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EDITORIAL …
Londýn 2012
Londýn je v současné době patrně nejvýznamnějším evropským městem. Je
megalopolí s obrovskou ekonomickou silou, místem s kosmopolitním duchem, je
tradičním finančním srdcem, kulturní scénou, jakou byste stěží jinde hledali. Londýn
je atrakcí číslo jedna pro miliony turistů z celého světa. Londýn je ovšem domovem
mnoha milionů jeho obyvatel, kteří zde žijí, pracují, cestují, nakupují, relaxují a
v pátek vpodvečer zajdou do své hospody, lépe řečeno před ní, na své pivo či jiný
oblíbený páteční drink. Tento zvyk je tradičním rituálem konce pracovního týdne,
málo vídaným v ostatním světě. Na jednom místě zde máte možnost diskutovat o
všem možném stejně intenzivně s distinguovanou dámou, stejně tak s klukem či
holkou od vedle či svým nadřízeným resp. kolegou či kolegyní z práce (samozřejmě
bez rozdílu pleti, sociálního původu, společenské vrstvy, pohlaví či váhové kategorie
…). Dovedete si představit něco podobného např. v některé hospodě či před
hospodou třeba v Praze, v Ústí, Plzni?
Pro mne osobně je Londýn místem inspirace a smyslového opojení, místem, kde se
protínají vrcholné formy umění a kreativity různých žánrů a oblastí, místem, kde
funguje taková základní věc jako je např. metropolitní doprava, či metropolitní
systémy mnoha oblastí u nás dosud neobjevených ... kde se člověk nemusí bát jet po
městě na kole. Nenapadne Vás někdy otázka (a nemusí to být zrovna u piva, kdy u
stolu jsou všichni přítomní chytří), proč to podobně nefunguje třeba u nás … vždyť
nejjednodušším řešením je vycestovat, nechat se inspirovat jak se to dělá jinde a
pokusit se věci adaptovat v našich domácích podmínkách … jenomže v naší
„megalopoli“ (potažmo naší zemi) zcela zřejmě platí jiné zákonitosti a pravidla, která
jsou směřovaná k tomu, aby věci normálně spíše nefungovaly.
Nemáte někdy pocit, že domácí politická a mocenská vrstva několika tisíců panáků je
něčím co nepotřebujeme, že je spíše dozorcem nás všech „obyčejných“ obyvatel
městských ghett, obyvatel směřujících cestou společenské devastace a nezájmu o
řešení vlastních osudů do sociální pasti? Nemáte někdy pocit, že je na čase, aby
skončili hochštapleři v různých vrcholových pozicích naší společnosti? Co se ještě musí
stát, aby se český člověk probral z letargie a švejkovského proplouvání životem?
Jak český národ zareaguje na další eskapády a kaskády partiček a partají oděných do
kostýmů různých barev s pitoreskními mávátky? Bude i nadále snášet aroganci a
nadřazenost mnohdy hloupých, ale o to šílenějších či jen „šikovnějších“ lidí, které
zajímá jen opojení mocí, kteří jsou ovládáni jediným náboženstvím zvaným peníze?
Jak označí společnost svého budoucího prezidenta, který přijde po Václavu
pravdomluvném, Václavu nenechavém …? Přijde Václav vznešený a inteligentní,
poctivý a důsledný, Václav pro lidi?
Uvidíme.
Popřejme obyvatelům Londýna úspěch při pořádání Letních olympijských her a těšme
se z toho, že to někde jde … i když samozřejmě všude jsou problémy a všude žijí lidé,
kteří mají různé představy o všem kolem sebe …
S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Karty Union Pay - nový světový
platební systém a Global Payments

karet. Problémem Union Pay je uzavřenost
čínského trhu pro vydavatele platebních karet
ze zahraničí, zatímco UnionPay úspěšně
vstupuje na trhy v zahraničí. To vyvolává
opakované stížnosti především vlády USA u
Světové obchodní organizace. Union Pay
implementuje v Číně všechny moderní produkty
a technologie, jako jsou e-commerce, převody
peněz, samoobslužné terminály, bezkontaktní
platby apod.).

Čínský trh je dnes jedním z nejrychleji
rostoucích
trhů
debetních a kreditních
karet na světě. První
mezinárodní kartou se
zde stal MasterCard
v roce 1984. První návrh na celostátní
čínský systém platebních karet byl
předložen již v roce 1993 pod názvem
„Golden Card Project“, s podporou vlády.

V roce 2011 bylo v Číně vydáno 2,5 mld.
platebních karet UnionPay. Celkový obrat karet
UP v roce 2010 dosáhl 1.005 mld. USD - pro
srovnání (v mld. USD): VISA - 4.038,
MasterCard - 1852, American Express - 613.

V březnu 2002 byla v Shanghai založena
společnost China Union Pay (CUP), s cílem
budovat a provozovat národní systém
platebních karet a síť bankomatů a platebních
terminálů. Koncem roku 2011 překročil počet
zapojených bank více než 400 institucí. CUP se
nejprve zaměřila na hlavní město Peking a
nejdůležitější průmyslová centra na východním
pobřeží země. Karty China Union Pay jsou
nezávislé na systémech MasterCard, Visa a
dalších, ale splňují mezinárodní normy a existují
i kobrandované karty (CUP-MasterCard, CUPJCB apod.)

Čínští turisté a obchodníci jsou pro zahraniční
trhy důležití. Již v roce 2004 vycestovalo do
zahraničí 25 milionů čínských turistů, čímž bylo
předstiženo i Japonsko. V roce 2020 jich bude
již 100 milionů. V roce 2010 navštívilo Českou
republiku 78.000 turistů a obchodníků z Čínské
lidové republiky. Dnes to je nejrychleji rostoucí
skupina turistů (+23%).
Je proto samozřejmé, že Global Payments
Europe (GPE) vybudovalo autorizační systém
pro akceptaci karet UnionPay v České republice
a nabídla ho svým klientům. Jako první začala
karty
UnionPay
akceptovat
na
svých
bankomatech Komerční banka (duben 2012).
V dalších měsících budou připojeny bankomaty i
platební terminály řady českých peněžních
ústavů, protože příjem karet UnionPay se stává
obchodní přiležitostí, i nutností.

Na základě rozhodnutí čínské vlády vznikla
v Shanghaii 26. března 2002 společnost China
UnionPay (CUP), spojením více než 80
finančních institucí, které vydávaly platební
karty. Dne 27. srpna 2003 vydala Nanjing
Commercial Bank první platební kartu se
znakem China Union Pay. V lednu 2004 CUP
zahájil akceptaci svých karet na bankomatech a
platebních terminálech v Hong Kongu a ještě na
jaře začala Bank of China (Hong Kong) vydávat
první karty CUP mimo hlavní území ČLR. Pro
mezinárodní
expanzi
byl
přijat
název
„UnionPay“ (UP).
Od ledna 2005 mohou klienti UP používat své
karty v bankomatech a platebních terminálech
v Singapuru, od září v celosvětové síti
bankomatů Citibank a od prosince téhož roku
v Evropě (Německo, Francie, Španělsko,
Švýcarsko). Do roku 2012 se počet zemí zvýšil
na 120, včetně Spojených států amerických,
Austrálie a dalších zemí. Od roku 2007 vydávají
karty UnionPay i některé banky v Japonsku,
USA, Rusku a v dalších zemích.

Global Payments Inc. (GPI) je celosvětovým
partnerem UnionPay, pro kterou zajišťuje
akceptaci platebních karet v Asii nebo
Spojených státech. Za dlouhodobou kvalitu
služeb GPI dostává od UnionPay každoročně
prestižní ocenění.

Vzhledem k velikosti čínského trhu, i počtu
čínských obchodníků a turistů, tak vznikl de
facto nový mezinárodní systém platebních
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Tab. Počet platebních karet v Číně (mil. ks):
1993

4

1998

118

2004

769

2005

850

2010

2 066

Tab. Akceptační síť CUP v roce 2009 (srpen)
Čína
Počet bankomatů

Svět

180.000

600.000

Počet obchodů

1,350 mil.

468.000

Počet terminálů:

2,11 mil. ks

588.000 ks

Prameny: China Union Pay, McKinsey
cardmag l gpe
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zapojené do mezinárodní sítě byly poprvé
slavnostně zavedeny 19. února 1992 Komerční
bankou, ve spolupráci s bankovním kartovým
centrem I. S. C. MUZO a. s. (dnes Global
Payments Europe s. r. o.).

Platební karty MasterCard oslavují
v peněženkách Čechů 20 let
Praha, 16. února 2012 - Zatímco na
počátku devadesátých let byly platební
karty v ČR téměř neznámé, dnes již Česká
republika patří k poměrně vyspělým
trhům s vysokou penetrací „plastikových
peněz“. Počet vydaných karet podle
Sdružení pro bankovní karty (SBK) v ČR
přesáhl 9,9 miliónů. Rozvinutá je i
akceptační a technologická síť. Trh
platebních karet navíc stále skýtá další
příležitosti dynamického rozvoje.

Slavnostní zavedení platebních karet
MasterCard na český trh - 19. 2. 1992
Zdroj: Archiv Komerční banky, a.s. Zleva
doprava: Geoffroy de Schrewel, Area Manager
Eurocard/MasterCard,Richard Salzmann,
Generální ředitel Komerční banky a.s., Josef
Horák, Generální ředitel. I. S. C. MUZO, a.s.

Platební karty dnes považuje většina držitelů
v České republice za zcela nezbytnou pomůcku,
bez níž by si jen stěží představili svůj
každodenní život. Podle průzkumu společnosti
MasterCard s názvem MasterIndex celých 71%
respondentů začalo používat svoji platební
kartu před více než 5 lety. Rovněž za
posledních 5 let si více než 60% Čechů pořídilo
další platební kartu.
První platební karty nesoucí značku MasterCard
byly slavnostně Čechům
představeny 19. února 1992
Komerční bankou. „Jsem velice
rád, že mohu být u 20tiletého
výročí uvedení první platební
karty MasterCard do ČR. Za tuto éru
prošly platební karty velkým vývojem.
V současnosti se již nejedná o pouhou
plastikovou kartičku, ale o sofistikovaný
platební nástroj, který přináší držitelům
mnoho
benefitů
podle
jejich
individuálních potřeb,“ uvedl Miroslav
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku.

Z bankomatových karet se postupem času staly
vyspělé debetní karty. První z nich byly v ČR
představeny v roce 1992 společností
MasterCard - bankomatové karty Cirrus a
platební karty Maestro vydala většina českých
bank (KB, ČSOB, Agrobanka, IPB atd.) „V té
době se v USA používaly hojně karty
kreditní. Právě tento typ karet se
objevoval v amerických filmech. Jako
pozůstatek těchto filmů se mezi českými
klienty uchytilo mylné přesvědčení o tom,
že nejrozšířenější platební karty jsou i u
nás tzv. „kreditky“. Rozdíl mezi debetní a
kreditní kartou vnímali Češi tehdy velmi
omezeně. Dnes je skutečných kreditních
karet v Česku více jak 2 miliony a podle
SBK narostl do minulého roku podíl
MasterCard na nich na více jak 80%,“
vysvětluje Miroslav Lukeš.

Významné mezníky v oblasti platebních
karet v ČR:
Ačkoli zahraniční platební karty byly v České
republice prostřednictvím cestovní kanceláře
Čedok akceptovány od roku 1969, první
platební karty (a to navíc s omezeným
použitím) zde vydala až Živnobanka v roce
1988. „Ty sloužily k ovládání tuzexových účtů.
Umožňovaly výběr tuzexových poukázek na
pobočkách SBČS a ČSOB a placení v obchodech
TUZEX,“ doplnil Pavel Juřík, který v té době
zodpovídal za zavedení platebních v Komerční
bance a nyní pracuje jako Global Accounts
Director společnosti Global Payments Europe.

Pohodlné placení od roku 1993 umožnily
elektronické platební terminály, které
akceptovaly karty MasterCard a Maestro
(později i další druhy karet) a kromě
mezinárodních hotelů byly instalovány i na
čerpacích stanicích a v supermarketech. Zde se
zákazníci mohli poprvé přesvědčit o pohodlí a
bezpečí placení pomocí platebních karet.

Česká spořitelna vydala své první bankomatové
karty v roce 1989. Platební karty nesoucí
značku MasterCard a první moderní bankomaty
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které jsou mnohem bezpečnější, než dosud
používané karty s magnetickým proužkem.

Půlroční pilotní projekt mobilních
plateb: Češi jsou připravení na
revoluci v placení, rok 2012 bude
rokem bezkontaktních plateb

Od roku 2007 si mohou držitele platebních
karet sami volit vzhled karet. Karty s vlastními
obrázky, tzv. karty
s
individuálním
designem, zavedly do ČR jako první Komerční
banka a Československá obchodní banka.

Praha, 12. prosince 2011 - Komerční
banka, Citibank Europe, Globus ČR, VISA
Europe a Telefónica Czech Republic
vyhodnotily půlroční pilotní projekt
bezkontaktních mobilních plateb. Závěr
projektu jednoznačně potvrdil, že čeští
zákazníci i obchodníci jsou na nový
způsob
placení
připravení.
Prokázána
byla také připravenost
t e c h n o l o g i í
a infrastruktury, protože
v
rámci
pilotního
projektu
proběhla
naprostá většina plateb bezproblémově.
Čeští obchodníci již začínají své prodejny
osazovat
novými
bezkontaktními
terminály
a
rozšiřuje
se
nabídka
mobilních telefonů s technologií NFC v síti
O2.

