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EDITORIAL …
Hellas

Čeká návštěvníky Řecka v příštích létech luxus prázdných pláží? … asi ne, je to příliš bizarní
představa!
Čeká jednotlivé evropské regiony s podobným „řeckým“ životním stylem také nějaká ta prázdná pláž
či ulice s prázdnými krámky? … asi ne, v Evropě máme totiž mezi vladaři a jejich úřednickými rádci
spoustu „schopných“ resp. všehoschopných, kteří se vyznají a umějí se postarat …
Evropa se neumí bránit a neumí jednat společně a racionálně. Kdo zažil v 70. a 80. letech na našich
plážích a v našich ulicích „úžasné“ budovaní socialismu, ten si musí dnes připadat jak „v blbym
filmu“ a nechápe, kam až může experiment s lidskou důvěrou a manipulací zajít, tentokrát již
v evropském měřítku.
Vraťme se do našich ulic. Věřme, že technologická revoluce plná počítačů, notebooků a mobilů
přinese i menší revoluci do našeho vědomí a že nejen mladá generace sebere hozenou
technologicko-sociální rukavici a vytlačí politické dinosaury … alespoň z našich pláží!

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

Wincor-Nixdorf do nové dekády v novém
Praha, únor 2010 - V průběhu prvního čtvrtletí 2010 se společnost WincorNixdorf přestěhovala do svých nových prostor v Praze
5. Moderní prostředí, na kterém se projekčně podíleli
i někteří z vrcholových manažerů, je přímo šité na
míru pro naplňování odvážných a originálních vizí
společnosti. Improvizovanou prohlídku prostorami
společnosti Wincor-Nixdorf jsem absolvoval ve
společnosti Miroslava Pekárka krátce po nastěhování
zaměstnanců firmy. Byl jsem ubezpečen, že čtenáři
magazínu cardmag budou mít příležitost se seznámit
s novými prostorami, ale i s novými plány společnosti.
Těšme se tedy na letní číslo magazínu cardmag#3.2010, kde se původní
reportáž objeví.
Wincor-Nixdorf s.r.o.
Siemensova 2
150 00 Praha 5
Česká republika
www.wincor-nixdorf.com
Společnost Wincor Nixdorf, s.r.o. zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních systémů pro
oblast bankovnictví a maloobchodu. Hlavní činností společnosti jsou návrhy a prodeje komplexních hardwarových
a softwarových řešení včetně servisu a poradenských služeb.

cardmag | rk | © foto cardmag 2010

Problém při platbě kartou:
obchody zaokrouhlují nahoru,
úřady tápou

pochopitelně tyto mince vracet a musejí zcela v
souladu se zákonem zaokrouhlovat od padesátníků
nahoru, pod padesátník dolů.
Zmatek v zaokrouhlování

České Budějovice - Obchodníci v Česku poškozují
zákazníky tím, že kromě klasických hotovostních
plateb zaokrouhlují zbytečně na celé koruny i
bezhotovostní platby kartou. Mohou si tak přijít na
mnohamilionové částky. Potíž je však v tom, že ani
české úřady si se zaokrouhlováním bezhotovostních
plateb nevědí rady. Jeden úřad takový postup
schvaluje, druhý kritizuje.

"U bezhotovostní platby, při níž se fyzicky
peníze nevyměňují, však zaokrouhlování
postrádá logiku," tvrdí Petr. Vychází i z toho, že
třeba banky při připisování úroků klientům připisují i
položky v řádu jednotlivých haléřů. "Běžně
dostanete bankovní výpis s tím, že vám banka
připsala měsíční úrok třeba 0,24 haléře," uvedl
Petr. Kdyby ale banky postupovaly stejně jako
obchodní domy, klient by vlastně neměl nárok vůbec
na nic. Banka by zaokrouhlila úrokovou sazbu prostě
na nulu.

Zbytečné zaokrouhlování kritizuje například
českobudějovický finanční poradce a bývalý ředitel
pobočky České spořitelny Pavel Petr. Zatímco totiž
zaokrouhlování haléřových položek při platbě v
hotovosti je podle něj po zrušení padesátníků
naprosto logické a nutné, při placení kartou
neexistuje pro podobnou úpravu ceny jediný důvod.
Přesto řada obchodů třeba při nákupu za 29,50
automaticky strhává z karty třicet korun.

Petr navíc tvrdí, že obchodní firmy nepostupují
jednotně a mají v zaokrouhlování zmatek. "Vím, že
některé obchodní domy bezhotovostní platby
zaokrouhlují, a jiné si strhávají jen přesnou
haléřovou částku," řekl bankovní konzultant.
Nejedná se přitom jen o platby v obchodech, ale také
o faktury. "Po změně sazby DPH mi přišla
faktura od poskytovatele internetu, opět z
haléřů zaokrouhlená na koruny. Jestliže ale
fakturu neplatím hotově, firma mě vlastně
poškozuje," tvrdí Petr.

"Kupoval jsem v nákupním centru Baumax
šroubky a platba, kterou jsem hradil kartou,
mi byla ze 225,50 zaokrouhlena na 226 korun.
Jsem ale přesvědčen o tom, že mi z karty měla
být stržena jen původní, nezaokrouhlená
cena," řekl LN Pavel Petr. Důvod je podle něj
jednoduchý. Jestliže už neexistují desetníky,
dvacetníky ani padesátníky, nemohou obchodníci
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prospěch zákazníka, a kolik naopak od padesátníku
nahoru, při pohledu například na ceny to vypadá, že v
naprosté většině se zaokrouhluje z částek nad padesát
haléřů. Pak by ale obchody a firmy mohly při milionech
bezhotovostních operací vydělávat na úkor zákazníků
mnohamilionové částky.

výrobky a služby placené bezhotovostně, ale
ani právní úprava toto zakazující," píše hlavní
právník ČNB Václav Bártík.
Česká obchodní inspekce (ČOI) však dospěla k
závěru, že obchodníci zaokrouhlující platby kartou
zákon neporušují. A to zejména kvůli tomu, že využití
karty není ani ze strany obchodníka, ani zákazníka
vynutitelné, jedná se o oboustranně akceptovanou
dohodu. "Zákazníci mají bez rozdílu na výběr,
zda budou platit v hotovosti či s použitím
karty," uvedla ČOI.

Zákon nic neřeší
Ačkoliv si ale Pavel Petr začal na zaokrouhlování stěžovat
u všech příslušných úřadů, jasnou odpověď vlastně
nedostal. Zatím to totiž vypadá, že zákonodárci na
zaokrouhlování při bezhotovostním platebním styku
zapomněli a zákon ho vůbec neřeší. Ministerstvo financí
se domnívá, že by se zaokrouhlovat v tomto případě
nemělo.

Marek Kerles
Lidové noviny
http://byznys.lidovky.cz/problem-pri-platbekartou-obchody-zaokrouhluji-nahoru-uradytapou-1fm-/moje-penize.asp?
c=A100403_181049_ln_domov_kim

"V souvislosti se zrušením některých nominálních
hodnot mincí bylo do zákona o ochraně
spotřebitele
doplněno
pravidlo
pro
zaokrouhlování celkové částky za nákup. Toto
pravidlo se přirozeně vztahuje jen na hotovostní
platby, při bezhotovostních k němu není důvod,"
píše Pavel Maštálka, ředitel odboru cenová politika
ministerstva. Pokud by podle něj obchodník povyšoval
celkovou částku za nákup při platbě kartou, bylo by to
možné považovat za "porušení povinnosti prodeje
výrobků", stanovené právě zákonem na ochranu
spotřebitele.

cardmag | rk

ABnote Czech posiluje
ABNote Czech významně posílila svou roli ve skupině
ABnote Group jmenováním Ing.
Blanky Havláskové, CEO ABnote
Czech, na pozici Senior Vice
President v ABnote Europe.
ABnote Czech se stal certifikovaným výrobcem
PayPass bankovních karet, v současnosti vyrábí pro
jeden významný světový projekt 800.000 ks, v první
fázi probíhá výroba 500.000 ks PayPassů.

Maštálka proto doporučuje Petrovi, aby se se svou
stížností obrátil na Českou obchodní inspekci. A podobné
doporučení dává i Česká národní banka, která tvrdí, že
posouzení celého problému nepatří do jejích kompetencí.
"Přesto vám můžeme sdělit, že ČNB není známa
právní úprava připouštějící zaokrouhlování cen za

cardmag no 2/2010
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

MasterCard otevírá divizi výzkumu
a vývoje MasterCard Labs v čele
s Garrym Lyonsem

MasterCard Europe hlásí dobré
výsledky za první čtvrtletí roku
2010

Společnost

Praha,

MasterCard
otevírá
divizi
MasterCard Labs a do jejího
čela jmenuje Garryho Lyonse
jako
výkonného
ředitele
výzkumu a vývoje. Garry
Lyonse bude mít na starosti
vývoj inovačních platebních
technologií,
které
budou
směřovat
k uspokojení potřeb zákazníků

května
2010
Společnost
MasterCard Europe oznámila
svoje
evropské
provozní
výsledky za první čtvrtletí roku
2010. Evropští spotřebitelé
využívají
karty
značky
MasterCard v novém roce ještě
více – počet nákupních transakcí vzrostl oproti
stejnému období roku 2009 o 14,1% a potvrdil
tak trend nárůstu elektronických plateb v
regionu.

Praha, 16. dubna 2010 - Společnost MasterCard
Worldwide včera oznámila, že otevírá novou globální
divizi výzkumu a vývoje MasterCard Labs, zaměřenou
na rychlejší zavádění inovačních platebních řešení na
trh. Společnost dále informovala o tom, že jmenovala
Garryho Lyonse do pozice výkonného ředitele pro
výzkum a vývoj. Do své funkce, v níž bude odpovídat
za řízení MasterCard Labs, nastoupí 30. dubna 2010.

5.

„Letošní rok začal pro společnost MasterCard
v Evropě úspěšně. Jelikož hospodářská krize
dále pokračuje, spotřebitelé se při platbách
kartami čím dál více zaměřují na přidanou
hodnotu. Peníze si vydělávají tvrdou prací a na
oplátku očekávají, že karetní program bude
tvrdě pracovat v jejich prospěch,“ uvedl Javier
Perez, prezident společnosti MasterCard Europe.

„Podpora průlomových inovací je hlavním
znakem odlišujícím MasterCard od jeho
konkurentů a je zároveň klíčem k udržení naší
konkurenční výhody na trhu,“ uvedl Ajay Banga,
prezident a provozní ředitel skupiny MasterCard.
„Díky produktům jako například PayPass si
MasterCard získal pověst hlavního spolutvůrce
světa moderních plateb. Toto oznámení
představuje velký krok podtrhující naše úsilí
v oblasti inovací a schopnost reagovat jak na
potřeby našich zákazníků, tak spotřebitelů.“
uzavřel Ajay Banga.

„Víc než kdy dříve roste nyní význam našeho
přístupu, který spočívá v tom, že držitelům
kreditních i debetních karet poskytujeme na
míru přizpůsobené programy, v jejichž rámci
karta funguje jako prostředek k získání
loajality, služeb s přidanou hodnotou a
programů správy peněžních prostředků. Mám
to potěšení zmínit se o několika nejnovějších
příkladech. V Rumunsku společnost Garanti
Bank převzala úspěšný věrnostní program
karet Bonus z Turecka a upravila jej speciálně
pro ženy; ve Francii a Španělsku nejnovější cobrandované programy přinášejí sportovním
fanouškům odměny za podporu francouzské
národní Federace juda, resp. španělského
reprezentačního týmu v kopané; a co se týče
správy peněžních prostředků, britská karta
Barclaycard jako první využívá platformu
MasterCard
inControl,
jejíž
pomocí
si
spotřebitelé mohou sami nastavit kontrolu
vlastní útraty. To všechno jsou příklady na
úrovni nejlepších řešení ve své kategorii, která
jsou poskytována konkrétně s cílem vyhovět
potřebám dnešních evropských spotřebitelů,“
dodal Perez.

Za pomoci MasterCard Labs bude G. Lyons odpovídat
za posun v platebních technologiích a využívání
vylepšených možností a zdrojů pro zavádění novinek
na trhy s cílem přinášet zákazníkům a spotřebitelům
přidanou hodnotu. Sestaví mezinárodní výzkumný a
vývojový tým stavějící na rozsáhlých znalostech
odborníků a techniků MasterCard z celého světa.
G. Lyons působil dříve jako generální ředitel
Orbiscomu.
Před
jeho
převzetím
skupinou
MasterCard v prosinci roku 2008 odpovídal za tvorbu
strategie a obecné výkonné řízení. V Orbiscomu
pracoval od jeho počátku v roce 1999. Má rozsáhlé
zkušenosti v oblasti softwaru a finančních služeb se
zaměřením na technologické aspekty a aspekty
obchodního rozvoje při zavádění komplexních
rozsáhlých systémů pro nadnárodní poskytovatele
finančních služeb.

Evropské výsledky
Za první čtvrtletí roku 2010 hlásí evropský region
zvýšení hrubého dolarového objemu MasterCard o
11,9%, objem nákupů vzrostl o 13,1%, počet
nákupních transakcí se zvýšil o 14,1% a počet
hotovostních transakcí vzrostl o 9,1% oproti prvnímu
čtvrtletí roku 2009.

cardmag | rk | ogilvy

V období od 1. ledna do 31. března uskutečnili
evropští držitelé karet prostřednictvím karet značky
MasterCard více než 1,8 miliardy nákupních

cardmag no 2/2010
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zavádění

transakcí, včetně transakcí po internetu.
K 31. březnu 2010 vydaly finanční instituce v Evropě,
které jsou klienty asociace MasterCard, 201 milionů
karet (kromě značek Maestro a Cirrus), což
představuje nárůst o 4,7% oproti stejnému čtvrtletí
roku 2009. Evropští držitelé karet mohli svoje karty
MasterCard využívat na 8,9 milionu akceptačních
míst v tomto regionu a na 30,2 milionu akceptačních
míst po celém světě.

technologie

MasterCard

Orlen Star v Německu jako první ve svém oboru
vybavil svoje stanice technologií Tap&Go. V březnu
bylo vybaveno prvních 140 stanic a všech 486 stanic
celostátní německé sítě má být vybaveno do konce
roku.

cardmag | rk | ogilvy

Barclays vydává bezkontaktní
karty firemním zákazníkům

Značka Maestro se objevila na 303 milionech karet.
Spotřebitelé nyní mohou se svými kartami Maestro
nakupovat přímo u 7,1 milionu obchodníků v Evropě
a u 12,3 milionu obchodníků na celém světě.

Březen 2010 - Barclays banka se stala první
v Evropě,
která
začala
vydávat firemní bezkontaktní
debetní karty svým korporátním klientům. Od března
pracovníci firem dostávají nové nebo obnovené karty
s bezkontaktní technologií jako standard. To jim
umožní platit nízké částky jen mávnutím kartou nad
čtečkou karet, bez nutnosti vkládat PIN nebo kartu
do terminálu.

„Spotřebitelé debetní karty hojně využívají a
důvěřují jim, takže jsme svědky ústupu
hotovosti ve prospěch „plastikových eur“.
Debetní nabídka v Evropě je čím dál vyspělejší
a do prostředí nákupů jak v kamenných
prodejnách, tak po internetu přináší prémiové
a podle segmentů členěné výhody, které se
debetních karet dříve netýkaly,“ prohlásil Javier
Perez.

V Británii bylo již vydáno na 6 miliónů bezkontaktních
Barclays VISA debetních karet od r. 2007, kdy
Barclay jako první banka začala vydávat tyto karty
svým zákazníkům. Maximální limit pro bezkontaktní
transakce byl nedávno zvýšen z 10 GBP na 15 GBP
(přepočet kurzem 435 CZK), aby se vyhovělo
požadavkům obchodníků a zákazníků, umožňující
vyšší využití těchto karet.

Společnost MasterCard Europe dosáhla v uvedeném
čtvrtletí řady obchodních úspěchů z celoevropského
hlediska:
Služby pro „majetný“ segment
Hospodářskou recesí unavení spotřebitelé dnes čím
dál více získávají přístup k prémiovým výhodám a
službám, které byly dříve vyhrazeny klientům
považovaným za velmi majetné. Společnost
MasterCard ve spojení se svými zákaznickými
finančními institucemi v celém regionu na tento trend
reaguje řadou nových programů.
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MasterCard aplikace pro mobily
BlackBerry na vyhledání
bankomatů
Pro nejrozšířenější chytré mobily ve Spojených
Státech, BlackBerry a další z řady iPhone nebo iPod
touch, připravil MasterCard novou
aplikaci „ATM Hunter“ na vyhledání
nejbližšího bankomatu. Aplikaci
„ATM Hunter“ lze zdarma stáhnout
na Apple App Store, konkrétně na:

V Turecku nabídla Turkish Economy Bank (TEB) v
lednu obnovený program World Signia MasterCard.
Tato nová karta nabízí širokou škálu nových výhod
včetně globální asistenční služby na cestách a
exkluzívní správcovské služby a představuje
přirozený vývoj v přístupu banky, která se snaží
vyhovět potřebám svých nejvýznamnějších klientů.
Banky HSBC a Fortis zjistily, že i produkty pro
majetné klienty lze uplatnit na masovém trhu, a
zavedly karetní programy pro „movité“ klienty z řad
tureckých držitelů karet, kteří mají zájem o služby a
výhody převyšující úroveň zlaté karty. Karty Advance
MasterCard banky HSBC a Titanium MasterCard
banky Fortis byly představeny v únoru. O měsíc
později následovalo uvedení nových prémiových
karet MasterCard v Rumunsku a Francii.

http://na.blackberry.com/eng/services/
appworld/
nebo
www.itunes.com/appstore/
Aplikace MasterCardu používá technologickou
platformu BlackBerry, umožňující vysledovat a
lokalizovat bankomaty v bankách, restauracích,
letištích a obchodech; tato funkce je účinná kdekoli
na světě. Pokud uživatel mobilního telefonu
Blackberry nemá aktivovanou funkci GPS, nebo
v místech bez GPS pokrytí, může stále vyhledat
nejbližší bankomat na internetu pomocí databáze
MasterCard na

Inovací za větší míru pohodlí a kontroly
spotřebitelů
V lednu karta Barclaycard ve Velké Británii využila
řešení MasterCard inControl a nabídla svým britským
držitelům nástroje ke kontrole útraty – jedná se o
první uplatnění systému inControl u spotřebitelské
karty. Služba bude zpočátku k dispozici zákazníkům
nové kreditní karty Orange, která dále nabízí i
bezkontaktní platby PayPass.

http://www.mastercard.com/us/personal/
en/cardholderservices/atmlocations/
index.html
Uživatelé také mohou personalizovat svoje
vyhledávání podle podmínek jejich banky, filtrovat
finanční instituce pokud potřebují provést vklad nebo

V prvním čtvrtletí letošního roku pokračovalo také
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se vyhnout bankomatům, vyžadující za výběr přirážku (surcharge fee). „ATM Hunter“ také vyhledá bankomaty
vhodné pro invalidy na vozíku, drive-through pro automobilisty či s 24 hodinovým přístupem, a poskytne
navigační informace, jak se k nim dostat. Uživatel také automaticky získá bezpečnostní zásady pro bankomaty.
Zmíněná aplikace je první z volných aplikací, které MasterCard připravuje pro iPhone či iPod touch.
cardmag | ft

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery:
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KARTY V ČÍSLECH

partner rubriky

Vývoj plateb kartou ve světě
Počty platebních transakcí u obchodníků debetními, kreditními a předplacenými kartami Visa, MasterCard,
American Express, Discover, JCB, Diners Club a UnionPay (Čína) dosáhly v roce 2008 v celosvětovém měřítku cca
99,6 miliard. Rozložení počtu platebních transakcí po jednotlivých regionech a předpokládaný vývoj ilustrují
následující grafy:
Dosavadní a předpokládaný další vývoj počtu platebních transakcí:

Vývoj podílu jednotlivých regionů:

Podíl regionů v r. 2003 %

Podíl regionů v r. 2013 %

Desetiletý poměrný vývoj počtu plateb v regionech (CAGR):

