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EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
art of card 
 
Tak jako v mnoha ostatních odvětvích lidské činnosti, i v oblasti platebních karet a souvisejících 
technologií existuje celá řada osobností, které si zaslouží pozornost, obdiv a respekt! Respekt 
k tomu, co umějí a znají. Obdiv k tomu, co vytvořily pro domácí i světový trh. Pozornost k tomu, 
jaké jsou. 
 
Osobně jsem velmi potěšen, že kolegy, kteří od 90. let na domácím trhu spoluvytvářeli a dále 
kultivují český kartový trh, potkávám, a mám možnost si s nimi vyměňovat názory na celou řadu 
zajímavých událostí ať již aktuálních či vymezených pro futuro. 
 
Rád bych osobnostem českého kartového odvětví a mnohým dalším kolegům poděkoval za jejich  
smysluplnou práci a vyjádřil obdiv a svůj respekt. 
 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
 
 
P.S. v jarním období vyjde obrazová publikace „czech card awards“, pro 
kterou zachytil osobnosti českého kartového odvětví světoznámý fotograf 
Robert Vano. 
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Z ČESKA 
Globální retailové bankovnictví Citi 
 
Prostřednictvím svého strategického umístění 
v největších městech světa poskytuje globální 
retailové bankovnictví Citi služby více než 100 
milionům klientů v 36 zemích, a to v oblasti 
osobního, 
firemního a 
komerčního 
bankovnictví, 
wealth 

managementu, hypotečních úvěrů a kreditních karet. 
Citi je globálně největším vydavatelem kreditních 
karet a provozuje síť přibližně 3 800 poboček ve více 
než 700 městech světa. 
  
O Citi 
Citi, přední globální společnost poskytující finanční 
služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských 
účtů a podniká ve více než 160 zemích světa a 
jurisdikcích. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, 
vládám a institucím širokou řadu finančních produktů 
a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových 
produktů, firemního a investičního bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a 
wealth managementu. 
 
Pro více informací navštivte www.citigroup.com 
Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi 
Blog: http://new.citi.com 
Facebook: www.facebook.com/citi 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi. 

Citibank Europe plc, společnost založená a existující 
podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall 
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v 
Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou 
obchodní činnost v České republice prostřednictvím 
Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na 
adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 
28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a 
je spřízněnou společností Citigroup, Inc. 
  
cardmag l roman kotlán l zdroj citi 

Citibank nabízí novou kreditní 
kartu ve spolupráci s MALL.CZ  
  
PRAHA - Citibank začala od 4. března 2014 
vydávat novou kreditní kartu ve spolupráci 
s přední internetovou nákupní 
galerií v České republice MALL.CZ 
a rozšířila tak opět své dosavadní 
portfolio kreditních karet, které 
je v současné době nejširší na 
českém trhu. Jedním z hlavních benefitů 
bezkontaktní kreditní karty Citi MALL.CZ, 
vytvořené speciálně pro zákazníky, je možnost 
požádat o tuto kartu on-line prostřednictvím 
webových stránek MALL.CZ Dále mají držitelé 
této kreditní karty možnost rozložení platby za 
nákup na MALL.CZ do splátek bez navýšení a 
zároveň získají za každou transakci touto 
kreditní kartou 2 % z hodnoty daného nákupu, 
a to až do výše 1 000 Kč měsíčně. 
 
„Díky navázání spolupráce s MALL.CZ, předním 
partnerem na trhu e-commerce v České 
republice, uvádí Citibank na trh inovativní 
produkt, který je pro zákazníky pohodlný, 
flexibilní a zároveň bezpečný pro on-line 
platby,“ říká Luděk Mráz, ředitel oddělení vývoje 
nových produktů Citi. 
 