České banky viděly potenciál v placení kartou
na internetu již v polovině 90. let, proto mezi
prvními investovaly do projektu bezpečného
placení na internetu. Od roku 2008 roste objem
placení kartami v České republice na internetu
o cca 50% ročně.
Červen 2011 přinesl průlomové uvedení
bezkontaktní platební technologie na
českém trhu. Jako první tuto technologii v ČR
představila společnost MasterCard ve spolupráci
se Citibank. Začínají se tedy vydávat první
platební karty obsahující bezkontaktní
technologii s názvem MasterCard PayPass.
Na podzim roku 2011 se na českém trhu
objevují kromě standardních platebních karet
s bezkontaktní technologií i nálepky
s bezkontaktním čipem, kterými může
zákazník v obchodě rovněž zaplatit jen
přiblížením k platebnímu terminálu. Jedná se o
významný posun v designu platebního nástroje
jako takového, kterou přináší MasterCard ve
spolupráci se Citibank.

Od začátku prosince probíhá vyhodnocení
pilotního projektu mobilních bezkontaktních
plateb, jehož cílem bylo získat poznatky z
reálného využívání bezkontaktních mobilních
plateb a připravit se na komerční spuštění této
služby. Do ověřovacího programu se zapojily
dvě stovky společných klientů společností
Telefónica a Citibank a dvě stovky společných
klientů společností Telefónica a Komerční
banka, kteří mohli novou technologií platit na
pokladnách v hypermarketu Globus v Chotíkově
u Plzně a ve třech hypermarketech Globus v
Praze (Černý Most, Čakovice a Zličín). Platební
aplikaci, která byla nahrána na SIM karty
mobilních telefonů operátora O2, poskytla
karetní asociace VISA Europe.

Rok 2012 bude pro karty ve znamení
inovací a růstu. Bezkontaktní karty, které
MasterCard uvedl na trh jako první pod
značkou PayPass™, se budou dále
rozšiřovat a významně naroste i počet
míst, kde PayPass karty akceptují.
Zákazníci bank jistě přivítají i jejich
komfortnější podoby samolepek na mobil
nebo klíčenek. Část karet se ‘přestěhuje’
do aplikací chytrých mobilních telefonů.
MasterCard má osvědčená komerční
řešení pro masové nasazení mobilních
plateb v okolních zemích a chceme využít
naší
technologické
a
marketingové
expertízy i na českém trhu. Celkově
poroste počet karet, mimo jiné díky
zavedení sociálních karet,“ dodává Lukeš.

Technologie NFC (Near Field Communication)
zažívá v poslední době prudký rozvoj. Její
podporu přislíbila většina velkých výrobců
mobilních telefonů. V roce 2014 se očekává, že
pro NFC platby bude na světě k dispozici přes
260 milionů terminálů. Výhodou telefonů
s technologií NFC je zejména zvýšení pohodlí a
intuitivnější používání při platbách. Platby jsou
jednoduché a zároveň bezpečnější, protože
uživatelé mají své přístroje neustále pod
kontrolou.

cardmag l roman kotlán l ogilvy

Úlohou společnosti Visa Europe je ve spolupráci
se členskými bankami a partnery převést pilotní
projekt co nejdříve ke komerčnímu využití.
Bude tak možné nabídnout klientům nové
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služby pro mobilní telefony, které s platebními
kartami nebylo možné nabízet. Marcel
Gajdoš, manažer asociace Visa Europe
pro bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou
republiku a Slovensko k tomu říká: „Jsme
velmi rádi, že pilotní projekt potvrdil náš
předpoklad, že placení telefonem je pro
klienty i obchodníky velmi zajímavou
službou.
Zároveň
se
potvrdilo,
že
neexistuje
žádné
technologické
omezení při tomto typu transakcí.“
V Evropě jsou přitom bezkontaktní technologie
stále oblíbenější. V Evropě jich bylo vydáno již
přes 25 milionů bezkontaktních platebních
karet, které akceptuje přes 150 tisíc platebních
terminálů. „Rok 2012 bude bezesporu
rokem bezkontaktních plateb. Visa je
jedním z hlavních sponzorů Olympijských
her 2012 v Londýně, kde budou
bezkontaktní
technologie
primárním
způsobem placení,“ dodává Gajdoš.

hypotézu, že platbě mobilem budou
klienti dávat přednost před platbou
kartou,“ dodává Zafar.
Pozitivní zkušenost za obchodníky potvrzuje
Miroslav Exner, vedoucí odboru IT, Globus
ČR: „Ze subjektivních hodnocení našimi
pokladními vyplývá, že při bezkontaktních
platbách do 500 Kč, tedy bez ověřovacího
kódu, probíhaly platby na pokladně z 80
% bez problémů a na první pokus. Pokud
jde o rychlost platby, je z 90 %
považována za stejně rychlou nebo
rychlejší, než platba klasickou kartou.
Doba
provedení
podlimitních
bezkontaktních plateb je už nyní o 20 %
nižší než u plateb klasickými platebními
kartami. Dalšími opatřeními je možné
zkrátit dobu placení až na 25 %, což
výrazně urychlí odbavení zákazníků a
zkvalitní
služby“. Důvěru v novou
bezkontaktní technologii podpořilo i rozhodnutí
Globusu vybavovat všechny nové prodejny
terminály pro tento způsob plateb. Prvním
hypermarketem
plně
vybaveným
bezkontaktními terminály tak bude nový Globus
v Havířově.

„Od spuštění pilotního projektu bylo
klienty Citibank provedeno více než 2500
platebních transakcí přesahujících částku
1 milion korun. Průměrná výše jedné
transakce byla přibližně 400 Kč, což
potvrzuje, že největší využití mají
bezkontaktní platby právě při transakcích
do 500 Kč, u kterých není vyžadováno
zadání PIN kódu. Platba je tak pro klienta
pohodlná a mnohem rychlejší než platba v
hotovosti,“ říká Stanislav
Novotný,
produktový manažer kreditních karet Citibank a
dodává:
„Bezkontaktní
platební
technologie jsou u našich klientů vítanou
inovací, o čemž nás přesvědčily i
dosavadní výsledky projektu.“

Richard Walitza, manažer pro NFC a Finanční
služby společnosti Telefónica Czech Republic,
přibližuje pohled do nejbližší budoucnosti:
„Technologie NFC se v příštím roce
dostane do reálného provozu a Telefónica
chce proto svým zákazníkům nabídnout
až dvacet typů NFC telefonů od výrobců,
jako jsou Samsung, RIM, HTC, LG, Nokia a
další. Nyní máme v síti O2 kolem tisícovky
NFC telefonů, v příštím roce by jich mělo
být až 50 tisíc.“ Telefónica je v oblasti NFC
celosvětovým lídrem a technologii aktivně
testuje už delší dobu. V Plzni testuje společně s
Plzeňskými městskými dopravními podniky
technologii NFC už od roku 2009. „Těší nás, že
mobilní bezkontaktní platby mají úspěch i
u našich zákazníků v České republice.
O slibné budoucnosti této technologie
svědčí i stále rostoucí zájem firem, které
nás oslovují s nabídkou spolupráce,”
doplňuje Walitza. V rámci pilotního projektu
probíhají bezkontaktní platby prostřednictvím
mobilní aplikace O2 Wallet, jejímž
prostřednictvím je možné přehledně prohlížet,
spravovat a ovládat různé karty poskytovatelů
služeb, stejně tak, jak je na to uživatel zvyklý
ve své peněžence.

Ze statistiky Komerční banky vyplývá, že v
rámci pilotního projektu proběhlo 4500
platebních transakcí, naprostá většina úspěšně.
Sirus Zafar, ředitel platebních karet Komerční
banky, k tomu říká: „Pilotní projekt
mobilních plateb proběhl nad očekávání
dobře. Od spuštění jsme nezaznamenali
žádný závažný technický problém“.
Pozitivní hodnocení zaznamenala Komerční
banka i od klientů, kteří nejvíce oceňují
jednoduchost a komfort tohoto způsobu
placení. Tomu odpovídá i obliba nejčastějšího
nastavení platební aplikace klientem, kdy pro
platby do 500,- Kč není vyžadována verifikace
passcodem. „Průzkum
potvrdil
naši

cardmag l roman kotlán l grayling
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ZE ZAHRANIČÍ
Společnost MasterCard
Incorporated zveřejnila své
hospodářské výsledky za rok 2011

Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů a
motivačních prvků u nových a obnovovaných
smluv a v důsledku zvýšených objemů.
Celosvětový objem nákupů se oproti 4. čtvrtletí
roku 2010 zvýšil o 15,2% (vypočteno z místních
měn) a dosáhl 648 mld. dolarů. K 31. prosinci
2011 vydaly finanční instituce, které jsou klienty
společnosti, 1,8 miliardy karet se značkou
MasterCard a Maestro.

Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 514 mil.
dolarů čili 4,03 dolaru na rozředěnou akcii
bez započtení zvláštní položky
Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 19 mil.
dolarů čili 0,15 dolaru na rozředěnou akcii
po započtení zvláštní položky

„Výborné výsledky ve čtvrtém čtvrtletí
nás velmi těší, protože jsme dokázali
udržet dobrou dynamiku, podpořenou
novými obchody a pokračujícím odklonem
od „papírových“ plateb,“ uvedl Ajay
Banga, prezident a generální ředitel
společnosti MasterCard. „Co
se
týče
celoročních
výsledků,
navzdory
ekonomickým nejistotám máme za sebou
přesvědčivý výkon překračující naše
dlouhodobé cíle.“

Čisté výnosy za 4. čtvrtletí vzrostly o
20,2% na 1,7 mld. dolarů
Hrubý dolarový objem transakcí ve 4.
čtvrtletí vzrostl o 16,3% a objem nákupů
o 15,2%
Praha, 3. února 2012 - Společnost MasterCard
Incorporated oznámila své
hospodářské výsledky za čtvrté
čtvrtletí roku 2011. Bez započtení
zvláštní položky společnost
vykázala čistý zisk ve výši 514
mil. dolarů, což představuje meziroční nárůst
o 23,7%, a zisky na rozředěnou akcii na úrovni
4,03 dolaru, tedy meziroční zvýšení o 27,5%.
Po započtení zvláštní položky (výdajů ve výši
495 mil. dolarů po zdanění, souvisejících se
soudními spory s obchodníky v USA) společnost
vykázala čistý zisk ve výši 19 mil. dolarů, neboli
0,15 dolaru na rozředěnou akcii. Celkové
provozní náklady společnosti, její provozní
výnosy, efektivní daňová sazba, čistý zisk a
čistý zisk na akcii bez započtení zvláštní položky
jsou finanční ukazatele vykázané podle jiných
účetních standardů než GAAP. V připojených
tabulkách jsou porovnány s nejrelevantnějšími
ukazateli GAAP.

„Vynikající výkon na lokální úrovni nám
v roce 2011 přinesl nové obchody,
například aktuálně smlouvu s KeyBank,
která zahrnuje PIN debetní karty a naši
IPS platformu, ale i smlouvy o kreditních
a debetních kartách s téměř 150
nezávislými
bankami
a
úvěrovými
společnostmi z USA. Kromě toho dále
budujeme
základy
pro
další
růst
prostřednictvím strategických partnerství
se
společnostmi
Western
Union,
Telefónica a Intel, v jejichž rámci
poskytneme spotřebitelům na rozvinutých
a rozvíjejících se trzích přístup k mnohem
efektivnějším a bezpečnějším formám
elektronických plateb,“ uzavřel A. Banga.
S ohledem na dosavadní vývoj mediace v
souvislosti se soudními spory s obchodníky
v USA společnost ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011
zaúčtovala náklad před zdaněním ve výši
770 mil. USD, neboli 495 mil. USD po zdanění.
Tato zvláštní položka představuje finanční podíl
společnosti na případném urovnání těchto
sporů. Bez započtení zvláštní položky se celkové
provozní náklady ve 4. čtvrtletí roku 2011
meziročně zvýšily o 11,5% na 968 mil. dolarů,
přičemž kurzové výkyvy měly na jejich růst
minimální dopad. Příčinou tohoto nárůstu je:

Čisté výnosy za 4. čtvrtletí roku 2011 dosáhly
výše 1,7 mld. dolarů, což představuje
20,2% nárůst oproti stejnému čtvrtletí
předchozího roku. V přepočtu na konstantní
kurz se čisté výnosy meziročně zvýšily o 20,8%.
Největší podíl na tomto růstu mělo:
- 17,5% zvýšení přeshraničních objemů,
- 16,3% nárůst hrubého dolarového objemu
vypočteného
z
místních
měn
(na 863 mld. dolarů),

- 14,3% zvýšení režijních a administrativních
nákladů způsobené hlavně zvýšením osobních
nákladů v důsledku podpory iniciativ
zaměřených na strategický růst a zahrnutím

- 23,2% zvýšení počtu zpracovaných transakcí
(na 7,7 miliard).
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výdajů souvisejících s akvizicemi,

Čisté výnosy za celý rok 2011 dosáhly 6,7 mld.
dolarů, což představuje zvýšení o 21,2% oproti
roku 2010. V přepočtu na konstantní kurz se
čisté výnosy zvýšily o 19,5%. K růstu čistých
výnosů za celý rok přispěl 18,7% růst
přeshraničních objemů, 16,1% nárůst hrubého
dolarového objemu transakcí a 18,3% zvýšení
objemu zpracovaných transakcí. Tyto faktory
částečně vyvážil nárůst rabatů a motivačních
prvků u nových a obnovovaných smluv a také
v důsledku zvýšených objemů.

