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EDITORIAL …

ozdoba je móda, krása je zbraň
Ozdoba jako móda, věčné téma diskusí. Téma, které řeší stejně tak ženy jako muži.
Krása jako zbraň, věčné téma inspirace. Téma, které řeší stejně tak muži jako ženy.
S ozdobami i se zbraněmi je potřebné zacházet opatrně, mějme tedy na paměti …
dokonalosti není dosaženo tehdy když už není co přidat, ale když už není co odstranit.

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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Z ČESKA
Společnost
MasterCard
získala
prestižní cenu Czech Superbrands
2013

Mezinárodní program Superbrands
Tento program byl před více než patnácti lety
zaveden ve Velké Británii marketingovými a
komunikačními odborníky. Stanovili si dva cíle: uvést
do středu pozornosti mimořádně silné značky a
prezentovat příklady pro účastníky trhu, kteří by se
rádi rozvíjeli a učili. Od té doby se tento program stal
populárním na celém světě a dnes je cena
Superbrands Award uznávána jako speciální ocenění
v 88 zemích na pěti kontinentech. Komise Brand
Council má klíčovou roli a odpovědnost v každé zemi,
která se programu účastní. Organizátoři soutěže
proto vybírají pro tuto roli jen vysoce uznávané
odborníky, a to na základě rozsáhlého výběrového
procesu.

Praha, duben 2013 - Společnost MasterCard®,
jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných
platbách, získala prestižní ocenění
Superbrands
Award,
udělované
nejlepším značkám v České republice.
O letošních vítězích Superbrands
rozhodovala komise Brand Council
složená ze 14 nezávislých odborníků,
když vybírala nejúspěšnější značky ze semifinálového
listu obchodních značek, do kterého svým
hlasováním nominovali jednotlivé značky koncoví
zákazníci. Společnost MasterCard získala ocenění
především za pozitivní emoce, které mají zákazníci
spojené s touto značkou. Nemalou měrou k tomu
přispěly bezkonkurenční benefity a služby, které
MasterCard ke svým platebním kartám nabízí.

Více informací na www.mastercard.cz nebo na
www.czechsuperbrands.com/index.php
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Superpohár UEFA 2013 za podpory
MasterCard poprvé v Praze

Titul Superbrands získávají značky, které mají ve své
oblasti výbornou pověst, a které zákazníci spojují s
hodnotami a pozitivními emocemi. Značky byly v
soutěži oceněny výhradně na základě odborných
kritérií. Komise expertů Brand Council programu
Superbrands udělila cenu Czech Superbrands 2013
společnosti MasterCard letos poprvé. Brand Council,
který rozhoduje o vítězích, je složen z uznávaných
odborníků, jejichž rozhodnutí doplněné o hodnocení
českého spotřebitele, potvrzuje vynikající pozici
MasterCard.

Na Superpoháru UEFA 2013 se každoročně začátkem
sezony utkávají poslední vítězové Ligy mistrů UEFA a
Evropské ligy UEFA. Toto pohárové utkání se letos
poprvé nebude hrát v Monaku. Největší fotbalové
hvězdy zamíří do Prahy, kde se dne 30. srpna 2013
střetnou
na
stadionu
v Edenu.
Společnost
MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a
bezpečných platbách, je dlouhodobým partnerem
UEFA. V souvislosti s pražským Superpohárem se
proto můžete těšit na řadu zajímavých aktivit!

„Titulu Czech Superbrand si velmi vážíme. Je pro nás
důkazem, že důkladná a kvalitní práce pro zákazníka
je vidět a odráží se ve spokojenosti našich uživatelů
a vztahu ke značce. Těší nás o to víc, že titul uděluje
expertní komise společně se spotřebiteli,“ říká Tereza
Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe
pro Českou republiku a Slovensko.
Bonusy a benefity od MasterCard
K zisku titulu Superbrands přispěly bezkonkurenční
benefity, které MasterCard nabízí k platebním
kartám. Například program MasterCard ELITE
představuje soubor benefitů, odměn a jiných služeb
poskytovaných za obchodníky držitelům prémiových
karet MasterCard (MasterCard Gold, MasterCard
Platinum, MasterCard World). Součástí programu je i
Non stop alarm centrum, kde je 24 hodin denně 365
dní v roce k dispozici tým vyškolených osobních
asistentů, kteří komunikují v několika světových
jazycích a pomohou s vyřešením nejrůznějších
situací. Držitelé prémiových karet MasterCard mají i
volný vstup do letištního salonku MasterCard Lounge,
který otevřela společnost MasterCard na Terminálu 1
Letiště Václava Havla Praha. Salonek vyniká
moderním designem a zákazníkům přináší vysoký
komfort i potřebné soukromí.

cardmag no 2.2013
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Čtenáři časopisu Reader´s Digest
opět
zvolili
kartu
Visa
nejdůvěryhodnější platební kartou

O asociaci Visa Europe

Visa Europe je společnost zabývající se
platebními technologiemi, kterou vlastní a
provozují členské banky a další poskytovatelé
platebních služeb ve 36 zemích Evropy. Visa
Europe vyvíjí nejmodernější technologie a
vytváří infrastrukturu umožňující elektronické
platby milionům evropských zákazníků, podniků
i vlád. Její členové nesou odpovědnost za
vydávání
karet,
registraci
prodejců
a
stanovování výše poplatků pro držitele karet a

Praha, 22. březen 2013 - Visa byla letos
českými čtenáři Reader´s
Digest
opět
zvolena
„nejdůvěryhodnější kreditní
kartou“. Průzkum, který již třináctým rokem
provádí časopis Reader´s Digest, patří
k největším
a
nejširším
zákaznickým
průzkumům v Evropě. Sběr dat probíhal
současně ve dvanácti evropských zemích,
v jedenácti jazycích. V drtivé většině zemí (v
11 z 12) byla Visa zvolena nejdůvěryhodnější
značkou platební karty, přičemž v Česku
získala přes 70% hlasů.

obchodníky. Asociace Visa Europe poskytuje vysoko
objemový a zároveň nízkonákladový obchodní model,
který svým členům nabízí široké spektrum služeb.
Přebytek jejích investic je znovu reinvestován do
podnikání podniku a zároveň použit ke zhodnocení
kapitálu a rezerv. Za posledních šest let investovala
Visa Europe více než 1 miliardu euro do nových
technologií a infrastruktury. V Evropě nyní existuje
470 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75
euro je utraceno právě touto kartou. Téměř 80%
obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty.
Do prosince loňského roku byl tímto typem karty
utracen více než 1 bilion euro. Roční útraty
prostřednictvím online nakupování se poprvé
vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld).
Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je
nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní,
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci
Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit
bezchybné
globální
platby
Visa.
Jakožto
specializovaný evropský platební systém dokáže Visa
rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky
evropských bank a jejich klientů - držitelů karet i
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl
Evropské komise tj. vytvoření skutečného vnitřního
platebního trhu.

„Výsledky průzkumu Reader´s Digest, ze
kterého vyplývá, že téměř tři čtvrtiny českých
respondentů považují
kartu Visa za
nejdůvěryhodnější, odrážejí důvěru českých i
evropských spotřebitelů v produkty a služby
nabízené společností Visa. Je evidentní, že
držitelům našich karet vyhovuje komfort,
který Visa nabízí. Díky našim kartám mohou
pohodlně a bezpečně nakupovat nejen
v Evropě, ale po celém světě,“
uvedl
k výsledkům Marcel Gajdoš, regionální manažer
společnosti Visa Europe pro Českou a Slovenskou
republiku.
Respondenti vybírali v kategorii platebních karet
z celkem patnácti značek a karty Visa byly
nadprůměrně hodnoceny v atributech, jako jsou
kvalita, poměr cena/hodnota, image a uspokojení
požadavků klientů. V zemích, které se průzkumu
zúčastnily, byly rozeslány téměř dva miliony
dotazníků, v České republice a na Slovensku jich bylo
rozesláno necelých šestnáct tisíc.

O společnosti Reader´s Digest
je mezinárodní korporací s rozmanitým spektrem
aktivit v nakladatelské, vydavatelské a direktmarketingové oblasti s pobočkami v 45 zemích světa.
Věnuje se zejména výrobě a distribuci časopisů, knih,
hudebních nosičů, videa a dalších produktů a svou
produkcí zasahuje na 100 milionů domácností v 79
zemích. Reader’s Digest vyvíjí svou činnost po celém
světě. Vydává 92 periodik, včetně 50 edic časopisu
Reader’s Digest. Společnost vznikla v roce 1922, kdy
manželé DeWitt a Lila Wallaceovi uvedli první číslo
časopisu Reader's Digest. Ačkoli jej vydávali ze
skromného bytu v Greenwich Village, adresný způsob
distribuce, sympatický formát a propracovaný
koncept si brzy získal přízeň mnoha tisíc (později
milionů) čtenářů. Dnes je tato vlajková loď
korporace, se svými 23 miliony prodaných výtisků a
zhruba 95 miliony čtenářů měsíčně, nejčtenějším
časopisem na světě. V roce 1990 se Reader's Digest
Association
stala
veřejně
obchodovatelnou
společností, nabízející akcie na newyorské burze. Dne
3. března 2007 se pak uskutečnila historická akvizice:
novým vlastníkem RDA se stal americký investiční
fond Ripplewood Holdings L.L.C. a korporaci tak po
17 letech vrátil do soukromých rukou.

Průzkum prováděný společností Wyman & Dillon
Limited, se zaměřuje na nejdůvěryhodnější značky a
výrobce. Je obecně vnímán jako mezinárodní studie
postojů a názorů spotřebitelů na produkty a služby
každodenní potřeby. V rámci evropského průzkumu
byli osloveni respondenti ve dvanácti zemích, mimo
jiné ve Francii, Německu, Portugalsku nebo Finsku.
Sběr dat pro průzkum probíhal ve všech zemích
emailovou formou od září do října roku 2012.

Na fotografii Marcel Gajdoš uprostřed
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Působnost v ČR
V České republice společnost působí pod názvem Reader’s Digest Výběr, s. r. o. Do obchodního rejstříku byla
zapsána přesně 13. září 1993 a jejím prvním produktem byl tehdy stejnojmenný časopis, jehož první číslo vyšlo v
listopadu 1993. Produktový katalog Reader’s Digest Výběru obsahuje širokou nabídku knižních titulů a edic,
zejména encyklopedických, přírodovědných a zeměpisných publikací, žánrově pestré hudební kompilace a tradiční
série věnované světovým autorům vážné hudby, ale také videokolekce, přinášející rozsáhlé cestopisné a
přírodopisné dokumenty a hodiny poutavé zábavy a poučení. Úspěšnou beletristickou edici představuje Nejlepší
světové čtení.
cardmag l roman kotlán l grayling l foto grayling
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ZE SLOVENSKA
Visa Europe, vedúca platobná schéma v oblasti bezkontaktních plateb na
Slovensku, oslavuje 1,2 milióna vydaných bezkontaktních kariet na trhu
Bratislava, 13. marca 2013 - Visa Europe, vedúci európsky platobný systém, uviedla pred vyše dvoma rokmi
bezkontaktnú platobnú technológiu na Slovensku. V priebehu obdobia od jej uvedenia sa Visa
Europe stala lídrom trhu v počte vydaných bezkontaktných kariet. Ako jediný platobný systém
na trhu tiež uviedla do komerčnej prevádzky bezkontaktné mobilné platby.
„Rok 2012 bol ďalším úspešným a dynamickým rokom pre spoločnosť Visa Europe na Slovensku.
Pokračovali sme v uvádzaní nových produktov vrátane bezkontaktných a mobilných platieb. Sme
radi, že všetky veľké banky (Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka) si pre svoje
bezkontaktné karty zvolili značku Visa. Vďaka tomu sme sa stali vedúcim platobným systémom v
počte vydaných bezkontaktných kariet od uvedenia technológie na Slovensku v decembri 2010
a máme vedúce postavenie aj na trhoch v Českej republike a v Poľsku,“ hovorí Marcel Gajdoš,
regionálny manažér pre Českú a Slovenskú republiku spoločnosti Visa Europe a pokračuje: „Bezkontaktné
mobilné platby, ktoré tvoria jeden zo strategických pilierov spoločnosti Visa, sa stali pre
slovenských užívateľov realitou. Bezkontaktné mobilné platby sme vyvinuli a uviedli v spolupráci
s našimi partnermi - Tatra bankou a O2 a v súčasnosti finalizujeme ďalšie bezkontaktné mobilné
projekty.“
Dynamický rast
Bezkontaktné karty Visa zaznamenali na Slovensku dynamický rast, čo sa odrazilo aj v kľúčových obchodných
ukazovateľoch. Ku koncu roku 2012 sa počet bezkontaktných kariet Visa na medziročnej báze zdvojnásobil. Počas
rovnakého obdobia vzrástol počet bezkontaktných transakcií kartami Visa desaťnásobne a ich hodnota vzrástla
deväťnásobne.
Európske prvenstvo
Slovensko bolo jedným z prvých trhov, kde prebiehala migrácia na bezkontaktné karty a terminály. V rámci
Európy zaznamenáva Slovensko druhú najvyššiu penetráciu bezkontaktných terminálov, ktorých počet zatiaľ
dosiahol 9 800. V súčasnosti je 35 percent všetkých terminálov na Slovensku vybavených technológiou na
prijímanie bezkontaktných platieb. Slovenský trh má tiež najvyššiu penetráciu bezkontaktných kariet, relatívnu k
svojej celkovej veľkosti v rámci Európy, pričom 54 percent vydaných kariet má zabudovanú bezkontaktnú
technológiu. K dnešnému dňu bolo na Slovensku vydaných viac ako 1,2 milióna bezkontaktných kariet Visa.
„Veľmi nás teší, že bezkontaktná platobná technológia zaznamenáva taký obrovský úspech u
slovenských zákazníkov, ktorí sa rýchlo a dôverne oboznámili s technológiou, ktorá im do
každodenného života prináša viac pohodlia. Vzrastajúci počet obchodníkov dokazuje jej výhody
tiež,“ hovorí Marcel Gajdoš.
Držitelia kariet môžu využívať výhody bezkontaktnej platobnej technológie po celom Slovensku v rámci
narastajúceho počtu nákupných miest. Medzi obchodníkov s bezkontaktnými terminálmi patria aj 101 Drogérie,
bauMax, dm drogerie markt, DATART, BILLA, Panta Rhei, All Toys, McDonald’s, MEDIAPRESS, Železnice
Slovenskej republiky, Sunpharma, Dráčik , Lukoil, IKEA, NAY a veľa ďalších.
„Pevne veríme, že podobný rast zažijeme aj v roku 2013 a že naše produkty predstavia aj iné banky.
Naše priority na Slovensku zahŕňajú ďalší rozvoj bezhotovostných platieb a rozšírenie
bezkontaktných, mobilných a osobných platieb,“ dopĺňa Marcel Gajdoš.
O asociácii Visa Europe
V Európe je v súčasnosti v obehu 445 miliónov debetných, kreditných a komerčných kariet Visa. Za 12 mesiacov
končiacich septembrom 2011 sa tieto karty použili na nákup a výber hotovosti v celkovej hodnote 1,7 bilióna eur.
14% spotrebiteľských výdavkov u obchodníkov je dnes v Európe realizovaných prostredníctvom kariet Visa.
Takmer 80% týchto výdavkov je pritom hradených debetnými kartami Visa. Visa Europe bola založená v júli 2004.
Je vlastnená a riadená viac ako 3 700 členskými bankami v Európe. Visa Europe pôsobí nezávisle od globálnej
spoločnosti Visa Inc. s exkluzívnou, neodvolateľnou a trvalou licenciou v Európe. Pôsobenie oboch spoločností
zabezpečuje globálnu interoperabilitu. Ako špecializovaný európsky platobný systém dokáže Visa Europe
promptne reagovať na špecifické trhové potreby európskych bánk a ich zákazníkov - držiteľov kariet a
obchodníkov - a napĺňať tak cieľ Európskej komisie vytvoriť skutočný vnútorný platobný trh. Miera akceptácie
kariet Visa po celom svete je jedinečná. Visa/PLUS je jednou z najväčších globálnych sietí bankomatov, ktorá
poskytuje prístup k hotovosti v lokálnych menách vo viac ako 200 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na
www.visaeurope.com.
cardmag l roman kotlán l grayling
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Budovať a zviditeľňovať značku
Bratislava 10.04.2013 - Združenie pre bankové karty SR (ďalej ZBK)
pôsobí na slovenskom trhu už takmer 20 rokov, bolo založené
19.01.1994. Je to dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové
subjekty, ktoré majú spoločný záujem a to rozvoj platobných kariet na Slovensku. V súčasnosti má ZBK 17
riadnych členov (9 bánk a 8 nebankových subjektov). Keď vyslovíte ZBK, každý si vybaví logo (modro-zelené
kosoštvorce s nápisom ZBK), ktorým v minulosti bola označená spoločná sieť bankomatov a POS terminálov. Logo
združenia predstavuje pre členov a širokú verejnosť kombináciu faktorov - meno, logo, symbol, dizajn, služba,
výkon, informácie.
V roku 2012 ZBK prešlo vnútornou reštrukturalizáciou a vytýčilo si hlavné ciele a stratégiu fungovania. Cieľom
ZBK je naďalej budovať a zviditeľňovať značku ZBK ako centrum informácií v oblasti platobných kariet na
Slovensku a zároveň zdieľať tieto informácie v rôznych formách kooperácie s ďalšími partnermi. Vzájomná
spolupráca môže prebiehať formou členstva alebo inou formou partnerstva. Medzi hlavné piliere ZBK patria:
Naši členovia - všetky aktivity ZBK sú zamerané na potreby našich členov. Členstvo ZBK prináša všetkým
zainteresovaným subjektov celý rad výhod, medzi ktorými sú aktívna spolupráca a komunikácia s členmi
a partnermi ZBK, kvalitný vzdelávací program, otvorený zdroj informácií - web stránka, PR podpora, online
marketing a podobne.
Vízia, poslanie, stratégia - hlavnou víziou a poslaním ZBK je stať sa silnou a stabilnou organizáciou na
slovenskom kartovom trhu, vytvárať členom ZBK podmienky pre odborný rast a podporu v oblasti platobných
kariet. Hlavnou stratégiou je orientácia na značku ZBK, požiadavky členov ZBK, ďalšie aktivity a podpora.
Edukácia - neustále inovácie a trendy majú vplyv nielen na banky, ale aj dodávateľov, procesorov, mobilných
operátorov, kartové asociácie. Z tohto dôvodu ZBK organizuje pravidelné, odborné semináre na aktuálne a lákavé
témy, o ktoré majú členovia, ale aj nečlenovia záujem. Pri týchto témach je dôležitý nielen obsah, ale aj správne
načasovanie seminára. Informácie, ktoré tu majú možnosť všetci účastníci získať im prinášajú množstvo
zaujímavých, ale aj významných návodov a zlepšení.
Informovanosť - ZBK je nezisková organizácia, ktorá nemôže investovať do drahého informačného systému. Na
tieto účely sa ako lacnejšia a pružnejšia alternatíva využíva web stránka www.zbk.sk a sociálna sieť Facebook,
ktoré majú vysokú návštevnosť a sú dostupné pre široké publikum. Prostredníctvom týchto kanálov majú
členovia, ale aj verejnosť prístup k aktuálnym článkom, informáciam a zároveň aj možnosti vzdelávania sa
(ochrana proti skimmingom, výhody použitia PK, dôležité rady pri strate a odcudzení a ďalšie užitočné
informácie ... ).
Rok 2013 je zameraný na odbornú edukáciu a aktívnu spoluprácu všetkých subjektov ZBK, Pre členov ZBK je
pripravená séria odborných seminárov v spolupráci s Inštitútom bankového vzdelávania NBS. Dňa 27.02.2013 sa
konal odborný seminár s názvom „ Sú bankomaty nástroj na zvýšenie profitability kartového businessu?“ Medzi
hlavné témy patrili - dôvody prečo inštalovať bankomaty, otázky bezpečnosti bankomatov, nové inovácie
a trendy, návody ako zvýšiť profitabilitu bankomatovej siete. V apríli sa uskutoční odborný seminár na tému
SEPA. Ďalšie témy, ktoré pripravujeme určite zaujmú celú odbornú verejnosť. Prehľad plánovaných vzdelávacích
aktivít je možné nájsť na hlavnej stránke www.zbk.sk v časti Kalendár podujatí. Medzi aktuálne pripravované
aktivity pre členov patria aj aktivity orientované na zriadenie odborných komisií. Za veľmi dôležitú považujeme aj
spoluprácu s českým SBK vo všetkých odborných oblastiach.
cardmag l ivan kubaš, predseda zbk l www.zbk.sk
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Z POLSKA
When you go global don’t forget about local markets.
PayLane adds 5 new banks to its Polish offer
March 2013 - PayLane.com, the winner of the TNW Polish Startup Awards in the best e-commerce
category, began 2013 with launching online payments in Germany. But they still remember about
other European markets. Last year they expanded to Poland, now they’re enriching their offer with
5 new local wire transfers: Bank BPH (GE Capital Group), ING, KB Kredyt Bank, BZ WBK and Getin
Bank.
Why is it so important for a company that claims to be an international online payments provider? Well, when an
e-business wants to sell globally, it definitely needs most common payment methods such as credits cards or
PayPal. But when one wants to get into the European market they have to remember about local conditions.
Almost every country has its popular domestic payment methods. For example giropay in Germany, iDEAL in the
Netherlands or wire transfers in Poland. If you want to get into these markets you need to adapt to local users’
habits. PayLane started to cooperate with banks in Polish market in 2012. At first they were offering online wire
transfers from 9 banks: Bank Millennium, mBank, Credit Agricole, Alior
Bank, MultiBank PKO BP, Deutsche Bank, Alior Sync, Inteligo. Today
they add five more to the list: Bank BPH (GE Capital Group), ING, KB
Kredyt Bank, BZ WBK and Getin Bank and they’re still working to
integrate with new banks.
“Wire transfers are one of the most popular online payment
methods in Poland. Internet users are getting more used to
credit cards, but they still trust their banks the most. That’s
why PayLane decided to add 5 new local wire transfers. We
want to offer the widest possible range of online payment
methods for Polish customers and e-businesses that want to
expand to this local market” says Ula Lachowicz, Brand Manager
at PayLane. Currently,PayLane is working on integrating additional
local wire transfers in order to expand the portfolio. They plan to implement all important banks this Spring.
About PayLane
PayLane.com is an online payments provider that offers accepting payments in over 160 currencies from around
the world. Besides the most popular payments methods, such as credit and debit cards, wire transfers or PayPal,
PayLane also offers solutions characteristic for specific European markets. Thanks to plugins for ecommerce
platforms, transaction descriptors, single-click and recurring payments, PayLane is more than just accepting
payments - it’s a way to boost your business internationally. PayLane’s offering is directed both at the biggest
international companies and new businesses - having once been a startup themselves, PayLane supports even
the smallest companies by enabling them to accept payments. Additionally, PayLane launched Developer Zone - a
website for programmers with full documentation and code samples needed to integrate with PayLane. Now,
even before signing a contract with PayLane, developers can see what the technical side of such implementation
looks like. PayLane is not only simplicity and functionality, but also safety. PayLane system guarantees the
highest standards of security, thanks to which all transactions are protected. http://www.paylane.com
cardmag l roman kotlán l paylane
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ČESKO V ČÍSLECH
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ZE ZAHRANIČÍ
Evropané považují hotovost za
nejšpinavější věc každodenního
užití

Carboni, vedoucí týmu Global Products
Solutions ve společnosti MasterCard Europe.