Radek Sedlář, ředitel divize Digital Bank pro 
středoevropský region Citi dodává: „Věříme, že 
klienti Citibank nakupující na MALL.CZ ocení 
všechny benefity, které kreditní karta Citi 
MALL.CZ nabízí. Například možnost rozložení 
platby za nákup na MALL.CZ nad 2 000 Kč do 
splátek na 12 až 24 měsíců a zcela bez 
navýšení.“ 
 
Kreditní karta Citi MALL.CZ je automaticky vydávána 
s bezkontaktní technologií a aktivovanou službou 3D 
Secure, která umožňuje bezpečnější platby na 
internetu prostřednictvím speciálního jednorázového 
kódu zaslaného na mobilní telefon držitele kreditní 
karty. Klienti ke kreditní kartě získají zdarma také 
bezkontaktní platební nálepku, kterou mohou umístit 
například na mobilní telefon, a platit tak bez zadání 
PIN kódu za nákupy do 500 Kč. Dražší nákupy jsou 
pomocí bezkontaktní platební nálepky rovněž možné, 
ovšem vyžaduje se zde zadání PIN. 

„Chtěli jsme pro naše zákazníky kartu ušitou 
na míru internetovým nákupům, což tato karta 
splňuje. Sami jsme i navrhovali design kreditní 
karty. Spolupráce s renomovanou Citibank pak 
zákazníkům dává jistotu, že jde o seriózní 
finanční produkt, se kterým mohou reálně 
ušetřit, nakupovat pohodlněji a hlavně 
bezpečně,“ říká Tomáš Jeřábek, obchodní ředitel 
MALL.CZ. 

„Držitelé karty Citi MALL.CZ, stejně jako 
držitelé všech ostatních Citi kreditních karet, 
mohou navíc využívat až 25% slev u partnerů 
programu Citi Club po celé České republice,“ 
dodává Sedlář. Během své pětileté existence navýšil 
program počet svých partnerů na současných více 
než 400 a držitelům Citi kreditních karet ušetřil již 
více než 44 miliónů Kč. Slevy lze získat u prodejců a 
poskytovatelů služeb v oblasti maloobchodu, 
gastronomie či cestování po celé České republice na 
více než 1200 místech. 
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Komerční banka nabízí svým klientům bezkontaktní karty Visa 
 
Praha, 26. února 2014 - Komerční banka rozšířila své karetní portfolio o bezkontaktní debetní karty 
Visa. Bezkontaktní karty nabízejí klientům vyšší komfort při placení. Kartu není nutné vkládat do 

čtečky platebního terminálu a u drobných nákupů do hodnoty 500 Kč držitelé 
nemusí zadávat svůj PIN. Bezkontaktní karty jsou součástí standardní nabídky 
karet KB a každý klient, který má o bezkontaktní kartu zájem, si může svoji 
stávající kartu za bezkontaktní bezplatně vyměnit. 

 

„Těší nás, že Komerční banka rozšiřuje svou nabídku o bezkontaktní karty Visa. Bezkontaktní karty 
si razí cestu v oblíbenosti u českých spotřebitelů - především v jejich používání se můžeme titulovat 
na evropské lídry. V Česku evidujeme tři bezkontaktní transakce na kartu za měsíc,“ řekl Marcel 
Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 

„V oblasti platebních karet patří Komerční bance na českém trhu řada historických prvenství. Již 
v roce 1992 jsme spustili první bankomat, který byl on-line napojený na bankovní systémy. V roce 
2003 jsme uvedli na trh první čipovou kartu v ČR, v roce 2012 jsme jako první v ČR začali nabízet 
placení prostřednictvím bezkontaktní technologie NFC. Jsme rádi, že podporujeme inovativní 
technologie a našim klientům umožňujeme i pohodlné bezkontaktní placení, které stojí na prahu 
masivního rozvoje,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business 
Development v Komerční bance.  
 

Komerční banka se řadí mezi nejinovativnější banky v regionu zemí Visa Europe - jako první banka začala v roce 
2012 nabízet NFC technologii od asociace Visa na bázi řešení SIM centric a iCarte technologie. Loni získala od 
společnosti Visa Europe prestižní ocenění - Nejlepší česká banka poskytující akceptaci karet Visa. Komerční banka 
svým aktivním přístupem k obchodníkům v SME sektoru výrazně rozšířila akceptační síť platebních karet v České 
republice. 
 