- 4,8% nárůst nákladů na reklamu a marketing
na 319 mil. dolarů, který lze připsat zejména
podpoře strategických iniciativ a sponzoringu.
Po započtení zvláštní položky se celkové
provozní náklady ve 4. čtvrtletí roku 2011
meziročně zvýšily o 100,1% na 1,7 mld. dolarů.
Bez započtení zvláštní položky provozní výnosy
za 4. čtvrtletí roku 2011 vzrostly oproti
stejnému čtvrtletí předchozího roku o 33,5% a
společnost vykázala provozní marži 44,0%.
Čisté výnosy ve 4. čtvrtletí bez akvizic vzrostly
přibližně o 18%, zatímco provozní náklady bez
započtení akvizic a zvláštní položky vzrostly asi
o 8%. Ve 4. čtvrtletí roku 2011 společnost
vykázala ostatní výnosy ve výši 2 mil. dolarů
oproti ostatním výnosům ve výši 13 mil. dolarů
ve 4. čtvrtletí roku 2010. Příčinou této změny
byl zejména pokles úrokových výnosů, nižší
realizované zisky z prodeje investic a ztráty z
akcií ve společných podnicích oproti stejnému
období v předchozím roce. Bez započtení
zvláštní položky efektivní daňová sazba
společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2011 činila
32,3% oproti hodnotě 28,7% ve stejném
čtvrtletí roku 2010. Zvýšení způsobil zejména
benefit zaznamenaný ve spojení s repatriací
zahraničních výnosů ve čtvrtém čtvrtletí roku
2010, který byl částečně vykompenzován
z teritoriálního hlediska příznivějším mixem
výnosů v běžném období. Po započtení zvláštní
položky činila efektivní daňová sazba ve 4.
čtvrtletí roku 2011 benefit ve výši 251,6%,
jelikož náklad spojený se soudními spory
s obchodníky v USA je v USA daňově
odpočitatelnou položkou, a měl tedy dopad na
geografický mix zisku před zdaněním.

Celkové provozní náklady společnosti bez
započtení zvláštní položky se v roce 2011 oproti
předchozímu roku zvýšily o 16,0% na 3,2 mld.,
a to hlavně v důsledku zvýšení osobních
nákladů souvisejících se strategickými
iniciativami a započtením nákladů spojených
s akvizicemi, přičemž po vyloučení kurzových
výkyvů činilo zvýšení celkových provozních
nákladů 14,5%. Po započtení zvláštní položky
se celkové provozní náklady za rok 2011 zvýšily
oproti roku 2010 o 43,6% na 4,0 mld. dolarů.
Čisté výnosy za celý rok 2011 bez akvizic
vzrostly přibližně o 19%, zatímco provozní
náklady bez započtení akvizic a zvláštní položky
vzrostly asi o 10%. Bez započtení zvláštní
položky provozní výnosy za rok 2011 vzrostly
oproti roku 2010 o 26,6% a společnost za celý
rok vykázala provozní marži 51,9%. Po
započtení zvláštní položky činila provozní marže
za celý rok 2011 výše 40,4%. Celkové ostatní
výnosy za celý rok 2011 dosáhly 33 mil. dolarů,
zatímco v roce 2010 společnost vykázala
celkové ostatní výnosy ve výši 5 mil. dolarů.
Příčinou tohoto zvýšení je pokles úrokových
nákladů vzhledem k nižšímu přírůstku úroku
v souvislosti s urovnáním dřívějších sporů.

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2011 společnost
odkoupila 84 300 kusů akcií celkem za přibližně
30 mil. dolarů. Od začátku čtvrtletí do 27. ledna
2012 společnost odkoupila dalších 304 600
kusů kmenových akcií kategorie A celkem za
přibližně 106 mil. dolarů, takže v rámci
stávajícího oprávnění k odkupu zbývá odkoupit
akcie v hodnotě 746 mil. dolarů.

Efektivní daňová sazba společnosti za celý rok
2011 činila bez započtení zvláštní položky
31,8% oproti hodnotě 33,0% za rok
předcházející. Po započtení zvláštní položky
efektivní daňová sazba za celý rok 2011 činila
30,6%. Pokles byl způsoben zejména
z teritoriálního hlediska výhodnějším mixem
příjmů včetně daňového benefitu souvisejícího
se zvláštní položkou a zaúčtováním menších
úprav v letech 2011 a 2010. Během celého roku
2011 společnost odkoupila 4,4 mil. kusů akcií
celkem za přibližně 1,1 mld. dolarů.

Hospodářské výsledky za rok 2011
Za rok končící dnem 31. prosince 2011
společnost vykázala čistý zisk ve výši 2,4 mld.
dolarů čili 18,70 dolaru na rozředěnou akcii bez
započtení zvláštní položky, respektive čistý zisk
ve výši 1,9 mld. dolarů neboli 14,85 dolaru na
rozředěnou akcii po započtení zvláštní položky.
Zvláštní položka představuje výdaje související
se soudními spory s obchodníky v USA ve
čtvrtém čtvrtletí roku 2011.
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MasterCard v České republice
„Loňský rok byl v ČR ve znamení karet
šitých na míru pro určitou skupinu
obyvatel. Jedná se např. o karty pro ženy
od J&T Banky a Komerční banky. Druhá
jmenovaná je postavená na prestižní
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„Internet je bezpochyby fenoménom súčasnosti a počet priaznivcov online nákupov je každý
rok väčší a väčší. Spoločnosť MasterCard si je toho vedomá, preto sa snaží svojim zákazníkom
zaistiť čo najväčšiu ochranu pri platení kartou na Internete. Vyvinula preto špeciálnu
zabezpečovaciu technológiu s názvom MasterCard® SecureCode™. Tá zaisťuje, že výmena dát
prebieha len na úrovni bánk. Klientove súkromné údaje teda nie sú k dispozícii internetovým
obchodníkom, a preto nehrozí ich odcudzenie ani zneužitie,“ hovorí Tereza Janková,
marketingová manažérka MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko.
Na nakupovanie kartou je nevyhnutné najskôr do príslušného systému vložiť potrebné informácie, akými sú
číslo karty, lehota jej platnosti a bezpečnostný kód CVC(umiestnený na rubovej strane karty). Tieto citlivé
dáta sú následne zašifrované a v režime zabezpečeného spojenia prenášané priamo medzi nakupujúcim
a spracovateľskou bankou. Potom dochádza k overeniu požiadavky v banke, ktorá platobnú kartu klientovi
vydala. Tá autorizuje predaj, odovzdá túto informáciu naspäť spracovateľskej banke, ktorá potom odovzdá
obchodníkovi správu, že predaj bol povolený. Na základe tohto zdanlivo zložitého procesu, ktorý ale
v skutočnosti trvá len niekoľko sekúnd, je zamedzené všetkým rizikám, ktoré môžu hroziť pri online platbe.
„Internetové platby sú súčasťou každodenného nakupovania, preto dbáme na ich rýchlosť a
bezpečnosť. Technológiu MasterCard SecureCode je možné nadviazať priamo na platobnú
kartu, takže vďaka tomu je možné platiť online aj kartami, ktoré bežne platbu cez Internet
neumožňujú. Celé to potom funguje na báze jedinečného dynamického osobného kódu,
pomocou ktorého je overovaná identita držiteľa karty pri elektronických transakciách,“ dodáva
Janková.
Slováci a platenie kartou na Internete
Internetové platby kartou sa stali súčasťou on-line nakupovania, a to hlavne preto, lebo sú pohodlné a
jednoduché, šetria čas zákazníka i obchodníka a sú bezpečné. V júni tohto roku si spoločnosť MasterCard
nechala od nezávislej výskumnej agentúry GfK realizovať spotrebiteľský prieskum s názvom MasterIndex,
ktorý tieto skutočnosti potvrdzuje. „Z prieskumu vyplynulo, že pri on-line platbách sú pre Slovákov
hlavnými výhodami kariet predovšetkým rýchlosť, pohodlie a jednoduchosť. Kartou platia
Slováci na Internete najčastejšie za autobusové lístky a letenky (14%), za elektroniku (10%)
a za oblečenie a obuv (14%). Výsledky prieskumu ďalej preukázali, že až 54% Slovákov
považuje internetové nakupovanie za bezpečné,“ dopĺňa Janková.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Tri dôvody pre lacnejšie nákupy v Maďarsku
Nakupovanie v Maďarsku sa pre Slovákov stáva veľmi atraktívne. Nákupnej horúčke prihráva nielen výrazné
oslabenie forintu voči euru, ale tiež povianočné zľavy v obchodoch alebo výhodný výmenný kurz vďaka
platbe kartou. Podľa prieskumu spoločnosti MasterCard s názvom MasterIndex si kartu berie so sebou do
zahraničia celých 90% Slovákov. Avšak len 34% z nich s ňou platí.
Bratislava, 18. január 2012 - Nedávny významný prepad maďarského forintu voči euru spôsobil medzi
Slovákmi masovú nákupnú horúčku, a to predovšetkým v pohraničných oblastiach s Maďarskom. Obchody
tu prekypujú slovenskými zákazníkmi, ktorí využívajú okrem výhodnej výmennej situácie aj obdobie
povianočných zliav. Tie často presahujú 50%. Razantný pokles cien v Maďarsku ovplyvnil hlavne nákup
potravín a oblečenia. Popri nakupovaní sa teraz oplatí tiež natankovať.
Okrem lákavého oslabenia meny spoločne s povianočnými výpredajmi môže pozitívny efekt zo
zahraničných nákupov podporiť aj platba kartou. Pri nej je totiž účtovaný výhodnejší výmenný kurz ako v
zmenárňach. Spoločnosť MasterCard si nechala od nezávislej výskumnej firmy GfK realizovať spotrebiteľský
prieskum s názvom MasterIndex, ktorý preukázal, že na zahraničnú cestu si so sebou berie platobnú kartu
celkovo 90% Slovákov. Cestovanie s kartou preferujú na Slovensku najviac ľudia vo veku 30 – 49 rokov, a
to v 93%. Ľudí, ktorí kartou v zahraničí zaplatia svoje výdavky, je však len 34%.
„Je pre mňa prekvapením, že skoro každý Slovák si za hranice vezme platobnú kartu, ale
približne len 1/3 z nich kartu použije na úhradu svojich nákupov. Pritom k plateniu kartou
majú už len krôčik a navyše im prináša rad výhod ako je napríklad veľké množstvo
akceptačných miest, výhodnejší výmenný kurz alebo rôzne doplnkové služby typu cestovného
poistenia a pod.,“ komentuje Andras Hemberger, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Maďarsko,
Slovensko a Slovinsko.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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platformě World, na které v minulém roce
vznikla i kreditní karta Citi Life. Jsem rád,
že si tyto produkty našly na českém trhu
své místo. Jako „začátek bezkontaktní éry
v ČR“ se zapsal do dějin červen 2011, kdy
MasterCard společně se Citibank uvedl na
český trh první bezkontaktní karty pod
značkou PayPass™. Dnes už je možné
pořídit si i nálepku od Citibank s touto
technologií, a platit tak třeba telefonem.
Věřím, že letošní rok bude pokračovat na
vlně technologických inovací, které
přinesou
českým
držitelům
karet
pohodlné platební řešení pro jejich
každodenní
aktivity,“ uvedl Miroslav
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku.
Upozornění
informací

týkající

se

informační povinnosti, již společnosti ukládají
federální právní předpisy USA upravující oblast
cenných papírů, tudíž společnost nehodlá tyto
výhledové informace aktualizovat ani jinak
revidovat tak, aby odrážely skutečné provozní
výsledky, změny finanční situace, odhadů,
očekávání či předpokladů, celkové hospodářské
situace či poměrů v daném oboru, ani jiné
okolnosti, jež nastanou anebo již existují po
sestavení této tiskové zprávy, ani tak, aby
reflektovaly neočekávané události.
Skutečné výsledky se od takovýchto
výhledových informací mohou podstatně lišit
z mnoha důvodů, mezi něž patří důvody
uvedené ve výkazech společnosti MasterCard
Incorporated předkládaných Komisi pro cenné
papíry a burzu USA (Securities and Exchange
Commission, SEC), včetně výroční zprávy
společnosti na formuláři 10-K za rok končící
dnem 31. prosince 2006, čtvrtletní zprávy na
formuláři 10-Q za čtvrtletí končící dnem 31.
března 2007 a průběžných zpráv na formuláři
8-K, jež společnost předložila SEC v průběhu
roku 2007, jakož i další důvody včetně potíží,
zpoždění či nedosažení vlastních strategických
cílů. To, že se výsledky společnosti mohou
podstatně lišit od očekávaných výsledků,
mohou způsobit i jiné faktory než ty, jež jsou
uvedeny výše.

