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EDITORIAL …  
 
 
 
 
 
 
 
Kdo je kdo? 
 
 
Stanley Kubrick, jeden z nejvýznamnějších světových režizérů, natočil před více než 10 lety svůj 
poslední, poměrně kontroverzní film Eyes Wide Shut, psychologické drama plné mysterie a fikce, 
které vzbudilo mnohé diskuse … V jedné z vrcholných scén příběhu se stal hlavní hrdina součástí 
spektakulární podívané plné bizarnosti, masek a dekadence, podívané, ve které neměl mít šanci 
poznat kdo je kdo. 
 
Náš příběh nevytváří žádný umělec světového jména, ale sociální vrstva provinčních horních 
několika tisíc, vrstva, která svou touhou po moci a penězích přispěla bez mysterií a masek 
k rozvrácení základních mechanismů, pravidel a morálky společnosti … s bizarností, kterou si 
málokdo dokázal donedávna představit. 
 
Můžeme si pokládat otázku kdo je kdo, musíme se však pokusit na otázku nalézat odpovědi … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Bezkontaktní technologie brzy i v ČR 
  

Praha, duben 2011 - „Bezkontaktní technologie a 
karty jsou nejmodernějším 
způsobem placení. Platba 
probíhá pouhým přiložením 
bezkontaktní  karty  č i 
m o b i l n í h o  t e l e f o n u 
k terminálu a transakce trvá méně než jednu 
vteřinu. V letošním roce se tato technologie 
masivně rozšíří i v České republice. Můžeme 
tak mluvit o revoluci v oblasti placení, jelikož i 
v České republice bezkontaktní technologie, 
karty a placení razantně vstoupí do oblastí 
drobných nákupů, které byly dříve výhradně 
vyhrazeny hotovosti. Čeští držitelé 
z bezkontaktní technologie budou moci 
profitovat nejen v tuzemsku, ale i při svých 
dovolených. V Evropě bylo již vydáno více než 
15 milionů bezkontaktních karet Visa, se 
kterými lze platit již na více než 100 000 
místech po celé Evropě včetně turisticky 

nejatraktivnějších zemích v čele s Velkou 
Británii, Itálií, Tureckem či Francií. 
Prostřednictvím bezkontaktních karet platí 
jejich držitelé rychleji, pohodlněji a 
s nejvyšším stupněm zabezpečení. Navíc při 
placení nižších částek nemusí po kapsách 
neustále nosit drobnou hotovost,“ říká Marcel 
Gajdoš, manažer asociace Visa Europe pro 
bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou 
republiku. 
  

cardmag l visa europe l foto visa europe  
 

Bezkontaktní mobilní platby v ČR:  
pilotní projekt odstartuje již  
v polovině letošního roku 

  

Praha, 24. března 2011 - Komerční banka, 
Citibank Europe, Globus ČR, VISA Europe 
a Telefónica O2 Czech Republic odstartují již 
v polovině letošního roku pilotní projekt 
bezkontaktních mobilních plateb. Nová 
technologie přenese platební funkce z klasické 

platební karty na SIM kartu mobilního 
telefonu. 
  

Cílem šestiměsíčního projektu je získat poznatky 
z reálného využívání bezkontaktních mobilních plateb 
a připravit se na komerční spuštění této služby. Do 
ověřovacího provozu se zapojí po dvou stovkách 
klientů Komerční banky, Citibank a společnosti 
Telefónica O2. Terminály pro akceptaci 
bezkontaktních plateb mobilním telefonem budou 
vybaveny vybrané pokladny ve čtyřech 
hypermarketech Globus v Praze a Plzni. Platební 
aplikaci, která bude nahrána na SIM karty mobilních 
telefonů výhradně v síti O2, poskytne karetní 
asociace VISA Europe. Potenciál pro rozšíření 
bezkontaktních mobilních plateb v České republice je 
vysoký. „Ke konci loňského roku vydaly 
tuzemské banky takřka 9,3 milionů platebních 
karet, kterými zaplatili jejich držitelé 
u obchodníků nákupy za více než 203 miliard 
korun. Platby kartami snižují 
pro spotřebitele rizika, která 
plynou z držení hotovosti, a 
obchodníkům zase pomáhají optimalizovat 
provoz. Bezkontaktní mobilní platby jsou pro 
Komerční banku perspektivní právě proto, že 
jsou jednou z cest, jak klientům ještě více 
zpříjemnit bezhotovostní placení a tím nadále 
objemy plateb kartami zvyšovat,“ uvedl Sirus 
Zafar, ředitel Platebních karet Komerční banky.  
 

„Mobilní platby jsou založené na 
nejmodernější bezkontaktní technologii NFC 
(Near Field Communication) a implementaci 
bezkontaktní antény, která je výrobcem 

z a b u d o v á n a  p ř í m o 
v mobilním telefonu nebo SD 
kartě. Transakce probíhá 

p ř i b l í ž e n í m  m o b i l n í h o  t e l e f o n u 
k terminálu, čímž je zaručena nejvyšší míra 
bezpečnosti při uskutečňování transakce. 
Zároveň jsou mobilní platby stejně jako 
všechny ostatní součástí nejmodernější 
platformy Visa Europe pro zpracování 
veškerých transakcí s celou řadou 
bezpečnostních prvků,“ říká Marcel Gajdoš, 
manažer asociace Visa Europe pro bezkontaktní a 
mobilní projekty pro Českou republiku a Slovensko. 
  

Zejména drobné částky zaplatí spotřebitelé svým 
mobilním telefonem 
velmi rychle. V praxi 
jednoduše k l ient 
obsluze pokladny 
oznámí, že bude platit 
kartou v mobilním 
telefonu. Ten následně 
přiloží ke čtecímu 
zařízení u pokladny a 
vyčká na potvrzovací 
t ón  s i gna l i z u j í c í 
úspěšné provedení 
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finanční transakce. „Přesáhne-li částka nákupu 
500 Kč, vyzve aplikace klienta k zadání 
PassCode na mobilním telefonu, jehož pomocí 

platbu autorizuje. PassCode je 
uložen v zabezpečeném 
prostoru SIM karty mobilního 

telefonu a nahrazuje v tomto případě klasický 
PIN kód, který zadává klient u transakcí 
běžnou platební kartou,“ uvedl Stanislav 
Novotný, produktový manažer kreditních karet 
Citibank. 
  

Rychlost platby je velmi důležitým aspektem zejména 
pro obchodníky, kteří se rozhodnou vybavit své 
pokladny terminálem pro bezkontaktní mobilní 
platby. „Hypermarkety Globus jsou známé 
důslednou orientací nejen na kvalitu 
prodávaného sortimentu, ale také na 
poskytování vítaných doplňkových služeb. 
Zrychlení odbavení na pokladně a nabídka 
nového, pohodlného způsobu placení jsou pro 
nás proto samozřejmostí,“ doplnil Boris Malý, 
marketingový ředitel Globus ČR. 
  

Aplikace elektronické peněženky O2 Wallet vyvinutá 
společností Telefónica rozšíří použití mobilních 
telefonů i v dalších oblastech běžného života. Obsah 
dnešní klasické peněženky (např. 
platební, dopravní i věrností karty, 
slevové kupony apod.) tak budou moci 
mít uživatelé na SIM kartě svého 
mobilního telefonu. Používání elektronické peněženky 
v mobilu je velmi jednoduché a pohodlné. Další 
výhodou je potvrzení platebních transakcí v reálném 
čase. V rámci pilotního projektu budou použity 
mobilní telefony Samsung Star 5230 NFC 
s předinstalovanou mobilní aplikací O2 Wallet. 
„V připravovaném komerčním provozu 
předpokládáme nasazení speciálních verzí O2 
Wallet aplikace pro telefony Apple iPhone, 
BlackBerry, Samsung Galaxy II a další telefony 
vybavené NFC technologií,“ uvedl Richard 
Walitza, manažer pro finanční služby společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic. 
  

Testování mobilních bezkontaktních plateb odstartuje 
v polovině letošního roku. Během šesti měsíců 
uskuteční více než 400 zákazníků na 
5 0  v yb r aný ch  po k l a dná ch 
hypermarketů GLOBUS řádově 
někol ik t is íc  t ransakcí.  Do 
standardní nabídky by se podle 
očekávání měly dostat platební karty nahrané na O2 
SIM kartu již v roce 2012. 
  

cardmag l roman kotlán l grayling  
 
 

Diners Club CS posiluje  

  

Diners Club CS, s.r.o., se sídlem v Bratislavě, 
zajišťuje služby držitelům produktů 
Diners Club  v České republice i na 
Slovensku. Vzhledem k účinnosti 
zákona o platebních službách (na 

Slovensku jde o zákon č. 492/2009 Z.z., zákon o 
platobných službách, v Česku o vyhlášku 374/2009 
Sb. o výkonu činnosti platebních institucí) Diners 

Club podstoupil řízení o udělení licence s Národní 
bankou Slovenska a u České národní banky. Tyto 
licence byly uděleny a Diners Club pracuje od května 
2011 jako platební instituce. Pro zajištění požadavků, 
kladených na platební instituci oběma národními 
bankami, nastoupil v březnu 2011 na pozici vrchního 
kontrolora dlouholetý spolupracovník společnosti 
Diners Club, Ing. František Tomášek. Jeho úkolem 
bude zajišťovat plnění kontrolních cílů, stanovených 
národními bankami, a to v souladu se směrnicemi 
Evropské Unie o platebních službách na vnitřním 
trhu, a vykonávaní činností a dohledem nad 
obezřetným podnikáním institucí elektronického 
peněžnictví.  

V osobě Františka Tomáška očekáváme hladké 
zajišťování úkolů, souvisejících s dodržováním 
souladů se zákony, a dohled nad opatřeními proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu a o ochraně osobních údajů. F.Tomášek 
bude dohlížet na činnosti společnosti Diners Club 
v ČR i na Slovensku.  
  

V současné době Dines Cub CS v České republice 
vydává 6 druhů platebních karet pro soukromé i 
korporátní klienty, charge karty i s revolvigovým 
úvěrem. Dále vydává celou řadu co-brandovaných 
karet. Karty Diners Club lze v současné používat na 
více 50.000 obchodních místech v ČR.  
 

cardmag l miloslav bouček l diners club cs l foto diners club cs  
 
 

Oberthur Technologies  
Inaugurates a new Service Centre  
in Prague, Czech Republic 

  

NANTERRE, France, April 12, 2011 - Oberthur 
Technologies, a world leader in 
secure technologies, opens a 
new service centre in Prague in 

order to provide value-added services and card 
personalisation to financial institutions and 
mobile operators in Czech Republic and in 
Slovakia. 
  

In this market which represents more than 10 million 
banking cards in circulation, the demand for 
personalisation services is currently booming. In 
addition, Oberthur Technologies has reinforced its 
offer in mobile services such as SIM "Personalisation 
on Demand", "Delivery on Demand" and Point of 
Sale packaging that will now be available for this 
region. From this new service centre, Oberthur 
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Technologies will be able to offer innovative services to the local market such as Disaster Recovery or the 
issuance of PIN code via SMS. 
  

"Oberthur Technologies benefits from a unique experience which helps its customers through the 
personalisation process. Our clients and prospects in the region will be able to take advantage of 
the expertise we have acquired all over the world throughout the years. We are particularly proud 
to add Prague to our service centre map. Thanks to its unrivalled worldwide network of over 30 
service centres, using a unique set of tools and processes, Oberthur Technologies guarantees its 
customers complete business continuity and a high level of services", said Eric Duforest, Managing 
Director, Europe, Card Systems Division at Oberthur Technologies.  
 
 

 
 

 

 cardmag l oberthur technologies l foto cardmag 
 
 
 

Renata Smutná je jmenována viceprezidentkou pro finance v Global Payments 
Asia Pacific 
  

Praha, 20.4.2011 - Renata Smutná, současná finanční ředitelka a 
jednatelka společnosti Global Payments Europe se od 1. června 2011 

ujme funkce viceprezidentky pro finance v 
Global Payments Asia Pacific. V rámci 
nadnárodní společnosti Global Payments, 
jednoho z  nejvě tš ích zpracovate lů 

bezhotovostních transakcí na světě, se tak Renata přesunuje z Prahy 
do Hong Kongu a získává odpovědnost za aktivity v Číně a dalších 10 
zemích jihovýchodní Asie a Tichomoří. 
  

„Renatě se povedlo za posledních 6 let strávených v Global 
Payments Europe zformovat finanční tým na opravdu 
světové úrovni a stát se vedoucí postavou v rámci celého 
Global Payments,“ řekl Rodney Farmer, generální ředitel Global 
Payments Europe. „Odvedla u nás skvělou práci a věřím, že její 
rozsáhlé finanční zkušenosti a obchodní duch přispějí i k 
jejímu úspěchu v Hong Kongu,“ dodal Farmer. 
  

cardmag l global payments europe l foto GPE  
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Na českém trhu jsou nově co-brandové karty se všemi mobilními operátory.  
Všechny na kartách MasterCard 
 

Praha, 26. dubna 2011 - Od dubna 2011 jsou v nabídce českých bank již 3 co-brandové karty MasterCard 
navázané na mobilní operátory. Patří mezi ně kreditní karta od Citibank s O2 a kreditní karta 
Bonus od Komerční banky s T-Mobile. Nově je na trhu třetí co-brandová karta tohoto typu, 
tentokrát od Raiffeisenbank ve spojení s Vodafone. Všechny 3 karty vznikly ve spolupráci s 
MasterCard a mají tak zajištěnu širokou mezinárodní akceptační síť. Podle průzkumu[1] 
MasterCard je tento typ co-brandových programů 4. nejoblíbenější.  

 

„Nově představená kreditní karta od Raiffeinsebank s Vodafone zkompletovala naši nabídku co-
brandových karet ve spolupráci se všemi operátory v Česku. Těší nás, že všechny tři karty existují 
pouze ve spolupráci s karetní asociací MasterCard. Podle našich průzkumů má více než třetina 
respondentů (37%) zájem o platební karty navázané na mobilní operátory. Větší zájem je už jen o 
získávání bodů vyměnitelných za zboží, slevy na benzín a slevy na 
zboží,“ upřesňuje Ivana Laňová, obchodní manažerka MasterCard Europe pro 
Českou republiku.  
 

Vodafone kreditní karta od Raiffeisenbank 
 

Hlavní výhoda Vodafone kreditní karty je především víkendové volání do sítě 
Vodafone zcela zdarma. Dále každý, kdo s touto kreditní kartou nakoupí alespoň 
za 5 000 korun měsíčně, má nulový poplatek za vedení karty. Délka 
bezúročného období je u Vodafone kreditní karty až 60 dní.  
 

Když si navíc zákazníci pořídí Vodafone kartu, zajistí si výhody nejen pro sebe, 
ale pomůžou i přírodě. Za první bezhotovostní platbu a za útratu vyšší než 
10 000 korun měsíčně za ně Vodafone společně s Raiffeinsenbank vysadí strom.  
 

O2 Citi kreditní karta od Citibank  
 

Tato karta s sebou přináší řadu výhod a slev. Nabízí například až 55 dní 
bezúročného období nebo slevu 10% plus speciální slevu 10% po dobu prvních 
6 měsíců od vydání karty na všechny O2 služby. Zároveň s touto kartou ke 
každému dobití získáte 20% kreditu navíc.  
 

Kreditní karta Bonus od Komerční banky s T-Mobile  
 

Tato kreditní karta se může pochlubit propracovaným věrnostním programem. 
Jedná se o kartu, která má nejdelší bezúročné období v ČR a bezúročné období 
pro platby v obchodech i výběry z bankomatu. Další výhodou je fakt, že je to 
kreditní karta s okamžitým osobním úvěrovým limitem a navíc zákazníci získávají 
slevy u vybraných partnerů, jako jsou například Alpine Pro, Čedok, Sony a další. 
 

Podle společnosti MasterCard je dnes každá čtvrtá platební karta kombinovaná 
se značkou určitého partnera. O platební karty provázané s mobilními operátory 
zaznamenává MasterCard od spotřebitelů ve východní Evropě silný zájem. 
MasterCard spolupracuje s mobilními operátory po celé Evropě a má vedoucí postavení v této oblasti. 
 
 

1)Průzkum realizovala pro MasterCard agentura Insight s.r.o. na 895 respondentech.  
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Olympijské hry v Londýně budou přelomové i pro bezkontaktní mobilní platby 
 

Celosvětoví sponzoři olympijských her Visa a Samsung umožní mobilní platby. Partnerství během 
příprav i v průběhu olympijských her 2012 v Londýně představí ve Spojeném království a po celém 
světě systém mobilních plateb  
 

Londýn, 7. dubna 2011 - Při olympijských a paralympijských hrách se bude platit bezkontaktně. Největší 
událost světa sportu bude mít též svůj 
speciální mobilní telefon. Společnosti 
Samsung a Visa totiž prostřednictvím 
svého sponzorství olympijských her 2012 
v Londýně představí nejnovější inovaci 
v oblasti platebních technologií. Ta zákazníkům a návštěvníkům umožní 

uskutečňovat mobilní platby pomocí mobilního telefonu pro olympijské a paralympijské hry značky Samsung. 
Ještě před olympijskými hrami a následně v jejich průběhu se tak zcela promění systém a svět plateb nejen 
v Londýně, ale i po celém světě. Spotřebitelé budou moci uskutečňovat platby rychleji a pohodlněji. 
 

Nové strategické partnerství posune hranice platebních technologií, jelikož inovace bude dostupná i po těchto 
významných sportovních událostech. Společnosti Samsung Electronics a Visa využijí svých postavení 
celosvětových partnerů olympijských her a leaderů v oblasti technologií a inovací a představí speciální mobilní 
telefon pro olympijské a paralympijské hry vybavený technologií umožňující mobilní bezkontaktní platby. Bude se 
jednat o platební technologii Visa a technologii Near Field Communications (NFC). Pro uskutečnění platby tak 
postačí, aby zákazník jednoduše zvolil mobilní bezkontaktní aplikaci Visa, zadal pokyn k platbě a přiblížil telefon k 
bezkontaktní čtečce v místě nákupu. 
 

Bezkontaktní město propojí speciální telefon 
 

Bezkontaktní technologie, mobilní platby i bezkontaktní karty Visa se úspěšně rozšiřují po celém světě. V Londýně 
jsou bezkontaktní platby přijímány již nyní na více než 60 000 místech a během olympijských a paralympijských 
her v roce 2012 bude možné platit bezkontaktními a elektronickými kartami Visa po celém městě. Stejně tak 
budou moci mobilní bezkontaktní platby uskutečňovat spotřebitelé po celém světě již před olympijskými hrami. 
 

Samsung a Visa v rámci své iniciativy poskytnou olympijské telefony umožňující bezkontaktní platby 
sponzorovaným atletům. Zároveň jedinečné telefony spotřebitelům nabídnou prostřednictvím mobilních operátorů 
a dalších distributorů. Pro samotný nákup v obchodech s bezkontaktními terminály bude telefon vyžadovat použití 
SIM karty podporující platební systém Visa. 
 

„Visa se společností Samsung chtějí využít svého sponzorství olympijských a paralympijských her a 
při jejich konání představit trvalý projekt pro banky, maloobchodníky, mobilní operátory a 
spotřebitele. Samotný projekt je jedinečný nejen v rámci sportovních událostí, ale zároveň 
spotřebitelům poskytne technologie budoucnosti pro mobilní a bezkontaktní platby,“ říká Peter 
Ayliffe, generální ředitel asociace Visa Europe. A dodává: „V rámci této iniciativy a inovace se zároveň 
těšíme na spolupráci s dalšími finančními institucemi a mobilními operátory.“ Inovace v čele 
s mobilními a bezkontaktními platbami zůstávají pro asociaci Visa Europe prioritou budoucnosti. 
 