Obliba bezkontaktních karet v České republice stále roste. Bezkontaktní karty Visa vydané 
českými bankami zaznamenaly v celé Evropě nejvyšší počet transakcí na jednu kartu za měsíc - 
v ČR na ni připadají 3 bezkontaktní transakce. Podle údajů z prosince 2013 bylo v ČR vydáno 
1,73 milionu bezkontaktních karet Visa, což představuje 63% z celkového počtu vydaných 
bezkontaktních karet na trhu, kterými spotřebitelé mohli platit u 31 000 terminálů, a to ve většině obchodních 
míst, jakými jsou v Česku a na Slovensku např.: Globus, Interspar, McDonald´s, KFC, DM Drogerie, Albert, C&A, 
Costa Coffee, Starbucks, Lidl, OBI, Datart, Cinema City a mnoho dalších.  
 

O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 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 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. Více informací naleznete na 
www.visaeurope.com 

 

O Komerční bance 
KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 31. prosinci 2013 měla KB 43 075 
akcionářů, z toho 38 023 fyzických osob z České republiky. Komerční banka udržuje solidní úroveň kapitálu a 
likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční 
instituce a je připravena na splnění požadavků regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014.  
 

KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům 
komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 612 zaměstnanců 
skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v 
celé České republice. KB nyní provozuje 729 bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,1 milionu 
klientů. KB je součástí skupiny Société Générale. Více informací naleznete na www.kb.cz 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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Deutsche Telecom, Telefónica Deutschland, Vodafone a MasterCard spojily 
své síly, aby zjednodušily mobilní platby 
 
Sdružení vytvoří centrální platformu, která bankám a mobilním operátorům pomůže urychlit vývoj 
nabídky NFC plateb pro jejich zákazníky 
 
Barcelona, 27. února 2014 - Na kongresu Mobile World společnost MasterCard informovala o 
spolupráci společností Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland, Vodafone a 
TREVICA (firma vlastněná společností MasterCard) na vývoji nové mobilní platformy a 
zrychlení vývoje mobilních platebních nástrojů v Německu. Trojice mobilních 
operátorů obsluhuje 80 procent mobilního trhu v Německu, což znamená, že banky a 

finanční instituce mají obrovskou možnost zrychlit zavádění 
masových služeb mobilních plateb mezi spotřebitele. Namísto 
připojování k jednotlivým mobilním operátorům se nyní 
vydavatelské banky mohou připojit k platformě TREVICA a získat přístup k 
většímu počtu mobilních operátorů. Tento model by brzy mohl začít fungovat 
také v České republice a na Slovensku. 

Stále více a více zákazníků chce na svých cestách nakupovat bezpečně, což urychluje přechod k digitálním 
způsobům placení. Stefano Parisse, ředitel divize služeb spotřebitelům ve společnosti Vodafone, vysvětluje: 

„Chceme, aby banky mohly oslovit větší počet klientů s nabídkou bezpečných plateb technologií 
NFC. Jsme přesvědčeni, že model snižující náklady na integraci řešení pro banky a zkracující dobu 
uvedení nových nástrojů na trh, který máme pro Německo, bude fungovat i ve zbytku Evropy.“ 
Peter Vesco, senior viceprezident úseku plateb ve společnosti Deutsche Telekom, doplnil: „Neustále se 
snažíme, aby se mobilní platby staly běžnou metodou dostupnou pro každého. Spolupráce našich 
organizací je dalším krokem tímto směrem.“ Michael Kurz, viceprezident úseku digitální spolupráce ve 
společnosti Telefónica Deutschland, prohlásil: „Mobilní platby již vstoupily na německý trh. Toto nové 
partnerství dále urychlí využívání a akceptaci mobilních plateb a jednotlivým účastníkům trhu 
přinese vyšší efektivitu a transparentnost.“ 
 