výhledových

Informace obsažené v této tiskové zprávě,
které nejsou historickými skutečnostmi, včetně
informací o plánech, strategiích a očekáváních
společnosti MasterCard, jsou výhledovými
informacemi, na něž se vztahují ustanovení
Zákona o reformě procesního řádu ve sporech
týkajících se cenných papírů (Private Securities
Litigation Reform Act) z roku 1995 (tzv.
ustanovení „safe harbor“). Platnost těchto
výhledových prohlášení je vázána výhradně
k datu, kdy byla učiněna. Vyjma průběžné
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Ostrava/Las Vegas, 7.3.2012 - Skupina ABnote měla tu čest být platinovým partnerem
veletrhu CARTES in North America, který se konal ve dnech 5-7.3.2012 v Las Vegas.
Ohlasy návštěvníků byly velmi pozitivní a tato podařená akce bude mít evropské pokračování na
výstavě CARTES v Paříži 6.-8.11.2012. „Těšíme se, že se budeme opět moci při této příležitosti
setkat s našimi zákazníky a partnery z celého světa“, sdělila Blanka Havlásková, CEO ABnote
Czech & Senior Vice President ABnote Europe.

cardmag l roman kotlán l abnote czech l foto blanka havlásková & marie havlásková

media partner
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cinecard
Praha, listopad 2011 - Na úvod podzimní mezinárodní konference
cardforum.2011 ve Špindlerově Mlýně byla představena filmová
zkratka přibližující vývoj v oblasti platebních karet od 50. let po
současnost.
S mírnou nadsázkou byla tvůrci klipu rozehraná vizuální hříčka parafrázující virtuální svět spojující
platební možnosti minulosti a dneška. Klip byl natáčen na pražské Náplavce s využitím dobových
kostýmů a dalších rekvizit z 50. let. Filmové záběry byly od počátku směřované k propojení s dnes již
ikonickými tóny skladby Jazz Suite No.2, Walz No.2 od Dimitrije Šostakoviče.
Námět a scénář je z ruky Romana Kotlána, režie se ujal Petr Braun, za kamerou stál Jan Pivoňka, střih
a postprodukci obstaral Lukáš Kopejtko. Kostýmy a rekvizity zajistila Jitka Kopejtková, světla poskytla
společnost Noon Filmtechnik, platební terminál zapůjčila společnost Ingenico ČR, catering a zázemí
štábu poskytla Vltavská restaurace na Náplavce, rekvizity pocházely z Vetešnictví v Praze na Újezdě.
Projekt vznikl za podpory pražské kanceláře Visa Europe. Více informací naleznete na
www.cinecard.cz

karta jakou svět neviděl
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PROFIL ZEMĚ
Spojené království z pohledu platebních karet
Spojené království je rozlohou 243 610 km2 je 80. státem ve světě a 8. státem v Evropě, počtem
obyvatelstva 60,6 mil (2012), je 22. nejlidnatějším státem světa; hustotou
obyvatelstva 259 obyv/km2 (srov. s ČR - 130, Slovensko - 103) je 3. v pořadí.
Nejvyšší horou je Ben Nevis 1.343 m, nejnižším místem je The Fens - 4 m. Spojené
království neslaví žádný státní svátek.
Spojené království (UK) hrálo historickou roli ve vývoji parlamentární demokracie (Magna Charta
libertatum, r.1215) a rozvoji literatury a vědy. Na svém vrcholu v 19. st. se britské impérium
rozprostíralo přes jednu čtvrtinu zemského povrchu (Sovětský svaz své doby jen přes jednu šestinu).
V první polovina 20. století byla svědkem vážného poklesu moci UK vzhledem ke dvěma světovým
válkám a vystoupením Irské republiky z unie (1921). Druhá polovina patřila rozpadu impéria a
přebudování UK v moderní a prosperující evropský národ. Jako jedna z pěti stálých zemí Rady
bezpečnosti UN, zakládajícím členem NATO a Commonwealthu uskutečňuje globální přístup
k zahraniční politice. UK je také aktivním členem EU, i když si zvolila zůstat mimo ekonomickou a
monetární unii. Byla nastoupena cesta k rozvolnění unie, v roce 1999 byl ustanoven Skotský
parlament, Národní shromáždění pro Wales a Národního shromáždění Severního Irska (dokončeno
v březnu 2010), a posilují tak odstředivé tendence.
Pracovní síla čítá 31,76 milionů, (50,4% obyv. v 2010, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je
66,20% (v ČR 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 41,73 mil. Míra růstu populace je 0,553%, tj.
348 651 obyv/rok. Podíl obyvatel žijící ve městech: 80%. Obyvatelstvo je dosti rozmanité: bělošská
populace 92,1% (Angličané 83,6%, Skotové 8,6%, Velšané 4,9% a Irové v Severním Irsku 2,9%),
černošská 2%, indická 1,8%, pakistánská 1,3%, smíšená a jiná 2,8%. Náboženství: křesťanské
71,6%, muslimské 2,7%, hinduistické 1%, ostatní 1,6%, bezvyznání 23,1% (dle sčítání lidu 2001).
V zemědělství pracuje 1,4%, (v ČR 38,3%), v průmyslu 18,2% (v ČR 59,5%) a ve službách 80,4% (v
ČR 38,3%) obyvatelstva (2006). Nezaměstnanost dosáhla v 2011 na 7,9%. Počet obyvatel pod
hranicí chudoby činí 14% (2006, v ČR - neudává se). Míra migrace (2012) je 2,59 migrantů/1000
obyv. (Česko 0,97 migrantů/1000 obyv.), tj. přírůstek 163 292 obyv. ročně (v ČR přírůstek 9 885).
Míra inflace (ve spotřebitelských cenách) dosáhla 4,5% (2011). Výdaje na vzdělání činí 5,5% HDP
(2007) (v ČR 4,4%, 2008). Růst ekonomiky (HDP) v r. 2011 byl 1.1%. Veřejný dluh činil 79,5% HDP.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2010). Spojené
království má moderní národní i mezinárodní telekomunikační systém, s pozemními kabely,
mikrovlnnými radiovými spojeními a systémy s optickými kabely. Počet pevných telefonních linek
dosáhl 33,32 mil. (v ČR 2,198 mil.) s hustotou 53 linek na 100 obyv., počet mobilních čísel 80,8
miliónů (v ČR 14,331 mil.) s hustotou 128 mobilů na 100 obyv. Počet internetových serverů (2011)
dosáhl počtu 8,409 mil. (2011, v ČR 3,494 mil.) a počet internetových uživatelů činil 51,444 mil. (v ČR
6,681 mil., 2009). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb,
jako z hlediska pohodlí občanského života: síť železnic odpovídá rozloze: 16 454 km (v ČR 9 632 km),
síť silnic dosáhla 394 428 km, včetně 3 519 dálnic (v ČR 128 719 km, včetně 729 km dálnic), a délka
vodních cest je 3 200 km (v ČR 664 km).

cardmag no 2.2012

26

© květen 2012

cardmag no 2.2012

27

© květen 2012

V tabulce srovnání ekonomik Spojeného království a České republiky.
Srovnání ekonomik

UK, 2005

HDP
€ 1 464 mld
Počet obyvatel

60,6 mil.

HDP na osobu
(při paritě kupní síly, 2005)
Počet pracujících

UK, 2011

Česko, 2010

$2 250 mld. USD

261,3 mld. USD

-

4 993,7 mld. CZK

1716 mld. EUR

199,3 mld. EUR

60,6 mil.

10,190 mil.

$35 900 USD

25 600 USD

-

489 241 CZK

€ 24 240

27 376 EUR

19 522 EUR

30 mil.

31,76 mil

5,415 mil.

Míra inflace

2,1%

4,5%

1,50%

Nezaměstnanost

3,70%

7,9%

9,00%

Vydávání karet v UK
Bankovní struktura je velmi rozvinutá a robustní, na její popis zde není místo. Zmiňme alespoň banku
Barclays, která se jako první začala zabývat vydáváním karet v UK. Její kreditní karta byla vydána
29.6.1966 jako Barclaycard, v součinnosti s velmi úspěšnou kartou BankAmericard v USA, ale ta
britská karta nabízela jen omezenou funkcionalitu. Tyto karty později přijaly brand "VISA".
Platební karty ve Spojeném Království se během dalších 45 let vyvinuly v mocný platební prostředek. Z
hlediska plateb lze dnešní stav v UK označit jako "kartovou společnost" - odhadem obíhá 140,7 mil.
platebních karet (za r. 2010). Přesné statistiky debetních karet nelze dohledat, rozbory nabízejí jen
podrobné statistiky kreditních karet. Debetních karet je v oběhu odhadovaných 80 mil. (2010, podíl
57%). Kreditních a charge karet je 60,7 mil. (k 10/2010, 43%, pokles ze 74,5 miliónů v r. 2005, tehdy
podíl 53%). Jedná se o stále nejvyšší podíl kreditních karet v celé Evropě (na druhém místě je Francie
s 34 mil. kreditních karet). Za posledních 5 let poklesl počet držitelů kreditních karet z 31,7 mil. na 30
mil. Tento pokles je dán prudkým rozvojem debetních karet, které přebírají úlohu hotovosti v čím dál
větší míře.
U kreditních karet je průměrný počet karet na osobu 1 a u debetních karet 1,32 karty. 42 miliónů
občanů (70% obyvatelstva) má alespoň jednu kartu.
2011 Poměr počtu kreditních a debetních plateb

2011 Poměr objemu plateb kreditními a debetnímikartami
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Využívání karet v UK
Bankomaty
První bankomat byl umístěn v roce 1967 v pobočce banky
Barclays v Enfieldu na severu Londýna (místo známého
výrobou samopalů typu BREN ve 2. světové válce, a to podle
patentu z Brna, akronym vzešel ze spojení BRnoENfield),
vydával peníze po vložení děrovaného štítku, který si klient
zakoupil v bance za 10 GBP, a použil až podle potřeby.
Rozvinutým kartovým produktů odpovídá i rozvinutá
infrastruktura bankomatů. Většina bankomatů je propojena
systémem LINK, o kterém je dostupná statistika, jsou však
provozovány bankami a stavebními spořitelnami (building
societies). Nejvíce bankomatů (2011) z celkového počtu
65 100 nasadili následující provozovatelé, přičemž z bank má
největší podíl Royal Bank of Scotland, a Barclays Bank je až na
9 místě:

Provozovatel

Počet
ATM

Note Machine

6 959

Your Cash

5 433

Infocash

4 985

Royal Bank of Scotland

4 524

Cardpoint

4 059

Lloyds TSB

4 007

Nat West

3 826

HSBC

3 736

Barclays

3 569

Počet a hodnota transakcí
LINK udává počty transakcí u bankomatů v dlouhé časové řadě od r. 1986, přičemž je dělí na výběr
hotovosti a ostatní, které zahrnují dotazy na zůstatek, změny PINu a odmítnuté transakce. Nejsou
zahrnuty transakce klientů provedených u jejich vlastní banky.

Časová řada statistiky celkového výběru hotovosti zahrnuje i výběry klientů u jejich vlastní banky/
stavební spořitelny, přičemž téměř 97% výběrů u bankomatů v UK britskými zákazníky je bez
poplatku. V roce 2011 se uskutečnilo 2 874 mil. výběrů s celkovým obratem 119 386 mil. GBP.
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Vydáváním karet se zabývá velké množství bank a finančních institucí (stavební spořitelny,
pojišťovny), ale i obchodní domy a řetězce. Zákazník si může vybrat z více než 1 500 různých typů
kreditních karet; jde o trh, kde zuří největší konkurence na světě.
Počet a objem transakcí
Dnes žije v UK několik generací, které jsou zvyklé platit kartou doma i na cestách v cizině, což ročně
představuje zpracování více než 9,325 mld. plateb v objemu 452,356 mld. GBP (660,3 mld. EUR). O
masivní rozšířenosti karet svědčí fakt, že 8% domácností v Londýně použilo v posledních 12 měsících
své kreditní karty k úhradě hypotéky nebo nájmu. I když stále přetrvávají platby šeky (ročně je
vystaveno 1,6 mld. šeků v průměrné hodnotě 175 GBP, (tj. 120 EUR v r. 2005), s rozvojem karet se
hroutí i situace v Británii tak oblíbených šeků: za posledních 12 měsíců (k 10.2010) bylo vystaveno o
104 mil. méně šeků než v předchozím roce. Při této rychlosti ztráty obliby se počet vystavených šeků i
objem hotovosti, kterou představují, sníží do r. 2015 na polovinu.
Tabulky a grafy znázorňují vývoj počtu a objemu transakcí v letech 2007 - 2011.

cardmag no 2.2012

Počet plateb v mil.

