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EDITORIAL …
Písecký příslib

Jaká je dnešní česká filmová tvorba a jaká je její budoucnost ? S touto otázkou jsem navštívil
písecký klub
(mezi filmovou komunitou známý jako kultovní základna studentů filmových škol
v Písku, prostě píčko).

π

Mladí „filmáci“ se skutečně v tomto klubu intenzivně vyskytují, zejména po setmění, dá se říci, že
v něm z poloviny žijí. Nebylo problém jich několik oslovit a zjistit jak se dívají na život, na sebe, na
film, na českou společnost, na umění v širších souvislostech.
Jsou kritičtí a rebelující (ostatně mají na to věk), jsou citliví a zdánlivě arogantní, mají své touhy a
plány, nechybí jim tvůrčí schopnosti a některým i úžasná vyzrálost. Nemusejí mít přeorganizovaný
evropský život, na druhou stranu jsou schopni spolupracovat a užívat si s lidmi odkudkoliv.
Lze tušit, že nová mladá generace vidí ve své budoucí filmové tvorbě možnost jak vyjádřit své
postoje a zkušenosti ze současného jiného světa, hledají nové cesty vizualizace a sdělení, hledají
alternativy ke konformnímu stylu současného života i filmu. Možná už nebudou točit své filmy na
klasický filmový materiál, možná budou pracovat pouze s nejprogresivnější digitální technologií,
možná budou točit na nízké rozlišení pro internetové komunitní sítě, možná … v každém případě se
v jejich tvorbě bude vyskytovat především člověk. Filmová tvorba tak může začít překonávat svou
současnou tvůrčí krizi …
Cardmag se stal na začátku roku mediálním partnerem letošního ročníku Mezinárodního Festivalu
Studentského Filmu v Písku. Stal se jím i proto, aby přiblížil dění kolem mladé generace, která by za
čas měla převzít osud společnosti do svých rukou …

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA
ČESKÉ REPUBLIKY ZAZNAMENALA
V ROCE 2008 VÝRAZNÝ NÁRŮST
OBDRŽENÝCH PODNĚTŮ

řízení (smírné vyřešení sporu) a 38 rozhodnutí
formou nálezu. V roce 2008 bylo podáno celkem 9
námitek na rozhodnutí, z toho se jednalo o 7 námitek
podaných navrhovateli a 2 námitky podané institucí.
V roce 2008 bylo dle zákona o finančním arbitrovi,
v platném znění, uděleno celkem 480.000,- Kč sankcí
a pokut, z toho 50.000,- Kč sankce institucím a
430.000,- Kč pokut za nesplnění informační
povinnosti. V roce 2008 zajišťovali výkon činností
kanceláře finančního arbitra kromě finančního arbitra
a jeho zástupce další 4 pracovníci, kteří zajišťovali
potřebn ou
odborn ou ,
specia lizov an ou
i
administrativní podporu. Náklady na zajištění výkonu
činnosti finančního arbitra v roce 2008 činily
10,291 mil. Kč. Za rok 2008 tak došlo k snížení
těchto nákladů oproti roku 2007 o částku 1,462 mil.
Kč, kdy tyto náklady činily 11,753 mil. Kč.

Praha 10.3.2009 - V roce 2008 obdržela kancelář
finančního arbitra celkem 619 podnětů. Oproti
roku 2007 byl zaznamenám 67% nárůst
obdržených podnětů, když za rok 2007 obdržela
kancelář podnětů 370. Z celkového počtu 619
podnětů bylo 253 písemných podnětů, 238
telefonických podnětů, 117 podnětů prostřednictvím
nových webových stránek www.financniarbitr.cz
v sekci „Zeptejte se arbitra“ a dále pak bylo
doručeno 11 podnětů osobně. Nejčastějšími byly
podněty spotřebitelů na smluvní podmínky, úvěry,
tuzemské převody finančních prostředků, poplatky,
platební karty a jejich zneužití v bankomatu popř. u
obchodníka, ostatní převody finančních prostředků,
stavební spoření a hypotéky.

V roce 2008 byly vedeny 4 soudní spory, kdy stranou
žalovanou byl finanční arbitr, stranou žalující
instituce. Tyto spory vznikly před rokem 2008. Ve
všech těchto sporech se jednalo o žalobu na zrušení
rozhodnutí finančního arbitra o udělení pokuty
instituci za nesplnění povinnosti dle ZoFA platného
do dubna 2006. Do této doby byla řízení v meritu
věci a řízení o udělení pokuty za nesplnění povinnosti
oddělená. Pro rok 2009 lze očekávat minimalizaci
soudních sporů.

Průměrná doba řízení před finančním arbitrem byla
v roce 2008 62 dnů. Jedná se o významné zkrácení
této doby oproti roku 2007, kdy průměrná doba
řízení byla 98 dnů.

V roce 2008 bylo publikováno a zveřejněno více jak
130 rozhovorů, článků, interview, televizních
vystoupení, prezentací, konferenčních vystoupení
s cílem zviditelnit institut finančního arbitra. Rovněž
tak byla uskutečněna nesčetná jednání
s organizacemi a institucemi se snahou propagovat
institut finančního arbitra a navázat možnou
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele na českém
trhu. Dále tak byly inovovány internetové stránky
finančního arbitra www.financniarbitr.cz. a bylo
zveřejněno nové logo finančního arbitra.

Z celkového počtu 619 podnětů bylo přijato 99
návrhů na zahájení řízení před finančním arbitrem. Z
tohoto počtu bylo 64 oprávněných a
35 neoprávněných. Z celkového počtu 64
oprávněných řešených sporů bylo ukončeno 56
případů. Z těchto 56 případů bylo v 17 sporech
rozhodnuto ve prospěch navrhovatele (30%) a v 39
sporech ve prospěch instituce (70%). Nejčastější
řešené spory byly na tuzemské převody finančních
prostředků (11%), zneužití platební karty
v bankomatu v ČR (11%), zneužití platební karty u
obchodníka v zahraničí (9%), ostatní převody
finančních prostředků (8%) a zneužití platební karty
v bankomatu v zahraničí (8%). Celková výše
požadavků, kterých se navrhovatelé ve svých 99
případech v roce 2008 domáhali byla 10.226.657,Kč; průměrná výše požadavku v roce 2008 byla
103.300,- Kč; nejčastějším byl spor do 10.000 Kč.
Institucionálně byla četnost případů úměrná velikosti
finančních institucí na českém finančním trhu.
Podařilo se nastolit konstruktivní komunikační vztah
s účastníky trhu se snahou o smírčí a rychlé řešení
sporů.

cardmag l rk l www.finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz

FINANČNÍ ARBITR ČESKÉ
REPUBLIKY A SDRUŽENÍ ČESKÝCH
SPOTŘEBITELŮ, O.S.

Finanční arbitr ČR (FA ČR) a Sdružení českých
spotřebitelů, o.s. (SČS) vnímají postavení drobného
spotřebitele při sjednávání smluv jako nerovné, a
toto může vést k finančním a hmotným ztrátám
z titulu uzavřených smluvních vztahů. FA ČR a SČS
považují za potřebné v tomto směru činit
v potřebném a možném rozsahu preventivní kroky ke
zlepšení této situace.

V roce 2008 bylo vydáno celkem 93 meritorních a
procesních rozhodnutí,
z toho 35 usnesení o
ukončení řízení z titulu nepřípustnosti návrhu, 9
usnesení o zastavení řízení z titulu neodstranění vad
návrhu (nesoučinnost navrhovatele), 11 usnesení o
zastavení řízení z titulu zpětvzetí návrhu na zahájení
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na českém trhu. Za to patří dík všem zaměstnancům,
zejména pak Jiřímu Báčovi. mBank bude nadále
v dynamickém rozvoji v Česku pokračovat,“ říká

spolu smluvní rámec pro tuto spolupráci. Na tomto
základě se budou podle potřeby informovat o
předmětech společného zájmu a spolupracovat na
konkrétních aktivitách a akcích, informovat o svých
postojích a stanoviscích k návrhům legislativních
opatření a politik a koncepcí formulovaných státními i
jinými orgány, včetně vývoje a prosazování
alternativních způsobů řešení sporů ve vztahu
k finančním službám, atd.

Jaroslaw Mastalerz, člen představenstva BRE Bank
zodpovědný za retailové bankovnictví.
Nástupce Jiřího Báči oznámí vedení BRE Bank
v nejbližších týdnech.
cardmag l rk l mBank

Finanční arbitr České republiky, Dr. Ing. František
Klufa
Sdružení českých spotřebitelů,
předseda předsednictva

STAR LETUŠKA CLUB - ŽHAVÁ
NOVINKA NA TRHU CESTOVNÍCH
SLUŽEB

Ing. Libor Dupal,

Praha 23. dubna 2009 - cestovní agentura
ASIANA, provozovatel portálu
Letuska.cz, dnes představila
vlastní kreditní kartu a
v ěrno stní
pro gra m
pro
zákazníky, který je novinkou na českém trhu
cestovních služeb.

Finanční arbitr České republiky (dále jen FA ČR) je
smírčím orgánem rozhodujícím spory podle zákona č.
229/2002 Sb., zákon o finančním arbitrovi, mezi
osobami, které provádějí převody peněžních
prostředků a jejich klienty při provádění; dále pak
mezi osobami, které vydávají elektronické platební
prostředky a držiteli elektronických platebních
prostředků při vydávání a užívání elektronických
platebních prostředků. FA ČR je tak nedílnou a
potřebnou součástí finančního trhu a systému
ochrany spotřebitele v České republice.

Jako první cestovní agentura v ČR uvedla ASIANA na
trh věrnostní program Star Letuška Club, který ve
spolupráci s Diners Club Czech nabízí klientům
zvýhodněnou
kreditní
kartu
s
řadou
nadstandardních
cestovních výhod. Jedná se o zcela unikátní produkt,
který nemá na českém trhu obdoby. Co-brandovaná
karta Letuska.cz a Diners Club Czech nabízí držitelům
kromě standardních výhod platebních karet Diners
Club také celou řadu cestovních výhod od možnosti
využívat zdarma letištní salónky po celém světě přes
přednostní odbavení na letišti až po komplexní
cestovní pojištění nebo výhodné podmínky ve
vybraných autopůjčovnách. Samozřejmostí je, jako u
všech produktů Diners Club, odložená splatnost
transakcí až o 55 dní.

Finanční arbitr České republiky
Dr. Ing. František Klufa
Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (dále jen SČS) se
zaměřuje na preventivní řešení záležitostí týkajících
se spotřebitele a jeho ochrany a v této souvislosti
realizuje speciálně zaměřené aktivity a kampaně, pro
jejichž realizaci hledá partnery v odpovídajících
sférách trhu a správní infrastruktury a protože se
v minulých letech intenzívně a systematicky věnovalo
problematice služeb finančního trhu, včetně zapojení
do projektu mimosoudního urovnání sporů.
Sdružení českých spotřebitelů, o.s.
Budějovická 73, 140 00 Praha 4

„Jsme rádi, že i v době recese, kterou velmi
silně pociťuje právě oblast cestovního ruchu,
nabízíme zcela nový produkt, který nemá
v České republice obdoby.“ říká Josef Trejbal,
obchodní ředitel společnosti ASIANA. „Nejen, že
ušetříme náklady na cestování firmám i
individuálním cestujícím, ale navíc výrazně
zpříjemníme jejich cestování. Celý balík
cestovních výhod jako například volný vstup
do letištních salonků, cestovní pojištění
zdarma, přednostní odbavení u vybraných
leteckých společností nabízíme ve spolupráci
významnou značkou Diners Club Czech, která
je společně s portálem Letuska.cz garantem
kvality nabízených služeb“ dodává Josef Trejbal.

cardmag l rk l www.finarbitr.cz

JIŘÍ BÁČA ODSTUPUJE Z FUNKCE
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MBANK

Jiří Báča se rozhodl odstoupit z funkce generálního
ředitele mBank, v níž působil od prosince 2007.
Z banky odejde – po dohodě s představenstvem BRE
Bank – ke konci června. Důvodem jeho rozhodnutí
jsou nové výzvy v profesním i osobním životě.

Zájem leteckých společností i dalších subjektů
působících v cestovním ruchu o nový projekt Star
Letuška Club předčil očekávání. „Díky tomu, že
karta opravňuje držitele čerpat výhody také u
partnerů mimo oblast cestovního ruchu,
můžeme nabídnout členům klubu široké
spektrum výhod také z oblasti zábavy, sportu,
trávení volného času a dokonce i v obchodních
řetězcích. V tuto chvíli aktivně jednáme
s dalšími partnery, kteří mají zájem nabídnout

mBank bude nadále pokračovat v nízkonákladovém
pojetí bankovních služeb, které jí během 18 měsíců
přineslo neuvěřitelných 240 tisíc klientů, četná
vítězství v soutěžích o nejlepší bankovní produkty, a
v neposlední řadě sedm cenných kovů v bankovních
kláních Zlatá koruna a Banka roku (kde zvítězila
v kategorii „Nejdynamičtější banka roku 2008“).