CAGR %

cardmag | mz |grafy rk l podle nilson report
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PROFILY SPOLEČNOSTÍ
Profil partnerů konference cardforum 2010
ABnote Czech s.r.o., www.abnote.cz
Sídlo i výroba: Jelínkova 1174/3, 721 00 Ostrava - Svinov, ČR
Firma ABnote Czech s.r.o. je výrobcem a dodavatelem plastových laminovaných karet v České republice, která má
světově uznávaný certifikát dle ISO 9001.
Historie společnosti ABnote Czech započala 20. června roku 1995 zahájením výroby
plastových karet v Ostravě. Původně pod značkou Presscard byly vyráběny nejprve karty bez
inteligence a karty s magnetickou páskou. Postupně se portfolio rozšířilo i na karty čipové a hybridní. Od roku
1997 probíhá výroba pod certifikací dle ISO 9002 (od roku 2003 pak podle ISO 9001:2001). Po deseti letech, v
roce 2007, dochází ke vstupu strategického partnera American Banknote a společnost se začleňuje do světové
skupiny ABnote Group a v roce 2008 společnost ABnote Czech se stává certifikovaným výrobcem platebních
karet.
Aktuálně 05.04.2010, Certifikát EMS. V rekordně krátké době byl u ABnote Czech s.r.o. zaveden systém na
ochranu životního prostředí (EMS) podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001. EMS byl integrován se stávajícím
systémem řízení, což je důkazem, že firma se od svého vzniku průběžně věnuje oblasti snižování dopadů na
životní prostředí. Klade důraz na dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, např. při třídění
veškerých odpadů nebo monitorováním vypouštěných emisí. V poptávce a nabídce upřednostňují partnery a
zákazníky, kterým není lhostejný přístup k ochraně životního prostředí. Jedním z cílů firmy je „Prověření možností
výroby a personalizace nových výrobků na bázi BIO plastů“. Touto novinkou se řadí mezi průkopníky v naší zemi.
První úspěšné testy potvrzují, že jsou schopni zákazníkům nabídnout nový trend v této oblasti.
ABnote CZ je dodavatelem oficiálních karet mezinárodního festivalu studentského filmu Filmfest Písek 2009, 2010.
Festival je zaměřen na tvorbu mladých filmových tvůrců z celého světa, včetně filmů z Asie, Latinské Ameriky,
Evropy či Severní Ameriky. V rámci festivalu tradičně probíhají workshopy známých filmových tvůrců, koncerty a
další bohatý doprovodný program l www.filmfestpisek.cz
Asseco Czech Republic, a.s., www.asseco.cz
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, ČR
Asseco Czech Republic patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v České republice,
založených na informačních technologiích, od specializovaných IT řešení pro finanční
instituce, státní a soukromý sektor, přes logistické a tiskové služby, až po geografické a
provozně-technické systémy. Na českém trhu působí od roku 2007, jeho právní
předchůdce PVT však již od roku 1954. Asseco Czech Republic je součástí uskupení Asseco Central Europe (ACE),
které vzniklo v červenci 2009 integrací Asseco Czech Republic a Asseco Slovakia, dvou IT společností dlouhodobě
působících na regionálních trzích.
Aktuálně Produktem roku 2009 se stal Digitální tachograf, mobilní zařízení povinně nahrazující papírový
kotouček analogového tachografu u nově evidovaných autobusů přepravujících více než 15 osob a nákladních
automobilů nad 3,5 tuny.
Austria Card, www.austriacard.com
Sídlo a výroba: Lamezanstraße 4-8, 1230 Wien, Rakousko
Austria Card je mezinárodně známa pro inovativní produkty, ať již platební produkty nebo vládní projekty. Austria
Card byla založena v 1981 s 18 zaměstnanci jako personalizační centrum pro
eurošekové karty a eurošeky. Od roku 1984 probíhá výroba plastických karet; od r.
1993 čipové karty (2 mil. karet v prvním roce, nyní 70 mil. karet ročně, 70% na export). Současně začala expanze
do východní Evropy; vlastníkem byla Národní banka Rakouska. V roce 1995 byla vyvinuta elektronická peněženka
QUICK, později vyvinuli vlastní EMV masku čipů (ACE). V roce 2005 zakoupila 50% GNC-Card Services
v Německu, po restrukturalizaci vlastní 100% a je prodejním partnerem pro Německo. Od 1.1.2008 získala řecká
společnost Inform Lykos získala 85% akcií AustriaCard, 15% zůstalo v držení Oesterreichische Nationalbank. AC
má dceřiné společnosti v Polsku a Turecku, hlavní akcionář Inform Lykos ovládá Řecko a Rumunsko.
Bankovní informační technologie, s.r.o., www.banit.cz
Sídlo: Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 (budova ČSOB), ČR
Bankovní informační technologie, s.r.o. (zkráceně BANIT) je stoprocentní dceřinou společností Československé
obchodní banky, a.s. (ČSOB). Základní kapitál společnosti je 20 mil. Kč. Mezi základní
obchodní aktivity společnosti patří budování, provoz a rozvoj infrastruktury pro platební
karty (platební terminály a bankomaty).
Společnost poskytuje zájemcům o akceptace platebních karet k bezhotovostním úhradám za zboží a služby
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platební terminály (POS terminál) - prostřednictvím svých servisních partnerů zajišťuje jejich dodání s instalací a i
následný servis. Umožňují akceptace nejrozšířenějších typů magnetických i čipových platebních karet (EMV
standard) - American Expres, Diners Club, JCB, MASTERCARD, VISA. Terminály jsou poskytovány v závislosti na
předpokládaném obratu formou výpůjčky zdarma nebo formou pronájmu za úhradu. Podmínkou poskytnutí POS
terminálu je uzavření smlouvy o akceptaci (zúčtování karetních transakcí) s ČSOB. Dále společnost zajišťuje
pronájem a provoz bankomatů (ATM), a to vnitřních i vnějších "skrz zeď" - komplexní či částečný outsourcing. V
posledním období se společnost angažuje také v bezobslužných informačních a platebních kioscích.
Rozsah POS a ATM sítě
Více než 17 000 hybridních platebních POS terminálů v síti obchodů a služeb. Přes 8 500 platebních APOST
terminálů - snímačů čipových karet na poštách. Více než 300 instalací a zajišťování provozu cca 100 bankomatů
pro další subjekty.
BELLPRO, s.r.o., www.bellpro.cz
Kancelář: Antala Staška 276/4, 140 00 Praha 4, CR
Společnost byla v průběhu 3. čtvrtletí 2009 přetvořena s cílem konstituovat ji jako společnost poskytující služby v
oblasti platebních, věrnostních a souvisejících systémů a řešení. Konzultace a poradenství v
oblasti akceptací platebních karet (stacionární, mobilní, internetová řešení). Konzultace,
poradenství, příp. zprostředkování služeb s přidanou hodnotou (dobíjení mobilních telefonů,
cashback, věrnostní řešení, dárkové karty, doplňkové platební aplikace). Zprostředkování HW a SW a souvisejících
služeb. Podpora provozu HW & SW. Konzultace a poradenství v oblasti dodržování bezpečnostních norem a
standardů souvisejících s akceptací karet (např. posouzení potřeby dodržování bezpečnostních norem PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard). Pomoc při zajištění požadavků PCI DSS (zpracování resp.
pomoc při zpracování samohodnotících dotazníků - SAQ, zprostředkování autorizovaných ročních auditů a
čtvrtletních testů zranitelnosti).
Diners Club Czech, www.dinersclub.cz
Sídlo: Široká 5, 110 00 Praha 1, ČR
Společnost Diners Club International vznikla v roce 1950 a stala se prvním vydavatelem kreditních karet na světě.
I dnes, po více než padesáti letech, patří karty Diners Club mezi nejprestižnější kreditní karty
světa. České zastoupení Diners Clubu vzniklo v České republice v roce 1998. První platba
kartami Diners Club na území bývalého Československa proběhla již v roce 1968, a stále vzrůstá počet míst, kde
jimi lze platit. V současnosti používá kartu Diners Club přes 10,5 milionu lidí po celém světě. Platit touto kartou
mohou u více než 13,5 milionu smluvních partnerů ve 200 zemích. Kromě toho mají držitelé karty Diners Club
možnost výběru hotovosti v síti více než 1 mil. bankomatů nebo ve 42 000 pobočkách bank a směnáren.
Společnost Diners Club vydává svoje karty přímo, ale také ve spolupráci s řadou partnerských bank: ČSOB, ING,
JT banka, Komerční banka, Oberbank, UniCreditBank, Volksbank; kromě toho vydává co-brandované karty
s různými společnostmi.
Aktuálně 29.3.2010, Dohoda o akceptaci s Global Payments. V březnu 2010 podepsal Diners Club International
dohodu s Global Payments, která by měla přispět k výraznému rozšíření akceptační sítě pro karty Diners Club a
Discover, a to zejména ve Velké Británii, některých zemích západní Evropy, v Hong Kongu, Indii a na Tchaiwanu.
Dohoda by měla zajistit nárůst počtu obchodních míst akceptujících karty Diners Club a Discover zejména u
malých a středně velkých obchodníků. To, že Global Payments obchodníkům nabízí jednoduché řešení pro
zahájení akceptace s minimem nezbytné administrativy, by mělo přispět k rychlému rozšiřování obchodní sítě v
nejbližších měsících. Global Payments poskytne konsolidované ceny, uzavírání nových smluv, řízení rizika,
zpracování, zúčtování, podporu a reporting pro obchodníky.
First Data Slovakia, s.r.o., www.firstdata.sk
Sídlo: Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, Slovensko
First Data Czech Republic, s.r.o., www.firstdata.cz
Sídlo: Millenium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, ČR
First Data je globálním zpracovatelem dat pořízených z elektronických platebních transakcích. Zajišťuje rychlé a
bezpečné platby lidem a firmám při nákupu zboží a služby s použitím prakticky všech forem
elektronických plateb: předplacené karty, kreditní nebo debetní karty, nebo šeky, a pro
milióny obchodníků a tisíce vydavatelů karet v 37 zemích.
Aktuálně First data má smlouvu o spolupráci se Société Générale Consumer Finance (SGCF) o poskytování
služeb zpracovávání karet pro mezinárodní divizi banky - divizi spotřebních úvěrů. Regionální středoevropské
středisko se sídlem v Bratislavě zabezpečuje vlastní zpracování. Na základě smluvních podmínek společnost First
Data International zajistí pro Société Générale Consumer Finance řízení a správu kreditních karet, zpracovávání
transakcí spolu se širokou škálou služeb pro back office a služeb s přidanou hodnotou. Služby pro back office
budou podporovány z několika různých sídel First Data, zaměřených na specifické místní požadavky dané země v
celé Evropě, na Blízkém východě a v Africe.
First data spolupracuje také se společností EUFISERV (dvanáct evropských bank, spořitelen a bankovních
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organizací)
za
účelem
rozšíření
a
vývoje
evropské
sítě
pro
mezibankovní
zpracování. Společnost EUFISERV, zajišťuje mezibankovní převody transakcí typu platebních terminálů a
bankomatů (ATM), včetně autorizace, clearingu, zúčtování a služeb s přidanou hodnotou pro
vydavatele platebních karet, jejich držitele a platební schémata, se zaměřením na požadavky koncepce SEPA.
Giesecke & Devrient GmbH, www.gi-de.com
Sídlo: Prinzregentenstraße 159, 81677 Munich, Německo
Gieseckec&Devrient (G&D) je mezinárodní poskytovatel technologií se sídlem v německém Mnichově. Založena
byla v roce 1852. G&D je jedním z předních světových inovátorů na poli výroby
bankovek, výrobce čipových karet a poskytovatel řešení v oblasti telekomunikací,
elektronických plateb, identifikačních prostředků a bezpečného používání internetu. Celkem má 49 dceřiných
společností ve více než 30 zemích, které zajišťují blízkost zákazníkům; má 10 000 zaměstnanců.
Nová generace mobilní platební technologie v podobě SIM karty umožňuje jejím držitelům jednoduchý přenos
mobilních platebních aplikací z jednoho mobilního telefonu do dalšího. Nová technologie s využitím Smart Card
Web Server (SCWS) SIM karet poskytovaných G&D, datovými komunikacemi Telefóniky O2 a platební aplikací
Visa Europe svým uživatelům umožní ukládat všechny příslušné platby, bezpečnostní oprávnění i uživatelské
rozhraní na jednom místě, právě na SCWS SIM.
Přenos SIM karty do jiného mobilního telefonu se SCWS umožní uživatelům pokračovat v používání platební
služby Visa bez nutnosti instalovat nové uživatelské rozhraní či platební aplikaci při změně telefonu. Snahou bylo,
aby se učinily bezpečné mobilní platby ještě jednoduššími. Mobilní platby a ticketing aplikace se na trhu stále
rozšiřují. SIM karty, v kombinaci s G&D Smart Card Web Server, jsou optimální k uchování a provádění
bezpečných plateb užitím mobilního telefonu. Technologie Smart Card Web Server využívá SIM kartu jako lokální
server uvnitř mobilního telefonu k zobrazení uživatelského rozhraní, které umožní mobilní platební služby. Od
aplikace JAVA či jiných softwarových zařízení pro uživatelská rozhraní se liší užitím standardních internetových
technologií jako je HTML nebo bezpečnostních spojení Https. Aby mohl být zobrazen obsah, SCWS se na SIM
kartách spojuje s internetovým prohlížečem na mobilním telefonu a nabízí stejný vzhled jako na internetu.
Aktuálně 9.3.2010, G&D získala CIT Golden Card Award za samolepku na mobilní telefon pro bezkontaktní
platby; Cenu vyhlašuje Institute for International Research. O této technologii jsme aktuálně psali v CardMagu
2010 č.1. Připomeňme, že Convego Air Mobile je platební samolepka, má rozměr 43 x 33 mm, a může být
připevněna na moderní mobily, nebo PDA; povrch samolepky má dodatek prostoru pro zákazníkův specifický
design a optickou personalizaci laserem.
Global Payments Inc., www.globalpaymentsinc.com
Sídlo centrály: 10 Glenlake Parkway NE, North Tower, Atlanta, Georgia 30328, USA
v ČR: V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, ČR (od 1.října 2006, dříve MUZO)
ww.globalpaymentsinc.com/Europe/Czech
Global Payments Inc. je jednou z největších světových společností specializující se na elektronické zpracování
transakcí, komplexní služby související s vydáváním platebních karet, peněžní převody či
správu hotovostních prostředků. U nás se zabývá bankomaty, e-commerce, platebními
terminály a vydáváním karet pro banky a obchodníky.
GLOBIT CZ, s.r.o., www.globit.cz
Založeno: 19.listopadu 2003
Sídlo: Antala Staška 276/4, 140 00 Praha 4, ČR
Společnost GLOBIT CZ je poskytovatelem komplexu služeb a produktů pro podporu obchodních aktivit klientů a
obchodních partnerů, provozovatelů obchodů či poskytovatelů služeb. Podstatou služeb
jsou vlastní řešení, zejména programové aplikace, produkty a činnosti, případně
doplněné o nabídku pečlivě vybraných produktů a služeb významných partnerských subjektů (bank,
telekomunikačních operátorů apod.). Smyslem nabízených služeb je zefektivnění a zprogresivnění obchodních
aktivit klientů. V roce 2006 vzniklo i nové oddělení - ICT, do kterého patří odborníci IT a komunikačních
technologií.
K zajištění svých činností disponuje společnost GLOBIT CZ vlastním call-centrem a sítí regionálních obchodních
zástupců pokrývající celé území České republiky. Odpovědní pracovníci společnosti jsou několikrát ročně
pravidelně školeni a testováni ze znalostí jednotlivých produktů. Mezi jejich zákazníky patří: American Express ČR,
ČSOB, Diners Club Czech, Global Payments Europe, MasterCard ČR, Oriflame, Shell.
Aktuálně GLOBIT CZ je dodavatelem technického řešení akreditačního systému mezinárodního festivalu
studentského filmu Filmfest Písek 2009, 2010. Festival je zaměřen na tvorbu mladých filmových tvůrců z celého
světa, včetně filmů z Asie, Latinské Ameriky, Evropy či Severní Ameriky. V rámci festivalu tradičně probíhají
workshopy známých filmových tvůrců, koncerty a další bohatý doprovodný program l www.filmfestpisek.cz
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Ingenico CZ s.r.o. www.ingenico.cz
Založeno: 6.dubna 2009
Sídlo: Praha 1, Myslíkova 25, 110 00 Praha 1, ČR (od 5. května 2009)
Ingenico po 25 let dodává ucelenou kombinaci inovativních a bezpečných elektronických platebních řešení pro
přijímání platebních karet, zejména systémů s platebními terminály. Podílem na trhu jsou
hráčem č. 1 s více než 15 milióny terminálů nasazených v 125 zemích, a bývají pro obchodníky,
banky a poskytovateli služeb první volbou pro zajištěné platby. Ingenico vytváří budoucí směry
trhu platebních řešení prostřednictvím nejmodernějších bezpečnostních prvků elektronických platebních transakcí,
systémů řízení transakcí a poskytováním nejširšího spektra služeb s přidanou hodnotou.
Ingenico CZ s.r.o. rozvíjí svoji pozici na českém trhu, kterou si vytvořilo dosavadní spoluprací s lokálními partnery.
Jen v uplynulých pěti letech od 2004 dodala společnost Ingenico do České republiky téměř 45 tisíc platebních
terminálů. Tyto terminály svým zákazníkům nabízejí všechny hlavní retailové banky a tak se s terminály Ingenico
lze setkat ve většině maloobchodních řetězců i menších obchodních míst.
Aktuálně 26. října 2009, Novinka Ingenico, iPA 280, přináší platby kartami do segmentu PDA, kombinuje
bezpečnost a služby v jednom víceúčelovém zařízení. Spojením bezpečnosti při platbě kartou s obvyklými
funkcemi PDA přenáší nové jedinečné zařízení společnosti Ingenico celé prodejní prostředí do přenosného
platebního terminálu. Nabízí tedy kvalitnější služby a umocňuje celkový prožitek z nákupu. To umožňuje okamžitý
přístup ke stále dostupným aplikacím, od databázových a webových firemních aplikací k dotazům do skladových
systémů a jízdních řádů, ke službám GPS, k objednávkovým systémům a dokonce i k prodeji loterijních služeb.
Navrženo pro mobilní použití, je univerzální platební PDA iPA280 nejen kompaktní, elegantní a lehké, ale i tak
odolné, aby se vypořádalo i s nejtvrdším pracovním prostředím.
Logomotion, a.s., www.logomotion.eu
Založeno: 22.září 2000
Sídlo: Vlašská 330/24, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, ČR
Společnost Logomotion vyvinula bezpečnou micro SD kartu pro mobilní platební řešení bezkontaktních plateb u
POS terminálů, a to se stávajícím mobilním telefonem zákazníka. Řešení je
kompatibilní s otevřeným platebním systémem, např. PayPass ™ u MasterCard a
PayWave u VISA. Karta Logomotion Pay card má miniaturní anténu pro bezkontaktní platby. Spotřebitelé mohou
dělat off-line platby nízkých částek (2 EUR) a on-line platby větších částek; také budou moci platit přímo
z mobilního telefonu za obsah a služby (hudbu, hry, video). Obsah lze uložit do karty jako do každé jiné
paměťové karty.
Zavedení je jednoduché, používání snadné a bezpečné. Banka vydá klientovi kartu LOGOMOTION PAY CARD
stejně jako vydává platební kartu. Klient vloží kartu LOGOMOTION PAY CARD do štěrbiny v jeho stávajícím
mobilu; a hned může bezkontaktně platit u terminálů v obchodech a vybírat hotovost u bankomatů vybavených
bezkontaktním vstupem. Pilotní projekt proběhne v r. 2010, na další projekty má přednost střední Evropa.
MasterCard Europe sprl, organizační složka (od r.2004), www.mastercard.com
Sídlo: Národní 41, 110 00 Praha 1, ČR
Historie společnosti MasterCard začala v roce 1966, když skupina bank vytvořila asociaci vlastněnou členy, později
známou jako MasterCard. V roce 1968 společnost rozšířila svůj záměr na Mexico, Japonsko a
Evropu, což dalo základ rozvoji na celosvětovou vedoucí globální platební síť. Čtyři desetiletí patřilo
významné transformaci způsobu placení, s elektronickými platbami prosazující se ve všech
regionech světa. V průběhu 80. let MasterCard přinesl výhody elektronického placení po celém
světě; např. zavedl první platební kartu do Číny. Začal vydávat kartu Maestro, první opravdu
debetní program, ve spolupráci s Europay International (s kterým se integroval v roce 2002)
S ohromným úspěchem spustil reklamní kampaň „Priceless“ (K nezaplacení) a vešel tak do podvědomí
spotřebitelů. V r. 2005 MasterCard zavedl tří-pilířový model přístupu ke klientům, a vystupoval jako frančízor,
zpracovatel a poradce, což umožnilo v r. 2006 přejít na akciovou společnost).
Aktuálně 15.4.2010, MasterCard Worldwide ohlásil vznik laboratoře MasterCard Labs, globálního zařízení pro
výzkum a vývoj inovativních platebních řešení. Laboratoř bude stavět na dosavadních úspěších jako jsou úspěšné
PayPass, MoneySend, a inControl, a dokonce poslední spojení s Next Jump.
Monet+, a.s., www.monetplus.cz
Založeno: 1996
Sídlo: Za Dvorem 505, 763 14 Zlín-Štípa, ČR
Kancelář: Zlín, Praha, Bratislava
Společnost Monet+ patří k předním představitelům českého a slovenského trhu IT technologií v oblasti systémů
založených na využití čipových karet. Jádrem aktivit je vlastní vývoj aplikačního SW
vybavení, implementace u zákazníka a následná podpora. Počet zaměstnanců: 70
Řešení Monet+ jsou využívána v bankovním sektoru, u velkých obchodních řetězců, v soukromých firmách či ve
státní správě a zaměřené na specifické know-how a komplexní sofistikovaná řešení splňující nejvyšší bezpečnostní
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standardy. Budují bezpečné komunikace a klientskou autentizaci v oblasti bezpečných transakčních systémů
a souvisejících produktů.
Aktuálně 2. 3. 2010, Monet+ byla partnerem na konferenci "Elektronické platby v dopravě", odborné konferenci
z oblasti systémů pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě.
NCR Česká republika, spol. s r.o., www.ncr.com
Založeno: 2. července 2007
Sídlo: Národní 58/32, 110 00 Praha 1, ČR