Objem plateb v mil. GBP

2006

6 441

315 349

2007

6 927

347 667

2008

7 438

371 384

2009

7 940

388 674

2010

8 490

416 125

2011

9 325

452 356
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Útrata debetními kartami poprvé v historii překonala útratu v hotovosti o bankovním svátku v srpnu
2010, kdy debetními kartami prošlo 272 mld. GBP, zatím co kumulativní útrata hotovostí byla „jen“
269 mld. GBP.
Počet kreditních a charge karet nově poklesl vůči debetním kartám (43%, ale je to stále nejvyšší
procento v Evropě), avšak pro 57% plateb se britští spotřebitelé rozhodli použít kartu debetní. U
kreditních karet se sleduje objem nesplaceného úvěru, růst objemu útraty na dluh byl 1,4% (2011),
snížení z růstu 2,9% v prosinci 2010. Nicméně částka dlužná za karty se mění málo, vykázala pokles o
5% vůči r. 2010, což je známka trvalého splácení útrat na karty držiteli karet. V grafu je znázorněn
vývoj nesplaceného úvěru na kreditních kartách.

Trendy vývoje kartového trhu (2011/2010)
Klíčové údaje naznačují vyšší roční nárůst plateb prostřednictvím plastových karet, kdy v porovnání se
slabšími výdaji na kreditní karty byla situace více než kompenzována vyššími výdaji na debetní karty.
Měřeno počtem nákupů dosáhl v průběhu roku 2011 nárůst debetními kartami 9,8%, což dokládá
trvalé pronikání plastových karet do segmentu s nižší výší plateb a zvýšené využívání on-line kanálů.
Tento větší nárůst počtu plateb ve srovnání s jejich celkovým objemem vyvíjí velký tlak na snížení
hodnoty průměrné transakce u všech typů karet. Např. v segmentu „jídlo a nápoje“ tvořily plastové
karty 63,0% všech výdajů.
Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik britského a českého kartového trhu
2011
Počet bankovních
karet
Počet výběrů /kartu/
rok

Spojené království

%

ČR

%

10 600 076

140 700 000
20

23%

16,6

39%

66

57%

26,2

61%

Počet výběrů

2 874 000 000

23%

174 271 751

38%

Počet plateb

9 325 000 000

57%

277 549 072

62%

21%

644 452 757 606 CZK

70%

79%

267 261 648 748 CZK

30%

Počet plateb /kartu/rok
Počet transakcí

Objem transakcí
Objem výběrů
Objem plateb

119 386 000 000 GBP
142 920 000 000 EUR
452 356 000 000 GBP
541 920 000 000 EUR

Průměrný výběr

60 EUR

Průměrná platba

70 EUR

Počet bankomatů

65 100

cardmag no 2.2012

3 700 CZK
143 EUR
963 CZK
37 EUR
4 082
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Bezkontaktní a mobilní platby ve Spojeném království
Technologie bezkontaktních transakcí se v UK poprvé uplatnila v roce 2007 a nabídla rychlou a
pohodlnou alternativu k platbám malých částek v hotovosti (cca do 20 EUR). Počet karet
s bezkontaktní funkčností dosáhl ke konci září 2011 počtu 19,6 mil. Lze je využít na cca 73
000 bezkontaktních terminálech.
Barclays a Barclaycard jsou největšími vydavateli bezkontaktních kreditních a debetních karet, s více
než 11 mil. vydanými kartami na trhu, což představuje 85% všech bezkontaktních karet v UK. Mezi
lednem a prosincem 2011 se měsíční údaje o používání bezkontaktních karet více než zdvojnásobily
vzhledem k většímu povědomí u zákazníků rostoucímu počtu míst s bezkontaktními terminály. V r.
2011 také došlo k významnému pokroku, kdy spojenectví se společností Everything Everywhere
umožnilo zavést první komerční řešení pro bezkontaktní mobilní platby.
Zneužívání platebních karet
V UK jsou pravidelně zveřejňovány podrobné statistiky podvodů podle jednotlivých typů podvodů
prostřednictvím Financial Fraud Action. Pro zajímavost a představu o rozsahu podvodů uvádíme
celkový vývoj ztrát v letech 2007 - 2011. Vedle toho existuje i statistika pro 11 jednotlivých regionů.
Je potěšitelné, ve všech typech podvodů došlo v r. 2011 k poklesu ztrát z podvodů.
Ztráty z podvodů podle typů
(v mil. GBP)

2007

2008

2009

2010

2011

% +/10/11

Telefonní, internetové a písemné
objednávky card-not-present fraud)

290,5

328,4

266,4

226,9

220,9

-3%

Padělky (skimmed/cloned)

144,3

169,8

80,9

47,6

36,1

-24%

Podvody na ztracené a zcizené karty

56,2

54,1

47,7

44,4

50,1

13%

Krádež identity

34,1

47,4

38,2

38,1

22,5

-41%

Karty zcizené při doručování

10,2

10,2

6,9

8,4

11,3

34%

565,2

609,9

440,0

365,4

341,0

-7%

UK retail face-to-face

73,0

98,5

71 8

67,4

43,2

-36%

UK podvody u bankomatů

35,0

45,7

36,7

33,2

29,3

-12%

Podvody v UK

327, 6

379,7

317,4

271,5

261

-4%

Podvody v zahraničí

207,6

230,1

122,6

93,9

80

-15%

CELKEM
Z toho:

Domácí / mezinárodní podvody

Uvedené informace poskytují ilustrativní přehled o nejstarším kartovém trhu v Evropě, který byl po
téměř 5 desetiletí v mnoha oblastech lídrem a inovátorem technologií i marketingu v oblasti karet. UK
trh se vyrovnal s měnový šokem 15.2.1971 - přechod z pencí a šilinků na deciální systém. Webové
stránky zastřešujícího sdružení APACS (Association for Payent Clearing Services) poskytují cenné
informace o kartovém odvětví nezávisle na jednotlivých bankách.
cardmag | františek tomášek l research (s využití APACS, www.bba.org.uk, British Bankers Association, UK Cards Association, Barclays Bank,
Financial Fraud Action, CIA Fact Book, ČNB)
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TECHNOLOGIE
MasterCard PayPass Sticker - Řešení pro pohodlné a mobilní placení
Po roce 2000 se v nabídce společností objevují inovativní produkty, jako např. Visa Minicard a
MasterCard PayPass Sticker, či American Express ExpressPay Tag. Jsou to platební nástroje
přizpůsobené pro pohodlné placení drobných plateb, u kterých klienti z řady důvodů neradi používají
platební karty (prodejny tisku, rychlé občerstvení apod.).
Největší rozšíření z těchto novinek zaznamenaly karty MasterCard PayPass Sticker. Jedná se o čipovou
bezkontaktní kartu, která má formát zmenšené platební karty. Klient si ji
vylomí z tvaru platební karty jako SIM kartu nebo je mu dodána již ve
finálním tvaru nebo je čip s anténou zabudován v malém přívěšku ke klíčům.
Typické použití je nalepení stickeru (nálepky) na mobilní telefon (nebo vložení do pouzdra telefonu)
nebo na peněženku. Zahraniční průzkumy ukazují, že většina klientů dává přednost nalepení stickeru
na mobilní telefon, protože ho mají u sebe častěji, než peněženku nebo pouzdro s osobními doklady.
Při sportu, procházkách nebo např. o poledních pauzách, tak mají mobilní telefon a platební nástroj
pro drobné platby vždy u sebe.
MasterCard PayPass sticker může být použit k placení v obchodech, prodejních a parkovacích
automatech apod., které přijímají bezkontaktní platby. Stačí sticker přiblížit ke snímači a po signálu o
zaplacení odebrat zboží nebo službu. Pokud částka nákupu nepřekročí v České republice 500 Kč
(nebo nižší limit nastavený vydavatelem karty) není nutné zadávat PIN. Díky celému procesu
bezkontaktní platby je placení asi 3x rychlejší, než u karet s kontaktním čipem nebo magnetickým
proužkem a je tedy již dokonce rychlejší a pohodlnější, než placení v hotovosti.
MasterCard PayPass Sticker může být vydán jako dodatková karta nebo jako samostatný produkt,
v následujícíh formách:
debetní karta
kreditní karta
předplatní karta.
Např. Citibank vydává kreditní karty s kontaktním čipem a magnetickým proužkem, ale bezkontaktní
kartu nabízí většinou právě v podobě stickeru, jako velmi pohodlné a účelné formě pro drobné platby.
Průzkumy ukazují, že bezkontaktní placení zvyšuje používání platebních karet klientem o 20-40%,
protože je začne používat i u drobných plateb, kde dosud dával přednost placení v hotovosti.
Bezkontaktní kata je již ale rychlejší a pohodlnější.
Velkou budoucnost má i samostatný „sticker“ v podobě předplatní karty, která může sloužit jako jakási
peněženka, kam si zákazníci mohou ukládat „drobné“ na běžné nákupy (tisk, cigarety, občerstvení,
doprava, parkovné apod.)., a jejíž finanční limit se automaticky doplňuje.
Global Payments Europe vychází vstříc poptávce bank a klientů po tomto produktu a zařadil ho do své
nabídky produktů.
cardmag l gpe

První výběr hotovosti z bankomatu v ČR slaví 20 let
Praha, únor 2012 - První bankomat byl naistalován 19. února, 1992 v Praze v ulici Na
Příkopě 28, v bývalé pobočce Komerční banky (hlavní budova České
národní banky). Společnost MUZO (dnes Global Payments Europe)
vybudovala kartové autorizační centrum, aby zajistila dodávku
bankomatů a potřebného softwaru a uvedla do provozu systém pro personalizaci
platebních karet, a to vše v rekordním čase 12 měsíců.
Významné milníky Global Payments Europe
1990 - změna politického systému, konec centrálně řízené ekonomiky a vznik komerčních bank (stále
sice vlastněných státem, ale tržně orientovaných). Banky chtějí nabídnout nové produkty, mezi nimi i
platební karty, a hledají řešení pro processing.
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MUZO s koncem podniků zahraničního obchodu přišlo o svůj základní předmět podnikání, ale mělo
potřebné zdroje a znalosti pro zpracování karetních transakcí. MUZO bylo transformováno na I.S.C.
MUZO a.s. a bylo pověřeno vypracováním marketingové studie na systémy platebních karet. I.S.C.
v názvu firmy znamená Informace, Servis, Computer. Největším akcionářem I.S.C. MUZO byla v letech
1991 - 1998 Komerční banka, která větší část podílu ve firmě postupně odprodala dalším bankám
1992 - I.S.C. MUZO spustilo první on-line bankomat (19. 2. Komerční banka, v průběhu roku dále
VÚB, Agrobanka, IPB a ČSOB). Celkem bylo v prvním roce spuštěno 52 bankomatů po celém
Československu, klienti provedli přes 100 000 transakcí v hodnotě 123 mil. Kčs. Bankomaty
akceptovaly karty Eurocard MasterCard a Cirrus.
1992 - ISC MUZO zajišťovalo telefonickou autorizaci transakcí na imprinterech (mechanické snímače
platebních karet) a v květnu 1993 byl nasazen první on-line platební terminál
1994 - dokončení transformace ISC MUZO a jeho zařazení do 2. vlny kuponové privatizace; Komerční
banka začala akceptovat karty American Express.
1995 - přechod k duálnímu režimu členství v obou karetních asociacích. Jako první začala kromě karet
MasterCard vydávat karty VISA Československá obchodní banka a v průběhu jednoho roku pak i další
banky
1995 - ISC MUZO uvedlo do provozu první čipové karty vydané pro čerpací stanice Tank - Plus
1996 - ISC MUZO umožnilo placení na internetu (využití řešení SET)
1997 - skokový nárůst platebních terminálů o 75%, splnění požadavků na vstup ISC MUZO do
zúčtovacího centra ČNB a zprovoznění tuzemského clearingu
2000 - otevření nové budovy speciálně navržené pro processingové centrum, V Olšinách, Praha 10,
(stavba probíhala v letech 1997 až 2000). Budova získala mnohá ocenění, např. Stavba roku 2000
2003 - první čipová karta podle mezinárodního standardu EMV; vydala ji Komerční banka jako první
v celé střední a východní Evropě
2003 - zahájení vyjednávání o prodeji MUZO
2004 - prodej MUZO společnosti Global Payments Inc. (USA)
2005 - první EMV bankomat uvedla do provozu Komerční banka; MUZO bylo přejmenováno na Global
Payments Europe a 31. května byla otevřena pobočka Global Payments Europe v Moskvě
2006 - expanze Global Payments Europe do Polska a Ruské federace; zprovoznění služby GP mobile
2006 - úspěšně pokračuje migrace na EMV, 100% ATM v síti Global Payments Europe akceptuje EMV
čipové karty
2007 - obchodní úspěchy v ČR i na nových trzích (ČSOB, Raiffeisenbank, Home Credit & Finance Bank
…) a nové služby, např. Cashback, PIN Change, GP Gift
2011 - bezkontaktní platební terminály využívající technologii Global Payments Europe jako jedny
z prvních na světě umožnily akceptovat platbu mobilním telefonem emulující platební kartu
Dynamic currency conversion (DCC) - nová služba s přidanou hodnotou pro mezinárodní
klientelu
DCC nebo-li dynamický převod měny je služba, která umožňuje zahraničnímu držiteli platební karty
volbu měny pro výběr hotovosti z bankomatu nebo bezhotovostní platby u obchodníka. Díky
aktuálnímu směnnému kurzu se držiteli karty zobrazí konečná cena ve dvou měnách - místní a
domácí. Jakmile je požadovaná měna zákazníkem zvolena, transakce se zpracuje v této měně a
zůstává tak po celou dobu trvání transakčního vypořádání, což eliminuje další převody a nemilé
překvapení na výpise držitele karty.
Výhodou pro tuzemské banky je bezpochyby nový a nezanedbatelný zdroj příjmů ze stávajících ATM
sítí a rozšíření standardní produktové řady další službou s přidanou hodnotou pro zahraniční klientelu,
pro kterou se Česká republika stává cílovou, ať už obchodní či turistickou destinací.
Mezinárodní zákazníci využívající služeb tuzemských bankomatů jistě ocení spolehlivost a
transparentnost služby. Bezpečnost inovativního platebního řešení je v souladu s přísnými požadavky
karetních asociací. Vzhledem k uplatnění DCC na platebních terminálech u obchodníků se nakupování
stává uživatelsky přívětivější a výsledkem může být ochota více utratit.
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Global Payments Europe (GPE) nabízí bankám DCC jako rozšíření služeb na ATM kanálu s tím, že jim
odlehčí od implementačních nákladů a projektového řízení. Provede je certifikačním procesem u
karetních asociací a umožní validace ATM hotovostních transakcí pro DCC službu ve spolupráci se
společností Monex. GPE v neposlední řadě nastaví technické řešení DCC v rámci současné architektury
autorizace a processingu ATM transakcí, poskytne Back Office podporu pro vypořádání nebo zúčtovaní
ATM DCC transakcí.
cardmag l gpe