Jedním z cílů společností Samsung a Visa je umožnit spotřebitelům užívat si lepší a pohodlnější život díky těmto 
nejmodernějším technologiím. Společnost Samsung potvrdila svou vedoucí pozici mezi výrobci telefonních 
technologií s podporou NFC, když v roce 2010 uvedla ve Francii na trh jeden z prvních komerčních telefonů s 
čipem NFC. Následovalo představení chytrého telefonu s platformou Bada a podporou NFC, což se stalo v rámci 
„Mobile World Congress 2011“. 
 

„Společnost Samsung je průkopníkem v oblasti mobilních technologií, proto usiluje o dlouhodobou 
změnu v používání mobilních plateb. Největší sportovní událost na světě, která příští rok proběhne 
v Londýně, považujeme za ideální příležitost ukázat, jak může tato technologie pozitivně změnit 
lidem život a umožnit jim intenzivněji prožít olympijské a paralympijské hry. Zpočátku bude naše 
zařízení pro mobilní platby dostupné pouze ve Spojeném království. V blízké budoucnosti se však 
tuto službu chystáme rozšířit do dalších zemí v Evropě i po celém světě, ve kterých jsou k dispozici 
technologie a vybavení pro bezkontaktní platby,“ uvedl Seokpil Kim, prezident a generální ředitel divize 
Samsung Electronics Europe. 
 

Gyehyun Kwon, viceprezident a vedoucí oddělení pro sportovní marketing společnosti Samsung Electronics, 
k tomu dodává: „Naše společnosti se jako první ze všech celosvětových partnerů olympijských her 
2012 v Londýně vydaly cestou spolupráce. Je nám velkým potěšením, že můžeme spojit síly 
s asociací Visa Europe, abychom všem zpříjemnili olympijské hry a prohloubili zážitky.“ 
Společnosti Visa Europe a Samsung budou spolupracovat s mobilními operátory, finančními institucemi a prodejci 
po celém světě ve snaze poskytnout uživatelům mobilních telefonů ve všech zemích světa pohodlnou, bezpečnou 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
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a spolehlivou bezkontaktní technologii Visa. Systém mobilních plateb Visa je v současnosti zaváděn v řadě zemí, 
mimo jiné v Austrálii, Kanadě, České republice, Brazílii, Francii, Hongkongu, Itálii, Malajsii, Polsku, Singapuru, 
Španělsku, Slovensku, Spojeném království, Spojených státech, Švýcarsku a Turecku. 
 

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. 
 

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. je předním světovým výrobcem polovodičů, telekomunikačních zařízení, 
digitálních médií a technologií určených pro digitální konvergenci. V roce 2010 dosáhla konsolidovaných tržeb ve 
výši 135,8 miliard USD. Společnost Samsung Electronics zaměstnává zhruba 190 500 pracovníků ve 206 
pobočkách v osmašedesáti zemích a je rozdělena do osmi nezávislých obchodních společností: Visual Display, 
Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, 
Semiconductor and LCD. Značka Samsung Electronics je jednou z nejdynamičtěji rostoucích globálních značek 
dnešní doby. Samsung Electronics je předním výrobcem digitálních televizorů, polovodičových čipů, mobilních 
telefonů a TFT-LCD displejů. Více informací naleznete na www.samsung.com.  
 

Společnost Samsung a olympijské hry 
 

Společnost Samsung začala olympijské hry podporovat jako lokální sponzor olympijských her v Soulu v roce 1988. 
Počínaje olympijskými hrami 1998 v Naganu se společnost stala celosvětovým partnerem v kategorii zařízení pro 
bezdrátovou komunikaci. Pro olympijské hry zajišťuje unikátní systém WOW (Wireless Olympic Works) a mobilní 
telefony. Díky těmto mobilním technologiím má olympijská rodina okamžitě k dispozici veškeré aktuální informace 
a komunikační služby. Samsung rovněž podporuje štafetu s olympijskou pochodní a organizuje akci Samsung 
Mobile Explorers, jejímž cílem je, aby se z olympijských her mohli díky chytrým mobilním technologiím těšit lidé 
po celém světě a každý měl možnost se jich zúčastnit. Samsung bude olympijské hry sponzorovat jako 
celosvětový partner i během olympijských her 2016 v Rio de Janeiru. 
 

Společnost Samsung a paralympijské hry 
 

Společnost Samsung je celosvětovým partnerem paralympijských her v kategorii mobilní telekomunikace. 
Společnost se role sponzora ujala v předvečer zimních paralympijských her 2006 v Turíně, které vůbec poprvé 
sponzorovala jako oficiální partner. 
 

O asociaci Visa Europe  
 

V Evropě je v současné době vydáno více než 427 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za 
uplynulých dvanáct měsíců (k prosinci 2010) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a vybrána 
hotovost v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech spotřebitelských výdajů u obchodníků 
v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho přes 70 procent debetními kartami Visa. Visa Europe 
je členská asociace vlastněná a provozovaná více než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. Asociace 
byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc 
s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy. Jakožto specializovaný evropský platební 
systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů - 
držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh 
pro platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších 
světových sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa. Více informací najdete na 
www.visaeurope.com. 
 

O organizaci Visa Inc. 
 

Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním institucím 
a vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý přístup k elektronickým 
penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden z nejpokročilejších systémů pro zpracování 
transakcí na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž 
spotřebitelům nabízí ochranu proti podvodům a obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává 
karty, neposkytuje úvěry a nestanovuje kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její 
zákazníci z řad finančních institucí nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, 
předem s předplacenou nebo později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com. 
 

Visa a olympijské a paralympijské hry 
 

Visa je hrdým celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her 2012 v Londýně. Visa již po dvacet 
pět let věrně sponzoruje olympijské hry a představuje jejich nedílnou součást. Asociace Visa Europe se navíc stala 
oficiálním partnerem britského olympijského a paralympijského týmu Team 2012, který tvoří celkem 1 200 
britských atletů, jež budou v roce 2012 reprezentovat Spojené království. Obdobně velká skupina atletů ještě 
nikdy dříve nebyla takto sponzorována. V každém ročníku olympijských a paralympijských her je Visa sama 
zodpovědná za vybudování a správu kompletního platebního systému a infrastruktury. Visa působí jako 
celosvětový sponzor olympijských her od roku 1986 a od roku 2002 rovněž jako celosvětový sponzor 
paralympijských her. Karty Visa jsou v rámci olympijských a paralympijských her exkluzivními platebními kartami 
a Visa rovněž představuje oficiální platební systém. 
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O bezkontaktní technologii NFC 
 

Mobilní telefon je dnes pro spotřebitele stejně nezbytný jako peněženka. Je proto logické, že výrobci mobilních a 
platebních technologií spojili síly, aby společně dosáhli dalšího stupně evoluce mobilních zařízení. V posledních 
dvanácti měsících bylo dosaženo významného pokroku ve vývoji mobilních plateb - výrobci začali standardizovat 
technologie, řada zkušebních projektů mobilních plateb byla úspěšně dokončena a bezkontaktní technologie 
začínají být široce přijímány. 
 

Asociace Visa pro zdokonalování své nabídky využívá širokou paletu nových technologií. Telefony vybavené 
technologií Near Field Communication (NFC) jsou schopny uskutečňovat bezkontaktní transakce v systému Visa. 
Telefony podporující vysokorychlostní sítě nové generace zvyšují zabezpečení díky téměř okamžitému upozornění 
na probíhající transakci, umožňují rychlé a pohodlné nákupy přes mobilní internet a poskytují možnost dodávat 
obchodní nabídky ušité na míru individuálnímu životnímu stylu a aktuální poloze spotřebitele. Visa, mobilní 
operátoři, výrobci mobilních telefonů a banky se tímto vývojem nechaly inspirovat ke spolupráci s cílem zavést 
mobilní platební systém. 
 

cardmag  
 
 

Toward gold throng all, to gold cling all, yes, all!  
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I  
 
Thomas Geissler, ředitel Ex Orinete Lux AG, která vlastní bankomaty "gold to go" , tvrdí, že chtějí prostřednictím 

bankomatů zprostředkovat prodej zlata široké 
veřejnosti. Vyrábíme 50.000 těchto bankomatů, 
které budou rozmístěny po celém světě. 
Distribuční řetězce jako Sears a K-mart již 

oznámily, že budou prodávat zlato. Společnosti, které nakupují zlato, jsou všude a společnosti, které prodávají 
zlato se rozrůstají. Směnitelnost se stává průmyslem. Toto je další známkou procesu tvorby "nových privátních 
peněz". 
 

A proč by měl chtít každý zlato? Jak poznamenává Jeff Clark: cenová inflace se zatím neprojevila, 
přestože peněžní inflace (objem nově tištěných papírových peněz) se již výrazně projevuje. Podle 
WGC (Světové rady zlata) stále vice zemí nakupuje zlato a odvrací se od dolaru. Čínská vláda nabádá 
své občany, aby kupovali zlato. Čína, která je největším světovým producentem zlata, již 
spotřebovává své veškeré zlaté doly. WGC odhaduje, že v příští dekádě se poptávka po zlatu v Číně 
zdvojnásobí. V případě pravděpodobné války mezi Israelem a Iránem, která by se neodehrála bez 
asistence USA, by došlo ještě k dalšímu znehodnocení veškerých papírových peněz podložených 
dluhem (fiat money) po celém světě. Díky těmto a ještě spoustě dalších důvodů, mnoho analytiků 
(včetně Petera Schiffa) předpokládá cenu zlata kolem USD 10.000 za trojskou unci. 
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Zásadní krok pro Ingenico v USA:  
Ingenico souhlasí získat Hypercom U.S. Payment Systems Business 

 

Neuilly sur Seine - 4. dubna 2011. Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), oznámila svůj vstup 
do dohody o převzetí U.S. payment systems business Hypercom Corporation v hodnotě 54 milionů 
amerických dolarů v hotovosti. 
 

Tato transakce je důležitým krokem v plánu Ingenico posílit své aktivity v platebních 
řešeních na americkém trhu. Konkrétně se výrazně zvýší přítomnost společnosti v 
"bankovních" kanálech, a to zejména prostřednictvím ISO (Independent Sales 
Organizations) komunity. Hypercom si ve Spojených státech vybudoval silnou zákaznickou 
základnu napříč různými kanály, včetně bankovních karet, maloobchodních řetězců a služeb 
s přidanou hodnotou. Po dokončení transakce budou tito zákazníci těžit z Ingenico 
inovativní řady Telium a jejích produktů včetně bezkontaktních řešení. 
 

Předpokládáme, že transakce se uzavře bezprostředně před dokončením akvizice VeriFone a Hypercom, která se 
očekává v druhé polovině roku 2011. Aby se usnadnila integrace tohoto spojení, byl Thierry Denis jmenován 
prezidentem Ingenico North America. Denis pracuje pro Ingenico více než 20 let, z nichž sedmnáct strávil v 
regionu Asie a Tichomoří s odpovědností za několik multikulturní trhů. Denis přináší silné prodejní a technické 
zázemí a byl úspěšný v rozšíření mezinárodních aktivit Ingenico. 
 

"Akvizice Hypercom U.S. business je významným krokem v našem strategickém rozvoji, zejména při 
zaměření na urychlení přijetí bezkontaktní technologie NFC," komentoval Philippe Lazare, CEO 
společnosti Ingenico. "To nám umožní rozšířit naši přítomnost v USA přes slibné kombinace 
inovativních produktů, odborné znalosti a rozsáhlou zákaznickou základnu. Jsme potěšeni, že 
můžeme přivítat Hypercom U.S. tým do globální rodiny Ingenico. Jsem přesvědčen, že Thierry Denis 
spolu s americkým týmem posílí a úspěšně rozšíří naši přítomnost na americkém trhu platebních 
řešení, který považujeme za jeden z klíčových strategických trhů pro Ingenico." 
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Welcome 

  

Prague, Lyon, 1st of April 2011 - ABnote Europe, the European part of ABnote Group has grown up  and 
enforced  its team with Mrs. Charline Allard. She joined the plastic card Industry more 
than 10 years ago and assisted to the major changes of the card business trends and 
technology. She is responsible of International Business Development at ABnote 
Europe. She has a vast knowledge and experience in 
international markets and has a background and degree of 

international Sales and Business Management. She recently won a prize award from 
the Government of Andorra for having reached one of the best business plans of the 
year 2010. Her innovative spirit and positive energy made her sensitive and proactive 
to the changes of the market. 
  

Charline Allard:  „I am looking forward to the cooperation in ABnote Group. 
ABnote has a reliable history of more than 200 years. Its product portfolio 
and services are endless thanks to  the vast experience of ABnote´s team 
and the synergy existing between all the subsidaries worlwide. It is a fantastic opportunity for me 
to bring to my partners new products, services and ideas. I also know that Cardforum is the best 
event to share novelties”. 
  

Philippe Delanoue, Président ABnote Europe:  “I know Charline for more than 10 years now, and I could 
appreciate her competences and expertise in the card business. This is a good opportunity for 
ABnote Europe to continue its dynamic growth. “ 
  

„We are very glad we can welcome Charline in Abnote Europe“,  stated Ing. Blanka Havlásková, CEO 
ABnote CZ  and Vicepresident of ABnote Europe.  
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Asociace Visa Europe každoročně investuje 100 milionů EUR do rozvoje 
elektronických plateb a technologií 

  

Barcelona/Praha, 20. dubna 2011 - Asociace Visa Europe s cílem pokračujícího růstu každoročně 
investuje částku 100 milionů eur do konvergencí karetních plateb s mobilními platbami a e-
commerce. 
  

„Po celé Evropě zaznamenáváme dvouciferný růst v používání karet Visa, zvláště 
pak karet debetních. Tento růst bude vzhledem k postupnému nahrazování 
hotovostních plateb elektronickými transakcemi pokračovat i v nejbližších letech. 
Zároveň však v nadcházejícím období můžeme očekávat prosazování bezkontaktních a mobilních 
plateb a růst e-commerce,“ řekl Peter Ayliffe, generální ředitel asociace Visa Europe, na konferenci 

členských evropských bank v Barceloně. 
 

A dodal: „Chceme této příležitosti využít, a proto se 
asociace Visa Europe rozhodla každoročně investovat 
100 milionů eur. Tyto investice nyní například umožní 
komerční spuštění mobilních plateb ještě před koncem 
roku 2011. Poté bude následovat spuštění plateb v rámci 
e-commerce jako nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího 
způsobu placení.“ 
  

Asociace Visa Europe na konferenci v Barceloně uvedla, že 
v roce 2011 zaznamenává pokračující dvouciferný růst. Počet 
zpracovaných transakcí v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 
22,6%, což představuje nárůst o 10,6% v porovnání 
s meziročním růstem v prvních čtvrtletích v předchozích dvou 

letech. Tento vývoj potvrzuje pokračuje trend růstu, který asociace Visa Europe oznámila v rámci hospodářských 
výsledků za rok 2010 v lednu tohoto roku. Asociace Visa Europe též od svého založení v roce 2004 investovala do 
platebních technologií již částku ve výši jedné miliardy eur. 
  

Visa Europe díky těmto investicím ve výši jedné miliardy eur vybudovala infrastrukturu pro zpracování transakcí, 
která představuje nejspolehlivější, největší, nejbezpečnější a zároveň nejrychlejší systém autorizací, zúčtování a 
vyrovnání plateb v Evropě. Z těchto investic bylo navíc v Evropě financováno zavedení čipových karet, vývoj 
bezkontaktních, mobilních a internetových plateb a také implementace sofistikovaného řízení rizik. Asociace Visa 
Europe bude nyní ročně investovat 100 milionů eur do komerčního spuštění mobilních plateb a nového vývoje v 
oblasti e-commerce. „Během pouhých deseti let jsme se z 1 eura zaplaceného prostřednictvím karty 
Visa z každých 18 utracených eur v Evropě propracovali až na 1 z každých 8 eur. Naším cílem je nyní 
urychlit trend nahrazování hotovostních plateb prostřednictvím toho, že trhu umožníme způsoby 
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placení, které budou představovat přibližování elektronických plateb s mobilními technologiemi a 
technologiemi e-commerce,“ uvedl Peter Ayliffe. 
  

cardmag l  roman kotlán l grayling  
 
 

Ingenico: First contactless NFC payment solutions certified in France by  
GIE Cartes Bancaires 
 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), world leader in payment solutions, was just awarded by 
Groupement des Cartes Bancaires the first certification for the acceptation of contactless payment 
by card or mobile phone, delivered in France to a provider of terminals and payment solutions.   
 

Groupement des Cartes Bancaires issued Bulletin no. 12 V2 concerning the 
"deployment of contactless acceptation ". The bulletin takes account of the 
specifications used in the mobile payment experiments "Payez Mobile" in the cities of 
Caen and Strasbourg and those of "Nice, contactless city". All registered "digital 
cities" (currently Bordeaux, Caen, Lille, Marseille, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg and 

Toulouse) will base themselves on those specifications, thereby speeding up the development of contactless 
payment in France.  
 

According to Frédéric Leclef, Managing Director of Ingenico France, „The principle of contactless payment 
is well known in France. Users are willing to change terminals to take advantage of this new 
technology". Right from the start, Ingenico adopted NFC for transport applications, then payment. This 
certification is a new and decisive asset for the propagation of contactless technology. 
 

cardmag l  roman kotlán l ingenico 



 
 

 

cardmag no 2.2011                                                                                              19                                                                                            © květen 2011         

 

 

 

KARTY V ČÍSLECH 

Pětiletý přehled statistických údajů o platebních kartách v ČR  
 

SBK zpracovává a publikuje na svých webových stránkách čtvrtletně statistické údaje o trhu platebních karet 
v ČR. Ročně pak tyto údaje sestavuje do pětileté časové řady, následující řada zahrnuje roky  2006 až 2010: 
  

Vydávání platebních karet (Issuing) 
  

V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa,  Z nebankovních karet zahrnují statistiky 
SBK v současné době v ČR vydávané karty American Express, Diners Club a karty společnosti CCS. Vývoj počtu 
vydaných, tzv. aktivních karet (karty které jsou evidovány v databázích vydavatelů jako použitelné) podávají 
následující tabulky a grafy: 
 
  

Počty vydaných karet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meziroční nárůst %  
 

 
Využívání platebních karet vydaných v ČR 
  

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

Platby kartou u obchodníků  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet karet celkem 7 865 227 8 623 124 8 931 872 9 054 308 9 268 914 

z toho čipové 3 488 627 5 811 912 7 242 426 7 891 543 8 703 382 

kreditní (včetně charge) 1 261 606 1 648 977 1 711 205 1 681 981 1 867 995 

debetní 6 603 621 6 974 147 7 220 667 7 372 327 7 400 919 
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z toho čipové

kreditní (včetně charge)

debetní

   2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Počet karet 6,43 9,64 3,58 1,37 2,37 

z toho čipové 23,26 66,60 24,61 8,96 10,29 

kreditní 29,81 30,70 3,77 -1,71 11,06 

debetní 2,89 5,61 3,53 2,10 0,39 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet plateb 116 890 828 137 899 579 169 254 912 194 231 582 224 409 915 

Objem plateb (tis.Kč) 133 746 846 155 830 892 188 964 124 200 924 496 203 591 131 

Průměrná platba (tis.Kč) 1,144 1,130 1,116 1,034 0,907 
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Meziroční změny počtu a objemu plateb v %  

 
 
Výběry z bankomatů tuzemskými kartami doma i v zahraničí  
 

 
Poměr plateb a výběrů  

 
 
Akceptační síť platebních karet (Acquiring) 
 

Významnou charakteristikou trhu platebních karet je akceptační prostředí. Ve statistikách SBK je charakterizováno 
údaji skupiny Acquiring. Ta zahrnuje údaje o počtu akceptačních míst a o platbách kartami u smluvních 
obchodníků českých bank a o výběrech hotovosti z bankomatů instalovaných českými bankami na území ČR. Jsou 
zde zahrnuty transakce všech karet použitých v  těchto obchodech a bankomatech, tedy karet vydaných nejen 
v ČR ale i v zahraničí. (Českými bankami rozumíme banky s bankovní licencí platnou pro území ČR).  