Jak byly prováděny testy a kolik bankovek
bylo testováno:
Z bankovek byly izolovány bakterie prostřednictvím
stěru s pufračním roztokem a ten byl následně
zředěn a pipetován na sojový agar na Petriho misky.
Agar obsahuje živiny a tak na něm mohou bakterie
růst. Petriho misky se následně nechaly pět dní
inkubovat při 30 ºC a počet bakterií byl poté počítán
ve třech kopiích (colony forming units, CFU). Protože
pouze asi 1% bakterií roste v laboratorních
podmínkách, byly výsledky násobeny 100 pro získání
přibližného počtu bakterií na každé bankovce. Jedná
se o standardní postup při kvantifikaci bakterií
vypěstovaných in vitro. Testovali jsme 25 různých
bankovek ze 6 různých měn a z každé bylo odebráno
deset samostatných stěrů.

Praha, 26. března 2013 - Nový průzkum
společnosti
MasterCard,
jedničky
v inteligentních,
pohodlných
a
bezpečných
platbách, zjistil názor Evropanů
na hotovost. Ta je podle nich
opotřebovaná,
špinavá
a
prolezlá bakteriemi. 57% z nich věří, že
bankovky a mince jsou tím nejšpinavějším,
s čím přijdou do styku, dokonce ještě
špinavější než madla u eskalátorů.
Nezávislý průzkum provedený vědci z Oxfordské
univerzity odhalil, že evropské bankovky obsahují
průměrně přes 26 000 bakterií, přičemž na nejčistší a
nejnovější nalezli 2 400 bakterií.

cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Klebsiella je bakterie způsobující infekce dýchacího a močového ústrojí a ran.
Enterobacter je bakterie, která se běžně vyskytuje ve střevech lidí, jiných
zvířat a někdy roste na rostlinách. Může působit i jako patogen

2

„Představy Evropanů o špinavých penězích
nejsou bezdůvodné. Bankovky, které jsme
testovali, na sobě měly v průměru 11 000
bakterií, což je vzhledem k počtu patogenních
organismů dostatečné množství k přenosu
infekce. Předchozí studie bankovek objevily
kontaminaci
potenciálně
škodlivými
bakteriemi jako např. bakteriemi z rodů
Klebsiella a Enterobacter, které mohou u
člověka způsobit onemocnění. Stále se
zvyšující
množství
kmenů
bakterií
rezistentních na léčbu antibiotiky je hrozbou,
na kterou nedávno upozornila Dame Sally
Davies, hlavní hygienička Velké Británie. S tím,
jak se bankovky neustále předávají mezi
různými lidmi, je studie mapující celosvětové
rozšíření bakterií pohybem bankovek opravdu
přínosná,“ řekl Ian Thompson, profesor
všeobecného inženýrství na Oxfordské univerzitě.

MasterCard spustil elektronický
platební
nástroj
MasterPass
v Kanadě,
následovat
bude
Austrálie
Společnost MasterCard zahájila 11. dubna
2013
fungování
platebního
systému
MasterPass v Kanadě. Kanadští
spotřebitelé patří k uživatelům,
kteří si rychle osvojují nové
technologie. Země disponuje
velkou
poptávkou
po
bezpečnější,
hladké
formě
placení,
také
má
hodně
spotřebitelů
využívajících mobilních plateb.

Výsledky vnímání čistoty věcí jsou přesvědčivé a
průkazné - mezi různými zeměmi napříč Evropou byly
jen malé rozdíly. Ve všech 15 evropských zemích,
které se účastnily průzkumu, byla hotovost vnímána
jako nejméně hygienická věc ze všech zkoumaných
předmětů. Předstihla dokonce i madla u eskalátorů,
tlačítka platebních terminálů a knihy v knihovnách.

Zatím
se
k elektronické
službě
MasterPass
zaregistrovaly společnosti WagJag, Jaunt.ca, Porter
Airlines, Grocery Gateway, Roots, Global Payments
Canada, TD Merchant Services, Moneris Solutions
Corporation a BMO Bank of Montreal, které nabízejí
zboží nebo služby prostřednictvím internetu.
MasterPass v Kanadě plánuje spolupracovat s až 800
elektronickými obchody do konce roku 2013 a až
s 2 800 do konce roku 2014. Před vstupem do
Spojených států a Velké Británie uvede MasterCard
novou elektronickou službu
MasterPass na australském
trhu. Ten zažívá boom
v prodeji chytrých telefonů a on-line obchodování.
Stejně jako v Kanadě jsou zde nové technologie
přijímány kladně.