„Spojením toho nejlepšího z bankovnictví a mobilních komunikací umožňujeme využívání mobilních 
plateb ve všech sítích, podobně jako je tomu dnes s textovými zprávami,“ řekl Pawel Rychlinski, 
prezident divize Německo a Švýcarsko společnosti MasterCard. „Toto oznámení představuje pro Německo 
přelomové řešení, které během roku 2014 rozšíříme i do dalších evropských zemí.“ 
 
„Tento jednoduchý model spolupráce již brzy začne fungovat také u nás, na Slovensku a v dalších 
evropských zemích, kde jsme v mnoha případech ve velmi pokročilém stadiu vyjednávaní a 
technických implementacích bank i mobilních operátoru.“ doplnil Josef Machala, Head of Sales pro CEE 
region společnosti Trevica S.A. 
 
O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. 
Zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, 
firmy, vlády a společnosti ve více než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní 
obchodní aktivity - jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí - jednodušší, bezpečnější a efektivnější 
pro každého. Následujte nás na Twitteru @MasterCardNews, diskutujte s námi na Cashless Pioneers Blog a 
odebírejte naše noviny na Engagement Bureau. 
 
O společnosti Deutsche Telekom 
Deutsche Telekom patří mezi přední světové integrované telekomunikační společnosti. Společnost má více než 
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140 miliónů účastníků mobilní sítě a provozuje přes 31 miliónů pevných a více než 17 miliónů širokopásmových 
linek (stav k 30. září 2013). Skupina provozuje pevné a mobilní sítě, je poskytovatelem internetu a internetové 
televize pro spotřebitele a nabízí řešení ICT pro firmy a organizace. Společnost Deutsche Telekom působí ve 
zhruba padesáti zemích a na celém světě má 230 tisíc zaměstnanců. V účetním roce 2012 skupina vykázala tržby 
ve výši 58,2 mld. eur, z čehož více než polovinu utržila mimo Německo (stav k 31. prosinci 2012). 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy 

 

 

 
Jaro přináší novinky v akceptaci karet American Express 
 
Praha, 28. dubna 2014 - Global Payments Europe přináší na domácí trh nové služby a funkcionality. Nově 
umožňuje akceptovat karty American Express i přes internetovou platební bránu GP webpay.  
 
„Zavedení této funkcionality odráží rostoucí oblibu nákupů online. Zejména firmy působící 
v dopravě, cestovním ruchu a souvisejících službách ocení možnost vyjít vstříc požadavkům svých 
klientů.“ říká Vít Skřebský, ředitel pro marketing Global Payments Europe. 
 
Další novinkou v oblasti akceptace karet American Express je zavedení autorizace Chip & Pin na platebních 

terminálech. Díky tomu lze očekávat posílení bezpečnosti karetních transakcí, omezení rizika 
charge backů a usnadnění denního provozu obchodníků. 
 
Od roku 2013 je Global Payments Europe exkluzivním partnerem společnosti American 

Express pro akceptaci karet v České republice. 
 
cardmag l Vít Skřebský l Global Payments Europe 
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MasterCard, Slovak Telekom, O2 a Orange Slovensko spojili svoje sily, aby zjednodušili 
mobilné platby 
 
Bratislava, 10. apríla 2014 - MasterCard a spoločnosti Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 a 

TREVICA (firma vlastnená spoločnosťou MasterCard) vytvorili novú mobilnú 
platformu, ktorá urýchlila vývoj mobilných platobných nástrojov na Slovensku. Trojica 
mobilných operátorov obsluhuje 100 % mobilného trhu v SR, čo znamená, že banky a 
finančné inštitúcie majú teraz obrovskú možnosť zrýchliť zavádzanie masových 
služieb mobilných platieb medzi spotrebiteľov. Vydavateľské banky sa tak môžu 
ľahko pripojiť k platforme TREVICA a získať prístup ku všetkým mobilným 
operátorom na Slovensku. Tento model už funguje v Poľsku, Nemecku, Maďarsku a 