0
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Počet plateb

Objem plateb (tis.Kč)

   2006/2005  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Počet plateb 17,18 17,97 22,74 14,76 15,54 

Objem plateb (tis.Kč) 16,72 16,51 21,26 6,33 1,33 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet výběrů 133 737 642 144 062 332 155 495 854 156 490 704 158 676 047 

Objem výběrů (tis.Kč) 475 192 728 531 282 074 587 490 302 579 401 141 585 279 726 

Průměrný výběr (tis. Kč) 3,553 3,688 3,778 3,702 3,689 

   2006 2007 2008 2009 2010 

Počet výběrů  133 737 642 144 062 332 155 495 854 156 490 704 158 676 047 

Objem výběrů (tis.Kč)  475 192 728 531 282 074 587 490 302 579 401 141 585 279 726 

Průměrný výběr (tis. Kč)  3,553 3,688 3,778 3,702 3,689 

  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet plateb 116 890 828 137 899 579 169 254 912 194 231 582 224 409 915 

Počet výběrů 133 737 642 144 062 332 155 495 854 156 490 704 158 676 047 

Poměr počtu plateb a výběrů 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 

  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Objem plateb (tis.Kč) 133 746 846 155 830 892 188 964 124 200 924 496 203 591 131 

Objem výběrů (tis.Kč) 475 192 728 531 282 074 587 490 302 579 401 141 585 279 726 

Poměr objemu plateb           

a výběrů 3,6 3,4 3,1 2,9 2,8 
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Licenční oprávnění od mezinárodních karetních asociací k uzavírání smluv na akceptaci platebních 
karet (acquiring) v ČR mají tyto banky: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vývoj počtu obchodních míst která přijímají platební karty k platbám je v následující tabulce a grafu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj  počtu a objemu plateb domácími i zahraničními kartami v obchodních místech v ČR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meziroční procentní změny  

 

Česká spořitelna, a.s. 

ČSOB a.s. 

Komerční banka, a.s. 

Raiffeisenbank a.s. 

Unicredit Bank a.s. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obchodních míst 53 265 54 340 58 007 62 614 65 293 

Počet plat. terminálů 41 875 50 529 55 783 66 901 74 041 
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  2006 2007 2008 2009 2010 

Počet plateb 137 414 580 159 110 446 181 228 776 203 033 195 240 253 313 

Objem plateb (tis. Kč) 165 619 320 190 019 145 210 374 705 211 215 404 227 775 384 

Průměrná výše platby (tis. Kč) 1,205 1,194 1,161 1,040 0,948 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

2006 2007 2008 2009 2010

Počet plateb 
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   2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 
Počet plateb v obch. místech 14,19 15,78 13,90 12,03 18,33 
Objem plateb (tis. Kč) 16,03 14,73 10,71 0,40 7,84 
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Další údaje charakterizují vývoj počtu bankomatů a jejich využití k výběrům hotovosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Výběry hotovosti  domácími i zahraničními kartami v bankomatech v ČR: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meziroční změna v procentech:  

 
Jednotlivé detailní roční a čtvrtletní soubory statistik SBK jsou k dispozici na webových stránkách SBK   
www.bankovnikarty.cz  
 
cardmag l milan zátka  

  2006 2007 2008 2009 2010 
Počet bankomatů (ATM) 3 096 3 363 3 534 3 679 3 868 
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Počet výběrů 145 681 337 152 097 961 162 688 149 166 703 439 168 344 160 

Objem výběrů (tis.Kč) 508 918 549 554 989 857 609 466 254 610 956 301 619 490 744 
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Počet výběrů 9,12 4,40 6,96 2,47 0,98 

Objem výběrů 13,78 9,05 9,82 0,24 1,40 
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CARDFORUM 2011 
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Břetislav Endrys: Jsem hrdý na náš tým 

 

Vývojové centrum firmy MONET+ leží na okraji Zlína. Vládne tu skoro vesnická idyla. 
Stromy jsou obsypané květy, vzduch voní jarem. Z oken jsou vidět rodinné domky, 
zámek Lešná, pole a hned za nimi lesnatý hřeben Hostýnských vrchů. Neznalého 
člověka by snad ani nenapadlo, že tady, za zdmi poměrně nenápadné budovy, 
vládne svět sofistikovaných informačních technologií. 
 

Mezi lidmi, kteří stáli u zrodu MONET+, byl ředitel společnosti Břetislav Endrys. 
Zeptali jsme se ho na genezi i budoucnost firmy, na její přínos v oblasti bankovních 
karet i na tenis. 

 

Roman Kotlán, cardmag: Proč MONET+ sídlí ve Zlíně? Je to 
záměr nebo spíš náhoda, výhoda nebo handicap? 
 

Břetislav Endrys, Monet+: Už od začátku fungování firmy to byl 
záměr. A přetrvává dosud. V devadesátých letech se tu dala dohromady 
zajímavá parta lidí. Většina z nich prošla brněnskou univerzitou, 
pocházeli z tohoto regionu a byli nadšenci do tehdy nové a nadčasové 
technologie - čipových karet. Tím, jak rostla firma a poptávka, jsme se 
samozřejmě dostali do bodu zvažování, jestli se neposunout blíž k Praze 
a evropským centrům. Ukázalo se ale, že klíčem k naší velmi odborné 
specializaci je stabilní, dlouhodobě stálý a hodně vzdělaný tým. Proto 
padlo rozhodnutí zůstat ve Zlíně a udržet tuto dobře fungující skupinu 
lidí. Vážíme si jejich loajality a zároveň jsme patrioti. Jsme hrdí na firmu i 
na to, odkud pocházíme.  
 

Roman Kotlán, cardmag: Nová kancelář na Václavském náměstí 
ale ukazuje, že posilujete svou obchodní pozici i v Praze. 
 

Břetislav Endrys, Monet+: Dokud byla firma malá a měla nějakých 
třicet čtyřicet lidí, dalo se to zvládnout na dálku. Teď se ale začínáme blížit stovce zaměstnanců. Zákazníci si 
vyžadují bližší kontakt s našimi lidmi, chtějí mít některé služby podstatně blíž a na zavolání. Nestěhujeme do 
Prahy jádro vývoje a know-how, ale snažíme se tak podpořit obchodní a servisní služby. 
 

Roman Kotlán, cardmag: Jak bude MONET+ vypadat za 10 let? 
 

Břetislav Endrys, Monet+: Před pěti lety, když MONET+ ve Zlíně otevíral nové vývojové centrum, jsem řekl, že 
skončíme na 75 lidech. Takový stav považovalo vedení firmy za optimální a nyní jsme těchto parametrů dosáhli. 
Trh si ale v tuto chvíli tak moc žádá naši specializaci, že se nemůžeme bránit dalšímu rozvoji firmy. Informační 
společnost je tady a mnozí si ani možná neuvědomují, jak razantním způsobem se rozšiřuje a mění naše životy. 
Ani já sám jsem před pěti lety nevěřil, že to může jít tak rychle a tak daleko. Proto se snažíme do této informační 
společnosti přinést řešení, která ji aspoň trochu stabilizují a přinesou uživatelům pocit bezpečí ve virtuálním a 
digitálním světě. 

PROFIL SPOLEČNOSTI                                                             
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Roman Kotlán, cardmag: Co můžete nabídnout na trhu bankovních karet? 
 

Břetislav Endrys, Monet+: Zajímá nás nejen trh bankovních karet, ale spíše trh bankovního IT. MONET+ nemá 
krabicové produkty. Nemá je z toho prostého důvodu, že je specializovaný na hodně sofistikovanou oblast IT. 
Touto specializací je bezpečnost a čipové karty. Nabízíme zákazníkovi partnerství v konkurenceschopných 
projektech a přinášíme mu konkurenční výhodu v tom, že vyvíjíme přímo podle jeho potřeb nový a inovátorský 
produkt nebo službu. Hledáme nové cesty, nezaměřujeme se jen na standardizovaná řešení. Hlavní, co můžeme 
bance přinést, je jiný pohled na věc. Pohled, který v sobě nese budoucnost. Máme zkušenosti z e-governmentu, 
kde patříme k evropským leaderům na poli moderních identifikačních dokladů, například elektronických pasů, 
pohybujeme se v oblasti dopravy, vyvíjíme aplikace pro SIM karty a mobilní telefony. To vše nám umožňuje vidět 
trh v širším měřítku a vnést do světa bankovních karet nové impulzy.  
 

Roman Kotlán, cardmag: Jste hlavním sponzorem mezinárodního 
tenisového turnaje žen, který se koná ve Zlíně každý rok v první 
půlce června a má velice slušnou účast. Proč  MONET+ a tenis? 
 

Břetislav Endrys, Monet+: MONET+ je specializovaná firma střední velikosti 
a neinvestuje velké peníze do promotování sama sebe. Musíme o sobě dát 
vědět jinak. Tenis je dostatečně konzervativní a prestižní sport a také jsme 
chtěli spojit své jméno s něčím, co má mezinárodní charakter. Začali jsme 
sponzorovat tenisové akce v Rolland Garos a Wimbledonu. Pak přišel tenisový 
turnaj ve Zlíně. Smart Card Open MONET+ je prestižní akce, patří k největším 
ženským tenisovým turnajům s nejvyšší dotací v České republice. Svou 
úspěšnou kariéru tady startovala například Petra Kvitová, která dnes boduje ve 
světových žebříčcích. Je příjemné, když člověk vidí, že tento turnaj se stal 
odrazovým můstkem pro budoucí světové hráčky. Navíc nám umožňuje 
upozornit na firmu přímo v našem regionu, což nám pomáhá při hledání 
schopných lidí. Ostatně nepodporujeme jenom tenis. Snažíme se na svět 
kolem dívat šířeji a vybírat si zajímavé věci. Teď jsme se pustili do oblasti 
filmového umění a koprodukujeme jeden nezávislý film. Takové aktivity nás 
nutí sundat si brýle, otevírají nám jiné úhly pohledu, podněcují naši fantazii. 
 

Roman Kotlán, cardmag: Hrajete tenis? 
 

Břetislav Endrys, Monet+: Hraju. Ale rozhodně ne tak dobře, abych šel na kurt s těmi děvčaty. Tenis mě 
ovšem baví, mimo jiné i proto, že se při něm dá velice dobře komunikovat s obchodními partnery. Nejvíc volného 
času ale trávím u koní. 
 

Roman Kotlán, cardmag: Na co jste nejvíc pyšný? 
 

Břetislav Endrys, Monet+: O tom jsem vlastně mluvil už na začátku. Jsem hrdý na lidi, které se nám podařilo 
dát dohromady. MONET+ vyniká naprosto výjimečným týmem, který umí obstát v mezinárodní konkurenci. To 
považuji za svůj největší úspěch. Jsem pyšný na lidi, se kterými pracuji. 
 

Roman Kotlán, cardmag: Děkuji za rozhovor a přeju další úspěšné období Vaší společnosti 
 

Více informací o společnosti Monet+ naleznete na www.monetplus.cz 
 

MONET+, a.s. 
Za Dvorem 505 
763 14 Zlín-Štípa 
Česká republika 
 

tel.: +420 577 110 411 
fax: +420 577 914 557 
 

e-mail: obchod@monetplus.cz 
 
 
Autentizace - nezbytná součást naší každodenní reality 

 

Každý z nás jistě registruje, jak rychle se mění svět okolo. Náš každodenní život se neustále zrychluje, 
komunikační kanály se stále více elektronizují. Zaplatit fakturu přes internet? Objednání čehokoli z webu? 
Rezervace místa v autobusu pro nedělní výlet z pohodlí domácího PC?  Žádný problém! V nejrůznějším provedení 
konáme tyto kroky dnes a denně. Usnadňujeme si život, šetříme svůj čas. Jaká je však daň za toto pohodlí? 
Podstupujeme nějaká rizika? 
 

Rizika elektronického světa 
 

Elektronické distribuční kanály s sebou přinášejí nejen pozitiva, ale i určitá úskalí. Klíčovým prvkem, aniž si to vždy 
plně uvědomujeme, je bezpečnost. To znamená: Nemůže se někdo jiný přihlásit jako já a objednávat zboží mým 
jménem? Nemůže být má platební karta zneužita i pro nákup místenky vedle mě sedícího souseda? Nestane se 
má (elektronická) identita „věcí veřejnou“? 
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Zásadním požadavkem nebývá vždy a nutně utajení, ale především: 
 

* jednoznačná identita objednatele a nárokovatele služby (identifikace) 
 

* prověření, že daná osoba je skutečně ta, za kterou se vydává (autentizace) 
 

* nepopiratelnost provedených aktivit (neodmítnutelnost zodpovědnosti) 
 

Existují různé metody a technologické nástroje, jak uvedených požadavků dosáhnout. Mezi ověřené a spolehlivé 
cesty patří i metoda „jednorázových hesel“ (one time password - OTP).  Je založena na principu, kdy klient ke 
každé své transakci nebo požadavku vygeneruje (na nějakém externím IT zařízení) jedinečný kód. Tento 
jedinečný kód je pak (ve spojení s identifikací klienta) poskytovatelem služby (internetovým bankovnictvím, 
rezervačním systémem apod.) s jednoznačným výsledkem ověřen a podle toho je pak daná služba poskytnuta či 
nikoli. Pokud je tento jednorázový kód generován při nutnosti zadat přitom osobní PIN daného klienta, nemůže 
pak tento popřít, že tuto transakci skutečně provedl. 
 

Stačí karta nebo mobil 
 

Jaké IT zařízení má běžný člověk téměř vždy při sobě? No přece platební a kartu a mobilní telefon! Můžeme si 
tedy dokonce vybrat - někteří (i u nás působící) mobilní operátoři nám umožňují generování jednorázových hesel 
na mobilním telefonu, některé banky (zatím bohužel spíše ty v zahraničí) vydávají svým klientům jednoduché 
čtečky, které umí po zasunutí EMV platební karty a zadání PINu totéž (technologie CAP/DPA). 
 

Bezpečnost v elektronickém světě není jen věcí provozovatelů služeb. Každý se může chránit bezpečnou 
autentizací před krádeží identity na sociálních sítích a různých komunitních portálech. 
 

MONET+ patří mezi společnosti, které se této problematice věnují dlouhodobě a mohou se pochlubit i zajímavými 
referencemi z realizovaných projektů. Tedy i nám záleží na tom, aby Váš elektronický život byl nejen jednoduchý 
a pohodlný, ale především bezpečný. 
 
 

Placení mýtného bankovními a fleetovými kartami 

 

Výběr elektronického mýtného patří k největším projektům, na kterých se MONET+ podílel. Dodávka 
autorizačního a transakčního systému pro ČSOB je zároveň ukázkou toho, jak MONET+ může svým partnerům 
díky unikátním řešením přinést konkurenční výhodu na trhu.  
 

MONET+ vybudoval pro ČSOB (ta zajišťuje výběr mýtného na českých dálnicích a silnicích) autorizační středisko 
Fleet Card Centrum, které umožňuje, aby na benzinových pumpách 
a jiných prodejních místech mohli řidiči platit mýtné nejen 
platebními, ale také tankovacími kartami. Autorizační středisko 
mýtného systému dokáže zpracovat až 20 transakcí za sekundu. 
Vyvinuli jsme také aplikace pro terminály na elektronické placení 
mýta. 
 

Stačí jediný platební terminál 
 

Co to znamená v praxi? Čerpací stanice, která chtěla akceptovat co 
nejvíc karet, musela mít ještě nedávno na pultu tolik POS terminálů, 
kolik typů karet přijímala. Existovaly sice dohody mezi více 

vydavateli karet, ale chybělo komplexní řešení. Díky systému, který MONET+ vyvinul, může obsluha čerpací 
stanice při platbě mýtného akceptovat různé platební a tankovací karty na jednom univerzálním terminálu ČSOB. 
Banka tak získala elektronické zázemí, které se umí vypořádat s pohledávkami od jednotlivých vydavatelů různých 
typů karet. Nový systém navíc umožnil začít platit i kartami, které do té doby nebylo možné v Česku použít. 
 

Autorizační středisko výrazně zjednodušuje platby různými druhy karet a dává navíc provozovatelům čerpacích 
stanic do budoucna možnost vybudování dalších služeb souvisejících s dopravou. Na 296 terminálech, které byly 
v roce 2010 v České republice v provozu, proběhlo skoro devět milionů transakcí fleetovými a bankovními 
kartami. Obrat na terminálech byl přes 5,5 miliardy korun. Inovativní řešení pro komplexní zajištění 
bezhotovostních plateb v systémech elektronického mýta je navíc nezávislé na zvolené mýtné technologii. Může 
fungovat u mikrovlnného systému v Česku i u satelitního mýtného, které je na Slovensku. Je tedy optimálním 
nástrojem pro začlenění do jakéhokoliv mýtného systému. 
 

 
Personalizační centrum MONET+ 

 

S kartami od MONET+ se dá jezdit tramvají, platit na benzince, vsadit si na výsledky sportovních utkání, sbírat 
body věrnostních programů, můžete je použít v univerzitní knihovně a menze nebo při online bankovních 
operacích.  
 

MONET+ má dlouholeté zkušenosti s dodávkami komplexních řešení založených na čipových kartách, má vlastní 
vývojové centrum a zkušenosti z realizace sofistikovaných projektů personalizace čipů pro zákazníky v komerční i 
státní sféře. Až do léta 2009 ale firmě chybělo vlastní personalizační pracoviště. 
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MONET+ se chystá i na bankovní karty 
 

Hlavní motivací pro zřízení personalizace bylo zajištění vyšší pružnosti při 
operativních dodávkách personalizačních služeb u našich projektů. 
Personalizační centrum umožňuje rychlé ověření nově zaváděných produktů od 
vývoje až po realizaci provozních testů, všechno pod jednou střechou. Do 
budoucna samozřejmě počítáme s posílením systému a vybudováním 
kapacitního zařízení s certifikací pro zpracování bankovních karet. Vycházeli 
jsme z nejmodernějších technologií a vybavili linku výkonným laserovým 
gravírovacím zařízením. Pro grafickou personalizaci nabízíme variantu 
monochromatického i barevného termoprintového potisku. Jsme schopni 
personalizovat kontaktní i bezkontaktní čipy včetně služeb mailingu. 
 

Zákazník má vše pod kontrolou 
 

Zákazník má celý proces jednoduše pod kontrolou. Velkou pozornost jsme 
věnovali vytvoření moderního komunikačního rozhraní s klientem. Má možnost 
předat veškerá výrobní data v elektronické podobě, se zajištěním vysoké 
bezpečnosti je převezme produkční centrum.  V průběhu výrobního cyklu může 
sledovat, ve které výrobní fázi se jeho zakázka nachází až do okamžiku 
připravení k expedici. Celý výrobní proces je elektronicky nejen řízen, ale 

hlavně ve všech fázích sledován a dokumentován. 
 