Jednoduchý vstup do světa bezkontaktních plateb
Čtečka karet OMNIKEY 5321 PAY





Novinka, která Vám šetří čas i peníze. Stolní čtečka bezkontaktních platebních
karet je snadno integrovatelná do stávajících platebních systémů využívajících PC
a nabízí, tak rozšíření pro přijímání plateb bezkontaktní kartou. Největší předností
je jednoduchá instalace přes rozhraní USB. Navíc OMNIKEY 5321 PAY Readrer
Board umožňuje snadnou integraci do kiosků a terminálů třetích stran, které
představují nové možnosti plateb.

podporuje EMV (Europay® MasterCard® Visa®), EMVCo CL 2.0
podporuje tři ISO standardy pro bezkontaktní karty ISO 14443 A/B a ISO 15693
poskytuje vizuální a hlasovou zpětnou vazbu provedené transakce

cardmag l sovte.cz
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Visa a EMV technologie v USA
V srpnu 2011 oznámila Visa Inc. svůj jistě chvályhodný záměr urychlit implementaci EMV čipové technologie (kontaktní i bezkontaktní) v USA. Hlavním motivem pro plánované urychlení
je potřeba připravit kartový trh v USA na zavedení mobilních plateb na bázi NFC
technologie. Pro podporu urychlení mají sloužit zejména následující tři motivační nástroje:
1. Uplatnění tzv. Technology Inovation Programe (TIP) na obchodníky v USA od
1.10.2012. Od tohoto data nebudou mít obchodníci, u nichž podíl transakcí na čipových
terminálech s duálním interface (kontaktním i bezkontaktním) dosáhne za rok minimálně
75%, povinnost validace shody se standardy PCI DSS. Transakce na pouze kontaktních či
pouze bezkontaktních POS nebudou do hodnocení plnění tohoto kriteria započítávány.
2. Povinnost vybudování infrastruktury u procesorů pro zpracování
(kontaktních i bezkontaktních) transakcí do 1.4.2013

EMV čipových

3. Uplatnění counterfeit liability shift pro domácí i přeshraniční POS transakce za přítomnosti karty od 1.10.2015 (pro samoobslužné terminály na čerpacích stanicích od
1.10.2017).
V lednu 2012 vydala Visa Inc. Bulletin „Doporučení pro implementaci EMV čipové technologie v USA“,
shrnující zásady, kterými by se měli řídit všichni zainteresovaní partneři - vydavatelé karet, acquireři,
obchodníci, procesoři i dodavatelé karet a zařízení. Jedná se skutečně pouze o doporučení, nikoliv povinnost, nicméně lze přepokládat, že majoritní část kartového trhu v USA se bude těmito doporučeními
řídit. S ohledem na to, že doporučení se poněkud liší od principů, uplatňovaných v Evropě, bude
dobře si je stručně shrnout, jelikož v budoucnu budou ovlivňovat průběh transakcí, prováděných jak
evropskými EMV kartami u obchodníků v USA , tak i v USA vydanými EMV kartami u evropských obchodníků.
Společné pro oba přístupy (evropský i americký) je to, že implementace EMV technologie musí vycházet ze specifikace VCPS verze 2.1.1 případně vyšší a to jak pokud se týče vydávaných karet, tak i
pokud se týče instalovaných POS. Pro bezkontaktní karty v mobilu musí být použita specifikace VMCPS
verze 1.4 nebo vyšší.
Americký přístup spočívá na dvou základních pilířích, které jej odlišují od toho, který známe z Evropy. Jedná se o


 Důsledné on-line zpracování všude tam, kde je to možné (autorizace transakce, autentizace karty,
verifikace držitele) - využití robustní, spolehlivé a levné komunikační infrastruktury v USA


 Flexibilita přípustných metod verifikace držitele karty (CVM) - podpis, on-line PIN, No CVM, přičemž základní metodou zůstane zřejmě tradiční podpis
K tomu přistupuje ještě důsledná podpora zavádění karet i POS pouze s duálním interface, tedy snaha
o minimalizaci počtu pouze kontaktních nebo pouze bezkontaktních karet i akceptačních zařízení.
Jak tedy bude vypadat dle doporučení Visa Inc. „referenční“ americký EMV POS? Pravděpodobně bude mít následující vlastnosti/funkčnosti:




Duální EMV interface (kontaktní i bezkontaktní), Samozřejmě i čtení magnetického proužku



Nulový Floor limit pro kontaktní EMV transakce i pro transakce pomocí magnetického proužku



Nulový Contactless Floor Limit pro bezkontaktní EMV transakce



Pouze on-line CAM



Podporované CVM - Signature, No CVM, pokud PIN, tak pouze on-line









A jaká bude „referenční“ americká EMV karta?





Magnetický proužek, jako povinná a základní metoda pro čtení karty



Duální EMV interface (kontaktní i bezkontaktní) nebo alternativně plastová karta s kontaktním
interface, doplněná bezkontaktní NFC kartou
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Nulový limit pro off-line transakce



