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No 2
V jarním čísle magazínu přinášíme aktuality a
komentáře k událostem v kartovém odvětví u nás i v
zahraničí | rozhovor s managementem společnosti
Austria Card | komentáře k vývoji evropského projektu
sepa | výzkumy a marketingové analýzy | statistiky |
profil Nizozemska z pohledu karet | … a něco navíc …
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EDITORIAL …

Vážené dámy, vážení pánové, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás uvedl do dalšího, zeleného - jarního, čísla odborného magazínu cardmag.
Ne náhodou se na obálce objevila fotbalová stylizace, vždyť evropská fotbalová horečka se blíží a
český tým a český fanoušek bude opět u toho …
Fotbalová stylizace Vás bude provázet i na některých dalších stránkách tohoto čísla a pokud Vás i
pobaví, potom je to v pořádku, neboť fotbal má především bavit ... tak sqělé zážitky na EURU
2008 !!

S úctou

Roman Kotlán
Předseda sdružení pro bankovní karty
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

Projekt MasterCard česká centra
rozvoje zmapuje ekonomický
potenciál měst a krajů ČR

krajů podle řady
příležitosti a slabiny.

z více než 40 indikátorů: zhodnocení intervencí
veřejného sektoru, ekonomickou stabilitu, investiční
atraktivitu, finanční toky, business centra,
technologickou vyspělost a kvalitu života. Ukazatele
jsou zaměřeny tak, aby měly vypovídací hodnotu u
všech vybraných českých měst v dlouhodobém
horizontu.

Společnost MasterCard ve
spolupráci se Sdružením
CZECH TOP 100 a Vysokou
školou ekonomickou v Praze
připravuje nový projekt
MasterCard česká centra
rozvoje. Projekt se zabývá
hodnocením českých měst a
ukazatelů a definuje jejich

„Věřím, že tento projekt napomůže našemu kraji
v jeho snaze o lepší prezentaci zajímavých a
důležitých informací, týkajících se příležitostí a
možností podnikání v našem kraji,“ komentoval
projekt Petr Adamec, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje.
Závěry projektu MasterCard česká centra
rozvoje budou zveřejněny v červnu tohoto roku a
zpřístupněny zdarma všem zájemcům. Komentář
výsledků bude zpracován na několika úrovních tak,
aby vyhovoval požadavkům jak široké veřejnosti tak i
zástupcům municipalit.

Studie vychází z úspěšného celosvětového konceptu
a její výsledky budou veřejnosti představeny
v červnu letošního roku.
Praha, 26. března 2008 – Projekt MasterCard česká
centra rozvoje zkoumá česká města a kraje a klade si
za cíl definovat jejich strategické postavení v české
ekonomice a určit jejich příležitosti a slabá místa.
Zástupcům regionální správy projekt poskytne
užitečnou zpětnou vazbu, obyvatelé a investoři zase
budou moci porovnat možnosti a výhody jednotlivých
českých územních celků.

„Na základě získaných dat bude vypracována
komplexní SWOT analýza zabývající se zvlášť každým
hodnoceným územním celkem. Výsledný přehled
bude užitečným pomocníkem např. pro domácí a
zahraniční investory, developerské společnosti,
obchodní řetězce a ministerstva,“ uvedl Jan Struž,
předseda Sdružení CZECH TOP 100.

„Rozvoj každé části České republiky je velmi
podstatný pro fungování celé společnosti i firem,
které v ČR působí. Jedním z
hlavních cílů odborné studie
MasterCard česká centra
rozvoje je
definovat rozdíly
mezi českými městy a podpořit
tak regionální politiku českého
státu,“ uvedl Ján Čarný,
generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku,
Slovensko a Ukrajinu. „Cílem
studie je také vytvoření
nezávislého zdroje podrobných informací o
vybraných 24 českých městech a všech 14 krajích,
které budou přínosné pro celou řadu osob a
institucí,“ dodal Čarný.

Projekt MasterCard česká centra rozvoje navazuje na
úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide
Centres of Commerce, jejíž koncept je přizpůsoben
podmínkám českého trhu.
Světový projekt MasterCard Worldwide
Centers of Commerce
MasterCard Worldwide představila v loňském roce
úspěšný celosvětový projekt MasterCard Worldwide
Centers of Commerce. Cílem projektu bylo zkoumat
strategické postavení měst ve světové ekonomice a
definovat jejich vzájemné propojení. Padesát
světových center (vč. Prahy) bylo světovými
odborníky posuzováno a hodnoceno podle celé řady
ukazatelů a indikátorů. Výsledkem byl žebříček měst
doplněný o komentář závěrů studie. O výsledcích
projektu a ekonomických propojeních mezi městy
informuje speciální internetová stránka l více
informací na
www.mastercard.com/us/company/en/wcoc

Analýza měst a krajů
Projekt MasterCard česká centra rozvoje, který je
realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, analyzuje česká města a kraje podle komplexní
metodiky připravované expertním týmem Vysoké
školy ekonomické v Praze.

Více informací o projektu MasterCard česká centra
rozvoje bude zveřejněno na stránkách
www.centrarozvoje.cz.

„Metodika studie MasterCard česká centra rozvoje
zahrnuje především faktory regionálního rozvoje
dlouhodobého charakteru. Tyto faktory mají největší
potenciál pro udržitelnost stabilního ekonomickosociálního růstu nejen daného města, ale i jeho
zázemí,“ uvedl Richard Hindls, rektor Vysoké školy
ekonomické v Praze.

cardmag l rk l ogilvy

Jednotlivá města budou vzájemně srovnávána podle
následujících 7 specifických ukazatelů složených
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Tisková konference finančního arbitra
Ke 100. dni ve funkci se konala 10.4.2008 tisková
konference nového finančního arbitra,
Dr. Ing. Františka Klufy, na které seznámil s výsledky činnosti svého předchůdce za rok 2007 a
se svými záměry.
Za všechny informace vybíráme následující :
Počet institucí, kterých se jeho činnost může týkat je 140 (37 bank a poboček zahr. bank, a 52
vydavatelů elektronických peněz; úplný seznam naleznete na: http://www.finarbitr.cz/cs/
instituce-seznam-instituci.html.
Z přijatých 370 podnětů bylo 95 přijato na zahájení řízení, z nich bylo oprávněných 67 (70%). Složení stížností
ukazuje graf, 65 % vyplynulo z používání platebních karet jako elektronických platebních prostředků.

Z hlediska bank je zajímavý poznatek, že četnost případů u jednotlivých institucí je přímo úměrná jejich velikosti.
Z hlediska vyřízení návrhů bylo vydáno 78 rozhodnutí, z toho 36 jako pravomocně vykonatelný nález. O významu
řešení sporu před FA svědčí to, že plných 32 % (25 případů) bylo zastaveno pro zpětvzetí, ať z důvodů na straně
navrhovatele, kdy po předložení rozboru okolností uznal marnost svého nároku, nebo ze strany instituce došlo
k uznání nároku. O rozsahu sporů vypovídá průměrná finanční výše požadavků klientů ve výši 36.400 Kč,
nejčastěji šlo o požadavky do 5.000 Kč. Činnost arbitra vůči institucím (bankám) vedla k udělení 15 pokut
v souhrnné výši 215.565 Kč (pokuta je vyměřována ve výši 10 % požadované částky, min. 10 000 Kč). Instituce
se mohou proti nálezu bránit u soudu a v r. 2007 podaly 13 žalob, většinu ve věci uložené pokuty.
Finanční arbitr dále zmínil své hlavní cíle pro rok 2008, ke kterým patří především zvýšení informovanosti o
institutu finančního arbitra a jeho funkci v rámci stávajícího systému ochrany spotřebitele v České republice,
s důrazem na prevenci. FA zdůraznil svůj přístup ke sporům jako ochranu zájmů spotřebitelů, a naznačil zájem o
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spolupráci se Sdružením na ochranu spotřebitelů
(SOS) a Sdružením českých spotřebitelů (SČS).
Druhým cílem bude snaha o zvýšení kompetencí
finančního arbitra na úroveň obvyklou v jiných
zemích Evropské unie. Ohledně zvýšení svých
kompetencí projednává své záměry na

Eva Kárníková zvolena
Manažerkou roku 2007

a) rozšíření o další produktové oblasti
(spotřebitelský úvěr, hypotéky, stavební spoření) a
možnost řešit případy nejen s odkazem na zákon o
platebním styku ale i podle obchodního zákoníku;
b) rozšíření o oblast pojišťovnictví.
K těmto záměrům komunikuje na různých úrovních
(MF ČR, ČNB, PS PČR, ČBA, ČAP, AFIZ, VFT) a vyzval
novináře, aby tvořili součást týmu finančního arbitra
a pomohli mu jeho záměry představit veřejnosti a
podpořit je.
Finanční arbitr České republiky dále zveřejnil novou
podobu svých internetových stránek a představil
nové logo.
Nové stránky jsou ke shlédnutí a využití pod
adresami
www.finarbitr.cz resp. www.financniarbitr.cz.
(Použitá technologie tvorby stránek neumožňuje
jejich kopírování.)
cardmag l ft

Visa Europe Fraud Conference
V jubilejním patnáctém ročníku prestižní soutěže Manažer
roku byla ve čtvrtek 17. dubna ve velkém sále paláce Žofín
Manažerkou roku vyhlášena generální ředitelka společnosti
Diners Club Czech Ing. Eva Kárníková, MBA. V absolutním
hodnocení 68 finalistů ze 157 nominovaných se umístila na
skvělém třetím místě, za generálním ředitelem pojišťovny
Kooperativa Vladimírem Mrázem a Viliamem Sivkem
z EuroAgentur Hotels and Travel.
„Ocenění v soutěži, která není jen anketou, ale je
výsledkem hodnocení odborné poroty, si nemírně vážím a
beru ho nejen jako ocenění své, ale i jako ocenění
desetiletého působení společnosti Diners Club Int. v České
republice,“ hodnotila umístění v anketě Eva Kárníková.

Visa
Europe
Fraud
Management organizuje v
Praze 10.června 2008 bezpečnostní konferenci.
Konference začíná v 10 a končí v 16.30 hodin
Mezi delegáty budou zejména z ČR, Maďarska,
Slovenska a Rakouska.
- Představení oblasti Visa Europe Fraud Management
- Trendy typů podvodů
- Prezentace na téma podvody v ATM (Royal Bank of
Scotland Group)
- ATM Fraud Work Groups

O umístění v soutěži Manažer roku, která se konala pod
záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka, rozhodovala
patnáctičlenná Národní hodnotitelská komise.

cardmag l rk

Eva Kárníková byla vyhlášena i vítězkou v kategorii Manažer
odvětví – Peněžnictví.

Nové technologie v placení

Další informace o soutěži lze nalézt na adrese
http://www.manazerroku.cz/

Visa Europe uspořádala ve středu
23.dubna pro novináře setkání
nad tématem „Nové technologie
v placení“ (bezkontaktní a mobilní
platby)

cardmag l rk

Setkáním provázel Miloslav Kozler,
Area manažer pro ČR a SR, Visa
Europe.
cardmag l rk l mmd
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Práce s daty v reálném čase
Se společností GLOBIT CZ, s.r.o., se pravidelně setkáváme na konferencích „cardforum“, které pořádá na jaře a
na podzim pro své členy a hosty Sdružení pro bankovní karty. Společnost jako partner cardfora zajišťuje organizaci, správu dat a provozní zajištění sms soutěže o nejlepší vystoupení a prezentaci konference.
Hlavní oblastí činnosti společnosti GLOBIT CZ, s.r.o. je podpora progresivních forem obchodování. Společnost se
zaměřuje zejména na IT podporu obchodníků, marketing, reklamní a propagační aktivity, průzkumy trhu.
V rámci podpory obchodníků je společnost aktivní mimo jiné i v oblasti tvorby webových prezentací včetně jejich
hostingu, elektronických obchodů a současně i vytváření předpokladů pro akceptování platebních karet, resp.
bezhotovostních plateb.
V rámci jarního cardfora 2008 společnost GLOBIT CZ, s.r.o. připravila nejen obvyklou sms soutěž o nejlepší prezentaci, ale i zajímavou ukázku možností on-line zpracování vzdáleně pořizovaných dat v reálném čase. První
část ukázky byla připravena pro demonstraci sběru předem známých dat s jednotnou strukturou hned pro registraci účastníků konference, pro příklad bylo zvoleno využití čárových kódů a jejich možností - rychlost pořizování (načtení), možnost kontroly a okamžitého zpracování dat. Druhá část, v rámci presentace společnosti, zaměřena na ukázku využití sběru většího objemu různých informací a dat z terénu (např. marketingové průzkumy, dohled nad různými aktivitami - např. školení, instalace sw, hw s možností okamžité kontroly realizovaných činností z centra). Praktické využití je velmi široké a způsob práce umožňuje nejen okamžitý přehled o práci terénních pracovníků z centra resp. klientem společnosti, ale i okamžité zpracování a vyhodnocování shromážděných údajů z různých hledisek v reálném čase. Současně odpadá duplicitní a neefektivní práce s předáváním a
pořizováním dat, minimalizuje se možnost vzniku chyb. Časové úspory ze zpracování, možnost kontroly a minimalizace chyb jsou hlavním přínosem ... stále totož platí že „čas jsou peníze“.
Více informací o společnosti Globit CZ a nabídce služeb naleznete na www.globit.cz
cardmag | rk | globit cz
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

Společnost VISA Europe zdůraznila ve
svém prohlášení zájem o jednotný
platební trh v Evropě

určená zákazníkům, obchodníkům, členským bankám
i příslušným úřadům na Evropském trhu.

3. dubna 2008, Praha

Jsme připraveni a odhodláni investovat do naší
značky a pomáhat členským bankám zvyšovat objem
finančních prostředků hrazených prostřednictvím
platebních karet. Bylo by obrovskou chybou
podceňovat roli, jakou hrají značky na platebním
trhu. Ve spotřebitelích vzbuzují důvěru a pocit
bezpečí, které se promítají zpět zvýšením objemu
finančních prostředků.

1. Stát se přední evropskou platební značkou

Zvýší-li se podíl společnosti Visa
Europe na celkovém objemu
plateb o 1%, přinese to evropským
spotřebitelům úspory ve výši zhruba 800 milionů EUR
Na podporu rozšíření V PAY technologie se banky
zavázaly vydat 30 milionů karet
V rámci urychlení přechodu od hotovostních plateb
k platbám bezhotovostním je cílem dosáhnout toho,
aby v roce 2015 každé páté euro zaplacené v Evropě
bylo hrazené některou z karet Visa.

2. Zavést debetní karty kompatibilní se
standardem SEPA jako klíčového nástroje
k nahrazení hotovostních plateb
Naše debetní produkty kompatibilní se standardy
SEPA – tedy Visa Debit a Visa Electron V PAY (jediná
debetní čipová karta v Evropě) – nabízejí
spotřebitelům větší výběr a vnášejí na trh tolik
potřebnou konkurenci. Banky díky našim produktům
mohou plnit požadavky SEPA. Všechny transakce V
PAY jsou zajištěné poslední generací čipové
technologie, která je variantou levnější pro banky,
snazší pro obchodníky a bezpečnější pro uživatele.

Společnost Visa včera vydala prohlášení, v němž se
jasně a důrazně přihlašuje k myšlence jednotného
evropského platebního trhu. Prohlášení bylo
publikováno pouhé dva týdny po uvedení Visa Inc.
na newyorskou burzu a jeho text zdůrazňuje základní
principy na nichž Visa funguje, včetně profilu členské
organizace vlastněné 4 600 členskými bankami
v Evropě.
Prezident a generální manažer společnosti Visa
Europe Peter Ayliffe prohlásil: „Naše společnost je
vlastněna evropskými institucemi, v Evropě podniká
a své služby poskytuje evropským zákazníkům.
Máme prostředky, motivaci i příležitosti investovat do
platebních inovací, které evropský trh tolik potřebuje.
Z celkového objemu peněžních transakcí v Evropě je
každé deváté euro placené prostřednictvím karty Visa
a stejnou značku nese většina debetních karet, které
byly na evropském kontinentu vydány. Do roku 2015
bychom chtěli svou pozici ještě zlepšit a dosáhnout
toho, že to bude již každé páté euro, které bude
hrazené prostřednictvím karty Visa.“

3. Investovat do evropských platebních
platforem
Po investici do projektu Visa Authorisation, která je
novým zúčtovacím systémem Visa Europe, zavede
společnost novou regionální platformu pro clearing a
vyrovnání. Kromě toho má společnost Visa Europe v
úmyslu svůj platební systém a systém zpracování
transakcí udržet i do budoucna plně oddělené. Tyto
dva systémy budou fungovat zcela nezávisle a
členské banky budou mít naprostou svobodu vybrat
si ze služeb tu, která jim bude nejvíce vyhovovat.
4. Investice do produktového portfolia
kompatibilního se SEPA a jeho uvedení na trh

„Prohlášení vytyčuje naši vizi, jak v Evropě
vybudovat jednotný, větší, efektivnější a uvnitř více
konkurenční trh. Zároveň jasně nastiňuje, jakou roli
by na tomto trhu chtěla hrát Visa Europe.
Oslovujeme všechny své partnery a vyzýváme je, aby
uznali jedinečné výhody, které jim nabízíme – a aby
v nás spatřovali skutečného strategického partnera
při realizaci vize SEPA. Pokud se urychlí přechod od
hotovosti k efektivnějším platbám prostřednictvím
karet Visa, budou z toho nakonec profitovat všichni.
Spočítali jsme, že pokud se podíl naší společnosti na
osobních spotřebitelských výdajích zvýší o pouhé
jedno procento, bude to znamenat celkovou úsporu
ve výší 800 milionů EUR ročně.“

Vždy jsme velice silně podporovali vizi SEPA a
budeme i nadále usilovat o to, aby její principy byly
co nejdříve uvedeny do praxe. Zejména chceme na
trh uvést komplexní portfolio produktů a služeb,
které budou s tímto standardem kompatibilní.
Příkladem je technologie V PAY, první karta vyvinutá
speciálně se zřetelem na podmínky SEPA, ale též
první bezkontaktní platební nástroj Visa payWave.
5. Podporovat inovaci v evropských platbách
Visa Europe bude maximálně podporovat všechny
hlavní strategické iniciativy, které nabídnou přínos
pro všechny zúčastněné. Navíc budeme s členskými
bankami spolupracovat na dílčích iniciativách, které
zákazníkům nabídnou větší uživatelský komfort.
Příkladem těchto aktivit je i nedávné uvedení
předplacené virtuální karty na trh, která kombinuje
výhody předplacené karty a všudypřítomného
mobilního telefonu.