15 typů karet, 600 tisíc kusů 
 

Od července 2009, kdy byla personalizační linka 
MONET+ spuštěna, jí prošlo přes 600 tisíc karet. Ale 
nejde jen o kvantitu, neděláme karty jako Baťa cvičky. 
Personalizační laboratoř umožňuje i realizaci velmi 
specifických projektů, jako je vývoj elektronických 
identifikačních dokladů. Jsme schopní zajistit dodávky 
v objemu desítek tisíc karet, ale naopak i jednotlivých 
kusů. O flexibilitě personalizační linky ostatně svědčí 
fakt, že jenom během prvního čtvrtletí roku 2011 na ní 
bylo personalizováno patnáct druhů karet v celkovém 
množství sto tisíc kusů. Šlo o karty s magnetickým 
pruhem, bezkontaktními i kontaktními čipy, Java Cards a 
také hybridní karty. 
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Kojiart - plakáty, boty a křesla street artu 

  

Definice z wikipedie říká, že street art je „jakékoliv umění vytvářené na veřejných 
místech. Motivy a objekty street artu jsou tak rozmanité jako jejich autoři.“ 
Pražská fotografka a výtvarnice Jitka Kopejtková rozšiřuje už tak širokou 
pluralitu street artu tvorby o notný kus vlastní originality.  
  

Ač se jedná o půvabnou ženu, ukrývá se Jitka raději pod značkou Kojiart. 
Podstatnější je, že díky jasnému vymezení a přísným autorským pravidlům zůstává 
její tvorba v zásadě unikátní. Mimochodem - Kojiart se nečte „kožiart“ ani 
„kodžiart“, ale prostě foneticky, tak jak se píše. Jitka Kopejtková to odmítá 
vysvětlit - prý s důvěrou spoléhá na inteligenci čtenářů. Kojiart se věnuje černobílé 
i barevné fotografii, původní je ale především díky vybraným „pouličním“ 
tématům: strhané pouliční plakáty, opuštěné láhve, opuštěná obuv, opuštěná 
křesla. Zejména u plakátů je zdánlivě troufalé tvrzení o naprosté unikátnosti 
skutečně oprávněné. V každém případě se nikdo této tváři street artu nevěnuje 
srovnatelně systematicky. „Zatím jsem nenarazila na žádnou kolegyni ani 
kolegu, kteří by se tomuhle věnovali. Myslím si, že je to škoda, protože plakáty a jejich poškození 
mají v sobě specifickou atmosféru,“ potvrzuje značka Kojiart ústy své jediné představitelky. Intelektuálský 
snobismus v tom necítit, spíš opravdové zaujetí. Jitka Kopejtková je ostatně fotografický samouk. 
  

Začalo to v Paříži 
  

Strhané plakáty mají podle autorky ukázat způsob, jímž se ulice podepisuje na nástrojích komerční, politické a 
jakékoliv jiné propagace. Poškození je vlastně deformuje  ve svérázná umělecká díla – a právě to se Kojiart snaží 
zachytit. „Určitým způsobem vycházím z décollage, což je směr, který hlavně v 60. letech v Paříži 
prosazovali Nouveaux Réalistes jako Raymond Hains, Jacques de la Villegle, Mimmo Rotella a další,“ 
vysvětluje Jitka Kopejtková. Tito tzv. noví realisté ve své době převrátili princip koláže naruby, když strháváním 
(décollagen) vrstev plakátů odhalovali zdi ukryté pod povrchem jako novou realitu. Jitce připadá dodnes nosná 
především snaha vyvádět umění z muzejní sterility do městského prostoru (ne že by měla něco proti muzeím a 
hgaleriím). A městský prostor - to je především ulice - tedy street, aby bylo úplně jasno. Ironií osudu začala Jitka 
svou fotografickou dráhu rovněž v Paříži. Zní to jako z filmu, když říká: „Šla jsem kolem Seiny a na zídce tam 
stála poloprázdná opuštěná láhev. Vyfotila jsem si ji - a od té doby se tomu věnuji už 15 let.“ 
Romantický až barvotiskový okamžik z nábřeží Seiny měl tedy své pokračování. Opuštěným lahvím se věnovala i 
Jitčina první samostatná výstava Nevratné lahve v roce 2006. Mezitím do jejího „portfolia“ přibyla i opuštěná 
křesla a boty, ale sama autorka přiznává, že daleko největší úspěch zatím sklízí právě se strhanými plakáty, 
kterým se letos věnuje už sedmým rokem a její tvorbě začínají pomalu ale jistě dominovat. 

EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU                                                             
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 Hledání a dotváření kouzla ulice 
  

Jitka Kopejtková je (pokud jde o umění) zásadová až za hrob. Kojiart se tak od pařížských novorealistů liší v jedné 
zásadní věcí - fotografie strhaných plakátů jsou autentické, nekašírované. Fotí se výhradně makroobjektivem kvůli 
patřičné ostrosti a detailu. Celý proces má svá přísná pravidla. Autorka se svých objektů (plakátů) nesmí ani 
dotknout, žádný z nich nesmí být jí samou cíleně poškozen. Pokud jde Jitka na ulici kolem výrazného posteru a 
zdá se jí, že by stržený či potrhaný mohl vypadat zajímavě pro její fotoaparát, má prostě smůlu. Musí si počkat na 
nějakého „vandala“, který plakát potrhá za ni. Kojiart tak vlastně produkuje kolektivní díla, na nichž svým 
způsobem participuje celá společnost: pořadatel či výrobce, který si plakát objednal, grafik, který jej navrhl, 
tiskař, který jej vytiskl, distributor, který jej rozvezl, lepič, který jej vylepil a anonymní asociál, který jej strhl. 
Pokud se jedná o plakát na kulturní akci, pak se nad tím vším ještě vznáší duch umělcův (od Karla Gotta až po 
Guns N’Roses).  
  

V tomto smyslu je Jitčin přístup ortodoxně streetartový. Vyumělkovanou simulaci prostě odmítá. Navzdory tomu, 
že její tvorby je tak časově náročnější. Fotografii každého strženého plakátu totiž předchází hledání, které může 
být i velmi dlouhé. Někdy jde o hledání stržené varianty konkrétního vyhlédnutého plakátu, jindy o náhodnou 
inspiraci. Tím to ale nekončí. V žižkovském grafickém studiu Paril.com jsou fotografie následně přenášeny 
na  malířská plátna a případně dotvořena různými technikami od lakování, sprejování až po akrylové barvy, které 
pomáhají zdůraznit reliéf strženého plakátu. Plátna jsou různých formátů. Jitka se nebojí ani velkých rozměrů. „O 
co mi jde především, je důraz na barvu a zdánlivě náhodný smysl fotografie dotvořený časem. 
Snažím se ukazovat, co ulice skrývá, nebo to lidé jen nevidí. Když je to větší, je to citelnější,“ 
vysvětluje Jitka jednoduchou ale účinnou logiku svého přístupu. 

  

Nejen fotografie 
  

Kromě fotografování se značka Kojiart věnuje i zajímavým kolážím, které jsou podle autorky ovlivněny hlavně 
tvorbou Toyen, Jindřicha Štýrského a Jiřího Koláře. S další výraznou výtvarnicí Eliškou Lhotskou spolupracuje Jitka 
na výrobě originálních šperků a hledá cesty, jak propojovat oba zdánlivě neslučitelné světy - šperky a street art. 
V tuto chvíli ale Jitka vystavuje hlavně strhané plakáty, což je téma, které se ani zdaleka nevyčerpalo. Zlomová 
byla výstava na zámku Mladá Vožice. Navštívilo ji hodně přes 1000 lidí a pro autorku znamenala zásadní stimul, 
díky kterému se koníček změnil v seriózní zájem. Z poslední doby vzbudila pozornost expozice v Paláci Akropolis, 
v budoucnu půjde hlavně o chystanou expozici v Chorvatsku (slavnostně ji otevře český velvyslanec), v Lázních 
Kynžvart a především v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.  
  

Realizované výstavy: 
2006 Café Loreta Praha 
2009 Zámek Mladá Vožice 
2010 Golf Club Lázně Kynžvart 
2010 Palác Akropolis Praha 
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Připravované projekty: 
2011 Croarphoto club Záhřeb Chorvatsko 
2011 Městsky prostor Prahy 2 
2011 Múzeum Moderného umenia Andy Warhola 
2011 Brno 
2011 Paříž 
 

cardmag l kojiart  
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Vítězství v novém světě plateb 

  

Praha/Barcelona, duben 2011 - Ve dnech 6. až 8.dubna 2011 hostila katalánská metropole 
evropskou konferenci Visa Insights11. Akce, situovaná do španělského centra umění, designu a 
pulsujícího životního stylu, patřila k největším, nejrušnějším a nutno říci i nejlepší událostem 
v poslední době v kartovém světě.  
 

Díky pozvání, o které se zasloužila pražská kancelář Visa Europe, bylo možné tuto ojedinělou akci navštívit a 
zároveň bylo možné nahlédnout do technologické kuchyně asociace Visa Europe, nasát atmosféru kreativního 
ducha Barcelony a seznámit se s nejmodernější technologií a inovacemi bezkontaktních a mobilních plateb … a 
konečně v rámci večerní afterparty v designové restauraci na vrcholu Montjuic se osobně setkat s Peterem 
Ayliffem, presidentem Visa Europe.  
  

Inspiraci, informace a zkušenosti bude možné v brzké době využít i na domácím trhu v rámci nasazení 
technologických inovací z oblasti mobilních plateb a plateb bezkontaktní technologie v ČR. 

 cardmag l roman kotlán l visa europe 
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Mávnutím kartou …      chytře a jednoduše  
 
Praha, duben 2011 - Cinecard, karty s nadsázkou a humorem. Jarní videoklip originálního 

konceptu  krátkých promo snímků, které odlehčenou formou komunikují různé 
vybrané oblasti z odvětví platebních karet, je tentokrát zaměřen na představení a 
přiblížení výhod a charakteristik nové bezkontaktní čipové technologie, která je 
používaná při platbách i na méně obvyklých místech …  

 

Video je možné zhlédnout na youtube, vimeo a facebooku, zároveň je sdílené na domácí webové stránce 
www.cinecard.cz. Videoklip vznikl v režii tvůrčí skupiny mladých filmařů z Filmové Akademie Miroslava Ondříčka 
(Petr Braun, Lukáš Kopejtko, Lenka Kotlánová a Jan Pivoňka). Námět a scénář vytvořili Petr Braun a Roman 
Kotlán, za kamerou stál a hudbu zkomponoval Jan Pivoňka, střih měl na starosti Lukáš Kopejtko, produkci zajistila 
Lenka Kotlánová, v hlavní roli hrál Petr Braun. Klip byl natáčen na pražském Havelském trhu. Videoklip vznikl 
s přispěním pražské kanceláře MasterCard Europe. Více informací o tvorbě a konceptu cinecard naleznete na 
www.cinecard.cz 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

cardmag l roman kotlán l www.cinecard.cz l foto cinecard  

chytře a jednoduše  
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Na modrém Dunaji 

  

Vídeň/Praha, duben 2011 - S Maxem a Petrou Paul se setkává celá řada  lidí z české kartové 
komunity na pravidelných konferencích cardforum. Všichni je znají jako profesionály a manažery 
významného výrobce karet. Málokdo je zná ale i z jiné stránky, jako hudebníky ... využil jsem krátké 
setkání v Praze a požádal je, aby čtenářům cardmag příblížili něco málo ze svého koníčku … 
  

Petra Paul - trubka (Austria Card, Sales) 
Max Paul - pozoun, dirigent a předseda TNO (Austria Card, Marketing) 
  

Roman Kotlán, cardmag: Já vás oba znám jako partnery z firmy Austria Card GmbH. Dnes se s vámi 
ale setkávám jako s hudebniky TNO Big Bandu. Jak jste se vůbec k Big Bandu dostali? 
  

Max: U mne to bylo velmi jednoduché. Už 
jako malý kluk, tehdy mi bylo 6, jsem hrál 
na velký buben v naší dechovce. Později 
jsem do ruky dostal nejprve křídlovku a 
brzy na to pozoun. Kromě toho jsem zpíval 
v chlapeckém pěveckém sboru a již tehdy 
jsem trávil všechen svůj volný čas aktivní a 
pasivní hudbou. Pozdějí jsem studoval 
jazzový pozoun na Vídeňské konzervatoři. 
V době, kdy jsem ještě chodil na gympl, 
jsem se přihlásil na volitelnou hudební 
výchovu - orchestr, jsem tedy jeden ze 
zakladatelů a “kořenů” Big Bandu. 
  

Petra: Já jsem odmalička hrála na piano a 
zpívala v dětském sboru. Později jsem 
začala hrát na příčnou flétnu. Později jsem 
studovala učitelství - hudební výchovu v 
Praze. No a nakonec jsem jednou o vánocích našla pod stromečkem trubku…. O rok později jsem se již účastnila 
nejprve zkoušek a potom veřejných vystoupení TNO.  
  

Roman Kotlán, cardmag: A ostatní členové Big Bandu jsou profesionální hudebníci? 
  

Petra a Max: To je velmi rozmanité. Máme mezi námi hudebníky, kteří studovali na vídeňské Musikhoschule, 
někteří třeba občas vystupují s Vídeňskými filharmoniky. Jiní zase přišli do orchestru jako děti a společně s Big 
Bandem rostli. Jinak jsou mezi námi například jeden lékař, ředitel hudební školy, řidič tramvaje, specialista na 
potravinářské technologie a náš dirigent je letecký navigátor…. Většina z nás jsou přátelé, travíme spolu volný 
čas, společně v létě grilujeme, chodíme do barů apod. TNO není jenom pravidelná zkouška programu, ale 
mnohem víc. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Jak přišel Big Band ke svému jménu? 
  

Max: To je jednoduché, TNO znamená Tuesday Night Orchestra - zkoušíme každé úterý a nic originálnějšího nás 
nenapadlo… 
  

Petra: Odjakživa jsme zkoušeli v budově gymnázia, ve kterém TNO původně vznikl. Jednoho dne nám ředitelství 
školy zrušilo nájemní smlouvu a Big Band se ocitl “na ulici”. Shodou okolností jsme v té době renovovali domek, a 
tak se ze sklepa našeho domu během  letních prázdnin stala plně vybavená hudební zkušebna … 
  

Roman Kotlán, cardmag: Jaké jsou vaše plány do budoucna? 
  

Petra a Max: Připravujeme několik letních akcí v okolí našeho městečka a potom si všichni společně dopřejeme 
letní prázdniny. Především si ale vážíme toho, že můžeme přispět k příjemné atmosféře jarního Card Fora a 
těšíme se, že budeme mít možnost i našim kartařům ukázat, co se za TNO skrývá! 
  

O Big Bandu TNO 
  

Vznikl v roce 1985 na jednom gymnáziu v městečku Mödling v Rakousku, kde místní učitel hudební výchovy s 
nadšenými studenty založil orchestr jako volitelný předmět. Zpočátku v orchestru hrál též lesní roh, housle a 
dokonce zobcová flétna. Od počátečních krůčku skupinky studentů rostl Big Band nejenom počtem aktivních 
hudebníků, ale vyzrál též hudebně. V době založení hrál orchestr především na školních akcích (tehdy hrál v 
orchestru také lesní roh, housle a dokonce zobcová flétna). V následujících letech vznikal ze studentského 
orchestru pomalu klasický Big Band s klasickým repertoárem sahajícím od standardů až po známé filmové melodie 
či skladby známých zpěváků a skupin jako např. Michael Jackson,  ABBA, Blues Brothers a dalších.  
  

S rozšiřujícím repertoárem stoupala kvalita a popularita Big Bandu. V současné době je TNO Big Band nedílnou 
součástí kulturního života města Mödling a okoli. TNO Big Band pravidelně vystupuje nejenom v Rakousku, ale i v 
zahraničí (Itálie, Chorvatsko). Většina hudebníků Big Bandu se neživí hudbou, hudbou se zabývají většinu volného 
času a Big Bandu se věnují intensivně, s velkým nasazením a nadšením. 
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Kontakt: 
Tuesday Night Orchestra 
Petra & Max Paul 
petra.paul@seznam.cz 
T: +43 664 860 8248 
 

max.paul@kabsi.at  
 T: +43 664 512 9 412  

  
Výběr z repertoáru TNO Big Band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cardmag l roman kotlán l TNO 

Count Basie  
Li'll Darlin'  
Moten Swing  
Shiny Stockings  
 

Duke Ellington  
Caravan 
It don’t mean a thing 
Take the „A“ Train 
 

Woody Herman  
Woodchopper's Ball  
Four Brothers 
 

Glenn Miller  
Chattanooga Choo-Choo  
In The Mood  
Moonlight Serenade  
A String Of Pearls  
St. Louis Blues March  
Pennsylvania 6-5000 

 
Joe Zawinul 
Mercy, Mercy, Mercy 
Birdland 
 

Herbie Hancock 
Watermelon Man 

www.      .cz 
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ROZHOVOR 

Rodney Farmer, generální ředitel Global Payments Europe 

  

Rodney vyrůstal v malém městě v Arkansasu spolu s nynější basketbalovou 
hvězdou, ale sám se raději dal na kariéru v bankovnictví a kartách. O své 
cestě za oceán říká, že spíše než že by si on vybral Evropu, vybrala si ona 
jeho. A vybrala si dobře, Rodney tady se svou rodinou žije už čtrnáct let a 

střední Evropa mu opravdu přirostla k srdci. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Rodney, v kartovém byznysu nejste žádný nováček, v podstatě jste 
s ním těsně spojil celou svou dosavadní kariéru. Co Vás přimělo 
vybrat si zrovna tuto oblast?  
  

Rodney Farmer: Když jsem ještě ve Spojených státech začátkem 
devadesátých let působil v bankovnictví, zaujalo mě, kolik různých fúzí, 
akvizic a dalších změn mezi bankami probíhalo. Tím hybatelem, který měl 
všechno z velké části na svědomí, byly podle mě technologie. Současně 
jsem se zajímal o mezinárodní obchod, takže jako potenciálního 
zaměstnavatele jsem hledal technologické firmy, které poskytovaly služby 
bankám v mezinárodním měřítku. A jednu takovou, která poskytovala 
software pro card issuing, ATM a POS, jsem našel zrovna v Arkansasu, 
odkud pocházím. Vedle toho jsem v té době hodně četl o karetním byznysu 
tady v Evropě, zejména ve Francii. A zprávy o tom, jak zavádíte čipové karty 
a další pokročilé technologie, pro mě byly velice zajímavé. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: A díky čemu jste se ocitl v Evropě? 
Bylo to těmi francouzskými kartami, nebo proč jste si vybral 
kariéru za oceánem? 
  