„mBank výrazně překročila cíle pro první fázi expanze
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držitelům karty výhody či bonusy,“ vysvětluje
Josef Trejbal.

pomoci při automobilové nehodě či zajištění právní
pomoci.

„Jsme rádi, že se nám podařilo tento projekt
společně realizovat. ASIANA patří mezi naše
dlouholeté obchodní partnery, a tak doufáme,
že tento projekt bude stejně úspěšný jako
naše
dosavadní
spolupráce
na
poli
Deponovaných účtů,“ říká Miloslav Bouček,
obchodní a marketingový ředitel Diners Club Czech.

* Přednostní odbavení u vybraných
společností na letišti Praha Ruzyně

ASIANA

* Možnost volby zabezpečovacího kódu PIN, který lze
navíc kdykoliv změnit.

leteckých

* Bonusy a slevy u exklusivních partnerů v ČR
* Exkluzivní ceny letenek a cestovních služeb pro
držitele karty
* Až 55ti denní splatnost

rovněž

spustila
nový
portál
www.starletuskaclub.cz
na kterém lze nalézt veškeré
informace o členství a
výhodách Star Letuška
Clubu, informace o registraci, partnerech, slevách a
akcích které budeme pravidelně připravovat pro
členy klubu. „Veškeré potřebné informace
včetně registračního formuláře lze nalézt na
webu. Zájemcům o členství stačí pouze vyplnit
registrační formulář, obrátit se na obchodní
oddělení cestovní agentury ASIANA a o kartu
si zažádat,“ doplňuje Josef Trejbal.

* Možnost sjednání doplňkových
zvýhodněných podmínek.

pojištění

za

* Možnost vystavení dodatkových karet pro rodinné
příslušníky či blízké osoby a jednorázové vyúčtování
všech plateb spolu s transakcemi prováděnými hlavní
kartou.

Hlavní výhody držitele karty
Diners Club/Letuška:

* Omezení rizika v případě ztráty či odcizení karty –
při blokaci karty do 48 hodin je klient zcela zbaven
odpovědnosti
za
případnou
škodu.
* Možnost vydání nouzové hotovosti kdekoliv na
světě v případě, že se držitel karty ocitne bez
potřebných prostředků.

* Volný vstup do více než 120 VIP letištních salonků
po celém světě.

* Pronájem vozu u mezinárodních autopůjčoven Avis
a Hertz za zvýhodněných podmínek.

* Komplexní cestovní pojištění včetně úrazového
pojištění, krytí léčebných výloh, nákladů na
hospitalizaci a pojištění osobní odpovědnosti
vztahující se nejen na držitele karty, ale až na tři
další spolucestující osoby.

* Služba "garantovaná rezervace" ve více než 7 000
hotelích a 100 hotelových řetězcích po celém světě.
Vzhledem k tomu, že CA ASIANA a portál Letuska.cz
hradí část nákladů spojených s vedením karty,
mohou klienti Asiany a Letušky získat tuto kartu za
95,- Kč měsíčně.

* Nepřetržitá asistenční služba na zahraničních
cestách včetně zprostředkování lékařského ošetření,

cardmag no 2/09
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

MASTERCARD EUROPE SE PODÍLÍ
NA CELOSVĚTOVÉM BOJI PROTI
FINANCOVÁNÍ DĚTSKÉ
PORNOGRAFIE NA INTERNETU

„Společnost MasterCard Worldwide vždy
striktně zavrhovala jakékoliv nelegální úmysly,
které byly spojeny s využíváním globálního
platebního systému. V tomto ohledu
má
zásadní význam naše průběžná spolupráce
s policejními orgány na celém světě. Díky ní
máme k dispozici důležité zdroje a prostředky,
které nám pomáhají eliminovat tento stále
více se rozšiřující internetový průmysl, který
těží ze zneužívání dětí na celém světě. Je nám
ctí být zakládajícím členem tohoto uskupení a
považujeme vznik Evropské koalice za další
významný krok k vymýcení této trestné
činnosti. Jsme přesvědčeni, že díky spolupráci
s partnery z EFC budeme moci proti dětské
pornografii zde v Evropě postupovat ještě
razantněji a účinněji,“ uvedl Javier Perez,
prezident společnosti MasterCard Europe.

Společnost MasterCard, Evropská komise a
další přední finanční
instituce,
včetně
internetových organizací i policejních složek,
spojily své síly pro založení Evropské finanční
koalice.
Praha, 5.března 2009 - Společnost MasterCard
Europe informovala, že společně
s Evropskou komisí, Europolem,
národními policejními složkami,
organizacemi pro ochranu dětí a
mládeže i dalšími předními evropskými
institucemi z internetového a finančního sektoru
vytvořily nový orgán pro boj s dětskou pornografií na
internetu - Evropskou finanční koalici (EFC).

„Samotná povaha tohoto problému vyžaduje
zapojení všech členů Koalice. Jedinečné
znalosti odborníků by měly přispět k vytvoření
silné zbraně. Výsledkem by měl být jednotný
postup proti tomuto nelegálnímu odvětví,
protože jedině takováto spolupráce může
zablokovat toky peněz, které podporují prodej
dětské pornografie na internetu. Snad se nám
poté podaří rychleji těmto nekalostem
zabránit,“ dodal Javier Perez, prezident společnosti
MasterCard Europe.
Mezi zakládajícími členy nové koalice jsou společnosti
MasterCard Europe, Microsoft, PayPal a Visa Europe,
nevládní organizace Missing Children Europe, dále
Evropská komise, Europol, národní policejní orgány,
ICMEC (Mezinárodní centrum pro pohřešované a
zneužívané děti) a INHOPE (Mezinárodní sdružení
internetových horkých linek). Koalici podporují kromě
nevládních organizací i komerční organizace z celé
Evropy.

Cílem tohoto spojení je bojovat proti ziskům za šíření
dětské internetové pornografie v Evropě. Společnost
MasterCard Worldwide se stala jedním ze zakladatelů
Finanční koalice proti dětské pornografii FCACP, která
byla založena již před třemi lety ve Spojených
státech. Nově vzniklá koalice zasazena do
evropského právního prostředí bude mít obdobnou
funkci.

S koalicí spolupracuje řada poradenských firem
MasterCard Europe, které jí poskytují bezplatné
právní poradenství, mj. Dimitrov, Petrov & Co v
Bulharsku, Ronne & Lundgren v Dánsku, Kyriakides
Georgopoulos & Daniolos Issaias v Řecku, Nestor
Nestor Diculescu Kingston Petersen v Rumunsku,
Lenz & Staehelin ve Švýcarsku a Frishberg &
Partners na Ukrajině.

Evropská finanční koalice sdružuje všechny
zainteresované skupiny, které se zabývají bojem
proti komerční distribuci dětské pornografie, a jejím
hlavním cílem je pomáhat policejním orgánům s
touto oblastí kriminality. Členové koalice společně
vytvoří mezirezortní řešení, která budou zaměřená na
elektronické platební systémy, jež se čím dál tím
častěji používají k nákupům dětské pornografie na
internetu.

cardmag l rk l Ogilvy Public Relations

PŘÍBĚH NĚMECKÉ SPOLKOVÉ
TISKÁRNY JSME SVĚDKY
PROMĚNY KAPITALISMU?

Členové koalice věří, že tato opatření pomohou
chránit oběti trestné činnosti, umožní identifikaci
pachatele a následně zajistí i zabavení jeho majetku.
Důraz bude kladen především na vzdělávací aktivity a
rovněž
na
podporu
činnosti
klíčových
zainteresovaných skupin, které se značnou měrou
podílejí na zamezování šíření této trestné činnosti
v Evropě.

cardmag no 2/09

Posledním notářským úkonem byl dokončen odkup a
reorganizace Spolkové tiskárny - Bundesdruckerei
GmbH - federální vládou Spolkové republiky
Německo. Po té, co byla před osmi lety tiskárna
privatizována, federální vláda je opět jejím
spoluvlastníkem. Tento krok odráží změněná
bezpečnostní hlediska SRN. Statut společnosti podle
obchodního zákoníku zůstává nezměněn.
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Spolková tiskárna byla založena v 1879 pod názvem
Bundesdruckerei. Od té doby
vyráběla kromě říšských bankovek
telefonní seznamy, reprodukci
uměleckých děl - grafické listy, poštovní známky a
patentové doklady. Po první světové válce došlo k
přechodu od nákladného tisku z měděných desek na
úsporný tisk z hloubky. Během inflace kolem roku
1922, kdy probíhal tisk 57 různých říšských
bankovek, se muselo přejít na tisk na rotačkách a
tisknout na obrovské papírové role.

MASTERCARD EUROPE DOSÁHLA
V 1. ČTVRTLETÍ 2009
STABILNÍHO RŮSTU
Za pozitivními výsledky stojí inovace a služby
zákazníkům
Praha, 6. května 2009 - Společnost MasterCard
oznámila své provozní výsledky
v evropském regionu za 1. čtvrtletí
letošního roku. I přes složité
e k on o m i ck é p o d m í n k y d o s á h la
společnost MasterCard Europe díky
vysoké výkonnosti a kvalitním službám, doplněným
důsledným zaměřením se na inovace a zákaznický
servis, v prvních třech měsících nového roku
udržitelného růstu.

Po druhé světové válce se měna tiskla ve Velké
Británii, Francii a USA, ale od r. 1955
Bundesdruckerei zajišťovala tisk prvních bankovek 5
DM, později 10 DM a 50 DM. Ostatní denominace
tisknul závod Giesecke & Devrient v Mnichově. Od r.
1960 se tiskly federální osobní průkazy, poštovní
známky, apod. Po roce 1989 byla potřeba osobních
průkazů obrovská - v 1991 se jich vytisklo na 15
milionů.

„Letošní rok bude opět dynamický, a to
především v souvislosti s tím, jak se světové
hospodářství bude dál pokoušet vybřednout ze
současné finanční krize. Změny v chování
evropských spotřebitelů vyžadují, abychom se
my všichni v platebním sektoru a obchodu
zaměřili na bezpečnost, stabilitu a přidanou
hodnotu,“ uvedl Javier Perez, prezident společnosti
MasterCard Europe.

V roce 1994 vláda rozhodla, že Spolková tiskárna
bude převedena na akciovou společnost, jejíž jediný
vlastník bude spolková vláda, správu začalo
vykonávat ministerstvo pošt a telekomunikací. V roce
2000 Spolkové ministerstvo prodalo svůj podíl
novému vlastníkovi. Dřívější vlastník, partneři
mezinárodní společnosti Clifford Chance a
frankfurtský konzultant, oživily zadluženou firmu,
které v roce 2002 hrozil konkurz a provedl úspěšnou
restrukturalizaci a reorganizaci. V srpnu 2002 byl po
dohodě akcionářů, věřitelů a federální vlády
odvrácen úpadek a v září firmu převzala společnost
GmbH Authentos (vlastněná dvěma partnery berlínskou
JFVVG
Neununddreißigste
Vermögensverwaltungsgesellschaft, 94% podíl, a
heidelbergskou Dinos Vermögensverwaltung, 6%
podíl) za symbolickou cenu jednoho eura.

„Inovace společnosti MasterCard odrážely i
v prvním čtvrtletí roku 2009 potřeby držitelů
karet. Zejména se jednalo o inovace
využívající technologie, jako jsou mobilní
platby, bezkontaktní platby nebo zabezpečené
on-line platby, doplněné dalším zaváděním
systému PayPass a mobilních plateb po celé
Evropě. V dubnu se nám také potvrdilo, že
naše strategie týkající se mezibankovních
poplatků je správná. Naše dohoda s Evropskou
komisí uznává legitimitu mezibankovních
poplatků a přináší do celé věci jasno pro
všechny zúčastněné po dobu, kdy se bude
naše odvolání řešit,“ dodal J. Perez.

Firma pokračovala v technickém rozvoji, v roce 2007
spustila druhou generaci elektronických pasů. Pro
ochranu údajů zavedla jako první na světě rozšířenou
ochranu přístupu s dvěma otisky prstů pro zlepšení
bezpečnosti a identity v elektronických
komunikačních procesech. Od dubna 2008
společnost poskytuje služby elektronických karet pro
federální agentury, spolkovou policii a ozbrojené síly.

Výsledky v Evropě
V prvním čtvrtletí letošního roku vykázal evropský
region meziroční růst hrubé eurové hodnoty transakcí
realizovaných kartami MasterCard (3,9%), objemu
plateb u obchodníků (4,2%), počtu nákupních
transakcí (6,4%) i počtu výběrových transakcí
(4,3%). Během prvních tří měsíců realizovali evropští
držitelé karet MasterCard celkem 1,5 miliardy
nákupních transakcí včetně e-comerce.