Visa Europe má jedinečná strukturu (je vlastněná
svými členy), která jí umožňuje plně realizovat cíle
vytyčené Evropskou unií pro platby v eurech
s ohledem na jednotný trh (SEPA). V současné době
vstupujeme do naprosto zásadní fáze, kdy dochází
k přechodu na SEPA, implementaci směrnic EU o
platebních službách a spuštění technologie čipových
karet.

6. Nadále dbát o nekompromisní bezpečnost
Naším cílem je stát se nejdůvěryhodnějším platebním
nástrojem na světě. Visa Europe plánuje

Visa Europe formulovala následující předsevzetí
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Tomlinson, viceprezident MasterCard Europe pro
debetní karty.

maximalizovat investice do čipové technologie EMV,
která je pro uživatele bezpečnější. Společnost sehrála
klíčovou úlohu v přechodu na čipovou technologii
EMV a rovněž se významnou měrou podílela na
zabezpečení internetových plateb. Bezpečnost byla
naší prioritou i při vývoji evropských platforem pro
zpracování transakcí.

V analýze společnosti MasterCard je zdůrazněn
posun evropských spotřebitelů k bezhotovostním
platbám. To potvrzuje i zvyšující se podíl transakcí
realizovaných debetními kartami u obchodníků na
úkor výběrů hotovosti z bankomatů. V roce 2007 se
prostřednictvím terminálů u obchodníků uskutečnilo
42% transakcí s evropskými debetními kartami
Maestro, ve srovnání s 37% v roce 2005. Výběry
hotovosti z bankomatů v roce 2007 činily 58%
transakcí, oproti 63% v roce 2005.

Společnost Visa Europe oznámila, že evropské banky
se k 2. dubnu 2008 zavázaly vydat 30 milionů karet
V PAY, přičemž v prosinci 2007 to bylo pouze 20
milionů. Do konce roku 2008 očekáváme, že se tento
závazek zvýší na 40 milionů. Významný příslib učinily
banky z Rakouska, Belgie, Bulharska, Francie,
Německa, Itálie, Nizozemska i Švýcarska. V současné
době je v oběhu již 250 000 karet V PAY a očekává
se, že do konce roku 2008 tento počet vzroste na 2
miliony.

Závěrem Luke Olbrich prohlásil: „Významný počet
evropských bank se nyní nachází v konečné etapě
výměny zbývajících kreditních a debetních karet,
které lze používat jen v jejich zemi, za karty
MasterCard a Maestro. Vzhledem k počtu evropských
bank,
které
v současnosti
nabízejí
platby
prostřednictvím SEPA, je zřejmé, že již naplňujeme
to, co se od Jednotné oblasti pro platby v eurech
očekávalo - tedy to, že držitelé karet mohou využívat
své kreditní a debetní karty v eurozóně, v celé
Evropské unii a vlastně na celém světě stejným
způsobem, jako jsou zvyklí je používat i doma.“

MasterCard: evropští spotřebitelé
si zvykají na ekonomiku bez hranic
Po spuštění Jednotné oblasti pro platby v eurech
(SEPA - Single Euro Payments Area) odhaluje
společnost MasterCard nové nákupní trendy
evropských držitelů karet Maestro

Tato jednorázová mezinárodní analýza nákupů
prováděných prostřednictvím karet Maestro, kterou si
nechala vypracovat společnost MasterCard Europe,
vychází ze vzorku transakcí s kartami Maestro (tj. z
počtu, kolikrát majitelé karet použili tuto kartu
k nákupům), které byly vydány v jedné z 27
členských států EU a v zemích Evropského sdružení
svobodného
obchodu
(ESVO),
tj. v Norsku,
Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, a to v
průběhu období od 1. ledna 2005 do 31. prosince
2007.

Praha, 31. března 2008 – Používání evropských
debetních karet Maestro při mezinárodních platbách
u maloobchodníků se v roce 2007 ve srovnání
s předcházejícím rokem zvýšilo o 24%.
Jak si evropští zákazníci zvykají na nákupy bez
hranic, nárůst používání debetních karet se rozšiřuje
z tradičních míst (např. benzínové stanice) i do
dalších kategorií, jako jsou
supermarkety
(meziroční
nárůst v roce 2007 o 28%) a
oblečení (meziroční nárůst
v roce 2007 o 30%). Podle
společnosti
MasterCard
přispívá k těmto posunům
v chování spotřebitelů také
Jednotná oblast pro platby v eurech.

cardmag l rk l ogilvy

Celosvětový počet čipových karet
MasterCard EMV překonal hranici
300 milionů

„V Evropě již vzniká jednotný trh, což ukazuje, že
SEPA se netýká jen cca 3% transakcí, které se
uskutečňují v zahraničí, když jsou lidé na dovolené.
Při vytváření jednotného trhu může hrát skutečně
zásadní úlohu i to, že zákazníci nyní mohou svobodně
cestovat přes hranice na každodenní nákupy a přitom
díky síti Maestro využívat výhody „stejné karty,
stejného PINu a stejného pohodlí“, jako mají doma,“
říká Luke Olbrich, viceprezident MasterCard Europe
pro SEPA.

Čipové karty již vydává i většina českých bank a
umožňuje tak svým zákazníkům platit bezpečněji
Praha, 17. března 2008 - MasterCard Worldwide
oznámila dosažení významného mezníku:
v celosvětovém měřítku již bylo vydáno přes 300
milionů čipových karet EMV. Z výsledků společnosti
za rok 2007 zároveň vyplývá, že tyto čipové karty
EMV jsou ve světě přijímány na více než osmi
milionech místech vybavených příslušným čipovým
zařízením.

„Z historického hlediska mají majitelé karet tendenci
používat debetní karty během dovolené v jižní
Evropě. V souvislosti s tím, jak Evropané začínají
cestovat po celém světě, pozorujeme však nárůst
používání debetních karet Maestro i mimo starý
kontinent. V každé z takových zemí, jako např.
Spojené státy, Thajsko, Brazílie a Maroko, se zvýšil
podíl celkového počtu použití karet Maestro na úkor
tradičních evropských prázdninových destinací, jako
je Francie, Španělsko a Portugalsko,“ uvádí Eric
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Těžištěm vydávání a přijímání čipových karet EMV je
nadále Evropa se značně vysokým počtem prodejních
míst a bankomatů, kde se karty EMV používají. Velký
podíl na růstu za posledních dvanáct měsíců byl ale
zaznamenán i v jiných regionech - v Asii a Tichomoří,
na Blízkém východě a v Africe.
Celosvětově je dnes přibližně každá pátá karta
značky MasterCard (MasterCard, Maestro, Cirrus)
vybavena čipem EMV, přičemž téměř čtvrtina
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terminálů v prodejních místech je upravena na
akceptaci těchto karet.

americkém vnitřním trhu.
V našich dosavadních
statistikách
nebyla
uváděna, neboť jde jednak o nebankovní subjekt a
pak vydává svůj vlastní brand. Ze stránek
www.discoverfinancial.com vyplývá následující
faktografie:

Technologie EMV v Evropě a v ČR
Úpravu pro čipovou technologii EMV měla v Evropě
ke konci roku 2007 polovina všech karet značky
MasterCard. Karty s čipem EMV byly přijímány
v terminálech na 68 % všech prodejních míst a ve
více než polovině (56 %) bankomatů v Evropě.
Motorem zvýšené aktivity při přechodu na čipovou
technologii EMV v Evropě je zavedení Jednotného
prostoru pro platby v eurech (SEPA). Podle zásad
SEPA by používání karet EMV a příslušných terminálů
mělo být rozšířeno po celém evropském platebním
prostoru do 31. prosince 2010.

- společnost byla založena r. 1986 (pro srovnání: po
12 letech, kdy karty BankAmerica převzaly název
VISA v r. 1974)
- společnost se stala významnou ve vydávání
kreditních karet (patří k největším vydavatelům
v USA) a platebních služeb, její karta Discovery byla
průkopníkem v poskytování bonusů v hotovosti a
jako první vydavatel nepožadoval roční poplatek za
kartu

„Z principů SEPA je zřejmé, že Evropská unie
podporuje využívání bezpečné čipové technologie u
platebních karet. V České
republice již tuto podmínku
splňuje většina bank. Čipové
karty i bankomaty fungující na
bázi čipu jsou již poskytovány
téměř
všemi
českými
bankami,“ uvádí Ján Čarný,
generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.
„Posun k používání bezpečnějších čipových karet
sledujeme také u obchodníků. Každý obchodník
vybavený terminálem, který umí přijmout platbu jak
čipovou kartou tak kartou s magnetickým proužkem,
je totiž povinen upřednostňovat na terminálu
bezpečnější způsob plateb. To znamená, že při
platbě kartou, která obsahuje jak čip, tak magnetický
proužek, je platba realizována na bázi čipu.“

- Discover provozuje dva platební systémy: Discover
Network a PULSE, spolu zpracují ročně více než 3
mld. transakcí (2006)
- platební systém Discover Nertwork obsluhuje
milióny obchodníků a míst pro vyplácení hotovosti, a
velkou sítí bankomatů PULSE pro debetní karty.
- síť PULSE je využíván více než 4 500 finančními
institucemi v USA, Kanadě, Mexiku, Střední Americe
a Karibiku s téměř 265 000 bankomaty
- zaměstnává 12 000 pracovníků
- provozuje banku Discovery Bank, nabízí osobní a
studentské půjčky, dárkové karty, depozita a účty
peněžního trhu.
Na americkém trhu jsou čtyři brandy všeobecných
karet: VISA, MasterCard, American Express a
Discover. Společnost Discover Finacial Services má
vydaných přes 50 miliónů karet. Podle výše
dosaženého obratu u obchodníků spolu s výplatami
hotovosti jsou na 6. místě (po American Express,
JPMorgan Chase, Bank of America, CITIgroup a
Capital One) a to obratem 106 mld. USD (v r. 2007),
což představuje 24% obratu největšího vydavatele
ve skupině. Na trhu došlo v r. 2007 k vysokému
poklesu výnosů z karet, zatímco u velkých vydavatelů
byl pokles významný (Bank of America: – 35%,
Citigroup: – 25%, Amex: – 15%), Discover měl
pokles pouze o 9%.

Čip vs. magnetický proužek
Mezi hlavní výhody čipové technologie EMV (Europay
MasterCard Visa) patří posilování bezpečnosti
platební karty a urychlování plateb na terminálu. Při
platbě kartou s čipem je zkrácen proces ověření o
vynechání autorizace podpisem (stačí zadat PIN). Čip
zároveň rozšiřuje možnosti použití karty tím, že
disponuje několikanásobně větší pamětí.
cardmag l rk l ogilvy

Značku Diners Club International
koupila společnost Discovery

Discover Financial Services se osamostatnily v r.
2007, kdy se staly veřejně obchodovatelnou
společností (PLC, po 21 letech úspěšného růstu).
Discover je jediným vydavatelem kreditních karet,
který provozuje vlastní platební systém v USA
s kreditní i debetní funkčností. Jejich obchodní model
umožňuje nabídku širokého spektra produktů a přímé
propojení se zákazníky, velkými obchodníky,
zpracujícími bankami a dalšími finančními institucemi.
Mezi produkty patří karty s bonusy: Discovery More
Card (Cashback bonus por všechny nákupy), Open
Road Card (odměny při nákupu pohonných hmot),
Miles Card (bonusy při cestování), Discover Business
Card (přídatné bonusy při firemních nákupech) a
Discover Motiva Card (bonusy při on-line platbách).

Dne 11.4.2008 oznámil Diners Club
CZ získání společnosti Diners Club
International americkou kartovou
společností Discover Financial
Services (za 165 milionů USD).
Společnost ujistila, že „tato transakce se nijak
nedotkne většiny světových zastoupení této
společnosti, která nadále zůstávají ve vlastnictví
Citigroup. Transakce se tak týká výhradně značky,
licenčních práv a zaměstnaneckého poměru
pracovníků společnosti Diners Club International.“
Podívejme se blíže na společnost Discovery, která
byla specialistům dosud známa jako velmi významný,
ale nikoli globální hráč s převažujícími aktivitami na
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rezervovat 3 mld. USD na pokrytí soudních procesů
vyvolaných společnostmi American Express, Discover
a obchodníky.

Karta Discover Motiva „The card tht pays you back
for paying on time“

VISA Int. provozuje světově uznávanou finanční
známku, kterou nese více než 60 % platebních
kreditních, debetních a předplacených karet.
(Zbývajících 40 % nesou známky MasterCard,
American Express, JCB a Diners Club.) Pokud se týká
autorizace a zúčtování VISA kontroluje 65 % trhu.
Nicméně v Evropě výnosy VISA Inc. nejsou velké;
jejími zákazníky jsou finanční instituce jen v Albánii,
Rusku a balkánských státech (kromě Slovinska).
Ostatní evropské státy spadají pod VISA Europe, tj.
nezávislou asociaci stále vlastněnou bankami.

Společnost Discover také provozuje kreditní karty
Goldfish ve Spojeném království (v r. 2008 bude
smluvně převedeno na Barclay Bank PLC). Televizní
reklamu
je
možno
shlédnout
na:
http://www.discoverfinancial.com/company/
advertising_tv.shtml.

cardmag l ft

Krádeže dat pokračují

Spojením s Diners Club Int. Discover přidá ke svému
obratu 106 mld. USD další, nikoli zanedbatelný obrat
30 mld. USD z regionů mimo Severní Ameriku. Dále
obchodní známky, zaměstnance a dohody o licencích
u 44 frančízách, které vydávají karty DC spolu se sítí
akceptačních míst s více než 8 milióny ziskových
obchodníků a míst výplat hotovosti v 185 zemích
světa. Na druhé straně v důsledku této akvizice
společnost Dicovery nebude vydávat karty nebo
spotřební úvěry na mezinárodních trzích. Očekává se
však, že brzy budou pod Discovery začleněna aktiva
a zaměstnanci Diners Club France.

Zcela nedávno (18.3.2008) došlo ke krádeži dat o
platebních kartách ve dvou obchodních řetězcích
v USA, vlastněnými společností Delhaize Group SA
(Belgie, vlastnila prodejny DELVITA v ČR). Řetězec
Hannaford Bros., provozuje činnost v Massachusetts
a New Yorku, a prodejny Sweetbay na Floridě
oznámily útok počítačového piráta na nedostatečně
zabezpečenou výpočetní techniku. Krádež dat vedla
k 2 000 podvodným transakcím, osobní údaje nebyly
zcizeny.
Jedná se o další případ po největší krádeži dat u
společnosti TJX Cos Inc., které byly hakery v r. 2007
zcizeny údaje o 45,7 miliónech kreditních a debetních
kartách.

Závěr: Společnost Discover Financial Services plánuje
během nejbližších let vytvořit společnou strategii pro
obě značky s cílem využít celosvětové prestiže značky
Diners Club International, a také využít rozsáhlé
globální sítě obchodních míst Diners Club Int. Pro
Diners Club bude tento krok také představovat
posílení. Společnost Diners Club Int. se v r. 2004
spojila na americkém trhu se známkou MasterCard s
důsledkem výrazného rozšíření počtu míst akceptace.
Od r. 2008 využije rozsáhlé sítě obchodních míst
Discovery ve Spojených státech, Mexiku a díky
spolupráci s bankou China Union Pay také v Číně.