Rodney Farmer:  Já jsem si ani tak nevybral Evropu, spíš si ona vybrala 
mě. Zhruba po roce práce u Arkansas Systems neboli ARKSYS, jak se této 
firmě říká tady, jsem pracovně cestoval po celém světě. Na první návštěvu Evropy jsem přijel v lednu 1997 a 
koncem roku už jsem bydlel v Budapešti. V té době se našemu softwaru ve střední a východní Evropě velice 
dařilo. A abychom vyhověli potřebám našich klientů, potřebovali jsme zde otevřít kancelář. Vzal jsem ten úkol na 
sebe. Měl to být úkol tak na dva roky… no, a od té doby uplynulo čtrnáct let a já jsem pořád tady. Není těžké 
uhodnout, že se mi v Evropě zalíbilo. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Pojďme se podívat trochu podrobněji na to, co jste zde za těch čtrnáct 
let zažil. Poté, co jste několik let pracoval v Euronetu, jste přestoupil na druhou stranu a začal 
pracovat v bance. Bylo to jen ze zvědavosti, nebo proč? 
  

Rodney Farmer:  Zvědavost v tom jistě hrála svou roli. Ale je potřeba si uvědomit, že více než cokoliv jiného pro 
mě příchod do Raiffeisen International znamenal práci ve velmi velké organizaci. Větší, než všechny banky 
v Arkansasu dohromady. A to ještě vynásobené nějakým koeficientem. Bylo neuvěřitelně zajímavé pozorovat, jak 
takto obrovská instituce funguje, jak se rozhoduje a jak přijímá změny. Získat zkušenosti přímo v bance pro mě 
také znamenalo objevit zákonitosti, které jsem už dávno zapomněl nebo kterým jsem dříve vůbec nerozuměl. 
Pomohlo mi to získat spoustu zkušeností a pochopit, jak se banky rozhodují a co je pro ně důležité, když plánují 
řešení pro processing platebních karet. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: A můžete jmenovat něco konkrétního, co jste se naučil? 
  

Rodney Farmer:  Je toho spousta. Například to, jak se banky dívají na nákup technologií a v jakém časovém 
horizontu uvažují, když přemýšlejí o realizaci projektu, který má změnit celou organizaci. To totiž zahrnuje celou 
řadu faktorů ovlivňujících bankovní byznys – samozřejmě byznys jako takový, vedle toho provozní aspekty, 
náklady a také vytvoření určité pojistky ve vztahu k budoucímu vývoji technologií a bezpečnostních požadavků. 
Nestačí, že nějaké řešení odpovídá představám jednoho člověka. Ono musí odpovídat všem těmto různým 
požadavkům, které v rozhodovacím procesu banky hrají roli. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Z banky jste pak odešel, abyste se na jaře tohoto roku opět vrátil na 
stranu dodavatele procesingových služeb. Proč? 
  

Rodney Farmer: Dá se říct, že jsem procesing ani nikdy neopustil. Od roku 1995, kdy jsem nastoupil do 
ARKSYS, jsem nepracoval jinde než v oblasti zpracování karetních transakcí. Dokonce i v bance jsem naprostou 
většinu svého času věnoval plánování a řízení našeho procesingu. Řekl bych ale, že procesing z pohledu 
dodavatele je mnohem dynamičtější než při pohledu zevnitř banky. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: A tahle dynamika Vám asi vyhovuje více … 
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Rodney Farmer: Určitě. Oceňuji spojení dynamiky, kreativity a zároveň jasného zaměření na jedinou oblast – 
tedy procesing. Navíc Global Payments znám velice dlouho a mnoho svých dnešních kolegů jsem potkával řadu let 
v Rusku, Rakousku, na Ukrajině nebo jinde. Ať už jako spolupracovníky, nebo konkurenty. Už nějakou dobu jsem 
také viděl a oceňoval vysokou integritu a jasnou vizi strategického managementu v Global Payments. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Jaký dojem jste měl přímo z Global Payments Europe, respektive 
z jejího předchůdce, firmy MUZO?  
  

Rodney Farmer: Myslím, že všichni můžeme být vděční za to, že zde MUZO vzniklo. Byl to první zpracovatel 
bezhotovostních transakcí v regionu, který fungoval jako opravdový outsourcer poskytující služby bankám. MUZO 
bylo v mnoha aspektech průkopníkem na trhu, a to nejen v Česku, ale v celém regionu. Model sdílení nákladů 
více bankami je zde stále jasně vidět. Vždyť také v rané fázi karetního sektoru v Česku fungoval velmi dobře. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Je pro Vás středoevropský trh něčím výjimečný? Co zde funguje jinak, 
než jinde? 
  

Rodney Farmer: Trhy střední a východní Evropy jsou zajímavé tím, jakým směrem se rozvíjeli místní procesoři. 
Mnohem častěji zde najdete procesory poskytující komplexní nabídku služeb, než přerostlé firmy specializované 
na jednu konkrétní věc. Na velkých rozvinutých trzích je tomu naopak. To zde vytváří příležitost pro dodavatele 
ucelených a integrovaných služeb, což ve srovnání s jinými trhy vybízí k větší kreativitě a k rozvíjení služeb 
s přidanou hodnotou. Samotný český trh je pak pro mě zajímavý svým přístupem k inovacím. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Co pro Vás bylo zatím nejtěžší a nejzajímavější úkol v Global 
Payments? 
  

Rodney Farmer: Určitě snaha odhalit směr, kam se dnes vyvíjí trh a jaké jsou potřeby našich klientů a jejich 
zákazníků. Jaké jsou jejich nezbytné požadavky, jaké jsou jejich přání a co jsou zatím jen sny? A pak zjistit, za co 
z toho jsou ochotni zaplatit. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Kam se bude podle Vás Global Payments Europe v příštích měsících a 
letech vyvíjet? 
  

Rodney Farmer: Možná to některé překvapí, ale naše firma se už řadu let rozrůstá do dalších zemí regionu a 
daří se jí rozvíjet tam svůj byznys. Můžu jmenovat například Maďarsko, Polsko, Rusko nebo třeba Kazachstán. 
Očekáváme, že v tomto trendu budeme pokračovat. Máme totiž velmi dobrou infrastrukturu, jak co se týče 
technologií, tak – a to je snad ještě důležitější – našich lidí. Zaměstnanci Global Payments Europe patří ke špičce 
v oboru a svými bohatými znalostmi přispívají k úspěchu našich zákazníků. Naši lidé vědí, jak postavit karetní 
byznys. A toho si myslím naši zákazníci cení. Jinak bychom nebyli v Česku ani v zahraničí tak úspěšní. Český trh 
čeká velký vývoj. Změní se způsob, jakým lidé platí a jak používají karty, změní se i technologie. Na Global 
Payments Europe zřetelně vidím, že se mění spolu s trhem. Celkem určitě bude nadále růst a troufnu si říct, že 
v běhu událostí, které nás čekají, bude jedním z velkých vítězů. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Jaké změny v technologiích máte na mysli? 
  

Rodney Farmer: Jsou oblasti, které budou růst. Patří k nim samozřejmě bezkontaktní platby a také NFC a platby 
mobilem. Vedle toho sledujeme rostoucí zájem bank a dalších firem o věrnostní programy a předplacené karty. 
Infrastruktura, která se nyní díky nástupu bezkontaktních karet a NFC buduje, změní pohled lidí na bezhotovostní 
platby. Očekávám, že lidé začnou platit bezhotovostně nejen častěji, ale že takto začnou platit i za nákupy o nižší 
hodnotě. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: A co si myslíte o NFC a platbách mobilem? 
  

Rodney Farmer: Obojí pro nás v tento moment přináší jasnou příležitost, a tou je zvýšení počtu transakcí. To 
samo o sobě je pro procesora celkem dobrou zprávou. Naším úkolem, který není úplně jednoduchý, je včas 
odhalit, jakým směrem se bude vyvíjet trh a do jakých technologií má smysl investovat. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Zajímá mě Váš názor na platby mobilem. Vidíte v mobilních 
operátorech nebo ve firmách jako Google a Apple, které si očividně na trh bezhotovostních plateb 
také brousí zuby, nějakou hrozbu? Je tento trh dostatečně velký, zejména pokud zvážíme, že u 
transakcí o nízké hodnotě je celkem malý prostor pro poplatky a provize? 
  

Rodney Farmer: Trh tady už je. A je překvapivě jen velmi malý rozdíl mezi tím, co nyní provádíme s plastovými 
kartami, a co bychom byli schopni dělat s NFC „kartami“ nebo jinými platebními prostředky, mobilním telefonem 
nebo čímkoliv jiným. Pro spoustu lidí to bude pohodlný způsob platby. Investice Googlu a Applu do počátečního 
výzkumu a vývoje technologií je dobrá věc a vůbec nám nevadí. Přinese nám nový mechanismus, jak provádět 
bezhotovostní transakce. A to je v pořádku. Ve výsledku budou mít sice firmy jako Apple a Google technologie a 
dostatečnou sílu na to, aby částečně obešly některé bankovní služby a některé tradiční nástroje, například 
plastové karty, ale jejich aktivity nebudou mít vliv na potřebu spotřebitelů vlastnit plnohodnotný bankovní účet a 
provádět platební transakce. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Uvidíme, kam se vývoj ubere. Jak odpočíváte od práce, máte nějaký 
oblíbený sport? 
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Rodney Farmer: Zatím zde nebydlím s rodinou, takže si jdu obvykle zaběhat nebo se procházím centrem Prahy. 
O víkendech pak trávím čas s rodinou a společně podnikáme výlety na kolech, jdeme na ryby, lyžujeme nebo se 
věnujeme nějakým jiným aktivitám v přírodě. Vždycky se něco najde. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Takže každý víkend cestujete za rodinou do Vídně a zpět. Kdy se sem 
Vaše rodina přestěhuje? A jak se Vám daří najít si čas na výběr bytu? 
  
Rodney Farmer: Přiznám se, že hledání vhodného bytu nebo domu pro mě bylo náročnější, než jsem čekal. 
Museli jsme jich projít celou řadu. Ale jeden celkem pěkný už jsme našli a tak se těším, až se do něj v červenci 
nastěhujeme. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Často zmiňujete Váš rodný Arkansas a nemohl jsem si nevšimnout 
jeho celkem zvláštní výslovnosti – „arkansá“. Čím to je, že se vyslovuje takto? 
  

Rodney Farmer: Původ tohoto názvu je v indiánském jménu a proto je i výslovnost jiná, než by člověk čekal. Je 
velmi obvyklé, že ho lidé nevyslovují správně. V Arkansasu byste ale našel hodně míst, která mají i složitější 
indiánské názvy. Arkansas je rodištěm Billa Clintona a Walmartu. Prostě ideální tréninkové místo, kde jsem se 
mohl učit od těch nejlepších v politice i byznysu. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: V Česku si malí kluci rádi hrají na kovboje a indiány. Co dělají kluci, 
když vyrůstají na skutečném divokém západě? 
  

Rodney Farmer: Přesně to samé! Nevím čím to je, ale hráli jsme si úplně stejně. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Arkansas tady není úplně nejznámějším státem, mohl byste nám o 
něm povědět něco více? Co Vám tady chybí? 
  

Rodney Farmer: Je to tam v podstatě stejné jako tady. Krajina je velice podobná a stejně tak i klima. S tím 
rozdílem, že nemáme žádné vysoké hory a je tam o trošku tepleji, v průměru tak o 5°C. Kdybyste Arkansasem 
projížděli, narazili byste převážně na farmy a lesy, ale máme také spoustu krásných jezer a řek. Možná i proto je 
sloganem našeho státu „The Natural State“. No a pak taky máme tornáda. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: A to je to, co Vám tady schází? 
  

Rodney Farmer: Ne, to opravdu ne, naopak. Pro moji dceru je absence tornád jednou z nejoblíbenějších 
vlastností Evropy. Často se mě ptala „Mají v tom Česku tornáda?“ – „Nemají“ – a bylo vidět, že s touhle odpovědí 
byla velmi spokojená. Ale vážně, pokud se nám po něčem stýská, jsou to především naši příbuzní a přátelé. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: Vracíte se domů do Ameriky často? 
  

Rodney Farmer: Obvykle jen tak jednou, dvakrát za rok. 
  

Vít Skřebský, marketing GPE: V Evropě jste strávil i se svou rodinou už pěknou řádku let. Vaše dcera 
musí být pravděpodobně zvyklá spíše na Evropu, než na Spojené státy … 
  

Rodney Farmer: To ano. Narodila se v Budapešti a jsme rádi, že dostala možnost poznat různé jazyky a kultury. 
  
Vít Skřebský, marketing GPE: Když se narodila v Budapešti, je Maďarka? 
  

Rodney Farmer: Ne, já i moje žena jsme Američani, takže i ona je Američanka. Ale na druhou stranu velmi ráda 
říká lidem, že je z Maďarska. Ta země jí přirostla k srdci. 
  

Rodney Farmer se narodil v městečku Hamburg v Arkansasu, který je jeden ze států na jihovýchodě 
USA. Možná o tom ani nevíte, ale kromě Rodneyho pravděpodobně znáte ještě dva další rodáky 
z Hamburku. Jedním je Charles Portis, autor románu True Grit, který byl už dvakrát zfilmován – 
v roce 1969 jako „Maršál“ s legendárním Johnem Waynem v hlavní roli, druhá verze zfilmovaná 
bratry Coenovými je právě v kinech pod názvem „Opravdová kuráž“. Tou druhou slavnou osobností 
je pak basketbalová hvězda a hráč Chicago Bulls Scottie Pippen, se kterým Rodney v Hamburku 
vyrůstal. 
  

cardmag | vít skřebský l gpe  
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BEZPEČNOST 

Workshop PCI DSS za účasti Visa Europe 
 
Praha, únor 2011 - Na základě pozvání domácích bank a ve spolupráci s pražskou kanceláří 

Visa Europe se uskutečnil v průběhu prvního čtvrtletí 2011 
odborný workshop na téma PCI DSS. Pořadatelem akce bylo 
Sdružení pro bankovní karty (SBK). Odborným garantem workshopu byla asociace 
Visa Europe, která zároveň zajistila účast vysoce kompetentních odborníků právě z 

oblasti PCI DSS. Hostitelem akce byla Česká spořitelna, která zajistila pro všechny účastníky služby a servis na 
vysoké úrovni.  
 

Prezentace asociace Visa Europe, které byly reakcí na konkrétní požadavky pracovní skupiny SBK/PCI se staly 
velmi významným nástrojem pro zpřesnění výkladu oblasti PCI na domácím trhu. Více informací o problematice 
PCI DSS v českém jazyce naleznete na www.pcistandard.cz resp. v originálním znění na 
www.pcisecuritystandards.org 
 

cardmag | roman kotlán l sbk 

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery: 
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PROFIL ZEMĚ 

Rumunsko z pohledu platebních karet 

  

Knížectví walašské a moldavské v Rumunsku - na jih a východ od Karpatského pohoří bylo 
po staletí vazalským státem turecké Ottomanské říše - získala autonomii až v roce 1856, 
po zeslábnutí turecké říše. Obě knížectví se sjednotila v roce 1869 a po několika letech 
přijala nový název Rumunsko (rumunsky România). Novému státu se dostalo 
mezinárodního uznání v roce 1878, ustavilo se jako království. V 1. světové válce se 
Rumunsko přidalo na stranu spojenců a po ní získalo nová území, zejména Transylvánii. 

Ve 2. světové válce se Rumunsko v r. 1940 přidalo na straně Osy a spolu s Německem přepadlo v roce 1941 
Sovětský Svaz. O tři roky později bylo obsazeno SSSR a podepsalo příměří. V roce 1947 vznikla „lidová republika“ 
a rumunský král Michal I. musel opustit zemi. (Do vlasti se směl oficiálně vrátit až v roce 1997 ve svých 76 
letech.) V roce 1965 se moci ujal diktátor Nicolae CEAUSESCU a se svou tajnou policií Securitate vybudoval 
totalitní stát. Svržen byl v roce 1989, ale postkomunističtí ministři byli u moci až do roku 1996. Rumunsko 
vstoupilo do NATO v roce 2004 a do EU v roce 2007.  
  

Oficiální název zní Rumunsko, státoprávním uspořádáním se jedná o parlamentní demokracii. Stát je rozdělen na 
41 krajů. Státní svátek Den sjednocení (Rumunska a Transylvanie) připadá na 1. prosinec (1918). Právní systém 
je založen na občanském právním systému. Rumunsko nepřijalo povinné soudní pravomoci Mezinárodního 
soudního dvora v Haagu. Prezidentem republiky je Traian BASESCU (od 20. prosince 2004), předsedou vlády je 
od r. 2008 Emil BOC.  
  

Rumunsko svou rozlohou 238 391 km2 (ČR je 10x menší, 78 866 km2) zaujímá 12. místo v Evropě a počtem 
obyvatelstva 21 904 551 (2011 odhad) (v ČR 10 190 213 obyv., tj. 1/2) je na 8. místě. Hustotou obyvatelstva 92 
obyv/km2 je na 19. místě (srov. s první Maltou - 1 282, UK - 250, Francie - 111, ČR - 130); přirozený přírůstek 
obyvatel je -0,252%%, tj. úbytek 55 200 obyv. ročně. Délka pozemní hranice činí 2 508 km. Délka mořského 
pobřeží je 225 km. Nejnižší bod je Černé moře (0 m), nejvyšší hora Moldoveanu 2 544 m v karpatském pohoří. 
Mezi přírodní hrozby patří zemětřesení a sesuvy půdy. 
  

Rumunsko, které se připojilo k Evropské Unii 1. ledna 2007, zahájilo přechod od komunismu v r. 1989 s poněkud 
zastaralou průmyslovou základnou a nedostačujícím výkonem. Do roku 2000 vstoupilo po tříleté recesi se silným 
růstem vlivem silné exportní poptávce z EU. Domácí spotřeba a investice měly vliv na silný růst HDP, ale vedly 
také k velké nerovnováze běžného účtu. Makroekonomické zisky Rumunska pouze v posledních letech zahájily 
vytváření střední třídy a řešení rozšířené chudoby. Korupce a přílišná regulace znevýhodňují podnikatelské 
prostředí. Inflace vzrostla v letech 2007-2008, posilována silnou spotřebitelskou spotřebou a neúměrným 
nárůstem mezd, stoupající cenou energií, celonárodním suchem a rostoucími cenami jídla a uvolněním daňové 
discipliny. HDP Rumunska se významně snížil v posledním čtvrtletí 2008 vlivem dopadu globální finanční krize; 
HDP v r. 2009 poklesl o více než 7%, což Rumunsko vedlo k půjčce ve výši 26 mld. USD od Mezinárodního 
měnového fondu (IMF) a EU. Drastická opatření požadovaná IMF vedla k dalšímu 1,9% poklesu v 2010. 
Rumunská ekonomika má četné přírodní zdroje: tenčící se zásoby nafty, dále dřevo, zemní plyn, uhlí, železnou 
rudu, sůl, zemědělskou půdu (40% rozlohy), vodní energii. 
  

Pracovní síla čítá 9,35 milionu, (42,6% obyv. v 2010, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 70,4% (v 
ČR 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 15,4 mil. V zemědělství pracuje 29,7%, (v ČR 2,2%, při tom srovnej 
podíl obdělávatelné půdy: ve Slovinsku 8,53%, v ČR 38,3%), v průmyslu 23,2% (v ČR 59,5%) a ve službách 
47,1% (v ČR 38,3%, Slovinsku 62,8%) obyvatelstva (2006). Nezaměstnanost stoupla na 8,2%. Počet obyvatel 
pod hranicí chudoby činí 25%. Míra inflace ve spotřebitelských cenách: dosáhla 6% (2010). Míra nezaměstnanosti 
dosáhla 8,2%. Míra migrace (2010) je -0,26 migrantů/1000 obyv. (Česko 0,97 migrantů/1000 obyv.), tj. úbytek 
5700 ročně (v ČR přírůstek 9 885). 
  