„Ve všech 15 zemích byla hotovost zvolena
nejšpinavější věcí na seznamu, 83% Evropanů
věří, že hotovost obsahuje velké množství
bakterií. Veřejnost je přesvědčena, že ve
srovnání s ostatními předměty každodenního
užití je hotovost tím nejšpinavějším. Evropané
upřednostňují platbu kartou, protože ji
považují za jednodušší a pohodlnější způsob
placení. Nyní můžeme říci, že většina lidí ji
také považuje za hygieničtější,“ dodal Gaetano
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Společnost Visa a Samsung vstoupily do unikátního partnerství
27. února 2013, Praha - Společnosti Visa a Samsung dnes vytvořily globální alianci, jejímiž
základními pilíři budou léty prověřená odbornost společnosti Visa v oblasti plateb a zároveň vůdčí
postavení Samsungu na poli mobilních technologií. Tato aliance výrazně urychlí dostupnost
mobilních plateb po celém světě.
V rámci dohody uzavřené mezi oběma společnostmi budou mít finanční instituce, které zavádějí mobilní platební
programy, možnost používat Visa Mobile Provisioning Service. Díky tomu budou moci bezpečně stahovat platební
informace o účtu na chytrých telefonech Samsung vybavených NFC technologií. Do takto vybavených telefonů
bude navíc možné načíst aplikaci Visa payWave. Visa payWave je aplikace umožňující spotřebitelům provádět
mobilní platby doslova pouhým “mávnutím“ telefonu před bezkontaktní čtečkou.
"Těší nás, že můžeme pokračovat v rozvíjení našeho dlouhodobého vztahu se společností Samsung.
Dnešní oznámení představuje partnerství mezi dvěma globálními hráči a zároveň průkopníky
moderních technologií, kteří vyvíjejí zajímavé a inovativní služby.
Naším cílem je, aby mobilní platby mohly být díky zařízení Samsung
vybavenému bezkontaktní platební službou Visa dostupné lidem na
celém světě." uvedl Mariano Dima, výkonný viceprezident Visa Europe.
"Samsung byl vždy průkopníkem v NFC zařízeních a jsme velice
rádi, že se nyní opět dostal do čela výrobců telefonů umožňujících NFC mobilní platby. Partnerství
se společností Visa pro nás představuje významný krok na cestě k celosvětové mobilní platební
platformě" doplnil Dr.Won-Pyo Hong, prezident a vedoucí centra pro Media Solution v Samsung Electronics.
Near Field Communication technologie (NFC) je globální komunikační standard, který umožňuje mobilním
zařízením bezpečně komunikovat s platebním terminálem. Průzkum ABI Research odhaduje, že do roku 2017
bude dodáno celkem 1,95 miliardy NFC mobilních zařízení.
Globální aliance Visa - Samsung je zcela novým typem partnerství, které spojuje předního výrobce NFC telefonů s
celosvětovou platební sítí. Obě společnosti se dohodly spojit nejprve své síly v následujících oblastech:
Globální strategická aliance
Visa a Samsung se dohodly na spolupráci s cílem umožnit vznik další generace zařízení Samsung s mobilní
technologií plateb Visa a na užším propojení s finančními institucemi, což by mělo vést k rychlejší dostupnosti
mobilních platebních řešení na celém světě.
Připojení Samsungu k mobilní službě Visa Provisioning Service
S cílem motivovat finanční instituce k masovějšímu využívání mobilních platebních (NFC) programů bude
Samsung nabízet bankám možnost načíst platební informace o účtu ze zabezpečeného čipu v chytrém telefonu
Samsung, a to prostřednictvím služby Visa Mobile Provisioning. Ta je totiž propojená s aplikací Samsung KMS
(Key management System), jež vytváří bezpečné domény pro ukládání dat.
Udělení licence Global Visa payWave společností Samsung
Mobilní aplikace Visa payWave bude předinstalovaná na vybrané novogenerační mobilní zařízení Samsungu
představující NFC technologii, včetně zabudovaného bezpečnostního prvku.
Služby Visa payWave i Visa Mobile Provisioning budou moci otestovat návštěvníci letošního mobilního veletrhu
Mobile World Congress 2013, který nyní právě probíhá v Barceloně.
cardmag l roman kotlán l grayling
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Občas se musí zdravě zariskovat
O profesní cestě k platebním kartám jsem vyzpovídal Siruse Zafara, ředitele útvaru platebních karet
Komerční banky a předsedy Sdružení pro bankovní karty. Povídali jsme si o kartách, technologiích,
ale i o tom, co ho činí spokojeným.
Roman Kotlán, cardmag: Lidé z domácího kartového trhu Tě znají
samozřejmě velmi dobře, nicméně rád bych využil úvod, aby ses představil
i čtenářům magazínu cardmag?
Sirus Zafar, KB: Představení bych začal u mého jména. Často budí dojem, že
nepocházím z Česka. Opak je pravdou. Narodil jsem se v Praze a žiji zde prakticky
non-stop. Posun z Malešic do Újezdu nad Lesy asi nelze hodnotit jako
světoběžnictví :-) Netradiční jméno jsem získal díky otci, který je původem z Iránu.
Teprve relativně nedávno při mých služebních cestách do Turecka jsem se od místních dověděl, že Zafar znamená
vítězství. Svou nejmladší dceru jsme pojmenovali Viktorie, aby vítězství měla 2x pojištěno :-) Nedávno jsem
oslavil 43. narozeniny. Strašné, jak to letí. Pořád si ale připadám tak na pět a dvacet. Výška: 190 cm - poměrně
stabilní parametr. Váha: stále víc a víc nad 90kg - nevím, čím to je. Bohužel zde nemohu říci, že se cítím jako
před dvaceti lety:-) … Stav: ženatý, tři krásné dcery.
Jelikož jsme na stránkách magazínu cardmag, mohlo by čtenáře zajímat, jak jsem se dostal k platebním kartám.
Bylo to na vysoké škole. Pro toho, kdo čeká, že teď přijde informace o nějaké sofistikované studentské vědecké
práci na téma platební karty či tak něco, bude nejspíš zklamán. Jednou mě napadlo, že bych mohl být za borce,
kdybych měl vlastní šekovou knížku (problém, že jsem neměl jako student žádné peníze byl vedlejší :-)). Požádal
jsem tedy mamku, která pracovala v České národní bance, zda by to šlo. Vrátila se s tím, že šeková knížka by
nešla, ale mohu mít platební kartu. A tak jsem dostal svou první platební kartu, jednou za měsíc jsem si vybral
200,- Kč z bankomatu umístěného v hale ČNB a připadal jsem si jako borec J. Z pohledu mého sbližování
s kartami se dá říci, že toto byla životní náhoda číslo jedna. Životní náhoda číslo dva nastala po vysoké škole kdy
jsem pracoval ve firmě, která se zabývala výstavbou a servisem datových linek pomocí mikrovlnných spojů
(takové ty parabolické antény na střechách domů, stožárech, atd.). Jeden spoj jsme stavěli a pak servisovali pro
společnost I.S.C. MUZO. Ten spoj měl časté poruchy a tak se tam hodně jezdilo na servis :-) Díky tomu, jsem měl
možnost se seznámit s tím, co MUZO dělá. Začalo mě to fascinovat a po nějakém čase jsem do MUZA nastoupil.
Samozřejmě můj první job byl dát do pořádku to mikrovlnné spojení. To se podařilo a tak si mě nechali a já se
začal věnovat kartám a všemu, čeho se týkají …
Roman Kotlán, cardmag: V oblasti platebních karet se pohybuješ poměrně dlouhou dobu, ze začátku
v technologické společnosti MUZO resp. Global Payments Europe (GPE), následně v Komerční bance.
Vždy v zásadních pozicích, mj. v pozici člena představenstva v GPE resp. ředitele odboru karet v KB,
s poměrně velkými kompetencemi. Jak se Ti daří převést své záměry a ideje do reálného světa?
Sirus Zafar, KB: Určitě bych neřekl, že jsem vždy pracoval v zásadních pozicích. Kdysi jsem začínal v MUZU
s tím pomyslným pilníkem. Velmi rád na tu dobu vzpomínám. Strašně moc jsem se naučil a získal poměrně slušný
přehled v kartové oblasti - z těchto základů těžím dodnes. Ohledně těch idejí, já mám stále spoustu nápadů a
občas mi přijde, že ten nápad je tak dobrý, že by se měl realizovat :-) No a k realizaci bych řekl pouze toto, měl
jsem a mám štěstí na lidi okolo sebe. Ať už to bylo v začátcích v MUZU nebo později v KB. Našli se lidé, které se
podařilo pro danou myšlenku zapálit a společně jsme to pak dotáhli s většími nebo menšími problémy do konce a
nebýt jejich podpory, nebyla by ona realizace. Měl bych chuť je na tomto místě vyjmenovat, ale seznam by byl
poměrně dlouhý a určitě bych na někoho zapomněl. Kdybychom se podívali do Síně slávy českého kartového
odvětví, řadu z nich tam najdeme. K té realizaci musím ale říci ještě jednu pozoruhodnou věc; mám pocit, že
dříve to bylo všechno tak nějak jednodušší než dnes. Pamatuji si, když jsme připravovali první aplikace na ATM
dobíjení nebo SMS dobíjení. Bylo to okolo roku 2000 a svým způsobem to bylo velké sousto. Dnes bychom tomu
říkali komplexní projekt J Tenkrát jsme neměli složité projektové řízení, analýzy, 100% business case, atd. Prostě
jsme se domluvili a šli do toho. Po tom se mi dnes stýská. Já jsem pořád přesvědčený, že všechno nejde přesně
naplánovat, vydefinovat, atd. Občas se musí zdravě zariskovat. Bez toho to prostě nejde.
Roman Kotlán, cardmag: Předešlé zkušenosti z GPE a současné zkušenosti v KB Ti dávají poměrně
slušnou znalost o obou stranách businessu. Co je pro Tvé kroky určující?
Sirus Zafar, KB: Znalost prostředí na straně procesora a současně na straně banky je opravdu výhodou. Jak už
jsem řekl, cítím velkou výhodu v poměrně silných technických zkušenostech. Je dobré vědět, jak věci, které máte
řídit fungují. Přesto, že dnes není mým hlavním úkolem obchod a styk s klienty, je pro mne velmi důležité pečlivě
zvážit právě dopady na klienty. Dá se tedy říci, že mé kroky nejvíce ovlivňuje zkušenost z období, kdy jsem byl
v GPE zodpovědný za byznys. Naučil jsem se dívat na věci očima klientů nebo chcete-li zákazníků. To je, myslím,
klíčová věc.
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Roman Kotlán, cardmag: Poslední roky jsou naprosto zásadně sdílené s novými technologiemi,
které samozřejmě spoluutvářejí i podmínky pro používání platebních karet a plateb obecně. Co pro
Tebe osobně znamenají nové technologie a jejich potenciál pro rozvoj používání platebních nástrojů
(karta, mobil atd)?
Sirus Zafar, KB: Myslím, že procházíme zásadním milníkem ve vývoji platebních karet, a možná nejen karet.
Nové technologie pravděpodobně významně ovlivní platební styk jako takový. Přechod od klasických čipových
karet k bezkontaktním je z mého pohledu nejvýznamnější v tom, že propojuje doposud poměrně izolovaný svět
platebních karet se světem mobilních technologií, který nás dnes doslova obklopuje. Systémy platebních karet
považuji za nejvíce propracované z pohledu interoperability. Žádný jiný platební nástroj není z tohoto pohledu
doposud na srovnatelné úrovni jako platební karty. Možnost využívat funkce systémů platebních karet v mobilních
zařízení má podle mého názoru veliký potenciál. Již dříve zde byly pokusy využít technologie platebních karet pro
P2P platby. Nikdy se tato řešení doposud masově nerozšířila. Jsem toho názoru, že rozšíření nastane právě díky
tomuto propojení technologií platebních karet a mobilního světa. Lidé budou mít v ruce brzy zařízení, které
umožní velmi jednoduchým způsobem provádět P2P platby. Až toto nastane, může to být revoluce v oblasti
platebního styku.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš domácí trh z hlediska rozvoje platebních karet, z hlediska
infrastruktury a progrese? Jak vnímáš domácí trh ve srovnání se zahraničím?
Sirus Zafar, KB: Podle mne náš domácí trh prokazuje velkou vyspělost. Dobrým příkladem je zavedení
bezkontaktních karet. Občas jsme slýchali, že zaostáváme za zeměmi jako Slovensko či Polsko. Velmi oceňuji, že
banky zachovaly chladnou hlavu. Místo ukvapených projektů jsme viděli koordinovaný postup, jehož výsledkem je
velmi rychlý přechod ČR jako celku na NFC technologie. Není to ještě ani dva roky, kdy se spustily první projekty
a už brzy budeme slavit miliontou bezkontaktní kartu, bezkontaktní platební terminály začínají být standard.
Pokud bych měl srovnávat ČR se zahraničím z pohledu vyspělosti infrastruktury, nevidím zde žádný podstatný
rozdíl. Z pohledu používání karet se nezadržitelně přibližujeme úrovni obvyklé v zemích s daleko delší historií
používání platebních karet.
Jeden rozdíl, který může (a taky nemusí) být v budoucnu významný mezi ČR a některými jinými zeměmi vidím. Je
to absence domácího schéma platebních karet. Teď neumím říci, jestli je to pro nás výhoda či nevýhoda. Faktem
je, že to je rozdíl oproti mnoha zemím.
Roman Kotlán, cardmag: Který produkt či službu bys rád na trhu přivítal? A naopak, co bys rád, aby
na trhu nebylo?
Sirus Zafar, KB: Už jsem to zmínil, těším se, až budu moci pomocí mobilního telefonu poslat peníze komu budu
potřebovat. Rychle, jednoduše, spolehlivě, bezpečně a on-line. Dále se těším na další generaci řešení pro platby
na internetu. Vše nasvědčuje tomu, že to bude formou virtuálních peněženek, ale trošku jiných, než jak jsme je
znali doposud. Ta nová peněženka nebude obsahovat peníze, ale bude obsahovat moje platební karty, případně
časem i další on-line platební metody. Dá se říci, že nebude obsahovat cash, tedy jako moje klasická kožená
peněženka :-)
A co bych si nepřál? Někdy se objevují nápady, které z mého pohledu na náš vyspělý trh už nepatří. Například
bych jmenoval řešení typu čtečka magnetického proužku připojená na audio vstup mobilního zařízení. Jsem rád,
že se tato řešení v ČR doposud nechytla a doufám, že se tak nestane. Hodnotil bych to jako krok zpět.
Roman Kotlán, cardmag: V posledních třech letech zastáváš i pozici předsedy Sdružení pro bankovní
karty (SBK). Co pro Tebe takováto další činnost znamená?
Sirus Zafar, KB: Pro mne je to velká příležitost být u klíčových věcí v oblasti platebních karet, které se v ČR
odehrávají nebo plánují. Mám možnost různá témata diskutovat se členy SBK, pokoušet se je posouvat dále,
hledat vhodná řešení. Současně je role předsedy SBK pro mne velký závazek. SBK má za sebou dlouhou a
úspěšnou historii. Pomyslná laťka byla mými předchůdci nastavena vysoko a já bych si moc přál, aby mohl můj
nástupce navázat na úspěšné období SBK tak, jako kdysi já na svého předchůdce.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš SBK na domácím trhu a co považuješ za jeho silnou stránku ?
Jaké máš plány na jeho další rozvoj ?
Sirus Zafar, KB: SBK z mého pohledu sehrává ve vývoji platebních karet v ČR velmi pozitivní roli. Hlavní rolí SBK
by mělo být vytvoření prostoru pro komunikaci mezi bankami, technologickými společnostmi a dalšími subjekty
působícími v oblasti platebních karet. Moje hlavní snaha v čele SBK je a bude klást důraz právě na tuto oblast.
SBK není regulátor a nemůže nic nikomu nařizovat. Síla SBK je právě v tom, že dokáže přivést lidi ke stolu a tam
pak nalézt řešení. Velmi mne těší, jakou roli sehrálo SBK při přechodu na NFC technologii. Pod křídly SBK
úspěšně působila skupina pro zavádění bezkontaktních karet pod vedením Marie Hešnaurové (Česká spořitelna pozn. autora). Myslím, že díky výsledkům jejich práce teď ČR tak hladce přechází na bezkontaktní karty.
Těch oblastí, kde SBK působí je ovšem daleko více. Bezpečnostní výbor je obrovskou devizou účastníků byznysu
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platebních karet v ČR, pracovní skupina pro PCI ušetřila bankám díky koordinovanému postupu nemalé peníze a
tak bych mohl pokračovat. Uvažuji též nad částečnou profesionalizací SBK. Oblastí, které potřebujeme řešit, není
málo a SBK doposud pracuje pouze s omezenými zdroji v podobě nadšenců, kteří se podílí na práci při SBK. Ale
ještě to ve mně neuzrálo. Někdy je práce nadšenců hodnotnější, než práce placených profesionálů ….
Roman Kotlán, cardmag: Na trhu jsi známý i svými sportovními aktivitami; v zimě lyže, v létě beach
volejbal? Co Ti sport přináší?
Sirus Zafar, KB: Zapomněl si na mou současnou sportovní lásku a to je tenis! Beach volejbal je už i v zimě,
pokrok je pokrok :-), a nemůžu ve výčtu vynechat šestkový volejbal v podobě amatérské volejbalové ligy. Sport je
pro mne naprosto klíčová věc. Vystudoval jsem tělesnou výchovu a bylo to tak 50 na 50 jestli skončím u sportu
nebo u techniky. Vyhrála technika, ale sport mne tak říkajíc drží při životě. Posledních mnoho let pracuji v pozici
manažera. To má své nesporné výhody, ale také nevýhody. Jednou z nich je prakticky permanentní pracovní
vypětí a stres. Asi to k manažerským pozicím tak nějak patří. Naučil jsem se s tím pracovat a sport je pro mne
nejúčinnější forma relaxace. I když jsem v klidu nebo jedu v autě, hlava stále pracuje, nejde to už vypnout prostě postižení J Naproti tomu u sportu hlava relaxuje. Nemá šanci myslet na nic jiného než jak odehrát další
balón, co udělá soupeř, zda jde lyže postavit ještě více na hranu, atd. Proto mám rád hodně dynamické sporty.
Například u šachů bych potřebného efektu asi nedosáhl :-)
Roman Kotlán, cardmag: Jaké máš další záliby? Stíháš zajít do galerie, divadla, kina, na koncert?
Máš chvilku si přečíst dobrou knihu? Na čem si skutečně pochutnáš?
Sirus Zafar, KB: Samozřejmě stíhám čas od času kino, divadlo a tak dále. Pokud se ale ptáš na takovou tu
zálibu s velkým „Z“, tak tu mám a je asi trošku netradiční. Souvisí s mou původní profesí a to je učitel. Dvakrát
ročně organizuji sportovní tábory pro děti.
V zimě na hory, v létě na kola. Vzniklo to tak
nějak přirozeně. V dobách, kdy jsem byl
trenérem,
jsem
organizoval
atletická
soustředění pro mé svěřence. V MUZU jsem
se připojil k partě lidí, kteří organizovali tábory
pro děti zaměstnanců. V určité době vedení
GPE přestalo tuto aktivitu podporovat a od té
doby organizuji sportovní tábory s několika
málo nadšenci tak říkajíc na vlastní pěst :-) Je
to dost náročné. Po týdnu s 30 dětmi na
lyžích nebo na kolech přijede člověk domů
totálně vyšťavenej, ale současně strašně moc
dobitej energií. Neumím to přesně vysvětlit.
Dvakrát za rok mám pocit, že dělám něco
užitečného z pohledu vesmíru :-) Děti jsou
pro mne tím vesmírem.
cardmag l roman kotlán l foto archiv s. zafara
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Podvodníci byli ve srovnání s dneškem neorganizovaní amatéři
Pavla Kubová, dlouholetá předsedkyně Bezpečnostního výboru Sdružení pro bankovní karty a
zároveň analytička podvodů s platebními kartami Raiffeisenbank, patří
k respektovaným odborníkům českého kartového trhu. Pro mne osobně je
každé setkání s Pavlou duševním obohacením, inspirací, velmi často
okořeněné specifickým, řekl bych anglickým, humorem.
Roman Kotlán, cardmag: V úvodu našeho setkání bych Tě rád požádal, zda
by ses mohla čtenářům magazínu představit.
Pavla Kubová, RB: Nejsem člověk, který s oblibou mluví o sobě, takže to vezmu rychle a stručně. Pocházím ze
severní Moravy, což je prý stále trochu slyšet, když promluvím. V Praze jsem se k platebním kartám dostala
poprvé díky práci u SW firmy, která dodávala menším bankám karetní systémy a dokonce přišla s prvním typem
čipové karty a zároveň peněženky v ČR. Jenže malé banky přestaly v divokých privatizačních 90. letech existovat,
karetní asociace přišly se svými standardy čipu a díky tomu všemu zanikla i tato firma. Zaujetí kartami mi však
zůstalo a měla jsem to štěstí, že jsem se postupně dostala k tomu nejzajímavějšímu - prevenci podvodů.
Roman Kotlán, cardmag: V bankovním sektoru resp. v oblasti platebních karet se pohybuješ dlouho,
takže máš možnost srovnání předešlých let resp. dekád. Jak hodnotíš současnou dobu v porovnání
s lety minulými z hlediska platebních karet resp. bezpečnosti v platebních kartách?
Pavla Kubová, RB: Když se takto ptáš, uvědomuji si, že opravdu mohu srovnávat dekády - což zní strašně.
Vlastně jsem se k prevenci podvodů na plný úvazek dostala až v RB v roce 2002. Tehdy to bylo tak, že skimming
byl pojem téměř neznámý, s klienty jsme osobně řešili každou ukradenou kartu a první podvody na internetu nás
přiváděly k profesní extázi, kdy jsme si říkali - „Páni, kam to všechno až zajde?“ Ti, kteří karty zneužívali, byli dost
naivní a internetovým obchodníkům poskytovali kopie svých pasů a pak byli překvapení, když na jejich dveře
zabušila policie. Podvodníci byli ve srovnání s dneškem neorganizovaní amatéři a stačilo jim málo. Karty vydané
v ČR byly pro rodící se karetní mezinárodní zločin nezajímavé. Dnes máme k dispozici daleko lepší detekční
prostředky a karetní systémy, na druhou stranu bojujeme v podstatě s organizovaným zločinem, který využívá
každou skulinku a nedokonalost systému platebních karet jako celku. Držitelé karet jim v tom často pomáhají
svou naivitou, důvěřivostí a neopodstatněnou vírou, že internet, email a mobilní telefon jsou bezpečné a chráněné
prostředky komunikace a plateb.
Roman Kotlán, cardmag: Poslední léta jsou významněji sdílené s novými technologiemi, které
bohužel mohou být i zneužity pro nelegální útoky na infrastrukturu, mj. bankomaty popř. mohou
sloužit k intenzivnějšímu zneužívání platebních karet obecně. Co pro Tebe osobně znamenají nové
technologie a jejich přímý potenciál pro oblast zneužití platebních nástrojů (karta, mobil atd)?
Pavla Kubová, RB: Je to jako se vším, nové technologie přinášejí větší komfort, rychlost a nástup nových
produktů v karetním světě (bezkontaktní platby kartou, mobilním telefonem apod.). Na druhou stranu přinášejí i
nové možnosti pro ty, kteří stojí proti nám. Nebudeme si nalhávat, že nové technologie přeměnily svět
v bezpečnější místo. Připomeňme si jen poslední útok na účty klientů bank v západní Evropě přes jejich SMART
telefony. V této oblasti patřím k velkým konzervativcům, ze kterých finanční instituce nemají vůbec radost.
Telefon používám k telefonování, debetní kartu k výběrům z bankomatů a kreditní k placení. Limity si nastavuji
podle své potřeby, ne podle možnosti se předvést, že mám na účtu takovou nebo makovou částku. Kdyby se
náhodou něco stalo, nezůstanu ani bez karty, ani bez prostředků. Momentálně uvažuji o bezkontaktní kartě,
protože mi toto placení připadá pohodlné a v podstatě bezpečné (např. z bezkontaktní transakce nemůžete získat
data k výrobě padělku).
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš domácí trh z hlediska prevence a boje s kriminalitou v oblasti
platebních karet? Jak vnímáš domácí trh ve srovnání se zahraničím?
Pavla Kubová, RB: Ze zkušenosti mohu zcela odpovědně prohlásit, že v této oblasti domácí trh vůbec
nezaostává za tím evropským nebo světovým. Vydavatelům karet v ČR se podařilo velmi úspěšně se zapojit do
evropské sítě sdružující odborníky, kteří pracující v oblasti prevence karetních podvodů. Těsné jsou i jejich vazby
s policií ČR. Právě díky této spolupráci se daří zadržet četné pachatele trestních činů, které se nějakým způsobem
týkají zneužití platebních karet.
Roman Kotlán, cardmag: Kterou službu bys ráda na trhu přivítala? A naopak, co bys ráda, aby na
trhu nebylo?
Pavla Kubová, RB: Jak jsem se již zmínila, jsem hodně konzervativní a nabídka současných služeb mi vyhovuje
a stačí. Pokud jde o zvýšení bezpečnosti, přivítala bych možnost si nastavit zasílání SMS zprávy, pokud by má
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karta překročila mnou nastavený počet transakcí nebo výši částky za den. Nepotřebuji vědět o všem, jen o tom,
co by mohlo ohrožovat můj účet - ať už by se jednalo o zneužití mé karty nebo o můj úlet při nákupech J A pokud
jde o druhý dotaz, byla bych ráda, kdyby z karet mohl zmizet magnetický proužek. Bohužel stále existují země,
jako např. USA, kde bez něj nezaplatíte.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš platformu Sdružení pro bankovní karty (SBK) na domácím trhu
a co považuješ za silnou stránku SBK právě v oblasti prevence před zneužitím karet?
Pavla Kubová, RB: SBK a jeho bezpečnostní výbor je sdružení odborníků, které nám mnohé země v EU upřímně
závidí. Myslím, že se v ČR podařilo vytvořit něco, co je v karetním odvětví zcela ojedinělé - dlouholetou spolupráci
jednotlivých subjektů na zavedení v mnoha směrech jednotného a pokud možno bezpečného prostředí vydávání a
akceptace platebních karet a to bez ohledu na konkurenční boj jednotlivých členů sdružení. SBK zároveň
vystupuje jako zástupce ČR v jednáních s mnohem silnějšími partnery, jako jsou VISA, MasterCard, EU/SEPA a je
v prosazování zájmů úspěšnější, než kdyby tak činily jednotlivé organizace samy za sebe. Zvláště v současné
době, kdy jsme svědky razantního nástupu nových technologií je role SBK nezastupitelná.
Roman Kotlán, cardmag: Na trhu jsi známá svou precizností a důsledností. Jaká Tvá silná stránka,
lépe řečeno, co Ti pomáhá pro úspěšné zvládání této práce?
Pavla Kubová, RB: Jsem naštěstí zdravá, za ta léta jsem si vypěstovala poměrně vysokou odolnost proti stresu,
nemám již rodinu, o kterou bych se musela denně starat a to, co dělám, mě baví. To vše dohromady mi
umožňuje zvládat každodenní návaly práce, přicházet domů pozdě večer a často pracovat i o víkendech.
Roman Kotlán, cardmag: A na závěr si neodpustím otázky, které pokládám všem dotazovaným …
Jaké máš záliby? Stíháš zajít do galerie, divadla, kina, na koncert? Máš chvilku si přečíst dobrou
knihu? Na čem si skutečně pochutnáš?
Pavla Kubová, RB: Na to lze odpovědět jen tak, že člověk stihne vše, co si zamane. Mezi mé záliby patří knihy,
opery, výstavy a poznávací turistika. Ráda objevuji neznámá místa v ČR - a jsem sama překvapená, kolik toho o
naší zemi ještě nevím. Opravdu miluji cestování, se kterým jsem začala okamžitě po otevření hranic v roce 1990.
Nerada zůstávám příliš dlouho na jednom místě, když tolik jiných míst čeká na to, až je objevím.
Roman Kotlán, cardmag: Když jsi zmínila cestování, máš z poslední doby nějaký zajímavý tip na
exotický výlet?
Pavla Kubová, RB: Mám a myslím si, že docela zajímavý - mezi Indiány do Mexika, Guatemaly a malý odskok
ke Karibiku do Belize. Na podobné výlety se vydávám zásadně se svou přítelkyní Drahou, protože obě máme
doma partnery, kteří preferují větší pohodlí a nejsou ochotní snášet běžné útrapy, které sebou přináší turistické
výlety do exotiky a poznávání místního života zblízka - prostě muži :-)
Ber však na vědomí, že si nedělám ambice být průvodcem a dávat cestovatelská doporučení a nic z toho, co tady
napíšu, nemůže být kritizováno, ani použito proti mně, protože to jsou jen a pouze mé dojmy a pocity z cesty.
Mexiko:
Vzhledem k bezpečnostní situaci, a protože se máme obě rády, jsme se rozhodly, že nejsevernější výspou Mexika,
kterou jsme ochotny navštívit, bude bájný Teotihuacán. Přestřelek drogové mafie s policií a únosů turistek
v Acapalcu jsme se nemínily účastnit. Docela stačilo to, že se nevyhneme jednomu z největších a ne zrovna
bezpečných měst světa, kde se večer rozhodně 2 evropským dámám nedoporučuje procházet. Asi jediné, čím mě
Mexico City uchvátilo, byla jeho neuvěřitelná rozloha.
Bylo vpravo i vlevo, před námi i za námi a naše Jumbo
ho přelétalo asi 20 minut, aby pak přistálo kousek za
centrem. Tento obří 16-ti milionový kotel jsme poměrně
rychle opustily směrem na jih. Viděly jsme množství
pyramid a nikdy před tím jsme nevyšly a nesešly tolik
schodů - lýtka jsme měly vyběhaná jako Jarmila
Kratochvílová. Pyramidy byly na náhorních plošinách,
v džungli i na plážích. Tajemné a fascinující. A jaký je jih
Mexika? Z mého pohledu nic moc - rovinatý, špinavý,
nevzhledný, vlhký a ještě jednou vlhký. Říká se tomu
džungle. Mexická kuchyně mě trochu zklamala, zřejmě
jsem si přivezla přílišná očekávání. Na jídelních lístcích
byly fazole, steaky, fazole, kukuřičné placky, fazole,
kuřata a vejce s fazolemi. Jediné co naopak nezklamalo
a zcela se naplnilo, bylo varování knižních průvodců o
neústupných střevních potížích. Ty si všichni účastníci
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zájezdu užívali po celou dobu pobytu a nepomáhala ani slivovice. Příčinou je prý palmový olej, se kterým se
zhýčkaný a normovaný EU žaludek neumí vypořádat. Dodnes nepochopím, jak jsme mohli bez úhony přečkat
dlouhé přesuny po souši i po vodě, se zastávkami po 3 - 4 hodinách!