Obdobné případy vedly kartové asociace k tlaku na
obchodníky k vyššímu zabezpečení zpracovávaných
dat a zejména neuchovávání čísel karet v jejich
systémech. Na zpracovatele kartových transakcí (tzv.
třetí strany) je také činěn tlak na zvýšenou ochranu
dat a uplatňován zákaz archivace citlivých dat s čísly
karet po dobu delší než 6 - 13 měsíců.
cardmag l ft
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VISA Inc. prošla privatizací a
úspěšně prodala své akcie
V průběhu posledních dvou let se
asociace VISA International
připravovala a procházela
procesem, který vedl k její transformaci z asociace
vlastněné bankami na akciovou společnost. Dne
20.3.2008 VISA oznámila, že upisovatelé v rámci IPO
(Initial public offering) nakoupili 446,6 mil. akcií
v hodnotě 19,5 mld. USD. Dosud nejvyšší primární
emise akcií na světě byla realizována Industrial and
Commercial Bank of China v říjnu 2006 za 21,90 mil.
USD. Když MasterCard v květnu 2006 přešel na
veřejnou společnost, získal za akcie 2,39 mld. USD.
Cena jedné akcie MasterCardu však vzrostla
z počátečních 46 USD na až 193 USD. Cena jedné
akcie VISA dosáhla 44 USD, což předčilo prvotní
očekávání. VISA předpokládá budoucí výnos z akcií
ve výši 1% (42 centů/akcii). VISA z výnosu bude
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AKTUALITY ZE SEPA
- Demand Pull:
významná skupina uživatelů očekává významné
přínosy z užívání platebních produktů SEPA. Vyžadují
tyto produkty od svých bank čímž otevírají trh.

Přinese SEPA 123 miliard Euro?

- Supply Push:
konkurence mezi bankami vyvolává růst investic a
příležitostí k expanzi což nutí trh k přijetí produktů
SEPA.

Evropská komise zveřejnila na konci ledna 2008
zprávu „SEPA: Potential benefits at stake“
zpracovanou společností Capgemini na základě
Komisí sponzorované studie o nákladech, výnosech a
příležitostech plynoucích z projektu SEPA. Studií
odhadované kumulované finanční výnosy projektu
SEPA v roce 2012 ve čtyřech komisí definovaných
scénářích se pohybují mezi čistou ztrátou 43 mld
euro k čisté úspoře 123 mld euro a s potenciálním
dalším přínosem ve výši 238 mld euro
z implementace e- invoicing definovaného jako
elektronický přenos a zpracování všech cyklů
nakládání s fakturami včetně e- rekonciliací.

- SEPA Big Time:
všichni účastníci očekávají přínosy z využívání
produktů SEPA. Důsledkem jsou časné investice do
migrace a získání kompatibility a efektivní migrační
strategie.
Studie vychází ze skutečnosti r. 2006 kdy v 16
sledovaných zemích bylo uskutečněno 72 mld
bezhotovostních platebních transakcí které
generovaly 46 mld euro bankovních výnosů a stejné
množství poplatků placených uživateli. Bezhotovostní
transakce reprezentovaly 158 mld euro ročně což
představuje 1,3% GDP těchto zemí. Hodnota
hotovostních transakcí tvoří další 1% GDP a
zpracování faktur 0,8% GDP.

Cílem studie bylo ověřit, jsou-li potřebné další
pobídkové mechanismy pro maximalizaci přínosů
SEPA a získání odpovědí na následující otázky:
- jaké jsou náklady, výnosy a příležitosti generované
projektem SEPA pro jednotlivé účastníky?

Studie předpokládá, že i bez SEPA by došlo do r.
2012 k významnému vývoji v oblasti bezhotovostních
plateb, které by rostly o 9,5% ročně, rozdíl mezi
běžnými bankovními poplatky a nejnižšími poplatky
v EU by se snížil o 20% v důsledku rostoucí
konkurence a racionalizace. Rostoucí objem plateb
by absorboval zvyšování bankovní produktivity, takže
bankovní zpracovací náklady by zůstaly stejné.

- jaké faktory mohou ohrozit vytvoření jednotného
platebního trhu podle SEPA?
- jaké jsou alternativy pro odstranění nebo zmírnění
těchto faktorů?
Objektem studie bylo 16 zemí EU – 13 zemí eurozony
(2002) plus Polsko, Švédsko a UK, reprezentujících
dohromady 95% GDP EU, 96% počtu
bezhotovostních plateb a 99% jejich finančního
objemu. Zabývá se hlavními platebními instrumenty
– šeky, převody, přímým inkasem a platebními
kartami kterými je prováděno 99% bezhotovostních
plateb v uvedených zemích. Uvažuje pouze přímé
dopady SEPA na provozní náklady, investice a ceny u
jednotlivých účastníků platebního styku, nezahrnuje
nepřímé a nepeněžní dopady jako je např. náhrada
hotovosti a nárůst přeshraničního obchodu.

Na základě těchto předpokladů studie srovnává
efekty SEPA v uvedených scénářích:
- pro banky dochází ve všech scénářích
k negativnímu dopadu na výnosy. Snižování poplatků
vždy převyšuje úspory zpracovacích nákladů,
kumulované ztráty činí 15 mld euro pro All Tied Up a
až 60 mld euro pro Supply Push. Nárůst objemu
bezhotovostních plateb vygeneruje vyšší výnosy
z poplatků v r. 2012 ve všech scénářích kromě SEPA
Big Time.

Studie analyzuje čtyři extrémní teoretické scénáře
z hlediska výsledného dopadu na trh platebních
služeb a jeho účastníky v jednotlivých zemích.
Scénáře se liší kombinací strategií poptávkové
a nabídkové strany. Účastníky poptávkové strany
jsou spotřebitelé, malé a střední podniky, obchodníci,
společnosti a veřejné entity kteří mohou zaujímat
rozdílné postoje k SEPA od úplného nezájmu
k aktivnímu vyžadování. Banky na straně nabídky
mohou být resistentní s minimálními nezbytnými
implementacemi, nebo naopak aktivní s progresivní
implementační strategiií.

- Pozitivní efekt pro poptávkovou stranu, spotřebitele,
přinášejí všechny scénáře kromě All Tied Up a to
v letech 2006 až 2012 v kumulované výši 40 mld
euro pro Supply Push, 100 mld euro pro Demand Pull
a 175 mld euro SEPA Big Time, vesměs díky
přímému procesingu, rekonciliacím, zjednodušení
přeshraničního styku a nižším bankovním poplatkům.
Celkové čisté efekty pro jednotlivé účastníky se
významně mění podle scénářů a zemí. Tak např
nejagresivnější scénář SEPA Big Time přináší největší
pozitivní dopady na všechny účastníky v Belgii,
Finsku a Holandsku. Tento scénář se také
pochopitelně jeví jako nejlépe vyhovující
kombinovaným požadavkům SEPA, PSD (Payment
Services Directive)a regulátorů. Za „nejlogičtější“
považuje studie scénář Demand Pull, který lze
považovat za přechodný ke scénáři SEPA Big Time.

Scénáře trhu jsou tedy následující:
- All Tied Up:
žádná ze stran není přesvědčena o návratnosti
vložených prostředků, banky i uživatelé formálně
souhlasí s programem SEPA ale je nabízeno a
požadováno jen minimum produktů.
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výsledky. Existuje však celá řada kritických výhrad
k použitým předpokladům i metodologii studie.

Jako bariéry na straně bank vidí studie rezervovaný
přístup k velkým potřebným inveswticím (až 10 mld
euro), dlouhodobé náklady na paralelní provoz dvou
typů produktů a snižování cen v důsledku menších
přidaných hodnot a vyšší konkurence. Celkově pro
SEPA se jako bariéry uvádějí nejednoznačné definice
produktů, nejednotná legislativa jednotlivých zemí,
nevyvážené výnosy a možné přídavné volitelné
služby, které povedou k nové fragmentaci a
zpomalení redukce poplatků.

- mnoho předpokladů je postaveno na cenách a
výnosech které nejsou definovány a nemohou být
ověřeny, jak pro jednotlivé uživatele, tak jako
kumulované za celé období bez ročních řad.
- studie nepočítá s vlivy jednotlivých ustanovení PSD
a termínových specifik implementací jednotlivých
zemí,
- neuvažuje dopady redukcí interchange fees a
dalších proměnných hodnot,

Studie navrhuje řadu možných prostředků jak tyto
bariéry překonat, např.:

- řada použitých údajů o vztazích objemu plateb
k HDP se značně liší od údajů ECB a jiných
obdobných studií,

- soubor návodů jak s minimálními náklady
přecházet na produkty SEPA,
- organizování uživatelských skupin na národních i
evropské úrovni,

- proti uváděnému odhadu výše bankovních investic
cca 10 mld euro uvádějí jiné studie až 25 mld euro,

- SEPA komunikační program,

Studie se také jeví jako zcela izolovaná od
rozhodující iniciativy bankovní komunity která v rámci
European Payments Council celý projekt SEPA
iniciovala a koordinuje jak řešení, tak implementace
produktů.

- definování jednotných standardů pro všechny
produkty SEPA,
- definování termínů nabídky SEPA produktů.
Vedení EU operuje zejména s údaji studie o
přínosech SEPA v řádu mld euro jako prokazatelnými

cardmag | mz

Migrace EMV v Evropě
Cestovní mapa produktu Karty SEPA předpokládá, že všechy platební „General Purpose“ karty budou od
1.1.2011 vydávány jako „SEPA Compliant“, což mj. znamená i technologii „Chip and PIN“.
Současný „zprůměrovaný“ stav konverze na čipovou technologii EMV v eurozóně (země používající společnou
měnu euro a tzv. „opted in“ země) svým trendem tomuto plánu zhruba odpovídá, jak ukazuje následující vývojový přehled:
Postup EMV migrace v Eurozóně (SEPA) (%)
Rok k 31.12.
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Postup migrace v jednotlivých zemích eurozóny a zejména dalších zemích EU které se do SEPA postupně zapojují je však značně nevyrovnaný, jak ukazuje přehled, zpracovávaný čtvrtletně pracovní skupinou WG Cards EPC
jako tzv. EMV Snapshot. Prakticky ukončenou konverzi ve všech třech skupinách (karty, terminály POS a bankomaty ATM) pouze má Lucembursko, UK a Francie, ve většině ostatních zemí je konverze na různém stupni, poměrně nejlépe jsou na tom s migrací v průměru bankomaty.
S ohledem na zbývající necelé dva roky bude zajímavé sledovat další vývoj, spolu s celkovým přístupem zemí
k dalším požadavkům SEPA Card Framework.
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Stav migrace v zemích eurozóny k 31.12.2007 (%)
Země

karty

POS

ATM

Rakousko

100,00

42,00

92,00

BE

Belgie

100,00

82,00

48,70

DE

SRN

80,53

4,00

60,00

AT

ES

Španělsko

2,44

69,92

87,21

FI

Finsko

82,60

33,47

100,00

FR

Francie

100,00

97,00

100,00

GR

Řecko

21,09

50,50

54,00

IE

Irsko

96,75

99,00

99,00

IT

Italie

35,17

64,00

44,87

LU

Lucembursko

100,00

100,00

100,00

NL

Holandsko

29,23

11,00

100,00
100,00

PT

Portugalsko

23,77

68,50

SL

Slovinsko

24,28

26,00

44,60

74,93

69,20

82,97

euro zona

Stav migrace v ostatních zemích EU k 31.12.2007 (%)
Země
BG

Bulharsko

karty

POS

ATM

2,28

43,00

93,21

CY

Kypr

50,00

41,00

65,00

CZ

Česko

69,76

89,40

99,70
100,00

DK

Dánsko

91,08

39,00

EE

Estonsko

83,14

69,00

93,00

HU

Maďarsko

28,54

58,00

37,00

LT

Lotyšsko

78,09

50,31

34,51

LV

Litva

86,27

87,20

40,01

MT

Malta

0,00

50,00

53,00

PL

Polsko

6,27

N/A

N/A

RO

Rumunsko

2,34

25,66

68,68
100,00

SE

Švédsko

66,04

13,50

SK

Slovensko

24,16

87,14

99,66

UK

Británie

100,00

98,00

100,00

58,10

64,16

78,29

EU-27

Ostatní země společného trhu
Země

karty

CH

Švýcarsko

IS

Island

LI

Lichtenštejn

NO

Norsko

21,84
N/A

POS
70,00
79,00

ATM
100,00
N/A

0,00

41,00

100,00

27,44

20,14

100,00
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KARTY V ČÍSLECH
Pětiletý přehled statických údajů o platebních kartách v ČR
SBK zpracovává a publikuje na svých webových stránkách čtvrtletně statistické údaje o trhu platebních karet
v ČR. Ročně pak tyto údaje sestavuje do pětileté časové řady, následující řada zahrnuje roky 2003 až 2007:
Vydávání platebních karet ( Issuing):
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, s klesajícím trendem domácí karty
vlastních, tzv. „proprietárnch“ systémů. Z nebankovních karet zahrnují statistiky SBK v současné době v ČR
vydávané karty American Express, 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:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet karet celkem

rok

6.373.591

6.867.733

7.390.357

7.865.227

8.623.124

z toho čipové

1.428.732

2.166.418

2.830.302

3.488.627

5.811.912

203.274

372.933

971.911

1.261.606

1.648.977

5.829.857

5.873.728

6.418.446

6.603.621

6.974.147

Kreditní (včetně charge)
debetní

10 000 000
9 000 000

Počet karet celkem

8 000 000
7 000 000

z toho čipové

6 000 000
5 000 000
4 000 000

kreditní (včetně
charge)
debetní

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2003

2004

2005

2006

2007

Pohled na vývoj meziročních nárůstů ukazuje rozkolísanost nárůstu klasických debetních karet a rostoucí zájem
vydavatelů i zákazníků o karty čipové. U kreditních karet se od maxima nárůstu v r. 2005 stabilizoval roční růst
kolem 30%:
Meziroční nárůst %
2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

Počet karet

20,35

7,75

7,61

6,43

2007/2006
9,64

z toho čipové

78,47

51,63

30,64

23,26

66,91

kreditní

108,21

83,46

160,61

29,81

30,60

debetní

12,24

0,75

9,27

2,89

5,61

Využívání platebních karet vydaných v ČR:
Následující údaje charakterizují používání platebních karet českých vydavatelů (statistická skupina SBK „Issuing“)
k platbám u obchodníků a výběrům hotovosti v bankomatech a to a jak v ČR, tak v zahraničí:
Platby kartou u obchodníků:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb

67.652.432

83.493.644

99.756.686

116.890.828

137.899.579

Objem plateb (tis.Kč)

77.588.299

91.727.996

114.584.198

133.746.846

155.830.892

1,147

1,099

1,149

1,144

1,130

Průměrná platba (tis.Kč)

160 000 000
140 000 000

Počet plateb

120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000

Objem plateb
(tis.Kč)

40 000 000
20 000 000
0
2002
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Počet i objem plateb trvale roste, k největšímu nárůstu došlo mezi léty 2002 a 2003. Průměrná hodnota platby je
poměrně stálá, mírně převyšuje 1 100,- Kč:
2003

2004

Počet plateb

67.652.432

Objem plateb (tis.Kč)

77.588.299
1,147

Průměrná platba (tis.Kč)

2005

2006

2007

83.493.644

99.756.686

116.890.828

137.899.579

91.727.996

114.584.198

133.746.846

155.830.892

1,099

1,149

1,144

1,130

Výběry z bankomatů tuzemskými kartami doma i v zahraničí:
U bankomatových transakcí je naproti tomu patrná určitá stabilizace počtu výběrů při rostoucím objemu vybírané
hotovosti včetně zvyšování hodnoty průměrného výběru. To je zřejmě trvalý vliv zavedení, resp. zvýšení poplatků
za výběr a jejich rozlišení na bankomaty vlastní banky a bankomaty „cizí“. Důsledkem je „ekonomické“ chování
držitelů karet:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet výběrů

118.096.693

119.815.016

125.159.933

133.737.642

144.062.332

Objem výběrů (tis.Kč)

344.853.470

382.434.935

422.183.267

475.192.728

531.282.074

2,920

3,192

3,373

3,553

3,688

Průměrný výběr (tis. Kč)

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, hodnota tohoto poměru se
postupně vyrovnává, u počtu rychleji než u finančního objemu:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb

67.652.432

83.493.644

99.756.686

116.890.828

137.899.579

Počet výběrů

118.096.693

119.815.016

125.159.933

133.737.642

144.062.332

1,7

1,4

1,3

1,1

1,0

Poměr plateb a výběrů

2003

2004

2005

2006

2007

Objem plateb (tis.Kč)

77.588.299

91.727.996

114.584.198

133.746.846

155.830.892

Objem výběrů (tis.Kč)

344.853.470

382.434.935

422.183.267

475.192.728

531.282.074

Poměr plateb a výběrů

4,4

4,2

3,7

3,6

3,4

2003

2004

2005

2006

Poměr počtu plateb a výběrů

1,7

1,4

1,3

1,1

2007
1,0

Poměr objemu plateb a výběrů

4,4

4,2

3,7

3,6

3,4

Akceptační síť platebních karet | Acquiring
Významnou charakteristikou trhu 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 transakce 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 od mezinárodních karetních asociací k uzavírání smluv na akceptaci platebních
karet (acquiring) v ČR mají tyto banky:

Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
HVB Bank Czech Republic a.s. od r. 2007 Unicredit Bank
Komerční banka, a.s.
eBanka
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Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a
grafu:
rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Počet obchodních míst