Na jednu ženu připadá 1,29 narozených dětí (v Chorvatsku 1,43, v Turecku 2,21). Očekávaný věk dožití při 
narození je 73.98 let (v Chorvatsku 75,35, v Řecku 80 let). Obyvatelstvo se skládá z mnoha národností: Rumunů 
89,5%, Maďarů 6,6%, Romů 2,5%, Ukrajinců 0,3%, Němců 0,3%, Rusů 0,2%, Turků 0,2% (sčítání 2002). Všech 
ortodoxních věřících je 86,8%, všech protestantů 7,5%, římských katolíků 4,7%, muslimů 0,9%, bez vyznání 
0,1%. Výdaje na vzdělání činí 4,4% HDP (2007) (v ČR 4,4%, 2008).  
  

Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2009), telekomunikační systém se rychle 
vyvíjí, zejména mobilní sítě. Infrastruktura (2009): počet pevných telefonních linek dosáhl 5 313 mil. (v ČR 2,092 
mil., 2009) s hustotou 20 linek na 100 obyv., počet mobilních čísel 25, 377 mil (v ČR 14,258 mil., 2009) 
s hustotou 115 mobilů na 100 obyv. Počet internetových serverů (2010) dosáhl počtu 2,464 miliónů (v ČR 3,494 
mil., 2009) a počet internetových uživatelů činí 7,787 mil. (v ČR 6,681 mil., 2009). Další komunikační 
infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic 
vzhledem k rozloze není rozsáhlá, jen 10 784 km (v ČR 9 620 km), síť silnic dosáhla 81 713 km, včetně 321 km 
dálnic (v ČR 128 582 km, včetně 691 km dálnic), a délka vodních cest je 1 731 km (v ČR 664 km). 
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V tabulce je srovnání ekonomik Rumunska a Česka. 

 
Bankovní systém ve Rumunsku 
 

Národní Banka Rumunska byla založena v r. 1880. Dnešní bankovní průmysl sestává z 31 komerčních bank, 10 
poboček zahraničních bank, 1 spořitelny a 1 družstevní banky. Z těchto 43 institucí je 37 vlastněno zahraničními 
subjekty, 4 jsou národní privátní banky a ve 2 bankách má stát majoritu. Ústřední instituce kreditních družstev je 
Casa Centrala a je vlastněna členy. Největší bankou z hlediska jmění je Banca Comerciala Româna (BCR); 25% 
podíl byl získán Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a Mezinárodí finanční korporací (IFC) v r. 
2003; zbytek koupila rakouská Erste Bank (za 3,8 mld. EUR). BCR provozuje 9% poboček v Rumunsku, má 
největší síť bankomatů, je největším vydavatelem karet a provozovatelem POS terminálů. Jako první státem 
vlastněná banka byla privatizována Banca Româna pentru Dezvoltare bance Société Générale de France (1998) 
(BRD), je nyní druhou největší bankou. Casa de Economii şi Consemnatiuni (CEC) obdržela bankovní licenci 
v 2005, pak následovala nepodařená privatizace a nový management pokračuje v restrukturalizačním procesu; 
banka byla v 2008 přemenována na CEC Bank a provozuje síť 1 402 poboček, dvě třetiny na venkově. 

Vydávání karet v Rumunsku 
  

První platební karty byly v Rumunsku vydány v r. 1995 (v ČR domácí v r. 1989 a mezinárodní v r. 1990), ale trh 
se s nimi rozvinul až po roce 2000. Do konce roku 2006 bylo vydáno 9,5 mil. karet, do konce roku 2010 již 27,163 
mil. karet (z toho v oběhu byla slabá polovina, 12,587 mil. Karet). Podle počtu vydaných karet je Rumunsko na 4. 
místě v CEE. Počet karet na obyvatele je 1,24 karty (u skupiny 15 -64 let jde o 1,76 karty).  
  

Typy karet  
  

Debetní karty v Rumunsku představovaly 82% podíl všech karet (7,8 mil. v 2006). Z toho bylo VISA Debit/
Electron 53% a Maestro/MasterCard 47%. Pět největších vydavatelů vydalo 84% všech debetních karet. Kreditní 
karty zaujaly 17% trhu a vydává je omezený počet vydavatelů.  

Srovnání ekonomik, 2010 (odhad) Rumunsko Česko 

HDP (při paritě kupní síly) 
253,3 mld. USD  
6 141 mld. CZK 
347,3 mld. EUR 

261,5 mld. USD 
6 327 mld. CZK 
357 mld. EUR 

Počet obyvatel 21,9 mil. 10,190  mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2010) 
11 500 USD 
278 817 CZK 
15 768 EUR 

25 600 USD 
620 672 CZK 
35 101 EUR 

Počet pracujících 9,35 mil. 5,38 mil. 

Nezaměstnanost 6% 7,1% 

Míra inflace 8,2% 1,5% 

Největší sítě bankovních poboček 2008 

Banka Počet poboček 

CEC Bank 1 402 

Casa Centrala 915 

BRD- Group Société Générale 903 

Banca Comerciala Româna (BCR) 641 

Raiffeisen Bank 555 

Banca Transilvania (BT) 532 

Celkem 5 největších bank 455 
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Typy platebních karet v Rumunsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartové společnosti 
  

Kartová společnost VISA vedou na trhu jak v debetních kartách (53% podíl v tomto sektoru), tak v kreditních 
kartách (43%). MasterCard se zasloužil o zbývající debetní karty (47%) a vydal 36% národních platebních karet. 
Karty privátní značky EuroLine představují asi 20% z celkového počtu platebních karet v Rumunsku. Karty 
American Express se vydávají jen několik posledních let jako niche produkt, i když v oblasti charge karet vede.  
 

Kartové programy a produkty v Rumunsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Využívání karet v Rumunsku 
  

Bankomaty 
  

Infrastruktura; téměř všechny banky vydávající karty mají vlastní síť ATM. Nejsou zavedeny nebankovní 
provozovatelé bankomatů a pouze komerční banky dosud instalovaly ATM - i když Express Cash má plány 
vybudovat si se sponzorskou bankou vlastní síť.  
  

Iniciativa vytvořit národní síť ATM, provozovanou zpracovatelským centrem RomCard, ztroskotala na konfliktních 
zájmech. Vzhledem k tomu, že všechny karty v Rumunsku jsou vydané pod VISA nebo MasterCard, předávané 
transakce mezi bankami se nakonec objeví v mezinárodních sítích. Navíc čtyři společnosti zpracovávající karty 
jsou také aktivní i ve zpracování ATM transakcí (PayNet, Provus, Euronet,  First Data), často konají jménem bank 
s drobným počtem ATM. Banky BCR, BRD, Bancpost, Banca Transilvania (BT) a UniCredit Tiriac (UTB) 
zpracovávají ATM transakce in-house. 
  

Velikost; s instalovanými 9 048 bankomaty na konci roku 2008 (a dle Národní banky Rumunska 10 100 
bankomatů na konci 2010) zaujímá Rumunsko čtvrté místo v CEE, s 6% celkového počtu instalací.  
  

Hustota; poměr 407 ATM/milión obyvatel staví Rumunsko na páté poslední místo v CEE (v Česku je nasazeno 338 
bankomatů/mil. obyv.). Hustota ATM vzhledem k počtu poboček je 123 ATM/100 poboček. Hustota vzhledem 
k rozloze země je 42 ATM na 1000 km2 (devátá země v CEE, 2010), v Česku to je 49 ATM na 1000 km2.  
  

Umístění; přednostní umístění bankomatů jsou bankomaty ve zdi a mimo pobočky (dohromady 90%).   
  

Funkcionalita; nejrozšířenější další funkcí je tisk zůstatku, který je dostupný na 94% bankomatů. Zobrazit 
zůstatek lze na 82%, a změna PINu je možná na 79% ATM.  
  

Oproti Česku jsou v Rumunsku na 90% ATM barevné obrazovky, asi 25% má možnost navádění hlasem (pro 
špatně vidoucí a nevidomé), na 35% ATM je integrovaná kamera a více než 70% ATM je ve shodě s 3DES 
standardem. Se standardem EMV pro čipové karty bylo nastaveno přes 90% ATM.  
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Umístění bankomatů v Rumunsku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet a hodnota transakcí 
 

Na 10 100 bankomatech bylo v r. 2008 provedeno v průměru 2 046 výběrů hotovosti/na bankomat za měsíc, tj. 
transakcí 222 mil. ročně. Celkový objem výběrů za rok 2008 dosáhl 22,4 mld. EUR (RON 83 mld.). V průměru se 
jednalo o 101 EUR/transakci (v západní Evropě činí 117 EUR).   
 

Obchodní místa 
 

V Rumunsku přijímá karty 8 bank pod značkami VISA a MasterCard. Šest z nich provozuje významnou síť: 
Bancpost, BCR, BRD, BT, Raiffeisen Bank a UTB, které přijímají čtyři mezinárodní karty: VISA, MasterCard, Diners 
Club a JCB. Počet obchodníků přijímající karty vzrostl ke konci roku 2006 na téměř 36 000.  
 

Počet a objem transakcí 
 

Rumunští držitelé karet provedli v roce 2006 na 26,4 mil. kartových transakcí, o 12,5 mil. více než v r. 2004. 
Hodnota těchto transakcí dosáhla překvapující výše 1 258 mil. EUR, ve stejném období došlo k navýšení z 367 
mil. EUR, což podle parametru CAGR je nárůst o 85%. Průměrná hodnota transakce od r. 2004 významně 
vzrostla, ale Rumunsko je stále 3. poslední zemí v CEE regionu. 
 

Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik rumunského a českého kartového trhu 
Přihlédneme-li k dvojnásobnému počtu obyvatelstva v Rumunsku oproti České republice, je trojnásobný počet 
vydaných karet úctyhodné číslo. Struktura a počty transakcí a objemy plateb naznačují, že je Rumunsko ve fázi 
pokročilého používání karet, kdy počet plateb na kartu převážilo počet výběrů hotovosti na kartu. Je to dáno i 
rozvojem počtu obchodních míst vzhledem k rozloze státu (206 000 obchodních míst v Rumunsku oproti 65 293 
v ČR, 2010).  
 

 

cardmag | františek tomášek research | rbr london, CIA factbook,  Národní banka Rumunska  

2010 Rumunsko   Česko   

Počet bankovních karet 27 163 000 % 8 985 575 % 

Počet karet/osobu (15-64 let) 1,24   1,23   

Počet plateb/kartu/rok 17,1   20,3   

Počet výběrů hotov/kartu/rok 14,4   18,2   

Počet transakcí         

Počet plateb 26 400 0000   181 228 776 53 

Počet výběrů 222 000 000   162 688 149 47 

Objem transakcí         

Objem plateb (CZK) 1 258 000 000   
210 374 704 629 CZK 

  
7 811 908 824 EUR 

Objem výběrů (CZK) 22 400 000 000   
609 466 253 700 CZK 

  
22 631 498 466 EUR 

Průměrná platba 46 EUR   1 194 CZK   

Průměrný výběr 
101 EUR 

  3 500 CZK   
2 448 CZK 
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KOMENTÁŘ 

Zpět ke zlatému standardu? 

  

Praha, březen 2011 - Financial Times uveřejnil  23.března zprávu o návrhu zákona, kterým by se ve 
státě Utah (USA) mělo legalizovat používání amerických zlatých a stříbrných mincí (dosud 
vydávaných jako numismatické nebo investiční) jako oficiálního platidla v běžném obchodním 
styku.  Podle komentátorů jde o výraz rostoucí nedůvěry k dolarové inflační politice Fed a údajně 
existují obdobné úvahy v některých dalších státech USA. 
  

Tato zpráva vyvolává asociaci na nedávno vydaný překlad knihy Michaela Maloneye „Guide to Investing in Gold 
and Silver“ vydaný v překladu Jany Novotné pod názvem „Investujte do zlata a stříbra“ nakladatelstvím PRAGMA 
Praha.  V této zajímavé a čtivě podané knize autor rozvádí a na historických i současných příkladech dokumentuje 
myšlenku, že „znehodnocování měny kvůli veřejným pracím, sociálním programům a válce je model, který se 
v průběhu historie opakuje a končí vždycky špatně“.  Historická data o špatných koncích náhrady zlatých 
peněz  deficitní měnou ve starověkých Athénách , v Diokleciánově Římě,  ve Francii Ludvíka XV a ve Výmarské 
republice v r. 1923 syntetizuje do univerzálně platného modelu. Podle něho suverénní stát začíná s dobrými 
penězi,  kterými je zlato a stříbro, nebo plně podloženými zlatem nebo stříbrem,  jak se ale ekonomicky rozvíjí, 
začíná na sebe brát více a více ekonomické zátěže, veřejných prací a sociálních programů, případně války.  Aby to 
vše ufinancoval, krade bohatství svého lidu tím, že nahrazuje jeho skutečné peníze nekrytou měnou, kterou může 
vytvářet v neomezeném množství.  Důsledkem je inflace spotřebitelských cen, ztráta důvěry v měnu a přesun 
k drahým kovům a hmotným aktivům.   
  

Tento model aplikuje na současnou ekonomiku USA, koncepci Fed a vývoj dolaru od původní zlaté nebo zlatem 
podložené peněžní hodnoty k deficitní měně.  Současný světový finanční systém popisuje půvabnou analogií 
citací:  „Představte si velmi velikou místnost. V této místnosti jsou vedoucí ministerstva financí, Fed, 
ministerstev financí a centrálních bank zbytku světa, všech komerčních bank světa a spousta elit 
z Wall Street.  Potom si je představte jak usilovně vypisují  dlužní úpisy a předávají si je navzájem 
jak nejrychleji to dokážou. To je světový monetární systém.“ 
  

Pro ilustraci může sloužit jeden z nesčetných  zajímavých údajů v knize, totiž citát z „Grandfather Economic 
Report“ který tvrdí, že „celkový 
nezajištěný dluh Spojených států (dluh 
státních a místních vlád, dluh domácností, 
dluh obchodního sektoru plus dluh 
finančního sektoru a federální dluh 
s nezajištěnými závazky dosáhl v r. 2008 
šokujících 117 bilionů dolarů a denně roste 
rychlostí překračující růst amerického 
hospodářství“. K tomu autor na mnoha 
časových řadách vývoje ekonomických a 
finančních ukazatelů ilustruje metody jimiž 
vlády v současném finančně propojeném 
svě tě  zakrývaj í  skutečný stav 
nezajištěných měnových závazků a 
znehodnocování měnové zásoby. Skutečný 
stav odvozuje přepočítáváním na časové 
ceny zlata. Dochází k závěrům o 
nevyhnutelnosti krize a pádu nekrytých 
měn a tvrdí, že za této situace jsou drahé 
kovy nejen dobrou investicí ale také 
bezpečným přístavem. A navíc, že v historii jsou vždy krátká období, kdy zlato a stříbro jsou současně bezpečným 
pojištěním a nejvýkonnější investicí doby, dosahující obrovských zisků v absolutní kupní síle. Takové krátké 
období prožíváme podle autora právě nyní: „Neexistuje žádný pravděpodobný scénář, v němž by hodnota 
zlata a stříbra nestoupala.“ 
  

Autor píše, že začal kupovat zlato v r. 2002 za 300 USD za unci a stříbro za 4,10 USD za unci (oz). V r. 2007 kdy 
psal tuto knihu bylo zlato již na téměř 1000 USD za unci a stříbro téměř na 20 USD za unci.   
  

V dubnu 2011 dosahuje cena zlata 1475 USD/oz a stříbra přes 40 USD/oz. Ale jak citovaná kniha dokládá na 
grafech a číslech z americké ekonomiky, zdaleka to není vrchol „býčího trhu“. Analýza situace a předpovědi vývoje 
ukazují na dosud nikdy nebývalý potenciál drahých kovů. Tomu kdo chce znát podrobnosti a čísly doložený možný 
další vývoj nelze než doporučit (i přes některé chyby v překladu) přečtení hutných dvousetčtyřiceti stránek 
uvedené knihy. 
  
 cardmag | milan zátka l  foto roman kotlán  
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TECHNOLOGIE 

Vtip se skrývá v detailu 

  

Může se zdát, že vyrobit kartu je vcelku hračka. Vytvořit ale z bílého kusu plastu platební nástroj, který bude 
několik let dobře sloužit svému držiteli a zároveň odpovídat všem ekonomickým i technologickým potřebám jeho 
vydavatele, je však dlouhý proces a hraje v něm roli řada nezanedbatelných detailů. Co tedy rozhoduje o úspěchu 
  
Nezbytnou podmínkou je samozřejmě držet krok s vývojem na trhu. Platební karty a služby s kartami spojené se 

neustále mění a rozvíjí, v současné době nejvíce prezentovanou změnou je bezpochyby 
nástup bezkontaktních karet. Global Payments Europe se na přechod k bezkontaktním 
kartám připravuje již od minulého roku. Hmatatelným výstupem těchto příprav byla investice 

do nových technologií, např. pořízení nové vysoce moderní personalizační linky. Díky tomu je nyní firma schopna 
připravit čipová data jak pro personalizaci hybridních, tak i čistě bezkontaktních karet nebo Mobile Contactless a 
karty napersonalizovat. Personalizací karet to ale nekončí, ba právě začíná.   
  

Multivendor - malá odlišnost, velká konkurenční výhoda 
  

Při rozhodování, kde nechat vytvořit své karty, ať už bezkontaktní, čipové nebo třeba i neplatební, je samozřejmě 
jedním ze zásadních kritérií cena. Klíčem k úspěchu je však šetřit na tom správném místě. V tomto ohledu je 
velkou výhodou nezávislost na dodavateli plastu a typu čipu – jedna z hlavních charakteristik Global Payments 
Europe. Protože Global není přímo závislý na konkrétním výrobci karet, je mu jedno, zda je výrobce z Česka, 
Evropy, nebo Číny. Zajímá se pouze o úroveň kvality a je schopen operativně měnit dodavatele v závislosti na 
ceně jejich dodávek a kvalitativních nárocích na výsledný produkt. Díky tomu může pro různé karetní produkty 
použít plasty od více výrobců a v případě potřeby snadno přejít od jednoho dodavatele plastů k jinému, nebo 
využít plasty dodané přímo klientem. Klient tak profituje z nezanedbatelných úspor, které přitom nemají negativní 
vliv na kvalitu karty. 
  

Personalizace … a co dál? 
  

Skutečná přidaná hodnota u personalizace karet je ovšem v řadě detailů, které mají ve výsledku na úspěch 
karetního produktu zásadní vliv. Váš karetní produkt může být o krok 
napřed oproti konkurenci například díky využití pokročilejších 
technologií, dosažení nejvyšší kvality nebo efektivnějšímu marketingu. 
  

Global Payments se soustředí právě na tyto doplňkové služby a nabízí 
tak například 100% výstupní kontrolu správné komunikace 
bezkontaktního rozhraní. Vydavatel karty má pak jistotu, že všechny 
karty zasílané konečnému držiteli jsou plně funkční. Vedle toho 
vysokokapacitní personalizační linka Global Payments umožňuje 
individuální dodatečný plnobarevný tisk, například podobizny klienta 
nebo loga partnera, včetně plné personalizace a volitelné ochrany za 
použití dodatečné laminace. Stačí pak mít dostatečné množství karet s 
„univerzálním“ designem a následně si variabilně datově řídit výrobu 
karet, včetně jejich finálního designu. 
  