Podporované CVM - Signature, On-line PIN, No CVM



CAM - pouze on-line, tedy žádná off-line autentizace s využitím SDA, DDA či CDA



Je zřejmé, že aplikace výše uvedených základních principů bude ve svých důsledcích znamenat ve
srovnání s Evropou nižší nároky (a náklady) na konfigurování a certifikování karet i POS terminálů i na
průběžnou modifikaci a údržbu nakonfigurovaných aplikací.
Na druhou stranu je rovněž zřejmé, že popsané „vzorové“ konfigurace amerických karet i POS se liší
od požadavků a doporučení Visa EU, kde je mnohem více akcentován či dokonce požadován off-line
přístup a to jak u karet, tak i u POS a kde primární využívanou CVM je PIN (off-line i on-line, u bezkontaktních transakcí pouze on-line).
Mohou tyto rozdíly v praxi ovlivnit vzájemnou interoperabilitu obou trhů - evropského a amerického? A
pokud ano, tak v čem a s jakými případnými (zejména negativními) důsledky? Zkusme si to rozebrat
na příkladu České republiky.
Český držitel (plastové) Visa karty by při návštěvě USA neměl mít při kontaktním placení kartou na
EMV terminálu problém. Může však zaznamenat rozdíl v tom, že místo v Evropě obvyklého zadání PIN
bude po něm při placení požadován podpis Složitější to může být při bezkontaktní platbě částky, přesahující limit pro low value bezkontaktní transakce, pokud POS obchodníka nebude podporovat on-line
PIN. V takovém případě nebude možno provést verifikaci držitele (karta pro bezkontaktní transakce
podpis jako CVM nepodporuje) a bude třeba transakci provést kontaktně.
Obdobná situace by mohla nastat při bezkontaktním placení nadlimitní částky NFC kartou, pokud by
karta požadovala a POS terminál nepodporoval jako CVM Passcode. Protože přechod na kontaktní
platbu by byl v takovém případě nemožný, musela by být transakce uhrazena jiným způsobem - např.
jinou (plastovou) kartou.
Jak na tom na druhé straně bude držitel čipové EMV karty, vydané v USA, pokud bude chtít zaplatit
v ČR? I on pravděpodobně může zaznamenat určité rozdíly v požadované CVM (častěji PIN místo
podpisu). Jediná vážnější potíž by však pravděpodobně mohla nastat při placení na samoobslužných
off-line (bezkontaktních) terminálech (prodejní automaty, jízdné, parkovné etc.), nebo v okamžiku,
kdy POS nebude schopen připojit se on-line. V těchto případech platba nebude moci proběhnout a
bude vyžadován alternativní způsob placení (hotovost).
Jaké důsledky bude mít avizovaný přechod v oblasti bezpečnosti plateb kartou? Primárně nás to bude
samozřejmě zajímat z pohledu možného zneužití EMV karet, vydaných v ČR na akceptačních zařízeních
v USA. Současný stav - akceptace založená výhradně na čtení magnetického proužku a verifikaci držitele pomocí podpisu na POS resp. PIN na ATM - dává podvodníkům značné možnosti při zneužití jak
ztracených či odcizených platebních karet, tak i padělků, vyrobených s využitím odcizených dat (např.
skimming). Co tedy můžeme na základě avizované změny očekávat?
Samozřejmě jednoznačným pozitivem bude zavedení lability shift pro non EMV POS terminály. Jinak
ale popravdě řečeno pozitivní přínos bude omezený. Předně, nic se nezmění u ATM transakcí a to jak
z pohledu možného zneužití, tak z pohledu možného omezení vzniklé škody prostřednictvím lability
shift. K částečnému zlepšení dojde pouze u POS terminálů. U ztracených/odcizených karet bude
ovšem míra tohoto zlepšení závislá na rozšíření podpory on-line PIN jako CVM na POS. Jelikož Visa
Inc. tuto podporu sice doporučuje, ale nějak k její implementaci nemotivuje a jelikož PIN na POS znamená pro obchodníka dodatečnou investici (PED, komplexnější SW aplikace), nedá se podle mého názoru přílišné rozšíření očekávat. U padělků pak bude hodně záležet na autorizační politice vydavatelů
karet - pouze ten, kdo bude důsledně zamítat fall-backy a kontrolovat CVV1/iCVV bude moci být
v klidu.
Domnívám se, že přes všechna svá pozitiva záměr Visa Inc. nepovede k ukončení v Evropě probíhajících diskusí o potřebě dualizmu ve vydávání karet - ryze čipové („Evropské“) karty na straně jedné a
karty s magnetickým proužkem pro použití mimo Evropu resp. speciálně v USA na straně druhé.
cardmag l karel kadlčák, kb
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Ingenico iSMP je novou hranicí v mobilním světě POS
Neuilly‐sur‐Seine, listopad 2011. - Společnost Ingenico (Euronext:
FR0000125346 ‐ ING), přední světový poskytovatel platebních řešení, oznámila, že její iSMP se stalo novou hranicí v rychle se rozvíjejícím mobilním světě
POS. Zařízení iSMP se ve spojení s iPod touch ® nebo iPhone ®, může změnit na bezpečné
EMV Chip & PIN platební řešení. Tak okamžitě vzniká jedinečná Smart Mobile
POS, určená pro větší flexibilitu obchodníků nebo jako řešení pro mobilní business.,
iSMP je kapesní, lehké platební řešení, vytvořené v souladu s nejnovějšími normami PCI PTS zabezpečení, umožňující EMV ČIP a PIN platby, magstripe a platby bezkontaktní platební kartou. Vybaven vyspělou 1D/2D čtečkou čárových kódů a certifikovaný MFI, může iSMP být dokonale integrován s iPod
touch nebo iPhone 4 nebo 4S. iSMP je designově
kompatibilní s globálním portfoliem Ingenico certifikovanými platebními aplikacemi, což dává tomuto
řešení unikátní celosvětový dosah.
iSMP je překlenutím propasti chybějící integrované
platební funkčnosti aplikací, které jsou dnes nabízeny v mobilních zařízeních.
iSMP umožňuje obchodníkům
a zákazníkům prožít skutečnou
moc mobility. Oblast využití
iSMP je obrovská, jako nejperspektivnější odvětví se jeví retail, mobilní obchodníci a mobilní sítě. Libertishopping od iSMP je unikátní
řešení pro maloobchodníky. Díky, iSMP se postaráte
o navýšení prodejů, minimalizujete fronty a posílíte
postavení své značky na trhu. Libertibusiness od iSMP je na míru přizpůsobené řešení umožňující mobilním obchodníkům podnikat tam, kde jsou zákazníci. Pomocí Libertibusiness roste příjem prostřednictvím platebních karet, zlepšuje se řízení cash flow a snižuje se možnost úniku financí nebo podvodu.
“Chytrý mobilní POS od iSMP je jedinečnou příležitostí pro obchodníky jak
poskytnout svým zákazníkům možnost
platby kde a kdy chtějí, tím nejbezpečnějším způsobem", říká Guillaume Pascal, viceprezident Solutions Marketing.
“Nejslibnější zpětná vazba, kterou do
dnešního dne máme, je okamžité a pozitivní přijetí ze strany zaměstnanců
globálního maloobchodního řetězce
prodejen. Díky jednoduchému použití
řešení a svobodě získané možností řídit
osobní zkušenost zákazníka až do samého konce nákupu, mají zaměstnanci
okamžitý pocit důležitosti”. Zaregistrujte
se na www.libertismp.com a zažijte sílu
Liberti.
iPhone® a iPod touch® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších
zemí
Ingenico je předním poskytovatelem platebních řešení s více než 17 miliony terminálů ve více než
125 zemích světa. Našich 3000 zaměstnanců po celém světě podporuje maloobchodníky, banky a poskytovatele služeb a optimálně zajišťuje jejich elektronická platební řešení, rozvíjí jejich nabídku služeb
a zvyšuje jejich tržby. Pro více informací navštivte www.ingenico.com.
cardmag l roman kotlán l ingenico
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Přátelská technologie
Společnost Wincor-Nixdorf, s.r.o. zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních
systémů pro oblast bankovnictví a maloobchodu (Retailu). Hlavní činností společnosti
jsou návrhy a prodeje komplexních hardwarových a softwarových řešení včetně
servisu a poradenských služeb. Společnost Wincor Nixdorf působí v České republice
od roku 1992 (do roku 2001 jako společnost Siemens Nixdorf) a od této doby se nám
podařilo nainstalovat téměř 2000 ATM a 18 000 platebních terminálů, zprovoznit
platební řešení u významných bankovních institucí a retailových obchodníků.
Na začátku loňského roku společnost Wincor-Nixdorf představila nový koncept pro řízení hotovosti a to
v souvislosti s uvedením nové produktové řady CINEO (C - cash, I - inteligence, NEO - new).
Základem konceptu je standardizovaná kazeta, kterou lze využít jak u bankovních i retailových
zákazníků, a to např. do bankomatů, pokladních trezorů, zařízení back office i front office a pokladen.
Tato kazeta je vybavena inteligentním čipem, který zajišťuje ve spolupráci se softwarem vyvinutým
společností Wincor-Nixdorf její neustálý monitoring.
Vzhledem k tomu, že oběh hotovosti celosvětově
vzrůstá a náklady na manipulaci s hotovostí stále
rostou, zavedení standardizovaných kazet vede
k velkým úsporám nákladů a dlouhodobě udrží
náklady s manipulací hotovostí na nízké úrovni. Cílem
řízení hotovosti - cash cycle management systému je
jednak snížení nákladů (administrativních, provozních,
atd.), ale především i zvýšení transparentnosti při
manipulaci s hotovostí.
Koncept cash cycle management systému spočívá
především v tom, že se propojí a zjednoduší cykly
svozů hotovosti u obchodníků a v bankách. A dále ve
spojení s náhradou kazet se mohou náklady významně optimalizovat, a to právě snížením počtu jízd
vykonávaných od hotovostních center k zákazníkům.
Jak jsme již zmiňovali v úvodu, společnosti Wincor-Nixdorf není pouze dodavatelem a výrobcem HW
produktů, ale je především i softwarovým
integrátorem a dodavatelem softwarových řešení.
V této oblasti jsme inovativní a flexibilní společnost,
která svá řešení utváří zákazníkům přímo na míru
jejich potřebám s ohledem na světové trendy a
standardy. Všechna námi dodaná řešení splňují
nejvyšší bezpečnostní standardy, např ISO a PCI DSS.
Společnost Wincor-Nixdorf je zároveň certifikovaným
auditorem pro oblast PCI DSS.
Inovativnost naší společnosti se spojila se záměrem
nově přicházející banky na český trh AIR BANK a
společně jsme na konci minulého roku představili
„přátelský“ bankomat, který využívá nejnovější
softwarou platformu dodanou společností WincorNixdorf. Řešení dodané naší společností činí AirBanku
unikátní, inovativní a srozumitelnou zákazníkovi.
Zástupci Air Bank potvrdili, že se banka vynasnaží
komunikovat tak, aby tomu každý rozuměl. Jako
jediná na českém trhu nabízí Air Bank na svých
pobočkách pro klienty možnost výběru hotovosti,
kde je možné si zvolit přesnou skladbu
bankovek vybírané částky. Vybírat můžete
z bankovek 200, 500, 1000 a 2000 Kč. Lidé se tak
budou moci snadněji vyhnout situaci, kdy dostanou
jen samé "velké" bankovky, přestože zrovna potřebují
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drobné, či naopak. Toto řešení bylo vyvinuto a implementováno ve spolupráci s Wincor-Nixdorf. Co se
týká bankomatů dodávaných společností Wincor-Nixdorf,
tak bankomat uvnitř pobočky navíc supluje pokladnu,
takže umožňuje i rychlé vkladové operace. Tento koncept
poboček a využití vkladových dotykově ovládaných
bankomatů ProCash 4000 a výdejových dotykově
ovládaných outdoorových bankomatů ProCash 2050 byl
vytvořen po vzájemné diskuzi a s využitím služeb WincorNixdorf
Branch design (WIN@Branch) , kde
společnost Wincor-Nixdorf nabízí end to end řešení pro
vytvoření nové pobočky s ohledem na každodenní rutinní
provoz a s ohledem na využívání všech moderních
technologií.
Společnost Wincor-Nixdorf se také intenzivně podílela
na spuštění projektu, který se týká vzájemné
spolupráce Raiffeisenbank a.s., Raiffeisen stavební
spořitelny a Vodafone. Koncem loňského roku došlo ke
spuštění pilotního provozu čtyř poboček, ve kterých se
nabízejí
produkty
t ě c h t o
t ř í
společností. Unikátní
koncept je postaven
na
spolupráci
s
rozsáhlou
f r a n š í z o v o u
d i s t r ib u čn í
sítí,
kterou Vodafone vybudoval v posledních dvou letech. K provozu
těchto poboček, kde jsou stávající produkty jedinečně kombinovány
mezi jednotlivými institucemi tak, aby zákazník získal mimořádné
výhody z využívání jak telekomunikačních, tak i finančních služeb,
jsou nezbytné i vkladové bankomaty (byly dodány bankomaty
typu ProCash 4000), které dodala společnost Wincor-Nixdorf.
Projekt, který byl spuštěn v rekordním čase, a který zcela závisel na
vstřícnosti a aktivitě všech zúčastněných subjektů, má otestovat
připravenost
zákazníka
na
takovýto typ kombinované služby, v pro něj ne zcela
typickém prostředí - v prodejnách telekomunikačního
operátora je nyní možné zajistit si veškeré
nejdůležitější produkty finančního světa, čímž všichni
zúčastnění uspoří čas i peníze, které mohou být zpětně
investovány do unikátních výhod pro zákazníky,
například volání zdarma či mimořádně levných
telefonů. Kombinace vyškolených prodejců a
moderních technologií nyní prochází zatěžkávací
zkouškou, kterou není možné nasimulovat v žádné
laboratoři - zkouškou zájmu zákazníka. Čas ukáže, zda celý koncept nalezne uplatnění v rámci celého
trhu. V jarním číslem se můžete těšit na detailnější představení CINEO produktů a reference od
zákazníků na českém trhu.
cardmag l jitka plotěná l wincor-nixdorf

ABnote Europe certifikovaná na TSM
Ostrava/Paříž, březen 2012 - Evropská skupina ABnote byla úspěšně
certifikována na TSM-datové centrum a bude aktivně poskytovat služby v této
oblasti v rámci nově strukturovaných ekosystémů pro mobilní platby/NFC.
cardmag l roman kotlán l abnote czech
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MARKETING
Platební karta Visa zvolena Dobrou značkou
Praha, 26. března 2012 - Karta Visa získala v České republice ocenění Dobrá značka 2012 ve
dvanáctém ročníku průzkumu mezi čtenáři časopisu Reader’s Digest. Za
nejdůvěryhodnější platební kartu byla Visa zvolena celkem ve 13 z patnácti evropských
zemí, ve kterých byl průzkum uskutečněn.
Karta Visa byla čtenáři časopisu Reader’s Digest opět zvolena za nejdůvěryhodnější značku v kategorii
“Platební karta” a navázala tak na loňský úspěch, kdy se taktéž radovala z vítězství.
Celý rok 2012 se bude pyšnit oceněním Dobrá značka 2012, jejíž logo je asociace
Visa oprávněna využívat v rámci svých marketingových aktivit. Čeští čtenáři nebyli
jediní, kteří projevili důvěru ve značku Visa. Visa získala prvenství celkem ve 13 z patnácti evropských
zemí, které se do průzkumu rovněž zapojily. Mezi globálními vítězi nejdůvěrnější značky roku obsadila
třetí příčku. Předběhla jí pouze značka Nokia a Nivea.
Do průzkumu se zapojilo celkem 15 evropských zemí a bylo použito 13 světových jazyků. Dotazování
probíhalo formou online dotazníku, který byl rozesílán pomocí e-mailu. V České republice byl průzkum
odeslán na celkem 15 500 e-mailových adres, přičemž návratnost odpovědí činila 13,29%. Sběr dat se
uskutečnil na přelomu srpna a září 2011.
Další informace o průzkumu:
- zpracování dat: bristolská společnost Wyman & Dillon Limited
-zúčastněné země: Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 445 milionů debetních, kreditních a komerčních karet
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k září 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a
vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,7 bilionu euro a 14 procent všech spotřebitelských výdajů
v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 80 procent debetními kartami Visa.
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná téměř čtyřmi tisícovkami evropských
členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. Visa Europe je 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.
cardmag l roman kotlán l grayling