Spolková tiskárna je nyní zisková a je mezinárodně
uznávanou vedoucí společností v oblasti ID
technologie a tisku bankovek. Tiskárna (včetně
dceřiných společností) dosáhla ve fiskálním roce
2007 obratu 303 milionů EUR (2006: 272 milionů
EUR). To představuje růst tržeb o 11% více než v
předchozím roce. Tento nárůst byl dosažen převážně
z výnosů ID systémů a z tisku bankovek.

K 31. březnu 2009 vydaly partnerské finanční
instituce v Evropě celkem 195 miliónů karet
MasterCard (bez značek Maestro a Cirrus), což
představuje meziroční zvýšení o 7,0%. Evropané
mohou své karty MasterCard používat na 8,4 miliónu
míst v celém regionu.

Pro obnovémí svého vlivu ve strategickém odvětví
spolková vláda 6. března 2009 získala zpět 25.1%
podíl v Bundesdruckerei GmbH odkoupením akcií od
společnosti Authentos GmbH, za cenu 48 USD/akcii.
Vláda nyní plánuje výstavbu moderní továrny
v Berlíně, krok který je odůvodněn vzrůstající úlohou
odvětví identifikace osob (ID).

Značka Maestro se navíc objevila na 312 miliónech
karet, což znamená meziroční zvýšení o 4,4%. Tyto
karty lze nyní v Evropě použít na více než 7,1 miliónu
obchodních míst.
V právě skončeném čtvrtletí dosáhl MasterCard
v Evropě řady významných obchodních úspěchů:

cardmag | ft | Bundesdruckerei GmbH, 06/03/2009
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platby na základě MasterCard PayPass M/Chip
Standard.

V lednu MasterCard oznámil převzetí dublinské
společnosti dodávající software pro platební řešení
Orbiscom Ltd. Akvizice je vyústěním dosavadní
spolupráce, díky níž vznikla inovační platforma
MasterCard inControl, nabízející řadu vyspělých
autorizačních, směrovacích a varovných funkcí a
systémů, které mají pomáhat finančním institucím při
vytváření nových a bohatších nabídek platebních
možností.

Rychle. Základem hodinek Smart Transaction Watch
2 je čip nejnovější
bezkontaktní
technologie.
Nově
certifikovaný
ACE
DI02
umožňuje
transakci
v
době
kratší
než
400
milisekund
to
znamená maximální
transakční rychlost!

V únoru oznámily společnosti MasterCard Europe a
Accor Services vznik strategické aliance, jejímž
výsledkem bylo vytvoření nové firmy PrePay
Solutions. Ve společném podniku, který propojuje
odborné znalosti z oblasti předplacených a
elektronických platebních systémů obou společníků a
který chce pomáhat firmám využít příležitostí na
rychle rostoucím evropském trhu předplacených
karet v hodnotě 130 miliard eur, má společnost
Accor Services většinový podíl (67%), zatímco
MasterCard Europe drží 33%.

Bezpečně. Čip hodinek Smart Transaction Watch 2
získal bezpečnostní certifikát EAL5+ podle Common
Criteria. S tímto bezpečnostním certifikátem si může
být každý zákazník při své transakci naprosto jistý.

V březnu oznámily společnosti Barclaycard a Orange
strategickou spolupráci, jejímž cílem je umožnit
používání mobilních telefonů k úhradám za zboží a
služby u obchodníků s využitím bezkontaktní
technologie – jednoduchým přiblížením telefonu ke
čtečce. Společnosti se zaměřují na britský trh s více
než 28 milióny spotřebitelů a budou se snažit
spolupráci rozšířit i na další bezkontaktní služby
v oblasti nákupu vstupenek, dopravy či mezd.
MasterCard bude pro tyto transakce zajišťovat
platební systémy.
V březnu oznámila polská ING Bank Slaski zavedení
systému MasterCard® PayPass™. Díky tomu budou
moci další polští spotřebitelé využívat technologii Tap
& Go v zemi, která bezkontaktní technologii zavedla
v Evropě mezi prvními. Mezitím byl v Turecku, jež
zavedlo platby Tap & Go jako první v Evropě,
spuštěn první projekt bezkontaktních úhrad
v dopravě. Systém lze využít v autobusech místní
hromadné dopravy v šesti městech (Ayvalik,
Balikesir, Canakkale, Eskisehir, Kahramanmaras a
Samsun), na trajektech Istanbul Ferry Corporation a
ve vozech istanbulské taxislužby.

Pohodlně. „Další výzvou pro bezkontaktní platby
hodinkami bude přesvědčit klienty, aby si použití
Smart Transaction Watch 2 vyzkoušeli. Zákazníci jsou
zvyklí na tradiční formu platební karty. Jakmile
překonáme počáteční zdrženlivost, budou klienti moci
zažít všechny výhody této inovativní formy placení.
Tato platba je rychlá, bezpečná a pohodlná; mnozí si
budou klást otázku, proč ji nezačali užívat již
mnohem dříve.“ O tom je přesvědčen Max Paul,
ředitel marketingu Lykos Group.
Smart Transaction Watch 2 naznačuje počátek nové
generace platebních produktů. Platby již nejsou
vázány pouze na obvyklou formu platebních karet,
nové a doposud nepředstavitelné formy plateb změní
celý platební trh. Mezinárodní ocenění v kategorii
„Best Vendor, New Product, Equipment or Material“
je nejlepším důkazem pro to, že inovativní firmy
s vlastní technologií na nejvyšší úrovni jako Austria
Card a LAKS jsou na správné cestě.

cardmag l rk l ogilvy

AUSTRIA CARD - NOSITEL
"ELAN AWARD FOR CARD
MANUFACTURING EXCELLENCE"
Dne 2. dubna 2009 byly na ICMA (International Card
Manufacturer Assotiation) EXPO v San
Juan, Puerto Rico, vyhlášeni držitelé
ocenění „Elan Award for Card
Manufacturing Excellence“.

cardmag l rk l austriacard l www.icma.com

ROZMACH ON-LINE NÁKUPŮ
V EU27 - TŘETINA OBYVATEL SE
INTERNETU NEBOJÍ

Kooperace rakouských firem Austria Card a LAKS
byla doposud velmi úspěšná: 2. dubna 2009 obdržela
Austria Card renomované ocenění Elan Award za
společně s firmou LAKS vyvinutý produkt Smart
Transaction Watch 2.

V roce 2008 provedlo 32% obyvatel „sedmadvacítky“
alespoň jeden internetový on-line nákup. Zjištění se
týká občanů ve věku 16 až 74 let. Podle
geografického hlediska nejvyššího procenta (59%)
dosáhli v DÁNSKU, následují obyvatelé Velké Británie
s 57%. Ve skupině států Nizozemsko, Německo,

LAKS Smart Transaction Watch 2 jsou první hodinky
na světě, které je možné použít pro bezkontaktní

cardmag no 2/09
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Švédsko a Finsko nakupovalo 56 až 51%
spotřebitelů. Na konci žebříčku je Rumunsko a
Bulharsko se 4 a 3 procenty. Z hlediska věku,
největšího podílu 47% dosáhla věková skupina 25 34 let, podílu 41% věkové rozmezí 16 - 24 a 35 - 44
let.

Růst internetových obchodů v EU27
35%

2008

2006

25%
20%

Z hlediska oblastí e-commerce vedou nákupy
cestovních služeb a dovolených po internetu s 41%
podílem, následuje oblečení a sport s 13%, nákup
knih a časopisů (12%), domácí potřeby a vstupenky
(po 11%), film a hudba (9%) a elektronika (8%).

2004

15%
10%
5%
0%
Rok

Statistické údaje zjišťovala agentura EU Eurostat
v 2Q 2008 za uplynulých 12 měsíců. Nákupy na
internetu prudce rostou, v r. 2004 jej využilo 20%
Evropanů, v 2006 - 26% a v r. 2007 již 30%.
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2007

30%
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KARTY V ČÍSLECH

partner rubriky

PĚTILETÝ PŘEHLED STATISTICKÝCH 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 2008.
Vydávání platebních karet l Issuing
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, s klesajícím trendem i 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:
2004

2005

2006

2007

2008

Počet karet celkem

rok

6 867 733

7 390 357

7 865 227

8 200 879

8 931 872

z toho čipové

2 166 418

2 830 302

3 488 627

5 404 243

7 242 426

372 933

971 911

1 261 606

1 648 977

1 711 205

5 873 728

6 418 446

6 603 621

6 974 147

7 220 667

Kreditní (včetně charge)
debetní

Pohled na vývoj meziročních nárůstů potvrzuje blížící se nasycení trhu klasických debetních karet a rostoucí
význam čipové technologie v důsledku akceptace pravidel SEPA vydavatelskými bankami.
Meziroční nárůst %
2004/2003
Počet karet

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

7,75

7,61

6,43

4,26

3,58

z toho čipové

51,63

30,64

23,26

54,91

24,61

kreditní

83,46

160,61

29,81

30,70

3,77

debetní

0,75

9,27

2,89

5,61

3,53

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:
2004

2005

Počet plateb

83 493 644

99 756 686

116 890 828

137 899 579

169 254 912

Objem plateb (tis.Kč)

91 727 996

114 584 198

133 746 846

155 830 892

188 964 124

1,099

1,149

1,144

1,130

1,116

Průměrná platba (tis.Kč)
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Počet i objem plateb trvale roste. Průměrná hodnota platby je poměrně stálá, mírně nad 1 100,- Kč:
2004

2005

2006

2007

2008

Počet plateb

83 493 644

99 756 686

116 890 828

137 899 579

169 254 912

Objem plateb (tis.Kč)

91 727 996

114 584 198

133 746 846

155 830 892

188 964 124

1,099

1,149

1,144

1,130

1,116

Průměrná platba (tis.Kč)

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 racionálnější chování
držitelů karet:
2004

2005

2006

2007

2008

Počet výběrů

119 815 016

125 159 933

133 737 642

152 097 961

155 495 854

Objem výběrů (tis.Kč)

382 434 935

422 183 267

475 192 728

554 989 857

587 490 302

Průměrný výběr (tis. Kč)

3,192

3,373

3,553

3,649

3,778

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:
2004

2005

Počet plateb

83 493 644

99 756 686

116 890 828

137 899 579

169 254 912

Počet výběrů

119 815 016

125 159 933

133 737 642

152 097 961

155 495 854

Poměr plateb a výběrů

1,4

2006

1,3

2004

2007

1,1

2005

1,1

2006

2008

0,9

2007

2008

Objem plateb (tis.Kč)

91 727 996

114 584 198

133 746 846

155 830 892

188 964 124

Objem výběrů (tis.Kč)

382 434 935

422 183 267

475 192 728

554 989 857

587 490 302

Poměr výběrů a plateb

4,2

3,7

3,6

3,6

1,09

2004

2005

2006

2007

2008

Poměr počtu plateb a výběrů

1,4

1,3

1,1

1,1

1,09

Poměr objemu výběrů a plateb

4,2

3,7

3,6

3,6

0,92

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 l acquiring v ČR mají v r. 2008 tyto banky:

Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a.s.
Unicredit Bank CR, a.s.
Komerční banka, a.s.
eBanka, od 1.7. 2008 Reiffeisen Bank a.s.
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Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a grafu:
2004

2005

2006

2007

2008

Počet obchodních míst

51 393

54667

53 265

49 883

58 007

Počet plat. terminálů

37 394

44661

41 875

41 737

55 783

Určitá redukce počtu maloobchodních míst a podniků služeb v letech 2006 a 2007 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 je zpomalován 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
2004
Počet plateb
Objem plateb (tis. Kč)
Průměrná výše platby (tis. Kč)

2005

2006

2007

2008

99 072 963

120 342 199

137 414 580

159 110 446

181 228 776

117 977 852

142 735 769

165 619 320

190 019 145

210 374 705

1,191

1,186

1,205

1,194

1,161

2006/2005

2007/2006

2008/2007

Meziroční růst (%):
2004/2003

2005/2004

Počet plateb v obch. místech

23,26

21,47

14,19

15,78

13,90

Objem plateb (tis. Kč)

27,46

20,99

16,03

14,93

10,71

Statistika ukazuje postupné zpomalování dynamiky nákupů hrazených platebními kartami na českém trhu.
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Další údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti:
Počet bankomatů (ATM)

2004

2005

2006

2007

2008

2 850

2892

3 096

3 363

3 534

Meziroční vývoj počtu bankomatů
2004/2003
Meziroční nárůst počtu ATM

2005/2004

6,78

2006/2005

1,47

7,05

2007/2006
16,24

2008/2007
5,08

Výběry hotovosti domácími i zahraničními kartami v bankomatech v ČR
2004

2005

2006

2007

2008

Počet výběrů

126 816 788

133 508 321

145 681 337

152 097 961

162 688 149

Objem výběrů (tis.Kč)