Guatemala:
Nádhera, džungle a vlhko, ale nějak jiné, sušší a voňavější. Všude kolem nás vysoké hory, kávovníkové plantáže,
dřímající sopky, hluboká, průzračná jezera, indiáni, korálky, barevné látky, šperky a jadeit. Nádherný a za ceny,
které by v Pařížské ulici vyvolaly zástavu dechu i srdce majitelů a zákazníků luxusních butiků. A samozřejmě
pyramidy.
Jedno
z nejhezčích
měst, které jsme viděly, byla
bezesporu
Antigua.
Koloniální
krasavice
postavená
pod
obrovskou sopkou, která ji před
více jak 200 lety téměř zničila, a
která znovu povstala po obřím
zemětřesení, aby se zaskvěla
v plné kráse. Dokonce i ruiny
jedné
z bývalých
největších
katedrál Latinské Ameriky berou
dech. Se svou tradicí pochmurných
velikonočních průvodů Antigua
láká davy cestovatelů k zastávce.
Asi nejvíce na nás v Guatemale
zapůsobil Tikal. Naštěstí ho davy
turistů, očekávající konec světa
před loňskými vánocemi, nezničily
úplně, takže jsme si i my užívaly
pohledů na vršky pyramid, které
hrdě čněly nad vše pohlcující
zelenou džunglí.
Belize:
V průvodcích je tato malinká a mladá země popisovaná jako turisty dosud neobjevený karibský ráj. Je to i země,
kde jsem konečně s domorodci mohla prohodit více slov než Buenos Dias a Gracias. Mám ráda bývalé britské
kolonie. Tak nějak jsem si Karibik představovala - dredy,
míšenci, dobrý a nepančovaný rum a životní filozofie
Take It Easy. A i když ve skutečnosti nebyl Karibik tak
dokonalý, jak nám ho servírují různé kamery na cestách,
dalo by se tam žít. Občas oko vidělo nějakou tu
nedokonalost, špínu, trochu naftičky v moři. Ale když se
nad tím vším totéž oko malinko přimhouřilo, vyšla z toho
nádhera. Korály, rejnoci, žraloci, pelikáni, bílý písek,
azurová voda, žhavé rytmy, barevné domečky. A co bylo
nejdůležitější, moc milí, přátelští a pohodoví lidé. Takoví
nám tu chybí. No, asi by jim tady zmrzl nejen úsměv na
rtech.
cardmag l roman kotlán l foto archiv pavly kubové
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Na dlouhé cestě
Před několika lety jsem Nadiu Mrňousovou, generální ředitelku společnosti
Ingenico ČR, poprvé představil čtenářům magazínu cardmag. Tehdy jsem se
Nadi ptal krom jiného na její poznatky ze vzdáleného ostrova Mauritius …
Roman Kotlán, cardmag: Navážeme dnes na nějakou Tvou nedávnou cestu ?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Děkuji za Tvé pozvání k rozhovoru. Jako vždy mne to velmi těší. Určitě navážeme
na mé cestování. Od návštěvy na ostrově Mauritius jsem ušla pořádný kus cesty. Navštívila jsem dvě úžasné
země a těmi byly Indie a Sri Lanka. Indie ve mně zanechala velmi hluboké stopy, posílila
mé hodnoty a umožnila mi podívat se na náš život tady úplně jinýma očima.
Indie byla pro mne kulturním šokem. U nás jsme krásní navenek, téměř dokonalí, oni
jsou krásní uvnitř. Najednou jsem se v té chudé zemi plné dobytka a lejn cítila plná lásky
a pozitivní energie. Odhodila jsem svoji evropskou krustu, a když jsem pozorovala
východ slunce nad Gangou a účastnila se všech jejich rituálů, měla jsem pocit, že jsem
volná, šťastná a svobodná … Asi i proto, že starosti a problémy zůstaly tady a já jsem si
uvědomila, jak neskutečně bohatá jsem. Nemyslím tím konto v bance. Ale své hodnoty a
svůj svět v sobě. Hledala jsem víru, uvědomění, našla jsem ticho v sobě a pocit, že štěstí a osud si vytváříme
každý sám. Co vysíláme, to se nám i vrací. A to je asi to nejdůležitější, co jsem si odnesla. Žádné chrámy ani
náboženství k tomu už nepotřebuji. Pokud bys chtěl slyšet více o Indii, či Sri Lance, mám popsáno spoustu stran
svých zážitků z Himalají, z ašrámu, z ajurvédského léčení … Nejsou to jen příjemné věci. V Indii patří život i smrt
na jednu ulici, tak i v mých cestopisech se mísí radost i smutek. Prostě jsou to zážitky, je to život.
Roman Kotlán, cardmag: Na českém a slovenském trhu jsou platební terminály Ingenico
standardem již dlouhou řadu let. Je v současné době něco z Vaší firemní technologické základny, co
bys ráda zmínila již na začátku našeho povídání?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Ingenico mělo vždy zájem na technologickém rozvoji v souvislosti s trhem
elektronických plateb. Zvláštní důraz klademe na výběr a návrh technologií, které přinesou nejen skutečné
výhody, ale též bezpečnost našemu odvětví. Proto Ingenico dbá na bezpečnost, založenou na dedikovaných
algoritmech a kryptoprocesorech v souladu s požadavky PCI, podporuje šíření nových bezkontaktních technologií
pro rychlé platby "Tap & Go" i NFC a využívání mobilního telefonu jako "peněženky". Neustále vyvíjíme nová
řešení založená na mobilních technologiích pro e-commerce a m-commerce (nedávno jsme získali specializovanou
společnost Ogone). Stejně tak máme řešení pro mobilní platby, které jsou široce rozšířeny zejména v USA, ale
brzy tomu tak bude také v Evropě. Všechna tato řešení pomohou zvýšit používání platebních karet mimo obvyklé
POS terminály, platby přes PC, smartphony, tablety jsou stále více a více obvyklé.
Roman Kotlán, cardmag: S mírnou nadsázkou lze říci, že Tvou hlavní ambicí je, aby český a
slovenský trh byl komplexně vybaven pro akceptaci karet moderní akceptační technologií Ingenico.
Co podle Tvého názoru je brzdou dalšího širšího vybavení trhu platebními terminály? Mám na mysli
zejména zásadnější rozšíření akceptačních možností v odvětví dopravy, kultury, zdravotnictví,
školství, v oblastech určených pro volnočasové aktivity.
Nadia Mrňousová, Ingenico: Jsme hrdí, že mezi našimi klienty jsou všechny velké banky v zemi a že jsme
dosáhli 90% podílu na trhu. Nicméně jsme si vědomi, že naše terminály jsou obvykle instalovány ve velkých
obchodních řetězcích. Pracujeme na návrhu nabídky vhodné pro další "vertikály" trhu, které jsi zmínil, protože
jsme si jisti, že elektronické platby mohou přinést značné výhody pro všechny obchodníky a uživatele v jakémkoliv
trhu (zrychlení plateb, snížení rizik, snížení počtu podvodů a problémů s padělky hotovosti, rychlost transakcí,
nižší náklady spojené s manipulací hotovosti). Naše země je stále úzce spjata s hotovostí, na rozdíl od jiných
zemí, např. USA, Velká Británie, Francie nebo severské země. Jako by naše kultura nebyla zatím připravena
přijímat karty jako platební nástroj. Další generace bude jistě více zvyklá přijímat elektronické peníze, protože
běžně používá smartphony, tablety, počítače a nové komunikační nástroje. Musíme tedy vytvořit největší
akceptační síť ve všech segmentech, tak, abychom byli připraveni na splnění jejich požadavků a nezklamali jejich
očekávání…
Roman Kotlán, cardmag: Proběhlá dekáda, ale zejména poslední roky jsou naprosto zásadně sdílené
s novými technologiemi, které mohou výrazně rozšiřovat portfolio akceptačních možností. Jak
společnost Ingenico reaguje na tento vývoj?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Na začátku našeho rozhovoru, jsem zmínila některé z inovativních technologií,
které Ingenico vyvíjí pro větší možnosti využití elektronických peněz. Snažíme se tím reagovat na současné
požadavky trhu a to zejména na rychlé rozšiřování mobilních služeb a poptávku po samoobslužných zařízeních
přijímajících moderní platební prostředky. Lidé milují mobilní zařízení (chytré telefony, tablety, PDA, ...) používají
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je a chtějí je používat i pro platby. Ingenico chce podpořit tyto trendy prostřednictvím nabídky, která je již k
dispozici bankovním zákazníkům, umožňující platby přes chytré telefony, založené na malé čtečce karet (MPOS) a
platební bráně. Lidé se rádi obslouží sami; možná řešení jsou samoobslužné zóny, nebo dokonce platební
terminály, které může zákazník použít pro samoobslužný prodej. Terminály Ingenico se vyvíjejí směrem k velké
barevné a dotykové obrazovce s moderním uživatelským rozhraním, na kterých lze provádět všechny operace
zcela jednoduše. S velkou pozorností také sledujeme vývoj telekomunikačních technologií, "3G" sítě i rychlé WiFi.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš český a slovenský trh z hlediska inovací? Jak hodnotíš tyto trhy
ve srovnání se zahraničím? Vnímáš nějaké odlišnosti mezi těmito trhy?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Slovenský platební trh byl z hlediska inovací vždy o krok napřed oproti tomu
českému: první čipovou kartu představila Slovenská Spořitelna již v roce 1999, u nás to byla Komerční banka až
na začátku roku 2003; první bezkontaktní karta se na Slovensku objevila již v červenci 2008 (MasterCard PayPass
od Volksbank), v Čechách až o celé tři roky později (Shell MasterCard Paypass od Citibank). V současné době je
45% platebních karet na Slovensku bezkontaktních, u nás je to zatím pouze 10%. Neznamená to, že by slovenští
zákazníci byli více zvyklí na novinky v platbách. Statistiky, jako jsou hodnoty průměrných transakcí či objemy
transakcí přepočtené na osobu, ukazují přibližně stejné chování českého a slovenského spotřebitele. Nicméně je
patrná mnohem větší ochota slovenských bank podstoupit riziko, investovat do nových technologií a rychle je
uvádět na trh. V tomto ohledu jsou slovenské bankovní domy mnohem flexibilnější, i samotná realizace nových
projektů pak trvá kratší dobu než u nás. Co se týče Evropy, jsou na tom západoevropské státy z hlediska inovací
asi nejdále. Odtud se snažíme naše novinky rozšiřovat do dalších regionů a vidíme velký potenciál. V Evropě
pokračují projekty na harmonizaci jednotného platebního prostoru SEPA (Single Euro Payments Area) i v oblasti
platebních řešení a protokolů a Ingenico je v těchto projektech hlavním hráčem.
Roman Kotlán, cardmag: Kterou službu bys ráda na trhu přivítala ? A naopak, co bys ráda, aby na
trhu nebylo ?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Děkuji za tuto otázku, protože mi umožňuje lépe vysvětlit prohlášení učiněné
předtím: jsme přesvědčeni, že v blízké budoucnosti bude spousta prostoru pro tzv. "m-platby", jedná se o platby,
které jsou provedeny přes mobilní zařízení obchodníka (smartphony nebo tablety). M-platby jsou prováděny
prostřednictvím chytrého telefonu obchodníka spolu s malými přenosnými čtečkami tzv. MPos. Tyto nové platební
systémy umožňují výrazně rozšířit akceptační síť platebních karet, rozšířit využití elektronických peněz do jiných
oblastí, které jsou dnes stále vázány na hotovost (malé obchody s několika transakcemi, řemeslníci poskytující
různé druhy služeb ...). Ingenico má vlastní nabídku pro M-platby, která jsme poskytli bankám, s piloty již
probíhajícími v některých zemích, jako jsou USA, Francie, Itálie. Jsme přesvědčeni, že m-platby jsou novou
výzvou elektronických plateb v průběhu příštích 10 let.
Naopak ..... nemyslíme si, že některý z platebních způsobů zmizí z trhu … pokud by se tak mělo stát, doufáme, že
tím bude ... hotovost!
Roman Kotlán, cardmag: V posledních týdnech a měsících se významně začíná prosazovat NFC
technologie resp. bezkontaktní karty a mobilní platby. Jak společnost Ingenico v tomto smyslu
reaguje na požadavky trhu?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Ingenico je jedním z nejsilnějších podporovatelů bezkontaktní technologie,
protože si myslíme, že je to bezpečné a je velmi vhodný pro rychlé a snadné platby ("Tap & Go"). Všechny
Ingenico terminály jsou nyní schopny přečíst všechny typy bezkontaktních karet a pracovat i s NFC telefony.
Dnes je naše nabídka kompletní, jsme schopni poskytnout bezkontaktní akceptaci za všech podmínek v
kamenných obchodech, u velkých maloobchodních řetězců, stejně jako tam, kde jsou třeba mobilní terminály
nebo řešení pro samoobslužné kiosky ... Pokud jde o mobilní platby, to je pro nás - jak už jsem se zmínila dříve jedna z největších výzev v příštích letech!
Roman Kotlán, cardmag: V mnohých technologických oblastech se významně prosazují asijští
výrobci. Jak je to v případě platebních terminálů? Cítíš konkurenční hrozbu ze strany výrobců z Číny
resp. dalších asijských trhů?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Upřímně řečeno, konkurence ze strany asijských dodavatelů není na našem trhu
příliš úspěšná. Vzhledem k vysokému stupni specializace, potřeby certifikací a lokálnímu přizpůsobení (např. český
jazyk), a především, potřeby dlouhodobých dobrých vztahů se všemi "hlavními zákazníky", náš trh jen málo
přijímá nové dodavatele. Ale situaci vyhodnocujeme a určitě se nepřeceňujeme. Jsme vždy připraveni reagovat s
novými inovativními produkty a lepšími výkony. Řekla bych, jsme pokorní. Na druhé straně jsou Asiaté, kteří by se
měli obávat Ingenico konkurence! Ve skutečnosti, v roce 2012, se pobočka Ingenico v Číně stala prvním
dodavatelem POS v zemi, s více než 1,8 milionu dodaných zařízení! To je také znamením vitality naší společnosti.
Společnost, která, místo toho, aby se bála konkurence, bojuje proti ní na její vlastní půdě!

cardmag no 2.2013

36

© květen 2013

Roman Kotlán, cardmag: Na trhu jsi známá svou pracovitostí a profesní důkladností v rámci
obchodních aktivit a akvizic, na druhou stranu si zcela jistě mnohý povšimne i noblesy, která Tě
provází v rámci Tvého působení na trhu. Považuješ toto spojení za klíč k tvému úspěchu?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Velmi si vážím takového hodnocení. Ano, vždy jsem považovala za svoji přidanou
hodnotu plnou férovost v obchodních vztazích. Svých zákazníků si vážím. Ale musím přiznat, že se kultura
obchodování hodně mění. Zvláště minulý rok byl opravdu dosti těžký. Jednání jdou už někdy za hranici lidské
etiky a podobají se někdy špatné komedii, jindy nesou známky určitého vydírání. Je tady přece tolik konkurence!!!
Ano je. Často jsou produkty srovnatelné, jindy mohou být i levnější. Nestalo se nám již mnohokrát, že jsme dali
přednost levnějšímu řešení a na konci, když se vše spočítá, tak to ani velká úspora není. Ale to už většinou nikdo
nehodnotí. Někteří zákazníci dokonce na základě diktátu museli přejít na jiná řešení, které se řídí z jiných trhů.
Slyším jejich strasti každý den a vzpomínají, jak kdysi stačilo zavolat a vše se rozběhlo.
Ale právě přístup k zákazníkovi, plnění jeho přání co nejrychleji, konzultace k situaci na trhu, to je přidaná
hodnota, kterou my ke své práci přidáváme. Zadarmo. Abychom naše produkty odlišili od konkurence. A je to i ta
upřímnost v jednání a noblesa. Nelžeme zákazníkovi, neslibujeme, co nemáme, v termínech jsme umírnění, ale
plníme je. Také jsme urazili velký kus cesty. Stále více se měníme z dodavatele HW na poradce, konzultanta a
možná i systémového integrátora. Povedlo se, že Ingenico Italy převádí pod naše vývojové centrum Polsko a
Maďarsko. Je plno společných zákazníků v tomto regionu. A my budeme mít tady v srdci Evropy vývojové
centrum.
V omezeném počtu lidí nemůžeme obsáhnout vše. Ale máme zde partnerskou síť a uzavíráme konsorcia a tímto
prostřednictvím můžeme nabídnout dnes mnohem více služeb, než v minulosti. Uzavřela se jedna etapa, ve které
jsme zvládli prodej a dodávky, založili servis a dílenské opravy - jinými slovy, připravili jsme potřebné a nutné
zázemí. Teď se můžeme a budeme stále více soustřeďovat na segmenty jako je doprava, SMB, samoobslužné
kiosky. Máme vynikající produkty a spolu s našimi službami a servisem chceme být více vidět. Rádi bychom
oslovili více zákazníků na trhu a přivedli je k našim bankovním domům.
Jistě si dovedeš představit, že není jednoduché podporovat čtyři největší banky, které si vzájemně konkurují. I
přesto si zakládám na tom, že to lze zvládat s nonšalancí. Svým zákazníkům nelžu, nepodplácím a nemanipuluji.
Naším cílem je nyní Slovenská republika. Spousta zákazníků na slovenském trhu projevuje zájem o naše produkty.
Myslíme si, že bychom měli to, co se daří na českém trhu, přenést i na Slovensko. I tam pracujeme s partnery.
Slovensko mám velmi ráda. Jak se mi na začátku zdálo, že lidé jsou vůči nám, Čechům, více rezervovaní, tak teď
se mi tam často jedná lépe než v Čechách. Věřím, že i na Slovensku dokážeme zvýšit podíl na trhu.
Roman Kotlán, cardmag: A na závěr si neodpustím otázky, které pokládám všem dotazovaným …
Jaké máš záliby? Stíháš zajít do galerie, divadla, kina, na koncert ? Máš chvilku si přečíst dobrou
knihu ? Na čem si skutečně pochutnáš?
Nadia Mrňousová, Ingenico: Já jsem ráda, že se ptáš. Moc času na své záliby nemám. Znáš to, být dobrá
v zaměstnání a stále na telefonu, přesvědčit své nadřízené, že jsme neslezli ze stromů, ale v platebních
systémech a retailu se pohybujeme už 15 let, to není úplně jednoduché. V Indii jsem si uvědomila, jak moc se
potřebuji vrátit se ke svým zálibám, koníčkům. Sama k sobě. Abych mohla být vyrovnaná a harmonická. Zvládat
ten neustále se zvyšující tlak na čísla a výsledky. V sedmnácti jsem tančila, přednášela básně, hrála divadlo a
stále četla. To jsem všechno opustila. A moc se těším, že se ke všemu brzo vrátím. Mám toho hodně za sebou,
ale těším se na všechno, co mne teprve čeká.
Teď jsem si našla nový koníček a to je malování.
Jen tak si patlám barvy na plátno a je mi přitom
moc krásně. Miluji divadlo a dobré filmy. Jsem
moc šťastná, když mne někdo někam pozve,
protože sama si nikdy nic předem nezařídím.
Knihy čtu ráda, hlavně všechny ty, které se váží
k mému milovanému Toskánsku. A jím velmi
ráda dobré věci. Takové ty labužnické, ne
přejídání. Musím říct, že to nemusí být jídla
v pětihvězdičkových restauracích. Teď jsem se
učila vařit na Sri Lance mezi obyčejnými rybáři.
Takový čerstvě vylovený tuňák v curry omáčce
s kokosovým mlékem, nebo dhal s placky nán, to
je neskutečná pochoutka. A kuchyně, ve které
jsem vařila, byla ta nejprimitivnější, kterou jsem
kdy viděla. Přesto jídlo bylo dokonalé. Vařili
s neskutečnou láskou ke každé potravině.
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A také šití košil, nebo rovnání párátek do krabiček na export, a tahání sítí ve 4.00 hod ráno s rybáři - to je dřina.
Často vytáhnou jenom pár čudel a kelímku od jogurtů. A přitom se pořád usmívají. A o to více si vážím své práce
a moc bych si přála, abychom neodcházeli od svých hodnot, nepředváděli se před svými nadřízenými, jak
dokážeme sedřít dodavatele z kůže: Stejně nás za to nikdo nepochválí.
Kdybych si mohla něco přát, tak abychom se chovali k sobě slušně a lidsky správně. Nejen v okolí svých rodin, ale
i v obchodních vztazích. Přeci jen „karmu“ máme jenom jednu.
cardmag l roman kotlán l foto archiv nadi mrňousové
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Profil pražské kanceláře společnosti MasterCard Europe
Miroslav Lukeš
Generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko
Miroslav Lukeš stal v listopadu 2011 generálním ředitelem pražské kanceláře
MasterCard Europe. Od Května 2013 se stal i generálním ředitelem pro
slovenský trh. Miroslav před příchodem do MasterCard Europe působil
v poradenské firmě McKinsey & Company a v GE Money Bank. V McKinsey &
Company se věnoval projektům pro řadu předních společností působících
v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA.
Soustředil se především na oblast prodeje a marketingu. Miroslav Lukeš
absolvoval prestižní program INSEAD MBA ve Francii jako nejlepší v ročníku.
Na Vysoké škole ekonomické v Praze získal titul Ing. v oblasti financí a IT
managementu a titul MA Economics má ze studia European Joint Studies Programme ve Velké Británii, Belgii a
České republice. Miroslav Lukeš má bohatou praxi v oblasti strategického řízení a rozvoje obchodu.
Pavel Javorský
Senior Account Manager, MasterCard Europe pro Českou republiku
Pavel Javorský je spolu s Ivanou Laňovou zodpovědný za řízení obchodních vztahů
s bankami, které v České republice spolupracují s MasterCard. Od roku 2010 je pověřen
realizací komplexní debetní strategie, jejíž součástí je například nová motivační struktura
mezibankovních poplatků včetně takzvané „PayPass Revoluce“, nová ekonomika
mikroplateb či zavedení konkurenceschopného debetního produktu Debit MasterCard. Za
tyto iniciativy, vedoucí k lepśím platebním návykům a ke zvýšení tržního podílu, ziskal
v loňském roce globální ocenění „MasterCard Sales Champion pro region High Growth
European Markets“. Pavel vystudoval ČVUT FEL a hned od začátku své profesní kariéry
se věnoval bankovnictví: než se zařadil do týmu společnosti MasterCard, pracoval
v několika českých a mezinárodních bankách na různých pozicích a to zejména v oblasti
Finančních trhů, Treasury a Sales. Pavlovy volnočasové aktivity se v posledním období
koncentrují na rodinu, golf s HCP +-25 a kapelu Iron Maiden Revival Praha, se kterou
pravidelně vystupuje jako jeden z kytaristů.
Milan Laitl
Obchodní manažer MasterCard Europe pro Slovensko
Milan Laitl pracuje ve společnosti MasterCard Europe od roku 2001. V současné době má
na starosti rozvoj obchodních aktivit v oblasti platebních karet na Slovensku.
V předchozích letech vedl ve společnosti MasterCard Europe region střední a východní
Evropy v oblasti firemních karet. Milan Laitl řídil dílčí týmy jednotlivých zemí a společně
s nimi tak identifikoval nové možnosti pro tento segment platebních karet. Ve svých
začátcích ve společnosti zastával pozici Technology and Relationship Manager a měl tak
na starosti technologickou podporu nejvýznamnějších partnerů v České republice, na
Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku. Před svým příchodem do MasterCard Europe
pracoval deset let ve společnosti MUZO, která v České republice poskytuje služby
v bezhotovostním platebním styku. Ve společnosti mimo jiného řídil divizi aplikací pro
kreditní a debetní karty a od roku 1999 byl zároveň členem představenstva. Jeho zájmy
jsou rekreační sport, v zimě zejména sjezdové lyžování, běžky a snowboard, v létě tenis,
cyklistika, fotbal a v poslední době golf. Dále amatérské kutilství všeho druhu.
Tereza Janková
marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko
Tereza Janková pracuje ve společnosti MasterCard Europe od počátku roku 2007. Mezi
její pole působnosti spadá především příprava a plánování marketingových kampaní,
výzkumů, podpora PR aktivit společnosti a koordinace marketingu klíčových partnerů.
Dříve, než nastoupila do společnosti MasterCard, pracovala na pozici Channel Marketing
Specialist ve společnosti Vodafone CZ. V letech 2003 - 2005 zastávala pozici Account
Coordinator v reklamní a marketingové agentuře PPD Services s.r.o. Vystudovala fakultu
Multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Aktivně se věnuje sportu,
především golfu, volejbalu, beach volejbalu a badmintonu. Ráda cestuje, jezdí do hor v létě i v zimě, tráví čas s přáteli a psem Rockym.
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Richard Walitza
Vice president pro mobilní platby a inovace MasterCard Worldwide pro ČR a SR
Richard Walitza se věnuje ve společnosti MasterCard rozvoji mobilních plateb a inovacím.
Jeho úkolem je napomáhat zavádění nových řešení pro mobilní telefony nejen z oblasti
plateb, ale i z nefinančních oblastí - např. z dopravy, věrnostních schémat či mobilního
marketingu. Bude spolupracovat s bankami a mobilními operátory, dopravci, obchodníky
a dalšími společnostmi. Richard Walitza dosud pracoval v Telefónica Czech Republic, kde
se věnoval oblasti nových platebních řešení a platebních technologií, především NFC, a
vedl oddělení NFC & Financial Services. Svou kariéru v České republice začal v českém
Telecomu, kde měl na starosti strategii a vývoj nových obchodních příležitostí pro oblast
státní správy a bankovnictví. Před příchodem do České republiky žil v Německu, kde se
věnoval podnikání v oblasti zásilkového a internetového prodeje. Na Fachhochschule
Würzburg-Schweinfurt vystudoval zahraniční obchod.