48 723

51 393

54 667

53 265

54 340

Počet plat. terminálů

31 678

37 394

44 661

41 875

50 529

Vývoj počtu obchodních m íst
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Počet obchodních míst
Počet plat. terminálů

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Vývoj hodnoty meziročního růstu:
2004/2003

2005/2004

2006/2005

Počet obchodních míst

Meziroční změna počtu obchodních míst

5,48

6,37

-2,56

2007/2006
2,02

Počet plat. terminálů

18,04

19,43

-6,24

20,67

Určitá redukce počtu maloobchodních míst a podniků služeb v roce 2006 oproti předchozím letům je důsledkem
dynamiky trhu, kdy podle měnících se ekonomických podmínek obchodní místa nejen vznikají ale také končí svoji
činnost a kdy neaktivní místa jsou postupně bankami z výkazů vyřazována. Počáteční poměrně prudký nárůst
vybavenosti elektronickými platebními terminály byl zpomalen nutností výměny prvních typů za novější,
umožňující akceptaci čipových platebních karet standardu EMV podle požadavků SEPA Card Framework.
V celkovém počtu obchodních míst ve kterých lze platit kartou jsou stálé rezervy, zejména mimo velká města.
Vývoj počtu a objemu plateb domácími i zahraničními kartami v obchodních místech v ČR:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb

80.373.983

99.072.963

120.342.199

137.414.580

159.110.446

Objem plateb (tis. Kč)

92.558.911

117.977.852

142.735.769

165.619.320

190.019.145

1,152

1,191

1,186

1,205

1,194

Průměrná výše platby (tis. Kč)

Vývoj počtu a objemu plateb kartou
200 000 000

Počet plateb
150 000 000

Objem plateb (tis. Kč)

100 000 000
50 000 000
0
2003

2004

2005

2006

2007

Meziroční růst:
2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

Počet plateb v obch. místech

89,11

23,26

21,47

14,19

2007/2006
15,78

Objem plateb (tis. Kč)

79,93

27,46

20,99

16,03

14,73

Statistika ukazuje postupné poměrně výrazné zpomalování dynamiky nákupů hrazených platebními kartami na
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Další údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti:

Počet bankomatů (ATM)

2003

2004

2005

2006

2007

2 669

2 850

2892

3 096

3 599

Vývoj počtu bankom atů (ATM)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000

Počet bankomatů (ATM)

1 500
1 000
500
0
2003

2004

2005

2006

2007

Meziroční vývoj počtu bankomatů:
2003/2002
13,57

Meziroční nárůst počtu ATM

2004/2003
6,78

2005/2004
1,47

2006/2005 2007/2006
7,05
16,24

Po předchozím zpomalení se v posledních dvou letech obnovila zrychlující dynamika nárůstu počtu bankomatů.
Výběry hotovosti domácími i zahraničními kartami v bankomatech v ČR:
2003

2004

2005

2006

2007

Počet výběrů

116.825.220

126.816.788

133.508.321

145.681.337

152.097.961

Objem výběrů (tis.Kč)

352.253.009

401.818.137

447.277.044

508.918.549

554.989.857

Vývoj výběrů hotovosti
600 000 000
500 000 000
400 000 000
Počet výběrů

300 000 000

Objem výběrů (tis.Kč)

200 000 000
100 000 000
0
2003

Meziroční růst (%):

2004

2005

2006

2007

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

Počet výběrů

8,55

5,28

9,12

4,40

Objem výběrů)

14,07

11,31

13,78

9,05

Růst trhu bankomatových výběrů je v ČR výraznou i když kolísavou stálicí.
Hodnotíme-li vývoj za uplynulých pět let, pak celkový počet platebních karet vydaných v ČR vzrostl 1,3 krát, počet
kreditních karet šestkrát, počet karet čipových téměř čtyřikrát.
Počet bankomatů se zvýšil 1,3 krát. Zatímco počet obchodních míst přijímajících platební karty vzrostl jen
1,02krát, počet elektronických platebních terminálů v obchodních místech se zvýšil na 1,3 násobek.
Počet plateb platebními kartami českých vydavatelů i jejich finanční objem se za pět let zdvojnásobil. Je pozitivní,
že počet a objem plateb kartami roste rychleji než počet a objem výběrů hotovosti v bankomatech, poměr
objemu výběrů a objemu plateb činí v roce 2006 3,6 proti 4,4 v r. 2002 a dokonce 8,0 v r. 2000.
Jednotlivé detailní roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách
SBK www.bankovnikarty.cz
cardmag | mz
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KOMENTÁŘ
UK 2007: podvody + 25% - selhává čipová technologie?
Statistika podvodů s platebními kartami ve Spojeném království za rok 2007, druhý rok provozu s plnou konverzí
karet i terminálů na čipovou technologii, ukázala celkové nepříliš radostné číslo: nárůst podvodů o 25% na 535,3
mil GBP. Znamená to snad že čipová technologie nepřinesla očekávané výsledky a vložené investice byly utraceny
nadarmo?
Rozhodně ne. Podrobná prohlídka údajů o jednotlivých typech podvodů (viz tento cardmag#2 v rubrice
„Bezpečnost“) naopak dokazuje platnost všech předpokladů o možnostech, pozitivech a slabinách této techniky.
Čip s povinným zadáním PIN bezpečně dokázal snížit podvody na domácí scéně – podvody se ztracenými kartami
u domácích obchodníků klesly o 18%, s kartami ztracenými během poštovní přepravy k držitelům o 34%,
bankomatové podvody dokonce o 44% což jsou mimořádně příznivé důkazy obtížnosti podvodného použití
neoprávněně získané karty v zemi jejího vydání.
Alarmující je nárůst podvodných plateb na internetu o 37%, tady se ovšem projevila nevýhoda vykazování
v absolutních částkách, nezohledňující skutečnost, že v období 2001 až 2006 vzrostl v UK objem on-line transakcí
na internetu o 358% z 6,6 mlkd GBP na 30,2 mld GBP. V poměrném vyjádření k objemu plateb by patrně vyšel
příznivější obraz.
Hlavním zdrojem problému je ale magnetický proužek a možnost jeho použití k transakci v kterékoli zemi s dosud
nekonvertovanými terminály. Raketový nárůst podvodných transakcí provedených mimo UK s kartami nebo jejich
padělky získanými v UK až o 77% na 207,6 mil. GBP svědčí jednak o mimořádné pohotovosti a zřejmé
organizovanosti tohoto druhu kriminality, jednak potvrzuje dosud málo zdůrazňované pravidlo že bezpečná je
pouze transakce s čipovou kartou v plně čipovém prostředí. K tomu má současná situace v Evropě či dokonce ve
světě stále ještě velmi daleko. Dokument SEPA| Cards Framework předpokládá, že v zemích EU bude konverze
dokončena do 31.12.2009. Se současným, značně rozkolísaným stavem konverze v jednotlivých zemích se
můžeme seznámit v článku „Čipová konverze v zemích SEPA“ v tomto čísle CardMagazinu v rubrice „SEPA“.
Minimálně do r. 2010 bude tedy konverze na „Čip a PIN“ přinášet jen omezené výsledky, protože vedle plně
čipové Evropy (pokud k ní skutečně dojde) stále bude zůstávat velká část světa poskytující podvodníkům prostor
pro „magnetoproužkové“ transakce.
Zde se otvírá prostor pro úvahu, která by patrně byla blízká současným mimořádným snahám Evropské komise a
ECB přimět evropské banky k vývoji „evropské platební karty“. Nemuselo by jít o zcela novou a jinou kartu, stačilo
by pro Evropu vydávat čipové karty bez magnetického proužku. Než by se podvodníci naučili klonovat čip, měli by
po výdělcích.
cardmag | mz

cardmag no 2/08

21

© 2008

cardmag no 2/08

22

© 2008

cardmag no 2/08

23

© 2008

ROZHOVOR
K rozhovoru u kávy jsem tentokrát pozval manžele Petru a Maxe Paulovi, na českém trhu dobře známé reprezentanty
společnosti Austria Card. Naše setkání se uskutečnilo v designovém baru na předměstí Vídně v malebném městečku Mödling.
Tak nebudu zdržovat a jdeme na to …
Roman Kotlán, cardmag: Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům představili?
Max Paul, Austria Card: Na mé vizitce si přečtete VP Marketing and Business Development, u
Austria Cardu je v mé odpovědnosti vše, co se týká strategie, nových technologií, mezinárodního
networku a marketingu. Zároveň plním roli pravé ruky a poradce generálního ředitele. Mohu říci, že
karty jsou pro mne již jaksi osudnými – již svoji diplomovou práci jsem v roce 1995 psal o kartách.
Od té doby pracuji v kartovém businessu, nejprve na univerzitě v Hannoveru, potom u jednoho z
našich německých konkurentů a od roku 2000 u Austria Card. Karty a jejich svět mne fascinují a
těším se každý den na další a nové zážitky.
Petra Paul, Austria Card: Před odchodem na mateřskou dovolenou jsem u Austria Card působila v
pozici ředitele oddělení platebních karet se zodpovědností, kromě jiného, za spokojenost našich
bankovních klientů v Rakousku a na celém světě. Jinými slovy 30 zemí s jejich
bankami a odděleními mladých nadšených obchodníků a projektových
manažerů. V současné době si ještě užívám několik posledních měsíců
společného času s dětmi, než se na podzim pustím do dalších karetních
dobrodružství. V soužití s manželem jsem ve styku s karetním businessem již od
devadesátých let, u Austria Card působím taktéž od roku 2000.
cardmag: Zůstaňme tedy u té služební části; prozraďte našim čtenářům, co je v poslední době
nového u Austria Card?
MP a PP: V lednu 2008 přešel většinový podíl 85% na nového vlastníka Austria Cardu řeckou firmu
Inform Lykos. Změna majitele vždy přináší nové možnosti, pro Austria Card přinesla změna majitele
rozšíření produktového spektra, lokální prezence na trhu, stejně tak jako rozšíření produkčních kapacit. Spolu s privatizací
Austria Cardu by se měly zrychlit i strategické rozhodovací procesy, které nám umožní pokračovat ve stálé expanzi a budování
naší firmy.
Současný management Austria Card zůstal prakticky beze změny, ve funkci generálního ředitele nyní zůstal pouze F.
Ramberger.
cardmag: Jako výrobce karet jste konfrontováni se stále novými požadavky Vašich partnerů a klientů. O kterých
tématech se nyní na karetním trhu mluví nejvíce?
MP: Všichni naši zákazníci mluví o problematice SEPA, to ale není téma technologie karet jako takové - naše EMV karty
odpovídají požadavkům SEPA Card Frameworks. Asi již není nutné zmiňovat translucentní karty nebo karty s individuálním
designem … Mezi našimi klienty též vzrůstá zájem o bezkontaktní platby - v této oblasti Austria Card úspěšně realizovala projekt
Miles & More International na bázi MasterCard technologie PayPass. Kromě čipové technologie se naši zákazníci opět zajímají o
karty z ekologických materiálů.
V současné době ale nejvíce zaměstnává většinu Evropy UEFA EURO 2008. To sice není v přímé souvislosti s novými
technologiemi v kartách, nicméně mnoho našich klientů vydává speciální karty a co-brandované produkty u příležitosti
šampionátu. Stejně tak jsou stále oblíbenější předplacené karty, rakouská Paylife nabízí kromě jiného také předplacenou kartu
MasterCard s designem UEFA EURO 2008.
cardmag: A co můžeme očekávat od Austria Card v budoucnosti?
MP: Tuto otázku nemůže Austria Card zodpovědět sama. Budoucnost karetního průmyslu se netýká pouze Austria Card. Je
vůbec otázkou, jak bude pokračovat dál konsolidace výrobců karet a dodavatelů bezpečnostního tisku ve střední Evropě. Z více
než 30 dodavatelů před 10 lety jich dnes na trhu vidíme méně než 10. Po poslední fůzi Oberthuru a Xpon není v Evropě žádná
firma, která by byla s Austria Card srovnatelná. Německá Bundesdruckerei a údajně i rakouská "státní tiskárna" Staatsdruckerei
(privatizovaná již před několika lety) se nacházejí v procesu přechodu k novým vlastníkům. V této situaci tedy Austria Card
nemůže pouze klidně vyčkávat. V současné době intenzivně pracujeme na různých konceptech - především jak dále posílit pozici
Austria Card ve vybraných trzích.
Jsem přesvědčen, že se kolotoč konsolidace bude ještě déle točit a trh dodavatelů karetní technologie za několik let nebude
srovnatelný s trhem, tak jak jej známe dnes.
cardmag: Austria Card je na českém trhu velmi úspěšná. Co je tajemstvím Vašich obchodních úspěchů v
Čechách?
MP a PP: Většina z nás zná oblíbené slovní spojení "Mysli globálně, jednej lokálně!". Některé firmy na tomto mottu staví celé
strategie, my jsme se ale v zájmu všech našich klientů rozhodli pro pravý opak: "Myslíme lokálně a jednáme globálně!". Všichni
naši klienti – velké koncerny stejně jako malé instituce – mají individuální potřeby, plány a nápady, Austria Card proto ke
každému přistupuje individuálně a zároveň ale dodává know-how a technologii velmi globální. A samozřejmě pro Vás všechny
jsme k dispozici kdykoliv a kdekoliv v Čechách.
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cardmag: Naprosto s Vámi souhlasím, ale co to znamená konkrétně pro Vás dva?
PP: U nás je to v souvislosti s českým trhem velmi jednoduché - já jako Pražačka nejen znám jazyk, ale jsem zároveň ve
stálém kontaktu s autoritami českého trhu platebních karet. Tyto osobnosti nám pomáhají vždy včas znát přání, problémy a
plány (samozřejmě také drby) klientů na českém trhu. Z mnoha zákazníků se v mezidobí stali dobří přátelé, kteří vědí, že se
na mé slovo mohou stoprocentně spolehnout. Max se ve své druhé pozici Business Development Managera setkává se
specialisty z celého světa a zaměřuje se na získávání nejnovějších poznatků karetní a čipové technologie a zároveň na
budování silné pozice Austria Cardu na mezinárodním trhu. Jak vidíš, dohromady jsme "nepřekonatelní".
cardmag: Austria Card je dnes aktivní ve více než 30 zemích, co je z Vašeho pohledu jedinečné na karetním
trhu v Čechách?
MP: Čechy se společně s mnoha zeměmi s totalitní minulostí vyznačují velkou inovací a chutí do nových produktů. Čím se ale
český trh jednoznačně liší od ostatních, je network a organizace celého trhu. Organizace českých vydavatelů karet je
jedinečná, v žádné jiném zemi jsme se nesetkali s tak otevřeným přístupem k ostatním konkurentům na trhu. Pravidelná
setkání v půlročních odstupech na CardForu s výměnou zkušeností a technologických poznatků jsou v této formě jedinečná.
Například v Rakousku jsme se s akcemi podobného typu vůbec nesetkali.
cardmag: Obchodní oddělení a marketing jsou nerozdělitelně spojené. Vy pracujete u Austria Cardu společně
již od roku 2000. Jak se Vám společně pracuje? Nejdete si někdy na nervy?
MP: Naopak, komunikace mezi obchodním oddělením a marketingem funguje perfektně. Před odchodem manželky na
mateřskou dovolenou jsme si užívali dokonce společné kanceláře a oběma nám to moc vyhovovalo.
PP: Klasickým příkladem naší spolupráce jsou např. prezentace Austria Card na CardForu: Max je musí napsat, já potom
přeložit a prezentovat
cardmag: Zmiňovali jste mateřskou dovolenou, Petro, jak to u Vás vypadá v nejbližší budoucnosti?
PP: Jak všichni kdo mne znají vědí, úplně bez práce prostě nemohu být. A bez dětí samozřejmě také ne, život bez nich si již
vůbec nedokážeme přestavit. Mimochodem naše děti jsou mými nejlepšími školiteli v oblastech vývoje osobnosti, vedení lidí a
managementu. Ale teď vážně: v době mých obou mateřských dovolených jsem vynechala pouze jednou CardForum a s kolegy
a mnoha klienty jsem alespoň telefonicky pravidelně ve spojení. Letos v září se vracím do práce, můžete tedy se mnou počítat
- kontakt na mne zůstává beze změny.
cardmag: Prozraďte nám něco ze zákulisí Vaší činnosti: jaký byl Váš nejdelší pracovní den, a proč?
MP: Raději nebudu počítat nesčetné cesty do dalekých zemí se všemi letišti, aeroliniemi a změnami času. Vrátím se tedy do
kanceláře před několika lety: obchodní oddělení se právě začínalo budovat a marketing sestával z mojí osoby a dvou mladých
kolegů. Já jako ředitel "mladého" marketingu a moje manželka jako regionální manažerka pro bankovní karty v České a
Slovenské republice jsme psali odpověď na výběrové řízení – miliónovou nabídku v oblasti GSM karet. Vrátný měl velkou
radost, když jsme mu dali kus noční objednané pizzy, a po čtvrté hodině ranní se přestal ptát, kdy se chystáme domů. Po
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několika schvalovacích kolech našich Generálních jsme se druhého dne brzy odpoledne konečně vydali na cestu domů …
Mimochodem, to výběrové řízení jsme tehdy vyhráli!
cardmag: Jaké jsou Vaše koníčky a jak trávíte společný volný čas? Dokážete se ve volném čase odpoutat od
karet?
MP: Většinu našeho času trávíme aktivitami s našimi dětmi
(Katharina, *2004, Christoph, *2007). Velkou část našeho
společného času trávíme aktivním muzicírováním. Ja sám hraji
odmalička na pozoun, tenorový roh a tubu, Petra hraje vedle
klavíru a příčné flétny na trubku. Hrajeme všechno od dixi přes
českou dechovku, BigBand až po vánoční koledy na adventních
trzích.
Od roku 2007 objevujeme okolí z výšky 2.500m, krátce po
narození mého syna se mi podařilo úspěšně složit pilotní zkoušky.
PP: V letadle tedy karty nerozebíráme, ale musím se přiznat, že se
o kartách často bavíme doma. Důvodem není workaholismus, ale
náš velký zájem o celou karetní problematiku, technologii a trh.
Kromě toho oba moc rádi cestujeme a objevujeme "exotická"
místa, jako například při naší poslední letní dovolené v jedné
zapadlé vesničce v Nízkých Tatrách.
cardmag: Co patřilo mezi Vaše dosavadní silné zážitky?
MP: Tak například přijít v pondělí ráno do kanceláře, v poledne se v jedné velmi urgentní záležitosti rozhodnout ten samý
večer nastoupit do letadla do Sydney. Tam přiletět v úterý večer, ve středu vést jednání, ve čtvrtek letět zpět, aby se ještě
stihl pátek v kanceláři, a o víkendu pak celý ten "blázinec" dospávat.
PP: Nebo navštívit v 5 dnech jednoho týdne před vánocemi 6 zemí a ve všech realizovat malou předvánoční oslavu.
Pro mne byl silným zážitkem před několika lety také telefonát našeho úplně prvního EMV zákazníka s informací, že jsme
vyhráli výběrové řízení…
MP: Výstava v Almaty, kdy nám organizátor nabídl exkursi do hor po skončení výstavy. Najednou šlo vše ráz na ráz, ani
nebylo možné se dojet do hotelu převléknout, a než jsme se stačili rozkoukat, nacházeli jsme se v obleku ve výšce
2.800m.n.m.
v
pohoří
Alatau
mezi
skupinou
naprosto
opilých
Holanďanů
a
Rusů
…
… a co zbude ze 1.200.000 letových mil ve službách karetního průmyslu během 11 let? Vzpomínky na přílet do Santiaga de
Chile na 3-denní veletrh bez kufru a stánku s celým příslušenstvím, které se při přestupování jednoduše ztratily. Na bleskovou
návštěvu Visa v San Francisku, večer let do New Yorku, konečně ve 2:00 ráno v hotelu, druhý den MasterCard Forum a večer
zase v airbusu do Vídně. Po výstavě v Káhiře se stánkem a celým vybavením na střeše rozviklaného taxíku, abychom ve
zbylých 8 hodinách před odletem stihli pyramidy … Raději mne zastavte, mohl bych vyprávět celé dny.
cardmag: A co patří mezi ty stinné stránky povolání tak, jak jej vykonáváte Vy?
MP a PP: Jednou z těchto stránek našeho povolání je fakt, že stále ještě příliš málo víme o kartovém obchodě z pohledu
karetních managerů našich klientů - jak a za jakých podmínek jsou naše produkty použity v praxi, jaká je úspěšnost různých
karetních programů atd.
Kromě toho máme po mnoho dní v roce "rozdělené ložnice" a ne vždy se můžeme věnovat svým koníčkům. Některé sobotní
večery také trávíme společným psaním prezentací či nabídek, ale to se snažíme dělat opravdu jen v největší časové nouzi. Čas
od času si zato ale můžeme užít společné služební cesty apod.
cardmag: Co patří mezi příjemné stránky Vašeho povolání?
MP a PP: Nekonečné možnosti získávání nových vědomostí a zkušeností, každodenní obohacení a rozšíření osobních
horizontů. Interakce s množstvím firem, národností a mentalit. Za každou firmou, za každým zákazníkem, ano, dokonce za
každou kartou stojí lidé. Lidé jsou ti, kteří mezi sebou uzavírají obchody.
MP: Rozeznat všechny potřeby těchto lidí a připravit půdu pro "hladové" obchodníky – to je úloha a poselství všech úspěšných
marketingových specialistů...
PP: Vedení a podpora úspěšných kolegů a jejich první úspěchy – práce s lidmi a o lidech.
MP a PP: A kromě toho ještě: západ slunce v hotelu v Beirutu, suši v Tokyu, ruská sauna v Moskvě s následujícím výletem do
Magnitogorsku, bílé noci v Petrohradě, Riga v létě, Riga v zimě, rybí pochoutka u Bosporu, zmrzlina v Sieně, každoroční
zakončení léta na konferenci v chorvatské Opatiji, 3 hodiny v Louvre po 3 dnech CarteS v Paříži, nový sníh ve Stockholmu,
čevapčiči v Bělehradě, velké pivo v Novoměstském pivovaru v Praze - a v neposlední řadě ty nesčetné bezesné noci před a
během SBK konferencí v průběhu minulých let ...
cardmag: Díky Vám oběma za zajímavé povídání a mnoho pohody v další činnosti.
PP & MP: díky i Tobě.
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PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