401 818 137

447 277 044

508 918 549

554 989 857

609 466 254

Meziroční růst (%):
2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

Počet výběrů

8,55

5,28

9,12

4,40

6,96

Objem výběrů)

14,07

11,31

13,78

9,05

9,82

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 čtyři celé šestkrát, počet karet čipových téměř třiapůlkrát.
Počet bankomatů se zvýšil 1,24 krát. Zatímco počet obchodních míst přijímajících platební karty vzrostl 1,24krát,
počet elektronických platebních terminálů v obchodních místech se zvýšil na 1,5 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 2008 1,1 proti 4,4 v r. 2002 a dokonce 8,0 v r. 2000. (Počet plateb ve
4.čtvrtletí 2009 a 1.čtvrtletí 2009 překročil počet výběrů).
Jednotlivé detailní roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách
SBK www.bankovnikarty.cz
cardmag l mz l rk
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KOMENTÁŘ

partner rubriky

PODOBNOST ZCELA EVIDENTNÍ?
Zatímco implementace produktu SEPA Credit Transfer probíhá od roku 2008 v jednotlivých bankách zemí EU
plynule a úspěšně, nelze totéž říci o produktu následujícím - SEPA Direct Debit (SDD). Nejenom že se jednotlivé
země přirozeně a více či méně intenzivně snaží co nejvíce prvků ze svých dosavadních domácích produktů
přímého inkasa prosadit do modelu inkasa přeshraničního. Daleko významnějším předmětem sporu mezi
bankovními komunitami a Evropskou Komisí a Evropskou Centrální Bankou (EC/ECB) se stal multilaterální
mezibankovní vyrovnávací poplatek - Multilateral Balancing Payment (MBP) - obdoba kartařům důvěrně
známého „Multilateral Interchange Fee - MIF“. V případě SDD jde zhruba o poplatek, kterým v navrženém
modelu přeshraničních inkas banka příjemce vyrovnává náklady na zavedení a fungování produktu bance plátce.
Ve stávajících modelech jej používají banky v osmi zemích EU (jde zejména o banky Francie, Holandska a
Španělska, které jsou současně největšími uživateli inkas ve svých zemích, české inkaso MBP nepoužívá) a
prosadily jeho aplikaci i do přeshraničního modelu. Nám dobře známí reprezentanti Komise - DG Competition a
DG Internal Market považují tento poplatek za odporující článku 81 Smlouvy o EU (EC Treaty) a jejich spor
s postiženými zeměmi se táhne již od r. 2005. Vyostřil se na úrovni EPC versus EC/ECB právě v souvislosti
s navrženým modelem SDD a v diskusích o navrženém termínu implementace dospěl až k pohrůžce francouzské
bankovní komunity podpořené německými spořitelnami, že zastaví věkeré investice související s implementací
SDD pokud nedá EC/ECB k MBP jasné vyjádření.
Kdo se moc ptá, moc se dozví, takže EC a ECB vydaly 24. března 2009 společné stanovisko, že neexistují jasné a
přesvědčivé důvody aby „MBP per transaction“ existovalo po skončení přechodného období tj. po 31. říjnu 2012 a
to jak v národních, tak přeshraničních inkasech. Zdůvodnění stanoviska je nám již povědomé: MBP je podle něj
základní cena, která vytváří společnou minimální úroveň pro stanovení poplatků u uživatelů inkasa. Komise zde
uplatňuje stejnou logiku jako v loňském případě určitých intra-EEA Multilateral Interchange Fees u platebních
karet MasterCard (viz Komentář v cardmag#1 2008) - Jestliže platební systém stanoví minimální úroveň poplatku
prostřednictvím MBP, vede to k omezení konkurence ve smyslu Čl. 81 (1) EC. Aby systém shledaný jako
restriktivní podle Čl. 81 mohl využít výjimku podle Čl.81 (3) musí prokázat, že přispívá k technickému a
ekonomickému pokroku a přínáší výhody spotřebitelům. Lze těžko očekávat že by se něco takového prokázat
podařilo, Komise operuje existencí inkasních produktů bez MBP a možnostmi bank plátce získat úhradu nákladů
jinými způsoby. EPC předpokládá pro implementaci SDD listopad 2009. Je otázka, kolik bank bude za těchto
podmínek schopno a ochotno tento produkt využívat a jak budou upravovat své obchodní modely po skončení
přechodného období.
Problém MBP je evidentně zrcadlovým obrazem rozhodnutí EC ve věci intra-EEA MIF MasterCard Europe. V
současné době sice uzavřel MCE dohodu s EK o významném snížení MIF, to ovšem nekryje bankám investiční a
provozní náklady a neumožňuje další rozvoj, proto MCE trvá na svém podání u Evropského soudu první instance.
Komise nicméně nelení a tak 3. dubna 2009 zaslala asociaci Visa tzv. Statement of Objections (SO), ve kterém
vyjadřuje svůj předběžný názor ve věci šetření MIF Visa. Podle něj MIF stanovené Visa omezuje konkurenci mezi
bankami při akceptaci platebních karet aniž přináší spotřebitelské výhody příspěvkem k technickému a
ekonomickému rozvoji. Jako základní část obchodnického poplatku za akceptaci karet Visa tvoří minimální cenu
pro obchodníky. Předběžný názor Komise je že MIF Visa porušuje Evropské antitrustové zákony, konkrétně čl. 81
EC Treaty a čl. 53 EEA Treaty. Komise v SO bere na vědomí kroky které učinila Visa v oblasti MIF, novou
metodologii stanovení intra-regional MIF, jeho snížení a modifikaci některých pravidel, pokládá je za kroky
správným směrem, nicméně je nepovažuje za odstranění
základního problému s omezením konkurence. Šetření tedy dále
pokračuje.
Můžeme hádat jaký může být jeho závěr a jaký asi bude
evropský osud principu multilaterálního interchange fee na
kterém je založena efektivní funkce interoperability platebních
karet a produktu přeshraničních inkas SEPA.
cardmag l mz
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
MEMO/09/151&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

DÁNSKO Z POHLEDU PLATEBNÍCH KARET
Dánsko, neboli Dánské království (Kongeriget Danmark), se z dřívějšího sídla Vikingů a pozdější
silnou severskou evropskou mocnost vyvinulo v moderní národ podílející se na politické a
ekonomiské integraci Evropy. Vstoupilo do NATO již v r. 1949 a do Evropského hospodářského
společenství (nyní EU) v roce 1973. Nicméně si vyjednalo výjimku z určitých prvků Maastrictské
smlouvy, včetně nepřijetí společné euro měny, obranné spolupráce a určitých otázek soudnictví a vnitřních
záležitostí. Hlavou státu je královna MARGRETHE II (od 14. ledna 1972); předsedou vlády je Larse Lökke
RASMUSSEN (od 5. dubna 2009).
Dánsko svou rozlohou 43 094 km2 (ČR má téměř dvojnásobnou rozlohu, 78 866 km2) a počtem obyvatelstva
5 500 000 (v ČR 10 212 000 obyv.) patří k menším, ale významným státům Evropy (24. pořadí co do rozlohy), s
hustotou obyv. 127 obyv/km2 (srv. s UK - 250, ČR – 130, Francie - 111); přirozený přírůstek obyvatel je 0,28%,
tj. 15 400 ročně. Nejníže položeným místem je Lammefjord (-7 m), nejvyšší horou (kopcem) je Yding Skovhoej
(173 m). Dánsko kontroluje Dánskou úžinu spojující Balické a Severní moře; jedna čtvrtina obyvatel žije v Kodani
a okolí. Pozemní hranice s Německem měří pouze 68 km, zato pobřežní linie 7 314 km.
Pracovní síla čítá 2,86 milionů (52% obyv., 2008), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 65,8% (v ČR 71,2%) z
celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje jen 2,9% (v ČR 3,6%), v průmyslu 23,8% (v ČR 40,2%) a ve
službách 72,7% (v ČR 56,2%) obyvatelstva (Dánsko 2005, ČR 2007). Počet imigrantů ročně dosahuje 2,48
migrantů/1,000 obyv., tj. 13 640. Nezaměstnanost činila 2% a inflace 3,5% (2008). Dluh veřejných financí dosáhl
hranice 65% HDP (2007 odhad).
Tržní moderní ekonomika uplatňuje v zemědělství high-tech, v průmyslu se uplatňují malé podniky a firmy
s moderním vybavením, existují rozsáhlé vládní sociální progamy, pohodlný standard bydlení, stabilní měna a
vysoká závislost na zahraničním obchodu. Nezaměstnanost je nízká (2%) a omezené kapacity omezují potenciál
růstu. Dánsko je čistým vývozcem potravin a energií, a těší se platebním přebytkům. Vláda dosáhla a dokonce
překročila ekonomická konvergenční kritéria v třetí fázi napojování na euro (EMU), ale zatím rozhodla, že se
Dánsko nepřipojí k dalším 15 euro-státům. Nicméně dánská koruna je zafixována na euro. Vzhledem k vysokému
HDP na hlavu, sociálním podporám, nízkému Gini indexu (Pozn. Gini Index blízký nule charakterizuje společnost s
více rovnostářsky rozděleným bohatstvím) a politické stabilitě patří životní úroveň Dánska mezi nejvyšší na světě.
V dlouhodobém výhledu nastane ekonomický problém vzhledem k poklesu poměru pracujících ku důchodcům.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek dosáhl
2,9 miliónů (2007), počet mobilních čísel: 6,3 mil. (2007) a tvoří vynikající telefonní síť. Optické podmořské
kabely spojují Dánsko s Kanadou, Faorskými ostrovy, Islandem, Německem, Nizozemskem, Norskem, Polskem,
Ruskem, Švédskem a Velkou Británií. Počet internetových serverů narostl na 3,7 mil. a počet internetových
uživatelů dosáhl 3,5 miliónu (2007). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních
služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic dosáhla 2 644 km (v ČR 9 572 km), silnic je 72 362 km
včetně 1 032 km dálnic (v ČR 127 747 km, včetně 564 km dálnic) a délka vodních cest je 400 km (v ČR 664 km).

V tabulce je srovnání ekonomik Dánska a Česka.
Srovnání ekonomik, 2008

Dánsko

Česko

HDP (při paritě kupní síly)

205 mld. USD
3 706 mld. CZK
140 mld. EUR

266 mld. USD
4 809 mld. CZK
182 mld. EUR

Počet obyvatel
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2008)
Počet pracujících
Míra inflace
Nezaměstnanost

5,5 mil.

10,228 mil.

37 400 USD
676 083 CZK
25 524 EUR

26 100 USD
471 812 CZK
17 812 EUR

2,86 mil.

5,37 mil.

3,5%

2,6%

2%

3,6%

Bankovní sektor pro obyvatelstvo
Dánský bankovní sektor je tvořen 175 komerčními bankami, spořitelnami a družstevními bankami (snížení z 180
bank v 2000). Přibližně polovinu tvoří spořitelny, které se od roku 1988 přeměnily na společnosti s ručením
omezeným, ale ponechaly si název spořitelny. Družstevní banky podléhají stejným pravidlům jako spořitelny a
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působí na stejném trhu, takže rozlišení mezi těmito kategoriemi není ostré. Dánské bankovnictví se vyznačuje
velkou koncentrací (oproti velké fragmentaci např. německého trhu). Dvě velké banky Danske Bank a Nordea
dohromady drží 65% aktiv bankovního odvětví. Obě tyto instituce jsou mocné finanční skupiny, působící ve všech
oblastech bankovnictví a financí ve skandinávské oblasti i mimo ni. Obě mají za sebou slučování a pohlcování jako
prostředek k expanzi v oblasti. Danske Bank získala finskou divizi Sampo Bank v r. 2006 (1,9 mld. EUR). Nordea
získala nebo založila banky v Polsku a baltických státech; v 2006 získala 75% podíl v ruské bance JSB Orgresbank
(za 246 mil EUR).
Síť bankovních poboček se vlivem slučování a pohlcování snižuje, z 2.652 v 1991 na 1.945 na konci 2005, a trend
pokračuje.
Počet poboček největších bank

Banka

Počet poboček

Danske Bank

465

Nordea Bank Denmark

354

Jyske Bank

120

Sydbank

112

Sammenslutningen DanskeAndelskasser (SDA)

