
2006 

www.koference.cz 

Bezkontaktní karty: Platební aplikace, Bezpečnost, ID, Technologický vývoj, Případové studie 
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Pečené koleno po bavorsku  
Připravte si pro 4 - 6 osob; 2 vykostěná vepřová kolena, 1 paličku česneku, 2 velké cibule, 3 dl světlého piva, 5 
dl oleje, sůl, pepř, muškátový oříšek, kmín, bobkový list, 2 lžíce hořčice, 2 dl zakysané smetany a svazek čerstvé 
majoránky či 1 lžíci sušené.  

 
Nejprve si připravte nálev; hořčici rozmíchejte s olejem, strouhaným muškátovým 
oříškem, prolisovaným česnekem, pepřem, majoránkou a několika rozdrolenými 
bobkovými listy. Zalijte 1 dl piva. 
 
Koleno rozkrájejte na větší porce, osolte a vložte do pivního nálevu. Do nálevu ke kolenu 
přidejte 2 rozkrájené cibule a nechte odležet. Doporučujeme, aby maso v nálevu leželo 
alespoň jeden den tak, že bude zcela ponořeno pod hladinou. 
 
Příští den nalijte do pekáče olej, vložte předem naložené maso, zalijte nálevem a přilijte 
zbylé 2 dl piva. Pekáč přikryjte alobalem a dejte na 1 až 1,5 hodiny péct do trouby 
předehřáté na 180°C. Na posledních 15 až 20 minut pečení maso odkryjte, aby získalo 
červenou křupavou kůrčičku. Správný Bavor podává koleno s opečenými brambory, 
osmaženou cibulkou a jednoduchou zálivkou z kysané smetany, do níž vmíchá sůl, 
prolisovaný česnek a čerstvé bylinky (např.kopr). 
 

 
cardmag | rk | recept použit s laskavým svolením ok 

SRN pořádá od 9. června do 9. července 2006 mistrovství 
světa ve fotbale, kam jistě zavítá celá řada čs. fanoušků 
povzbudit naše barvy. Ne všichni fanoušci však budou 
moci navštívit autentické prostředí šampionátu. Aby 
alespoň na chvíli nasáli atmosféru pořadatelské země, 
přinášíme na tomto místě našim čtenářům exkluzivně 
jednu ze specialit bavorské kuchyně … a jak jinak než 
k pivu. Fotbalová utkání čs. reprezentace  tak mohou 
fanoušci prožít naplno !  

TIP CARDMAGU 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY 
www.austriacard.at  
 
 
www.bankovnikarty.cz  
 
 
www.bull.cz  
 
 
www.dinersclub.cz  
 
 
www.firstdatacorp.com  
 
 
www.gemplus.com  
 
 
www.giesecke-devrient.com  
 
 
www.globalpaymentseurope.cz  

www.ncr.com  
 
 
www.oberthurcs.com  
 
 
www.pvt.cz 
 
 
www.sonet.cz  
 
 
www.viceomastercard.cz  
 
 
www.visa.com  
 
 
www.wincor-nixdorf.com  
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Tradiční jarní setkání odborníků z kartového odvětví v ČR pod názvem cardforum se uskuteční ve dnech 22.-24. 
května 2006 v hotelu Concertino v Jindřichově Hradci. Třídenního setkání se účastní mj. zástupci bank, 
platebních systémů, dodavatelů technologií a systémových řešení, dále zástupci výrobců karet a koncových 
zařízení ATM a POS. Akce se koná s významným finančním přispěním partnerů akce. 