Platební karty v Nizozemí
Holandské sjednocené provincie vyhlásily svou nezávislost na Španělsku v roce 1579 (v Anglii
panovala Alžběta I., v Českém království Rudolf II. a v Kralicích na Moravě vyšel první díl
šestisvazkové Bible kralické). Během 17. stol. se Nizozemsko stalo vedoucí námořní a obchodní
mocností s koloniemi po celém světě. Nizozemské království (konstituční monarchie) vzniklo po
20leté francouzské okupaci v roce 1815. V roce 1830 se oddělila Belgie do samostatného království. Během II.
světové války Nizozemsko zůstalo neutrální, ale bylo napadeno a obsazeno Německem. Po válce se země stala
významným exportérem zemědělských produktů. Byla zakládajícím členem NATO a EEC (nyní EU) a přijala Euro
měnu v r. 1999. Státní svátek: Den královny 30. dubna (narozeniny královny matky).
Nizozemsko se rozkládá na rozloze 41 526 km2 (52% rozlohy Česka) s počtem obyvatelstva 16,57 mil. obyv.
(160% počtu obyv. v Česku), při hustotě obyv. 400 obyv/km2 (300% hustoty v Česku). Přírůstek obyvatelstva
činí 0,464%, tedy 76 000 obyvatel (v Česku je přírůstek prakticky nulový). Složení obyvatelstva je různorodé
(1999): Holanďané 83%, ze zbývajících jsou 9% původem neevropským, zejména z Turecka, Maroka, Antil,
Surinamu a Indonésie. Rozkládá se při ústí tří velkých řek: Rýn, Maasa a Schelda.
Nejníže položené je místo Zuidplaspolder -7 m, nejvyšší bod je Vaalserberg 322 m.
Pracovní síla čítá 7,5 mil. (45% obyv., 2007), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 67,8% z celkového počtu obyvatel.
V zemědělství pracuje 3% (4,1% v ČR), průmyslu 21% (37,6% v ČR) a ve službách 76% (58,3% v ČR)
obyvatelstva (2005). Počet imigrantů ročně dosahuje 43 000 (2,63 imigrantů/1,000 obyv., 2007).
Nizozemsko se těší prosperující a otevřené ekonomice, která je závislá zahraničním obchodě. Ekonomika se
vyznačuje stabilními zaměstnavatelskými vztahy, nízkou nezaměstnaností a inflací, přebytkem běžného účtu a
hraje významnou roli jako evropský přepravní uzel. V průmyslu převažuje zpracování potravin, chemikálií a nafty
a produkce elektrotechnických výrobků. Mechanizované zemědělství zaměstnává pouze 3% pracovní síly, a
vytváří velké přebytky pro zpracování potravin a na vývoz. Nizozemí vstoupilo společně s 11 dalšími EU státy do
euro zóny začátkem 2002. Stále láká přímé zahraniční investice a patří mezi 5 velkých investorů v USA.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2005): počet pevných telefonních linek
dosáhl 7,6 mil. (v ČR 3,2 mil.), počet mobilních čísel: 15,834 mil. (v ČR 11,776 mil.).
Telefonní systém je velmi rozvinut a dobře udržován. Místní pevné linky jsou z optických vláken, mobilní sítě patří
k největším v Evropě, 5 operátorů využívá třetí generaci GSM. Mezinárodní spojení zajišťují také 3 satelitní stanice
- 3 Intelsat (1 v Indickém oceánu a 2 v Atlantickém oceánu), 1 Eutelsat, a 1 Inmarsat (Atlantický a Indický
oceán) (2004).
Počet internetových serverů (2007) činí 11,17 mil. (v ČR 1,2 mil.) a počet internetových uživatelů je 14,544 mil.
(v ČR 5,1 miliónů). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z
pohodlí občanského života: 27 letišť, síť železnic – 2 811 km (ČR - 9 572 km), silnic - 134 000 km (v ČR - 127
747 km) a vodních cest - 6 183 km (ČR - 664 km).
V tabulce porovnáváme ekonomiky Nizozemska a České republiky.

Srovnání ekonomik, 2007

Nizozemí

Česko

638,9 mld. USD
11 500 mld. CZK
434 mld. EUR

249,1 mld. USD
4 503 mld. CZK
170 mld. EUR

16,57 mil.

10,228 mil.

38 600 USD
694 800 CZK
26 218 EUR

24 400 USD
441 103 CZK
16 570 EUR

7,5 mil.

5,35 mil.

Míra inflace

1,6%

2,6%

Nezaměstnanost

4,1%

6,6%

HDP
Počet obyvatel
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2007)
Počet pracujících
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Vydávání karet v Nizozemsku
Na bankovním trhu působí 141 bank, z toho 94 komerčních bank, Rabobank, 7 úvěrových institucí, 4 spořitelny, 4
hypotéční banky a 31 zahraničních bank. V zemi je přes 2 500 bankovních poboček, z nich 49% patří družstevním
bankám (Rabobank) a zbytek komerčním bankám. Největší 4 banky představují drtivou většinu kapitálu ve
finančním sektoru.
Název banky (2006)

Splacený Kapitál (Euro)

ING Group (včetně Postbank)

1 227 000 000

ABN AMRO

987 000 000

Fortis Bank

675 000 000

Rabobank

556 000 000

Pořadí bank podle počtu poboček
Název banky (2006)

Počet poboček

Rabobank

1 229

ABN AMRO

555

ING Group (včetně Postbank)

255

SNS Bank

170

Fortis Bank

159

Počet vydaných karet dosáhl v roce 2005 více než 30 mil. karet v oběhu. Ve vztahu k dospělé populaci to
představuje 2,2 karty na osobu (v ČR - 0,75 karty na osobu). Trh je sedmý největší v západní Evropě a vykázal
mezi lety 2001 - 2004 CAGR roven 4%.
Typy karet. Podíl vydaných debetních karet zůstává od roku 2002 stabilní; představují 72% všech platebních karet
a 80% všech vydaných bankovních karet. Po té, kdy se vydavatelé orientovali více na kreditní karty
s revolvingem, nastala také obvyklá situace, podíl charge karet poklesl během let 2001 - 2004 z 12% na 10%
trhu. Ve stejném období počet kreditních karet vzrostl o 35%. Karty asociací VISA a MasterCard představuji 60%
trhu, ale pouze 12% bankovních karet bylo kreditních.
Všechny banky vydávají platební karty, přičemž pět největší bank je vydávají samy a pro ostatní menší banky je
vydává společnost PaySquare l www.paysquare.nl. Trhu dominují bankovní karty, je jich 90% .
Z kobrandovaných kreditních karet můžeme uvést: Azur MasterCard, Gold MasterCard, World Signia, MasterCard
Zakenkaart, MercedesCard, Rode Kruis MasterCard, Visa Voordeel & Gemak Card, Pretium Visa Card, Miles &
More Visa Credit Card.
Typy platebních karet

10%
18%

72%

Debetní

Kreditní

Charge

Největší vydavatelé:
ING Group je největší vydavatel karet s téměř 10 mil. platebními kartami (2004); ING Bank a Postbank vydávají
debetní karty, a společnost ING Card charge/kreditní karty.
Na druhém místě byla Robobank, která vydala 8,3 mil. karet a je hlavním vydavatelem produktů MasterCard s 1,1
mil. karet v oběhu. 87% karet Robobank bylo debetních, cca 1,6 mil. jich bylo domácích.
Pět největších vydavatelů vytváří 89% kartového trhu. Hlavním vydavatelem kreditních karet je společnost
Internatrional Card Services (ICS), která vydává karty pro svou mateřskou banku Fortis se zaměřením na
kobrandované karty.
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Největší vydavatelé (2004)
(v tisících)
ING Group

Debetní

Charge

Kreditní

Celkem

8 600

650

615

9 865

Rabobank

7 200

1 100

3

8 303

ABN AMRO

3 800

260

Fortis Group

1 553

PrimeLine
SNS Bank

1 000

390

4 450

2 300

3 853

1 200

1 200

56

1 056

Rozdělení karet podle druhu.
Standardních karet MasterCard bylo 2,8 mil., o 60% více než karet VISA (1,8 mil.). Všechny VISA karty byly
kreditní, zatímco kreditních MasterCard karet bylo jen 42% - jsou však na vzestupu v důsledku umisťování
mezinárodních známek na privátní karty obchodníků.
MasterCard také dominuje v oblasti Gold a Business produktů: 812 000 T&E karet MasterCard vůči 353 000
výběrovým VISA kartám. American Express vede v oblasti T&E karet, Diners Club nebyl schopen si během
poslední dekády udržet svou pozici, počet karet poklesl z 90 000 (1994) pod 40 000 karet (2004).
Druhy karet

VISA; 6,70%

American Express;
0,90%
Diners Club; 0,10%

MasterCard ;
13,30%

Maestro; 64,60%

PIN only; 14,40%

Využívání karet v Nizozemsku
Bankomaty
Od roku 1998 jsou původní privátní bankomaty jednotlivých bank spojeny do společné sítě a držitel karty tak není
omezován. Každý bankomat (ATM) je napojen na společnost Equens, dříve Interpay l www.equens.com. Velké
banky si řídí ATM samy, jen „non-on-us“ transakce jsou zpracovány v Equens.

Holandský trh (2006) pro ATM je 8. největší v Evropě s 8 933 bankomaty, a představuje 2,6% celého regionu.
Zároveň došlo k nejvyššímu meziročnímu navýšení počtu ATM o 9,4% (767 ATM) od r. 1997. Na zvýšení měla vliv
Postbank s 588 novými instalacemi, jako důsledek umístění ATM do obchodního řetězce Albert Heijn.
Ke konci roku 2006 hustota bankomatů na milión obyvatel se změnila meziročně z 542 na 498 bankomatů
(srovnání s ČR - 330 ATM/mil obyv.). To je mnohem méně než je evropský průměr 736 ATM. Trh je vysoce
koncentrovaný a pět největších provozovatelů bankomatů ovládá 89%. Za zmínku stojí skutečnost, že došlo
k ústupu instalovaných bankomatů v obvodových zdích poboček (through-the-wall) ve prospěch bankomatů
instalovaných mimo bankovní pobočky (v 2002 jen 31% bankomatů bylo instalován ve zdi). Velké oblibě se však
stále těší ATM v pobočkách bank (ve vestibulu nebo hale). Celkové rozmístění bankomatů uvádí graf.
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Rozmístění ATM

Vestibul;
12,50%

Mimo banku;
43,00%

Hala; 13,10%

Ve zdi; 31,40%

Statistika využívání bankomatů:
Bankomaty (2006)

8 933 ks

Počet plateb

539 mil.

Objem plateb

57 mil. EUR

Průměrný počet transakcí na jednotlivém bankomatu však stále klesá, stejně tak poklesl objem vybraných
prostředků. Také průměrná částka jednoho výběru poklesla z 118 EUR (2005) na 106 EUR (2006), a to zejména
vlivem zvýšeného počtu bankomatů instalovaných mimo banky, kde jsou obecně vybírány nižší objemy hotovosti.
Dodavatelem největšího počtu bankomatů zůstala společnost NCR i v r. 2006, která instalovala 66% celkového
počtu, přestože její podíl poklesl o 4%. Naproti tomu firma Wincor Nixdorf zaznamenala pěti procentní růst na
podíl 24%.
Obchodní místa
Banky jsou zodpovědné za uzavírání smluv s obchodníky a zajištění POS terminálů. Většina smluv na přijímání
MasterCard karet je uzavírána společností PaySquare a smlouvy na karty VISA společností ICS; nyní jsou obě
společnosti držiteli duální licence pro VISA i MasterCard. V posledních letech na holandský trh přijímání karet
vstoupili zahraniční společnosti, belgická Bank Card Company a německá B&S Card Services. Smlouvy jsou
uzavírány na dobu určitou v rozmezí jeden rok až pět let.
O rozvinutém trhu svědčí obliba debetních karet k provádění velké většiny transakcí. Počet transakcí narostl za
10 let na sedminásobek. Debetní karty měly 72% podíl všech karet, a bylo s nimi generováno 92% všech plateb.
Obchodníci (2004)
Počet plateb

1 358 mil.