86

Spar Nord Bank

85

Vydávání karet v Dánsku
Dánové používají 6,8 miliónů platebních karet (2004), jejich trh karet je druhý nejmenší v západní Evropě. Trh za
posledních 3 roky rostl průměrně o 5% (CAGR=5%). Každý dospělý v průměru vlastní 1,6 karty, Dánsko tak
zaujímá šesté nejnižší místo v oblasti a penetrací karet nedosahuje na
evropský průměr 2 karty/osobu (v ČR - 0,84 karty). Karetní systém
DANKORT vznikl v roce 1986 a vedl ke snížení počtu používaných šeků.
Podíl plateb kartami na všech bezhotovostních platbách stále rostl, z 50%
v 1999 na nynějších 60%, až se z nich stal nejoblíbenější platební
prostředek, pokud se týče objemu plateb.
Typy karet. Debetní karty s okamžitým zaúčtováním zaujaly 53% podíl ze
všech karet; jejich představitelé VISA Dankort a Dankort tvoří 93% všech
debetních karet.
Charge karty vydávané bankami, a společnostmi T&E a
distributory pohonných hmot jsou všechny vydávané
v Dánsku. Představují 26% podíl na trhu. Podíl karet na
pohonné hmoty je 68% ze všech charge karet, ale jen
18% všech platebních karet. Charge karty je typu
MasterCard nebo Diners Club představuje jen 17% všech
dánských karet.
Kreditních karet bylo vydáno 1,4 mil., z nich 80% bylo
vydáno pod privátními programy. První projekt
elektronické peněženky na světě Danmønt byla zahájen
v 1993, a ukončen v 2005.
Největší vydavatelé karet. Dvě největší dánské banky
jsou i největšími vydavateli, Dansak Bank a Nordea vydali
na 60% všech bankovních karet a 37% všech karet
v oběhu. SEB Kort je třetí největší vydavatel v Dánsku
s 8% celkového trhu.
Z 3,6 mil. dánských debetních karet jich dvě třetiny nese
značku Dankort VISA a mohou být použity celosvětově;
zbytek jsou karty pouze pro tuzemské použití. Uvedením VISA Electron a Maestro se rozšířila nabídka debetních
produktů, 255 000 karet představuje 8% podíl. Všechny kreditní a charge karty nesou známku MasterCard, které
tvoří 18% trhu. Karty Diners Club (100 000) a American Express (180 000) jsou všechny charge karty.
Využívání karet v Dánsku
Bankomaty
Největší sítě bankomatů v Dánsku mají Danske Bank, Nordea a Jyske Bank, které dohromady obhospodařují 55%
instalovaných bankomatů. Mají vlastní zpracovatelská centra, která zpracovávají a přepínají transakce. Transakce
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ze spořitelních bankomatů jsou zpracovávány ve společném centru Sparekassernes Datacenter (SDC) pro 91
spořitelen s 514 bankomaty. Ostatním bankám slouží dvě zpracovatelská centra Bankernes EDB Central (BEC)
(pro 68 členů s 533 bankomaty) a Bankdata (pro 15 členů s 295 bankomaty). Celkový počet bankomatů dosáhl
při ročním 2% přírůstku počtu 2 962 bankomatů (2005). Hustota bankomatů je 543 na milion obyvatel, což
Dánsko staví pod průměrnou hustotou 707 v Západní Evropě. Trh s bankomaty je velmi konsolidovaný, mezi
banky s vyšším počtem ATM než 100 ks patří pouze 4 banky, viz tabulka.
Banky s největší sítí Bankomatů
Banka

Počet bankomatů

Podíl na trhu

Danske Bank

966

33%

Nordea Bank Danska

503

17%

Jyske Bank

151

5,1%

Sydbank

142

4,8%

SDA

88

3%

Spar Nord Bank

74

2,8%

Nejobvyklejší umístění bankomatů v Dánsku je through-the-wall v bankovní pobočce (67%). Bankomaty v halách
a předsálích poboček jsou na druhém místě (23%) a ty umístěné mimo pobočky představují podíl 10%.

Funkčnost bankomatů: Kromě výdaje hotovosti, všechny bankomaty v Dánsku tisknou minivýpisy, zůstatky a
stvrzenky. Mezi jiné patří on-line zobrazení zůstatku na obrazovce (u 85%), převod prostředků na jiný účet
stejného klienta (68%), reklama banky na obrazovce (45%) a převod na účet jiného klienta (33%). Barevnou
obrazovku má téměř 90% bankomatů, více než 95% bankomatů je EMV a 99% má 3-DES zabezpečení.
Výběry z bankomatů dosáhly v r. 2005 počtu 109 mil. a představují 17% všech transakcích na karty. Průměrný
počet výběrů u bankomatu dosáhl 3 059 za měsíc. Objem vybraných peněz dosáhl 14,3 mld. EUR (106 mld.
DDK). Průměrně vybíraná částka činí 131 EUR.
Mezi dodavateli bankomatů vévodí společnost NCR s 86% dodaných ATM. Wincor-Nixdorf a Diebold jsou jediní
další dodavatelé bankomatů. Nordea využívá pouze bankomaty Wincor-Nixdorf.
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Obchodní místa
Trh přijímání karet prošel od roku 2004 dramatickou změnou. I když v roce 1999 byly smlouvy na přijímání karet
pro transakce za přítomnosti karty převedeny pod banky, u kterých obchodníci měli vedeny účty, od té doby došlo
k jejich převodu pod bankami vlastněnou PBS Holding A/S. Ten je nyní jediným zpracovatelem transakcí karet
American Express, národní debetní karty Dankort, JCB, Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron. Společnost
SEB Kort zpracovává karty Diners Club a banky karty vydávané pod vlastní značkou. Terminály používané
v Dánsku jsou Flex terminály, umožňující přijímat karty s mag. proužkem i čipem, pro podpis i PIN; terminály pro
papírové doklady byly nahrazeny do roku 2005.
Vedoucí pozici Dánska na poli e-commerce potvrzuje více než 4 500 smluv s internetovými obchodníky na transakce generované pod národní značkou Dankort.
Obchodní model přijímání karet u obchodníků sestává ze tří prvků (přijato v 2005):
• Poplatek ve výši 0,50 DDK (0,07 EUR, 1,80 CZK) účtovaný zákazníkovi za každou transakci byl zrušen v 2005.
• Obchodníci platí roční poplatek jako příspěvek na náklady kartové infrastruktury.
Malí obchodníci do 5000 transakcí ročně platí 500 DDK (1784 CZK), střední obchodníci 2 700 DDK (téměř 10.000
CZK), a velké řetězce s více než 20.000 transakcemi ročně platí 10.000 DDK (35.000 CZK).
• Banky se rozhodly více přispívat na provoz infrastruktury.
Počet a objem transakcí
Celkový počet transakcí uskutečněných platebními kartami dosáhl 649 mil. plateb, přičemž podíl debetních karet
představuje 91% podíl, následovaný 8% na charge karty a 1% na kreditní karty. Z transakcí na debetní karty bylo
99% provedeno kartami Dankort. Nárůst počtu transakcí je připisován rozmachu v nasazování POS terminálů. O
rozvinutosti kartového trhu v Dánsku a oblibě bezhotovostních plateb svědčí průměrný počet plateb ve výši 95
plateb na kartu ročně (v západní Evropě - 70, v ČR - 18 plateb).
Celkový objem plateb v r. 2004 dosáhl 31 mld. EUR (230 mld. DDK). Průměrná hodnota transakce na debetní
karty činila výše 46 EUR, na charge a kreditní karty byla 58 EUR a 110 EUR (srovnej s evropským průměrem 61
EUR; v ČR 45 EUR).
Porovnání souhrnných charakteristik dánského a českého kartového trhu podává tabulka.
Dánsko

%

ČR

%

Počet bankovních karet

6 800 000

8 931 872

Počet plateb/kartu/rok

95

85

20,3

53

Počet výběrů hotov/kartu/rok

16

15

18,2

47

Počet plateb

649 000 000

85

181 228 776

53

Počet výběrů

109 000 000

15

162 688 149

47

Objem plateb (CZK)

31 000 000 000 EUR

68

210 374 704 629 CZK
7 811 908 824 EUR

25

Objem výběrů (CZK)

14 300 000 000 EUR

32

609 466 253 700 CZK
22 631 498 466 EUR

75

Počet transakcí

Objem transakcí

Průměrná platba

71 EUR
1880 CZK

1 194 CZK

Průměrný výběr

131 EUR
3470 CZK

3 500 CZK

Závěrem můžeme uvést, že počet plateb na kartu za rok v Dánsku silně převyšuje počet plateb v Česku, zatímco
počet výběrů hotovosti je srovnatelný. Procentní vyjádření počtu plateb k výběrům tak v Dánsku činí 85% (v ČR
již 53%). Objem uskutečněných plateb také převyšuje platby v Česku, a to 4x; poměr objemu plateb k objemu
výběrů je však v Dánsku (68:32) ještě příznivější než ukázal poslední vývoj v ČR (25:75).
cardmag | ft research | podle rbr london, CIA factbook
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

BANKOMAT INFIKOVÁN VIREM
SKIMUJÍCÍM PLATEBNÍ KARTY,
ANEB IT VE SLUŽBÁCH
SKIMMINGU

Ochrana okolí bankomatu před mobilním signálem

Způsoby podvodů jsou velmi rozmanité, způsoby
získání čísel karet a PINů se vyvíjejí a většinou jsou
zaměřeny na bankomaty, kde není obsluha - čtečky
mag. proužků, web kamery nad klávesnicí, dálkový
přenos získaných dat. Podvodníci zneužívající
bankomaty musí řešit hlavní problém - jak bezpečně
získat načtená data bez rizika zadržení při návratu
k bankomatu pro zařízení.
V březnu byla zveřejněna zpráva svědčící o proměně
teorie ve skutečnost. Byla publikována analýza viru
„Trojan/Skimer-A“ ovlivňující chování bankomatů
výrobce Diebold, které jsou vybaveny operačním
systémem Windows. Tento OS je dnes běžně
využívanou technologií všemi výrobci umožňující
napojení bankomatu na intranet/internet, a tedy
hrozba se může eventuelně uplatnit i u jiných typů
bankomatů. Jde o zabudování software (tzv.
malware) shromažďující údaje o platebních kartách a
PINech přímo do bankomatu.

V této souvislosti uveďme jinou technologii
využívanou tentokráte v externím skimmovacím
zařízení a ve spojení se sociálně-kriminálními ataky
zejména na důchodce, kteří obdrží pokyn v podobě
sms, aby si došli vybrat hotovost do bankomatu a
vzali si sebou mobil k dalším instrukcím.
Skimovací zařízení v ceně 8.500 USD umístěné na
bankomat umožňuje bez dobití odeslat 1.856
textovek s údaji o 1.856 transakcích a poskytuje
podvodníkům dvojí výhodu, anonymitu a možnost
vybudovat infrastrukturu infikovaných bankomatů po
celém světě. Jejich přístup byl odhalen a nadále
některé finanční instituce v rámci obrany zvažují
rušení mobilní komunikace v blízkém okolí
bankomatů, konkrétně v Jižní Koreji a Japonsku.
V Japonsku již bylo umožněno vydávání licence na
instalaci zařízení pro blokování elektrickomagnetických vln z mobilů. Zařízení se umisťuje nad
bankomat, kde vytváří bublinu o průměru 1-2 metrů,
v níž je příjem signálu mobilních telefonů
znemožněn. Lidé čekající ve frontě nejsou ovlivněni.
Zařízení se také uplatňuje v koncertních sálech a
zdravotních zařízeních v Japonsku.

Malware je cíleně zaměřeno na transakce probíhající
výhradně v ruské, ukrajinské nebo americké měně, a
ojedinělé výskyty byly zaznamenány v lednu 2009, u
bankomatů v Rusku. Změnou přístupu u těchto
„technologických“ podvodů – oproti hlavním externím
útokům se skimmovacím zařízením - je
zprostředkování vnitřního přístupu do bankomatu.
Způsob činnosti malware je odborně popsán: „Jde o
hlavní výkonný modul, který uloží svůj objektový kód
do programových zdrojů, obdobně jako u Trojských
kódů. Kód ukončí a modifikuje službu ochrany
paměti, aby mohl spustit ztažený soubor „lsass.exe“
z adresáře OS Windows, který není mezi původními
systémovými adresáři Windows. Vložený prográmek
se pokusí nahradit některé soubory patřící do
softwaru používaným bankomatem, přičemž hlavní
činností trojského koně Trojan/Skimer-A je výkonný
kód k ovládání čtečky magnetického proužku karty.
Využívá nedokumentovaných funkcí bankomatu typu
Diebold Agilis 91x, násilně vloží kód do
bankomatových procesů a prochází transakce
v uvedených měnách. Také může použít tiskárnu
bankomatu pro tisk zcizených dat. Současně jsou
instrukce pro ovládání klávesnice pro vkládání PINu
napojeny na podvodníky a předávají se zachycené
PINy. Výhodou tohoto trojského koně je vyloučení
nedostatku důvěry mezi podvodníky připravující
napadení a zúčastněnými insidery, kteří je mohou
sami podfouknout. Virus Troj/Skimer-A umožňuje
zakódování získaných dat, což zajišťuje, aby insideři,
kteří infikovali bankomat, nepodrazili ostatní
zúčastněné podvodníky.
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Zdroje:
http://www.atmmarketplace.com/article.php?
id=10790&na=1&s=2
http://blogs.zdnet.com/security/?p=2908
http://www.sophos.com/blogs/sophoslabs/v/
post/3577
http://www.letsjapan.markmode.com/
index.php/2008/12/11/cellphone-blocker-stopsswindles-at-atm/
cardmag | ft