NCR Historie:
1884 - Založena společnost National Cash Register, výrobce prvních mechanický pokladen
1906 - Charles F. Kettering navrhnul první pokladnu s elektrickým motorem.
1926 - NCR přešla na formu veřejného vlastnictví.
1957 - NCR sestavila první plně tranzistorový počítač NCR 304
1974 - NCR Company změnila název na NCR Corporation; začala prodávat komerční skenery čárového kódu.
1982 - Vyroben první NCR Tower supermikro počítačový system, průkopník v otevřené architektuře.
1991 - NCR zakoupila Teradata Corporation, s její unkátní paralelní technologií. NCR Teradata se dostala na
vedoucí pozici v databazích pro data warehousing.
1998 - NCR dokončila přerod z výhradně hardwarové společnosti na tržní softwarová řešení a služby
2005 - NCR získáním dalších společností rozšířila záběr i na sektor cestovního ruchu a zdravotních služeb.
2007 - NCR se rozdělila na dvě společnosti, odtržením části Teradata Data Warehousing
Aktuálně 13.4.2010, NCR přesídlila z Daytonu, Ohio, do nového sídla společnosti v Duluth, Georgia, za finanční
podpory místních úřadů na zvýšení zaměstnanosti v oblasti, 4000 míst během 5 let.
30.3.2010, NCR oznámila nový, bezkonkurenční produkt volně stojící a počasí odolný bankomat NCR SelfServ 28,
který umožňí rozšířit nabídku ATM mimo bankovní pobočky do míst s velkým pohybem lidí, např. u sportovních
akcí, koncerty a hudební festivaly. Není zapotřebí budovat povětrnostní přístřešky, s bezdrátovým spojením je
zapotřebí jen elektrická přípojka, a po skončení akce se bankomat může přemístit. Bankomat patří do rodiny
SelfServ, u níž je samozřejmá samoopravná technika umožňující opravu drobných závad bez nutnosti volání
servisu; s instrukčním videem a modulárním designem pro rychlou opravu minimalizující prostoje. NCR SelfServ
bankomaty byly vyvinuty v 2008 a za 2 roky prodány 900 finančním institucím ve více než 110 zemích; posledních
23 let NCR dodávala nejvíce bankomatů ze všech ostatních výrobců. NCR zaměstnává 21 000 lidí (2009)
Oberthur Technologies, www.oberthurcs.com
Sídlo: 50, quai Michelet, 92300 Levallois-Perret, Francie
Oberthur je světový výrobce na poli bezpečnostních technologií: tisk cenin, identifikačních dokladů (pasy, řidičské,
identifikační a zdravotní karty), ochrana hotovosti a kartové systémy.
Oberthur poskytuje bezpečnostní a identifikační produkty založené na čipových kartách a
přidružených služeb pro trhy mobilních, platebních, dopravních a TV digitálních služeb. Dodává 1
mld. karet ročně, číslo 2 v kartovém odvětví, provozuje 30 center na 5 kontinentech, kontakty na 5 000 finančních
institucí, partner pro 250 mobilních operátorů. Zavádí bezkontaktní technologie pro platební EMV produkty a
migrační služby; čipové karty na nových materiálech a různých tvarů. Oberthur Technologies produkují karty
VISA, MasterCard, American Express a Discover.
Aktuálně 22. 2. 2010, Oberthur rozšiřuje zdroje pro kartová řešení o DoD tisk
V nové nabídce je tisk Drop-on-Demand (DoD), který nabízí více možností pro design karty, výrobu, perzonalizaci,
a řízení zásob. Vysokorychlostní UV inkoustová tiskárna pro personalizaci karet umožňuje Oberthuru se zaměřit na
zákazníky s předplacenými a nezabezpečenými kartami a nabídnout další možnosti tisku a designu. Oberthur
Technologies nabízejí Smart Design, nástroj pro zkušeného návrháře s celým rejstříkem kreativních nápadů pro
karty. Výrobní továrna s certifikovanou výrobou podle ISO 9001 a 14001 je v Extonu, Pennsylvania., a servisní
centrum pro personalizaci karet je v Chantilly, Virginia.
PayLife Service GmbH, www.paylife.at
Sídlo: Maxergasse 1B, 1230 Wien, Rakousko
Společnost Paylife, od 80. let jako Europay Austria, se zaměřuje na oblasti poskytování služeb pro obchodníky
processingu, zúčtování a transakčních operací zejména na rakouském trhu. Společnost
poskytuje již 27 let služby rakouským obchodníkům a zákazníkům a postupně expanduje na
sousední trhy, tzn. Slovinsko, Českou republiku, Maďarsko, Slovensko, dále Švýcarsko,
Lichtenštejnsko, Rumunsko a Německo. Společnost disponuje licencemi face to face & e-commerce od Visa a
MasterCard. Licenci JCB pro 21 zemí, China Union Pay pro 44 zemí. Spolupracuje s Diners Club v Rakousku a
Slovinsku a dále s American Express v Rakousku a Švýcarsku. Společnost pracuje v evropském prostoru v rámci
projektu SEPA s POS Paylife terminály s technologií EMV
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Printec Group of Companies, www.printec.sk
Založeno: 1988
Sídlo: 64, A. Syngrou Avenue, 17671, Athens, Řecko
Společnost Printec Group of Companies je lídrem v oblasti specializovaných řešení pro elektronické platby a
transakční automatizaci v oblasti jihovýchodní Evropy a poskytuje svoje služby v 15 zemích
regiónu. Prostřednictvím partnerství se světově nejvýznamnějšími poskytovateli řešení z oblasti
transakční automatizace, například NCR, Verifone, DeLaRue, Welcome, dokáže společnost
Printec poskytovat výkonné a spolehlivé řešení zákazníkům na celém světe
V roce 2000 potvrdil Printec svoji aspiraci na evropského lídra akvizicí entit americké společnosti NCR Corporation
na Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Dnes Printec operuje s 15 pobočkami, při tom naposledy
expandoval do Kosova, Ukrajiny a České republiky. Společnost Printec se svým růstem a expanzí stala uznávaným
poskytovatelem inovativních produktů, služeb a řešení, lídrem v oblasti Electronic Payments a Transaction
Automation, s větším podílem na trhu a rozsáhlejší základnou zákazníků než jeho nejbližší konkurence.
Aktuálně 12. 4. 2010, Skupina Printec byla vybrána k zajištění protipožárního projektu v lese Akamas na Kypru.
SIA SSB, www.siassb.eu
Založeno: 1.5.2007
Sídlo: Via Taramelli, 26, 20124 Milano, Itálie
Repre office: Warsaw Financial Center, Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Polsko
Společnost SIA-SSB má vedoucí postavení na poli evropské informační a komunikační technologie a poskytuje
mezinárodní finanční komunitě služby v oblastech zpracování platebních karet, platební
systémy, kapitálové trhy a síťové služby. Společnost byla založena sloučením společností SIA
(Società Interbancaria per l'Automazione) a SSB (Società per i Servizi Bancari) v 2007.
Mateřská společnost SIA-SSB Group má dceřiné společnosti v Itálii:
- Kedrios (back-office a datové služby)
- RA Computer (řešení a aplikace pro banky, firmy a veřejnou správu)
- TSP (systémy a služby pro firmy a veřejnou správu)
- SiNSYS (zpracování karet) v Belgii
- Perago (infrastruktura pro centrální banky) ve Švýcarsku a Jižní Africe, a
- GBC (zpracování karet a řízení bankomatů a POS terminálů) v Maďarsku.
Skupina je činná ve více než 30 zemích; má pobočky v Belgii, Maďarsku, Jižní Africe, a nejnověji v Polsku.
Zaměřuje se na platformy platebního zúčtování a transformace vyvolané evropskými nařízeními ohledně SEPA
(Single Euro Payments Area) a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Zaměstnává na 1 800 lidí,
ročně zpracovává 7,2 mld. platebních a kartových transakcí, 2,5 mld. operací na finančních trzích a ve svých sítích
uchovává 9,9 terabytů dat.
Aktuálně 8.2.2010, SIA-SSB zakotvila v Polsku
Reprezentační kancelář ve Varšavě umožní SIA-SSB skupině rozšířit svou strategii na střední a východní Evropu ze
země, kde již nyní zpracovává více než 5 mil. karet z celkového počtu 32 mil. karet v oběhu. Stávající síť kanceláří
v Bukurešti a Budapešti se tak rozšířila a umožní další expanzi do Ruska, na Ukrajinu a do zemí na Baltu. V Polsku
se SIA-SSB spolupracují velké banky, např. Bank Pekao SA (Unicredit Group) a Kredyt Bank SA (KBC Group),
představující celkový objem 220 mil. transakcí za rok. Růst počtu karet je obdivuhodný, za prvních 9 měsíců 2009
dosáhl 11,4% v porovnání za stejné období v přecházejícím roce, v zemi s 38 mil. obyvatel. Tento růst se
vztahuje jak na debetní, tak na kreditní karty s růstem 9,1% respektive 17,3%.
10.3.2010, SIA-SSB zvítězila v tendru Národní banky Itálie na řízení mezibankovního automatizovaného archívu
nekrytých šeků a platebních karet. Kontrakt má hodnotu 23 mil. EUR a je uzavřen na dobu 5 let.
SoNet, spol. s r.o., www.sonet.cz
Založeno: 1991
Sídlo: Lužická 9,616 00, Brno, ČR
Obchodní zastoupení Praha: Gemini, budova B, Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, ČR
Vysoce specializovaná společnost nabízející profesionální služby v oblasti informačních technologií se zdůrazněnou
orientací na elektronický platební styk. Společně s prodejem POS terminálů nabízí i jejich
komplexní správu. Za 19 let činnosti získali téměř 40% podíl na českém trhu, přičemž k tomu
přispěl záměr společnosti poskytovat produkty a služby té nejvyšší kvality. SoNet na českém
a slovenském trhu působí jako Master distributor amerického výrobce EFT/POS terminálů Hypercom. Mezi
úspěchy patří připojení více než 24 000 POS terminálů v České republice a 8 100 na Slovensku. V následujících
letech je plánována obchodní expanze do Maďarska a Rakouska.
Aktuálně Komunikační infrastruktura HyperNET
Příspěvkem společnosti SONET k rozvoji infrastruktury pro karty byl velmi promyšlený koncept specializované sítě
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pro POS terminály, pojmenované HyperNET, který zavádí od roku 2005. Hlavní výhody této služby pro zákazníky:
- Služby HyperNetu jsou podporované aplikací platebního terminálu, firmware koncentrátoru, terminálovým
managementem a systémem POSman. Snadná on-line/off-line integrace s backoffice procesoru či relevantními
systémy banky (např. automatizované párování sestav od banky, procesora, obchodníka).
- Implementace služeb HyperNetu nezasahuje do komunikační infrastruktury pro platební transakce. Transakce
jdou přímo z platebního terminálu na vybraného procesora (přepínání transakcí na různé procesory probíhá na
úrovni centrálního koncentrátoru HyperNetu, případný přístup k dalším serverům, např. server obchodníka pro
věrnostní aplikaci, je proveden na centrálním koncentrátoru).
SoNet vybudoval ve spolupráci s Telefonica O2 specializovanou komunikační infrastrukturu, optimalizovanou pro
provoz POS terminálů a bankomatů. HyperNET má dva vzájemně propojené centrální uzly, jeden v hostingovém
centru O2 v Praze, druhý v hostingovém centru O2 v Brně. Uzly jsou plně zálohované, celá infrastruktura splňuje
podmínku „no single point of failure“. K těmto centrálním uzlům směřuje konektivita přes telefonní linky (rychlý
dialup), IP, IP přes internet s protokolem SSL, GSM/GPRS. Na Slovensku je „stejná“ síť vybudovaná ve spolupráci
se společností T-Com s uzly v hostingových centrech v Bratislavě a v Košicích. V případě požadavku zákazníka je
možné sítě v obou zemích propojit.
Sovte, www.sovte.cz
Sídlo: Hořovická 8, 140 00 Praha 4, ČR
Firma SOVTE byla založena v roce 1990 a je plně česká soukromá firma. Zpočátku se firma věnovala analýzám a
projektům automatizace informačních systémů (IS) a prodeji HW prvků pro technologii
čárových kódů, v kombinaci pak pro automatizovaný sběr dat a tisk v těchto IS. Zejména se
jednalo o prodej tiskáren čárových kódů.
Společnost Sovte je lídrem na trhu ve třech oblastech tiskových technologií


 technologií pro potisk a kódování identifikačních a bankovních karet
 technologií potisku a duplikace CD, DVD a Blu-ray medií
 technologií pro tisk a aplikaci etiket v malých až středních objemech
což bylo dáno historickým vývojem jejího hlavního partnera firmy FARGO. V současnosti je firma autorizovaným
partnerem firmy HID Global, výrobce čteček identifikačních karet, identifikačních karet a tiskáren plastových
karet. Při čemž pro značku FARGO je výhradní distributorem a servisním střediskem pro Českou a Slovenskou
republiku. Dále je firma výhradním distributorem a servisním střediskem zařízení PRIMERA pro potisk a duplikaci
CD, DVD, Blu-ray medií pro Českou a Slovenskou republiku a tiskáren etiket PRIMERA pro Českou republiku.
Společnost Sovte je nejvýznamnějším dodavatelem technologií pro potisk a zabezpečení identifikačních a
bankovních karet a technologií pro autorizovaný přístup do počítačů a objektů.
Todos AB, www.todos.se
Založeno: 1987
Sídlo: Fiskhamnsgatan 2, SE-414 58 Göteborg, Švédsko
Důvěra je základní měnou v internetovém bankovnictví a eCommerce. Bez ní by lidé na internetu nenakupovali.
Todos nabízí více než hardware, software, konzultace a dodávky. Nabízí bezpečná řešení
zvyšující důvěru, aby zákazníci více využívali internet. Todos se zaměřuje na produktová
řešení s čipovou technologií v oblasti vzdálené autentizace již od počátku 90. let. Mezi jeho
klienty patří skandinávská banka Nordea a jedna z největších čínských bank China Construction Bank.
Aktuálně 8.4.2010, Společnost Gemalto získala Todos AB.
Společnost Gemalto se sídlem v Amsterodamu oznámila, že získala Todos AB, se sídlem v Göteborgu, Švédsko, od
jejího vlastníka 6AP - fondu patřícího Švédskému národnímu penzijnímu systému (Swedish National Pension
system) Vznikl tak světový podnik v oblasti digitální bezpečnosti. Todos poskytuje odolná autentizační řešení, za
dobu své existence nasadil přes 20 miliónů produktů do více než 100 finančních institucí v 30 zemích. Jeho
základní nabídka zahrnuje eCode Suite, včetně serveru Todos Versatile Authentication Server (VAS), který
umožňuje odolnou autentizaci a ověřování transakcí. Versatile Authentication Server podporuje všechny hlavní
standardy odvětví a je doplněný patentovanou technologií Dynamic Signatures. S použitím EMV karty a čtečky
Todos eCode, spotřebitel se může se svým PINem bezpečně podepsat transakce internetového bankovnictví. Další
vrstva bezpečnosti může být doplněna zobrazením údajů o transakci na displeji, takže „podepisuje to, co vidí“, což
vylučuje záškodnické akce typu „útočníka v prohlížeči“. V blízké budoucnosti budou produkty integrovány do
Identifikační a přístupové obchodní linky společnosti Gemalto.
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VISA Europe, www.visaeurope.com www.visa.cz
Sídlo: Londýn, UK
VISA Europe je platební společnost, provozující platební systém, vlastněný a ovládaný jejími 4,147 evropskými
členskými bankami v 36 zemích. Denně jej používá 2 milion evropských spotřebitelů a
obchodníků. Visa Europe spolupracuje s VISA Inc., USA, aby umožnila globální Visa platby, ale
jinak je to zcela oddělená evropská organizace. Visa Europe spravuje 380 milionů vydaných
karet a zpracovává ročně 17 mld. platebních transakcí v celkovém objemu 856 mld. EUR.
Aktuálně 5.3.2010, Visa Europe vydala první oborovou směrnici pro šifrování dat, která obsahuje minimální
bezpečnostní postupy k podpoře dosažení shody se standardem PCI DSS. Směrnice obsahuje nejvhodnější
postupy vyvinuté VISA Europe, které napomohou obchodníkům a ostatním zúčastněným v platebním procesu
vyhodnotit konkrétní řešení šifrování dat. tyto technologie napomáhají zabezpečit data, která jsou uchovávána
nebo přenášena, a při napadaní a kompromitaci dat je učiní nepoužitelnými.
nejvhodnější postupy jsou založeny na základních bezpečnostních hlediscích:
- Data držitelů karet a autentizační data mají být dostupná pouze v místě šifrování a dešifrování.
- Distribuce a aktualizace šifrovacích klíčů musí vyhovovat mezinárodním anebo regionálním standardům.
- Délka klíčů a šifrovací algoritmus musí vyhovovat mezinárodním anebo regionálním standardům.
- Zařízení používaná k šifrovacím operacím musí být nezávisle vyhodnocena, aby se zajistilo, že jsou chráněna
proti kompromitování.
- Pokud jsou data držitele karet vyžadována po autorizaci (např. při zpracování opakujících se transakcí, u
věrnostních programů nebo při řešení podvodů), místo samotných dat se musí použít ID transakce nebo token.
Zatímco někteří prodejci, obchodníci a banky zavedli programy shody s PCI DSS a využili datové šifrování
end-to-end, panující nejistota, jak nejlépe využít šifrování, celý proces zpomalilo. Směrnice popisuje minimální
nejvhodnější postupy (best practices) k návrhu odolného end-to-end šifrování, které vyhoví PCI DSS shodě a při
tom sníží náklady na budoucí vyhodnocování a dodržování shody. Snahou směrnice je dosáhnout konsistentní
přijetí napříč celého oboru platebních karet.
Wincor-Nixdorf s.r.o, www.wincor-nixdorf.com
Sídlo: Siemensova 2, 150 00 Praha 5, ČR
Společnost Wincor Nixdorf, s.r.o. zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních systémů pro
oblast bankovnictví a maloobchodu. Hlavní činností společnosti jsou návrhy a prodeje
komplexních hardwarových a softwarových řešení včetně servisu a poradenských služeb.
Divize bankovních systémů nabízí kompletní řadu samoobslužných zařízení pro provádění
platebních transakcí. Rozšiřuje nabídku komplexních řešení v oblasti informačních a transakčních terminálů.
Soustřeďuje pozornost na CRM (Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky) a ECommerce.
Divize pokladních systémů poskytuje vybavení informačními technologiemi, a to od elektronických pokladních
systémů až po informační systémy pro centrály velkých obchodních řetězců. Nabízí řešení a služby, které zahrnují
vše od počátečních konzultací až po plné převzetí zodpovědnosti za celkový chod informačního systému.
Divize technického servisu a podpory nabízí široké portfolio nadstandardních služeb. Zajišťuje nepřetržitou
servisní službu a garanci včasného úspěšného servisního zásahu dle reakčních dob stanovených na základě potřeb
zákazníka.
Společnost Wincor Nixdorf v České republice úspěšně pokračuje v tradici započaté firmou Siemens Nixdorf. Daří
se jí těžit ze silného produktového, odborného a finančního zázemí mateřské společnosti a kvalitního,
profesionálního a inovativního pohledu zaměstnanců. Velkou předností jsou zkušenosti a odborné znalosti získané
během řady let při řešení specifických požadavků širokého spektra zákazníků na českém trhu
cardmag | ft & rk | podle internetových zdrojů, redakčně upraveno
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ROZHOVOR
V hlavní roli: Jan Polák a Dynamika Bohatství v podnikání
„Pokud děláte cokoli, co vyžaduje velkou námahu, neděláte tu správnou
věc.“ Roger James Hamilton
Tak provokativní. A nutící k zamyšlení. Nad vlastním podnikáním, nad během
pracovního dne, měsíce … Mířící přesně k jádru častých úvah podnikatelů: zda jde
některé věci dělat jednodušeji, jak v daném čase být co nejefektivnější. Ale vlastní
efektivita, skvělý time management a manažerské schopnosti ovlivňují kvalitu
Vašeho podnikání a Vašeho života jen do určité míry.
Některé činnosti v podnikání vám dávají křidla, jiné jen berou energii a dech.Jak
byste se cítili, pokud byste mohli využít svého přirozeného talentu na rozvoj firmy a podnikání a zároveň mohli mít
i radost a naplnění z toho, co každý den děláte? Co je tím pomyslným klíčem ke zdánlivě protichůdným
pólům jsem se ptala Jana Poláka, konzultanta a kouče, specialisty v přístupu Dynamiky bohatství pro
podnikatele.
Jeanne Bočková Kašpaříková : Jane, co pro Tebe bylo zlomovým okamžikem, uvědoměním, že
Dynamika bohatství v podnikání je to pravé pro Tebe?
Jan Polák : Zcela neplánovaně jsem se na jaře roku 2007 setkal s Rogerem Jamesem Hamiltonem v Londýně na
jednom z jeho seminářů. Tehdy jsem pracoval jako konzultant a lektor v oblasti strategie pro velké společnosti a
měl jsem téměř 10 let zkušeností v korporátnim byznysu. Vůbec jsem se nepovažoval za podnikatele, spíše za
dobře vystudovaného profesionála. Na Rogerův seminář na téma Dynamiky bohatství v podnikání se vlastně
přihlásila manželka Bea poté, co odešla z bankovnictví, a já jsem byl na tento seminář pozván jako její host.
Zaujal mne Roger, jeho přístup, možnosti, které Dynamika bohatství otevírá. Pak jsem si přečetl Rogerovu knihu
Your Life Your Legacy, která mne vtáhla již od první stránky - a bylo to.
JBK: Čím Tě tento přístup oslovil?
JP : Uvědomil jsem si, že podnikání a svět byznysu nemusí být jen takový jak jej normálně známe a
prožíváme. Metaforicky řečeno, mnoho z nás každý den nahání peníze jak motýla, a tak vypadá i náš život pořád se za něčím honíme. Taky to znáte? Roger však poukázal na fakt, že skutečně úspěšní podnikatelé si budují
„zahradu“ postavenou na jejich talentu a zájmech, o kterou se rádi starají a do které motýli přilétají rádi a hlavně,
rádi se tam sami vracejí. Toto uvědomění mne inspirovalo a zcela změnilo můj pohled na podnikání. Může být
prospěšné, smysluplné a naplňující. Toho dne jsem si uvědomil, že i já můžu být podnikatelem. V minulosti jsem
studoval byznys a organizační chovaní na Slovensku, v Americe i v Británií na těch nejprestižnějších univerzitách
a pracovně působil jako odborník na třech kontinentech. Kromě toho jsem se dlouhá léta věnoval osobnímu
rozvoji. Co mi ale chybělo bylo propojení mezi smysluplným životem a podnikáním. S Dynamikou bohatství se mi
otevřela spousta nových možností a našel jsem praktický způsob jak realizovat svoji touhu „něco“ předávat dál s
využitím všech mých znalostí a zkušeností z byznysu, cestování a osobního rozvoje. Vlastně se dá se říct, že já
jsem si nenašel Dynamiku bohatství, ale ona si našla mne.
Teď stavím všechny své podnikatelské projekty i většinu soukromých aktivit na Dynamice bohatství. Já i Bea se
zaměřujeme na to, abychom prostřednictvím nejen Dynamiky bohatství umožnili lidem ve světe žít výjimečný
naplňující život a smysluplně podnikat. Máme k tomu několik firem v Anglii a taky společnou firmu - Prosperity
Vision - působící na Slovensku. V některých projektech aktivně spolupracujeme přímo s Rogerem J. Hamiltonem,
žijícím se svou rodinou na Bali, který dále usilovně tvoří, cestuje a podporuje rozvoj Dynamiky bohatství přes síť
podnikatelů po celém světe.
JBK: Co je podstatou Dynamiky Bohatství?
JP: Dynamika bohatství zcela převrací náš obvyklý způsob myšlení ohledně bohatství a podnikání. Paradoxně je
postavena na několik tisíciletí starém učení, které je prakticky aplikované na dnešní dobu. V první řadě, definuje
bohatství ne množstvím peněz nebo majetku, který máme, ale naopak jako to, co by nám skutečné zbylo,
kdybychom o všechny peníze přišli. Úspěšní podnikatelé to vědí, a i když někdy ztratí peníze, jejich skutečné
bohatství jim umožní dostat se rychle zpátky tam, kde byly nebo ještě výš. Dělají prostě to, co je baví a co jim jde
lehce a soustřeďují se na to, aby vytvářeli něco hodnotného. A také si postupně vypracovali svoji podnikatelskou
zdatnost, která jim umožňuje lépe vidět a využívat příležitosti. Naopak, řekněme, výherci v loterii, kteří rychle
získali značné množství peněz náhodou, je často ztratí a vrátí se zpátky tam, kde byli před výhrou, protože peníze
berou jako cíl, objekt zájmu, ne jako prostředek k přidávaní a zvětšování hodnoty.
Úspěšní podnikatelé nedělají ale vždy to samé. Hrají se svými silnými stránkami a někdy si všimneme, že
dosáhnou úspěchu i když dva dělají úplný opak. Steve Jobs je známý tím, že vymýšlí nové věci a inovuje, zatím co
někdo jako Warren Buffet nikdy nic skutečně nevymyslel a určitě je méně známý než Steve Jobs. Oba vybudovali
obrovské bohatství úplně jinak a pracují i když už desetiletí nemusí. A to je jen jeden z mnoha příkladů.
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Dynamika bohatství umožňuje každému z nás zjistit, co je jeho nejvhodnější cesta při budování bohatství v
podnikání, a to na základě své osobnosti a přirozeného talentu.
JBK: V čem je Dynamika bohatství odlišná od jiných osobnostních typologií?
JP: Dynamika bohatství Vám nejen řekne, kdo jste, ale nabízí také konkrétní strategii, jak si
vybudovat bohatství na základě Vašeho přirozeného talentu. Vlastně je to návod, jak si
vybudovat svoji vlastní zahradu bohatství a jak při tom spolupracovat s jinými. Umožňuje
smysluplněji žít a lépe investovat svůj čas a ne jej marnit. Čas je to nejcennější, co máme a
jediné, čeho máme všichni stejně. Čas pořád plyne a na rozdíl od peněz, když uplyne, nikdy se
nevrátí.
JBK: Získat svůj Wealth Dynamics Profile je relativně jednoduché. Stačí vyplnit profilový dotazník.
Ale jak s výsledky dál zacházet? Jak nejlépe tyto informace vytěžit?
JP: Prvním krokem je vyplnění Vašeho profilu, co může každý udělat za poplatek na internetu. Profil je však
jenom začátek. Jeden z osmi profilů Vám definuje, kdo jste a jakou podnikatelskou hru máte hrát, aby vám
budování bohatství v podnikání šlo co nesnadněji. Ano, skutečně můžete brát podnikání jako hru, která má svá
konkrétní pravidla. Neexistuje lepší a horší profil, tak jako tenis není lepší než řekneme košíková. Nejlepší radou
je: Naučte se pravidla, začněte podle nich hrát, následujte strategii a hlavně si to užívejte.
Podnikatelská hra v souladu s Vašim profilem v Dynamice bohatství je vlastně tajemstvím, jak spojit Váš talent a
záměr s okolními příležitostmi. Důležité je hrát Vaši hru a umět rozpoznat, kterým příležitostem říci ano a kterým
ne. Pak plujete ve správném proudu. A Váš profil Vám slouží jako kompas.
JBK. Děkuji za rozhovor.
Vizitka:
Ján Polák - je poradcem podnikatelů a manažerů , odborník v oblasti strategie, podnikatel a cestovatel. Je jedním
z několika málo certifikovaných praktikujících Mistrů v Dynamice Bohatství v Evropě a ve světě. V současné době
podniká ve Velké Británii a na Slovensku, spolupracuje s manažery, poradci, podnikateli z různých částí světa.
Dynamiku Bohatství v podnikání přináší do České republiky ve spolupráci s Expertis Praha. Více o Dynamice
Bohatství v podnikání: video s Rogerem Hamiltonem a workshop 25.5.2010 naleznete na www.expertis.cz.
cardmag | pro Expertis Praha a cardmag připravila Jeanne Bočková Kašpaříková
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PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