Objem plateb

78 600 mil. EUR

Průměrná částka transakce dosahovala 55 EUR u debetních, 84 EUR u charge a 111 EUR u kreditních karet.
Závěrem můžeme konstatovat, že vybavení holandské populace kartami (2,2 karty na osobu) je i na západní
Evropu vysoké, a to vzhledem k vyspělému trhu a oblibě karet u obyvatelstva. Počet transakcí rostl (2001 – 2005)
průměrným ročním tempem 3,6 %, s více než 1,8 mld. transakcí za rok. Oproti jiným evropským státům je tento
růst ovlivněn zejména silným používáním debetních karet.
Stav migrace na EMV karty je v Nizozemsku alarmující, mezi několika důvody je nejzřetelnější chybějící „business
case“ v rámci holandského trhu. Na druhé straně společnost Equens provedla první SEPA kreditní transakci
v lednu 2008 a prokázala tak přizpůsobení infrastruktury pro zpracování přeshraničních plateb kartami v rámci
SEPA.
cardmag l research ft l grafika a foto rk l rbr l cia world factbook
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

Předplacené karty vyžadují
„parciální autorizace“

Mobilní komunikace s držiteli karet
Ke službám spojených s platebními kartami patří
komunikace s jejich držiteli v případě podezření na
zneužití karty. Call centra, která používají vydavatelé
karet mají až 22 různých scénářů („komunikačních
bodů“) při informování o podezření na podvod, o
úhradě plateb, marketinku apod. Společnost
Adeptra vytvořila virtuálního komunikátora, který
nahrazuje
práci
živého
operátora a komunikuje
s držiteli
karet
prostřednictvím jedno- nebo obou-směrných SMS
zpráv odesílaných na mobilní telefony. Společnost
tuto technologii nelicencuje, ale nabízí tuto službu
prostřednictvím svého hostitelského serveru a
integraci do back-office vydavatele k získávání
aktuálních údajů o držiteli v reálném čase.
Klienti v UK, Španělsku, Belgii, Portugalsku a Francii
používají technologii Adeptra pro hlasové zprávy
odesílané na mobil k podpoře řešení situací při
včasných upomínkách na dlužné částky (collections),
varování před podvody, upozornění na porušení
podmínek, aktivaci karty a přenos zůstatků. Naproti
tomu v USA v bance JPMorgan Chase jsou o krok
dále – zasílají dvousměrnou, interaktivní SMS –
textovku s varováním o podvodu. Držitel se přihlásí
do programu a ví, že za SMS bude platit standardní
poplatek operátorovi. Za to získá upozornění od
banky, jakmile banka odhalí podezřelou transakci.
Pokud je podvod držitelem odpovědní SMSkou
potvrzen, Adeptra volá na klientův mobil a propojí ho
s operátorem, který s ním problém vyřídí. Stránky
společnosti: www.adeptra.com

Rozšířující se nabídka a obliba předplacených karet
vyvolává potřebu nové „předautorizační“ procedury,
označované jako parciální autorizace. Důvodem je
rostoucí počet zamítnutých obchodních transakcí
následkem nedostatečného zůstatku na předplacené
kartě, nepokrývajícího celou placenou částku. Zvláště
nepříjemná situace může nastat při placení takovou
kartou
za
odběr
pohonných
hmot
u
automatizovaného čerpadla.
MasterCard Prepaid připravuje řešení, umožňující
předejít většině takto zamítaných transakcí novou
procedurou „parciální autorizace“. Spočívá v zavedení
zprávy „žádost o zůstatek“ a potvrzení „parciální
autorizací“ do autorizační procedury při platbě
předplacenou kartou. To umožní obchodníkovi zjistit
zůstatek na kartě před uskutečněním platby a
autorizovat platbu do výše tohoto zůstatku. Zákazník
pak má možnost rozhodnout, chce– li chybějící
částku doplatit v hotovosti. Plná implementace bude
vyžadovat úpravy u acquirerů a v platebních
terminálech. V r. 2007 byla takto upravená
autorizační procedura zavedena u některých
čerpacích stanic v USA.
Podobný systém avizovala v r. 2007 pro čerpací
stanice Shell také Visa Inc. (spojení býv. Visa Int
s Visa Canada). Ten pracuje tak, že po vložení
předplacené karty systém online ověří zůstatek na
kartě, a autorizuje platbu do výše zůstatku. Po
vydání odpovídajícího množství pohonné hmoty se
čerpadlo automaticky vypne. Visa udává, že systém
umožňuje zvýšit počet schválených transakcí až o
25%. Po implementaci u sítě Shell v USA plánuje
Visa zavést parciální autorizace i v Evropě.
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BEZPEČNOST

partner rubriky

Podvody s kreditními a debetními kartami v UK v r. 2007
Britská asociace APACS|vydala v březnu 2008 zprávu o kartových podvodech v UK za rok 2008. Celkovýž objem
podvodných transakcí vzrostl o 25,3% oproti roku 2006 a to díky 37% nárůstu podvodných transakcí bez
přítomnosti karty a enormnímu nárůstu (46%) podvodů s padělky magnetických proužků britských karet
v zahraničí, v zemích dosud nekonvertovaných na čipovou technologii.
Naproti tomu výrazně poklesly domácí podvody se ztracenými, nedoručenými a podvodně vyžádanými kartami.
APACS současně oznámil zřízení nového orgánu pro boj proti kartovým podvodům - Payments Industry and Police
Joint Intelligence Unit (PIPJIU), který má zintenzivnit protipodvodné aktivity dosavadní Dedicated Cheque and
Plastic Crime Unit (DCPCU) – speciální policejní jednotky sponzorované bankami.
Data podle zprávy APACS|podávají následující tabulky (hodnoty v GBPmil).
Typ podvodu

2004

2005

2006

2007

06/07

Internet/MO/TO
(card not present)

150,8

183,2

212,7

290,5

+37%

Padělky karet
(counterfeit)

129,7

96,8

98,6

144,3

+46%

Ztracené karty
(lost/stolen)

114,4

89,0

68,5

56,2

- 18%

Podvodně vydané
(Card ID theft)

36,9

30,5

31,9

34,1

+ 7%

Nedoručené karty
(mail-non-receipt)

72,9

40,0

15,4

10,2

-34%

UK podle typu podvodu

GBP mil

350
300
250

card not present
counterfeit

200

lost/stolen

150

card ID theft

100
50

mail-non-receipt

0
2004

2005

2006

2007

rok

Z toho podle typu transakce:
Podvodné platby
(sales face-to-face)

218,8

135,9

72,1

73,0

+ 1%

Podvodné výběry
(ATM fraud)

74,6

65,8

62,0

35,0

- 44%
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UK podvody: Sales/ATM
250

GBP mil

200
150

sales face-to-face

100

ATM fraud

50
0
2004

2005

2006

2007

rok

Z toho podle místa transakce:
Domácí
(UK fraud)

412,3

Zahraniční
(abroad)

92,5

356,6

309,9

327,6

+ 6%

82,8

117,1

207,6

+77%

UK podvody: doma/v zahraničí
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Průzkum podvodů při internetových platbách a obrana proti nim
Rozvíjející se e-commerce představuje pro uživatele interetu i držitele karet specifickou oblast rizik. Z hlediska
kartových asociací jde o podvody spadající pod široké označení CNP – Card-not-present. Z hlediska internetových
obchodníků jde o specifické podvody a brání se jim vlastními cestami.
Internetoví obchodníci v USA založili v roce 2002 obchodní sdružení „Merchant Risk Council“ (MCR) s cílem snížit
podvody na webu sdílením informací mezi svými členy (předpokladem
úspěšného boje proti podvodům je v prvé řadě spolupráce). Sdružení
zveřejňuje pro veřejnost jen vybrané údaje, úplná výroční zpráva o
podvodech je přístupná jen 120 velkým internetovým obchodníkům,
kteří tvoří Výbor platinových členů. Z nich se 57 podílelo na průzkumu, který byl však součástí velké studie řízené
společností CyberSource, které získala data od celkem 318 společností podnikajících v e-commerce.
Platinoví členové dosahovali lepších výsledků v obraně proti podvodům než ostatní obchodníci. Jejich průměrné
ztráty z on-line podvodů byly jen 0,8% z celkového obratu. U nečlenů s obratem vyšším než 50 mil USD byly
ztráty 1,2 %. [Srovnejme tento údaj též s celosvětovou statistikou ztrát z podvodů na karty – 0,21 % obratu na
karty, v ČR – pouze 0,013 %].
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Členové MCR jsou také schopni snížit ztráty plynoucí z podvodných objednávek zboží, a ohlásili, že jen 0,56%
přijatých objednávek se později prokázalo jako podvodné (srov. 0,67% pro větší on-line obchodníky). Přitom
polovina platinových členů hlásila podvodné objednávky v rozsahu méně než 0,20%.
Tyto výsledky jsou u MCR platinových členů dosahovány využíváním více detekčních nástrojů a větší automatizací
procesů. MCR platinoví obchodníci používají průměrně 8,2 nástrojů proti podvodům oproti 6,8 nástrojů u velkých
obchodníků. MCR platinoví obchodníci mají také nízký počet manuálně zpracovávaných a prověřovaných žádostí
na podvody ve výši 13% (snížení z 14% v 2006, u nečlenů jde o 15%). To je významné, neboť na manuální
prověřování žádostí připadá polovina celkového rozpočtu na boj proti podvodům u online obchodníků.
(www.merchantriskcouncil.org)
K detekci podvodných objednávek slouží také různé programové podpory. Většinou
obchodníci nasazují 8 oddělených protipodvodných softwarových nástrojů, každý
bývá vytvořen proti specifickému problému – rizikové transakce, ověřování adres,
determinace zeměpisné polohy počítače objednavatele a vyhledávání propojených
objednávek. Nová společnost Accertify nabízí produkt ese sloučenými funkcemi, které obsahují všechny uvedené
a další funkce. (www.accertify.com)
Secured Locked™ - internetové platby bez sdílení citlivých dat s obchodníky
U internetových plateb se vyskytuje velká skupina spotřebitelů, která se obává sdělit číslo své karty (a
bezpečnostní kód) neznámým poskytovatelům prodeje z obavy, aby finanční informace neputovaly volně po
webu. Také obchodníci trpí ztrátami z podvodů realizovanými ukradenými finančními daty zákazníků. Řešení
společnosti SEERGATE (www.seergate.com) při platbách za internetové nákupy spočívá na myšlence nesdílet
ŽÁDNÉ citlivé osobní informace mezi různými systémy podílejícími se na platební transakci, a zejména zabraňuje
předání finančních informací o účtu zákazníka obchodníkovi. V posledních letech kartové asociace VISA a
MasterCard začaly klást velký důraz na ochranu citlivých dat u obchodníků, s vyvolanými dodatečnými náklady na
zabezpečení, a tak není divu, že se hledají alternativní řešení bez použití karet, např. převody z účtu.

Produkt Secured Lock™ je založen na technologii duálních tokenů; zákazník je z platební stránky obchodníka
převeden na internetovou stránku své banky, a pak zpět k obchodníkovi k dokončení transakce. Obchodník
nezpracovává zákazníkova data o účtu, místo toho je mu sdělen jen jednorázový token (řetezec alfanumerických
dat). Zúčtování mezi bankou a obchodníkem je zajištěno společností Seergate, která zaplatí obchodníkovi během
24 hodin s použitím národního mezibankovního clearingového centra (v USA např. ACH, v jiných státech bude mít
„spřátelenou“ finanční instituci). Za tuto službu obchodník zaplatí nižší provizi než je běžná u platebních karet.
Produkt využívá open source platformu, usnadňující integraci produktu Secure Lock jak do webových stránek
obchodníka, tak banky. Platba probíhá v reálném čase, což sníží počet zpracování výjimečných případů. U
cleringových center se data zpracovávají v dávkách, nikoli v reálném čase. Secure Lock bude v letos zaveden
v Jižní Africe, Singaporu, Sri Lance a Brazílii; příprava probíhá v USA a Izraeli. Výzkumné práce jsou soutředěny
v Izraeli a Thajsku. Ředitel společnosti Tom Cannon dříve pracoval pro First Data a American Express.
cardmag l ft l nilson report

Trend bezpečnostní situace v platbách kartou v ČR
Je charakterizován mírou podvodů provedených při transakcích platebními kartami systémů MasterCard a Visa
v České republice:
ROK

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
(1.pololetí)

ČR - %

0,073

0,057

0,064

0,040

0,013

0,027

0,023

7,3

5,7

6,4

4

1,3

2,7

2,3

8,6

8,4

ČR - Basis
Evropa - BP

Jde o číselné vyjádření poměru objemu podvodných případů hlášených vydavatelskými bankami k celkovému
objemu transakcí kartami provedenými v ČR za příslušný rok, tedy
Objem podvodů v Kč
-------------------------- %
Objem transakcí v Kč
Mezinárodní vyjádření v Basis Points znamená stonásobek vyjádření v %
Objem transakcí zahrnuje platby i výběry všemi kartami systémů Visa a MasterCard (vydanými v ČR i v zahraničí)
provedené na území ČR. Údaje vycházejí z dat zpracovaných společnostmi MasterCard Europe a Visa Europe.
cardmag | kk
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partner rubriky

Zákazníci chtějí nové technologie

jemuž je permanentně vystavován. Proto evropští
spotřebitelé oceňují především malé, každodenní
radosti a volí ty obchodníky, kteří chápou jejich
potřeby a umějí na ně reagovat. Kratší fronty, více
pokladen, příjemný personál a v neposlední řadě i
širší spektrum možností platby – to všechno si dnešní
zákazník představuje pod pojmem pohodlný nákup.

Rozsáhlý spotřebitelský průzkum zjistil, že
možnost výběru, pohodlí a flexibilita služeb
jsou
hlavními
faktory
ovlivňujícími
spokojenost zákazníků
Podle nového průzkumu
společnosti Visa Europe je pro
evropské spotřebitele při nákupu
rozhodující dostatečná možnost výběru, pohodlnost a
flexibilita při výběru služeb. Zavádění nových
technologií a inovací v oblasti transakcí prováděných
platebními kartami jsou z tohoto pohledu vstřícným
krokem na cestě k uspokojení potřeb evropských
zákazníků.

Visa Europe vychází tomuto trendu vstříc a nabízí
bankovní karty, které v širší perspektivě přispívají
k rychlejšímu a pohodlnějšímu nakupování.
V některých evropských zemích, například
v Maďarsku, lze prostřednictvím platebních karet
Visa platit i daně. Jednou z výhod pro naše
spotřebitele může být fakt, že při stažení
padesátihaléřových mincí obchodníci zaokrouhlují
hotovostní platby směrem nahoru, kdežto při platbě
kartou je zákazníkovi odečtena přesná suma.

Tento průzkum nechala společnost Visa zpracovat
proto, aby mohla pomoci obchodníkům nalézt
odpověď na to, jak lze inovace, technologie a
zároveň informace o potřebách zákazníků využít
k úspěchu v jejich podnikání.

Hlavní poznatky zmiňovaného průzkumu chování
spotřebitelů jsou následující:
Nabídka co nejširší škály platebních možností
p o s k y t u j e
z á k a z n í k o v i
pohodlí
výběru. V některých částech Evropy
zákazníci stále dávají přednost platbě hotovostí,
dominantním trendem je příklon k bezhotovostním
platbám, a to do takové míry, že zákazníkům již vadí
obchodníci, kteří odmítají platbu kartou přijímat.
Výhodou platby kartou by měla být rychlost a dobrá
kontrola nad výdaji.

Průzkum odhalil následující evropské spotřebitelské
trendy:
rádi nakupujeme: 69 % zákazníků v Polsku a
75 % spotřebitelů v Řecku tvrdí, že velmi rádi
nakupují
Rádi si dopřejeme „něco extra“: 69 %
Němců, kteří o sobě prohlašují, že jsou „velice
šťastní“ a že jejich život by nemohl být „lepší“ si
alespoň jednou týdně dopřejí nějakou radost
Každodenní malé radosti se počítají: 73 %
Italů prohlásilo, že úsměv prodavače jim hned zlepší
náladu
Málo času: Polští spotřebitelé říkají, že nemají
čas věnovat se věcem, které by je učinili šťastnými
Rychlost a pohodlí se počítají: Zhruba 50 %
Němců uvádí, že fronty jsou na nakupování to
nejhorší
Online a nonstop: 78 % britských spotřebitelů
uvedlo, že mají rádi nákup po internetu, protože
mohou nakupovat nonstop
Bezpečnost se počítá: 71 % britských
spotřebitelů uvedlo, že by nakupovali na internetu,
kdyby to bylo bezpečnější; 70 % Němců tvrdí, že na
internetu sáhnou spíše po prodejci, jehož kamenné
obchody znají
Dohled nad výdaji: 70 % Italů uvádí, že mají
„obavy“ při utrácení; z britských peněženek „zmizí“
ročně 83 miliard liber
Možnosti platby: 40 % Němců dává přednost
platbě kartou a používali by ji více, kdyby to šlo;
v Británii dává přednost platbě kartou 60 %
dospělých.