čoskoro by mohol začať fungovať aj v ČR. 
„Spojením toho najlepšieho z bankovníctva a mobilných komunikácií umožňujeme využívanie 
mobilných platieb vo všetkých sieťach, podobne ako je to dnes s textovými správami,“ povedal 

Richard Walitza, viceprezident pre mobilné platby a inovácie spoločnosti MasterCard v ČR, SR a Rakúsku. 
„Toto oznámenie predstavuje pre Slovensko prelomové riešenie, ktoré rozšírime v priebehu rokov 
2014 - 2015 aj do ďalších európskych krajín.“ 
 
„Tento jednoduchý model spolupráce začne čoskoro  fungovať nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych 
krajinách, kde sme vo veľmi pokročilom štádiu technických implementácií s bankami a operátormi.“ doplnil Josef 
Machala, Head of Sales pre CEE región spoločnosti Trevica S.A. 

 
„Našou filozofiou je ponúkať služby, ktoré zjednodušujú život našich 
zákazníkov a ponúkajú  im skutočnú pridanú hodnotu. Najväčšiu hodnotu 
majú mobilné platby pre zákazníkov vtedy, ak ich môžu využívať u čo 
najväčšieho počtu obchodníkov. Preto spoluprácu so spoločnosťou 
MasterCard vítame,“ hovorí Peter Čapkovič, manažér korporátnej stratégie 

spoločnosti Orange Slovensko.  
 
„Dlhodobo sa snažíme, aby sa bezpečné mobilné platby stali na Slovensku štandardom, o čom 
svedčí aj nedávne spustenie našej mobilnej peňaženky. Spoločný postup a vytvorenie všeobecnej 
platformy túto snahu urýchli, pričom v konečnom dôsledku bude z toho profitovať najmä zákazník,“ 
povedal Peter Helexa, senior manažér stratégie a rozvoja nového podnikania, Slovak Telekom. 
 
„V O2 pokračujeme v trende, ktorý sme nastolili už začiatkom minulého roka. Ako prví sme našim 
zákazníkom priniesli bezkontaktné platby mobilom prostredníctvom technológie NFC. Spolupráca 
s partnerom Trevica umožní jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie nasadenie technológie nielen u nás, 
ale aj na strane bánk a finančných inštitúcií. Víťazom bude teda v tomto procese zákazník, ktorý 
dostane kvalitnú modernú službu rýchlejšie,“ uviedol Tomáš Masár, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj 
obchodu, O2. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy 

ZE SLOVENSKA 
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Slovenskí zákazníci využili bezkontaktnú technológiu v roku 2013 na viac 
ako 23 miliónov bezkontaktných nákupov 
 
23 miliónov bezkontaktných nákupov prostredníctvom Visa v roku 2013 
 

Viac ako 15 tisíc slovenských terminálov akceptujúcich bezkontaktné platby 
 

1,9 milióna Visa bezkontaktných kariet v obehu 
 

Priemerná hodnota bezkontaktného nákupu je 8,54 Eur 
 
Bratislava, 17.marec 2014 - Údaje spoločnosti Visa Europe ukazujú, že počas roku 2013 držitelia 
kariet Visa na Slovensku vykonali viac ako 23 miliónov nákupov bezkontaktne - jednoduchým prilo-
žením karty. V porovnaní s rokom  2012,  keď bolo vykonaných 3,1 milióna bezkontaktných náku-

pov dokazuje, že slovenskí spotrebitelia oceňujú jednoduchosť a rýchlosť bezkon-
taktných platieb. 
 
Bezkontaktné nákupy však nezažívajú takýto skok iba na Slovensku, ale v celej Európe, kde 

boli Visa karty v minulom roku použité na neuveriteľných 340,1 miliónov bezkontaktných nákupov. 
 