Turecko z pohledu platebních karet
Moderní Turecko (Turecká republika - Turkiye Cumhuriyeti), bylo založeno v r. 1923 na
pozůstatcích poraženého otomanského impéria národním hrdinou Mustafou Kemalem,
kterému byl později přiznán titul Ataturk, „Otec všech Turků“. Pod jeho autoritářským
vedením země přijala široké sociální, právní a politické reformy (s tendencí přiblížit se
Evropě, např. místo používání arabského písma se přiklonila k latince). Po období vlády
jedné strany se na základě experimentu s více stranami ujala vlády v r. 1950 opoziční
Demokratická strana a došlo ke klidnému předání moci. Od té doby se počet
politických stran zmnožil, ale demokracie byla přerušována obdobími nestability a vojenskými puči (1960, 1971,
1980), které však pokaždé vedly k návratu politické moci civilistům. Naposledy v r. 1997 armáda napomohla
svrhnout islámsky orientovanou vládu. V roce 1974 Turci vojensky intervenovali na Kypru, aby zabránili převzetí
ostrova Řeky. Separatistické hnutí Kurdů (vedené Stranou práce Kurdistánu) od roku 1984 zaměstnává armádu a
stála 30 000 životů. Po zajetí vůdce hnutí v r. 1999 se povstalci stáhli hlavně do severního Iráku. Od roku 2004,
kdy Kurdové vyhlásili ukončení příměří, se teroristické útoky zmnožily.
Turecko se stalo členem OSN v r. 1945 a v r. 1952 vstoupilo do NATO. V r. 1964 se stalo přidruženým členem
Evropského společenství. V posledních letech podstoupilo mnoho reforem k posílení své demokracie a ekonomiky;
v r. 2005 zahájilo jednání o přistoupení k Evropské unii. Státoprávním uspořádáním se jedná o republikánskou
parlamentní demokracii, s 81 provinciemi. Občanský právní systém je odvozen z různých evropských právních
systémů; Turecko je členem Evropského soudu lidských práv. Předsedou vlády je od r. 2003 Recep Tayyip
ERDOGAN. Státní svátek Den republiky připadá na 29. říjen (Den nezávislosti, 1923 - vznik státu po otomanské
říši.
Pokud by Turecko mělo patřit do EU, pak svou rozlohou 783 562 km2 (ČR má desetinovou rozlohu, 78 866 km2) a
počtem obyvatelstva 76 805 524 (v ČR 10 212 000 obyv.) by zaujalo první pozici co do rozlohy a druhou za
Německem co do počtu obyvatel. Hustotou obyv. 98 obyv/km2 by bylo 16. státem (srv. s UK - 250, ČR - 130,
Francie - 111); přirozený přírůstek obyvatel je 1,312%, tj. 1 mil. obyv. ročně. V Anatolii se nachází vysoce
položená náhorní plošina, u moře jsou úzké pobřežní pláně a horská pásma; nejníže položeným místem je
Středozemní moře 0 m n.m, nejvyšší horou je Ararat 5 166 m. Turecko je vystaveno silným zemětřesením
v pásmu od Marmarského moře po jezero Van na východě.
Obyvatelstvo se skládá z Turků 70-75%, Kurdů 18%, jiných minorit 7-12% (2008 odhad). Muslimů je 99,8%
(hlavně Sunité), jiného vyznání 0,2% (zejména křesťané a židé). Výdaje na vzdělání (2004) činí 4% HDP (v ČR
4,4%).
Pracovní síla čítá 25,3 milionů (33% obyv., 2009, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 66,7% (v ČR
71%), tzn. 51 mil z celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje 29.5% (v ČR 3,6%), v průmyslu 24.7% (v
ČR 40,2%) a ve službách 45,8% (v ČR 56,2%) obyvatelstva (údaje z r. 2005). Na jednu ženu připadá 2,21
narozených dětí. Očekávaný věk dožití při narození je 72 let. Počet imigrantů dosahuje 0,56 imigrantů/1 000
obyv., tj. 43 000 ročně (2009).
Turecká ekonomika má četné přírodní zdroje: uhlí, železná ruda, měď, chrom, antimon, rtuť, zlato, smirek, živec,
perlit, vápenec, mramor, pemza, síra, vodní energie. Turecká dynamická ekonomika je mix moderního průmyslu a
obchodu a tradičního zemědělství, které zaměstnává 25% obyv. (v ČR 3,6%). Vyznačuje se silným a rychle
rostoucím soukromým sektorem, a i když se stát podílí na základním průmyslu, bankovnictví, dopravě a
komunikacích jeho vliv klesá pokračující privatizací. Největším odvětvím je textilní a oděvní průmysl, který
zaměstnává třetinu lidí pracujících v průmyslu; významu nabývá i automobilové a elektrotechnické odvětví. Reálný
růst HNP po mnoho let přesahoval 6%, ale byl přerušován silnými poklesy v letech 1994, 1999 a 2001. V r. 2009
inflace poklesla na 5,9%, nejnižší za 34 let. Přes silnou podporu investorů, IMF, a přísnou daňovou kontrolu,
ekonomika je zatížena vysokým deficitem běžného účtu a zahraničním dluhem. Nafta začala proudit ropovodem
Baku-Tbilisi-Ceyhan v květnu 2006, a nabízí trhu 1 mil. barelů denně. I když jsou ekonomické základy dobré,
snížená poptávka po tureckém exportu a nejistota ve vytváření politiky spolu s daňovými disproporcemi vystavují
ekonomiku destabilizujícím posunům v důvěře investorů.
V 2009 dosáhl pokles HDP -6% (ČR -4,2%) a také nezaměstnanost vzrostla na 14,5%. Veřejný dluh dosáhl
48,5% HDP (v ČR 36%).
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2009), která tvoří komplexní síť
procházející rychlou modernizací a rozšiřováním, zejména v mobilních službách. jsou budovány optické kabely a
digitální mikrovlnná rádiová spojení; vzdálené oblasti jsou napojovány domácím satelitním
systémem. Infrastruktura: počet pevných telefonních linek dosáhl 17,5 miliónů (v ČR 2,278 mil. V r. 2008), počet
mobilních čísel činí 65,824 mil. (v ČR 13,78 mil. v r. 2008). Počet internetových serverů narostl na 2,961 mil.
(v ČR 3,233 mil., 2009) a počet internetových uživatelů dosáhl 24,483 mil. (v ČR 6,03 mil., 2008, v 2010 ČR na
2. místě v Evropě po Estonsku). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních
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služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic dosáhla 426 951 km (v ČR 9 620 km), silnic je 426 951 km,
včetně 1,987 km dálnic (v ČR 128 512 km, včetně 657 km dálnic), a délka vodních cest je 1 200 km (v ČR 664
km).
V tabulce je srovnání ekonomik Turecka a Česka.
Srovnání ekonomik, 2009 (odhad)
HDP (při paritě kupní síly)

TURECKO

Česko

860 mld. USD
15 800 mld. CZK
597 mld. EUR

256,7 mld. USD
4 615 mld. CZK
178 mld. EUR

Počet obyvatel

76,8 mil.

10,220 mil.

11 200 USD
205 722 CZK
7 773 EUR

25 100 USD
461 037 CZK
17 421 EUR

Počet pracujících

25,3 mil.

5,38 mil.

Nezaměstnanost

14,5%

9,3%

Míra inflace

5,9%

1,1%

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009)

Bankovní sektor pro obyvatelstvo
V počátku ekonomické krize v roce 2008 byl turecký bankovní trh v dobrém stavu. I když recese silně poškodila
drobné bankovnictví je v mnohem lepším stavu než během poslední krize (2001), kdy vláda musela sloučit nebo
uzavřít polovinu bank. Tentokráte všechny banky přežily.
Turecký drobný bankovní sektor sestával na konci roku 2008 z celkem 49 bank; tři jsou vlastněné státem: Turkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasi (Ziraatbank), Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) a Turkiye Vakiflar (Vakifbank), které
mají 25% podíl na celkovém bankovním sektoru (základní jmění i počet poboček). Ke konci roku 2009 bylo
soukromých bank 11, zahraničních bank přišlo také 11 (12/2009) a 6 zahraničních bank otevřelo své pobočky.
Trhu dominuje Ziraatbank se svými 1 257 pobočkami a Türkiye Iş Bankasi (Işbank) s 1 028 pobočkami. Od roku
2004 počet poboček rychle narůstal až dosáhl koncem 2008 počtu 9 239 (1 pobočka na 1300 obyv.). K tomuto
růstu došlo vlivem zahraničních investorů; v r. 2009 růst nepokračoval, avšak ani počet poboček neklesal.
Největší banky (2008)
Počet
poboček

Banka
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraatbank)

1 257

Türkiye İş Bankası A.Ş. (İşbank)

1 028

Akbank T.A.Ş.

867

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş (YKB)

860

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

721

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank)

619

Celkem 6 největších

5 352

Zdroj: Bankovní asociace Turecka

Vydávání karet v Turecku
Koncem roku 2008 bylo v oběhu více než 101 miliónů platebních karet, což staví Turecko na 4. místo v Eropě.
Enormní růst počtu karet od roku 2004 popisuje parametr CAGR = 11%; nejrychleji rostla oblast kreditních karet,
parametr CAGR = 12%. Dospělí vlastní v průměru 1,8 karet, v západní Evropě to je 2,1 karty. Přestože kreditní
karty rostou rychle, v oblibě stále zůstávají debetní karty, počtem 59 mil. zaujímají podíl 58%, pokles z téměř
100% v r. 2000. Kreditní karty dosáhly počtu téměř 44 mil., tvoří 42% všech karet. Z hlediska rozdělení počtu
karet podle kartových společností vede VISA s 56%, následuje MasterCard s 43%. Zbývající 1% tvoří 230 000
karet American Express a na 185 000 privátních karet.
Největším vydavatelem je Ziraatbank s více než 14,5 mil. karet (14%); je největším vydavatelem multifunkčních
debetních karet (21%) a největším vydavatelem VISA Electron debetních karet. Největším vydavatelem Maestro
debetních karet je Akbank. (Zal. 1948 jako soukromá banka, s největším jměním, má síť 867 poboček, 13 oblastí,
862 bankomatů a 22 500 POS terminálů, interaktivní telefonní a internetové bankovnictví.) Největším
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vydavatelem kreditních karet je YKB s 18% podílem na kreditních kartách. Garanti banka má vedoucí podíl na
vydávání MasterCard kreditních karet, s 26% podílem odpovídajícím 4,9 mil. karet.
Největší vydavatelé karet
Vydavatel

Debetní

Kreditní

Celkem

Ziraat Bankası

12 218 000

2 320 000

14 358 000

İş Bankası

7 830 000

5 019 000

12 894 000

Garanti Bankası

4 910 000

7 603 000

12 514 000

Yapı ve Kredi Bankası (YKB)

4 680 000

7 711 000

12 391 000

Akbank

5 945 000

4 546 000

10 491 000

Vakiflar Bankası

7 324 000

2 015 000

9 339 000

Typy karet
VISA a MasterCard jsou hlavními platebními systémy v Turecku a ovládají 99% trhu. VISA má vydaných 58 mil.
karet včetně Electron, v porovnání MasterCard má 45 mil. karet včetně Maestro (2008). Po převzetí tureckého
portfolia karet American Express bankou Garanti od banky Akbank počet Amex karet vzrostl z 27 000 v 2007 na
téměř 230 000 karet
v 2008.

Využívání karet ve Turecku
Bankomaty
Infrastruktura. V Turecku byly instalovány první bankomaty v 80. letech bankami Citibank, İşbank a Yapi ve Kredi
Bankasi (YKB). V roce 1990 založilo 13 největších bank společnost Bankalarasi Kart Merkezi (BKM, Interbank Card
Center), která o tři roky později založila národního provozovatele bankomatů. Ten nyní také zajišťuje vstup pro
mezinárodní transakce do sítí VISA a MasterCard. V rámci této společnosti jsou provozovány dvě sdílené sítě
bankomatů, různá dvojstranná sdílená uspořádání a dvě privátní sítě. V roce 2009 byly dvě sdílené sítě - Altin
Nokta, založená Akbank v 1993, a Ortak Nokta, založená v 1999 a provozovaná Tekstilbank - integrovány do nové
národní sjednocené sítě Ortak ATM, spolu s privátními sítěmi bank İş Bankası a Ziraatbank.
Turecko se s 22 568 bankomaty řadí na 6. místo v Evropě a podílí se 6% na celkovém počtu instalovaných ATM.
Mezi lety 2004 a 2008 tempo růstu počtu bankomatů se stále zvyšovalo, dosáhlo 20% neboli 3 768 nových
instalací bankomatů. V krizi následujícího roku došlo k významnému zpomalení. Hustota bankomatů je nyní 314
bankomatů na milion obyvatel, což je nejnižší hustota v západní Evropě (průměr v Západní Evropě je 707,
v Česku to je 338 bankomatů/mil. obyv.). Naproti tomu v Turecku připadá 244 ATM na 100 bankovních poboček
(tj. míra externích bankomatů), jde o 5. nejvyšší hustotu v západní Evropě (a vysoce nad průměrem 190).
Uvedené hustoty vypovídají, že počty bankomatů ani poboček neodpovídají potřebám obyvatelstva.
Z hlediska hustoty bankomatů na geografickou oblast na tom Turecko není špatně, má 29 bankomatů na 1 000
km2 (srov. Švédsko je na 3. nejnižším místě v západní Evropě s 11 bankomaty na 1 000 km2; průměr v celém
regionu činí 82 ATM/1 000 km2, v ČR 22).
Trh je dosti koncentrovaný, největším provozovatelem bankomatů je İş Bankası s 3 375 bankomaty a 15%
podílem na trhu. Dalších 5 provozovatelů mají každý přes 2000 bankomatů, takže šest největších vlastníků
bankomatů má 67% podílu na trhu. Polovina bankomatů je umístěna ve zdi bankovních poboček - 53%, dalších
43% je mimo pobočky (externí). Počet bankomatů v předsálí a halách poboček se ustálil na 5,3%.
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Největší provozovatelé bankomatů
Banka

Počet bankomatů

Podíl na trhu

İş Bankası

3 375

15,0%

Garanti Bankası

2 581

11,4%

Yapı ve Kredi Bankası (YKB)

2 381

10,6%

Akbank

2 318

10,3%

Ziraat Bankası

2 279

10,1%

Vakiflar Bankasi

2 220

9,8%

Funkčnost bankomatů
Všechny bankomaty nabízejí kromě výdaje hotovosti i tisk zůstatku nebo potvrzení nebo nabízejí změnu PINu.
Minimálně 97% ATM nabízí převod mezi účty, tisk mini-výpisů a zobrazují reklamu na obrazovce. Stále se zvyšující
počet ATM nabízí automatické vložení hotovosti - 9 540 instalací, tj. 42% všech ATM, největší procento v západní
Evropě.
Počet transakcí
Celkový počet výběrů hotovosti v r. 2008 činil 760 mil. Průměrný
počet výběrů na 1 bankomat v měsíci byl 2 805, což je trochu vyšší
využití než v západní Evropě s 2 780 výběry. Objem vybraných peněz
dosáhl 95 mld. EUR, nárůst o 25% proti roku 2006; to je ekvivalent
18,4% HDP - třetí nevyšší takový poměr v západní Evropě. Průměrně
vybíraná částka zůstává od r. 2006 na prakticky stejné úrovni 125
EUR, což je opět o trochu výše než je průměr regionu (117 EUR).
Dodavatelé ATM: Společnost NCR je největším dodavatelem
bankomatů v Turecku s podílem 70%.
Podíl společnosti Wincor-Nixdorf se stabilizoval na 27%, zatím co
Diebold klesl na 3%.
Obchodní místa
Trhu akceptace karet dominují čtyři z pěti největších vydavatelů karet: Akbank, Garanti Bankasi, İş Bankası a
YKB, kteří obsluhují téměř dvě třetiny POS terminálů. Držitelé karet American Express mohou využívat terminály
banky Garanti, JCB transakce zpracovává Deniz Bankasi, Garanti Bankasi a İş Bankası. Sama Garanti Bankasi se
17% všech terminálů zpracuje 29% počtu všech transakcí a 23% objemu všech transakcí.
Počet a objem transakcí
V posledních několika letech používání karet zaznamenalo v Turecku silný nárůst. Celkový počet plateb kartami
narostl mezi lety 2004 a 2008 o 56% (parametr CAGR = 25%) z 1,1 mld. na 1,7 mld. plateb. Hodnota plateb ve
stejném období vzrostla vyšším tempem než počet plateb - o 171% (parametr CAGR = 65%) na 89 mld. EUR
v 2008 z 33 mld. EUR v 2004. K nárůstu došlo zejména vzhledem k růstu kreditních karet, které se používají
k nákupům vyšších hodnot.
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2008

Turecko

%

ČR

%

Počet bankovních karet

101 724 000

8 931 872

Počet plateb/kartu/rok

17

70

20,3

53

Počet výběrů hotov/kartu/rok

7,5

30

18,2

47

Počet plateb

1 7000 000 000

70

181 228 776

53

Počet výběrů

760 000 000

30

162 688 149

47

Objem plateb (CZK)

89 000 000 000
EUR

48

210 374 704 629
CZK
7 811 908 824
EUR

25

Objem výběrů (CZK)

95 000 000 000
EUR

52

609 466 253 700
CZK
22 631 498 466
EUR

75

Počet transakcí

Objem transakcí

Průměrná platba
Průměrný výběr

52 EUR
1380 CZK
125 EUR
3300 CZK

1 194 CZK
3 500 CZK

Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik tureckého a českého kartového trhu

Můžeme vyhodnotit, že počet plateb na kartu za rok v Turecku je o trochu nižší ale srovnatelný s Českem,
zatímco počet výběrů hotovosti na kartu za rok je méně než poloviční. Počet výběrů dosahuje jen 30% všech
transakcí (v ČR 47%), objem vybrané hotovosti 52% celkového objemu všech transakcí (v ČR dokonce 75%).
Průměrná platba 1 380 CZK je v Turecku o 186 Kč vyšší než v Česku, průměrná částka výběru 3.300 CZK je o
200 CZK nižší než v ČR.
Závěrem
V roce 2009 se počet karet zvýšil o 7% na 109,05 mil. (44,39 kreditních a 64,66 mil. debetních karet). Počet
bankomatů narostl o 5% na 23 800 ATM a počet terminálů přesáhl 1,74 mil. Podle údajů Interbank Card Centra
největší objem na kreditní karty držitelé utratili o svátku Eid al-Fitr (zakončující svatý měsíc Ramadán),
následovaný svátkem Eid al-Adha - Oběti (tj. syna Abraháma, Ibrahíma). Pozitivním vlivem kampaně v roce 2009
na vyšší používání debetních karet k nákupům bylo zvýšení obratu plateb o 39%. Zajímavým výstupem analýzy
transakcí je pokles jejich počtu o 45% během fotbalových zápasů; pokud se koná derby mezi týmy Fenerbahçe
and Galatasaray nákupy se prakticky zastavují. O sobotách (muslimských nedělí) se uskutečňuje o 40% více
plateb než v pracovní dny.
Od roku 2007 se datuje dohoda mezi China Union Pay (CUP) a tureckou Garanti Bank o vydávání kreditních karet
pro 1 miliardu zákazníků v Číně; dohoda také umožní tureckým obchodníkům používat jejich firemní karty v Číně.
Naopak Číňanům v Tureckou budou na jejich karty vyplácet hotovost všechny bankomaty banky Garanti, které
mají speciální menu v čínštině. CUP sdružuje 190 čínských bank s 1,1 mld. držiteli karet a je jedinou platební
institucí v zemi.
Nepříjemným důsledkem inflace a krize jsou vysoké úroky, které držitele kreditních karet dostaly do velkých
potíží. Procento objemu nesplácených transakcí dosáhlo 0,80%, s nesplaceným dluhem ve výši 1,6 mld. USD.
Takováto situace vedla až k sebevraždám, jejichž zvýšený výskyt vláda zaznamenala a přijala opatření. V roce
2003 vyhlásila amnestii na vymazání záznamů o dluzích, pokud klienti splatili dluh před anebo do 3 měsíců po
vyhlášení amnestie. V roce 2005 nabídla další amnestii na splácení prodloužením data splatnosti dluhů, omezila
despotická pravidla vydavatelů kreditních karet a zavedla horní limit na požadované úroky.
Poznámka pro turisty
Jednotkou měny je turecká lira, která se dělí na 100 kurusů. Dřívější měna „nová turecká libra“ (YTL – Yeni Türk
Lirasi) byla v platnosti 2003 - 2008; nyní je nutné zpozornět při vrácení bankovek, tzn. pouze vzoru E9, v platnosti
od ledna 2009. Vzory jsou na:

http://www.turkeytravelplanner.com/details/Money/yeni_lira.html
Při nákupu metodou smlouvání o cenu, pokud hned na začátku nezmíníte, že budete platit kartou, vám prodejce
zaúčtuje příplatek na provizi ve výši 2 - 4%. I když tento postup byl v červnu 2003 postaven mimo zákon, na
neznalé turisty je stále uplatňován. U stojanů prodávající pohonné hmoty je často uvedeno „%0 Komisyon“, tj. při
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platbě kartou nebude poplatek účtován. Kromě toho jsou velmi rozšířeny podvody s kartami, některé banky
autorizace z Turecka automaticky blokují, je vhodné informovat svou banku před odjezdem, že může očekávat
autorizace z této země.