Matouš Michněvič
ředitel pro produktová řešení MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko
Matouš Michněvič, ředitel pro produktová řešení, přišel v lednu 2013 do MasterCard
Europe ze společnosti PricewaterhouseCoopers, kde se v posledních pěti letech věnoval
analýze trhu, obchodnímu plánování, studiím proveditelnosti a strategickému
poradenství. Pracoval v týmu Transaction Services Strategy pro střední a východní
Evropu, na jehož založení se sám podílel. Pracoval především pro klienty z odvětví
finančních služeb, maloobchodu a cestovního ruchu, kteří působí v České republice, na
Slovensku, v Polsku, Rumunsku, ale také například v Rusku nebo v Gruzii. Matouš
Michněvič vystudoval podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze.
Zúčastnil se prestižního mezinárodního programu CEMS (Community of European
Management Schools) pro vybrané studenty VŠE a v jeho rámci získal titul Master in
International Management na Copenhagen Business School. Po ukončení studia nastoupil
ve společnosti KPMG Česká republika do oddělení řízení rizik a poradenských služeb, poté
pracoval v týmu Strategic and Commercial Intelligence unit v KPMG Netherlands v
Amsterdamu. Matouš Michněvič se ve svém volném čase se věnuje především sportu vesluje, běhá maraton, ale také jezdí na lyžích a hraje golf.
Ivana Laňová
Account Manager MasterCard Europe pro Českou republiku
Ivana Laňová pracuje na pozici Account managera pro Českou republiku. K jejím
kompetencím patří Relationship Management a obchodní záležitosti pro české klienty.
Má vysokoškolské vzdělání a spoustu koníčků - pokud je čas dovolí realizovat. Věnuje se
zimním sportům, v létě zejména plaváni. Ráda pro rodinu, a někdy i pro kolegy
v kanceláři, peče. Baví jí ruční práce, malování a práce na zahradě na chalupě.

Tomáš Krásný
Marketing Consultant MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko
Tomáš pracuje v pražské kanceláři MasterCard od prosince 2012. Jeho pozice
Marketing Consultant pro Českou republiku a Slovensko zahrnuje brand marketing,
digitální marketing, ATL i BTL komunikaci a organizaci eventů. Než nastoupil do
MasterCard, pracoval pro Plzeňský Prazdroj na pozici Brand Manager Jr., kde měl
na starosti brand management značky Gambrinus a BTL komunikaci. Předtím
pracoval na různých marketingových pozicích ve společnosti Fortuna sázková
kancelář a Melitta. Vystudoval obor Economics and Management v Anglickém
jazyce na ČZU v Praze a Anglický jazyk pro hospodářskou praxi na Univerzitě
Pardubice. Věnuje se mnoha sportům, jako fotbal, hokej, lyžování, tenis a závodně
hraje futsal. Rád cestuje a sleduje nové trendy na internetu a nové technologie.
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Petr Novák
Customer Delivery Manager pro Českou republiku a Slovensko
Petr Novák přichází do MasterCard po devíti letech působení v Raiffeisenbank, kde v rámci
provozu platebních karet získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti vydávání i ATM akceptace. Ve
skupině Raiffeisen dva roky vedl jako projektový manažer implementaci čipové technologie
vydávání platebních karet. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve svém volném
čase se věnuje především sportu - rád běhá a jezdí na horském kole.
Jana Kroutilová
Business Assistant, MasterCard Europe
Jana Kroutilová pracuje ve společnosti MasterCard Europe od listopadu 2004. Jana je osobní asistentkou Ing.
Miroslava Lukeše MBA, MA a zajišťuje podporu celému pražskému týmu v denních pracovních záležitostech. Její
pracovní náplní je zajistit plynulý chod kanceláře, první kontakt s klienty a zpracování
účetních dokladů v souvislosti s pražskou pobočkou. Od roku 2008 spadá do jejího pole
působnosti ještě vše, co se týká licenčního procesu a podpory při schvalování kartových
designů. Než Jana nastoupila do společnosti MasterCard, studovala v USA a ve Velké
Británii. Dříve působila v cestovní kanceláři Čedok, a.s. na oddělení domácího cestovního
ruchu, kde měla na starosti rezervace, vyfakturování a odbavování klientů. Vystudovala
střední hotelovou školu v Praze - obor turismus. Ráda cestuje, věnuje se čtení, bruslení na
in-linech a lyžování.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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NFC & CONTACTLESS
Mobile World Congress 2013: 3.500 delegátů si poprvé otestovalo
společnou službu bezkontaktních mobilních plateb společnosti Visa
Europe, CaixaBank, Gemalto a Telefónica
Barcelona/ Praha, únor 2013 - Mobile World Congress (MWC) jeden z nejvýznamnějších veletrhů
orientujících se na mobilní zařízení letos v rámci NFC plateb představí čtyři partnery, kteří se podělí
o své zkušenosti s mobilními bezkontaktními platbami.
Na letošním ročníku MWC, který se konal od 25. února 2013 ve španělské Barceloně, uvedla společnost Visa
Europe společně s finanční skupinou CaixaBank, Gemalto (mobilní zabezpečení) a mobilním
operátorem Telefónica platební aplikaci, kterou mohlo 3500 delegátů otestovat přímo na
světoznámém veletrhu. Aplikace vyvinutá společností Telefónica Digital umožnila delegátům
provádět platby prostřednictvím mobilní bezkontaktní technologie Visa. K tomu účastníci na místě obdrželi
předplacenou kartu, vyvinutou speciálně pro mobilní platby. Kartu vydala společnost MoneyToPay, dceřinná
společnost finanční skupiny CaixaBank, která je první španělskou ryze elektronickou bankou zaměřenou na
předplacené karty. Pro otestování aplikace na bezkontaktních platebních terminálech ve Fira Gran Via měl každý
delegát k dispozici předplacených 15 Euro. Kromě toho bylo možné díky zmíněné aplikaci provádět i platby v síti
16 000 bezkontaktních platebních terminálů Visa v obchodních centrech a městských trzích nebo v 700 vozech
taxislužby v okolí Barcelony. Delegáti mohli službu peněženky od Telefónica Digital vyzkoušet prostřednictvím
chytrého telefonu Xperia™ od Sony Mobile Communications.
”Počet bezkontaktních transakcí se v celé Evropě za rok 2012 zčtyřnásobil a stejný nárůst
očekáváme i letos. Ve Velké Británii se každý měsíc uskuteční více než 2,5 milionu bezkontaktních
transakcí. Vzhledem k přirozenému vývoji bezkontaktních karet v mobilních zařízeních
zaznamenáváme na trzích vynikající reakce, neboť tento druh služby je nyní komerčně široce
dostupný." uvedla Sandra Alzetta, senior viceprezidentka Visa Europe.
"Inovační strategie je velmi důležitá pro CaixaBank stejně jako vývoj nových platebních produktů
zaměřených na poskytování odpovědí pro všechny druhy potřeb přicházejících od 13 milionů
klientů. CaixaBank podpořila vytvoření prvního španělského elektronického operátora MoneyToPay,
který je výhradně určen pro předplacené karty s cílem rozšířit používání nových platebních metod,
jakými jsou například NFC platby či online peněženky,” komentuje přínos bezkontaktních plateb pro
španělský trh Miguel Angel Pozuelo, vedoucí oddělení pro nové produkty a vývojové služby CaixaBank
"Zdejší čilý ruch i lidé pendlující mezi jednáními a produktovými přehlídkami, dokládají, že veletrh
Mobile World Congress je ideálním prostředím, kde si vychutnat rychlost a pohodlí bezkontaktních
služeb", říká Jean-Claude Deturche, senior viceprezident mobilních finančních služeb Gemalto, a dodává: "V
současnosti nám důvěřuje už více než 40 velkých firem - od předních světových mobilních
operátorů, bank, přes maloobchodníky, dopravce, až po poskytovatele NFC služeb.
Fernando Abella, vedoucí společnosti Telefónica Digital pro Španělsko, dodává: "Aplikace od společnosti
Telefónica Digital umožní našim zákazníkům provádět svým mobilním telefonem platby snadno a
bezpečně. Telefónica je připravena poskytovat svým zákazníkům mobilní platební služby po celé
Evropě, včetně zahájení komerční NFC služby na klíčových trzích, jakými je právě Španělsko."
Podle společnosti Visa Europe je tržní potenciál NFC služeb obrovský - jen v letech 2010 a 2012 se prodalo téměř
1,5 miliardy SIM telefonů umožňujících provádět transakce, a to za více než 50 miliard dolarů. Rozšíření NFC
služeb u prodejních terminálů bude nadále pokračovat výrazným tempem - podle očekávání zaznamenáme do
roku 2017 nárůst až na 43,4 milionu. Za rok 2011 to bylo 3,9 milionu. V současné době disponuje technologií NFC
na celém světě už 53% všech POS terminálů.
Další informace o NFC Experience na Mobile World Congress 2013
Jako součást nové NFC zkušenosti na Mobile World Congress bylo v prostorech GSMA představeno portfolio
mobilních služeb NFC. Účastníci s telefony, které tyto služby podporují, mohli technologii bezplatně vyzkoušet v
místech Fira Gran Via, ale zároveň také na území celé Barcelony a v jejím okolí. Delegáti konference měli díky
aktivovaným NFC službám na mobilním telefonu okamžitý přístup k informacím - např. stažení údajů ke
konferenčním zasedáním, informace o restauracích a turistických zajímavostech v okolí Barcelony atd. V rámci tzv.
NFC Experience programu, kterému byl na veletrhu věnován mimořádná pozornost, mohli návštěvníci očekávat
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následující nabídku:
NFC centrum
Speciální zóna v centru veletrhu, která byla jedním z klíčových míst, kde mohli návštěvníci shlédnout žhavé
novinky z oblasti NFC technologií, ať už se jednalo o NFC ekosystém, NFC inteligentní plakáty nebo NFC telefony
a jejich funkce.
NFC interaktivní zóny
Více než tucet interaktivních NFC míst bylo rozmístěno na chodbách, ve výstavních halách Fira Gran Via a u
vchodů do areálu. Návštěvníci nalézali v interaktivích zónách sérii vzájemně propojených inteligentních plakátů,
které bylo možné načíst svými NFC telefony a získat tak další zajímavé informace pouhému oku skryté.
NFC lokality v Barceloně
NFC dotykové terminály byly rovněž k dispozici na letišti, v hotelech, vybraných restauracích a turistických
centrech. Návštěvníci mohli platit zboží v obchodech poskytujících NFC platby a službu nabízelo i barcelonské taxi.
Další informace o chytrém telefonu Sony Xperia
Kromě podpory funkce digitální peněženky nabízí chytrý telefon Sony Xperia také NFC technologie, která
umožní spotřebitelům sdílet hudbu, fotografie a videa z jejich chytrého telefonu na poli NFC- včetně reproduktorů,
sluchátek a TV.
O asociaci Visa Europe
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další
poskytovatelé platebních služeb ve 36 zemích Evropy. Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří
infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou
odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a obchodníky.
Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým členům
nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích investic je znovu reinvestován do podnikání podniku a zároveň
použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv. Za posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do
nových technologií a infrastruktury. V Evropě nyní existuje 466 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro
je utraceno právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do září
loňského roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion euro. Roční útraty prostřednictvím online
nakupování se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (202 mld).
Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc.
a má exkluzivní,
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit bezchybné globální
platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže Visa rychle a pružně reagovat na konkrétní
požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl
Evropské komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu. Více informací naleznete zde:
www.visaeurope.com
cardmag l roman kotlán l grayling

MasterCard predstavuje MasterPass - jednotný platobný elektronický systém
Barcelona, 26. februára 2013 - Spoločnosť MasterCard predstavila na konferencii Mobile World
Congress dňa 25. februára technológiu MasterPass™, ktorá je budúcnosťou
elektronických platieb. MasterPass je elektronická služba, ktorá umožňuje
spotrebiteľom pomocou akejkoľvek platobnej karty alebo prispôsobeného prístroja
(rozumného telefónu, PC, tabletu) nakupovať po novom a jednoducho - len kliknutím,
poklepaním alebo dotykom - na Internete, v obchodoch aj kdekoľvek inde.
„Ktorékoľvek zariadenie, akým je napríklad rozumný telefón, tablet alebo PC, sa teraz môže stať
platobným nástrojom,“ prehlásil Ed McLaughlin, riaditeľ spoločnosti MasterCard pre nové platobné
technológie. „MasterPass spája všetky možnosti, ako platiť za nákupy - od tradičných plastových
platobných kariet až po digitálne peňaženky - a umožňuje spotrebiteľom zaplatiť odkiaľkoľvek a
ľahko.“
Integrovaný platobný systém MasterPass
„Rok 2013 sa bude niesť v znamení mobilného platenia. V súčasnosti ponúkame rôzne varianty bezkontaktného
platenia: či už ide o bezkontaktné nálepky, platobnú kartu s technológiou NFC v mobilnom telefóne alebo mobilnú
platobnú aplikáciu MasterCard Mobile. Rôzne varianty bezkontaktného platenia existujú preto, aby si užívatelia
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zvykli na alternatívne platenie a každý si mohol vybrať variantu, ktorá mu
najviac vyhovuje,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard
Europe pre Českú republiku. „Teraz MasterCard zjednocuje tieto
varianty do jednotného systému - MasterPass, ktorý sprostredkováva
internetové i mobilné platby. Budúcnosť patrí Internetu a mobilnému plateniu,“ dodáva Miroslav Lukeš. Podľa
prieskumu spoločnosti GfK je viac ako 50 % českej internetovej populácie priaznivo naklonených plateniu
mobilom.
Balíček služieb MasterPass obsahuje:
Službu MasterPass na vybavenie nákupov na pokladni, ktoré obchodníkom poskytnú jednotný spôsob akceptácie
elektronických platieb bez ohľadu na miesto, kde sa
zákazník nachádza. Pri nákupoch v predajniach, či už pri
pokladniach alebo medzi regálmi, bude systém MasterPass
podporovať používanie technológií NFC, QR kódov, štítkov
aj mobilných zariadení používaných na predajných
miestach. Pri nákupoch na Internete umožní MasterPass
kupujúcim ľahké vybavenie, keďže odpadne potreba
zadávať pri každom nákupe podrobné údaje pre doručenie
a údaje o karte.
Integrovanú elektronickú peňaženku MasterPass, ktorá
bankám, obchodníkom a partnerom umožní ponúkať ich
vlastné peňaženky. Spotrebitelia si budú môcť bezpečne
ukladať údaje o kartách, adresáre a ďalšie informácie
v zabezpečenej
zložke
spravovanej
hostiteľským
subjektom, ktorému dôverujú. Peňaženka je otvorená, čo
znamená, že okrem kariet MasterCard s ňou môžu
spotrebitelia využívať aj ďalšie značkové kreditné, debetné a predplatené karty.
MasterPass pridanú hodnotu - služba spríjemní nákup pred, počas aj po platení. K službe bude navyše patriť
poskytovanie ďalších informácií ako napr. zostatok na účte a správy v reálnom čase, vernostné programy
i ponuky a ďalšie možnosti využitia programov Priceless.
MasterPass je novou generáciou platieb: ľudia budú platiť čisto elektronicky, pomocou užívateľských účtov a
mobilných telefónov. Obchodníci zas nebudú potrebovať nákladné platobné terminály. Na uskutočnenie platby
budú stačiť rozumné telefóny a technológia NFC.
Spotrebitelia po celom svete si budú môcť službu zriadiť prostredníctvom finančných inštitúcií v Austrálii, Kanade
(do konca marca), USA a vo Veľkej Británii (v priebehu jari, resp. leta). Okrem toho bude služba MasterPass
v priebehu roku 2013 uvedená aj na ďalšie svetové trhy, okrem iných v Belgicku, Brazílii, Číne, Francúzsku,
Taliansku, Holandsku, Singapure, Španielsku a Švédsku.
Viac informácií nájdete na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ehkYyVuWMYI&feature=youtu.be
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Je zapotřebí začít trh vzdělávat a následně nabízet takový produkt, který
je držitel karty schopen správně používat
Cannes/Praha, 23. dubna 2013 - S Marcelem Gajdošem, regionálním manažerem pro Českou a
Slovenskou republiku společnosti Visa Europe, jsem se sešel krátce po jeho
návratu z celoevropského setkání Visa Europe v Cannes. Rozhodně bylo o čem
diskutovat. Čtenářům magazínu cardmag přinášíme první část rozhovoru.
Roman Kotlán, cardmag: Jakou roli hodlá sehrávat asociace Visa Europe na českém a slovenském
trhu v následujícím období ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Nemusíme připomínat, že Visa je světovým lídrem v
platebních systémech. To platí i pro český a slovenský trh. Dále se budeme soustředit na
úzkou spolupráci s investory, počínaje držiteli karet Visa až po obchodníky. Naše
asociace poskytuje nízkonákladový obchodní model, který svým členům nabízí široké
spektrum služeb. Právě tuto naši výhodu budeme nadále uplatňovat, abychom pomáhali
bankám při postupném nahrazování hotovostních transakcí platebními kartami a docílili
toho, že obchodníci budou preferovat naši značku. Zároveň si uvědomujeme svou úlohu
při snižování šedé ekonomiky tím, že budeme prosazovat nahrazování hotovosti jinými
platebními formami. Tato naše role bude samozřejmě vyžadovat užší spolupráci s
veřejným sektorem.
Roman Kotlán, cardmag: Jakou inovaci resp. jaké služby či produkty sdílené
s novými technologiemi chcete uvést na oba zmíněné trhy?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Visa se na obou trzích zaměřuje hlavně na rozvoj
„tradičního karetního byznysu“, který je definovaný jako chip & pin (transakce kartou v kamenném obchodě) a
zároveň na inovace v oblasti bezkontaktních karet, kde už nyní plníme úlohu hlavní značky, kterou preferují
klienti i obchodníci. Jen pro informaci dodávám, že Visa měla k prosinci loňského roku většinový podíl v počtu
bezkontaktních karet na obou těchto trzích. Dále se budeme snažit o rozvoj mobilních plateb. Visa spustila první
komerční program NFC v České republice v roce 2012 a na Slovensku je dokonce jedinou společností, která toto
řešení nabízí spolu s členskými bankami. V neposlední řadě se budeme věnovat i rozvoji e-commerce. Online
transakce mají z našeho pohledu obrovskou perspektivu pro platební karty. Určili jsme oblasti, na kterých musíme
dále pracovat, aby se držitel karty „nebál“ kartu použít a na druhé straně, aby byl obchodník přesvědčený o
výhodách spojených s platbou prostřednictvím karty. Pro změnu obou oblastí je zapotřebí začít trh vzdělávat a
následně nabízet takový produkt, který je držitel karty schopen správně používat.
Roman Kotlán, cardmag: Je jistě potěšitelné zjištění, že v poslední době je zřetelná dynamika růstu
vydaných a používaných bezkontaktních platebních karet na českém a slovenském trhu; jaké
množství nových platebních terminálů je nutné instalovat na obou trzích, aby se český a slovenský
trh posunul dále ve srovnání se zeměmi EU?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Velmi nás těší, že naše členské
banky zaujaly k bezkontaktní technologii správný postoj. Oba trhy
patří v Evropě mezi přední hráče v oblasti bezkontaktních karet.
Český trh je evropským lídrem v objemu bezkontaktních transakcí a
z celkového počtu všech vydaných karet v Evropě vede Slovensko
v počtu bezkontaktních karet. To je výsledkem naší intenzívní
spolupráce s bankami a jejich profesionálního přístupu, který
posunul oba dva trhy do předních pozic.
Roman Kotlán, cardmag: Domníváš se že český a slovenský
trh bude zasažen některými kroky Evropské komise
z hlediska regulace ?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Nedovolím si komentovat další
vývoj v oblasti regulace Evropské komise. Visa Europe je s tímto orgánem v intenzívním dialogu. Naše vyjádření
ohledně poplatků je zahrnuté v odpovědích Zelené knihy „Green paper“ vydané Evropskou komisí. Mohu pouze
zopakovat slova prezidenta Visa Europe, který uvedl, že jsme proti nasazování prémiových produktů s vyššími
poplatky, neboť jsou proti zájmu zúčastněných stran v platebním systému a nejsou dlouhodobě udržitelné.
Roman Kotlán, cardmag: Mohl bys krátce představit tým pražské kanceláře Visa Europe a
kompetence jednotlivých členů? Lze předpokládat pro nejbližší období i podporu ze strany ostatních
pracovišť Visa Europe z Londýna?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Pražská pobočka se skládá z marketingu a řízení interních i externích vztahů a
zodpovídá za český a slovenský trh z pohledu Visa Europe. Zde působím v roli regionálního manažera pro Českou
a Slovenskou republiku. Slávek Kozler je senior manažerem pro řízení externích vztahů s bankami v rámci velkých
bankovních skupin a Barbora Freimannova se soustředí převážně na střední a menší banky z pohledu platebních
karet. Naší marketingovou část tvoří František Jungr, který má na starosti rozvoj kreditních a komerčních karet
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ve střední Evropě a David Brendl, který je zodpovědný za inovace rovněž ve střední Evropě. Vedle toho máme za
sebou divizi v Londýně a ve Varšavě, která má na starosti podporu obchodních aktivit na obou trzích.
Roman Kotlán, cardmag: Připravuje Visa Europe marketingové kampaně spojené se Zimními
olympijskými hrami v Soči a světovým fotbalovým šampionátem v Brazílii v roce 2014?
Marcel Gajdoš, Visa Europe: Naše marketingové kampaně budou opět zaměřené na olympiádu a fotbalový
šampionát, které budou ve velmi atraktivní lokalitě. Bude to jedinečná příležitost pro držitelé karet Visa, jak prožít
atmosféru těchto jedinečných představení. Zároveň se prostřednictvím naší kampaně budeme moci zaměřit na
nové inovativní produkty a služby, které budou ovlivňovat budoucí rozvoj platebních systémů. Tento rok spustíme
i marketingové aktivity zaměřené na používání karet přímo u obchodníků, podobně jak jsme realizovali už na
několika trzích v rámci Visa Europe. Všeobecně platí, že naše kampaně oslovují širokou masu lidí, kteří kartami
Visa platí.
cardmag l roman kotlán l grayling l foto grayling