PŘEDÁVÁNÍ PINu PO INTERNETU
Od počátku vydávání karet s PINem se PIN doručuje
v papírové obálce, se zneprůhledněnými stranami.
Společnost SafeNet před 4 roky vyvinula nový systém
se složitým názvem SafeNet ViewPIN+. Ten
umožňuje automatizovat vydávání PINů a proces
jejich doručování držitelům prostřednictvím internetu,
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kteří si mohou přečíst PIN ihned po převzetí karty, ale i opakovaně když jej zapomenou. Nyní chce společnost
tento systém nabízet po celém světě vydavatelům karet v bankách, obchodních řetězcích či telefonních
společnostech. Společnost se sídlem v Marylandu byla založena v r. 1984.
Metoda byla vyvinuta pro zřejmé nevýhody, které vyniknou srovnáním jiných způsobů distribuce PIN.
Metoda:

Problémy:

Papírové PIN obálky

1) kartu lze používat se zpožděním
2) vysoké náklady (1,50 USD)
3) nedostatečné zabezpečení
- možnost prozrazení pod šikmým světlem
- zachycení pošty

Volba PIN u bankomatu

1) bankomat může sledován

Interaktivní hlasový automat

1) nesnadné zabezpečení
- nemožnost šifrování a využívání veřejné sítě

Jak systém pracuje
Počítač držitele karty slouží jako místo pro doručení PINu.
Je zaručeno důsledné šifrování prostřednictvím relace v zabezpečeném internetovém bankovnictví.
Pro ochranu před prozrazením PINu se zachovává oddělení identity držitele karty a hodnoty PINu
PIN je v interních systémech zpracováván bez rizika přístupu jiných pracovníků.
Nabízí doručování PINů v reálném čase.
Jádrem bezpečnosti nové služby je hardwarový bezpečnostní modul FIPS 140-2 Level 3 Luna SP. Moduly SafeNet
zajišťují bezpečnost u více než 75 % mezinárodních mezibankovních převodů v objemu 1 bilion USD (1012).
Systémové uspořádání vydávání PIN se zařízením Safenet ViewPIN+
Systém je možné využívat globálně,
čelí útokům stále lépe vybaveným
hackerům. Umožňuje snížit náklady
na pracovníky, papír, poštovné a
zpracování pošty u PIN obálek a
úpory se projeví také snížením
počtu žádostí držitelů o znovu
vydání PINů. Současně se snižuje
počet znovu vydaných karet kvůli
zablokovanému PINu. Uživatel si
pohodlně stáhne PIN při jediné
internetové relaci ihned po obdržení
karty a může ji hned používat (a
nikoli jako dosud, kdy do doručení
PINu po dobu cca 10 dnů používá
kartu konkurence). Šifrovací
technologie byla ověřena
mezinárodně (je využívána
společnostmi ve Fortune 1000) a
ViewPin+ vyhovuje standardům PCI
DSS. Tak lze předcházet podvodům
zvýšením bezpečnosti, kdy
podvodníci se již naučili
identifikovat, prohlížet a zcizit PIN
obálky a současné on-line systémy
(interaktivní hlasové odezvy)
nemohou být plně zabezpečeny.
V neposlední řadě nelze přehlédnout
hledisko ochrany prostředí – úspora
papíru, energie a snížení odpadu.
cardmag | ft | více informací na www.safenet-inc.com/ViewPIN
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BEZPEČNOST

partner rubriky

ŠKODLIVÝ SOFTWARE V SYSTÉMU OBCHODNÍHO ŘETĚZCE
V květnu 2008 vydavatelé karet informovali asociace Visa a MasterCard, že se vyskytují podvody na karty, které
jsou stále ve vlastnictví držitelů karet, a prošetřování problému ukázalo na společnost Heartland Payment Systems
(HPS), 8. největšího zpracovatele transakcí v USA, která byla informována v říjnu 2008.
V lednu 2009 společnost s pomocí forenzního vyšetřování zjistila, že do jednoho z jejích datových center v Texasu
bylo umístněn škodlivý progam (tzv. malware), který vyzobával čísla karet a data konce platností karet. Z
ukradených karet pouze asi 5% dat obsahovala i jména. Škodlivý progam byl zřejmě deaktivováno při pravidelné
aktualizaci systému jako součást programu shody se zásady PCI Data Security Standards. Společnost Heartland
informovala tajné služby a podezřelá osoba byla vystopována mimo území USA a má zřejmě na kontě i jiná
porušení zákona. Celkový počet kompromitovaných karet nebyl dosud určen, ale v centru Hearlandu se
zpracovává více než 100 miliónů transakcí měsíčně od jejich 175 000 karet.
Společnost HSP zjistila, že podvodníci nezískali data obchodníků, čísla sociálního pojištění, rodné číslo, adresy ani
telefonní čísla. Špionážní programy jsou podvodníky používány od roku 2004. Takové programy pomohly získat
4,2 milióny karet v supermarketech Hannaford Brothers (o tomto případu jsme informovali v CM 2008-2).
VISA a MasterCard najali jeden forenzní tým, aby prověřil citlivost jedné sekce platformy jejich zpracování karet;
nebyl nalezen žádný problém. Druhý forenzní tým prověřoval celý zpracovatelský systém; ani zde nebyl nalezen
žádný problém. Další prošetřování programátorů Heartlandu se soustředila na disky serverů, kam škodlivý progam
umístil soubory .tmp, které neodpovídaly ani aplikacím, ani operačnímu systému.
Společnost HPS získala sice certifikaci podle PCI DSS požadavků, ale je přesvědčena, že pro získání náskoku před
hackery, data o kartách musí být šifrována po celé trase komunikace (end-to-end), což zatím není standardy PCI
DSS požadováno. Za tím účelem HSP začala implementovat celkové šifrování. V první fázi vyměňují ve své síti
obchodníků čtečky karet v POS terminálech a zařazují PC systémy k šifrování dat v místech prodeje pro zajištění
bezpečného přenosu dat ke zpracování. V druhé fázi se předpokládá náročná akce vytvoření nových programů a
hardware k zasílání šifrovacích klíčů až na čtečky karet. Schopnost měnit klíče je dána několika důvody, zejména
možnou změnou smluvního partnera obchodníka. Tato fáze bude časově náročná, ale nedotýká se vlastních
systémů asociací (Visa, MasterCard, Amex, nebo Discover).
Příběh ovšem pokračoval. V obchodních řetězcích jsou všudypřítomné volně přístupné předplacené platební karty
a ty byly podvodníky zcizeny, aby je překódovali daty ukradenými v systémech společnosti Heartland. Pomocí
video kamer byli na Floridě identifikováni tři podvodníci, kteří platili ve Walmartu uvedenými padělanými
předplacenými kartami jiného obchodu. Podvodníci byli Američany, ale data byla ukradena hackery z východní
Evropy a prodána na internetu. Většina podvodníků dává přednost použít zcizená data magnetických proužků u
internetových obchodníků, neboť nemohu být při krádeži chyceni. Nicméně podvody v kamenných obchodech
stále přetrvávají. Floridští vyšetřovatelé dosud zjistili, že celkové uskutečněné a odmítnuté transakce dosud
přesáhly hodnotu 100 000 USD a očekávají další nárůst.
cardmag | ft | podle nilson report

PODVODY U BANKOMATŮ A SNAHY O JEJICH ELIMINACI
Pracovní skupina European ATM Security Team zjistila, že podvody spojené s bankomaty a útoky na ně vzrostly
v roce 2008 více než dvakrát (o 150%). Může to mít přímou spojitost s tím, že se zvýšily skimmovací pokusy u
bankomatů o 130%. Na druhou stranu se i přes nárůst počtu pokusů (10 302 hlášených incidentů) zvýšily vlastní
dokonané podvody jen o 11% - zejména vzhledem k uplatňovaným ochranným opatřením finančního odvětví.
Jedná se zejména o rozšířené monitorování podvodů a detekčních kapacit, spolu s instalací anti-skimmovacích
zařízení. Svou roli hraje i to, že 90% evropských bankomatů nyní vyhovuje EMV standardům; v SEPA bude 100%
dosaženo do konce roku 2010.
Počet fyzických útoků na evropské bankomaty poklesl o 30%, zejména vzhledem ke snížení množství v tisku
probíraných vyloupení bankomatů. Naproti tomu uloupení celého bankomatu a loupeže u bankomatů vzrostly o
32%. V případě těchto útoků jsou finanční ztráty pod úrovní podvodů, ale riziko ohrožení lidí a celková škoda na
nemovitostech je trvalou hrozbou celému odvětví.
Komentář CM: Skupina EAST byla založena v 2004, sídlí v Edinburghu. Zprávu o podvodech vydává dvakrát
ročně, s využitím statistiky z 22 EU států (včetně Polska i Slovenska, ale bez ČR), brzy ji chce rozšířit o údaje
z celé EU27. Bude jistě potřebovat v ČR svého partnera, schopným poskytovat spolehlivá statistická data o
podvodných útocích a realizovaných podvodech. Kdo se jím stane, když banky dosud pečlivě utajují kvantitativní
dopady podvodů, a žádná legislativa je k předávání statistických údajů nenutí. Zůstaneme i v tomto ohledu za
Slovenskem?
cardmag l ft l www.european-atm-security.eu
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BANKOMATY STÁLE TERČEM PODVODNÍKŮ
RUSKO: Rozšířené a časté jsou krádeže bankomatů v prostorách obchodů
ale i bank, jak ilustrují dva dubnové případy. Děje se tak za bílého dne,
zločinci nastříkají sprej na kamery, bankomat odpojí od sítě, a naloží na
náklaďák. V Petrohradě takto odvezli bankomat přímo z bankovní loby. Celá
krádež byla dokumentována kamerami, včetně nástřiku spreje na kameru, o
potřebě užití masek zločinci evidentně vůbec neuvažovali.
AUSTRÁLIE: V Sydney byl zadržen gang rumunských podvodníků,
zodpovědný za skimming u téměř 40 bankomatů. Podvodníci v posledních
měsících přicestovali do Austrálie a pracují podle pokynů mezinárodních
vůdců, kteří současně řídí akce v jiných zemích. Australská akce vedla ke
zneužití ukradených dat, výrobě padělků a zcizení více než 1 miliónu USD.
Věk asi tuctu dopadených byl mezi 20 a 36 lety. V současné době jsou
Rumuni stíháni také v USA a na Novém Zélandu.
Zpráva z Austrálie koresponduje s poznatky v České republice – při
organizovaném zločinu se vyskytují organizátoři, a níže postavení
„pěšáci“ (např. zahraniční student Karlovy Univerzity), kteří připevňují
skimmovací zařízení na bankomaty. Tato zařízení jsou stále menší, složitější
a mohou si zapamatovat větší množství dat o kartách. Také jsou připravována tak, aby se lépe maskovala na
jednotlivých typech bankomatů, což ztěžuje jejich včasné odhalení.
Poznamenejme jen, že Austrálie také trpí internetovými útoky z východní Evropy a Ruska.
NIGERIE: Nigerijská centrální banka řešila jiný problém související s bankomaty. Na veřejných místech probíhal
ostrý konkurenční boj mezi různými skupinami instalující bankomaty. Proto Centrální banka nařídila komerčním
bankám do 30. června 2009 stáhnout bankomaty zejména z loby hotelů a letišť, a ponechat je pouze na
bankovních pobočkách. (AllAfrica.com)
cardmag l ft
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MASTERCARD: SOUTĚŽTE S EXPRESRÁDIEM O VOLNÉ VSTUPENKY NA
FINÁLE UEFA LIGY MISTRŮ DO ŘÍMA
Společnost MasterCard připravila ve spolupráci s Expresrádiem pro sportovní nadšence soutěž o lístky na finále
UEFA Ligy mistrů. Soutěžit bude možné s Expresrádiem od pondělí 20. do čtvrtka 30. dubna 2009.
Celé klání je součástí strategických kampaní společnosti MasterCard, v rámci kterých chce upozornit
na nové edukativní webové stránky o kreditních kartách www.kreditka.cz, kde jsou mimo jiné
k nalezení i správné soutěžní odpovědi.
Praha, 20. dubna 2009 - Společnost MasterCard připravila ve spolupráci s Expresrádiem pro posluchače soutěž,
která odstartuje v pondělí 20. dubna 2009 a poběží deset dní. Hlavní výhru představují 2 lístky na finále UEFA
Ligy mistrů samozřejmě i se zpáteční letenkou a ubytováním. Zájemci o tuto výhru se musí nejprve zaregistrovat
na webu Expresrádia a následně odpovědět na aktuální soutěžní otázku pro daný den, týkající se tématu
kreditních karet MasterCard.
„Z registrovaných účastníků každý den vybereme dva, kteří získají jednu z drobných cen MasterCard, např.
oficiální míč UEFA, tričko, polštářek, cestovní adaptér a další dárkové předměty. Zároveň tak postoupí do
slosování o hlavní cenu,“ prozrazuje Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku a
Slovensko. „Soutěž jsme koncipovali tak, aby o výhru mohl bojovat úplně každý. Největší šanci ale
mají samozřejmě ti, kteří se zajímají o oblast kreditních karet nebo mají alespoň zájem se o této
tématice dozvědět více informací. Všechny správné odpovědi je totiž možné nalézt na našich nových
interaktivních webových stránkách,“ dodává Pavel Javorský.
Vzdělávací a zábavné stránky kreditka.cz
Cílem projektu www.kreditka.cz je atraktivní a zábavnou formou vzdělávat veřejnost v oblasti běžného
používání financí. Na projekt tedy navazují další kampaně, které mají zvýšit povědomí těchto stránek u cílové
skupiny.
Unikátní internetové stránky www.kreditka.cz využívají oblíbeného principu Second Life a umožňují
návštěvníkům řešit ve virtuálním světě každodenní platební situace a porovnávat rozdíly mezi použitím hotovosti a
kreditní karty. Hned po příchodu na stránky se návštěvník stává postavou ve virtuálním světě a prožívá různé
nákupní situace. Každý si sám určuje, jak si jeho komiksový dvojník poradí s nákupem přes internet, nečekanými
výdaji za rozbitou pračku nebo se ztrátou peněženky. Na závěr platební situace se zobrazí přehledný výpis z účtu,
aby bylo možné sledovat výši útrat a rozdíly v jednotlivých způsobech platby.
„V podobě 2D kresleného příběhu má návštěvník stránky možnost získat nejen praktickou nápovědu pro řešení
reálných platebních situací, ale na stránce najde i šikovné tipy pro používání karty. Nově je na stránce zveřejněn i
vyhledávač kreditních karet, který návštěvníkům umožňuje snadno porovnat aktuální nabídku českých bank a
vybrat si kartu, která mu nejlépe vyhovuje,“ upřesňuje Pavel Javorský.
MasterCard a UEFA
MasterCard spolupracuje s UEFA od roku 1992, kdy se poprvé stal partnerem Evropského šampionátu UEFA
EURO, které se hrálo ve Švédsku. Od roku 1994 je partnerem fotbalové UEFA Ligy Mistrů. Letošní finále UEFA
Ligy Mistrů se bude konat ve středu 27. 5. 2009 v Římě.
cardmag l rk l Ogilvy Public Relations