Čipové karty zabezpečené PINem se ukázaly
jako významný krok vpřed a značně pomohly
jak
obchodníkům,
tak
spotřebitelům.
Obchodníci se v tomto ohledu mohou těšit na řadu
nových vylepšení, která jsou možná právě jen díky
čipu a PINu. Mezi ně patří bezkontaktní platby jako
Visa payWave, předplacené karty, multifunkční karty,
možnost vydávat karty okamžitě na místě nebo
platby pomocí mobilních zařízení.
Klíčem k úspěchu je vícekanálový přístup.
Obchodníci si musejí uvědomit specifika jednotlivých
typů obchodu (online prodej, kamenné obchody,
samoobslužné kiosky) a investovat do takové
platební technologie, která v daném případě nabídne
zákazníkovi největší bezpečí a pohodlí. Součástí
výběru platebního řešení by mělo být i přijetí
bezpečnostních iniciativ, jako je například Verified by
Visa nebo „ověření dynamickým přístupovým kódem“
a přijetí nových způsobů platby, jako je Visa
payWave.
Dnešní zákazník je podstatně náročnější než kdykoli
dříve. Pokud chce obchodník v tomto náročném
prostředí uspět, musí především vědět, jak si
zákazníka získat. Průzkum ukázal, že efektivní a
inovativní platební systémy hrají ve snaze o dosažení
tohoto cíle významnou úlohu. Visa Europe bude i
nadále usilovat o to, aby bylo dosaženo spokojenosti
zákazníků i obchodníků.

Rozsáhlý průzkum Visa Europe uskutečnila
v Německu, Řecku, Itálii, Polsku a Velké Británii
v letech 2006 a 2007. Vyplývá z něj, že evropský
zákazník požaduje pohodlné nakupování bez stresu,
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ekonomika. Mohou tak zajišťovat spojení, jehož
prostřednictvím probíhá skutečný globální obchod,“

Výsledky globálního průzkumu
MasterCard Worldwide Centers of
Commerce

uvedl Dr. Yuwa Hedrick-Wong, ekonomický poradce
společnosti MasterCard Worldwide. „Tento průzkum

přináší cenné poznatky o metropolích, které se
nacházejí v centru globálního obchodu, i o faktorech,
na kterých stojí obchod v každé z nich.“

Výzkum společnosti MasterCard zkoumá strategickou
úlohu měst ve světové ekonomice
Zpráva jmenuje padesát měst, která jsou centry
nové globální ekonomiky. Na prvním místě se umístil
Londýn, čtyři města z první desítky leží v asijskotichomořské oblasti.

Nejdůležitější poznatky
Londýn - nejdůležitější centrum obchodu na
světě.
Díky pružnému prostředí pro podnikání, silným
globálním finančním svazkům a mimořádně vysoké
úrovni mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a
konferencí získal Londýn na indexu center obchodu
první příčku. Londýn překonává New York ve čtyřech
ze šesti hodnotících ukazatelů a vede si výrazně lépe
než
ostatní
evropská
města.

Praha – 19. června 2007 – Společnost MasterCard

Worldwide minulý týden
zveřejnila první výsledky
výzkumného
programu

MasterCard Worldwide Centers
of Commerce™, zabývajícím

se úlohou světových měst
v globálním obchodě. Cílem
výzkumu je prozkoumat a
zhodnotit, jak nejvýznamnější města ovlivňují
globální ekonomiku. Nejdůležitější součástí
výzkumného programu je první výroční index
světových center obchodu (MasterCard Worldwide
Centers of Commerce Index™), přinášející dosud
nejkomplexnější analýzu a srovnání velkých měst.

New York se umístil za Londýnem kvůli
celostátním hospodářským faktorům a tržní
regulaci.
Někdejší bezkonkurenční hlavní město finančního
světa přišlo kvůli Londýnu o vedení. V hlavním
ukazateli hodnotícím finanční transakce obsadil New
York druhé místo, a to především proto, že regulace
newyorského trhu s dluhopisy ovlivňuje objem
kótovaných prodejů. Pozice New Yorku je také
ovlivněna méně stabilní americkou ekonomikou a
větším kolísáním amerického dolaru.

Index vypracovaný skupinou předních ekonomů řadí
padesátku center obchodu na základě šesti
ukazatelů, hodnocených celkem více než stovkou
bodů. Na prvním místě se umístil Londýn, za ním
následuje New York, Tokio, Chicago a Hongkong.
V první desítce se dále umístil Singapur, Frankfurt,
Paříž, Soul a Los Angeles. Úplné znění zprávy je
k dispozici na adrese
www.mastercardworldwide.com.

Americkou dvojkou je díky financím a inovaci
Chicago.
Čtvrté nejdůležitější globální centrum obchodu, které
za sebou nechalo i města jako Hongkong a Los
Angeles, boduje v oblasti finančních toků díky svým
komoditním a finančním trhům. Chicagské prvotřídní
instituce pro vyšší vzdělávání zajistily městu vysoké
skóre v oblasti inovací a vytváření vědomostí.

„K úspěchu na dnešním globálním trhu je nezbytně
nutné pochopit, jak jsou města navzájem propojena
a jak rostou,“ prohlásil Robert W. Selander, předseda

Města, kde se nejsnáze podniká - Montreal,
Toronto a Vancouver.
Kvalitní systém státní zdravotní péče, vynikající
infrastruktura, nízká hustota dopravy a snadný
přístup k veřejné dopravě – to vše přispělo k tomu,
že Montreal, Toronto a Vancouver jsou pro
podnikatele těmi nejatraktivnějšími městy.

představenstva a generální ředitel společnosti
MasterCard Worldwide. „Program Worldwide Centers

of Commerce tuto potřebu řeší tak, že charakterizuje
a analyzuje společné znaky měst, která nejvíce
přispívají k růstu globální ekonomiky.“
Jako doplněk k indexu světových center obchodu
vydala společnost MasterCard také zprávu o
průzkumu center obchodu nazvanou Dynamika
globálních měst a globálního obchodu (The Dynamics
of Global Cities and Global Commerce). Součástí
zprávy je odborný komentář týkající se úlohy, kterou
jednotlivá města hrají při propojování sítě globálního
obchodu. Komentář je k dispozici na adrese
mastercardworldwide.com. V nadcházejících měsících
zveřejní MasterCard další informace včetně indexu
růstu, který měří tempo a rozsah změn, k nimž
dochází v jednotlivých městech zahrnutých do indexu
center obchodu; a dalšího indexu, který bude
identifikovat a sledovat nově vznikající centra
obchodu v rozvojovém světě.

Madrid, evropská brána pro jihoamerické
firmy, se stává finančním lídrem.
Madrid se umístil celosvětově na 16. a v Evropě na
šestém místě, především díky mimořádně silnému
trhu dluhopisů, nízké inflaci a nízké míře výkyvů HDP
a směnných kurzů.
Ekonomická propast mezi východní a západní
Evropou přetrvává.
Nejhůře se ze západoevropských měst na seznamu
umístil Řím, který získal téměř stejné hodnocení jako
Budapešť – nejlépe umístěné město východní
Evropy. Rozdíl mezi západní a východní Evropou
přetrvává napříč všemi šesti hodnotícími ukazateli.

„Význam měst roste také díky tomu, že stoupá
důležitost znalostí na úkor vybavenosti materiály.
Díky tomuto trendu se města stala uzly ve složitých
sítích, na jejichž základě funguje globalizovaná
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Tokio táhne ekonomiku asijsko-tichomořské
oblasti.
Tokio, lídr ve svém regionu a celosvětově třetí místo,
se může chlubit indexem Nikkei 225, nejvyšším
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počtem vytvořených patentů na světě a leteckým
uzlem, který překonává už jen Hong Kong.

Roste míra globalizace a
konkurenceschopnosti Latinské Ameriky.
Tři města z Latinské Ameriky, která se umístila mezi
50 celosvětovými centry obchodu, potvrzují, že úloha
tohoto regionu v globální ekonomice je čím dál
důležitější.

V první desítce se umístili tři někdejší „asijští
tygři“.
Mezi 10 nejdůležitějších center obchodu se dostal
Hongkong, Singapur a Soul. Soul boduje díky svému
systému vyššího vzdělávání a produkci patentů,
zatímco Hongkong a Singapur získaly nejvyšší
hodnocení za kvalitu svého obchodního klimatu a za
svůj význam v rámci globální finanční sítě. Singapur
navíc získal dobré hodnocení za vládní politiku, která
podporuje mezinárodní podnikání a obchod.

Kontakty:
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations,
+420 221 998 237,
+420 602 266 316,
milan.kriz@ogilvy.com

Dubaj lídrem v oblasti Blízkého východu díky
kvalitnímu podnikatelskému klimatu.
Dubaj, která je nejdůležitějším uzlem letecké i
nákladní dopravy ve svém regionu, má navíc flexibilní
podnikatelské klima, díky němuž je optimální pro
rozvíjející se firmy.
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Průzkum MasterCard realizovaný mezi studenty VŠE

Mezi studenty Vysoké školy ekonomické v Praze byla realizována studie, jejímž účelem bylo odhalit vztah mladých
lidí k jednotlivým krajům České republiky, a to hned z několika různých hledisek. Studenti se zamýšleli nejen nad
tím, ve kterém kraji by v budoucnu chtěli získat práci, ale například také nad tím, kde by rádi vychovávali své děti
či prožili důchod.
Průzkumu se zúčastnilo přes 300 studentů Vysoké školy ekonomické. Respondenty průzkumu tvořily z 55 %
dívky, 45 % pak studenti mužského pohlaví. Většinou se jednalo o studentky a studenty prvního ročníku.
Anketa byla realizována v první polovině března 2008 a to v souvislosti s odborným projektem MasterCard
česká centra rozvoje.
Nižší počty, resp. procenta preferovanosti moravských krajů jsou ovlivněny nižších zastoupením studentů z
Moravy na VŠE

Přehled jednotlivých otázek:
1) Který český kraj je podle Vašeho názoru nejvhodnější pro trávení volného času/kam nejraději jedete o volném
víkendu?
2) Pokud byste mohli budovu VŠE umístit do libovolného českého kraje, který byste vybrali? (Tj. ve kterém byste
nejraději prožili svá studentská léta?)
3) V případě, že by byly ve všech regionech nabízeny stejné platové podmínky, ve kterém kraji ČR byste chtěli
pracovat po ukončení studia?
Změnil by se tento kraj v horizontu 10 let?
4) Ve kterém českém kraji byste nejraději žili a vychovávali děti?
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5) Uveďte, ve kterém kraji ČR byste nejraději žili s ohledem na infrastrukturu, nezaměstnanost, výši životních
nákladů apod.
6) Ve kterém českém kraji byste chtěli prožít důchod?
1) Kraj nejvhodnější k trávení volného času
Studenti považují za nejvhodnější kraj k trávení volného času kraj Jihočeský (26 %), na druhém místě se umístila
Praha (18 %) a na třetím místě Středočeský kraj se 13 %.

Důvody uváděné u tří nejčastěji zmiňovaných krajů:
Jihočeský kraj (26 %):
Mladí lidé preferují Jihočeský kraj z mnoha důvodů. Většina z uvedených důvodů má jakýsi emocionální aspekt,
který se s tímto krajem pojí. Respondenti by trávili svůj volný čas v jižních Čechách především kvůli krásné
přírodě, rybníkům a památkám. Je zde podle nich spousta hezkých měst, hradů a zámků a mají zde také velkou
možnost sportovního vyžití (např. cykloturistika či sjíždění řek).
Z konkrétních destinací Jihočeského kraje studenti spontánně zmínili kromě Šumavy také Orlickou přehradu, Lipno
a Novohradské hory.
Jihočeský kraj uváděly častěji ženy než muži.
Hlavní město Praha (18 %):
Studenti si na Praze cení především nespočet možností trávení volného času, kulturní vyžití a zábavu. Mezi
důvody hovořícími pro Prahu se objevila například možnost sehnat brigádu, s čímž mohou mít studenti v jiných
krajích větší obtíže.
Ženy uvádějí jako důvody i nákupní střediska a ve srovnání s muži také častěji zmiňovali Prahu v souvislosti
s kulturními akcemi a příležitostmi.
Z konkrétních míst v Praze a blízkém okolí studenti zmínili Divokou Šárku a Slapy.
Středočeský kraj (13 %):
Většina studentů, kteří by svůj volný čas rádi trávili ve Středočeském kraji, zmiňovali jako výhodu především
blízkost Prahy a dobrou dopravní dostupnost. Mezi klady této oblasti patří podle respondentů také krásná příroda
a turistika.
Konkrétní destinace, které se spontánně objevily mezi důvody ke strávení volného času v tomto kraji, je Český ráj
a okolí řeky Sázavy.
Pouhé 1 % respondentů uvedlo jako kraj ideální ke strávení volného času Ústecký a Olomoucký kraj.
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2) Kraj nejvhodnější ke studiu
Studenti se v odpovědi na tuto otázku téměř jednomyslně shodují v tom, že by chtěli studovat v Praze. Nezávisle
na tom, z kterého kraje pocházejí (z Prahy pochází jen 20 % respondentů) by 77 % studentů chtělo studovat
právě v Praze. Na druhém místě se s výrazným odstupem umístil kraj Jihočeský s 5 %. Ostatní kraje se pohybují
mezi 1 – 3 %, žádný z respondentů nepovažuje kraj Vysočina za nejvhodnější kraj ke studiu

Důvody uváděné u nejčastěji zmiňovaného kraje:
Hlavní město Praha (77 %):
Drtivá většina studentů VŠE by neměnila - svá studentská léta by chtěli trávit v Praze a mnoho z nich Prahu
považuje za „město plné možností“. Mezi nejčastější zmiňované důvody patří především možnosti využití volného
času (kulturní a sportovní vyžití) či pracovní příležitosti, díky nimž studenti mohou získat potřebnou praxi.
Pracovní příležitosti zmínila téměř polovina respondentů. Na Praze se studentům také líbí dobrá dopravní
dostupnost a dostupnost služeb. Mezi hesla, která se v dotaznících v souvislosti s touto otázkou a vítěznou Prahou
objevovala, dále patří např. sídla nadnárodních společností, kvalitní učitelé, univerzitní město – centrum české
vzdělanosti, ale také o něco prozaičtější důvody jako noční život, prestiž či nákupní střediska.
3) Kraj nejvhodnější k práci po ukončení studia
Po ukončení studia by většina studentů VŠE (45 %) chtěla zůstat pracovat v Praze. Druhá největší část studentů
(11 %) uvedla Jihočeský kraj, na třetím místě se s 8 % umístil kraj Středočeský.
Odpovědi na tuto otázku do velké míry kopírují kraje, ze kterých respondenti pocházejí. Řada (41 %)
z respondentů by se ze svého kraje přesunula do Prahy, většina z ostatních se ale chce vrátit do kraje, ze kterého
pochází.
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Důvody uváděné u třech nejčastěji zmiňovaných krajů:
Hlavní město Praha (45 %):
Největší skupina studentů volila jako město, kde chtějí pracovat, právě Prahu. Mezi důvody se objevovalo
především množství pracovních příležitostí, sídla velkých firem a společností, vysoká koncentrace pracovní
nabídky a poptávky, ale také dobré spojení se světem v podobě mezinárodního letiště.
Hodně respondentů považuje za důležité také možnosti trávení volného času, což opět spojují s Prahou.
Kulturnímu vyžití přikládají o něco větší význam dotázané ženy.
Jihočeský kraj (11 %):
V Jihočeském kraji by rádo pracovalo 11 % oslovených studentů. Jako důvody hovořící pro tento kraj uváděli
především větší klid a méně stresu, dobrou občanskou vybavenost, krásnou přírodu a lepší životní prostředí.
Středočeský kraj (8 %):
Ve Středočeském kraji by rádi pracovali především ti studenti, kteří z této oblasti pocházejí. Většina z nich proto
zmiňovala, že v tomto kraji mají rodinné zázemí. Mezi pozitivy se objevila také dobrá dostupnost hlavního města.
4) Kraj, ve kterém by studenti nejraději žili a vychovávali děti
Za nejvhodnější pro život a výchovu dětí považují studenti shodně Prahu a Středočeský kraj (obojí 23 %). Dalším
nejčastěji jmenovaným krajem je kraj Jihočeský s 12 %.
Respondenti již nejsou v odpovědi týkající se výchovy dětí tak jednotní, jako u otázek vztahujících se ke studiu a
práci.
Pouhé 1 % studentů volilo v odpovědi na tuto otázku kraj Moravskoslezský.