Společnost Grayling získala nejvyšší ocenění v kategorii PR Agency
Marketing v rámci prestižní mezinárodní soutěže Silver SABRE Awards
Grayling je globální komunikační agentura, kterou tvoří 70 kanceláří po celém světě s více než 1000 konzultanty.
V České republice patří Grayling k předním poradenským společnostem v oboru Public Relations, Public Affairs a
Digital. Tuzemská pobočka byla otevřena v roce 1993 a zůstává jednou z mála firem, které zajišťují kompletní
portfolio konzultantských služeb s využitím mezinárodních zkušeností tak, aby nabízená řešení co nejlépe
vyhovovala místnímu trhu. Tým dvaceti konzultantů se specializuje na korporátní komunikaci, produktové PR,
komunikaci se státním sektorem, krizový management a komunikaci prostřednictvím digitálních a sociálních médií.
Grayling Czech Republic má rozsáhlé zkušenosti s podporou klientů z celé škály sektorů, počínaje průmyslem a
energetikou, finančním sektorem, IT/technologiemi, farmaceutickým průmyslem, až po veřejnou a vládní sféru.
Grayling má nejkomplexnější stopu ze všech komunikačních agentur ve střední a východní Evropě a působí jako
integrovaná celosvětová síť. Více než polovina klientů české kanceláře je rovněž zastoupena alespoň jednou další
kanceláří Graylingu ve střední a východní Evropě. Vedle společnosti Visa Europe patří k současným klientům
Graylingu v České republice také společnosti jako např. Google, IBM, Jaguar Land Rover, GE, DHL, Škoda JS,
British Airways, Kaspersky Lab, Dassault Systemes, O-I Europe či OMV.
Společnost Grayling získala nejvyšší ocenění v kategorii PR Agency Marketing v rámci prestižní mezinárodní
soutěže Silver SABRE Awards. Ta oceňuje kampaně s vysokou úrovní strategického plánování, kreativity
a obchodních výsledků v oblasti PR. Grayling získal Silver SABRE Award za vlastní čtvrtletní průzkum Grayling
PULSE mezi komunikačními profesionály po celém světě. Práce Graylingu byla uznána také dvěma oceněními
Certificate of Excellence za kampaně v tisku a na speciálním blogu, které zajišťuje pro dva ze svých klientů.
Společnost Grayling zároveň získala devět nominací v soutěži EMEA SABRE Awards, jejíž výsledky budou
oznámeny 30. května 2013 ve španělské Barceloně.
Historie spolupráce společnosti Visa v Graylingu
Grayling je mediální a konzultační agenturou společnosti Visa Europe v celé střední a východní Evropě již od roku
1998. Stejně jako v České republice zajišťuje PR zastoupení asosiace Visa Europe i v Maďarsku, Rumunsku a
Slovensku. Rozsah práce se v každé zemi liší podle lokálních cílů. V České republice se aktivity Graylingu zaměřují
na práci s novináři, vzdělávací projekty a posilování povědomí o produktech Visa Europe na trhu. Během
posledních let hraje v rámci komunikačních aktivit zásadní roli propagace nových produktů Visa. Jedním z příkladů
bylo zahájení bezkontaktních plateb Visa s Českou spořitelnou v roce 2011 nebo loňské zahájení mobilních plateb
Visa ve spolupráci s Komerční bankou, Telefónicou O2 a Samsungem, které umožňují spotřebitelům platit
prostřednictvím technologie NFC (Near Field Communication). Grayling se rovněž podílel na komunikaci celé řady
speciálních projektů, jako např. Olympijské hry.
Informace o týmu, který spoluvytváří mediální obraz asociace Visa
Jan Šimůnek, regionální koordinátor aktivit Visa Europe CEE & SEE působí v Graylingu (tehdy MMD) od roku
1996, s asociací Visa Europe komunikuje již od počátku její spolupráce s Graylingem od r. 1998. Jeho první
tisková zpráva informovala o počtu karet Visa v České republice, v té době 500 tisíc (nyní 5,6 milionu) a zároveň
se podílel na organizaci oslavy 1 milionté karty Visa, která se uskutečnila v budově Národního muzea. Na
regionální koordinaci pracuje od roku 2001, kdy Visa Europe rozšiřovala své aktivity v osmi zemích.
Lenka Ginther, PR konzultantka, působí v Graylingu od roku 2012. Má za sebou více než 10 let zkušeností
v médiích. Znalosti z novinářského prostředí získala po dobu svého působení v EuroTV1 v americkém Chicagu.
V České republice pracovala v AZ radiu, radiu Wave a rovněž působila po řadu let v neziskovém sektoru.
Více informací o společnosti Grayling naleznete na www.grayling.com.
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on
fashion
Koncept on fashion byl vytvořen exkluzivně pro doprovodný program mezinárodní konference cardforum
v Ostravě 28.5.2013 a odborný magazín cardmag. Ke spolupráci na projektu byli přizvaní fotograf Robert Vano,
modelka Lucie Chroustovská a vizážista Pavel Bauer. Za konceptem projektu a jeho produkci stál Roman Kotlán.
Robert Vano je světoznámý fotograf, který se dokázal vypracovat od nuly až po světově uznávaného fotografa.
Zpočátku česal a líčil tváře modelek, které později sám fotil na titulní stránky módních časopisů mj. Cosmopolitan,
Harper´s Bazar či Vogle. Působil dlouhá léta v New Yorku, Paříži a Miláně. Po svém návratu do Československa
v roce 1989 přesídlil do Prahy. Několik let pracoval jako umělecký ředitel v českém vydání časopisu Elle, dále
působil v agentuře Czechoslovak Models. V současné době žije a tvoří v Praze. Více o Robertovi naleznete na
www.robertvano.cz
Lucie Chroustovská působí v agentuře Czechoslovak Models. Jako modelka je využívaná zejména pro
španělský, francouzský a italský trh. Více informací na www.czmodels.cz
Pavel Bauer je mistr České republiky a vicemistr světa v líčení. Mimo jiné působí v porotě soutěže Unie
kosmetiček, v porotě na mistrovství ČR na veletrhu World of beauty and spa a věnuje se i vzdělávání dalších
vizážistů. Jako vizážista pracuje od roku 1993, kdy dokončil odborné kosmetické vzdělání. V roce 1996 získal titul
mistra České republiky v make upu a v roce 1997 na světové soutěži v Düsseldorfu titul vicemistra. Již 12 let je
dvorním vizážistou značky Estée Lauder. Mezi jeho hlavní činnosti patří: líčení pro TV, reklamní spoty, módní
přehlídky, veletrhy, fotoprodukce do módních časopisů, péče o celebrity, lektorská a vzdělávací činnost,
poradenské služby, odborné soutěže, spolupráce s českými designéry. Pracoval na módních přehlídkách, show a
stážích v zahraničí, mj. v Paříži, Vídni, Berlíně, New Yorku a Düsseldorfu. Více informací naleznete na
www.pavelbauer.cz
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First Data
Bratislava/Praha, duben 2013 - Na sklonku roku 2012 jsem v rámci jedné
ze svých návštěv Bratislavy, oslovil Juraje
Tomanku, generálního ředitele společnosti First
Data pro střední a východní Evropu a nabídl mu
exkluzivní rozhovor pro cardmag. Juraj, byť je
velmi zaneprázdněným člověkem, nezaváhal ani na chvilku a rozhovor
k současným tématům poskytl.
Roman Kotlán, cardmag: Společnost First Data je významným technologickým hráčem na trhu
platebních karet a souvisejících technologií. Můžu Tě nejdříve požádat o krátké představení
společnosti?
Juraj Tomanka, First Data: First Data, svetový líder v oblasti elektronických platobných riešení, pôsobí
v oblasti platobného styku už viac, ako 40 rokov a každoročne bezpečne spracováva miliardy transakcií pre
obchodníkov, banky, finančné inštitúcie a ich zákazníkov po celom svete. Kdekoľvek sa nachádzate a akýmkoľvek
spôsobom platíte za tovary a služby, je viac ako pravdepodobné, že Vaša transakcia prebehne rýchlo a bezpečne
aj vďaka spoločnosti First Data. Víziou našej spoločnosti je vytvárať budúcnosť globálneho obchodu
prostredníctvom najbezpečnejších a najinovatívnejších platobných riešení na svete.
Roman Kotlán, cardmag: Děkuji za představení společnosti, ale vraťme se ke Tvé osobě a Tvé
činnosti. Můžeš sebe krátce představit a popsat svou roli ve společnosti?
Juraj Tomanka, First Data: V oblasti bankovníctva a
platobných kariet pôsobím 20 rokov, z toho takmer 6 rokov
v spoločnosti First Data na pozícii generálneho riaditeľa pre
región strednej a východnej Európy. Z tejto pozície riadim aktivity
First Data v regióne, zodpovedám za stratégiu spločnosti,
obchod, ako aj vzťahy so súčasnými, ale aj budúcimi klientami.
Roman Kotlán, cardmag: V globálním měřítku má
společnost First Data velmi silnou pozici, jak je tomu na
slovenském resp. českém trhu?
Juraj Tomanka, First Data: Na Slovenskom trhu je spoločnosť
First Data, z pohľadu nezávislých procesorov, jednoznačným
lídrom. Procesujeme prakticky všetky banky na slovenskom trhu,
s výnimkou tých s vlastným in-house riešením. Českú republiku
vnímame ako krajinu s veľým potenciálom. Český platobný trh je
rozvinutý a veľmi dynamický. First Data vyvíja veľkú snahu o
vybudovanie stabilnej pozície, nakoľko sme presvedčení, že
máme čo ponúknuť a že sme tým správnym partnerom pre
spoluprácu v oblasti platobných kariet. Vieme, čo od nás klienti
očakávajú a máme dostatok skúseností aby sme dokázali tieto
očakávania naplniť. Partnerstvo s First Data umožní klientom
v Českej republike využívať naše globálne know-how a širokú
škálu inovatívnych prvkov, ktoré dodávame našim zákazníkom po
celom svete.
Roman Kotlán, cardmag: Co považuješ pro svou činnost za zásadní?
Juraj Tomanka, First Data: Pochopiť potreby trhu a klientov a na základe tohto ponúknuť produkty a služby,
ktoré týmto potrebám zodpovedajú. Z tohto pohľadu sú kľúčové faktory spoľahlivosť, vzájomná dôvera a
flexibilita. First Data je svetovým lídrom v oblasti platobného biznisu a toto zázemie medzinárodnej spoločnosti
nám umožňuje využívať naše globálne skúsenosti a know-how a prinášať našim klientom najnovšie trendy a
inovácie, takisto ako budovať a využívať synergické riešenia s vysokou pridanou hodnotou.
Roman Kotlán, cardmag: Čím může být zajímavá společnost First Data na trhu pro nového
vydavatele karet resp. čím může být atraktivní pro již tradičního vydavatele na trhu?
Juraj Tomanka, First Data: First Data je najväčším procesorom transakcií na svete. Sme globálnou
spoločnosťou s lokálnou prítomnosťou na všetkých trhoch našich klientov. Zamestnávame viac, ako 25.000
profesionálov, sme technologickým lídrom s vlastným vývojom, čo nás radí medzi najinovatívnejšie spoločnosti na
trhu. First Data má silnú pozíciu aj v rámci stredoeurópskeho regiónu a spolupracujeme s mnohými
renomovanými bankami a vydavateľmi kariet. Procesingové centrum v Bratislave zaznamenalo v uplynulých
rokoch výrazný rozmach a v súčasnosti odtiaľto servisujeme klientov vo viac, ako 20 krajinách v Európe a na
blízkom východe. Naše skúsenosti a rozsiahle produktové portfólio sú zárukou spoľahlivosti a majú obrovský
potenciál pre našich existujúcich aj nových klientov.
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Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš slovenský resp. český trh z hlediska inovace? Chybí Ti zde
něco, nebo naopak, považuješ tyto trhy za inovativní ve srovnání se zahraničím?
Juraj Tomanka, First Data: Úspech inovácií, v konečnom dôsledku, závisí od toho, ako ich dokážu prijať
zákazníci. Nie všetky inovácie fungujú na všetkých trhoch rovnako. Často sa stáva, že úspech sa líši aj v rámci
regiónu, ktorý sa inak javí, ako veľmi podobný. Na druhú stranu v Čechách a na Slovensku stále vnímame
obrovský priestor pre inovácie a nové riešenia, pričom nemusí ísť zákonite iba o nové služby a produky, ale
napríklad aj o racionalizáciu a zefektívnenie existujúcich procesov, či nový obchodný model už známeho produktu.
Roman Kotlán, cardmag: Kterou službu či produkt bys rád na trhu přivítal? A naopak, co bys rád,
aby na trhu nebylo?
Juraj Tomanka, First Data: Z pohľadu First Data veríme najmä v úspech mobilných platieb a bezkontaktných
technológií v súlade s prudkým rozmachom vývoja a používania smartphonov. Našou víziou je lacné, dostupné a
zároveň bezpečné riešenie, ktoré umožní využitie mobilných telefónov ako platobného nástroja.
Roman Kotlán, cardmag: V poslední dekádě se na slovenském a českém trhu zabydlela čipová
technologie, jsme svědky velmi dynamického nástupu NFC technologie tzn. bezkontaktní karty a
mobilní platby. Jak společnost First Data reaguje na tento trend a vývoj na trhu?
Juraj Tomanka, First Data: First Data bola jedným z prvých procesorov bezkontaktných kariet v Európe.
V Spojených štátoch sme spoločne so spoločnosťou Google úspešne uviedli na trh prelomovú NFC mobilnú
platobnú aplikáciu Google Vallet. Na Slovenskom trhu stála First Data pri zrode Bratislavskej mestskej karty,
bezkontaktnej čipovej platobnej karty s dopravnou aplikáciou, ktorá od svojho uvedenia na trh zaznamenala
skvelý úspech, čoho dôkazom je aj množstvo prestížnych ocenení na medzinárodných fórach. Sme presvedčení,
že všetky riešenia musia byť navrhované v súlade s tým, čo zákazníci očakávajú a chcú. Súčasný trend naznačuje
čoraz väčší rozvoj a rastúci význam mobilných platieb, čo znamená, že sú pre nás, ako svetového lídra, veľmi
relevantné. Tomuto zodpovedajú aj naše rozsiahle investície a intenzívny vývoj v tejto oblasti.
Roman Kotlán, cardmag: Pokud můžeš prozradit, připravuje společnost First Data něco obzvlášť
zajímavého pro kartový trh nebo pro trh mobilních plateb?
Juraj Tomanka, First Data: Z pohľadu First Data vidíme potenciál najmä v otvorených mobilných riešeniach.
Vyvíjame riešenia mobilných platieb, ktoré umožnia majiteľom mobilných telefónov nebyť závislí na jednom
mobilnom operátorovi a využívať NFC technológiu bez obmedzení. Tieto riešenia vyvíjame v rámci väčšiny dnes
dostupných technológií. Pevne veríme, že v dohľadnej dobe prídeme so živými produktami aj na trhy v CEE
regióne. Ako som však už spomenul, na konci to budú klienti, ktorí rozhodnú, ktorá z týchto technologických
platforiem bude úspešná.
Roman Kotlán, cardmag: A na závěr si neodpustím otázky, které pokládám všem dotazovaným …
Jaké máš záliby ? Stíháš zajít do galerie, divadla, kina, na koncert ? Máš chvilku si přečíst dobrou
knihu ? Na čem si skutečně pochutnáš?
Juraj Tomanka, First Data: Jednoznačnou prioritou a zároveň aj mojím hobby je pre mňa moja rodina, preto
sa snažím všetok svoj voľný čas tráviť so svojou manželkou a dvoma synmi. Okrem toho mám rád starú dobrú
rockovú hudbu a takisto som fanúšikom motoristického športu, najmä Formuly 1.
cardmag l roman kotlán l foto first data
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EXKLUZÍVNĚ
Evropané obvykle nejprve šetří a teprve poté nakupují
Praha, březen 2013 - Ve spolupráci s týdeníkem Ekonom přinášíme čtenářům magazínu cardmag
rozhovor s Javierem Perezem, prezidentem MasterCard Europe.
V minulosti jste v jednom rozhovoru řekl, že bezhotovostní platby v budoucnosti úplně
vytlačí z obchodů hotovost. Od manažera společnosti zabývající se bezhotovostními
platbami to není nijak překvapivé, ale opravdu si ale dovedete představit svět bez
bankovek a mincí?
Javier Perez, MasterCard: Rozhodně dovedu. Ale bude to postupovat po etapách. Dovedu si
představit, že v zemích jako Česká republika, Německo nebo Británie, tedy v rozvinutějších
zemích, bude vývoj rychlejší než v jiných, méně rozvinutých zemích. Hotovost je velmi drahá - vedle přímých
nákladů na samotnou výrobu bankovek a mincí existují i nepřímé náklady. Hotovost umožňuje daňové úniky a
bujení šedé ekonomiky. Tyto vedlejší náklady mohou právě elektronické platby výrazně omezit. Postupné opuštění
hotovosti bude ale samozřejmě nějakou dobu trvat.
Pokud by ekonomika fungovala bez hotovosti a platby probíhaly
jen elektronicky, není to moc velké riziko? Nehrozí, že pokud
budou mít technologie závadu, nebude fungovat ani byznys?
Javier Perez, MasterCard: To riziko existuje už dnes - všechno se
odehrává přes počítače. I vaše peníze, pokud je nemáte pod polštářem,
jsou elektronické, v počítačových záznamech.
Narážel jsem na to spíš v té souvislost, že jsem byl nedávno v
obchodě, kde nefungoval terminál pro platební karty. Kdybych u
sebe neměl hotovost, tak bych nenakoupil vůbec. Nebude tedy
muset stejně „pro jistotu“ vedle bezhotovostních terminálů
existovat i pokladna pro tyto případy?
Javier Perez, MasterCard: Existují i alternativní cesty, když nefunguje
terminál. Obchodník může například zvednout telefon, zavolat do banky,
ověřit kartu a přijmout ji i bez funkčního terminálu.
V budoucnu to nicméně bude fungovat tak, že když budete chtít používat
hotovost, budete za to penalizováni. Dám vám dva příklady. Prvním z nich
je Jižní Korea, druhým Venezuela. Tam mají u elektronických plateb
zavedenu nižší sazbu daně z přidané hodnoty. To motivuje lidi, aby využívali
karty - spoří jim to náklady, protože platí nižší daň.
V Česku to bylo ještě donedávna naopak - někteří obchodníci kvůli poplatkům bank účtovali lidem
platícím kartou vyšší cenu, aby jim poplatky "neukously" celou marži a zisk. Anebo karty raději
nepřijímali vůbec. Vnímáte z tohoto pohledu poplatky jako překážku pro větší rozšíření
elektronických plateb?
Javier Perez, MasterCard: Když se podíváte do minulosti, do doby před dvaceti lety, kdy se zaváděly první
platební terminály, tak poplatek činil zhruba pět procent. Dnes je to nepatrný zlomek - technologie je dnes
levnější, celkově náklady nižší. Proto jsou elektronické platby daleko rozšířenější než před dvaceti lety.
Jaký je aktuálně ve světě podíl elektronických plateb ku hotovostním?
Javier Perez, MasterCard: Celosvětově zhruba 85 procent plateb probíhá hotovostně, 15 procent elektronicky.
Čili máme před sebou ještě dlouhou cestu k bezhotovostnímu světu.
Které státy jsou co do používání elektronických plateb nejdál?
Javier Perez, MasterCard: Nejrozšířenější jsou ve Spojených státech, kde téměř 70 procent plateb probíhá
elektronicky.
Jak je to v Evropě, potažmo v České republice?
Javier Perez, MasterCard: V kontinentální Evropě si nevedeme zdaleka tak dobře, podíl elektronických plateb
činí zhruba 25 procent. V České republice je to pouze 15 procent.
Čím si vysvětlujete tak velký rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy?
Javier Perez, MasterCard: Má to celou řadu důvodů. Ten první je, že ve Spojených státech jsme platební karty,
respektive kreditní karty zavedli před 45 lety. V Evropě teprve před dvaceti lety. Druhým důvodem jsou
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infrastruktura a telekomunikace. Ve Spojených státech byla infrastruktura mnohem levnější, protože se tam za
telekomunikační služby platilo paušálně, takže zavádění terminálů bylo možné při mnohem nižších nákladech.
Třetím důvodem je status kreditní karty ve Spojených státech. Objevily se tam dříve než debetní karty a pro
Američana je kreditní karta velmi oblíbeným nástrojem. Kdežto v Evropě ne.
Proč je tomu tak?
Javier Perez, MasterCard: Dobrá otázka - kéž bych vám mohl dát správnou odpověď. Domnívám se, že to
může souviset s kulturou, s americkým snem, protože v Americe je velice důležité mít auto a dům a vůbec nevadí
se kvůli tomu zadlužit. Evropané obvykle nejprve šetří a teprve poté nakupují. Navíc v Americe existovala od
počátku centrální úvěrová kancelář, takže všechny údaje o bonitě klientů bank a o úvěrech byly pro banky snadno
dostupné, a to na jednom místě. Čili bylo daleko jednodušší poskytovat úvěry přes kreditní karty.
Jak se na používání elektronických plateb projevilo zavádění bezkontaktních plateb, které
odstraňují jednu z hlavních nevýhod - pomalejší zpracování karty než hotovosti?
Javier Perez, MasterCard: Bezkontaktní platby opravdu placení velice zrychlily - není potřeba kartu zasouvat do
terminálu ani zadávat PIN u plateb do 25 eur. Proto využívání plateb kartami s bezkontaktní technologií
MasterCard roste velmi rychle. Nyní navíc zavádíme tuto technologii do mobilních telefonů. Telefon funguje jako
elektronická peněženka. Je k tomu potřeba telefon podporující technologie NFC. Pak můžete provádět transakce
ve fyzickém i digitálním světě - pro placení v obchodech přiložením telefonu k terminálu, ale také při platbách na
internetu. Pro platby na internetu přes mobil jsme vyvinuli technologii "one-click checkout". Na webových
stránkách obchodníka uvidíte příslušnou ikonu, kliknete na ni a elektronická peněženka odešle bezpečně
informace obchodníkovi a provede platbu. Dodneška bylo placení z mobilu na internetu velmi komplikované a
zdlouhavé, tato technologie to mění. Proto je tato technologie naší letošní hlavní prioritou.
Zmiňujete bezpečnost, přitom ta byla jedním z největších problémů internetových plateb - mnoho
lidí přišlo o peníze kvůli phishingu nebo krádeži čísla kreditní karty pomocí počítačových virů. Jak
velký problém bude toto riziko u telefonů? Ze statistik bezpečnostních firem lze vyčíst, že počty virů
pro chytré telofony rostou geometrickou řadou, která kopíruje oblibu smartphonů.
Javier Perez, MasterCard: Bezpečnost u plateb pomocí mobilního telefonu je na lepší úrovni než při platbách z
počítače. Elektronická peněženka je zašifrovaná pomocí 3S technologie, která je velmi robustní. Toto šifrování alespoň pokud vím - nebylo dosud prolomeno. Jednou k tomu možná dojde, ale zatím se to nestalo.
Jak elektronické platby ovlivňují chování lidí jako zákazníků? Utrácejí za nákup víc, když nemusí z
ruky vydat hotovost a platba proběhne takříkajíc virtuálně?
Javier Perez, MasterCard: Lidé utrácejí víc. Průměrný nákup pomocí bezkontaktní platby je o 20 procent větší
než při platbě v hotovosti.
Českým specifikem je poměrně velká neochota lidí platit na internetu pomocí platební karty - u
plateb v elektronických obchodech stále jasně vede dobírka. Myslíte si, že to mohou inernetové
platby pomocí mobilní peněženky změnit?
Javier Perez, MasterCard: Myslím, že ano. Pro nechuť k placení kartou na inernetu totiž v Česku existují dva
hlavní důvody. Prvním jsou obavy, že údaje o jejich kartě budou ukradeny a zneužity. Druhým důvodem jsou
obavy z toho, že zaplatím-li za zboží předem kartou, nikdy neuvidím zboží, které jsem zaplatil. Mobilní platby
přitom řeší jak bezpečnost, tak nebezpečí nedoručení zboží. O bezpečnosti jsme mluvili. Obchodník navíc bude
muset mít možnost one-click, bude pro nás jednodušší zavést funkci vrácení platby. Pokud nedostanete zboží,
banka bude mít možnost stáhnout platbu zpět a vrátit vám peníze.
Tento a další zajímavé články Vám přináší týdeník Ekonom
cardmag l roman kotlán l ve spolupráci s týdeníkem Ekonom
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MARKETING
Průzkum společnosti Visa Europe: V regionu střední Evropy patří Česká
republika k zemím, v nichž je užívání platebních karet nejrozšířenější
Praha, 11. března 2013 - Podle průzkumu společnosti Visa Europe, který se uskutečnil v polovině
loňského roku se dvěma tisíci respondenty, debetní kartu vlastní 93% českých klientů bank, z nichž
73% ji běžně používá k výběrům z bankomatu, nebo pro platbu u obchodníků,
zatímco 11% ji u sebe nenosí vůbec. Česká republika je sice lídrem v užívání
platebních karet ve střední Evropě, ovšem v porovnání se západní Evropou je na
tom o něco hůře. O to větší má však podle společnosti Visa Europe potenciál.
Průzkum dále prokázal, že většina Čechů preferuje pouze jednu banku, u které si vedou svůj účet. Tento fakt
potvrzuje i zjištění průzkumu, podle něhož cítí zákazníci ke svým vybraným bankám silnou loajalitu. Výsledky také
ukázaly, že čeští klienti při velkých nákupech potravin platí v 57% případů debetní kartou, 38% nakupujících platí
v hotovosti a pouze 5% z nich provádí platbu kartou kreditní. Studie, která proběhla v celé řadě regionů Čech,
Moravy i Slezska, také zjistila, že klienti bank mají u sebe běžně v průměru 1054 Kč v hotovosti. Finanční chování
- Čeští klienti bank jsou podle průzkumu společnosti Visa Europe rozumní a upřednostňují život v rámci svých
možností namísto půjček. Česká populace má velmi obezřetné finanční chování a klade důraz na úspory. Většina
respondentů průzkumu se domnívá, že si dovede uhlídat své finance a umí předcházet dluhům. Pouze 9%
dotázaných přiznalo, že nemá problém si peníze půjčit, pokud by se díky tomu výrazně zlepšil jejich životní styl.
Peníze jako finanční ochranu pro budoucnost si šetří 70% respondentů. Úspory - Je překvapivé, že i mladší
generace dnes nakládá s penězi opatrně - více než třetina mladých lidí věnuje pozornost úsporám a plánuje své
nákupy. Lidé ve věku 25 až 34 let jsou půjčkám otevřeni o něco více, než je celkový český průměr. Podle
očekávání vykazují lidé s vyššími příjmy i větší sklon k úsporám (57%) a také častěji plánují své útraty (47% z
nich). U klientů, kteří plánují dopředu, je pak třikrát vyšší pravděpodobnost, že si zavedou spořící účet.
Z průzkumu také vyplynulo, že držitelé vyššího počtu karet jsou sofistikovanější v oblasti plánování dopředu.
Naproti tomu méně než 20% klientů bank si vůbec neplánuje rodinný rozpočet do budoucna. Pokud se Češi
rozhodnou uzavřít některý z bankovních či rodinných úvěrů, vedou je k tomu nejčastěji rodinné důvody nebo
zásadní změny v jejich životě.
Kreditní karty vlastní podle průzkumu v České republice pouze 16% zákazníků bank. Potvrzuje se, že tento typ
karty na zdejší trh ještě dostatečně nepronikl. Nejčastěji jsou jejich majiteli lidé mezi 35 až 49 roky. Vlastnictví
kreditní karty úzce souvisí s pracovním poměrem. Až 24% klientů, kteří mají svůj podnik, je držiteli kreditní karty.
Majitelé “kreditky” také častěji nakupují online (22%) a využívají služeb internetového bankovnictví (20%).
Kreditní kartou rovněž disponují lidé, kteří mají hypotéky (32%) nebo si zavedli kontokorentní úvěr (28%).
Průzkum společnosti Visa Europe dále zjistil, že Češi považují nákup bytu či domu za nejdůležitější investici. Z
ostatních typů investic překročily hranici 20% jen pojištění vázané na investiční spoření a soukromé spoření na
penze (30%). Klienti, kteří jsou držiteli více než čtyř platebních karet, mají mnohem větší sklon vlastnit další typy
investičních produktů, než činí současný průměr na trhu.
Informace o průzkumu Visa Europe
Průzkum s názvem “The Consumer Payments and Borrowing Lens” byl poprvé uskutečněn v roce 2002. Následně
byl proveden i v letech 2008, 2011 a 2012. V těchto třech provedeních byl již více kladen důraz na požadavky
spotřebitelů ve vztahu k půjčkám a e-commerce. Společnost IPSOS Global, která průzkum pro asociaci Visa
Europe uskutečnila, oslovila prostřednictvím 45minutového dotazníku více než 41 tisíc lidí napříč 12 evropskými
trhy a také ve Spojených státech. Dotazník kombinoval písemnou formu komunikace s rozhovory tváří v tvář nebo
online. Respondenti museli splňovat veškerá kritéria - od pohlaví, věku, pracovního postavení až po konkrétní
region. Společnost Visa Europe se v průzkumu z loňského roku zaměřila na jednotlivé zkušenosti z více než 200
tisíc nákupních transakcí, včetně zjištění, jaké produkty a služby byly zakoupeny a odkud, kolik za ně bylo
utraceno, k čemu byly platební mechanismy konkrétně použity a z jakého důvodu. S odkazem na tyto transakce
poté respondenti odpovídali na základě osobních preferencí i omezení, s nimiž se při volbě platebního
mechanismu potýkali.
cardmag l roman kotlán l grayling
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S prémiovými kartami je spokojeno 80% držitelů.
Lákají je hlavně věrnostní programy typu MasterCard Elite program.
Praha, 26. března 2013 - Podle průzkumu společnosti MasterCard®, jedničce v inteligentních, pohodlných a
bezpečných platbách, 80 % držitelů prémiových karet hodnotí tyto karty jako produkt velmi dobrý
až výborný. Největší procento uživatelů (30%) využívá benefity spojené s vlastnictvím prémiové
karty k nejrůznějším slevám a k členství ve věrnostních programech. Průzkum také ukázal, že
většina vlastníků prémiových karet (81%) ji využívají jako svoji hlavní kartu ke každodenním
nákupům. MasterCard vydává řadu prémiových karet s naprosto bezkonkurenčními benefity. Mezi
karty nejvyšší úrovně v nabídce MasterCard patří MasterCard® World, Gold, Platinum a
®
MasterCard World Elite.
Podle průzkumu společnosti MasterCard, nadpoloviční většina vlastníků prémiových karet je se svým produktem
velmi spokojena. Držitelé nejvíce využívají benefitů ve formě slev a členských programů, včetně programu
MasterCard Elite. „Členství v Elite programu nabízí kromě nabídek obchdoníků také nadstandartní služby, např.
pokud cestujete letadlem, máte v rámci členství vstup do komfortního letištního salonku na Terminálu 1 na letišti
Václava Havla zdarma,“ říká Tereza Janková, marketingová ředitelka pro Českou republiku a Slovensko. Druhou
nejvyužívanější službou v rámci výhod spojených s vlastnictvím prémiové karty jsou nefinanční benefity. Mezi ně
patří možnost vlastního designu karty nebo zablokování karty zdarma. Třetí skupinou nejvíce využívaných výhod
jsou finanční benefity jako možnost vrácení peněz při placení kartou nebo výběry z bankomatů zdarma doma i
v zahraničí.