cardmag | ft research | rbr london, Turecká bankovní asociace, CIA factbook
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

introduces: The Bio card
The world’s first bank card produced from: Bio sourced, non toxic, compostable, yearly renewable,
recyclable raw material
A few figures
- Gemalto’s WW annual Secure Transactions PVC card production = approx 600 million cards which = more than
3000 tons of PVC
- Switching to PLA 600 million cards would need approx 7 000 tons of corn to produce the biopolymer
- 7000 tons of corn is grown in the equivalent of 10 km² of land
- In 2008 the state of Nebraska (US)* produced 34,8 million tons of
- Gemalto’s entire ST card production would need 0,02% of Nebraska’s corn
production
- A bank that orders 100K cards would use approx 1200 kilos of recyclable,
compostable, annually renewable, non toxic raw material extracted from
- 1200 Kilos of corn represents 0,000003% of Nebraska’s corn production
- WW Corn production in 2008 was 789 million tons
*The 3rd largest corn producing state in the USA
The Frequently Asked Questions
What is a Biopolymer?
Biopolymers are polymers that are generated from renewable natural sources. They are often biodegradable, and
not toxic to produce. They can be produced by biological systems (i.e. micro-organisms, plants and animals), or
chemically synthesized from biological starting materials (e.g. sugars, starch, natural fats or oils, etc.).
Biopolymers are an alternative to petroleum-based polymers (traditional plastics) and therefore are 0% oil
sourced.
What is PLA?
PLA stands for Poly Lactic Acid. PLA is made from lactic acid. Lactic acid is made from sugar by
fermentation. Sugar is extracted from starch and starch is made from carbon dioxide and water.
Why corn for PLA?
PLA can be obtained from other sources such as sugar cane sugar beet or wheat However we have chosen corn
as it is the most abundant and cheapest source of fermentable sugars in the world. It’s what is required to make
our card resin. Biopolymer is a carbohydrate source.
Is Gemalto’s Bio card GMO free?
The biopolymer resin used for the Bio card has been certified to be free of any genetic material by GeneScan
Inc., which is internationally recognized by governments and non-government organizations (NGOs) as the
leading authority for testing food, feed and raw materials.
Is the corn used for the Bio card GMO free?
Gemalto only purchases GMO free corn.
What about the Bio card and its biopolymer end of life?
The Bio card can be:
- composted through industrial composting,
- incinerated via waste to energy systems with no toxic emissions
- chemically recycled back into its base monomer unit of lactic acid,
Mechanical recycling solutions are also under investigations with recycling companies
Will the Bio card bio degrade outside of industrial conditions?
The Bio card is intended for an industrial-based composting system which regulates temperature, moisture and
aeration. It is not recommended in home composting due to inconsistent control of moisture and oxygen.
What will not bio degrade on the Bio card?
The module, the signature panel, holograms or magnetic stripes will not bio degrade
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What if I throw the Bio card into the trash?
The Bio card is designed to return to the soil through composting. If thrown into the trash it will be collected and
depending on different country regulations will either be incinerated or end up in landfill. Landfills are sealed
which means little biodegradation occurs below the surface, so what is thrown away may not degrade for a long
time. However, as the Bio card is environmentally better than plastic it will still eventually biodegrade, while
petroleum based plastic will stay around for hundreds of years.
Can Gemalto help with recycling?
Gemalto’s commitment is to help customers to set up a recovery channel for cards, by accepting to take back the
cards (collected and dispatched by the customer) to our manufacturing plants for recycling in existing industrial
channels. Another possibility is to give to the customers the direct contact with the recycling company which has
been selected by Gemalto.
Is the Biological card cheaper to produce in energy as apposed to PVC?
When taking in account the card production process the energy used is the same than the one used for a PVC
card. Gemalto has started a Carbon Footprint analysis for all its sites. The target of this study is to reduce the
global carbon emission of Gemalto facilities and therefore of all products
Are there any certificates from reputable laboratories that certify the compostability of the Biocard?
The card raw material has successfully passed and has official certificates for the following compost testings:
DIN CERTCO EN 13423 at independent testing laboratory (OWS)*
ASTM D-6400 by the Biodegradable Products Institute
Organic Waste Systems*
Does the Bio card meet ISO norms for Bank cards?
Yes The Biological card meets all ISO requirements
Can the Bio card be embedded?
Yes the Bio card can be embedded with Gemalto’s modules
Are there any artwork Limitations? Do customers need to adapt existing artworks?
NO. The Bio card prints as per normal PVC. However we recommend that new designs should be created to
communicate on the Biological card
What is the expected life duration of the Bio card?
The life duration is equivalent to a PVC card.
Can the Bio card accept any perso solution?
All types of personalization can be carried out: Embossing, Laser, Inkjet, Thermal Transfer and Sublimation
Is there any risk of raw material shortage?
No. Because the Bio card is from yearly renewable sources
Can the Bio card cause any usage problems for the end user in a hot, humid, tropical environment?
Like any PVC card in any region of the world there are no usage problems when used and stored under normal
conditions.
What is the Bio card’s production capacity in Gemalto facilities?
Our first production facility will be Barcelona in Spain. The product will be deployed WW within the year 2010.
Our Biological card production will be equal to our standard PVC card production
PVC, PETg, The Bio card

Compostable
Recyclable
Toxic if incinerated
Renewable

PVC

PETg

Bio card

NO

NO

YES

YES*

YES**

YES***

HIGHLY

NO

NO

NO

NO

YES

*Can only be recycled to a down graded product. Recycled plastic for the card industry is a mix of virgin and 30
or 60% recycled plastic from a card producers scrap. There would not be enough plastic available or of the
quality required to produce for Gemalto
** Can be recycled but the industry produces too little to recycle and waste ends up in landfill
*** The Bio card can be recycled back to its initial resin over and over again
cardmag |rk | gemalto
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Trendy budoucnosti v bankomatech - elektronické potvrzení o výběru
Banka Fargo zavedla od ledna 2010 pro své klienty v San Francisku možnost nového potvrzení o výběru
z bankomatu: bez tisku na papír. Jedná se o doplnění možnosti třetí volby na konci bankomatové transakce, buď:
-

tisk potvrzení na papír, nebo
odmítnutí potvrzení, nebo
odeslání potvrzení e-mailem na osobní adresu klienta nebo na poštovní server WellsFargo.com (Inbox).

Nabídka nového e-dokladu může zahájit nový trend, neboť první reakce jsou velmi pozitivní; lidé oceňují zelený
přístup a při tom potvrzení o transakci (pro případnou reklamaci) stále vyžadují.
Banka Fargo (jmění 1,2 biliónu USD) provozuje více než 12 000 bankomatů v USA, včetně 3 000 ATM v Kalifornii,
kde byl systém spuštěn. Za necelé 2 měsíce požádalo o potvrzení e-mailem již 7-8% uživatelů.
Zákazníci jsou již zvyklí na vyhledávání „stop“ po svých finančních transakcí v internetovém nebo
mobilním bankovnictví, takže se jevilo přirozeným tahem přesunout kanál bankomatu do oblasti,
kterou již znají. Průběh transakce se nezměnil, jen na konci je volba možností pro výpis o transakci.
Systém byl vytvořen vlastním programovým řešením, a banka Fargo odmítá sdělit, jakým způsobem
program získává data a přenáší je k uživateli; navíc služba si pamatuje nastavení pro každého individuelního
klienta, takže i při výběru v jiném městě je využita volba bez papíru. Jde o první banku, která vedena snahou o
snížení spotřeby papíru zavedla u bankomatu zasílání výpisu e-mailem. Snahy o odstranění tisku na papír však
existovaly i dříve, např. ve Španělsku, ale jen ve formátu eliminující papír. Emailová potvrzení poskytují
zákazníkům snadno dostupné záznamy o transakcích; také umožňují výpisy trvale uchovávat s výhodou uchování
elektronické stopy obdobné té, kterou poskytuje papírový doklad.
Dalším možným řešením výpisů bez papíru je využívání textových zpráv k zaslání výpisu o transakci u bankomatu
na mobil.
Myšlenka zasílat doklad o transakci e-mailem se datuje od roku 2006, kdy banka Wells v rámci úspor papíru
začala nabízet svým zákazníkům, využívající internetové bankovnictví zasílání bankovních výpisů on-line. Po té se
banka Wells vydala na cestu bankomatů s přímým přijímáním hotovosti bez dopisních obálek, a krok k potvrzením
o výběru bez papíru byl jen dalším logickým krokem. Zavedení e-mailů pro výpisy bylo klienty uvítáno. Jeden
klient banky Wells uvedl, že nová volba potvrzení mu „zachránila manželství“, protože před tím na něm manželka
tvrdě vyžadovala předložení potvrzení o výběru.
cardmag | ft

Trendy budoucnosti v bankomatech - „mluvící“ bankomaty pro nevidomé
Bank of America k 31. březnu 2010 oznámila, že každý bankomat této banky ve Spojených Státech byl vybaven
hlasovou technologií. Zákazníci se zhoršeným zrakem mohou využívat více než 18 000
bankomatů banky B of A, tj. největší síť ATM v USA vlastněná bankou.
Mluvící bankomat poskytuje hlasové instrukce v angličtině nebo španělštině uživatelům, kteří nemohou přečíst
informace na obrazovce. Bankomaty mají audio zdířky, kterými si uživatel připojí standardní sluchátka
k odposlechu instrukcí, aby byla chráněna bezpečnost uživatelů se sníženým viděním nebo slepých občanů.
Představitel Rady slepců v Kalifornii prohlásil, že „Bank of America je již řadu let na špici v porozumění potřeb
slepců a osobám se sníženým viděním. Ať již to jsou mluvící bankomaty, nebo zpřístupněné internetové
bankovnictví, či výpisy z účtů v braillově písmu. Po téměř 15 let jsme s bankou B of A dobrými partnery.“ V roce
2001 byla B of A první bankou, který ohlásila komplexní plán na instalaci mluvících bankomatů; také byla první,
která přizpůsobila webové stránky a internetové bankovnictví standardu pro nevidomé.
cardmag | ft

COMPRION nabízí web server na čipové kartě pro testování terminálů
COMPRION je výrobce komplexních standardních testovacích zařízení pro interface čipových karet; má více než
15letou zkušenost s technologií čipových karet. COMPRION vyvíjí, vyrábí a prodává testovací a měřící zařízení pro
dodavatele čipových karet, vydavatele čipových karet a výrobce terminálů napříč oborem. Sídlí v Paderbornu,
Německo.
COMPRION nabízí simulační testovací laboratorní stoly pro aplikace s webovým serverem na univerzální čipové
kartě (Smart Card Web Server - SCWS) využívané např. při mobilní
komunikaci. SCWS je internetový server implementovaný na čipové kartě
umožňující uživateli prohlížet aplikace s „obsahem“ (který si může
stáhnout) obdobným způsobem jako si prohlíží webové stránky. Pokud je na čipové kartě implementován SCWS,
mobilní operátor může obohatit své aplikace o multimediální služby (založené na (U)SIM-kartě - Universal
Subscriber Identity Module). V budoucnosti bude více a více čipových karet vybaveno funkčností webového
serveru SCWS. Pro celé mobilní odvětví bude zapotřebí zajistit vysokou shodu s charakteristikou SCWS - a k tomu
slouží právě zařízení COMPRIONu k testování čipů s webovou aplikací.
cardmag | ft
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BEZPEČNOST

partner rubriky

Online Fraud Report firmy CyberSource
CyberSource, globální poskytovatel platebních služeb a systémových řešení pro elektronické platby a risk a fraud
management, sídlící v Kalifornii, vydal v lednu 2010 roční zprávu o oblasti online podvodů
v Severní Americe (USA a Kanada) a UK.
Zpráva zahrnuje informace o trendech v metodách online podvodů a postupech obchodníků jak se podvodům
bránit. Uvádí počty transakcí, podvodných pokusů úspěšných i odmítnutých, akceptovaných i odmítnutých
chargebacků na základě údajú od 352 webových obchodníků v Severní Americe a více než 200 z Británie. Hodnotí
jednotlivé automatizované i manuální metody obrany proti podvodům a podíly jejich využívání ve sledovaných
regionech.
Uvádí celkové roční objemy on line prodejů : 275 mld USD v Severní Americe a 85,7 mld USD v UK, popisuje
podobné postupy k detekování a bránění podvodných nákupů v obou regionech a dochází k zajímavému závěru,
že britští obchodníci vykázali o 50% vyšší ztráty z podvodů než severoameričtí a byli pouze z poloviny tak úspěšní
v projednávání chargebacků.
Free copy zprávy je dostupná na http://www.cybersource.com
Podle zprávy z 21. dubna 2010 (SAN FRANCISCO and MOUNTAIN VIEW, Calif.) došlo mezi Visa Inc a
CyberSource Corporation k dohodě podle níž Visa Inc odkoupí CyberSource Corporation za zhruba 2 mld USD
s cílem podpořit rozvoj eCommerce.
cardmag l mz l podle RBR

Zpráva o evropských podvodech
Na 20. konferenci sdružení EAST v Paříži byla zveřejněna zpráva o podvodech v Evropě, která vychází z podkladů
poskytnutých 19 evropskými zeměmi. Závěry upozorňují na skutečnost, že navzdory zavedení EMV technologie
s pravidly o přijímání čipových karet s povinným PINem zůstává primárním zdrojem podvodů skimming u
bankomatů, s opakovanými útoky u konkrétního bankomatu.
Stále jsou hlášeny útoky na bankomaty v halách a předsálích bank, které jsou přístupné uživatelům po protažení
karty vstupním čtecím zařízením. Významnými zůstávají ztráty ze skimingu provedeného mimo oblast EMV
technologie, ale k nimž dochází i na bankomatech EMV, neboť se stále používá magnetický proužek, anebo
vydavatelé EMV karet autorizují fall-back transakce s magnetickým proužkem (např. při úmyslném poškození čipu
na kartě). Na druhé straně však byl zaznamenán pokles skimmingu na místech s platebními terminály. Zlověstně
zní zpráva, že byla zločinci překonána i viditelná antiskimovací zařízení, a byl hlášen také první případ překonání
neviditelného, skrytého zařízení.
Nahlášeno bylo také zařízení na zachycení karty nového typu, i když většinou taková zařízení jsou poměrně
jednoduchá; čtyři země však zjistily případy zachycení hotovosti s použitím zařízení typu „pastičky na myši“.
Jedna země uvedla zvýšení počtu krádeží celých bankomatů, jiný stát zaznamenal, že používání speciální barvy na
znehodnocení bankovek při násilném otevírání tresorů s bankovkami snížilo výskyt takových útoků. Čtyři státy
ohlásily loupeže bankovek způsobené zaměstnanci firem převážející peníze nebo je vkládající do bankomatů,
případně že se takovéto loupeže stávají neobvykle násilné. Také neustávají hlášení o hackerech nebo o narušení
dat u zpracovatelů dat nebo obchodníků.
Na závěr uveďme jedno číslo z České republiky (HN): Počet bankomatů napadených tzv. skimmingem dosáhl
v roce 2009 čísla 40 (z celkem 3600 bankomatů).
EAST, neboli European ATM Security Team, byl založen v roce 2004 jako „nezisková“ organizace, jejíž členové se
zavázaly shromažďovat informace od provozovatelů bankomatů a jejich sítí v rámci jejich země nebo regionu, a
naopak jim poskytovat získané poznatky. Více na https://www.european-atm-security.eu/
Zpráva o zneužití dat v USA
Institut Ponemon (Traverse City, Michigan) pořádal 5. konferenci na téma „Náklady na zneužití dat“, kde zaznělo,
že náklady na jeden zcizený záznam vzrostly v r. 2009 z 202 USD na 204 USD. To představuje pro všechny
zúčastněné organizace významné položky na odstranění nákladů. Z toho nepřímé náklady činí 144 USD, což
zahrnuje ztráty současných nebo budoucích klientů. Přímé náklady vzrostly z 50 USD na 60 USD.
Studie zjišťovala obecné trendy zneužití dat, mezi něž patří tři hlavní: chyby u třetích stran, zlovolné útoky a
nedbalost zaměstnance či porucha systému. Nejzávažnější příčinou ze všech případů jsou chyby u třetích stran
(zpracovatelé dat) - výskyt v 42%; tato pochybení jsou nejnákladnější, zejména objeví-li se v zámoří vzhledem
potřebě vyšetřování a poplatkům za konzultace. Počet úmyslných či trestných útoků dosáhl 24% (dvojnásobek
roku 2008). Náprava těchto útoků je nejnákladnější, a patří sem útoky typu botnetů (sítě propojených robotů na
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zavirovaných počítačích) nebo malware zcizující data. Obavy budí současný neustále rostoucí trend takovýchto
útoků. Náklady na trestné útoky (215 USD) jsou vyšší než při nedbalém zaměstnanci (154 USD) nebo poruše
systému (166 USD).
Uvedená studie nezahrnovala „katastrofická“ zcizení dat, jako byly i v cardmagu uvedené případy zpracovatelů
dat Heartland nebo TJX. Pro tak velké případy se stále hledá vhodný model zjišťování nákladů (porovnávání čísel
z katastrofického případu s obvyklou ztrátou dat by bylo jako porovnávat rozpočet velkého státu s malým).
Současná studie zahrnuje případy se počtem dotčených záznamů od 5 000 do 100 000 záznamů.
Soudní závěr případu zcizení dat u firmy Heartland
Usvědčený pachatel zcizení dat u společnosti Heartland Payment Systems, hacker Albert Gonzalez, byl dne
19.3.2010 v Bostonu odsouzen na 20 let do vězení. Tento trest bude vykonávat souběžně s dřívějším 20letým
trestem za zcizení dat od společnosti TJX. Kromě toho se podílel na zcizení dat u prodejních řetězců Hannaford
Brothers a 7-Eleven. Ve Spojených státech se jedná o dosud nejvyšší trest udělený za počítačový zločin.
Gonzalez, 28 let, z Miami, potomek kubánských uprchlíků a dřívější informátor policie, uznal že je vinen
nabouráním se do počítačových sítí velkých prodejních řetězců a zpracovatele dat
Heartlandu. Jen poslední narušení u Heartlandu mělo dopad na 130 miliónů kreditních a
debetních karet. Jeho zločin způsobil zvýšené náklady ve výši téměř 200 mil. USD u
zmíněných společností, bank a pojišťoven.
Během své trestné činnosti Gonzalez nashromáždil bohatství ve výši 2,8 mil. USD, za což
pořídil byt v Miami, auto, hodinky Rolex a prsten od Tiffaniho pro svou dívku. Po jeho zatčení
policie našla 1 mil. USD v hotovosti v sudu zakopaném na zahrádce jeho rodičů na Floridě.
Otázkou je, zda takto vysoký trest odradí ostatní hackery. Pokud jsou chyceni, čeká je vysoký trest, ale jejich
dopadení je zdlouhavé a nákladné. Počítačový zločin (cybercrime), který je páchán ze vzdálených míst, sebou
nese relativně nízké riziko dopadení a možnost vysoké odměny. Počítačoví piráti vědí, že vyšetřování je nákladné,
náročné na vyšetřovatele a jejich počet a vyžaduje hodně času. Počítačoví hackeři jako Gonzalez jsou
přesvědčeni, že jsou chytřejší než úřady a budou schopni se vyhnout zjištění a zadržení, a pravděpodobně
podceňují možnost zatčení. U Gonzalese jeho činnost informátora naznačuje pohrdání, které měl pro svého
vládního řídícího pracovníka. Jiní hackeři si mohou z jeho situace vzít poučení, držet se při zemi a nesoustřeďovat
se na katastrofické útoky, ale spíše se zaměřovat na drobné a cílené útoky v distribuovaném hackerském
prostředí.
cardmag | ft

ZE SPOLEČNOSTI

partner rubriky

Praha, 15.dubna 2010 - Příjemná atmosféra Petit Chateau, fotografie
Ondřeje Kavana, francouzské šansony, víno a sýry provázely přátelské
setkání Ingenico CZ se zákazníky a obchodními partnery Sejděte se
s námi ... na skleničku. Setkání se protáhlo do pozdních hodin a protože
bylo opravdu příjemné, další setkání na sebe určitě nenechá dlouho
čekat.