Napersonalizovat kartu ale nestačí. Důležitá je i forma, jakou vydavatel 
karty komunikuje se svým klientem. Dopis, ve kterém je karta 
doručována, má z tohoto pohledu velký potenciál a lze z něj vytvořit 
efektivní marketingový nástroj. Global Payments toto svým klientům 
umožňuje prostřednictvím individuálního vytvoření designu 
dopisu v závislosti na typu karetního produktu, designu image karty, 
věku klienta a řadě dalších faktorů, které vydavatel karty vyhodnotí 
jako marketingově zajímavé. Více o využití dopisu k posílení efektivity 
marketingu naleznete v následujícím článku „Odkryjte možnosti bankovního dopisu“. 
  

Ještě větší interakci mezi vydavatelem karty a jeho klientem umožňují osobní webové stránky klienta. Global 
Payments dokáže na základě dat ze CRM, např. o klientově věrnostním systému, vytvořit takové webové stránky, 
které budou znít na jméno konkrétního klienta a zobrazí mu informace o stavu jeho věrnostního bodového účtu 
nebo novinky o produktech a službách vydavatele karty.  
 
 
Odkryjte možnosti bankovního dopisu 

  

Banky svým klientům dnes už běžně nabízejí karty s potiskem osobními motivy, jmény nebo obrázky. Papírový 
dopis, ve kterém zákazníkovi karta přijde, však bývá obsahově velmi strohý a nabízí pouze nejnutnější informace 
většinou technického rázu. Přitom je to dokument, který otevře a přečte téměř 100% zákazníků. Z tohoto 
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pohledu je vlastně dopis s platební kartou marketérovým malým snem. Zatím však nedosažitelným. 
  

Důvodů může být více. Od pouhé konzervativnosti, přes specifický a nedotknutelný účel dokumentu, až po různá 
technická omezení. Poslední jmenovaný důvod dnes již padl, takže se můžeme s chutí pustit do experimentování 
a pozvolného odbourávání ostatních důvodů.  
  

Dopis zasílaný s kartou je vzhledem ke svému primárnímu účelu velmi citlivým dokumentem, s jehož obsahem je 
nutné pracovat pečlivě a nepůsobit na klienta prvoplánově. Standardní postupy personalizace v podobě 
variabilních textů a dat nejsou pro tento případ dostatečné, a proto je nutné zapojit do akce i fotografie, obrázky 
a grafiku obecně. Tento přístup umožňuje společná služba Global Payments Europe a Copy General Onsite 
Services, která propojuje procesní a odborné znalosti kartového prostředí s novými postupy na trhu tisku 
variabilních dat – VDP. Služba přináší vysokou individualizaci každého nosiče karty (např. dopisu) podle 
předem zvolených kritérií a vytváří tak jedinečně zaměřené dokumenty, které promlouvají ke svému čtenáři 
každým detailem svého vzhledu.  
  

Služba VDP výrazně rozšiřuje počet prvků na dokumentu, které je možné personalizovat a tím i lépe přizpůsobit 
sdělení cílové skupině zákazníků. Personalizovat lze grafiku i veškerý text včetně fontu písma a barvy, vše je 
přitom řízeno z databáze a automaticky umisťováno do dokumentu podle předem dané logiky. I přesto, že jde o 
individuální grafiku, není tisk dopisu složitý. Stačí připravit jednu šablonu, která bude generovat individuálně 
laděné dokumenty s minimální námahou a bez časových prostojů.  
  

Služba VDP v sobě skrývá schopnost přeměnit dopis s kartou na silný marketingový nástroj. Umožňuje nejenom 
graficky sladit papírový nosič s nalepenou kartou a umocnit tak celkový dojem, ale i zvýšit loajalitu zákazníků a 
citlivým způsobem nabídnout další produkty a služby, aniž by to zákazník vnímal jako negativní informaci.      
 
 
Platební terminály a jejich vývoj za posledních 15 let. 
 

Nevím, jestli jsem dostatečně kompetentní hodnotit uplynulých 15 let z pohledu samotných technologií a výrobců 
platebních terminálů, ale v dané oblasti se pohybuji již dost dlouho na to, abych mohl napsat pár postřehů. 
 

Když jsem v roce 1996 začal pracovat na projektu zavedení čipových karet v jedné naší bance, neměl jsem 
představu, kde budu já ani technologie za 15 let. Byla to doba, kdy se karty používaly hlavně pro výběr 
z bankomatů, obchodníků s terminály bylo málo a světu vládly sprintery. Čipy tenkrát 
znamenaly průlom v bezpečnosti a bylo možné zabezpečit i off-line transakce PIN a 
elektronickým podpisem. Bylo také možno zpracovávat mnohem víc informací 
uložených na čipu. Práci na projektu jsem tehdy bral jako velkou osobní výzvu. Už od 
počátku bylo jasné, že volba používat čipové technologie byla správná (vždyť také v roce 96 byla vydána první 
EMV „kuchařka“). I spolupráce s Europay na projektu CLIP byla zajímavá i když tehdy jsem spolupracoval pouze 
okrajově při konzultacích k funkčnosti terminálů. To už ale byly nové, 8-bitové terminály Ingenico, které banka po 
pilotu prvních ještě hodně jednoduchých terminálů začala používat. Ale oba typy již měly svůj externí PIN pad pro 
zadání PIN. Proti starým, pouze magnetické karty akceptujícím Verifonům, to byl obrovský skok kupředu. 
V průběhu let se technologie neustále vyvíjely, podobně jako osobní počítače (i když ne tak horentně) a nově 
nastoupily 16 bitové terminály (vzpomínám na první Amadea v té době s neuvěřitelně velkou pamětí) a 
v posledních letech se konečně objevily i 32 bitové modely.  Terminály se postupem doby stávaly mnohem 
elegantnějšími od prvních hranatých krabic k designovým skvostům (některé dokonce získaly mezinárodní ceny za 
design – Ingenico I7XXX), nabíraly na výkonu (ruku v ruce s novými procesory uvnitř), zmenšovaly se rozměry. 
Většina terminálů byla v daném období přibližně na stejné úrovni, velký rozdíl byl ale v jejich podpoře. Tady 
udělalo Ingenico velký kus práce a díky přímé i nepřímé podpoře získalo pozici, na kterou jsme doposud hrdí.  A 
jsem rád, že jsem se mohl aktivně této podpory účastnit a že je to tak trochu i má zásluha. Za posledních 10 let 
se ale změnilo nejvíce to, co není zvenku vidět ale to co se skrývá pod různými zkratkami (Ivan Mládek by měl 
radost a mohl by lehce napsat další píseň) - PIN, DES, RSA, CDA, PCI, PTS ad. - bezpečnost. Úroveň bezpečnosti 
a zabezpečení transakcí v současných terminálech stoupla několikanásobně a stále se připravují nové specifikace. 
Někdy mám pocit, že bezpečnostní oddělení kartových asociací vymýšlejí nové specifikace ne proto, aby zvýšili 
bezpečnost transakčních dat, ale proto, aby mohli aplikovat novou zkratku, kterou budou najatí konzultanti za 
velké „školné“ dál prosazovat u nic netušících a spokojených uživatelů.  
 

V každém případě přechod na čipové karty nám umožnil přeskočit jednu platebních šeků a ulehčil běžným 
uživatelům život. Magnetické karty se vydávaly s běžnou expirací dvou let, což znamenalo, že každé dva roky nám 
byla karta vyměněna za novou, obvykle s novým PIN. Když už se ho držitel karty naučil, tak se zase učil 
další.  Nové čipové karty už jsou až s pětiletou expirací a navíc s možností změny PIN – to už je samo 
o sobě nádhera. 
 

Poslední období je už ve znamení „mávacích“ karet, technologie, která se rozšířila díky používání ve veřejné 
dopravě (OpenCard k tomu ale nepřispěla ani trošičku) a schémata Calipso, Felica, Mifare a později Desfire jsou 
již dnes ve světě standardem ve veřejné dopravě.  Možná i tento úspěch pomohl k definování a postupnému 
zavádění bezkontaktních technologií u platebních karet. Nemám informace o JCB, ale ostatní asociace AMERICAN 
EXPRESS, MASTERCARD i VISA mají svá bezkontaktní schémata, která neustále vylepšují a podle nich se 
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přizpůsobují i výrobci terminálů.  Musím nás pochválit, ale Ingenico bylo vždy průkopníkem v zavádění nových 
technologií a jako první integrovalo vlastní bezkontaktní snímač do PIN padu (I3070) či certifikovalo první zařízení 
dle PCI PED 2.0. Ingenico bylo také prvním výrobcem platebních terminálů, který spoluzakládal s výrobci 
mobilních telefonů a karet NFC group. Myslím, že už v roce 2007 jsme na prezentaci Cardfora ve Zlíně ukazovali 
bezkontaktní platby na terminálu Ingenico. Tehdy jsem očekával, že vývoj bude rychlejší a bezkontaktní 
technologie u nás začnou nastupovat do dvou let. Mýliti se je lidské, hlavně že teď už to je takříkajíc za rohem. Za 
Ingenico může říct, že jsme plně připraveni a všechny nové produkty jsou ve verzích včetně integrovaného 
bezkontaktního snímače - ať už je to samostatný stacionární terminál, k němu připojený PIN pad, retailový PIN 
pad nebo mobilní terminály - všechny jsou nabízeny i s technologií umožňující přijímat Amex Pay, PayPass, 
PayWave karty. Současně jsou ale připravené akceptovat transakce na bázi NFC. 
 

S příchodem dalších a dalších verzí specifikací se ale musím ptát: kam bude směřovat technologie? Po 
zavedení soft-limitů obou hlavních asociací se může stát, že s postupem času (v horizontu 10 let a více) se 
terminály obejdou bez kontaktních čteček a budou se skládat pouze z displeje, bezpečné klávesnice (nebo že by 
se klávesnice nahradila biometrickým snímačem? To už jsem také prezentoval na Cardforu, myslím, že to bylo 
kdysi dávno na cardforu v Měříně) a bezkontaktního snímače. Tisk stvrzenky už nebude nutný, protože každá 
transakce bude uložena v paměti karty a držitel si ji bude moci kdykoliv zkontrolovat přiložením k vlastnímu NFC 
mobilnímu telefonu.  Jaká bude podoba platební karty, zda to budou klasické plasty, hodinky, prsteny či telefony 
je asi v hlavách leadrů marketingových oddělení výrobců čipů. Určitě ale svět platebních karet a terminálů 
nezanikne. Jen se bude ubírat směrem k další miniaturizaci a vyšší bezpečnosti. A to je naštěstí směr, kdy se 
budou vyrábět další a další modely, mnohem více univerzálnější než dnes (z pohledu komunikací a funkčnosti), 
aplikace pro ně budou standardizovanější (už teď vidíme snahy evropské komise prosadit jednotný protokol pro 
komunikaci mezi terminály a autorizačním systémem EPAS). Hlavně se bude platit bezhotovostně všude a 
všechno už od malých částek za noviny (snad ještě budou v papírové podobě). 
 

Když se podívám na vývoj v oblasti výrobců, tak se situace také výrazně mění. Za posledních 10 let vstoupily na 
český trh značky jako Hypercom, Dionica, Gemplus či Thales (a ještě pár dalších), vývoj posledních měsíců ale 
ukazuje, že i velké značky tu nemusejí být věčně. Když před třemi roky Ingenico nabídlo Hypercomu obchod 
desetiletí, tak nikdo netušil, že se situace na poli výrobců v krátké době tak výrazně změní. Hypercom koupil divizi 
výroby terminálů Thales, Ingenico převzalo Sagem a v loňském roce skončil i Hypercom ve vlastnictví dalšího 
amerického výrobce - Verifon. Ingenico se také ocitlo v zájmu investičních bankéřů jako velmi zajímavá investice, 
ale akcionáři byli proti (to dokládá, že Ingenico má dobré základy a velmi dobré vyhlídky do budoucnosti). Je 
zřejmé, že úvahy, které jsme před třemi lety slyšeli, o tom, že nakonec zůstanou pouze dva světoví výrobci 
terminálů, měly pravdivé základy.  V Asii je mnoho nových výrobců, kteří chrlí statisíce terminálů, mnohdy velmi 
povedených po technické úrovni, splňujících tamější normy, ale pro nás (tím myslím naši velkou už jen dvojku) 
naštěstí nesplňují vždy úplně všechny požadavky na bezpečnost, ale především stále nemají to nejdůležitější - 
podporu. Bez té je jakékoliv zařízení pouhou atrapou, i když třeba za velice nízkou cenu. 
 

Nejsem vizionář, a tak jako jsem před patnácti lety nevěděl, co bude za pár let a jak dlouho v oboru zůstanu, tak 
teď jsem na tom vlastně stejně. Nevím, co bude, ale vím určitě, že to bude velmi zajímavé období a že chci být 
stále u toho. 
 

cardmag l petr měrka l ingenico 
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2011 - 30 let  
 

Vídeň/Praha, duben 2011 – V letošním roce oslaví rakouský renomovaný výrobce karet a dodavatel 
technologie Austria Card své 30tileté výročí od vzniku firmy. 
  

První dekáda 
 

Mezi roky 1981 a 1991 se z personalizačního centra rakouských šeků stal výrobce plastikových karet. V roce 1987 
se Austria Card přestěhovala do nové budovy, kde se podařilo optimálně sjednotit výrobu karet, personalizační 
centrum a administrativu pod jednu střechu. 
  

Druhé desetiletí 
 

S přibývajícím významem mikročipů  byla v roce 1993 instalována produkční linka na výrobu čipových karet. Hned 
v prvním roce vyrobila Austria Card přes 2 miliony čipů. Od roku 1994 se Austria Card nacházela ve vlastnictví 
Rakouské národní banky. V roce 1995 byla představena první karta vybavená elektronickou peněženkou Quick, 
která byla poté v Rakousku celoplošně implementována.  
  

Třetí desetiletí 
 

V posledních deseti letech vybudovala Austria Card s více než 40 zaměstnanci oddělení vývoje a projektového 
managementu kompetenční centrum pro elektronický platební styk. Zároveň se Austria Card zaměřila na export, 
především do sousedních zemí. V roce 2008 převzala řecká firma Inform Lykos 85% podílů od Rakouské národní 
banky. 

 Austria Card patří dnes k významným dodavatelům platební technologie především ve střední a východní Evropě, 
vice než 70% produkce dodává Austria Card do zahraničí. Co všechno víte nebo nevíte o Austria Card?  
  

Víte, že … měsíční produkce karet by navrstvena sahala do výšky 3.400 m, to je dvakrát výše než hora Sněžka. 
  

Víte, že … naše servisní centrum za měsíc vyrobí 9.000 personalizací. Díky možnosti vytvořit si vlastní kartu 
vytvořili naši zákazníci více než 3.500 originálních designů karet, vzniklo 350 typů dopisů na odeslání karty se 
120 typy obálek. 
  

Víte, že … se při personalizaci čipů ročně uskuteční 500 miliónů kryptografických operací. Austria Card používá 
v současné době 23 bezpečnostních hardwarových modulů.  
  

Víte, že … karty Austria Card jsou dodávány do více než 30 zemí, mezi nimi jsou i vzdálené země jako Bolívie a Srí 
Lanka. 
  

V případě jakýchkoliv otázek ke kartám nebo Austria Card je možné kontaktovat: 
  

Austria Card GmbH 
Lamezanstrasse 4-8 
1230 Vienna, Austria 
www.austriacard.at 
 

Petra Paul 
petra.paul@austriacard.at 
M: 0664 800 665 123 
  

Olga Czapova 
olga.czapova@austriacard.at 
M: 0664 800 665 119 
  

Max Paul 
max.paul@austriacard.at 
M: 0665 800 665 128  
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MOPET CZ chce konkurovat hotovosti, ne kartám  

 

Praha, 1.4.2011 - Mobilní aplikace společnosti Mopet je koncipována jako konkurence 
hotovosti, nikoli platebních karet. V České republice je 75 až 80% plateb (jak početně, tak 
objemově) realizováno hotově a to je oblast, kterou společnost vnímá jako příležitost a na 
kterou hodlá cílit. Společnost Mopet by měla spustit novou službu mobilních plateb ke 

konci letošního roku s tím, že její akcionářská struktura by se v té době měla ustálit na čtyřech zúčastněných 
bankách a třech velkých operátorech. 
 

O MopetCZ 
 

MOPET CZ a.s. je společnost připravující nový platební standard pro Českou republiku - placení pomocí mobilního 
telefonu s možností přímého napojení na bankovní účet uživatele. Společnost vznikla v listopadu roku 2010. 
Společnost MOPET CZ a.s. má nyní sedm akcionářů - mobilní operátoři Telefónica O2 Czech Republic a Vodafone, 
Česká spořitelna, a.s., GE Money Bank, a.s., Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank, a.s. a společnost A-
communications. Základním cílem společnosti je vybudovat transakční centrum pro mobilní platby. Služba umožní 
klientům bezpečně platit a posílat peníze z mobilního telefonu v jakoukoli denní či noční hodinu. Platby jsou 
uskutečněny okamžitě. Termín uvedení služby na český trh je plánován na konec roku 2011. Službu v tuto dobu 
podpoří všichni mobilní operátoři a čtyři banky, které jsou současně i akcionáři společnosti. Ani klienti ostatních 
bank nezůstanou bez možnosti platit Mopetem, služba bude k dispozici s drobnými omezeními i jim. 
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POHLED ZE SLOVENSKA 

Bratislavská městská karta sklízí první úspěchy mezi obyvateli i bankami  
 

O Bratislavskou městskou kartu, která spojuje běžné výhody 
městských karet, mimo jiné kupon na MHD, slevy v městských 
organizacích, průkaz do knihovny apod., s platební kartou, už od 

15. ledna 2011 projevilo zájem téměř 13 000 občanů Bratislavy. Kladný přístup k Bratislavské 
městské kartě je zřejmý i ze strany slovenských bank. Do projektu totiž od 1. března 2011 vstoupila 
čtvrtá banka - Volksbank Slovensko. Ostatní partnerské banky nabízejí 
svým klientům v rámci Bratislavské městské karty další výhody. 
Podobný projekt jako je Bratislavská městská karta, která slouží rovněž 
jako platební karta s možností využití bezkontaktní technologie 
MasterCard PayPass, funguje v rámci regionu střední a východní Evropy 
pouze v Polsku. 
 

Praha, 7. března 2011 - Bratislavská městská karta, která jedinečným způsobem kombinuje několik funkcí 
najednou (jízdenka v MHD, získaní slev do ZOO, městských galerií, městských muzeí, u komerčních partnerů nebo 
průkazka do knihovny atd.) včetně té platební, u obyvatel Bratislavy boduje. Ti si již zažádali celkem o 12 977 

karet u 3 partnerských bank (OTP Banka, VÚB, UniCredit Bank 
Slovensko), které jsou do tohoto projektu od počátku zapojeny, 
včetně Dopravního podniku. Z uvedeného počtu držitelů 
Bratislavské městské karty si dopravní funkci aktivovalo 2 690 
občanů. Za období jednoho a půl měsíce fungování Bratislavské 
městské karty je to tedy velmi pozitivní vývoj, který předčil 
očekávání Magistrátu. I na straně slovenských bank se projekt 
úspěšně rozvíjí. Banky se snaží svým klientům v rámci Bratislavské 
městské karty přinášet nadstandardní benefity. Od 1. 3. 2011 
začala vydávat Bratislavskou městskou kartu i Volksbank 
Slovensko, která se tak stala čtvrtou partnerskou bankou.  