Zdroj: Affluent portfolio research & segmentation, N=280, listopad 2012, Insight

„Velká většina našich zákazníků, kteří vlastní prémiové karty, ji využívají jako svoji primární
platební kartu. Díky našim partnerům a službám se tak stávají vítanými zákazníky, kteří vždy
získají nejlepší servis.“ dodává Tereza Janková.
Více informací o programu najdete na https://www.eliteprogram.cz/.
cardmag l roman kotlán l Ogilvy

Útraty spotřebitelů se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 snížily pouze o 0,1%
Praha, 26. březen 2013 - Spotřebitelské útraty v Evropské unii byly ve čtvrtém kvartálu (Q4) roku
2012 v porovnání se stejným obdobím 2011 nižší jen o 0,1%. Zatímco na celoevropské úrovni se
tyto útraty jevily jako slabší, ve třech z pěti největších ekonomik EU byl naopak ve třetím čtvrtletí
zaznamenán růst.
Tyto údaje vyplynuly z posledního Barometru spotřebitelských útrat EU, který provedla asociace Visa Europe.
Barometr používá upravená transakční data z karet, která dokládají celkové útraty spotřebitelů napříč všemi
platebními metodami. Jedno euro z každých 6,75 eur je hrazeno kartou Visa.
Přestože celkové spotřebitelské výdaje napříč Evropou postupně klesaly, míra jejich poklesu nebyla dramatická, a
to díky nárůstu útrat ve třech z pěti největších evropských ekonomik. Po jistém smrštění ve třetím čtvrtletí
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loňského roku vzrostly ve Francii útraty ve čtvrtém kvartálu meziročně o 1,3%, přičemž v Británii vykázaly nárůst
o 2,1% a v Německu dokonce o 2,6%.
Situaci v České republice osvětlil z pohledu obchodníků Marcel Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe
pro Českou a Slovenskou republiku: “Ke konci prosince 2012 vzrostly meziročně
spotřebitelské útraty na kartách v České republice na úroveň 12,19%, což
odpovídá dvojcifernému nárůstu. Počet transakcí u obchodníků dosáhl 190
milionů. Hlavním důvodem tohoto nárůstu bylo postupné nasazování bezkontaktních karet i
rozšiřování míst, kde jimi lze platit. Bezkontaktní karty začaly stále více nahrazovat drobné
hotovostní transakce.”
Mezi země s potenciálně nejsilnějším tempem růstu útrat v domácnostech patří Bulharsko, Česká republika a
Lotyšsko. Naopak čtvrtá a pátá největší evropská ekonomika již od loňského čtvrtého kvartálu zápolí se
zrychleným poklesem útrat domácností, tj. Itálie -7,6% a Španělsko -6,5%. V Portugalsku (-7,4%) a v Řecku
(-2,0%) pokračovaly další poklesy ve výdajích, byť o něco pomaleji než ve třetím čtvrtletí roku 2012. Úplnou verzi
EU Barometru společnosti Visa Europe naleznete zde: http://www.visaeurope.com/en/newsroom.aspx
cardmag l roman kotlán l grayling

MasterCard ocenil nejlepší platební aplikace - v soutěži MasterCard Mobile
Shopping Application Awards byl nejlepší Slevomat
Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a
bezpečných platbách, ocenila nejlepší platební aplikace v soutěži
MasterCard Mobile Shopping Application Awards. V České republice
se na prvním místě umístil Slevomat. Následovaly ho Aukro.cz na
druhém místě a Heureka.cz na třetím. Aplikace od společnosti
Slevomat zvítězila i v mezinárodním žebříčku - získala třetí místo.
Dne 22. dubna se v Tančícím domě konalo předávání ocenění
MasterCard Mobile Shopping Application Awards. „Chtěli bychom
pogratulovat všem vítězům, kteří prokázali inovativní a inspirativní
myšlení. Ocenění MasterCard Mobile Shopping Application Awards je
skvělá příležitost, jak představit placení pomocí mobilních aplikací jako chytré a pohodlné řešení,“ říká Bella
Stavchansky, prezidentka MasterCard Europe pro rychle rozvíjející se trhy pro Evropu.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