MASTERCARD WORLDWIDE POKRAČUJE VE SPONZORSTVÍ LIGY MISTRŮ
UEFA
Společnost MasterCard podepsala smlouvu o prodloužení sponzorského partnerství Ligy mistrů
UEFA na další tři roky, tedy do sezóny 2012
Praha, 7. dubna 2009 - Společnost MasterCard Worldwide dnes oznámila, že zůstane oficiálním partnerem Ligy
mistrů UEFA v kopané až do sezóny 2012 a Superpoháru UEFA na roky 2009, 2010 a 2011. Tříletá
smlouva vyprší na konci fotbalové sezóny 2011/12 a díky ní bude moci společnost MasterCard těžit
ze sponzorství formou produktové kategorie exkluzivních ‚platebních systémů.
„Sponzorství je základním kamenem globální marketingové strategie společnosti MasterCard a těší
nás, že se budeme na Lize mistrů UEFA podílet i nadále. Na této platformě hodláme vytvářet
hodnotu pro akcionáře tak, že pro naše zákazníky z řad finančních institucí i obchodníků vytvoříme
exkluzivní příležitosti k rozvoji podnikání. Zároveň budeme posilovat sympatie ke značce
MasterCard a majitelům karet MasterCard nabídneme zážitky k nezaplacení,“ uvedl Javier Perez,
prezident společnosti MasterCard Europe.
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David Taylor, generální tajemník UEFA, se k oznámení vyjádřil: „Jsme velice rádi, že jsme obnovili vztahy se
společností MasterCard, jednou z předních globálních značek. Společnosti MasterCard si vážíme
jako dlouhodobého partnera a těší nás, že se rozhodla ve své podpoře UEFA a Ligy mistrů
pokračovat.“
Společnost MasterCard se stala čtvrtým oficiálním partnerem UEFA pro sezóny 2009 – 2012 společně se značkami
Heineken, Sony a UniCredit.
cardmag l rk l Ogilvy Public Relations

VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA - S MASTERCARD NA FINÁLE FOTBALU
Společnost MasterCard, oficiální sponzor UEFA Ligy mistrů, připravila ve spolupráci se sítí obchodů Interspar
soutěž „Všechny cesty vedou do Říma“ pro všechny fotbalové nadšence. Šanci vyhrát exkluzivní
zájezd na finále UEFA Ligy mistrů v Římě spojený s ochutnávkou vybrané italské kuchyně a
italských vín mají ti, kteří v období od 22. 4. do 28. 4. 2009 zaplatí za své nákupy v obchodech
Interspar platební kartou od společnosti MasterCard.
Praha, 21. dubna 2009 - Společnost MasterCard v rámci svého několikaletého partnerství s UEFA Ligou mistrů
připravila pro všechny milovníky kvalitního fotbalu a držitele platebních karet MasterCard, MasterCard Electronic
nebo Maestro soutěž o lístky na finálový zápas.
Do slosování o hlavní výhru budou automaticky zařazeni všichni, kteří v průběhu
soutěžního období zaplatí v obchodní síti Interspar za své nákupy některou
z platebních karet MasterCard. „Hlavní výhru netvoří jen dva lístky na finálový
zápas UEFA Ligy mistrů, ale také nezapomenutelný kulinářský okruh Římem, dvě
zpáteční letenky z Prahy do Říma, ubytování v luxusním hotelu přímo v centru
metropole a nabitou platební kartu MasterCard,“ říká Pavel Javorský, ředitel
kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Kromě hlavní ceny čeká ještě na 100 dalších vylosovaných šťastlivců dárkový
balíček v podobě oficiálního míče UEFA Ligy mistrů, trička, cestovního adaptérů
a dalších upomínkových předmětů. „Dlouhodobě u našich klientů
zaznamenáváme velký zájem o podobné soutěže spojené se sportovním
zážitkem. Proto se snažíme i nadále držet této koncepce a nabízet našim
klientům další významné sportovní prožitky, jako je například finálový zápas
UEFA Ligy mistrů v Římě,“ prozrazuje Pavel Javorský.
MasterCard a UEFA
Společnost MasterCard je dlouhodobým partnerem fotbalových zápasů. Již více než 15 let spolupracuje s
významnou fotbalovou organizací, s asociací UEFA. Propojení MasterCard a fotbalu je součástí dlouhodobé
strategie, která přináší držitelům platebních karet MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro zážitky k
nezaplacení. Letošní finále UEFA Ligy Mistrů se bude konat ve středu 27. 5. 2009 v Římě.
cardmag l rk l Ogilvy Public Relations

ČTENÁŘI ČASOPISU READER´S DIGEST OPĚT ZVOLILI KARTU VISA
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ PLATEBNÍ KARTOU
Praha, 20. března 2009
Visa byla čtenáři Reader´s Digest v České republice opět zvolena „nejdůvěryhodnější kreditní kartou“. Průzkum,
který každoročně provádí Reader´s Digest, patří k největším a nejširším zákaznickým
průzkumům v Evropě a oslovuje přes třiadvacet tisíc respondentů v šestnácti zemích. V drtivé
většině zemí (ve 14 z 16) byla Visa zvolena nejdůvěryhodnější značkou kreditní karty, přičemž
dostala přes padesát procent hlasů.
Čeští čtenáři byli podobného názoru - 67 procent respondentů uvedlo, že Visa je pro ně nejdůvěryhodnější
kreditní kartou. Oproti roku 2008 je to zvýšení o 7 procent. Respondenti vybírali v kategorii kreditních karet
celkem z patnácti značek a karty Visa byly nadprůměrně hodnoceny v atributech, jako jsou kvalita, poměr cena/
hodnota, image a uspokojení požadavků klientů.
Miloslav Kozler, regionální manažer a zástupce společnosti Visa Europe v České republice, k výsledkům výzkumu
řekl: „Výsledky průzkumu Reader´s Digest odrážejí důvěru českých i evropských spotřebitelů v produkty a služby
nabízené společností Visa. Pochopitelně nás velice těší, že míra této důvěry stále roste a že za uplynulých dvanáct
měsíců opět přibylo těch, pro něž je Visa nejdůvěryhodnější značkou. Je evidentní, že držitelům našich karet
vyhovuje komfort, který Visa nabízí. Díky našim kartám mohou pohodlně a bezpečně nakupovat nejen v Evropě,
ale po celém světě.“
Průzkum Trusted Brands je každoroční mezinárodní studie postojů a názorů spotřebitelů na produkty a služby
každodenní potřeby. V rámci evropského průzkumu byli osloveni respondenti v šestnácti zemích, mimo jiné ve
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Francii, Německu, Španělsku nebo Švédsku. Průzkum probíhal ve všech zemích formou korespondenční ankety,
jež probíhala od srpna do října roku 2008.
Máte-li zájem o další informace, navštivte laskavě www.rdtrustedbrands.com
cardmag l rk

PLATEBNÍ KARTA S DIAMANTEM
Banka Eurasian v Kazachstánu je 16. bankou v Asii a na Středním
Východě nabízející nejbohatším zákazníkům platební kartu
dodávanou společností GK Power z Jižní Koreje. Čtrnáct z těchto
vydavatelů nechalo do plastu při výrobě vložit kovové membrány a
na povrch umístili diamanty. Karty jsou zatím vydávány jen pod
značkou VISA a MasterCard.
Na obrázku je Visa Infinite Eurasian Diamond karta se zlatým
rostlinným motivem a vsazeným 0,02 karátovým diamantem.
Prestižní karta bude nabízena klientů s ročním příjmem přesahujícím
300 000 USD (cca 6 mil. Kč). Další diamantové karty byly výrobcem
GK Power dodány bankám Dubai First, Qatar National, National Commercial Bank ze Saudské Arabie,
Kazkommerts Bank z Kazachstanu, Muscat Bank v Omanu, Credimax v Bahrainu (pouze s kovovou membránou),
Winglung Bank z Hong Kongu, KTC Bank v Thajsku a Technica Bank v Azerbajdžánu.
Druhá černá karta od BarclayCard U.S.
Společnost Barclaycard U.S. začala vydávat již svou druhou černou
VISA kartu pro své nejbohatší zákazníky. Roční poplatek dosáhl 495
USD. Společnost Black Card LLC (Limited Liability Company)
zažádala o patent a bude zajišťovat všechen marketink pro VISA
Black karty zaměřený na horní 1 % příjmové skupiny. Nabízené
výhody zahrnují 24 hodinovou službu concierge (služba zajišťující
„nemožné“), přístup do VIP leteckých salonků prostřednictvím
Priority Pass, drahé dárky a buď vrácení 1% hodnoty nákupů nebo
generaci bodů, které se mohou čerpat při nákupu letenek.
Připomeňme že první černá platební karta Barclaycard U.S byla
uvedena na trh v 2006 ve spolupráci s bankou USB. Byla nazvána
Charter card, nesla značku American Express a vyžadovala roční poplatek 1 500 USD; byla nabízena zákazníkům
s účtem UBS Resource Management Account, kteří předali bance na investice majetek v hodnotě přesahující 5
mil. USD.
Většina platebních karet je vyráběna z PVC plastické hmoty, ale černá karta American Express pod názvem
Centurion se vyrábí z titanu; roční poplatek za kartu je 2 500 USD.
Jiná karta pro horních 10x tisíc v USA, která používá design s černou barvou je karta banky Bank of America,
vydávaná jako Accolades American Express karta pro investory v programu Global Wealth and Investment
Management; roční poplatek činí pouze 295 USD. Mimo USA jsou černé karty vydávány skupinou CITI jako
Ultimate Visa nebo MasterCard karta s ročním poplatkem 800 USD v sedmi státech v Asii, Rusku, Velké Británii a
Spojených arabských emirátech.
Master-Card Premium Debit Cards
V roce 2008 připravil MasterCard ve spolupráci s bankami Bank
International a Bank Negara v Indonésii, bankou Gulf Bank v
Kuwajtu a bankou Alliance Bank v Malajsii debetní produkt cílený na
vkladové účty zákazníků z vyšší střední třídy. Jako názvy pro tyto
produkty byla zvolena jména Platinum Access, Emerald a Premium.
Nyní MasterCard pracuje s bankou KeyBank v USA na vydání debetní
karty World Debit, cílenou na stejnou demografickou skupinu
klientů.
VISA nikde na světě nenabízí obdobně cílený debetní produkt s tím,
že banky jej nevyžadují. Průzkum pro MasterCard prokázal, že
v době recese asi 76 % klientů z horní vyšší třídy se chová obdobně
jako Američané se skrovnějšími finančními prostředky, tj. více se zajímají o úsporu peněz při luxusnějších i
každodenních nákupech než o odměny typu cestovních nebo luxusních slev, obvykle nabízené jejich příjmové
skupině. Důsledkem je, že karta World Debit nabízená bankou KeyBank bude první kartou se statutem prémiové
karty pro bonusový program MasterCard Savings Plus. Tento bonusový program nabízí slevy a specielní nabídky
jak pro internetové nákupy, tak pro nákupy v obchodech prostřednictvím kuponů, promočních kódů a slev při
měsíčním zúčtování.
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Program MasterCard Savings Plus je zdarma dostupný držitelům debetních karet MasterCard od října 2008. Pro
úroveň prémiových klientů se prodává za poplatek 29,95 USD ročně. Klienti programu karet World Debit jej obdrží
zdarma. KeyBank patří mezi 20 vydavatelů debetních karet VISa a Mastercard, banka vydala 2,7 mil. karet a
automaticky převydá na 50 000 existujících debetních karet MasterCard na World Debit karty.
Pro zajímavost uveďme, že zatímco prémiové karty World Credit od MasterCard nabízejí lákadla spojená
s cestováním, karty World Debit nabízejí více bezpečnosti a zajištění pro klidnou mysl držitele. V případě podvodu
nese držitel nulovou spoluodpovědnost, těší se ochraně v případě krádeže identity, kdy jsou informovány
skoringové společnosti, obdrží pomoc při sepsání afidativu při krádeži identity, nebo při blokaci karty, dále má
pojištění nákupů, garanci spokojenosti s nákupem, rozšířenou dobu záruky a ochranu před překročením limitu
útraty. Navíc všechny karty World Debit vydané bankou KeyBank budou obsahovat PayPass čipy MasterCardu pro
bezkontaktní placení na celém světě.
cardmag | ft | podle nilson report
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU

partner rubriky

MOONLIGHT SONATA
Krátkometrážní film Moonlight Sonata byl natočen v Praze v americké produkci v průběhu dubna 2009. Jedná se
o krátký atmosferický příběh, odehrávající se v Praze - v Praze bluesové a jazzové.
Autorem scénáře je Jerry Seeger, režie se
ujal Philip Lee Seeger, za kamerou stál
Tomáš Drdácký.
Philip Lee Seeger se v minulosti podílel na
mnoha snímcích jako asistent režie mj.
Alien vers Predator, Tahle země není pro
starý, XXX, Hostel 2 a Solomon Cane.
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Během léta 2009 by měl být film
dokončený a po té by měl vyrazit na
festivaly nezávislé tvorby. Cardmag se stal
jediným partnerem a zároveň mediálním
partnerem projektu.

cardmag l rk l foto ondřej herold

ČESKO - POLSKÝ FILMOVÝ WORKSHOP
Jako předfestivalovou lahůdku Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek 2009, jehož pořadatelem je
Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka připravili
jeho organizátoři sedmidenní česko-polský filmový workshop, který proběhl ve dnech 28.4.- 4.5.2009 a který
vznikl ve spolupráci s polskou filmovou školou Skiba.
Základní myšlenkou česko-polské spolupráce obou škol podobného zaměření byla možnost vzájemné výměny
zkušeností s tvorbou filmu - seznámení s filmovou technikou, teoretické znalosti, ale i specifické vyprávěcí styly
obou zemí. Studenti obou škol se již potkali na polsko-českém workshopu v rámci festivalu v Jeleni Goře a
protože tato několikadenní spolupráce měla nejen skvělé filmové výsledky, ale i velký úspěch, rozhodli se
uskutečnit podobný projekt také v rámci píseckého festivalu.
Celý workshop zaštítila společnost MasterCard a proto všechny filmy, které na workshopu vznikly, měly společné
téma PayPass (jde o nejmodernější kreditní kartu fungující na bezkontaktní bázi s terminálem bez
zadávání pinu či elektronického podpisu, kterou společnost MasterCard poskytuje). Náplní projektu
je rozdělení deseti českých a deseti polských studentů do tří skupin, v nichž je během 7 dnů
strávených na workshopu čeká nabitý program - práce v česko-polských týmech zahrnuje všechny
podstatné složky výroby filmu od tvorby scénáře, přes realizaci natáčení až po různě náročnou
postprodukci. První dvě skupiny se zabývaly hranou tvorbou a jejich úkolem bylo vytvořit během 7 dnů jeden
třicetivteřinový a jeden zhruba tříminutový krátký film. Třetí skupina byla složena z animátorů, kteří vytvořili
krátkou pixilaci.
Všechny filmy byly na závěr workshopu promítnuty na závěrečném slavnostním večeru v Penzionu Ptáčkovna za
podpory Hotelu Biograf. Snímky budou také uvedené v rámci programu říjnového píseckého filmového festivalu.
Během přípravy natáčení se navíc účastníci podívali do okolí hradu Zvíkov, seznámili se s kamerovou technikou
(včetně jeřábu a steadicamu) pod vedením odborníka Petra Fiřta a měli možnost besedovat s mistrem
zvuku Karlem Jarošem při promítání filmu Pelíšky.
Písek se tak opět po čase stal středem pozornosti mladých filmařů, kteří ve společných mezinárodně propojených
štábech pracovali po celém městě a v jeho přátelské atmosféře vytvářeli jistě zajímavá filmová díla.
cardmag l rk l tiskový servis MFSF ´09
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CARD ACADEMY

partner rubriky

SLOVNÍČEK TECHNICKÝCH "EUROZKRATEK"
Zkratky se už zabydlely v obecné i odborné češtině natolik že nás nepřekvapují, ale občas máme problém
pochopit odborný text kde autor opomněl dobrý zvyk každou použitou zkratku nejprve vysvětlit. Jako pomůcku
pro texty psané odbornou „eurohantýrkou“ přinášíme přehled těch, které se nám podařilo rozluštit.
A
ACH
ANSI
API
ATM

Automated Clearing House
American National Standards Institute
Application Programming Interfaces
Automated Teller Machine

B
BIC
BIN
BITS

Bank Identifier Code
Bank Identification Number
Banking Industry Technology Secretariat

C
CA
CAS
CAG
CSTF
CC
CCD
CEN
CENELEC
CEFACT
CEPS
CIR
CMFB
COGEPS
CPA
CPS
CSP

Certification Authority
Common Approval Scheme
Chairman's Advisory Group
Cards Standards Task Force
Common Criteria
Common Core Definitions
Comité Européen de Normalisation
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
.....
Administration, Commerce and Trade
Common Electronic Purse Specifications
Common Card Implementation Reccommendations
Committee for Monetary Financial Balance of Payment Systems
Contact Group on Euro Payments Strategy
Common Payment Application
Common Personalisation Specification
Certification Service Provider

E
EBXML
EACB
ECB
ECITC
ECSA
EDIFACT
ESC
EESSI
EMV
EPAS
EPSO
ESBG
ESCB
ESI
E-SIGN
ETSI*
Eurosmart

Electronic Business XML
European Association of Co-operative Banks
European Central Bank
European Commission for IT Testing and Certification
European Credit Sector Associations
Electronic Data Interchange for Administration and Trade
Europe Smart Card
European Electronic Signature Standardisation Initiative
Payment standard defined by Europay, MasterCard and Visa
Electronic Protocol Application Software
Electronic Payment Systems Observatory
European Savings Bank Group
European System for Central Banks
Electronic Signature Infrastructure working group
Electronic signature
European Telecommunication Standards Institute
European Smart Card Industry Association

F
FBE/EBF
FINREAD

Banking Federation of the European Union
Financial Transaction IC Card Reader

G

cardmag no 2/09
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GMCIG
GRCG
GSEC

Global Mobile Commerce Interoperability Group
Group for standardisation of e- commerce Report Co-Ordination Group
Group for standardisation of Electronic Commerce

I
ICTSB
IEC
IPI
ISIS
ISO
ISO CS
ISSS
IST

Information & Communications Technologies Standards Board
International Electrotechnical Commission
International Payment Instruction
Information Society Initiative for Standardization
International Organization for Standardisation
ISO Central Secretariat
Information Society Standardization System
Information Society Technologies

J
JTC

Joint Technical Committee

M
MeT
MIF
MIME

Mobile electronic Transaction
Multilateral Interchange Fee
Multipurpose Internet Mail Extensions

O
OASIS

Organisation for the Advancement of Structured Information Standards

P
PAN
PAS**
PASG
PED
PKC
PKI
POI
PP
PSSG
PSTDG
PSULG
PSWG
PTD

Primary Account Number
Publicly Available Specification Providers
Payment Advisory and Steering Group
PIN Entry Device
Public Key Cryptography
Public Key Infrastructure
Point of Interaction
Protection Profile
Payment Systems Steering Group
Payment Systems Technical Development Group
Payment System Users and Liaison Group
Payment System Working Group
Personal Trusted Device

S
SCSUG
SEPA
SERMEPA
SET
SME
SSL
SWIFT

Smart Card Security Users Group
Single Euro Payment Area
SERvicios Para MEDios de Pago
Secure Electronic Transaction
Small and Medium Enterprises
Secure Socket Layer (security protocol)
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

T
TSP

Trust Service Provider

U
UN EDIFACT

United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Trade

V
VPN

Virtual Private Network

W
WAP
WG

Wireless Application Protocol
Working Group

XYZ
XML
ZKA

cardmag no 2/09
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ETSI Projects:
3GPP
EP SCP
EP M-COM

3rd Generation Partnership Project
Smart Card Platform
EP M Commerce

PAS Members:
ATM Forum
DAVIC
DVB
EACEM
EBES
EBU
ECMA
ERTICO
EWOS
NMF
X/O

Asynchronous Transfer Mode Forum (Broadband Networks)
Digital Audio Visual Council
Digital Video Broadcasting
European Association of Consumers Electronics Manufacturers
European Broad for EDI Standardisation
European Broadcasting Union
European Computer Manufacturers Association
European Road Traffic Informatics Consortium
European Workshop on Open Systems
Network Management Forum
X open - Part of Open Group Consortium which prepares and markets specifications in IT sector

cardmag

Pojem česky

Pojem anglicky

Vysvětlení
Protokol definující pravidla pro bezpečné platby na internetu
z pohledu všech tří účastníků transakce - držitele, obchodníka a platebního systému. Je podporovaný všemi kartovými
asociacemi.
Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními
společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami
(přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.
Proces realizace transakcí provedených platební kartou
(bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné
licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB).
Sada softwarových instrukcí a dat ve formě počítačového
programu určeného k provedení konkrétních funkcí.
U čipových karet to je konkrétní sada instrukcí a souvisejících dat používaná čipem pro interakci s terminálem k provedení transakce.

3D secure

3D secure

Acquirer

Acquirer

Akceptace karet

Acquiring

Aplikace

Application

ARN

ARN

Viz Referenční číslo zpracovatele / Acquirer reference data.

ATM

ATM

Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.

ATM Off-site

ATM Off-site

Označení pro bankomat, umístěný mimo budovu banky.

Autentifikace

Autenthication

Viz Autentikační procedura

Autentikace

Autenthication

Viz Autentikační procedura

Autentikační požaAuthentication request
davek
Autentikační proceAutenthication procedure
dura
Autentikační prvek Autenthication element
Autentizace

Autenthication

Požadavek na autentikaci držitele karty zaslaný obchodníkem v protokolu 3-D Secure vydavateli, který je také pro
tento protokol certifikován.
Proces ověřující oprávněnost držitele karty k jejímu použití
nebo oprávněnost obchodníka k akceptaci karet.
Prvek, podle kterého se ověří oprávněnost držitele karty k
jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k poskytování
služeb.
Viz Autentikační procedura

cardmag | mz | SČMS, EPC, KPS ČBA
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HUMOR

partner rubriky

AŽ VYROSTU, CHCI BÝT JAKO MÁ MÁMA!
(dopis, který učiteli poslala matka na druhý den)

Milý Mr. Jones,
Chci Vám objasnit, že v současnosti ani v minulosti jsem
nebyla tanečnicí u tyče.
Pracuji v Home Depotban (něco jako potřeby pro dům a
zahradu) a povídala jsem dceři, jaký bláznivý byl minulý
týden, než vypukla sněhová bouře. Říkala jsem jí, že se
nám podařilo prodat všechny lopaty na odhrnování sněhu,
ale ve skladu se mi podařilo najít ještě jednu, pro kterou
se zákazníci začali hádat, kdo si ji koupí. Kresba mé dcery
neznázorňuje, jak tančím kolem tyče, ale zobrazuje, jak
prodávám v obchodě poslední lopatu.
Od teď budu důkladně kontrolovat její úkoly, než je odnese do školy.
S pozdravem,
Smithová
cardmag l převzato ze zahraničí

www.zdravotniboty.cz
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