cardmag l jbk

cardmag no 2/2010

38

© květen 2010

cardmag no 2/2010

39

© květen 2010

SEPA

partner rubriky

Dohoda ohledně mezibankovních poplatků prospěje SEPA
Brusel, 26. dubna 2010 - Asociace Visa Europe uvítala dnešní rozhodnutí Evropské komise, že po veřejném slyšení
přijme závazky navržené Visa Europe ohledně multilaterálních mezibankovních
poplatků (MIF) pro intra-regionální okamžité debetní transakce v EEA. Visa Europe
rovněž přivítala návrh Evropské komise ukončit řízení o okamžitých debetních
mezibankovních poplatcích.
Podle navrhovaných závazků omezí Visa Europe své průměrné intra-regionální MIF pro okamžité debetní
transakce na 20 bazických bodů (0,2%) po dobu čtyř let. Stejný horní limit bude uplatňován na domácí okamžité
debetní sazby, které před 10. březnem 2009 spadaly do intra-regionální sazby MIF, a také na domácí
bezprostřední debetní sazby, které byly nastaveny přímo asociací Visa Europe. Řada zemí má své vlastní dohody
ohledně nastavení domácích mezibankovních poplatků nebo mají jen nízkou míru okamžitých debetních transakcí,
proto bude celkový vliv omezený.
Prezident asociace Visa Europe a výkonný ředitel Peter Ayliffe uvedl: „Navrhované závazky ohledně
mezibankovních poplatků jsou významným krokem k vytvoření jednotné euro platební oblasti
(SEPA) a k dalšímu nahrazování neefektivních hotovostních transakcí v Evropě. Celému odvětví
přinesou větší právní jistotu a zajistí mechanismus pro úpravu průměrné sazby 0,2 procenta, pokud
se objeví další data o nákladech na jiné druhy plateb, včetně hotovosti. Jsem rád, že tyto závazky
povedou k zavedení vhodné metodologie pro výpočet nákladů na práci s hotovostí, které budou
možné použít jak doma, tak při přeshraničních transakcích.“
„Asociace Visa Europe navrhla tyto závazky v nejlepším zájmu spotřebitelů, prodejců a našich
členských bank. Visa Europe vždy dbala na to, aby její platební karty přinášely spotřebitelům i
prodejcům významné výhody,“ dodal Ayliffe.
Závazek omezit okamžité debetní MIF kalkulované asociací Visa Europe byl vypočten na základě tzv. testu
„lhostejnosti obchodníků“ (merchant indifference test), o němž se v poslední době hovoří v ekonomické literatuře.
Komise konkrétně vypočetla limit zprůměrováním výsledků dvou studií provedených centrálními národními
bankami v Nizozemsku (2005) a ve Švédsku (2007), které se zaměřily na porovnání nákladů na platební a
hotovostní transakce v těchto dvou zemích.
Vzhledem k tomu, že data, na nichž Evropská komise staví svůj výpočet, nejsou kompletní a dosud nezahrnují
všechny nákladové kategorie, obsahuje závazek jasný mechanismus pro revizi limitu 0,2 procenta, a to
v okamžiku, kdy se objeví další data. Evropská komise již spustila celoevropskou studii, jejímž cílem je zjistit
náklady různých platebních metod. Asociace Visa Europe se na těchto studiích podílí svým know-how a Komisi
poskytla detailní seznam bodů [viz příloha], které by každá rigorózní a rozumná studie měla vzít v potaz.
V navrhovaných závazcích je poznámka, že asociace Visa Europe bude dále konzultována při dalším rozpracování
metodologie. Visa Europe se těší na další spolupráci s Evropskou komisí v této oblasti.
Navrhované závazky zdůrazňují potřebu zavedení jednotné evropské metodologie, již budou moci používat úřady
napříč oblastí SEPA a s jejím použitím vypočítávat MIF pro okamžité debetní transakce uskutečněné v rámci místní
jurisdikce, a jež přispěje k vytvoření rovných podmínek pro všechny 4 strany v rámci debetního systému, které
jsou v Evropě v současné době provozovány.
Navrhované závazky se týkají pouze MIF pro bezprostřední debetní transakce, a tudíž se nevztahují na kreditní
transakce, odložené debetní transakce a komerční MIF. Uplatnění tzv. testu „lhostejnosti obchodníků“ na kreditní
a odložené debetní transakce je totiž podstatně obtížnější v podmínkách, kdy hotovost nepředstavuje realistickou
alternativu ke kreditní transakci. Visa Europe a Evropská komise budou pokračovat v diskusích o těchto složitých
otázkách i v následujících měsících s cílem dosáhnout výsledku, na němž by se shodly obě strany. Do doby, než
budou známy výsledky těchto jednání, zůstanou mezibankovní poplatky účtované asociací Visa Europe za kreditní
a odložené debetní transakce na stejné výši.
Body, které Evropská komise musí vzít podle názoru společnosti Visa Europe v potaz v jakékoli
studii hodnotící náklady na práci s hotovostí
Metodologie by měla usilovat o následující:
1)
Definovat náklady, jaké by obchodník nesl, pokud by k transakcím typickým pro karty používal výhradně
hotovost.
2)

Odhlédnout od nákladů na hotovost u obchodníků, kteří nepoužívají karty.

3)
Pokusit se odhadnout náklady, které by obchodník nesl při průměrné přeshraniční transakci prostřednictvím
karet vydávaných asociací VISA Europe.
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4)
Získat informace od obchodníků v reprezentativním vzorku evropských zemí, včetně těch, které dohromady
tvoří většinu v přeshraničních transakcích účtovaných společností VISA Europe.
5)
Zaměřit se na obchodníky z odvětví nebo sektorů, které mají hodně přeshraničních karetních transakcí.
Větší váha by měla být dána obchodníkům z toho odvětví nebo sektoru, kteří představují největší podíl
přeshraničních transakcí.
6)
Změřit, jak dlouho trvá zpracování hotovostní transakce ve stejné hodnotě, jako je transakce platební
kartou, a to pro každou zemi.
7)
Při měření doby, kterou trvá zpracování karetních transakcí, by metodologie měla vyloučit čas, který je
využit k produktivním činnostem, jako je například balení zboží, prodej jiného zboží nebo poskytování
obchodnických služeb.
8)
Odhadnout náklady obchodníků prostřednictvím dotazníků nebo rozhovorů, v nichž budou obchodníci
dotazováni na své zdroje, včetně doby, kterou věnují zpracování hotovostních a kartových transakcí. Metodologie
by neměla spoléhat na to, že obchodníci nahlásí své vlastní odhady nákladů.
9)
Vytvořit nezávislé odhady nákladů identifikovaných zdrojů. Příklady by měly zahrnovat průměrné mzdy i
náklady na pořízení zařízení pro zpracování plateb.
10) Odhadnout vztah mezi náklady obchodníka a velikostí transakce.
11) Obchodníci by se neměli dozvědět, že cílem průzkumu je stanovit výši mezibankovních poplatků, ani odhalit
totožnost zúčastněných stran, totiž Evropské komise a společnosti Visa Europe.
12) Odhadnout poplatky, které obchodníci hradí bankám za zpracování hotovosti.
13) Odhadnout rozumný a konkurenceschopný rabat pro zúčtovací služby, a to na základě informací z těch zemí
Evropy, v nichž na trhu se zúčtovacími službami panuje největší konkurence.
14) Separátně odhadnout náklady, které by obnášela hotovostní transakce v případech, kdy držitel karty není při
nákupu fyzicky přítomen. Tyto náklady by měly být vypočítány tak, aby braly v potaz poskytnutí stejné kvality
služeb, jaké nabízejí transakce kartou, při nichž zákazník není fyzicky přítomen.
15) Porovnat charge-backs spojené s platbou prostřednictvím karty s náklady, které obchodních nese
v souvislosti s vracením platby v hotovosti.
16) Poskytnout společnosti VISA Europe přístup k veškerým datům sebraným za účelem stanovení úrovně
„lhostejnosti obchodníka“
17) Poskytnout společnosti VISA Europe veškeré výpočty ohledně lhostejnosti obchodníka na základě
shromážděných dat.
cardmag | rk | visa europe
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MARKETING

partner rubriky

Diners Club International® signs merchant acquiring agreement with
Global Payments
Deal with Leading Global Acquirer Expected to Increase Acceptance of Diners Club® and Discover
Cards
Riverwoods, IL, and Atlanta, GA - March 15, 2010 - Diners Club International® Ltd., a business unit of
Discover (NYSE: DFS), and Global Payments Direct, Inc., a
subsidiary of Global Payments Inc. (NYSE: GPN), today
announced the signing of a merchant acquiring agreement.
Under the terms of the agreement, Global Payments will add Diners Club® card
acceptance to its portfolio of payment processing services in selected markets. Diners Club and Discover
Cardmembers soon will have the ability to use their cards in markets where Global Payments has a presence,
which include the U.K. and certain other territories in Western Europe, Hong Kong, India, and Taiwan.
“This agreement helps to further enhance Diners Club International’s position as a leading global
payments network and demonstrates our commitment to expand acceptance throughout the
world,” said Rajive Chadha, President of Diners Club International. “Our relationship with a marketplace
leader like Global Payments will bring more value, choice and convenience for Diners Club and
Discover Cardmembers.”
Global Payments, one of the largest worldwide merchant acquirers, will provide consolidated pricing,
underwriting, risk management, processing, settlement, support and reporting to merchants, ultimately
simplifying payments processing. The relationship will increase volume and broaden Diners Club and Discover
card acceptance among small to mid-sized merchants.
“The ability of our organization to provide an easy to use, integrated solution for merchants,
particularly throughout our key markets in Europe and Asia, will help Diners Club and Discover
reach their goal of international acceptance,” said Paul R. Garcia, Chairman and CEO, Global Payments.
“It’s important that merchants have a streamlined process in place when it comes to acceptance.
With this deal, merchants will benefit from increased transaction volume as well as a single point of
contact for all of their processing
cardmag | rk | dci

Na český trh přichází unikátní program MasterCard Elite
Společnost MasterCard zavedla 10. dubna 2010 pro držitele prestižních platebních karet MasterCard
speciální věrnostní program s názvem MasterCard Elite. Tento program představuje
soubor benefitů, odměn a jiných služeb poskytovaných za určitých podmínek
držitelům prémiových karet MasterCard (MasterCard Gold, MasterCard Platinum,
MasterCard World). Program Elite využívá již mnoho zákazníků po celém světě nyní i
včetně České republiky.
Věrnostního programu MasterCard Elite funguje zcela jednoduše. Pro využití benefitů stačí držitelům zaplatit za
nákupy v určitých značkových obchodech z oblasti módy, cestování, elektroniky, volného času, kosmetiky a
spotřebního zboží. Držitel má nárok na poskytnutí benefitu za každou jednotlivou platbu svojí prestižní kartou při
dodržení podmínek stanovených jednotlivými obchodníky. Nabídky benefitů mají různou formu, např.:
procentuální sleva, sleva formou 2 za 1, sleva formou 2 +1 atd. „Poté, co budou mít držitelé karet
MasterCard Gold, World a Platinum aktivovaný tento program, obdrží od vybraných bank poštou
tzv. welcome pack, v němž naleznou brožuru s informacemi o obchodech, kde je možné výhody
využívat, ale hlavně také identifikační kartičku programu, se kterou se budou u nákupu
prokazovat,“ vysvětluje fungování programu Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku.
Pro registrované členy programu jsou navíc připraveny vstupy na V.I.P. večírky, poutavé sportovní akce a
jedinečná kulturní představení. Program je výhodný i pro samotné obchodníky, resp. partnery programu, kteří
mohou tímto způsobem přilákat řadu zákazníků a získat tak značnou konkurenční výhodu. „Každý den
zaznamenáváme nespočet registrací nových zákazníků a firem, které se do programu zapojují.
MasterCard Elite zkrátka nemá v Čechách konkurenci,“ prozrazuje Javorský.
V této chvíli je do programu zapojeno celkem 15 českých obchodníků a jejich počet se bude dále zvyšovat. V
programu MasterCard Elite jsou začleněny módní obchody Bepon, Blue rabbit, Golden Point, steilmann, Styx
Mania & Diesel Mania; cestovní kanceláře ESO a Fischer; domácí potřeby a spotřebiče Potten & Pannen a
Baumatic; hotely Kempinski; restaurace Zátiší group; kadeřnictví, kosmetiku, wellness a fitcentrum: Petra
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Měchurová, Lancome, Planet Zen, Holmes Place. Současní držitelé prestižních karet bank zapojených do
programu: GE Money Bank a.s., Raiffeisenbank a.s., Citibank Europe plc, organizační složka, LBBW Bank CZ, a.s.,
Komerční banka a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jsou členy MasterCard Elite programu automaticky.
Identifikační karty do programu byly vyrobeny společností ABnote Europe, členem skupiny ABnote Group, která
se pohybuje v odvětví výroby a distribuce plastových karet, zabezpečeného tisku, datových služeb a transakcí již
od roku 1795 a produkuje více než 2 mld.karet ročně. Do výroby a personalizace bankovních karet je zapojena
více než 25 let.
Pro snadnější získávání informací o tomto programu, zřídila společnost přehledné stránky o MasterCard Elite. Více
informací o programu naleznete tedy na www.eliteprogram.cz.
cardmag | rk | ogilvy