MasterCard Europe oslavil otevření bezvízového styku pro Čechy do
Pekingu
Pekingský výbor pro cestovní ruch uspořádal ve spolupráci s MasterCard Europe slavnostní večeři v Praze na
Žofíně. Akce se konala při příležitosti otevření bezvízového styku do Pekingu, který je nyní umožněn pro 45 zemí
včetně České republiky. Bezvízový pobyt v Pekingu je možný až na 72 hodin. Výjimku z vízové povinnosti zavedla
Čínská lidová republika s platností od 1. 1. 2013. Občané celkem 45 zemí vč. ČR mohou bezvízově vstoupit do
tranzitního prostoru Pekingu a Šangaje, jsou-li držiteli platné letenky do třetí země s odletem do 3 dnů. Během
gala večera se hosté dozvěděli např. co je zajímavého v Pekingu k vidění nebo jak nejlépe strávit 72 hodin
v Pekingu. MasterCard se do akce zapojil v rámci kampaně Priceless Cities.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Jsme zde přítomni především svou korporátní platformou
Na českém trhu patří společnost American Express již od 90. let k tradičním hráčům
v oblasti platebních karet a spolu s ostatními celosvětovými platebními systémy vytváří
standardní akceptační infrastrukturu, v případě Amexu se zaměřením na sektor T&E.
Roman Kotlán, cardmag: Společnost American Express má celou řadu specifických charakteristik,
můžeš je čtenářům magazínu cardmag přiblížit?
Michael Fabián, Amex: American Express je na českém trhu specifický v tom, že se výrazně zaměřuje na
firemní klientelu. V karetní oblasti zde máme svou vlastní proprietární platformu na servisování firemních
zákazníků a jejich držitelů. Kolegové v cestovní části firmy se svými službami taktéž zaměřují na korporátní
klientelu. Co je zajímavé, American Express se před několika lety rozhodl do Prahy umístit i středisko sdílených
služeb pro zpracování mzdové agendy společnosti pro část Evropy. Napříč odděleními zde celkově máme okolo 80
zaměstnanců.
Roman Kotlán, cardmag: Před časem jsme
spolu vedli diskusi o tom, jak a kdy
společnost American Express představit
v kontextu s inovacemi a technologickým
rozvojem na českém trhu. Je právě teď ten
správný okamžik?
Michael Fabián, Amex: Jak jsem uvedl, Amex je
zde
přítomen
především
svou
korporátní
platformou. Tradiční hodnotu, kterou přinášíme
našim firemním zákazníkům, je transparentnost a
kontrola nákladů při cestování jejich zaměstnanců.
K tomu máme celou řadu speciálních typů karetních
účtů. Do budoucna chystáme naše služby doplnit o
financování pracovního kapitálu firem, pomáhat jim
optimalizovat jejich finanční rozvahu. Budeme se pohybovat někde mezi bankovním úvěrováním bank a službami,
které nabízejí faktoringové společnosti. Přesto nabídneme jedinečnou službu. Potenciál objemů s tímto přístupem
je obrovský a my bychom z něj chtěli část realizovat.
Roman Kotlán, cardmag: Na severoamerickém trhu má American Express velmi silnou pozici.
V Evropě, resp. v Česku je podíl Amexu ve srovnání s ostatními platebními systémy spíše menší.
Domníváš se, že lze očekávat nějaký další růst podílu Vašich produktů či služeb na trhu, ať již
v oblasti rozšiřování akceptační infrastruktury či zvýšení počtu vydaných karet, resp. počtu a
objemu realizovaných transakcí?
Michael Fabián, Amex: American Express je nadnárodní společnost, která na mezinárodním trhu působí velmi
dlouho. Do České republiky přišla v roce 1991 a stala se nedílnou součástí českého trhu. Firmy čím dál více
oceňují naše karty a platební služby, díky nimž mají pod kontrolou své firemní výdaje, i proto na českém trhu
narůstá poptávka po firemních karetních řešeních. V roce 2012 tvořil celosvětový objem plateb na korporátních
kartách 8 % ze 166 miliard dolarů.
Profesně jsi se společností American Express svázán přes 10 let, prošel jsi celou řadou pozic,
kompetencí a odpovědností ve společnosti. Jak v tomto kontextu hodnotíš svou roli mezi ostatními
kartovými manažery na českém trhu?
Michael Fabián, Amex: Ve společnosti jsem začínal jako obchodník v segmentu business travel, většinu svého
pracovního života v Amexu jsem ale strávil právě ve vydavatelské části spojené s korporátními kartami.
Korporátní segment je a asi zůstane pro mne specifický. Já sám sebe vnímám více jako business a sales
manažera s karetními produkty než product manažera nebo integrátora karetních řešení.
Roman Kotlán, cardmag: Proběhlá dekáda, ale zejména poslední roky jsou naprosto zásadně sdílené
s novými technologiemi, které mohou výrazně promlouvat do oblasti platebních karet, resp.
bezhotovostních plateb. Jak v tomto smyslu vidíš příležitost pro Vaši společnost?
Michael Fabián, Amex: Platby kartou - ať už plastovou či virtuální - budou mít stále svůj význam. Podobně jako
svůj význam neztratily peníze ani platební šeky poté, co byly zavedeny platební karty - šeky i peníze nadále lidé k
platbám používají. Jistě, v oblasti plateb dochází k významnému vývoji, ale stále je třeba mít na zřeteli požadavky
a chování zákazníků. V American Express jsme zavedli řadu elektronických nástrojů, včetně PAYVE, což je jakási
elektronická peněženka pro firemní platby. Těžištěm firemních plateb jsou výdaje v rámci „business to business“,
mnoho z těchto výdajů je virtuální, neboť sem spadají značné transakce od cestování až po naftu - jen pro
představu: celosvětově tyto B2B výdaje dostahují částky 2 biliony dolarů.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáš český trh z hlediska segmentu T&E? Jak hodnotíš tento trh ve
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srovnání s ostatními srovnatelnými trhy v zahraničí? Vidíš někde
v regionech ČR jasný či zřetelný potenciál pro růst?
Michael Fabián, Amex: Segment T&E má zajímavou dynamiku. Je to
segment, ve kterém se dá růst, neboť přirozeným konkurentem je faktura a
bankovní převod. Nabízí poměrně vysoké procento POS transakcí a
zahraničních plateb a nízké procento ATM transakcí. To jsou pozitiva.
Naopak při každé krizi ve světě vidíme vysokou volatilitu objemů. Růst trhu
do budoucna očekávám, podíl objemu karetních transakcí je stále výrazně za
benchmarky v západní Evropě.
Roman Kotlán, cardmag: Kterou službu bys rád na trhu přivítal? A
naopak, co bys rád, aby na trhu nebylo?
Michael Fabián, Amex: Přeji si transparentní podnikatelské prostředí, které se více otevře platebním karetním
řešením. A přeji si osvětu v české populaci ke zvýšení finanční gramotnosti.
Roman Kotlán, cardmag: V poslední dekádě se na domácím trhu zabydlela čipová technologie,
v posledních měsících a týdnech se významně začíná prosazovat NFC technologie, resp.
bezkontaktní karty a mobilní platby. Jak společnost American Express reaguje na tento trend a
vývoj na trhu?
Michael Fabián, Amex: American Express na americkém kontinentu jako první úspěšně uvedl platební
technologii se společností Twitterem. Karetní účet je synchronizovám s účtem držitele na Twitteru. Zjednodušeně
model vypadá následovně: Držitel může pomocí „hashtagu“ vyhledat slevovou nabídku umístěnou obchodníkem
na Twitteru a prostřednictvím tweetu uskutečnit on-line transakci, případně POS transakci přímo u obchodníka.
Roman Kotlán, cardmag: A na závěr si neodpustím otázky, které pokládám všem dotazovaným…
Jaké máš záliby? Stíháš zajít do galerie, divadla, kina, na koncert? Máš chvilku přečíst si dobrou
knihu? Na čem si skutečně pochutnáš?
Michael Fabian, Amex: Jsem sportovec tělem i duší. Docela úspěšně si mi daří vzít do ruky každý sportovní
nástroj nebo obout si na nohy, cokoliv klouže, smýká nebo se valí. J V létě nebo v zimě. To mě baví, a pokud to
je s mými dětmi, baví mne to ještě více. Kniha, kterou teď čtu, Born to run, mne inspiruje k sérii běžeckých
závodů a triatlonu. Jsem všežravec, nicméně s postupujícím věkem více oceňuji dobrá a kvalitní jídla, koncept
slow food byl oživen pro mne. Je pro mne výzva sníst dobré jídlo pomalu, pak si skutečně pochutnám. Kdo mne
ale pohostí palačinkou se špenátem, lhostejno zda rychle, nebo pomalu, vždy mi udělá radost :-)
cardmag l roman kotlán l foto american express
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TECHNOLOGIE
Technologické novinky pro retailové bankovnictví
Automatizace bankovních procesů přináší spotřebitelům nejen nové produkty a vyšší komfort, ale také nové typy
transakcí jako jsou mobilní peněženky, elektronické platební příkazy, výběry hotovosti a podobně. Transakce je
pak možné řídit napříč různými kanály a zařízeními (ATM, e-bank, mobil, TV, cash point ), rychle a bezpečně.
mobileCash
MobileCash je řešení využívající mobilní telefon pro iniciaci a řízení transakcí. Transakce je připravena v mobilním
telefonu a bezpečným způsobem přenesena do koncového zařízení, což může být například bankomat. Řešení
využívá několik druhů autorizačních metod od standardních PIN, přes transakční a bezpečnostní kódy, až po QR a
Passbook kódy.
Případy použití pro platby jsou následující:
Platba - (oskenování složenky mobilem nebo ruční zadání parametrů, případně přes obdržený QR kód,
následované výběrem autorizační metody a zvolením bankomatu pro vložení hotovosti). Vhodné pro platby
složenek a převody peněz.
Výběr hotovosti - (iniciace na telefonu, volba nominálů/částky, následované výběrem autorizační metody a
zvolením bankomatu pro výběr hotovosti). Řešení má dvě varianty, mohu si hotovost vybrat sám nebo umožnit
její výběr někomu jinému předáním bezpečnostního kódu. Transakční kód může být zadán použitím NFC.
Speciální případ použití pro uživatele iPhone, využívající QR kód uložený v Passbook aplikaci, demonstruje
následující obrázek.

Biometrie - nový standard v bankovním sektoru?
Potřeba spolehlivějšího ověřování totožnosti bankovních klientů, vyššího zabezpečení (anti-skimming) a snaha
oslovit klienty, kteří nechtějí nebo nemohou vlastnit platební kartu nebo nejsou schopni si pamatovat PIN, vede
banky k úvahám nad řešením, které by bylo komfortní, ekonomické, bezpečné.
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Technologie založená na snímání struktury žil prstů může tyto problémy vyřešit.
* každý z nás má unikátní strukturu žil prstu
* čtečka používá infra-červené světlo pro vytvoření obrazu žil
i* infra-červené světlo je absorbováno hemoglobinem v krvi, což způsobí, že
obrysy žil prstu mohou být zachyceny jako stín
* biometrická šablona je vytvořena jako výsledek matematické analýzy struktury
žil prstu a je zapsána jako šifrovaný kód
Oblasti, kde je možné technologii využít, ukazuje následující obrázek.

Biometrická pobočka banky:
* autorizace transakcí
* ověřování identity klientů
* biometrický e-signature
* eliminace interních i externích podvodů
* zlepšení image, rychlejší obsluha
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Biometrický bankomat:
* lokální výběry (s nebo bez karty)
* dodatečná bezpečnost k EMV transakci
* výběr sociálních dávek
* přesunutí služeb mimo bankovní pobočku
* redukce externích autorizačních poplatků
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Cash Cycle ManagementTM Solution (CCMS), Inteligentní zpracování hotovosti
Činnost Wincor Nixdorf v oblasti CCMS se zaměřuje na racionalizaci zpracování hotovosti na pobočkách bank a u
obchodníků a inteligentní propojení jejich peněžních procesů. Na oběh hotovosti nahlížíme jako na specifický typ
dodavatelského řetězce, který vyžaduje produkt (v tomhle případě peníze) ve správném čase na správném místě
za použití minimálních zdrojů a opětovného vrácení hotovosti zpět do oběhu. CCMS portfolio je použitelné v obou
odvětvích - bankovnictví i retailu. Optimalizace a automatizace oběhu hotovosti je aplikovatelná v rámci bankovní
pobočky, mezi více bankovními pobočkami, v rámci maloobchodu, případně mezi těmito sektory navzájem, dále
rozšiřitelné na recyklaci mezi peněžními centry (cross-industry).

Řešení je modulární s možností využití následujícího portfolia:
Konzultační služby - obraz současného stavu, identifikace oblastí pro optimalizaci, výběr optimálního modelu,
finanční kalkulace
Hardware - CCMS zařízení (ATM, ATS, CRS, RCM) + recyklační kazety, které je možné mezi těmito zařízeními
vyměňovat
Software - řízení a monitorování oběhu hotovosti, reporting, peněžní a objednávkový management, monitorování
kazet a CiT agentur
Služby - hotline, servis, monitorování SLA a optimalizace pro vyšší dostupnost a menší náklady, řízení rizik a
inventáře, reporty.
Elektronická archivace zákaznických stvrzenek z bankomatů
Řešení, které dovoluje generovat a archivovat účtenky z bankomatu elektronicky.
Základní popis procesu:
identifikace a ověření klienta po vložení karty, třídění podle kritérií (on-us, not-on-us, další parametry)
volba doručení účtenky (papírová, elektronická, bez účtenky)
doručení držiteli karty, archivace v databázi
Možnosti doručení elektronické účtenky jsou přes strukturovanou SMS, e-mail, elektronické bankovnictví, Smart
Mobile aplikaci. Řešení je přínosné pro banku i pro klienta, neboť je možné zabezpečit 100% dostupnost pro
řešení zákaznických reklamací., nedochází k žádnému blednutí termálního tisku a je zajištěno přímé párování s
transakcemi v elektronickém bankovnictví.
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Nová generace EFT zařízení (PayPad)
Kompletní vývoj nového typu terminálu (PayPad) založeného na platformě Tabletu. Jde o první zařízení svého
druhu na světě. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů v historii Wincor Nixdorf s významným podílem
českého Wincor Nixdorf s.r.o.
První zákazník - Commonwealth bank of Australia.
Akceptace všech platebních karet, včetně bezkontaktních.
Připojení přes GPRS, 3G nebo Wi-Fi sítě. Čtečky karet ICC, MSR, NFC. Termální tiskárna.
Využívá Android operační systém, 7“ dotykový displej.
Bezpečnost (PCI, EMV, bezpečné zadávání šifrovacích klíčů a zadávání PIN, zabezpečený start OS)
Dovoluje používat aplikace třetích stran.
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PCIDSS
PCI dotazník
Speciální internetové stránky www.pcidotaznik.cz s aplikací pro pomoc vyplňování sebehodnotících
dotazníků (SAQ) připravila k provozu společnost BELLPRO. Sebehodnotící dotazník je jedním
z nástrojů ověřování shody s globálními standardy pro bezpečnost dat v oblasti platebních karet
(PCI DSS). Povinnost prověřování aktivit s ohledem na bezpečnost dat je každoroční a týká se
zejména obchodníků a i poskytovatelů služeb resp. třetích stran - agentů, realizujících nebo se
podílejících na procesu akceptace platebních karet.
Zpracování vlastního dotazníku může být, zejména pro laiky, do určité míry náročné. Dotazníků je několik druhů
(A, B, C, C-VT a D), přičemž výběr správného dotazníku závisí na způsobu, nebo kombinaci způsobů, akceptace
platebních karet, resp. přístupu k datům držitelů platebních karet. HW platebního
terminálu a i jeho SW zpravidla v ČR dodává obchodníkovi akceptační banka (acquirer) a
obchodník většinou neví, jak se POS terminál při zpracování kartových transakcí chová jak zpracovává, přenáší příp. zda ukládá číslo platební karty anebo další údaje držitelů karet a neví tedy (nemůže
vědět), jak odpovědět na jednotlivé otázky dotazníku.
Společnost BELLPRO má dlouholeté znalosti procesu akceptace platebních karet v ČR a orientuje se i v
související problematice bezpečnosti (PCI DSS, PA DSS, PCI PED/PTS). Kromě toho, že je partnerem společnosti
Ingenico CZ, pro kterou zabezpečuje logistiku platebních terminálů a náhradních dílů, tak i koordinaci servisu
včetně help-line 24/7, poskytuje i poradenství a konzultace v oblasti akceptace platebních karet včetně
bezpečností problematiky. Společnost je členem pozorovatelem SBK a aktivně se účastní práce v pracovní skupině
(výboru) pro PCI DSS.
Připravené internetové stránky a aplikace pro vyplňování dotazníku má cíl napomoci zainteresovaným stranám acquirerským bankám, obchodníkům a třetím stranám při zabezpečování každoroční povinnosti vyplňování
sebehodnotících dotazníků. Na připravených stránkách jsou k dispozici potřebné informace včetně informací pro
výběr odpovídajícího dotazníku. Jednotlivé verze aplikace umožňují kromě elektronického vyplnění dotazníku
s formálními kontrolami i zpracování příslušných příloh (akční plán, kompenzační opatření, vysvětlení důvodů
nerelevantnosti určitých otázek). Dále umožňuje i zobrazení a vysvětlení doplňujících informací nápovědy,
souvisejících s konkrétními požadavky resp. otázkami. Aplikace také umožňuje v komfortní verzi automatické
předvyplnění odpovědí na řadu otázek v návaznosti na odpovědi na několik jednoduchých předotázek. Součástí je
i různý stupeň podpory vyplňování (mailem, telefonem). Business model provozu stránek a aplikace je
v současnosti diskutován se zainteresovanými stranami.
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BEZPEČNOST
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
Card Verification Code or
Value

Týká se buďto: (1) dat magnetického proužku nebo (2) tištěných
bezpečnostních prvků.
(1) Datový prvek v magnetickém proužku karty, který využívá bezpečného
kryptografického procesu k ochraně integrity dat v proužku a odhaluje
jakékoliv pozměnění nebo padělání. Označován zkratkami CAV, CVC, CVV
nebo CSC v závislosti na druhu platební karty. Následující seznam uvádí
označení jednotlivých druhů karet:

Kód nebo hodnota
verifikace karty

CAV – Hodnota ověření karty (platební karty JCB)
CVC – Kód ověření platnosti karty (platební karty MasterCard)
CVV – Hodnota ověření karty (platební karty Visa a Discover)
CSC – Bezpečnostní kód karty (American Express)
(2) Pro platební karty Discover, JCB, MasterCard a Visa je druhým typem
hodnoty nebo kódu ověření karty trojmístný číselný kód vytištěný první
zprava na podpisovém proužku na zadní straně karty. Pro karty American
Express je kód čtyřmístné neprolisované číslo vytištěné nad číslem karty
PAN na líci platební karty. Kód je jedinečně propojen s každou jednotlivou
plastovou kartou a spojuje s ní číslo karty účtu PAN. Přehled viz níže:
CID – Identifikační číslo karty (platební karty American Express a Discover)
CAV2 – Hodnota ověření karty 2 (platební karty JCB)
CVC2 – Kód ověření platnosti karty 2 (platební karty MasterCard)
CIS

Column-Level Database
Encryption
Databázové šifrování na
sloupcové úrovni
Compensationg Controls
Náhradní kontrola

Compromise
Narušení
Console
Terminál
Consumer
Spotřebitel

CVV2 – Hodnota ověření karty 2 (platební karty Visa)
Zkratka pro „Center for Internet Security”, tj. Centrum pro internetovou
bezpečnost. Nezisková instituce s posláním pomáhat organizacím redukovat
riziko narušení provozu a internetového obchodování vlivem nevyhovujícího
zajištění technické bezpečnosti.
Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro šifrování obsahu
specifického sloupce databáze oproti šifrování úplného obsahu celé databáze.
Alternativně viz Šifrování disku (Disc Encryption) nebo Šifrování na úrovni

souboru (File-level encryption).

Náhradní kontrola může být zvažována, pokud subjekt nemůže splnit
požadavek přesně tak, jak je stanoven, a to z důvodu legitimních technických
nebo zdokumentovaných provozních překážek, dostatečně však zmírnil riziko
spojené s požadavkem zavedením jiných kontrolních prvků. Náhradní kontrola
musí:
(1) Splňovat smysl a vyhovovat náročnosti původního požadavku PCI DSS
(2) Poskytovat obdobnou úroveň ochrany jako původní požadavek PCI DSS;
(3) Být „nad a za” dalšími požadavky PCI DSS (ne jen ve shodě s ostatními
požadavky PCI DSS); a
(4) Být úměrná dodatečnému riziku způsobenému nedodržení požadavku PCI
DSS.
Viz Náhradní kontrola, Přílohy B a C v příručce Požadavky a postupy hodnocení
bezpečnosti PCI DSS (Requirements and Security Assessment Procedure)s –
informace o využití náhradní kontroly.
Též „ohrožení dat” nebo „narušení dat.” Proniknutí do počítačového systému,
kde je podezření na neoprávněné odhalení/zcizení, změnu nebo zničení dat
držitele karty.
Monitor a klávesnice umožňující přístup a řízení serveru hlavního počítače
v síťovém prostředí.
Jednotlivec nakupující zboží, služby nebo obojí.

více na
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LIFE
Andy Warhol - Zlatá šedesátá
Praha/Hluboká nad Vltavou, únor 2013 - V roce 2013 si Jihočeský kraj připomene
šedesáté výročí vzniku Alšovy jihočeské galerie se sídlem v Hluboké nad Vltavou.
K tomuto výročí proběhne mnoho zajímavých doprovodných akcí, ale stěžejním projektem
nadcházející sezóny bude výstava americké pop-artové ikony Andyho Warhola.

Po úspěšné výstavě „Andy Warhol / The Art of PoP“ v bavorském Ambergu a následující inspirativní
výstavě v Metropolitním muzeu umění v New Yorku „Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years“, se
v Alšově galerii rozhodli pro příští rok připravit všem obyvatelům a návštěvníkům Jihočeského kraje
umělecký zážitek spojený se jménem Andyho Warhola, světoznámého malíře a grafika s
československými kořeny, v podobě velké retrospektivní výstavy k nedožitým pětaosmdesátinám
autora. Výstava bude tvořena v minimálním rozsahu devadesáti velkoformátových originálních
sériografií, ze zápůjček od soukromých sběratelů a je nanejvýš pravděpodobné, že bude doplněna
zajímavými exponáty z Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborcích
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Expozice proběhne v hlavním sále Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou. Záměrně je zvolena i
doba trvání výstavy, která koresponduje s hlavní turistickou sezónou roku 2013. Tedy od 1. července
do 25. srpna 2013 s možným prodloužením do 25. září. 2013. Kurátor výstavy: Miroslav Houška
cardmag l roman kotlán l www.ajg.cz
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David Bowie is
Praha/Londýn, březen 2013 - Londýnské Victoria and Albert Museum přináší v jarním
období letošního roku retrospektivu mimořádné kariery Davida Bowieho, jednoho z
nejprogresivnějších a nejvlivnějších umělců moderní doby. Výstava ”David Bowie is”
bude ke shlédnutí od 23.března do 28.července 2013.

David Bowie, vlastním jménem David Robert Jones, narozený 8.ledna 1947 v Stansfield Road 40,
Brixton, London,UK je pokládán za vyjímečného hudebního inovátora a kulturní ikonu, která ovlivnila
zásadním způsobem hudební dění přes pět desetiletí. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey
Marsh vybrali více než 300 exponátů.
Výstava přinese ukázky široké škály spolupráce Davida Bowieho s umělci a designéry v oblasti módy,
zvuku, grafiky, divadla, umění a filmu. Mezi exponáty bude celá řada prezentovaná vůbec poprvé.
Patří mezi ně ručně psané texty, originální kostýmy, móda, fotografie, filmy, hudební videa, sety
designu, Bowieho vlastní nástroje a vybraná alba.
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KALENDÁŘ AKCÍ
cardmag supported events

cardmag no 2.2013

80

© květen 2013

generální partner

asociační partneři

partneři

www.
cardmag no 2.2013

81

.cz
© květen 2013

cardmag no 2.2013

82

© květen 2013