Při platbě kartou MasterCard na Slevomat.cz mají zákazníci dopravu
zdarma
Společnost MasterCard připravila pro držitele svých karet speciální akci. Při platbě kartou MasterCard
nebo Maestro za zboží na slevovém portálu Slevomat.cz mohou získat dopravu zakoupeného zboží
zdarma. Bezpečnost on-line plateb jim garantuje MasterCard® SecureCode™.
Praha, 10. dubna 2012 - Společnost MasterCard připravila pro své klienty exkluzivní
výhodu na internetovém portálu Slevomat.cz. Ti zákazníci, kteří budou platit na
Slevomat.cz při nákupu zboží platební kartou MasterCard nebo Maestro, získávají
možnost dopravy tohoto zboží zcela zdarma. Tato akce platí od 10. dubna do 31. května
2012.
„V současné době oblíbenost on-line nákupů roste. Lidé si často objednají zboží za velmi
nízkou cenu, když se ale k částce připočítá doprava tohoto zboží do rukou zákazníka, pak
se celkové náklady za objednávku vyšplhají mnohem výše. Dokonce aby lidé za dopravu
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ušetřili, dojíždějí si pro zboží do prodejen a vyzvedávají jej osobně. Díky společnostem
MasterCard a Slevomat.cz jim tyto starosti úplně odpadají,“ říká Tereza Janková,
marketingová manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
„Ve svých počátcích se slevové servery zaměřovaly takřka výhradně na nabídku voucherů
do restaurací a wellness center. V poslední době pozorujeme
výrazně zvýšený zájem o zboží a luxusní módu, což nás vedlo
k rozšíření nabídky v těchto segmentech. S rostoucím zájmem o
komodity jsme byli nuceni začít řešit otázku logistiky a dopravy zakoupeného zboží. Jsme
rádi, že díky spolupráci s MasterCard můžeme našim zákazníkům nabídnout dopravu
zdarma, což výrazně zvýší pohodlí nákupu na Slevomat.cz,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel a
CEO Slevomat.cz
Výhodami placení kartou na internetu je kromě pohodlí, jednoduchosti i bezpečnost. Společnost
MasterCard pracuje na zdokonalování zabezpečení on-line plateb kartou řadu let. Výsledkem této
práce je speciální zabezpečovací technologie MasterCard® SecureCode™, která je integrována přímo
na stránky obchodníka. Pro nakupování kartou je nezbytné nejprve do příslušného systému vložit
potřebné informace, jako je číslo karty, její doba platnosti a bezpečnostní CVC kód (umístěný
na rubové straně karty). Tato citlivá data jsou následně zašifrována a v režimu zabezpečeného spojení
přenášena přímo mezi nakupujícím a zpracovatelskou bankou. Poté dochází k ověření požadavku
u banky, která platební kartu klientovi vydala. Ta autorizuje prodej, předá
tuto informaci nazpět zpracovatelské bance, která poté předá obchodníkovi
zprávu, že prodej byl povolen. Na základě tohoto zdánlivě složitého procesu,
jenž ale trvá ve skutečnosti jen několik sekund, je zamezeno veškerým
rizikům, která mohou při online platbě hrozit.
Některé banky nedávno představily technologii MasterCard® SecureCode™ navázanou přímo na
platební kartu. V tomto případě MasterCard® SecureCode™ funguje na bázi jedinečného dynamického
osobního kódu, pomocí kterého je ověřována identita držitele karty při elektronických transakcích.
Zabezpečené spojení tak zajišťuje majitelům karet ochranu jejich účtu, zatímco vydavatel karty
a obchodník mají jistotu o identitě osoby, která transakci realizuje
Více informací naleznete na http://www.mastercard.cz nebo na http://www.slevomat.cz.
O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard
Worldwide v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51
evropskými zeměmi, které jsou administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti
zahrnují jednotný evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají
až k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení dokáže MasterCard Europe
naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé Evropě a umožňuje tak lidem
obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.
MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické
spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto
poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební
řešení, zpracovává každoročně více než 18 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a
poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia
značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide
spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete
na www.mastercardworldwide.com.
Více o Slevomat.cz
Slevomat.cz je první a největší firmou, která na českém trhu představila koncept hromadného
nakupování, která svým uživatelům každodenně představuje výjimečné cenové nabídky na
předjednané služby a produkty. Za dobu svého fungování zákazníkům ušetřil již více než miliardu
korun a rozšířil svou uživatelskou základnu na více než jeden milion lidí.
Slevomat.cz nabízí své služby v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci, Ústí nad Labem,
Teplicích, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Pardubicích, ve Zlíně a
také na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, Estonsku, Lotyšku a Litvě.
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MasterCard pokračuje ve sponzoringu UEFA Ligy mistrů v letech 2012 - 2015
Praha, 13. února 2012 - MasterCard oznámil prodloužení oficiálního partnerství s Ligou
mistrů UEFA v letech 2012 až 2015.
Zápasy Ligy mistrů UEFA 2010/2011 sledovalo 1,1 miliardy fotbalových fanoušků z celého světa. Díky
unikátní propagaci od oficiálního sponzora, MasterCard, se lidé ve více než 60 zemích
měli možnost připojit k jedné z nejzajímavějších a nejoblíbenějších sportovních událostí
roku.
V letech 2012 - 2015 se MasterCard chystá opět zaměřit na
fanoušky a nabídnout jim zajímavé možnosti, jak využít jeho sponzorských
aktivit. Počínaje unikátními nabídkami pro držitele karet, které budou moci
uplatnit v internetovém obchodě MasterCard UEFA Ligy mistrů, až po zážitky
k nezaplacení navrhnuté a poskytované speciálně společností MasterCard.
V posledních dvou letech tisíce sportovních fanoušků zažily své vlastní okamžiky
„k nezaplacení“. Jednalo se např. o rodiče, kteří viděli své děti doprovázet
sportovní hvězdy na stadion, nebo měli možnost poslat svoje děti na speciální
předzápasové tréninky. MasterCard dále posiloval svou propagaci i díky spolupráci s ostatními
sponzory Ligy mistrů UEFA. Tím ukázal sílu sponzoringu, při kterém mohou fanoušci využít nabídek
hned několika partnerů najednou.
Nově se MasterCard chystá svou
propagaci více provázat na města
pořádající
jednotlivé
zápasy.
Fanoušci UEFA Ligy mistrů by měli
pečlivě sledovat facebookové stránky
MasterCard věnované této akci http://www.facebook.com/
witnesshistory.
Najdou
tam
novinky,
aktualizace,
zajímavé
komentáře
odborníků
a
také
příležitosti jak vyhrát úžasné ceny.
„Velmi nás těší, že můžeme
pokračovat v našem partnerství
s MasterCard, jednou z předních
světových značek. Přítomnost a
angažovanost
společnosti
MasterCard přispěla k velkému úspěchu UEFA Ligy mistrů - a jistě tomu tak bude i
v následujících třech sezónách. My na oplátku hodláme nadále pomáhat MasterCard
vytvářet mnoho příležitostí k nezaplacení pro miliony fanoušků a držitelů karet po celém
světě,“ uvedl David Taylor, generální ředitel UEFA Events.
„Jsme opravdu rádi, že můžeme oznámit prodloužení sponzorství UEFA Ligy mistrů a jsme
hrdí na to, že budeme díky tomuto partnerství dále nabízet zážitky „k nezaplacení“. Jen
minulou sezónu se setkali s naší propagací fanoušci ve více než 60 zemích, což nás
utvrdilo, abychom i nadále odměňovali naše stávající i potenciální zákazníky novými a
netradičními způsoby,“ uvedl Javier Perez, prezident MasterCard Europe.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
SSL

Zkratka pro „Secure Sockets Layer” (zabezpečená přístupová vrstva).
Zavedený odvětvový standard, který šifruje kanál mezi webovým
prohlížečem a webovým serverem a zajišťuje důvěrnost a spolehlivost
dat tímto kanálem přenášených.

Stateful Inspection
Kontrola stavu integrity

Též „dynamická filtrace paketů,” jedná se o firewallovou funkci, která
poskytuje pokročilé zabezpečení sledováním komunikačních paketů.
Přes firewall jsou pouze propuštěny příchozí pakety se správnou
odezvou („navázaná spojení”).

Strong Cryptography
Odolná kryptografie

Kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných
algoritmech spolu s délkami odolných klíčů a správnými postupy
managementu klíčů. Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje
jak šifrování (vratné), tak transformaci klíčů (která je nevratná neboli
„jednosměrná”). SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a
akceptovaného algoritmu transformace klíčů. K příkladům odvětvově
testovaných a akceptovaných standardů a algoritmů šifrování patří
AES (128 bitů a více), TDES (kódy o minimálně dvojnásobné délce),
RSA (1024 bitů a více), ECC (160 bitů a více) a ElGamal (1024 bitů a
více).
Více informací viz NIST Special Publication 800-57

SysAdmin

Zkratka pro funkci „system administrator” (správce systému). Osoba
s širokými pravomocemi zodpovědná za správu počítačového systému
nebo sítě.

Systém Components
Systémové komponenty

Jakákoliv součást sítě, server nebo aplikace podílející se na prostředí
dat držitele karty.

TACACS

Zkratka pro „Terminal Access Controller Access Control
System” (systém kontroly přístupu k řízení přístupnosti terminálů).
Protokol pro dálkové ověřování běžně užívaný v sítích, který
komunikuje mezi serverem s dálkovým přístupem a ověřovacím
serverem, aby zjistil uživatelova přístupová oprávnění k síti.

TCP

Zkratka pro „Transmission Control Protocol” (Protokol kontroly
přenosu). Základní komunikační jazyk neboli protokol Internetu.

TDES

Zkratka pro „Triple Data Encryption Standard” (Standard trojitého
šifrování dat). Též „3DES” nebo „Triple DES.” Bloková šifra tvořená z
DES šifry jejím trojnásobným použitím. Viz Odolná kryptografie
(Strong Cryptography).

TELNET

Zkratka pro „Telephone Network Protocol” (protokol telefonní sítě).
Typicky slouží k poskytování uživatelsky orientovaných přihlašovacích
přístupů na základě příkazových řádků k zařízením na síti. Uživatelská
oprávnění jsou přenášena jako hladký text.

Threat
Hrozba

Stav nebo aktivita, která může způsobit záměrnou nebo náhodnou
ztrátu, změnu, odhalení, nepřístupnost nebo jiné postižení informací
nebo zdrojů jejich zpracování ke škodě organizace.

více na
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TIP
Priceless London
Praha/Londýn, duben 2012 - Pokud někdo váhá s návštěvou Londýna, Mekkou kultury a
zábavy, tak skutečně není důvodu … zážitky k nezaplacení
Čtenářům magazínu cardmag přinášíme několik tipů proč navštívit Londýn …
Více na www.mastercard.co.uk
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LIFE
the cinematic orchestra live
Praha, 18.ledna & Bratislava 19. ledna 2012 - Na
dvojkoncert do Prahy a Bratislavy zavítala proslulá hudební
formace The Cinematic Orchestra, skvost hudebního
nakladatelství Ninja Tune a jedna z legend britské hudební
scény.
Pražský Lucerna Music Club a bratislavský Majestic Music Club byly
svědkem zásadního hudebního počinu začátku roku 2012. Obě
zastavení přinesla nezapomenutelné okamžiky propojení hudebních
žánrů, emocionálního výrazu a zvuku široce rozkročené formace.
The Cinematic Orchestra léta kralují v syntéze žánrů nu-jazz,
symfonické filmové hudby a rozsáhlých ambientních snových ploch,
které fascinují posluchače po celém světě.
Formace je složená z multiinstrumentalisty Jasona Swinscoe,
frontmana skupiny a hráče na klávesy, dále bubeníka Luka
Flowerse, klávesisty Austina Peralta, saxofonisty Toma Chanta a
solové zpěvačky Heidi Vogel. Skupinu na obou koncertech
doprovázel brooklynský kytarista Grey Reverend, který v posledních letech se skupinou spolupracuje.
Dva koncerty během 24 hodin ve dvou městech. Pražský
koncert skupiny byl rozdílný od toho bratislavského; řekl
bych, že byl jakousi klubovou variací, hudebním
předkrmem pro hlavní chod, který se uskutečnil až druhý
den v Bratislavě. Pražský koncert byl nabitý energií,
barvami a chutěmi mnohovrstevnaté hudební produkce,
bohužel i často neproniknutelným závojem kouře z desítek
a stovek dýmajících fanoušků … a s poněkud horší
zvukovou režií. Nicméně fanoušci, a zejména členové
kapely, si koncert užívali mírou vrchovatou.
Bratislavský koncert byl jiný, byl posunut na samotnou
hranici představitelného zážitku. Byl to mix hudebního
genia, žánrového propojení a strhující atmosféry zdůrazněné lidskou sounáležitostí. Některé momenty
vyprodaného bratislavského koncertu
přiváděly posluchače do naprostého
emocionálního vytržení, do zvláštního
myšlenkového či snového ghetta. Bylo
pohlazením po duši pozorovat a vnímat
chování jednotlivých členů kapely jak
intenzivně prožívali koncert, jak komunikovali
mezi sebou pohledem, gestem či slovem
během produkce a jak se těšili
z neopakovatelné s posluchači sdílené
atmosféry.
Hudební doteky The Cinematic Orchestra se
staly zásadním momentem pražské a
bratislavské zimy 2012.
Více o skupině a její tvorbě naleznete na www.cinematicorchestra.com a na portálu youtube
cardmag l roman kotlán
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Londýn 2012
Londýn, květen 2012 - Anglickou metropoli ovládlo umění. Od 4. dubna do 9.září mohou
návštěvníci Londýna zhlédnout naprosto zásadní retrospektivní výstavu
Damiena Hirsta. Expozice je umístěna do prostor TATE Modern.
Kontroverzní autor provokativních děl, mj. žraloka ve formaldehydové lázni
a mnohých dalších představuje tak trochu jiný pohled na umění …

Damien Hirst
Damiena Hirsta si nejprve všimla veřejnosti v
Londýně v roce 1988, kdy proběhla výstava
v tehdy nepoužívaném skladišti. Po téměř čtvrt
století od této klíčové události se D. Hirst těší
zásadní pozornosti a patří k nejvlivnějším umělcům
své generace. Expozice v Tate Modern bude
v době od 4.dubna do 9.září 2012 prvním
významným přehledem jeho díla v britské instituci
a svede dohromady klíčová díla z jeho více než
dvacetileté tvorby. Výstava bude zahrnovat dnes
již kultovní díla mj. The Physical Impossibility of
Death in the Mind of Someone Living z roku 1991

Damien Hirst : The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 1991 © Damien Hirst
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YAYOI KUSAMA
Od 9.února do 5.června je v TATE Modern k vidění poměrně komplexní výstava v Česku
málo známé japonské umělkyně, která své vidění světa přibližuje mnohdy jako oběť
svých vlastních neurotických symptomů. Umělkyně je dobře známá především skrze
opakované motivy teček …

Edvard Munch: The Sick Child 1907 © Munch
Museum/Munch-EllingsendGroup/DACS 2002

Edvard Munch: The Modern Eye

Edvard Munch (1863-1944) je uznávaný pro svůj
emocionální symbolistní výraz, zároveň je považován za
průkopníka expresionismu. Výstava v Tate Modern, nabídne
nový pohled na jeho práci, expozice "Edvard Munch :
Moderní oko" přiblíží poměrně málo známé pozdní dílo do
roku 1944. Zvláštním důrazem dokazuje, že Munch byl
nejen umělec devatenáctého, ale i dvacátého století.
Výstava se zaměřuje na Munchovo angažmá s moderními
technikami, jako jsou fotografie a film či intimním
divadelním jevištěm. Studie z jeho prací ukazují, do jaké
míry umělec přijal právě fotografické nebo kinematografické
formy kompozice a vyprávění. Kromě šedesáti obrazů a
dvaceti děl na papíře, bude možné shlédnout i výsledky
Munchovy vlastní fotografické a filmové tvorby. Zásadním
momentem pro pochopení díla E.Muncha může být fakt, kdy
se umělec zabýval jedním a týmž motivem v kreslení, fotografování, malování, v oblasti grafického
umění, a dokonce i v sochařství … výstava bude probíhat od 28.června do 14.října 2012.
Tate modern . Sumner Street . Bankside .
London SE1 9TG . UK . www.tate.org.uk
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Dotek ulice
Praha, duben 2012 - V pražském street-artovem „chrámu“ v Trafačce proběhla výstava mladé
fotografky, která vystupuje pod pseudonymem indyart. Fotografka se ve své tvorbě zaměřuje na
zachycení tvůrčí svobody a nezávislosti v prostředí globální dekadence. Zprostředkovává interpretace
pouliční provokace grafitty, které se zaměřují na nevšímavost současné společnosti. Čtenářům
magazínu přinášíme ukázku z expozice v Trafačce. Více na www.trafacka.net
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