Předplacené karty - nový nástup
Finanční krize se podílela na silném tlaku na kreditní karty, které v západním světě a Spojených státech tvoří
většinu karet i objemu transakcí: v roce 2007 u karet VISA se na celkovém počtu a objemu podílel počet
kreditních karet cca 48% a objem transakcí cca 53%; u karet MasterCard počet kreditních karet dosáhl cca 80% a
objem transakcí 80%. Potíže se splácením se staly masovými a prudce se zvýšil objem nesplácených úvěrů, v USA
až dvojnásobně. Zároveň se strmě zvýšily úroky z nesplacených částek a tlaky na poskytování úvěrů učinily půjčky
od bank těžšími a těžšími.
Přibližme si renesanci předplacených karet na situaci v USA. Náklady na kreditní karty se od začátku roku 2010
v USA dále zvýšily, proběhlo 22 náhlých zdražení poplatků za pořízení karty a 15 zvýšení poplatků u hotovosti,
jako jsou poskytnutí informace o zůstatku, výběr hotovosti a výběr v cizině. Podle průzkumu na serveru
www.moneyexperts.com snížila každá úvěrová společnost u svých klientů v průměru 16 000 kreditních limitů.
Úvěrové společnosti i banky zpřísnily kritéria vydávání a zákazníci bez důvěryhodné a solidní úvěrové historie
nedostanou konkurenčně výhodné úrokové sazby. To vedlo k tomu, že stále více spotřebitelů přestalo splácet svůj
dluh na kreditní kartě a dali přednost platbám za základní potraviny, pohonné hmoty a hypotéky.
Uvedený vývoj přivodil vyšší oblibu bezpečných a předplacených karet. Bezpečná kreditní karta je kreditní karta
zabezpečená spořícím účtem; držitel účtu musí složit 100% nebo 200% úvěrového limitu, který je zablokován
před výběrem za účelem snížení rizika pro vydavatele karty. Obvykle složená částka se nemůže vybrat dokud je
účet kreditní karty aktivní, nicméně po jednom nebo dvou letech pravidelného splácení na účet kreditní karty
může vydavatel karty tento účet změnit na nezabezpečený účet, a klient si může depozit na spořícím účtu vybrat.
Bezpečné kreditní karty také mají vyšší úrokovou míru, neboť banka pokládá klienta za více rizikového než
někoho s bezúhonnou kreditní historií.
Jedním ze způsobů, jak se vyhnout placení vyšších úroků, je vždy splatit zůstatek na kartě celý. Tento způsob
šetří peníze a vede ke správným návykům při splácení a zároveň zakládá pozitivní platební historii, která
napomůže znovu vybudovat poškozenou úvěrovou historii. Nicméně bezpečné kreditní karty je často obtížné
získat, zejména kvůli obtížnému sehnání požadovaného obnosu na depozit.
Na druhé straně nejsou předplacené karty ve skutečnosti kreditními kartami, i když tak vypadají a používají se
stejným způsobem. Jsou to debetní karty v tom smyslu, že klient vloží peníze na (kartový) účet a používá karty
k výběru hotovosti nebo placení. Oproti debetním kartám je za používání nastaven nízký měsíční poplatek. Tyto
karty mohou být vydány i nezletilé osobě, což nelze u běžné nebo bezpečné kreditní karty.
Závěrem můžeme uvést, že pro dospělou osobu se špatnou úvěrovou historií, která nemůže získat obvyklou
kreditní kartu nebo chce jen mít přehled o vlastních výdajích, nebo chce jako rodič přivést potomka k rozumnému
způsobu utrácení a dodržování rozpočtu, je předplacená karta tím vhodným platebním prostředkem. Obě kartové
asociace (společnosti) mají program pro předplacené VISA a MasterCard karty.
Výhody a nevýhody předplacených kreditních karet
Předplacená karta je vhodná pro spotřebitele, kteří nemají prvotřídní úvěrovou historii a potřebují si obnovit
úvěrový skóring. Následující kritéria pomohou vyhodnotit, zda je předplacená karta vhodná pro řešení finanční
tísně v konkrétní situaci. Hlavním hlediskem ovšem je žít v rámci možností daných příjmem. Pokud se chceme
vyhnout dluhu, musíme spoléhat na jednoduchý životní styl.
1. Je zřejmé, že karta s logem MasterCard nebo Visa je jistější než hotovost, má zaručenou nulovou odpovědnost
a moderní ochranné pojištění proti podvodům, takže je možné využívat jako předplacenou debetní kartu.
2. Předplacená debetní karta může být používána stejně pohodlně jako kreditní karta, lze s ní nakupovat,
obědvat, cestovat nebo platit účty on-line.
3. S předplacenou debetní kartou můžete utratit jen tolik, kolik na ni vložíte bez obav ze zadlužení nebo
přečerpání účtu; pomůže vám ovládat vaše utrácení.
4. U dobíjecí předplacené karty jednoduše dobijete peníze na kartu (internetovým) bankovním převodem, a pak
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kartu používáte dokud vloženou částku nespotřebujete. Kartu lze také použít pro výběr hotovosti do
přednastaveného denního limitu.
5. Výhodou používaní bezpečné předplacené karty je zvýšení bezpečnosti. Bez znalosti PINu je karta k ničemu.
6. Předplacenou kartu uvítá ten, kdo nemá žádnou úvěrovou historii nebo ji má špatnou. Žádost o předplacenou
kartu znamená 100% garantovaný souhlas s vydáním karty.
7. Jde o kartu, která umožní druhou šanci si vybudovat úvěrovou historii nebo znovu si vytvořit pozitivní kreditní
záznam při každé platbě nájmu, energií nebo jiných účtů.
8. Předplacená karta je vhodná i pro studenty a teenagery.
cardmag | ft | podle internetových zdrojů, www.articlesnatch.com,
za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.cs
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Miroslav Focht: Co hlásám, to žiji
Více než dvacet let se Miroslav Focht, ředitel pro střední a východní Evropu společnosti IMI Norgren, pohybuje na
špičce českého i mezinárodního obchodu a podnikání a právem patří k mezinárodní manažerské elitě. Naše
setkání a rozhovor probíhal ve velmi přátelské atmosféře, pan Focht velmi rychle, pohotově a otevřeně odpovídal
na každou otázku. Odpovědi byly jasné, konzistentní, je zcela zřejmé, že za tím, co říká si nejen stojí, ale také to
žije. Ve svém každodenním životě, osobním i leaderovském. Osobnost. Miroslav Focht.
JBK: Pane Fochte, co považujete za klíčové milníky ve Vaší profesní kariéře a proč?
Miroslav Focht: Po ukončení studií jsem pracoval ve Sklouniounu jako řádný inženýr a mohl jsem na vlastní kůži
vyzkoušet, jak skutečně funguje firma a to od základů. Každému bych doporučil, aby prvních pár let své kariéry
zahájil tím, co nazývám poctivá práce. Získáte tak jiný pohled na chod firmy a zjistíte, jak se dosahuje výsledků,
tam dole, mezi řadovými zaměstnanci. Dá Vám to základ pro Vaši další manažerskou práci, víte, o co jde. Získáte
pokoru. Nemám příliš rád lidi, kteří si myslí, že od začátku mohou řídit celý svět. Ve Sklounionu jsem získal
základní znalost fungování firmy. A celoživotní pokoru.
Pak jsem pracoval po celé Evropě jako krizový manager, od Švédska až po Rusko. Krizový management Vás naučí
rychlé reakci. Vyžaduje umět rychle najít skutečný problém a vyřešit ho. Tato práce také prohloubila moji znalost
businessu od financí po lidské zdroje. A naučila mne zabývat se pouze podstatnými věcmi.
Třetím milníkem v mé profesní kariéře je firma IMI Norgren. Dostal jsem příležitost vybudovat zcela od nuly
nejdříve výrobu a nyní i obchod. Moje práce mne naplňuje hlubokým uspokojením. V roce 1995 jsem měl
možnost strávit několik dnů s Mikem McDonnallem, tehdejším šéfem akademie West Pointu. Byl to úžasný leader
a zároveň úžasný člověk. Během několika večerních sezení mne totálně rozebral a zase složil dohromady. Dal mi
několik klíčových zpráv o mně, o mně osobně. Dodnes si je pamatuji, jakoby mi je řekl včera a řídím se jimi. První
zpráva byla: Nic si o sobě nenamlouvej, vždycky musíš vědět, jaký opravdu jsi. Druhá zpráva zněla: Buď svůj.
Rozvíjej své dobré stránky, se svými špatnými stránkami musíš prostě žít. Pokud budeš zásadně chtít změnit své
slabé stránky, už to nebudeš ty, před tím mne varoval. Z hlediska obecného řízení říkal, a dovolte mi nyní použít
angličtinu, ve které tato zpráva vyznívá jednoznačně: Bigger is not Better, Smaller is not Better, just Better is
Better. Znamená to, že člověk má hledat skutečnou přidanou hodnotu, ne hledat jen paradigmata, jak by věci
měly být. V businessu to platí dvojnásobně.
JBK: V čem se v průběhu doby změnil Váš manažerský a leadership styl?
Miroslav Focht: Ve svých manažerských začátcích jsem byl vyhlášen tím, že jsem bojoval za pravdu v každé
situaci. Tento postoj jsem v průběhu doby do jisté míry uhladil a pravdu dokážu vybojovat i bez krve a
naštvaných lidí. Podstatnější myslím, ale je, že věci čím dál víc zjednodušuji. Můj filtr, který propouští to, čím se
člověk má skutečně zabývat z pozice leadera, je čím dál hustší. Takže to, čím se leader má zabývat, se mi
koncentruje do několika málo podstatných věcí: Za prvé je to strategie, která je dobrá. Každá jednotka musí mít
strategii, která funguje, která je nosná. Ruku v ruce se strategií jde diferenciace. Celá hra strategie je o
diferenciaci, odlišení se. Pokud firma chce mít vedoucí úlohu na trhu, musí se odlišit, mít jasnou diferenciační
strategii. Odlišení se projevuje i v osobní rovině, každý leader je unikát a jeho styl se odráží i ve strategii a
diferenciaci firmy.
Další věc, ale v tom jsem se nezměnil, je, že chci mít kolem sebe kvalitní lidi, výrazné typy. Další věc, která ve
mně zraje již dvacet pět let, je výdrž. Focus drive. Je řádově víc lidí, kteří dokážou stvořit dobrou strategii než
těch, kteří ji dokážou zrealizovat. Po každém zápase naší fotbalové reprezentace jsou hospody plné lidí, kteří vědí,
jak jsme měli hrát. Ale jen málo z nich má odvahu si stoupnout na lavičku jako trenér. Spousta lidí ví, jak by se
věci měly dělat, ale jen málokdo dokáže strategii zrealizovat. Když nemáte víru ve strategii, víru a vášeň, tak cíle
nemůžete dosáhnout. Jde o to, neuhnout z cesty. Teprve někde na konci cesty je ten kýžený zlatý balvan. Focus
drive hledám i u svých lidí. Když mi někdo stále říká, že je na každém kroku spoustu problémů, vím, že to
není správný člověk na vedoucí pozici.
JBK: Jak se dá tato výdrž, focus drive u spolupracovníků podpořit? Řada lidí má velmi nízkou úroveň
energie, focus drive …
Miroslav Focht: Focus drive, energie, která nás žene, vyplývá z naší motivace. Tak to alespoň funguje u mne.
Pokud je člověk fyzicky ve formě, jeho focus drive záleží na motivaci. Motivace se u mne skládá z několika částí:
prvním předpokladem je, zda mám před sebou „challenge“, výzvu, která mne inspiruje. Každý člověk by měl
dostat výzvu, která ho zajímá. Druhá část motivace je, jak Vaši stakeholders umí využít Vašich motivátorů. Každý
z nás máme dvě tři věci, které nás motivují. Ti, kteří nás motivují, by naše individuální motivátory měli znát. U
mne to funguje stoprocentně. Proto mne mí šéfové motivují. Aby Vás Váš šéf mohl motivovat, musí vědět, co Vás
motivuje, jak dostat Váš focus drive, Vaši energii, ven. Je to o individuální motivaci, protože každý z nás má jiný
motivátor - status, peníze, auto, … Musím motivátory u svých lidí znát, pak je mohu využívat. Starost každého
z nás je udržovat se fit. To je první složka našeho drivu. Druhá složka je, co nás žene. To již není jen naše
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starost, ale našich nadřízených. Vyhoření nebo pokles focus drive v určité míře postihne každého z nás. U mne to
souviselo například s vyčerpáním challenge nebo prostředí, nebo stakeholders,kteří mne tolik nemotivovali,
neinspirovali. Leader musí umět vytvářet pracovní prostředí, ve kterém jsou výzvy pro každého z nás. Každý lídr
by se měl zabývat individuálními motivátory lidí, se kterými pracuje. Individuálně. Vidím jako velice problematické,
pokud firma má jeden program a podle něj se snaží motivovat všechny zaměstnance. Čím osobnější přístup, tím
lépe.
JBK: Mluvil jste o strategii diferenciace. Jak se tento princip projevuje v realitě Vaší firmy?
Miroslav Focht: Před čtyřmi lety jsme ve firmě zahájili projekt posílení a diferenciace firmy ve střední a východní
Evropě, která spočívala ve výrazné diferenciaci od naší konkurence. Proces vůbec nebyl jednoduchý a v průběhu
těch čtyř let jsem slyšel spoustu pochyb od řady lidí, zda bychom neměli zvolnit, trochu zmírnit naši diferenciaci.
Já jsem vydržel v cestě, kterou jsme nastoupili, i moji spolupracovníci této cestě věřili, přestože jsme skutečně
museli překonat spoustu problémů. Vloni, když začala krize a celá ekonomika si klekala na kolena včetně našeho
businessu, připadal jsem si jako princ, který když chce získat princeznu: nejdříve musí přejít přes sedmero hor a
sedmero řek a teprve pak získá princeznu. Ptáte se proč? Naše firma v letech krize jsme zahájila sklizeň naší
předchozí práce. Když se podíváte na naše výsledky, krizi tam určitě nenajdete. Možná najdete zpomalení, asi tak
velké jako když zastavíte ve formuli 1 na výměnu pneumatik. Zastavíte na sekundu, vyměníte pneumatiky a pak
můžete jet ještě rychleji. Krizí jsme prošli úžasně, rozvíjíme se, protože jsme byli tvrdí a přímočaří v prosazování
naší strategie. Kompromisy Vám pomohou jen krátkodobě, dlouhodobě ředí Vaše výsledky.
JBK: Pokud byste si v dotazníku měl vybrat jednu z možností, co byste si zvolil: 1. zájem o
dosahování výsledků nebo 2. zájem o lidi - kolegy, spolupracovníky?
Miroslav Focht: To je pro mne špatná otázka. Samozřejmě mám zájem o výsledky, ale pokud nebudu mít zájem
o lidi, tak výsledků nikdy nedosáhnu. Proč jen malé procento lidí může být leadery je fakt, že leadership je
multidisciplinární činnost. Musíte mít zájem o lidi, zájem o výsledky, získat lidi pro svoji vizi a taky být dobrý
manager, abyste všechno uřídil. Znám řadu lidí, kteří jsou oblíbení, starají se o lidi, ve firmě panuje výborná
atmosféra, ale výsledky jsou kolem nuly. To není leadership. To je populismus. Druhý extrém je, že šéf tlačí na
výsledky a lidi lidově řečeno jen ždímá. To lze jen chvilku. Pak už není co ždímat. Každý hadr je jednou suchý :-(
JBK: Jak si, pane Fochte, vybíráte spolupracovníky? Co si na nich ceníte?
Miroslav Focht: „Vybírám si nezávislé osobnosti. Musí být samozřejmě profíky ve svém oboru, ale zároveň musí
být schopni poslat mne k čertu, takřka doslova. Musí si stát za svým názorem. Být obklopený lidmi, kteří Vám
říkají, šéfe vy jste úžasný, to je o ničem. Pokud chci být transformační leader, získám si respekt právě u těchto
lidí, kteří jsou nezávislými osobnostmi. Typický uřícený šéf, který pracuje 12 – 14 hodin denně je takový, který se
obklopil lidmi, kteří nejsou až tak schopní, ale říkají mu: ano, pane. Cena za to je, že pak musíte spoustu věcí
dělat za ně. Já jsem radši obklopen nezávislými individualitami a mám čas na tenis.
JBK: Pokud bych se zeptala kolegů ve vedení Vaší společnosti, kdo je Miroslav Focht a jaký je to šéf,
jaká by asi byla odpověď?
Miroslav Focht: Určitě by řekli: tvrdý šéf. Asi by se smáli. Řekli by, že to není žádná legrace se mnou dělat. Pak
by asi dodali, že legrace se přitom užije dost a hlavně by dodali, že práce má smysl. J Víte, v těchto pozicích musí
být člověk pevný a tvrdý. Jinak to rozmělňuje výsledky. Moje krédo je, že dělat se mnou asi není nejjednodušší na
světě, ale víte co? Nikdo neodchází, takže to asi má smysl. Lidé, kteří se mnou dělají, se rozvíjejí, jdou dál. Už to,
že se mnou mohou dělat, znamená, že toho hodně umí, a já jim dávám prostor, koučink, mentorink k tomu, aby
se rozvíjeli ještě dál. Nevím, jestli by to řekli, ale já pracuji se svým týmem na základě hodnot a principů. Nemám
rád příliš mnoho procedur. Raději pracuji na základě hodnot a principů, které je třeba dodržovat. Při dodržování
těchto hodnot a principů, přes které ale nejede vlak, mohou dál individuálně uplatňovat svoje cesty a kreativitu.
principy a hodnoty, na kterých se dohodneme, jsou ale absolutní.“
JBK: Co je pro Vás alfou a omegou, pokud mluvíme o společných hodnotách a principech?
Miroslav Focht: Absolutní etičnost všeho. Jak děláme svůj business, i osobní a vztahová etika, jak se chováme,
k sobě navzájem, k zákazníkům, navenek. Chci mít kolem sebe lidi, kteří mají v sobě vyšší princip mravní.
V tomhle postkrizovém období to považuji za obzvlášť důležité. Našim zákazníkům dáváme hodnotu,
neprodáváme jim naše zboží. Prodáváme jim přidanou hodnotu. Pokud víme, že náš produkt by nepřinesl
zákazníkovi přidanou hodnotu, tak mu to řekneme. A druhým principem je identifikace skutečného problému.
Chci po svých lidech, aby se vždy zabývali tím, v čem je skutečný problém. Aby dokázali odlišit příčiny od
následků.
JBK: Řada manažerů zahraničních korporací se cítí být hodně svázaných pravidly mateřské
společnosti. Jak je tomu ve Vašem případě, jaká jsou pravidla hry v IMI Norgren?
Miroslav Focht: Možná mám štěstí, ale naše firma pracuje na základě autonomie. Přeneseně řečeno, já jsem
polní velitel naší firmy pro střední a východní Evropu. Mojí povinností je naplňovat strategii firmy, dosahovat
požadovaných cílů a výsledků a na 101% dodržovat hodnoty a principy, které má naše firma zformulovány. To
ostatní je v mojí pravomoci. Nejsem si jistý, že ty nářky, o kterých mluvíte a které také často slyším, mají až
takovou platnost. Myslím, že do jisté míry je to o tom, pozici si vybudovat. Přesvědčit svoje šéfy, že mi mohou
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svěřit pravomoci bez pocitu kolapsu. Vždy mám lehkou skepsi u lidí, kteří říkají „I would if I could“. Myslím, že
nemají výdrž a focus drive.
Já tímto problémem netrpím. S rozsahem svých pravomocí jsem velmi spokojen.
JBK: Jaký je, pane Fochte, ve Vašem vnímání rozdíl mezi manažerem a leaderem?
Miroslav Focht: Leadership považuji za vyšší formu manažerského bytí. Manažer má stanovené nějaké cíle a
pomocí kvalitního řízení procesů a lidí těch cílů dosáhne. Je motivovaný běžnými věcmi jako jsou peníze, bonusy,
kariérní postup, odborný růst, pocit z dobře vykonané práce. Tak jako je láska nejvyšší forma lidského bytí, je
leadership nejvyšší forma managementu. Leader pracuje na základě vize, která mění mikrosvět, ve kterém se
pohybuje. Leader má vizi jak tento mikrosvět změnit k lepšímu a je schopen pro tuto vizi strhnout a nadchnout
ostatní. Motivace leadera nejsou jen peníze, úspěch, ale zanechání nějakého dědictví, stopy po sobě ... Manažera
můžete změnit, za jednoho dobrého manažera dosadíte jiného. Za dobrého leadera se nenachází náhrada až tak
snadno.
JBK: Co motivuje právě Vás, jakou Vy chcete zanechat stopu?
Miroslav Focht: Motivuje mne, že celkem často dokážu věci, které jiní nedokážou. Lidé se mnou obecně chtějí
pracovat, přestože jsem pěkný prevít J (to o mne říkají). Motivuje mne, že lidé, se kterými jsem dřív pracoval se
ke mne hlásí a vzpomínají, jak to bylo super, když jsme spolupracovali na konkrétních projektech. A do
budoucna? Do budoucna mne motivuje, že to, co teď buduji, bude stále existovat. Chci po sobě zanechat něco,
co je trvalé. Business, pracovní místa, lidi, kteří ve firmě zůstanou.
JBK: Váš workshop, který připravujete ve spolupráci s firmou Expertis, má velmi zajímavý název:
Hodnotový strategický leadership. Co spojení strategie/ vize, hodnot a leadershipu pro Vás
představuje?
Miroslav Focht: Víte, strategie bez ukotvení na filozofických a etických hodnotách není žádná strategie.
Skutečná strategická vize musí vycházet z filozofických hodnot a východisek. Když si vezmete velké strategické
vize, které změnily svět, ať to byl Gándhí, Martin Luther King či Ronald Reagan, vždy jejich vize vycházely
z nějakých filozofických východisek a jejich přesvědčení. Nevěřím ve vizi, pokud nemá hodnotové a filozofické
ukotvení. Jsem zastáncem strategické školy, která je zakotvena na hodnotách a vizích. Pro mne jakákoliv
strategie, která nemá ukotvení v hodnotách a filozofická východiska, není strategie. Je to akční plán. Ve
workshopu se zabývám především tím, jak zformulovat strategii, z čeho by měla vycházet, jaké je propojení
s filozofickým rámcem a hodnotami. Když tohle máme, můžeme se zabývat tím, jaké lidi potřebujeme a jak
strategii dotáhnout ke konečnému výsledku. Často je strategie jakýmsi souborem opatření k odstranění chyb a
nedostatků a z toho se dělají nějaké projektové plány. Nic proti tomu, ale nenazývejme to strategií. Je to reakce
na problémy, které firma má. Skutečná strategie nám musí dát vizi na dlouhou dobu, je posazena výš, netýká se
našich každodenních problémů a řešení na pracovišti.
JBK: Jakým způsobem tuto vizi leadershipu předáváte dál a naplňujete v IMI Norgren? Jak
propojeni jsou s touto vizí Vaši kolegové, jak se Vám to podařilo?
Miroslav Focht: Rozhodně to není tak, že bych svolal svoje lidi, udělal jim přednášku o leadershipu a bylo
splněno. Na strategické vizi jsme pracovali asi půl roku za účasti klíčových lidí firmy. Po diskusích, kreslení na
flipcharty, vysvětlování i hádkách … jsme se dohodli a strategii zformulovali. To je ta jednodušší část. Ta složitější
je, přenést svoji vizi do nitra organizace a udělat ze strategie každodenní věc. K tomu používám dva způsoby:
první způsob je „water drop“ – když dešťová kapka uhodí na stejném místo stomilionkrát, vytvoří na tom místě
kráter. Při každé příležitosti základní principy strategie neustále opakujeme. Omíláme je znovu a znovu. Jak říká
Brad Pitt ve filmu Hanební parchanti – „All you have to do to get to the Carnegie Hall is to practise“. Cvičení dělá
mistra. Ještě podstatnější, vlastně úplně nejpodstatnější je, že se podle těchto principů musíme chovat. Každé
rozhodnutí, které uděláme, musí být „challengováno“ otázkou - je to v souladu s naší strategií? A to je těžké.
Někdy zjistíte, že nějaká akce není v souladu se strategií, musíte ji odvolat i když by vám její realizace krátkodobě
mohla přinést nějakou výhodu. Ale nemůžete uhnout, pokud to se strategií myslíte vážně. Když to takhle děláte,
lidi to vidí a postupně si principy osvojí také.
JBK: Jak jsou spojeny principy a hodnoty, které ve firmě prosazujete, s Vašimi osobními hodnotami?
Miroslav Focht: Pro mne je strategie neoddělitelně sloučená s hodnotami a filozofickými principy. Hodnoty a
principy se však netýkají jen Vašeho působení v businessu, ale Vaší osoby a působení na tomto světě. To
znamená, když chci, aby lidé strategii věřili a tyto principy brali vážně, musí vědět, že já se podle nich chovám,
dnes, denně, každou minutu. Pokud se od nich odchýlím, uznám to a omluvím se. Když to děláte důsledně, tak se
Vám postupně vykrystalizují dvě skupiny lidí. Jedna větší a lepší skupina - to jsou lidé, kteří v sobě mají hodnoty a
schopnosti a nadchnou se pro společné principy a šíří je dál. Druhá skupina jsou lidé, kteří pochopí, že firma ty
principy myslí skutečně vážně a řeknou: tohle není pro mne. Tenhle krystalizační proces je velmi důležitý. Znovu
bych ale zdůraznil osobní příklad. Mým dobrým zrcadlem je můj šestnáctiletý syn, kterého od malička vedu v
hodnotách a principech. Je teď ke mně úplně neúprosný, pokud udělám něco, co není v souladu s principy, které
hlásám. Když člověk něco hlásá, musí to dodržovat. Řekl bych, že transformační leader musí dodržovat až
behaviorální celibát. Protože když lidem říkáte, uděláme náš mikrosvět lepším, pak jako kazatel se podle toho
musíte také chovat.
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JBK: Nejsou tyto Vaše principy a hodnoty nějak pokoušeny?
Miroslav Focht: Samozřejmě že jsou. Denně, někdy i několikrát za den. Nenazval bych to ale pokušením nebo
zkouškami. Pokud ty hodnoty v sobě máte, je to spíš filtr než zkoušky. Problém je někde jinde. Je to o tom, zda ty
hodnoty v sobě máte nebo si na to jen hrajete. Dám Vám příklad. Představte si situaci, kdy víte, že když dáte
úplatek, dostanete business za sto milionů dolarů. Teď nastupuje ten problém. Pokud máte zakořeněnou
hodnotu, že úplatky se nedávají a neberou, není to žádná zkouška. Jestliže to v sobě až tak zakořeněno nemáte,
je to těžká zkouška. Pokud o hodnotách jen mluvíte, je to zkouška. Myslím, že naši politici jsou příkladem
nezakořeněných hodnot :-) Leadership je o hodnotách - jestli to skutečně myslíte vážně, jestli je to doopravdy
nebo jestli o tom umíte jen hezky mluvit. Velká část mého workshopu je právě o hodnotách.
JBK: Váš workshop má ještě podtitul Leadership with vision and passion. Kdy se leadership stává
vášní? A kdy se stal vášní Vám a proč?
Miroslav Focht: Leadership bez vize je jako sex bez lásky, není to nic. Leadership bez vize je charisma a blábol.
Vize bez leadershipu také není nic. Je to já bych chtěl, aby …ale co dál? Leadership a vizi nejde tedy oddělit.
Leadership bez vášně je svým způsobem populismus. Pokud chci pro vizi získat lidi a vizi skutečně zrealizovat, tak
to bez vášně skutečně nejde. Musíte svoji vizi skutečně věřit, a to už je vášeň. Pokud něčemu skutečně věříte,
pak to jde. Nevím, kdy se stal leadership vášní mně, nějak ve mně byl a je. Není to racionální. Leadership se nedá
moc naučit a vášeň již vůbec ne. Buď je v sobě máte nebo ne. Já jen vím, že posledních třicet let, kamkoliv
přijdu, dostávám se na vedoucí roli ….jde to samo. Spíš se to stupňuje ….
JBK: Kdo je Vašim guru v oblasti leadershipu a proč? Čím Vás inspiruje?
Miroslav Focht: Jak jsem již říkal, mým guru je určitě Mike McDonnell. Změnil můj život, hlavně mé
sebepoznání. Pak prezident naší firmy. Je to skvělý leader po všech stránkách. Všichni čerpáme jeho sílu, poznání,
úsměv. Také Henri Mintzberg a jeho knihy, mám rád jeho lehce cynický přístup.
Z politiků mne zaujal Ronald Reagan. Měl spoustu chyb a nedostatků, ale v jednom byl neuvěřitelný. Identifikoval
skutečný problém, základní problém tohoto světa ve 20. století. Pak tento problém zafixoval a řešil. Jak ho
vyřešil? Neuhnul ani o píď, přestože ho za to všichni kritizovali. Měl svoji vizi, svoji vášeň a beze sporu vizi lepšího
světa.
JBK: Pane Fochte, co je krásného na manažerském zrání?
Miroslav Focht: Krásné je, že vyzrálý manager nebo leader pomáhá těm mladým se rozvíjet. To se mi líbí.
Pomáhá vyzrát dalším osobnostem a ti zase pomáhají dalším. Krásné jsou samozřejmě také peníze, moc, kterou
máte a můžete ji využít, ne zneužít. Respekt, který požíváte ve společnosti samozřejmě přispívá k ješitnosti. I
tyhle stránky jsou hezké. Ale nejhezčí je pocit, že je něco dobrého za Vámi. Víte, když je Vám dvacet, není to pro
Vás tak důležité. Máte pocit, že jste nesmrtelní. Po padesátce nad tím začínáte přemýšlet - jaký je smysl Vaší
existence. Stinnou stránkou je, že při zrání stárneme.
JBK: Co pro Vás představuje záludné slovo work-life balance a jak se Vám jej daří dosáhnout?
Miroslav Focht: To vůbec není záludná otázka. Každý, kdo se chce zabývat managementem nebo leadershipem,
se jí musí zabývat. Moje heslo je, že pokud musím něco dělat víc než osm nebo deset hodin denně, dělám něco
špatně. Leader nemá věci dělat. Má se starat o to, aby věci byly udělány. Pokud nemám čas na tenis, dělám něco
špatně, pokud jedu večer kolem 18 hod kolem naší firmy a svítí tam příliš mnoho oken, něco nefunguje.
Podporuji, aby moji spolupracovníci měli svoje koníčky, jezdili na dovolenou. Hodnota není v době, kterou v práci
trávíme, ale jak věci děláme. Záludnost je, pokud worklife balance není, když si lidé stěžují, že na nic nemají čas
… jestli tohle je leadership, tak já jsem papež. Já nejsem workholik. Workholik je špatný leader. Jedno
z technických pravidel leadershipu je oddělit zrno od plev. Pokud leader takřka na první pohled nerozezná, co je
podstatné na první pohled, tak má problém. Pokud neřeší právě jen ty podstatné věci, tak mají problém všichni.
JBK: Děkuji Vám za rozhovor a inspiraci.
Vizitka:
Miroslav Focht, Dipl. Ing., MBA generální ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti IMI NORGREN a
člen European Management Board. Řídil projekt výstavby a založení továrny s 500 lidmi ve výrobě a design
centru, a business development ve střední a východní Evropě. Firma byla pod jeho vedením jako první v ČR
získala certifikát „Investor in People“. V oblasti rozvoje leadershipu spolupracuje externě se společností Expertis
Praha, www.expertis.cz.
cardmag | pro Expertis Praha a cardmag připravila Jeanne Bočková Kašpaříková
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INSPIRACE

partner rubriky

Petr Schel
Petr Schel žije a pochází z jižních Čech, přesto jsou však jeho díla známá převážně
sběratelům ve Francii, kde pravidelně vystavuje a tráví mnoho času. Několikrát se
představil v prestižních galeriích v Rue de Seine v Paříži, dále pak v Honfleur a mnoha
dalších městech Francie i Evropy. V roce 2005 získal za svou práci prestižní oceněni od
nadace Espace Bourdelle při výstavě evropských sochařů v Montaubain. Často je zván
na pracovní pobyty a sympozia po celém světě a je zastoupen v mnoha zahraničních
sbírkách.
Souběžně s výtvarnou činností přetrvává, i když mírně
v pozadí, láska k muzice. V dobách studia prošel několika
hudebními formacemi. V současnosti se doma i na cestách
svobodně hudebně realizuje a vše pak zaznamenává ve
svém domácím nahrávacím studiu. Skládá, textuje a nahrává autorskou muziku. Podílel se hudebně na celovečerním
filmu „Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj
v nedohlednu" od režiséra Adolfa Ziky. Následně ve spolupráci s Adolfem Zikou vydává
hudební album Petr Brant, "Deset let v sudu".
Ještě pár slov k technologii
Technika, kterou používá, je poměrně stará, ale v současné době je málo obvyklá. Sochy vznikají z hlíny - kameniny a socha je modelována technikou stavění střepu 2 - 3 cm, což znamená, že socha je dutá a je modelována
bez forem a výztuží. Každé dílo je tedy naprostý originál. Pak se socha vypálí při teplotě 1280 °C, čímž vznikne
střep tvrdosti kamene. Jen proces pálení trvá 5 dní. Nakonec je vytvořen povrch pokovováním, což je autorova
technologická specialita. Sochy mohou být bez problémů instalovány v exteriéru.
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partner rubriky

SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
Issuer
Vydavatel

Též „vydávající banka” nebo „vydávající finanční instituce.” Subjekt, který vydává platební karty přímo spotřebitelům a ne-spotřebitelům.