Důvody uváděné u třech nejčastěji zmiňovaných krajů:
Hlavní město Praha (23 %):
Prahu by volili respondenti pro výchovu svých dětí například proto, že ji považují za město s nejlepšími školami a
s největším výběrem zájmových kroužků pro děti. Rodiny s dětmi tak mají mnoho možností využití volného času.
Respondenti zmiňovali mezi pozitivy například také dostatek zdravotní zařízení a dostupnost služeb.
Středočeský kraj (23 %):
Středočeský kraj nabízí v očích studentů k výchově dětí vhodnou kombinaci přírody a blízkosti Prahy. Cení si
dobré dopravní dostupnosti a lepšího životního prostředí, uváděna byla i možnost koupi rodinného domku se
zahradou.
Jihočeský kraj (12 %):
Respondenti, kteří by životu a k výchově dětí volili právě tento kraj, zmiňovali především klid, přírodu, čistý
vzduch, méně husté osídlení či bezpečnost. Někteří z nich volili na základě citové vazby k tomuto kraji.
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5) Nejlepší kraj pro život, a to s ohledem na infrastrukturu, nezaměstnanost či výši životních
nákladů
Za nejvhodnější kraj pro život s ohledem na výše zmiňované a podobné faktory, považuje 63 % studentů Prahu.
Na druhém místě se objevil Středočeský kraj s 15 %. Mezi jeden z nejvhodnějších krajů se probojoval s 6 % také
kraj Královéhradecký.
Jiné odpovědi v této otázce – výsledky ostatních krajů – byly spíše zanedbatelné. Žádný z dotázaných studentů by
nevolil vzhledem ke zmíněným parametrům k životu kraj Moravskoslezský.

6) Nejlepší kraj pro strávení důchodového věku
Při dotazu na kraj, který by si studenti zvolili k prožití důchodu, byly shodně nejčastěji zmiňovány hned dva kraje
– Jihočeský a Středočeský (17 %). Třetí příčku obsadila s 13 % Vysočina.
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Velká část studentů zastává názor, že na stáří by se člověk měl vracet do svého rodného kraje či města.
Důvody uváděné u třech nejčastěji zmiňovaných krajů:
Jihočeský kraj (17 %):
V Jihočeském kraji by si dnešní studenti dokázali představit svůj důchodový věk z mnoha důvodů. Patří mezi ně
např. možnost rybaření, krásná příroda, klid, vzpomínky na mládí, nižší náklady, možnosti turistiky či uvolnění
Prahy mladším. Jihočeský kraj považují za vzdálený od velkoměst a hluku.
Středočeský kraj (17 %):
Také u Středočeského kraje si studenti cení především hezké přírody, klidu či nižších životních nákladů. K volbě
tohoto regionu nahrává rovněž dobrá dostupnost hlavního města.
Vysočina (13 %):
Ani u studentů, kteří by ke strávení volného důchodu volili Vysočinu, se argumenty příliš nemění. Vysočinu
považují za klidný kraj s hezkým prostředím a také dostačujícími službami.
Ideální střídání českých krajů v průběhu života podle studentů VŠE
Jak vyplývá z jednotlivých odpovědí studentů VŠE, za ideální považuje většina z nich následující stěhování mezi
českými kraji v průběhu života:
Studium vyhovuje studentům v Praze, kde mají mnoho příležitostí jak využít volný čas, navíc si mohou při práci
sehnat brigádu a získat tak potřebnou praxi. Na volné víkendy nejraději jezdí do Jihočeského kraje a to
především kvůli krásné přírodě, rybníkům a památkám.
Po ukončení studia by většina studentů chtěla zůstat pracovat v Praze a to především kvůli nejlepším pracovním
příležitostem souvisejícím se sídly velkých firem, ale i kvůli dobrému spojení se světem v podobě letiště a
atraktivním možnostem trávení volného času.
Žít a vychovávat děti by studenti chtěli buď v Praze nebo ve Středočeském kraji. Rozhodujícím faktorem pro to,
aby zůstali v Praze, je výběr škol a zájmových kroužků pro děti. Výhodou Středočeského kraje je kombinace
přírody a blízkost Prahy.
Důchod by chtěli prožít buď v Jihočeském kraji, kde mohou rybařit, užívat klidu a krásné přírody, nebo ve
Středočeském kraji, který nabízí kromě krásné přírody také dobrou dopravní dostupnost Prahy.
Vnímání jednotlivých krajů studenty
Jihočeský kraj – příroda (Lipno, Šumava, Novohradské hory, Orlická přehrada), čisté ovzduší a životní
prostředí, klid, nízká zalidněnost, rybníky, rybaření, relaxace, rekreace, turisticky atraktivní, cykloturistika,
vodáctví, hezká města, zámky, kultura, památky, blízkost Německa a Rakouska,
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Na samotě u lesa, Chci tam zemřít
Jihomoravský kraj – příroda, teplé a slunečné podnebí, vinařství, klidné životní prostředí, zdravé ovzduší,
památky, kulturní vyžití, oblíbený kraj
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Víno, ženy, zpěv; Veselý kraj s vtipným přízvukem
Karlovarský kraj – malebná příroda (Krušné hory, zámek Kynžvart), lázně a lázeňská města, fontány,
promenády, klid, oplatky, zahraniční obchod, turistika, kultura
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Ideál pro důchodce
Královéhradecký kraj – Hory (Krkonoše), příroda, sportovní vyžití, lyžování, cykloturistika, klid, relaxace, pěší
turistika, čistota, nízká kriminalita, vysoká životní úroveň, kultura, památky
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Prožít celý život
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Liberecký kraj – hory a horská turistika (Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj), celoroční sportovní vyžití (kolo,
lyže), příroda, klid, rekreace, čisté ovzduší, blízkost Prahy, kultura
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Nejekologičtější kraj
Moravskoslezský kraj – příroda (Beskydy), sportovní vyžití (lyžování), turistická střediska, nedotčeno
průmyslem, klid, bezpečí, památky, univerzitní města
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Zelený a členitý kraj, všude pěšky
Olomoucký kraj – hory a krásná krajina (Jeseníky), čisté ovzduší, příjemné prostředí, příroda, rekreace,
turistika, památky, kulturně vyspělé
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Studentský kraj
Pardubický kraj – kulturní vyžití, aktivity pro volný čas, sportovní vyžití, klid, čisté ovzduší, krásná krajina a
hory, vodní plochy, příroda, kvalitní školy, vzdělání
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Občanská soudržnost
Plzeňský kraj – blízkost plzeňského pivovaru, atmosféra města Plzeň, klid, příroda (Šumava), čisté ovzduší,
dobrá infrastruktura
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Kraj piva
Praha – Pracovní příležitosti, využití volného času, zábava, kulturní akce, památky, dobrá dopravní dostupnost,
infrastruktura, nákupní centra, parky, sportovní vyžití, centrum ČR, hospody, přátelé, městský život, historie
města, kvalita služeb, nejvyšší platové ohodnocení, pohodlný život, sídla nadnárodních společností, státní
instituce, univerzitní město, centrum české vzdělanosti, multikulturní a kosmopolitní prostředí, atmosféra města,
jídlo
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Nemám rád vidláky
Středočeský kraj – život v přírodě, ale v blízkosti Prahy, cykloturistika, příroda (Český ráj, Sázava), vodáctví,
členitý reliéf, dobré dopravní spojení, kultura, památky, klid, dobrá dostupnost služeb, možnost bydlení
v rodinném domě, hospody a restaurace
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Kombinace přírody s blízkostí Prahy, Nutno připravit děti na všechno
Ústecký kraj – Hory (před. Krušné hory), příroda, blízkost Německa, dostupnost do Prahy, nižší životní
náklady, kvalitní školy, klid, čistota, poptávka po studentech VŠ
Vysočina – čistý vzduch, kvalitní a klidné prostředí, krásná příroda, turistika, kulturní památky, kvalita služeb,
málo těžkého průmyslu
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Chci dožít v džungli, Jako Miloš Zeman, Objímal bych stromy
Zlínský kraj – hory (Beskydy, Karpaty, Javorníky), příroda, čisté životní prostředí, klidná lokalita, méně
zalidněná oblast, rekreace
Nejvýstižnější/nejkurióznější definice kraje: Pracovat a bydlet v klidné oblasti
cardmag l rk l ogilvy
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Speciální emise karet MasterCard UEFA EURO 2008
Na český trh přichází se speciální emisí karet MasterCard UEFA Euro 2008
ČSOB a Oberbank. Karty budou vydávané klientům před, v průběhu a po
fotbalovém evropském šampionátu EURO 2008.
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Pořadí světových značek a jejich hodnota
Společnost Millward Brown sestavila žebříček světových značek (brands) podle a vlastního jmění. Vyhodnotila na
50 000 značek, se kterými se „setkávají“ spotřebitelé a provedla v celém světě přes 1 milión rozhovorů. Hlavním
zdrojem hodnoty značky bylo vnímání této značky spotřebiteli, protože značka je kombinací obchodní
výkonnosti, dodávek produktu, zřetelnosti jeho postavení na trhu a jaké zaujímá vedoucí postavení.
Uvádíme z celkového seznamu 100 značek několik nejlepších a dále umístění vybraných finančních a kartových
společností. Za zmínku stojí prvenství vyhledavače Google, dále čelná pozice dvou amerických bank (Bank of
America a Citi na 14. a 15. místě). První evropská banka Deutsche Bank zaujala slušné 42. místo, předstižena
čínskými bankami. Společnost American Express zaujala 20. místo a MasterCard se jen tak tak dostal do první
stovky (99. místo). VISA jako značka se do seznamu vůbec nedostala.
Úplný přehled je ke stažení na http://www.brandz.com/output/
Pořadí
1

Název
Google

Hodnota (mil. USD)
86 057

Změna 2008/2007
30 %

2

GE (General Electric)

71 379

15 %

3

Microsoft

70 887

29 %

4

Coca-Cola (1)

58 208

17 %

5

China Mobile

57 225

39 %

6

IBM

55 335

65 %

7

Apple

55 206

123 %

8

McDonald’s

49 499

49 %

9

Nokia

43 975

39 %

10

Marlboro

37 324

-5 %

11

Vodafone

36 962

75 %

14

Bank of America

33 092

15 %

15

Citi

30 318

-10 %

20

American Express

24 816

7%

31

China Construction Bank

19 603

82 %

32

Bank of China

19 418

42 %

42

Deutsche Bank

15 104

14 %

61

Amazon

11 511

93 %

62

Yahoo!

11 465

-13 %

65

eBay

11 200

-13 %

83

T-Mobile

8 940

11 %

88

Telefónica Movistar

8 117

73 %

93
99

Barclays
Mastercard

7 382
6 970

12 %
52 %
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KALENDÁŘ AKCÍ
Evropský platební styk 2008

IIR

www.konference.cz

Diplomat
Praha

20.-21.
května
2008

SEPA v dalším ročníku konference o platebním styku

Empiria Group

European Card Acquiring Forum

Brussels

4 - 6th June
2008

London

5 - 6th June
2008

Milan

10 & 11th
June 2008

Madrid

17th June,
2008

www.europeancardacquiring.eu

Jacob Fleming

European Forum on Merchant Business
in Payments
kriszta.nagy@jacobfleming.com
Innovative strategies in payment units.

Lafferty

Visa

Lafferty Cards Europe
www.lafferty.com

PCI Madrid
www.pcieurope.com/pcimadrid

Technological and business challenges of compliance with the PCI DSS

www.zdravotniboty.cz
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partner rubriky

Setkání EFSG v Praze
Dne 15.4.2008 se konalo pod záštitou prvního náměstka primátora hlavního města Prahy a Sdružení pro bankovní
karty (SBK) mezinárodní setkání pracovníků, podílejících se na boji proti podvodům s platebními kartami. Setkání
se zúčastnilo více než 80 členů EFSG (European Fraud Sharing Group) ze 17 zemí.
Setkání oficiálně zahájili první náměstek primátora HMP pan Rudolf Blažek a výkonný ředitel SBK pan Milan
Zátka. Skupina neprovozuje veřejné webové stránky, ale komunikace informací o aktuálních podvodných
případech probíhá na internetových stránkách s vyhrazeným přístupem pro členy. Technické řešení této
komunikace zajišťuje společnost Experian. Skupina pořádá od roku 2006 každoročně mezinárodní setkáni,
sloužící ke sdílení poznatků z boje proti podvodům, jejich dopadech, vývoji rizik a í trendech v této oblasti.
Z prezentací zaujalo několik vystoupení:
Lotyško
Přestože jen 30 % obchodníků ve státě s 2,3 mil. obyv. přijímá platební karty, jsou cílem útoků podvodníků ze
sousedních států (Estonsko, Litva) a organizovaných skupin z Rumunska. Banky provedly migraci u 93 % karet na
EMV standard, 63% karet zařadili do programu 3D Secure a u 84 % internetových obchodníků zavedli 3D Secure.
Nicméně jim narůstají podvody u leteckých společností. Při řešením skimingových podvodů se setkali
s maskováním „white plastic podvodů“ do vzhledu hracích karet, vybavenými 2 mag. proužky, každý proužek nesl
naskimované údaje o jiné platební kartě.
ČR
Byla presentována jednak celková situace na kartovém trhu v ČR (včetně stavu implementace EMV standardů a
3D Secure řešení) a role Bezpečnostního výboru SBK, dále pak případ hromadného výskytu skimingů na ATM
v ČR v roce 2007 a opatření, která byla k ochraně ATM proti skimování českými bankami přijata (bezpečnostní
nástavce, indikace instalace cizího zařízení, monitorovací systémy). Srovnání ukazatele míry podvodů ČR a EU za
1. pololetí roku 2007 ukazuje, že se v ČR daří držet tuto míru hluboko pod evropským průměrem
Německo
Řešili problém s únikem důvěrných informací o kartách Lufthansa-AirPlus v r. 2007, kdy bylo kompromitováno
40 000 karet z celkového počtu 1,6 mil. vydaných karet. Postupně se začaly objevovat jejich padělky, zejména
takové, kterým měla brzy skončit doba platnosti. Zdroj úniku není dosud veřejně známý.
Švédsko
Byl ilustrován varovný případ, kdy třetí strana poskytovala softwarové vybavení pro POS terminály, ke komunikaci
se zpracovatelským centrem používala internetu, avšak bez jakéhokoli zabezpečení (bez kódování, řešení ochrany
a evidence přístupu k počítačům). Internetovou komunikaci narušil hacker a brzy se objevily ve velkém počtu
padělané karty. Byla naznačena vazba na organizovanou mezinárodní skupinu.
Izrael
Při boji proti podvodům (ve státě s 7 mil. obyv., 1,5 mil. karet, a 40 000 obchodníky) zaujalo řešení se
softwarovým využitím technologie zobrazování map a místa kompromitování karet a místa použití padělků jsou
zobrazována na mapě (takřka v reálném čase). To umožňuje sledovat pohyb podvodníků od bankomatu
k bankomatu a ve spolupráci s policií je dopadnout. Ukazatel míry podvodů v procentech obratu se podařilo snížit
z 0,124 % (v 2002) na 0,033% (2007). (Pro srovnání v ČR byla míra podvodů v prvním pololetí r. 2007 –
0,023%) Setkání bylo všemi účastníky hodnoceno jako velmi úspěšné a to jak po stránce odborné, tak i po
stránce navazování neformálních vzájemných kontaktů, k čemuž přispěla i společná večeře v předvečer jednání..
Všichni vyjádřili svůj dík organizátorům z Bezpečnostního výboru SBK, jmenovitě Pavle Kubové a vysoce ocenili
rovněž to, že se jednání mohlo uskutečnit v prostorách pražské radnice.
cardmag l kk l ft
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partner rubriky

Klevetník mluví o druhých, nudný člověk o sobě - skvělý společník mluví o Vás

n.a.

Od motýlů se můžeme učit, jak vykonávat krátké návštěvy.

R.Gómez de la Serra

Laskavou řečí a namířenou pistolí dosáhnete víc než jen laskavou řečí.

Al Capone

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbení, musíme být průměrní.

O.Wilde

Poslední výkřik módy slyší i nedoslýchavé ženy.

n.a.

Žena nikdy nepozná, že ji šaty nesluší, dokud si je nekoupí.

H.Kratzer

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže, a muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si
tu látku.

M.Horníček

Jsou dva druhy žen, jedny pletou pulovry, druhé je vyplňují.

n.a.

Neříkejte, co si myslíte, jste-li živi z toho, co říkáte.

D.Radovič

Není zajímavé, co Vám ženy říkají, ale to, co zamlčují.

A.Dumas ml.

Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.

M.Aurelius

Mlčení vzbuzuje vždy úctu. I hlupákům by propůjčilo důstojný vzhled.

E.Delacroix

S lichotkami musíme zacházet jako s kolínskou - přivonět, ne polykat.

J.Billings

Žena do smrti nezapomene na muže, který jí učinil pěkný kompliment.

V.Lisiová

Jen jedna věc na světě je horší, než že o nás lidé mluví, a to je, že o nás nemluví.

O.Wilde

Pomlouvat mladé je nezbytná součást duševní hygieny starých lidí a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.

L.P.Smith

Přísně vzato, je jen jeden druh knih, který zvyšuje blaho na zemi: kuchařské knihy.

J.Conrad

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva.

M.Růžička

Po bílém víně myslíme na hlouposti. Po červeném víně říkáme hlouposti. Po sektu děláme hlouposti.

H.Vidal

Považuji golf za luxusní hraní kuliček.

G.K.Chesterton

Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.

Japonské přísloví

Chtěl bych jednou v životě vydělat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak si žiju.

P.Ustinov
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HUMOR

.... pořád na lavičce ....
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