 

„Bratislavská městská karta, vydávaná od 1. března 2011, je pro Volksbank Slovensko a její klienty 
dalším rozšířením portfolia multifunkčních platebních nástrojů s bezkontaktní technologií. Pro naše 
klienty není tento rychlý a pohodlný způsob placení novinkou, jelikož banka začala využívat tuto 
technologii jako první na Slovensku už v roce 2008. Bratislavská městská karta má však i další 
rozměr: jsme přesvědčeni, že u našich klientů - Bratislavanů přispěje k budování loajality a hrdosti 
na svoje město. A naší bance je ctí nabízet tento výjimečný produkt ve svých pobočkách,“ říká Jana 
Lukáčová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace VOLKSBANK Slovensko. 
 

„UniCredit Bank jako první na Slovensku uvedla předplacenou a zároveň dobíjitelnou kartu 
v Bratislavě. Jedná se o Bratislavskou městskou kartu bez založení účtu s multifunkčním využitím. 
Je to karta, kterou si klient dobíjí podle toho, kolik plánuje utratit. Tuto možnost nabízí pouze 
UniCredit Bank a Bratislavané o ni aktivně žádají,“ zdůraznila Monika Kohútová, členka představenstva a 
ředitelka Divize retailového bankovnictví. „Tato inovační technologie v bankovnictví znamená, že klient 
může mít svoje prostředky pod naprostou kontrolou. Kartu si může klient pravidelně dobíjet určitým 
kreditem podle vlastního uvážení,“ dodala Kohútová. 
 

„K jednomu účtu je ve VÚB bance možno vydat i několik Bratislavských městských karet. Má-li 
například u nás účet jeden z manželů, může k němu získat i kartu pro svého partnera a děti ve věku 
od 10 let,“ uvedl Adrián Ševčík, člen představenstva a vrchní ředitel úseku retailového bankovnictví VÚB 
banky. 
 

„OTP Banka Slovensko, a.s. jako jediná nabízí Bratislavanům kromě standardní Bratislavské 
městské karty i BMK s licencí EURO < 26 pro děti a mládež od 10 do 24 let, která svým držitelům 
nabízí ještě více výhod a bonusů. Držitel karty s licencí EURO < 26 má licenci během prvního roku 
bezplatně. OTP Banka vydává Bratislavskou městskou kartu k běžným účtům na celou dobu 
platnosti - 3 roky - bezplatně,“ sdělila Tatiana Jonáková, PR manažerka a mluvčí OTP Banky Slovensko, 
a.s. 
 

Díky spolupráci se společností MasterCard plní Bratislavská městská karta i funkce běžné platební karty včetně 
použití při mezinárodním platebním styku. Významný benefit představuje především možnost využívání 
bezkontaktní technologie MasterCard PayPass, která je do této karty zabudována. Tato unikátní platební 
technologie umožňuje provádět platební transakce rychleji, pohodlněji a sofistikovanějším způsobem oproti 
standardnímu placení kartou. Bezkontaktní technologie MasterCard PayPass funguje již v 36 zemích světa, ve 
kterých můžete pomocí PayPass zaplatit u 276 000 obchodníků. Takováto multifunkčnost není ve střední a 
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východní Evropě ojedinělá. S podobnými projekty se setkáme kromě Slovenska také v Polsku. V ostatních 
regionech světa jsou městské karty postupně úspěšně rozšiřovány. 
 

„Městské karty slouží lidem především k ulehčení a zkvalitnění jejich každodenního 
života. Možnost využití platební funkce včetně bezkontaktní technologie MasterCard 
PayPass představuje pro uživatelé komfortnější a rychlejší cestu, jak své finanční 
prostředky využít pro běžné účely ve spojitosti s ostatními benefity karty. Tomu 
nasvědčuje i počet vydaných PayPass nosičů, kterých je na světě již 88 milionů a 
využívají se pro různé účely, např. pro platby u obchodníků, nebo v oblasti sociálních 

služeb,“ uvádí Chris Kangas, Senior Business Leader, Product Management, MasterCard Europe. 
 

„Společnost First Data je partnerem projektu Bratislavské městské karty od samého začátku 
a v této spolupráci plánujeme pokračovat i nadále, zejména formou rozvoje produktu a s ním 
souvisejících služeb. Projekt Bratislavské městské karty je prvním typem spolupráce, kde First Data 
působí v roli plnohodnotného partnera projektu a nikoli jen jako technologický dodavatel bankám,“ 
uvedl Juraj Tomanka, Managing Director, First Data CEE. 
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MasterCard je leadrem v bezkontaktních platbách na středoevropském  
trhu 
  
Na Slovensku bylo vydáno přes 50 000 PayPass karet. Společnost MasterCard je leadrem v 
bezkontaktních platbách na středoevropském trhu. Od roku 2008 
poskytuje bezkontaktní platební technologii MasterCard PayPass na 
Slovensku. Je zde již přes 2000 platebních terminálů a PayPass mohou 
využít klienti 4 slovenských bank. Tyto zkušenosti je MasterCard 
připraven využít při zavádění bezkontaktních plateb i v České 
republice.   
  

Praha, 8. března 2011 - Již od roku 2008 je na Slovensku využívána unikátní technologie bezkontaktních plateb - 
MasterCard PayPass. Ta výrazně urychluje platby kartou. Celá platba trvá okamžik. Držitel karty vybavené 
technologií PayPass jednoduše přiblíží kartu ke čtečce, která je schopna si data přečíst bez dotyku. Díky této 
technologii je možné nakoupit bez potřeby zadání PINu nebo vkládání karty do čtecího zařízení.  
  

MasterCard úspěšně rozvíjí PayPass na slovenském 
trhu již několik let a získané zkušenosti 
z podobného trhu jako je český umožní v brzké 
době rychlý nástup PayPass i v ČR.  Na Slovensku 
bylo nejprve možné využít technologii MasterCard 
PayPass v tradičních platebních kartách. Od roku 
2009 mohou klienti platit pomocí MasterCard 
PayPass i prostřednictvím speciálních hodinek. 
Inovativním platebním PayPass produktem, který 
se objevil na Slovensku v roce 2010, je tzv. 
dárková karta ve formě nálepky, která je 
nabitá na 25 EUR nebo 50 EUR. Tuto platební 
novinku mohou Slováci používat při platbách za 
produkty a služby u obchodníků akceptujících 
MasterCard PayPass po celém světě. Počet 
obchodníků, kteří 

akceptují bezkontaktní technologii MasterCard PayPass, na Slovensku stále roste. 
Na slovenském trhu bylo nainstalováno již více než 2000 terminálů 
akceptujících tento typ plateb a PayPass svým klientům poskytují 4 slovenské banky 
(Volksbank Slovensko, OTP Banka, VÚB, UniCredit Bank Slovensko). Společnost 
MasterCard je rovněž partnerem projektu Bratislavské městské karty. Díky 
spolupráci se společností MasterCard plní Bratislavská městská karta i funkce běžné 
platební karty včetně použití při mezinárodním platebním styku. Významný benefit 
této karty představuje také možnost využívání bezkontaktní technologie MasterCard 
PayPass, která je do této karty zabudována.  
  

Technologie MasterCard  PayPass v České republice 
  

MasterCard je na zavedení technologie PayPass do České republiky zcela připraven. 
V současnosti koordinuje společnost MasterCard sérii projektů pro implementaci 
technologie PayPass v jednotlivých bankách v letech 2011 - 2012. Každá banka 
rozpracovává vlastní strategii následného zavádění technologie na český trh. Banky, 



 
 

 

cardmag no 2.2011                                                                                              61                                                                                            © květen 2011         

 

 

 

které plánují brzké zavedení technologie na trh, rozpracovávají plány rozmístění terminálů v českých obchodech. 
Společnost MasterCard tyto strategie podporuje tak, aby bylo rozmístění terminálů co nejefektivnější. „V první 
fázi se soustředíme především na místa, kde jsou již lidé zvyklí platit platebními kartami. Věříme, že 
v těchto místech si rychle osvojí i platby prostřednictvím technologie PayPass. Obchodníci, kteří by 
rádi akceptovali platby prostřednictvím této technologie, se mohou obracet na svoje banky, popř. 
přímo na MasterCard,“ říká Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku. 
  

Bezkontaktní technologie MasterCard PayPass funguje v 36 zemích světa, ve kterých se může pomocí technologie 
PayPass zaplatit u 276 000 obchodníků. V oběhu je přes 88 miliónů platebních PayPass nosičů. V Evropě tuto 
bezkontaktní technologii představila společnost MasterCard jako první a nyní již funguje v řadě zemí, např. 
v Turecku, ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Itálii, Polsku a dalších zemích. 
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MARKETING 

Držitelky Lady karty čerpají výhody MasterCard Elite  

  

Lady karta od Komerční banky nabízí svým držitelkám řadu benefitů. Jedním z nich je i možnost využití 
věrnostního programu a služeb MasterCard Elite. 
  

Praha, 4. dubna 2011 - Od 1. dubna 2011 si mohou české ženy pořídit u Komerční banky speciální kreditní kartu 
s názvem Lady karta. Jedná se o stylovou kartu, která přináší nejen zajímavé slevy u mnoha 
obchodníků po celé České republice, ale také spoření na penzi v Penzijním fondu Komerční banky 
nebo jedinečnou sadu doplňkových pojištění.  
  

Lady karta je vydávána v rámci prestižní platformy MasterCard World s akceptační sítí po celém 
světě aje také zařazena do věrnostního programu MasterCard Elite. Tento věrnostní program od 

společnosti MasterCard představuje soubor služeb, odměn, slev a jiných výhod poskytovaných držitelům 
prémiových karet (MasterCard Gold, World nebo Platinum). K využití benefitů 
stačí těmto držitelům zaplatit za nákupy v určitých značkových obchodech z 
oblasti módy, cestování, elektroniky, volného času, kosmetiky a spotřebního 
zboží. Nabídky benefitů mají různou formu, např: procentuální sleva, sleva 
formou 2 za 1, sleva formou 2 + 1 atd.  
  

V současné chvíli je do programu MasterCard Elite zapojeno celkem 27 
českých obchodníků jako například módní obchody Bepon, Blue rabbit, Golden 
Point, Steilmann, Styx Mania & Diesel Mania; cestovní kanceláře Fischer a Sixt; 
domácí potřeby a spotřebiče Potten & Pannen, Scannquilt, Baumatic; hotely 
Kempinski; restaurace Zátiší group; kadeřnictví, kosmetiku, wellness a 
fitcentrum: Petra Měchurová, Lancome, Planet Zen a Holmes Place. Pro 
registrované členy programu jsou navíc připraveny vstupy na exklusivní 
večírky, zajímavé sportovní akce a kulturní představení  
  

„Držitelky Lady karet mohou v rámci MasterCard Elite využívat také dvě speciální asistenční služby: Concierge a 
Auto asistence. Pro poskytování těchto služeb je zákaznicím k dispozici Nonstop Alarm Centrum, které mohou 
využívat 24 hodin denně na jednom telefonním čísle 242 452 600. Obě služby jsou poskytovány na území České a 
Slovenské republiky,“ dodává Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku. S novým 
programem Concierge se zákaznicím usnadní komunikace při soukromých i pracovních aktivitách (rezervace 
hotelů, doručování dárků apod.). MasterCard Elite Auto asistence zajistí opravy vozu na místě poruchy, odtah 
vozidla, uschování vozidla, zajištění náhradního vozidla, poradenství motoristům či předání vzkazu. Přímo v rámci 
Lady karty je možné také využít pojištění kabelky, nákupu, pojištění doručení nákupu prostřednictvím internetu 
nebo asistenční služby Lifestyle či Home Assistance. Více informací o programu MasterCard Elite naleznete na 
www.eliteprogram.cz, o Lady kartě na www.ladykarta.cz.  
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

více na www.pcistandard.cz 

Public Network 
Veřejná síť 

Síť založená a provozovaná telekomunikačním operátorem za specifickým úče-
lem poskytování služeb přenosu dat veřejnosti. Data ve veřejných sítích mo-
hou být během přenosu vystavena sledování, pozměňování a/nebo přesměro-
vání. K příkladům veřejných sítí v záběru PCI DSS patří mimo jiné Internet, 
bezdrátové a mobilní technologie. 

PVV Zkratka pro „PIN Verification Value” (Verifikační hodnota PIN). Libovolná hod-
nota zakódovaná do magnetického proužku platební karty. 

QSA 
Zkratka pro „Qualified Security Assessor” (kvalifikovaný hodnotitel bezpečnos-
ti), společnost schválená PCI SSC, jejímž účelem je provádět hodnocení na 
místě podle kritérií PCI DSS. 

RADIUS 

Zkratka pro „Remote Authentication and Dial-in User Service” (uživatelská 
služba dálkové autentizace a vstupů). Ověřovací a zúčtovací systém. Kontrolu-
je, zda jsou informace, jako například uživatelské jméno a heslo, předávané 
serveru RADIUS správné, a pak autorizuje přístup do systému. 

RBAC 
Zkratka pro „Role-Based Access Control” (kontrola přístupu založená na ro-
lích). Kontrolní opatření používané k omezení přístupu specifickými autorizova-
nými uživateli na základě jejich pracovní náplně. 

Remote Access 
Dálkový přístup 

Přístup do počítačových sítí ze vzdáleného místa, obvykle z míst mimo sítě. 
Příkladem technologie dálkového přístupu je VPN. 

Removable Electronic Media 
Výměnná elektronická média 

Média, která uchovávají digitalizovaná data a která lze snadno vyjímat a/nebo 
transportovat z jednoho počítače do druhého. K příkladům takovýchto výměn-
ných elektronických médií patří CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disky a vyjíma-
telné pevné disky. 

Report on Compliance 
Hlášení o shodě 

Též „ROC.” Zpráva obsahující detaily, které dokumentují úroveň shody daného 
subjektu s PCI DSS. 

Report on Validation 
Hlášení o validaci 

Též „ROV.” Zpráva obsahující detaily, které dokumentují shodu platební aplika-
ce s PCI PA-DSS. 

Re-keying 
Změna klíčů 

Proces změny šifrovacích klíčů, aby se omezilo množství dat, které bude zašif-
rováno stejným klíčem. 

Risk Analysis/Assessment 
Analýza/hodnocení rizik 

Proces, který identifikuje cenné systémové zdroje a hrozby; kvantifikuje rizika 
ztrát (tj. potenciál ztráty) na základě odhadovaných frekvencí a nákladnosti 
výskytu; a (volitelně) doporučuje, jak alokovat zdroje na ochranná protiopatře-
ní, aby se minimalizovalo celkové riziko. 

Rootkit 
Typ závadného softwaru, který je po instalaci bez autorizace schopen utajit 
svoji přítomnost a získat administrativní kontrolu nad počítačovým systémem. 
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Michael Haneke: Sirotek postmodernistických etiků 

  

Hlavním tématem rakouského režiséra Michaela Hanekeho je etika. Zabývá se etikou na dvojí úrovni - ve sdělení 
filmového příběhu a ve vztahu mezi divákem a filmem, popř.mezi divákem a aparátem filmového průmyslu. Staví 
se proti tradičním postupům hollywoodských filmařů, proti masovému ovládání emocí a etického povědomí 
diváků. Svými filmy ovlivněnými estetikou a metodologií postmodernistické kinematograife usiluje o vysvobození 
diváka z pasivního konzumerismu a probuzení kritického smýšlení nad etickými a morálními otázkami dnešní 
společnosti a vlastního individuálního působení v rámci reálného i vnitřního světa, světa filmu nevyjímaje.  
  

Catherine Wheatley srovnává Hanekeho postupy s charakteristikami counter-cinema, přičemž působení jeho děl 
na diváka popisuje takto: "Hanekeho filmy podněcují diváka, aby přemýšlel o své vlastní účasti na 
filmové tvorbě. Soustřeďují se na divákovu konzumaci a dobrovolnou interakci s tímto ideologickým 
nositelem. Zatímco ve většině filmů counter-cinema mají reflexivní techniky za úkol oddálit diváka 
od filmové akce, vyvolat sebeuvědomění, a tak umožnit sledování filmu kritickým pohledem, 
Haneke využívá stejné prostředky nikoliv za účelem odkrytí reality skryté za ideologií, nýbrž za 
účelem aktivního zahrnutí diváka do úvahy o vztahu 
mezi filmem a divákem filmu." (Wheatley, Catherine: 
Michael Haneke's Cinema: The Ethic of the Image. 
UK: Berghahn Books, 2009. Strana 36.)  
 

Pro pochopení Hanekeho technik ve své knize uvádí Kantovo 
pojetí etiky jako stěžejní filozofickou platformu, dle Kanta je 
totiž člověk bytost přirozeně nemorální. Wheatley 
argumentuje, že "divák nachází v mainstreamové 
kinematografii útěk ze světa odpovědnosti. Útěk před 
odpovědností však není sám o sobě morálně 
trestuhodný. Podle Kanta je naší přirozeností jednat 
nemorálně, pokud ono jednání slibuje potěšení; jsme 
natolik přitahováni potěšením a odpuzováni bolestí, 
že všichni přednostně zvolíme uspokojení touhy před dodržováním morálních zásad. Haneke 
mobilizuje emoce, aby je mohl zkombinovat s reflexivními technikami, které blokují touhu po 
potěšení a umožňují vznik okamžiku kritického sebeuvědomění. Vytváří tak dialektiku mezi 
emocemi a rozumem, dávajíc nový význam kantovské krizi, ve které morální rozum dopadá na nás 
jako lidské bytosti vedoucí morální život prostoupený emocemi." (Wheatley, Catherine: Michael 
Haneke's Cinema: The Ethic of the Image. UK: Berghahn Books, 2009. Strany 42 a 45.) 
  

Mnoho kritiků argumentuje proti Hanekemu a jeho tvorbě tím, že jako režisér paradoxně vede divákovu mysl skrz 
příběh i skrz vlastní prožitek ze sledování filmu s takovou kalkulací, že získává nad divákem naprostou kontrolu, 
divákova volba je tedy pouze pomyslná a divák zůstává pod vedením autoritativní postavy režiséra nadále 
nesvobodný. Do jaké míry je tedy etické ovládat mysl druhých, byť za účelem probuzení smyslu právě pro etiku? 
Spíše než najít odpověď na tuto otázku v podobě jedné univerzální pravdy, se kterou by se ztotožnil každý, 
pokouší se Haneke předkládat argumenty pro  obhajobu kinematografie jako subjektivní formy umění, jejímiž 
tématy jsou základní hodnoty lidské civilizace, mezi něž bezesporu patří právě etika, a jejímž posláním je, mimo 
jiné, tyto hodnoty podrobovat zkouškám a tím rozvíjet, udržovat a připomínat. Neboť "povinností umění je 
pokládat otázky, nikoliv dávat odpovědi." - Michael Haneke 
  

cardmag l lenka kotlánová l helsinki l foto internet  
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ZE SPOLEČNOSTI 
Praha, duben 2011 - Ingenico CZ pozvalo své obchodní přátele na degustaci francouzských vín  do malebné 

vinárničky Petit Chateau v centru města. Ti, kdo vydrželi až do konce, se postupně 
seznámili s produkcí řady francouzských vinařství.  Každý kraj i druh vína  pak 
doprovodily vybrané francouzské sýry a paštiky. Čestným hostem večera byla tentokrát 
malířka Bára Háblová, vnučka Zdeňka Jirotky. Bára na tuto akci zapůjčila své krásné 

obrazy malované na hedvábí. Přátelská a neformální atmosféra byla příjemným průvodcem celým večerem.  

cardmag l ingenico cz l foto ingenico cz 
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