Key
Kód (klíč)

V kryptografii je kód (klíč) hodnota, která určuje výstup šifrovacího algoritmu
při transformaci hladkého textu na text šifrovaný. Délka kódu obecně určuje
obtížnost dešifrování textu dané zprávy. Viz Odolná kryptografie (Strong Cryp-

tography).

LAN

Zkratka pro „Local Area Network” (lokální síť). Počítačová síť pokrývající malou
oblast, často budovu nebo skupinu budov.

LDAP

Zkratka pro „Lightweight Direct Access Protocol” (jednoduchý protokol přímého přístupu). Úložiště autentizačních a autorizačních dat používané
k dotazování a změnám uživatelských oprávnění a k poskytování přístupových
oprávnění k chráněným zdrojům.

LPAR

Zkratka pro „Logical Partition” (logické dělení). Systém dalšího rozdělování
neboli segmentace (štěpení) celkových zdrojů počítače - procesorů a pamětí do menších jednotek, které mohou fungovat s vlastní charakteristickou kopií
operačního systému a aplikací. Logické dělení se obvykle používá k umožnění
užívání jednotlivých operačních systémů a aplikací na jednom zařízení. Dělení
může a nemusí být konfigurováno k vzájemné komunikaci nebo ke sdílení některých zdrojů se serverem, např. síťových rozhraní.

MAC

Zkratka pro „Message Authentication Code” (kód ověření zprávy).
V kryptografii jde o malý úsek informace užívaný k ověření zprávy. Viz Odolná

kryptografie (Strong Cryptography).

MAC Address
MAC adresa

Zkratka pro „Media Authentication Control Address” (adresa kontroly oprávnění médií). Jedinečná identifikační hodnota určená výrobci pro síťové adaptéry
a karty síťových rozhraní.

Magnetic-Stripe Data
Data magnetického
proužku

Též „data na stopě”. Data zakódovaná do magnetického proužku nebo čipu
určená k autorizaci během platební transakce. Může jít o obrázek na magnetickém proužku, na čipu nebo o data na části 1 a/nebo 2 magnetického proužku.
Jednotlivé subjekty nesmí disponovat po obdržení transakční autorizace kom-

Mainframe
Hlavní počítač

Počítač určený k práci s mimořádně velkými objemy datových vstupů a výstupů a k mimořádně výkonným výpočtům. Hlavní počítače jsou schopny provozovat četné operační systémy a jevit se tak jako několik počítačů najednou.
Design hlavního (mainframe) počítače mají četné legacy systémy.

Malicious Software
Závadný software/
Malware

Software určený k infiltraci nebo poškození počítačového systému bez vědomí
nebo souhlasu vlastníka. Takový software obvykle do sítě proniká během mnoha provozně schválených aktivit, což vyúsťuje ve využití zranitelných stránek
systému. Jako příklady poslouží viry, červy, Trójané, Trojské koně, spyware,
adware a rootkity.

více na
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FOTO

partner rubriky

Robert Vano
1948 - Narodil se v Československu
1967 - Krátce po maturitě emigroval do USA
1970 - Začal pracovat v New Yorku jako maskér a asistent pro fotografy módy
(Horst P. Horst, Glaviano, Caste) a pro časopisy módy Harper´s Bazaar, Donna,
Seventeen, Modemoiselle a další
1984 - Začal působit jako samostatný fotograf v New Yorku, Paříži, a Milaně
1990 - Vrátil se do Československa, do Prahy
1996 - 2003 Pracoval jako umělecký řiditel české edice časopisu ELLE
2004 - 2009 Působí jako umělecký ředitel v agentuře Czechoslovak Models
2010 - Začal působit jako samostatný fotograf v Praze
Výstavy
2010
2010
2009
2009
2008
2007
2006
2006
2005
2004
2003
1999

-

Platinová kolekce, Gal.Mod.Umění, Moskva Bienále
Platinová kolekce, Galerie Chagal, Ostrava
Platinová kolekce, Leica Gallery, Praha
Platinová kolekce, Mánes, Praha
Fotky, Galerie Librex, Ostrava
Inventura, Ponrepo, Brno
Fotky, Cafe-Cafe, Praha
Portréty, MFF, Olomouc
Platinum Boys, Radost, Praha
Fotky, MFF. Karlovy Vary
Akty, Radost, Praha
Inventura, Galerie Miro, Praha
1999 - S Milanem v posteli, Radost, Praha
1998 - S Milanem v posteli, Slovenský Institut, Praha
1997 - Intermezzo, Radost, Praha
1995 - Ty a já, Radost, Praha
1994 - Adršpach, Galerie v Celetné, Praha
1993 - Kluci a růže, Radost, Praha
1992 - Love You from Prague, Albatros, Praha
1991 - Love You from Prague, Galéria M, Bratislava1989 - Nudes, Sagar Gallery,
New York
1986 - Boys, McCree Gallery, Londýn
1985 - Nudes, Krigier Gallery, Milán
1984 - Nudes, Sagar Gallery, New York
1982 - Portréty, Sagar Gallery, New York

Skupinové výstavy
2008
2006
2004
2001
1996
1993
1992

-

Prague Photo, Mánes, Praha
Mistři české fotografie, Interkamera, Výstaviště, Praha
Fotografie v reklamě, Messezentrum, Vídeň
Reklama, Výstaviště, Praha
50 let Elle, Radost, Praha
Slovenská fotografie v exilu, SNG, Bratislava
Českolovenská fotografie v exilu, Mánes, Praha

Knihy
2010
2009
2008
1992
1991

-

Robert Vano, (Artfoto Praha)
Platinová kolekce, (Karmášek)
Někdy ráj, (XYZ)
Boys and girls, (Scarabeus)
Love you from Prague, (Radost)

Ocenění
2010 - Trebia Awards, (Za tvůrčí činnost)
2010 - Czech grand design, (Fotograf roku, 3.misto)
cardmag | rk | s laskavým svolením autora | robert vano © 2010 | www.robertvano.com
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Adolf Zika - fotograf, režisér, producent
Adolf Zika se narodil v roce 1972 v Prachaticích. Fotografovat začal v roce 1994 a rok nato zvítězil
v nejobsazenější kategorii prvního ročníku Czech Press Photo. V roce
2000 byl vybrán mezi šest fotografů světa, prezentovaných
renomovanou značkou Leica na světové výstavě Photokina v Kolíně
nad Rýnem a o čtyři roky později se mu dostalo stejné pocty na stánku
Olympus. Fotografie Adolfa Ziky se již prodaly v pařížském Louvru na
Paris Photo, ale také v mnoha jiných zemích světa.
Je autorem největšího knižního projektu roku 2000, výpravné publikace
„Poslední kniha století“. V létě 2006 za podpory firem Hasselblad a
Leica fotografoval pro připravovanou publikaci „6 Days and 24 Hours
of Le Mans“ v netradičním pojetí nejslavnější automobilový závod
světa.Téhož roku se na českých a slovenských pultech objevila
černobílá částečně retrospektivní publikace fotografií Adolf Zika Luxurious Luminiscence.
Adolf Zika pracoval pro mnoho renomovaných společností či módních
značek, jako je Pietro Filipi, Hermès, Australian Bodycare, Speedo a
mnoho dalších. V roce 2001 navázal dlouholetou spolupráci s mobilním
operátorem Orange. Vytvořil také mnoho obálek a krásných pictoriálů
pro časopis Playboy. V letech 2001 až 2005 se Adolf Zika stal oficiálním
fotografem závodního týmu Ferrari Menx, se kterým procestoval celou
Evropu.
Od roku 2001 režíruje Adolf Zika televizní spoty, kterých udělal na tři
desítky. Světu rychlých kol se věnoval i v letech 2006 a
2007, výsledkem je obsáhlá fotografická publikace zachycující dramatické okamžiky A1GP sezóny a detailní
pohledy do zákulisí každého závodu.
V roce 2007 jako scénárista a režisér natočil celovečerní dokumentární film o světově proslulém fotografovi Janu
Saudkovi, „Jan Saudek - V pekle vášní, ráj v nedohlednu“ v česko-americké koprodukci. Rok na to získal
cenu Glass Eye Award za nejlepší dokumentární film na festivalu EuroFest Montreal v Kanadě.
V roce 2008 natočil Adolf Zika celovečerní dokumentární film o nejslavnějším automobilovém závodě světa 24
hodin Le Mans s názvem „Le Mans Phenomenon“.
V roce 2009 vyšla kniha „One Year Of My Life in 3285 Pictures by Adolf Zika in Co-operation with
Leica“, celosvětově unikátní fotografický projekt, popisující jeden rok všedního i nevšedního života Adolfa Ziky
v devíti fotografiích denně. Na základě hlavní myšlenky této knihy založil téhož roku webový projekt „Week Of
Life“, unikátní dokumentární projekt, jehož hlavním cílem je vytvořit největší fotoknihovnu lidstva.
Sám se však Adolf Zika stále považuje za fotografa černobílé klasické fotografie, jíž je i vášnivým sběratelem.
Jeho černobílé fotografie, převážně umělecké akty, jsou zvětšovány klasickou metodou a vždy foceny na negativní
film, nikdy je digitálně neupravuje. Z převážné většiny jsou fotografie časově nezařaditelné a nezasažené vlivem
moderní doby. I proto je možná Adolf Zika vyhledávaným autorem soukromých sbírek. Na svých cestách za
fotografií navštívil více než 40 zemí světa.
cardmag l rk l uvedeno s laskavým souhlasem autora

cardmag no 2/2010

58

© květen 2010

cardmag no 2/2010

59

adolf
©foto
květen ©
2010

zika

Ing. Jiří Heller
Fotograf, publicista, moderátor a hráč na didgeridoo
Člen Asociace profesionálních fotografů ČR
Člen skupiny PanHorama
Člen skupiny "FaF"
www.heller.cz | www.wwg.cz | e: jiri@heller.cz | facebook week of life | fler
Jiří Heller se věnuje zejména volné fotografické tvorbě, jeho tématy jsou
především příroda, lidé, psi, volná tvorba. Jeho oblíbeným formátem jsou
panoramatické snímky. V poslední době se věnuje i zobrazení panoramat v 360
stupních a tvorbě virtuálních procházek. Autor své fotografie vystavil na
desítkách samostatných i kolektivních výstav v České republice i zahraničí.
Snímky Jiřího Hellera jsou publikovány v novinách a časopisech, ve velkých
obrazových kalendářích, v knihách, na internetu a užívány k reklamním účelům.
Fotografie Jiřího Hellera jsou prvotně určeny ve formě adjustovaných
velkoplošných snímků pro výzdobu domovů, interiérů firem a společností,
restaurantů a jiných společných prostor. V poslední době se jmenovaný profesionální fotograf věnuje také hře na
nejstarší hudební dechový nástroj - na australské didgeridoo.
Výstavy samostatné
2010 - Akademie věd ČR, samostatná výstava
2010 - Institut digitální fotografie, Hálkova ulice
2009 - Čajovna U Džoudyho, stálá výzdoba
2009 - Galerie U Džoudyho, výstava
2009 - Adventure Golf Horní Bezděkov
2009 - Klášter sv. Karla Boromejského, Řepy
2008 - Kavárna a vinárna BRESTO, stálá výzdoba
2008 - 2010 - IDIF, Večery s fotografem, portréty pro
stejnojmennou knihu
2008 - Galerie ACADEMIC, Roztoky u Prahy
2008 - ROCK CAFE - Beautiful Days
2008 - Smart Gallery Janovského
2008 - Centrum FotoŠkoda
2008 - OC Novodvorská
2007 - Hotel a restaurace - Harrachov
2007 - Business Centrum Kodaňská
2007 - Smart Gallery Vinohradská
2006 - KC Průhon, Řepy
2005 - Galerie ALLEGRO - Návraty k přírodě, od 3. 5. 2005
2004 - Muzeum Sedlčany
2004 - Galerie u Hrocha, Bechyně, Jiří Heller - Dřevořezby, Jiří Heller - Fotografie, 4. - 31. 10. 2004
2003 - "Návraty k přírodě" - Lázeňský dům Bechyně
2002 - Galerie Českého krasu Špejchar, "Nástup" - od 18. října 2002
2002 - Galerie GOPAS, výstava a ilustrace katalogu
1996 - Centrum FotoŠkoda
1993 - Daktronics, Jižní Dakota
1993 - KD Příbram
1993 - Minilab FFF - "Jižní Dakota", od 26. ledna
1992 - Minilab FFF - Praha zmalovaná
Výstavy kolektivní
2010 - Výběr II - Asociace profesionálních fotografů, Galerie S.V.U. Mánes
2009 - 15. DIGIFORUM, Hotel Clarion
2009 - Řepští fotografové vystavují
2008 - Výběr Asociace profesionálních fotografů, Galerie S.V.U. Mánes
2008 - Auto Jarov - "Galerie WWG.CZ a Kvadrály"
2007 - Jeden den v životě ČR
2008, 7, 6 - Czech Pes Photo
2007, 2005 - Řepští fotografové vystavují
2007 - DIGIFORUM, Palác kultury - "Večery s fotografem"
2003 - KS Průhon, "Zelené království", s Josefem Sekalem, 1. 10. - 25. 10. 2003
2002 - 2010 - Panhorama - Finsko, 3x Děčín, 3x Nasavrky, Ambit Kostela Panny Marie Sněžné Praha, Špálova
galerie
1989 - Výstava k 150. výročí objevení fotografie
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Knihy a CD
2005 - Hlas přírody, text Vítězslava Klimtová
2003 - Láska, text Anselm Grünn, vydání česky, polsky, slovensky, portugalsky, španělsky, italsky, holandsky a
korejsky
Více než třicet titulních stran odborných publikací ZONER PRESS
2003, 2004 - CD - Fotokolekce , sto fotografií ve vysokém rozlišení určených pro komerční použití v grafických a
reklamních studíích
Knihy kolektivní
Naučte se komponovat kreativně, ZONER PRESS
Večery s fotografem, spoluautor knihy, portréty autorů, rozhovory Edita Pacovská
Přednášky
2009
2009
2008
2008
2008
2004
2004
2003

- 2010 - Večery s fotografem - besedy s významnými českými fotografy, vinárna BRESTO
- host Fotografické školy Centra FotoŠkoda, lektor Pavel Scheufler
a dále Večery s fotografem, HELLER.CZ, Vinárna Bresto
- INTERKAMERA 2008, Brno, přednášky a workshopy Asociace profesionálních fotografů
- Beroun - přednáška o vlastní tvorbě
- 2008 - Večery s fotografem, Institut digitální fotografie
- 2009 - DIGIFORUM, průvodce Sálu fotografů
- DIGIFORUM, přednáška v Sálu fotografů.

Fotografie na webech

Kalendáře

Vybavení

www.heller.cz
www.wwg.cz
www.fotografovani.cz
www.pozitivní-noviny.cz
www.adventuregolf.cz
www.clubvyletniku.cz3
www.smeykal.com
www.janarychterova.cz
www.sziditobiasz.cz
www.spulak.cz

2010 - PRESCO GROUP
2009 - JANSER
2008 - Česká pojišťovna
2004-6 - ALTIN

2009
2007
2005
2000
1998
1963
1980
1967
1963

- NIKON D300 (pracuji s ním)
- NIKON D80
- NIKON D70
- NOBLEX
- NIKON F5 (dosud vlastním)
- NIKON FE (dosud vlastním)
- NIKON F2 (půjčovaný)
- SMENA 8M
– Pionýr
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KALENDÁŘ AKCÍ
Termín

Název akce

Místo

Pořadatel/registrace

Cardopen

Praha
Open Air Club Kozak

Roman Kotlán

FIFA World Cup

Jihoafrická republika

FIFA

21. - 22.6. 2010

Contacless Cards & Payments

Londýn
Marriott Hotel
Regents Park

SMI

22. - 24.11. 2010

Cardforum

Seč
Hotel Jezerka

SBK

07. - 09.12. 2010

Cartes

Paříž
Villepinte Exhibition Centre

Comexposium

5.6. 2010
11.6. - 11.7. 2010

www.hairatelier.cz
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GALERIE REKLAMY

partner rubriky

Evonik Chemicals – 05/2008
Claim : “who helps your teeth shine so white?”
Source : Adsoftheworld
Agency : KNSK Hamburg (Germany)

Warner Village Cinema “A translated movie is not the same
movie” – 2008
Source : Cannes Archive Online
Agency : BBDO Roma (Italy)

IKEA Home Furnishings – 2006
Bus Stop Ambient
Source : Cannes Lions Archive
Agency : Deutsch New York (USA)

Vitamin Water Ambient (Vancouver Olympic Games) – 2010
Source : LePubligeekaire
Agency : Brokaw (Canada)
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FILM

partner rubriky

Muži hodnot
Praha 14. května 2010, Do kin uveden nový snímek Ridleyho Scotta Robin Hood v titulní roli s Russellem Crowem.
Kritici se z velké části shodli na spíše negativním hodnocení. Dle mého uvážení jde o film pro řadové diváky napříč
věkovými i sociálními skupinami, jak sám Ridley také řekl ve filmu o filmu – Robin Hood má být podívaná i pro
děti (z toho důvodu se v bitevních scénách zdaleka neobjevuje takové množství krvavých záběrů a detailního
zpracování hrubého násilí jako v předcházejícím Gladiatorovi (2000)). Právě z hlediska potřeb a očekávání
řadového diváka si troufám tvrdit, že film nabízí hezky ztvárněnou dobrodružnou podívanou za předpokladu, že
divák neviděl zmíněného Gladiatora. Proč? Vždyť příběh Robina Hooda s reáliemi antických gladiátorů nemá
mnoho společného. Přesto kdybychom tyto dva filmy pustili najednou, mohli bychom s klidným svědomím
přepínat z jednoho do druhého a celkem nic by se nestalo. Čím je to způsobeno? Je důvodem osobnost Russella
Crowea? Nebo je na vině režisér Ridley Scott “přistižen při vykrádání” vlastních klišé? Jak je ale možné, že to
přesto funguje?
Russell Crowe je charizmatický herec, jeho
osobnost je ztělesněním vlastností jako je
čest, hrdost, síla, oddanost, věrnost a
moudrost, zkrátka všech kvalit, jichž by si
měl hledět každý ideální muž. Stejně tak
jeho filmové postavy - Maximus a Robin představují rytířský ideál čestného a
důstojného muže, oddaného a věrného
přítele, silného a udatného bojovníka,
moudrého a umírněného člověka a
vášnivého a milujícího partnera. Jeho
sametem zastřený hlas a kultivovaně
barbarský projev podtrhuje vnitřní
vlastnosti obou postav. V neposlední řadě
na diváka Russell působí svým vzhledem.
Ridley Scott je, stejně jako jeho herec,
mužem hodnot a svou filozofii pravého
muže vkládá do děje za pomoci
nejrůznějších dramatických prvků, šablon,
klišé a výrazových prostředků, v určitých
momentech filmu Robin Hood dokonce
parafrázuje scény z Gladiatora. Před
bojem Robin stejně jako Maximus nabírá
do rukou hlínu ze země, oba filmy provází
úsloví vyplývající ze vztahu mezi
Maximem/Robinem a
jiným mužem
(Proximo - “shadows and dust / stín a
prach”, černoch - “You will meet them
again, but not yet, not yet / Shledáš
se s nimi, ale ne hned, ne hned”, Sir
Loxley - “Your father is alive, alive /
Tvůj otec žije dál, žije dál” a Robinův
otec - “Rise and rise again, till lambs
become lions / Povstaňte a
povstaňte znova, až se z jehňat
stanou lvi”). Takto postavená úsloví,
která mají silný základ nebo opakují
druhou, tzn. hlavní část, mají silný
emotivní dopad na diváka a dodávají
vztahům mezi postavami osobitý charakter
a intimitu, která je nepostradatelná pro
dobře fungující vystavení dramatického vrcholu/závěru vztahu nebo příběhu postav.
Stejně tak milostné vztahy Robina a Maxima se vyvíjejí ve stejné dramatické linii. Císařova sestra i Marion – ženy,
které ztratily manžela, udatného bojovníka a čestného muže. Obě dvě jsou velmi silné a moudré ženy, jejichž činy
jsou méně nápadné, ale o to více důležité.
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Vztahy dalších hlavních postav vůči Robinovi / Maximovi se rovněž dají označit za archetypální, na diváka působí
silně a splňují svůj účel, jímž je dokreslení a zviditelnění ctností hlavní postavy a dramatizace příběhové linie (Sir
William Marshall / senátor Gracchus a Proximo, Marcus Aurelius / Sir Loxley, Godfrey a král Jan / Císař, Robinovi i
Maximovi druhové z armády - 3 a 3).
Je tedy evidentní, že oba filmy se rozvíjejí po stejné ose, kterou doprovází velmi podobné momenty, vztahy a
postavy. Gladiátor Maximus umírá jako hrdina a ve smrti se opět shledává se svou rodinou. Robin Hood se jako
hrdina stává psancem a ve chvíli, kdy se zrodí legenda z Sharewoodu, film končí, což považuji za brilantní
uchopení příběhu Robina Hooda. Zpracováním událostí, které měly předcházet legendárním počinům
sharewoodského ochránce slabších, dává režisér Scott postavě novou tvář a vnáší do příběhu nové světlo. Jedná
se opět o velmi podobný postup jako ve filmu Gladiator - příběh je zasazen do skutečných reálií a dotýká se i
skutečných událostí, existuje však samostatně a otvírá nové obzory fantazii. Nezpochybnitelně se jedná o chytrý
marketingový tah, protože v této podobě je film určitě originálnější a zajímavější než-li dobře známé příběhy
Robina Hooda a jeho druhů.
Přestože by leckdo mohl Robina Hooda považovat za pouhou slabší kopii Gladiatora, to Ridleymu a Russellovi
funguje. Možná proto, že témata, o která se opírají, jsou tak silná a tak lidská. Možná proto, že sami vkládají do
příběhu a postav svou filozofii, filozofii lidských hodnot. Možná proto, že lidé rádi přijímají nové hrdiny a oslavují
ty staré. Stejně jako římský lid přijal Maxima, stejně jako lidé po staletí oslavují legendu Robina Hooda, tak lidé
uctívají starší film Gladiátor a přijmou nového Robina Hooda. Chovají úctu ke stárnoucímu Ridleymu Scottovi a
oslavují vyzrálého Russella Crowea.
(Poznámka: Nejedná se o recenzi ani kritiku snímku. Snažím se hledat vztyčné společné body z hlediska
dramaturgie příběhu a postav, které osvětlí metodiku spolupráce Russella Crowea a Ridleyho Scotta.)
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