Za posledných 12 mesiacov boli v bezkontaktných platbách s kartou Visa najúspešnejšie tieto európske trhy:  
 
Poľsko (158,7 milióna nákupov) 
 

Veľká Británia (94,3 milióna nákupov) 
 

Česká republika (30,7 milióna nákupov) 
 

Slovensko (23,1 milióna nákupov) 
 

Španielsko (17,5 milióna nákupov) 
 
Počet bezkontaktných terminálov tiež vzrástol o takmer 165% a to  ako vďaka veľkým obchodníkom ako Billa, 
McDonalds, Marks&Spencer, Lidl, Slovnaft, DM drogerie, Carrefour, tak aj nezávislým obchodníkom, ktorí sprís-
tupňujú bezkontaktné platby svojim zákazníkom. Celkový počet terminálov dosiahol viac ako 15 tisíc. Z údajov 
tiež vyplýva, že počet Visa kariet v obehu v porovnaní s decembrom 2012 stúpol o takmer 170%. V súčasnosti je 
na Slovensku v obehu 1,9 miliónov bezkontaktných kariet Visa, pričom v Európe je ich celkovo 80,6 miliónov, čo 
predstavuje 158% nárast v porovnaní s rokom 2012. Priemerná hodnota nákupu v roku 2013 s bezkontaktnou 
kartou bola 8,54 Eur, čo je porovnateľné s priemernou cenou za obed alebo menším nákupom v supermarkete, 
z čoho vyplýva, že zákazníci využívali bezkontaktnú technológiu na každodenné uľahčenie nákupov. V Európe je 
priemerná hodnota bezkontaktnej platby 9,18 Eur, čo svedčí o podobnom trende používania bezkontaktných pla-
tieb na pohodlné nakupovanie.  
 
„Boli sme svedkami významného nárastu počtu Visa bezkontaktných kariet, ako aj nárastu spotreby 
a počtu nákupov na Slovensku.“, hovorí Sandra Alzetta, výkonná riaditeľka Visa Europe. „Spotreba na 
Slovensku narástla do výšky viac ako 197 miliónov Eur v roku 2013, pričom len na december z toho 
pripadlo 26 miliónov Eur.“   
 „Chceme, aby menšie platby a nákupy boli rýchle a pohodlné a slovenskí spotrebitelia môžu jasne 
vidieť, že presne to im bezkontaktná platba prináša.“ uzatvára Alzetta.   
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Evropané si oblíbili bezkontaktní platby 
 
Praha 7. dubna 2014 - Společnost MasterCard během loňského roku rozšířila počet evropských 
zemí, kde lze platit bezkontaktně, o dalších sedm - Ázerbájdžán, Černou Horu, Finsko, Irsko, 
Makedonii, Moldavsko a Nizozemsko. V Evropě je tak možné tímto způsobem zaplatit již ve 34 
zemích a na celém světě v 63 státech. Karty MasterCard® a Maestro® pro bezkontaktní platby 
vydává v Evropě přes 220 institucí a přijímají je v téměř dvou miliónech obchodních míst po celém 
světě. To představuje více než 180% meziroční nárůst.  
 

Vedle trvalého růstu počtu míst, kde lze bezkontaktně platit kartami MasterCard a Maestro, se v Evropě také více 
než ztrojnásobil počet bezkontaktních transakcí, přičemž meziročně došlo ke čtyřnásobnému zvýšení jejich 
objemu. Javier Perez, prezident společnosti MasterCard Europe, vysvětlil: „Bezkontaktní platby dosáhly 
v  řadě zemí masového přijetí - někteří významní prodejci uvádějí, že více než polovina kartových 
transakcí probíhá bezkontaktně, díky čemuž mohou v praxi těžit z výhod rychlejšího 
a snadnějšího způsobu placení. Bezkontaktní platby stále častěji nahrazují hotovost - 
u téměř 90 % transakcí se jedná o částky pod 25 dolarů (18 eur).“ 
 

Přijetí bezkontaktního placení jako normálního způsobu placení kartou připravuje půdu pro platby 
mobilními zařízeními. Od 4. čtvrtletí loňského roku realizuje MasterCard v  patnácti evropských 
zemích přes padesát projektů týkajících se mobilních NFC plateb. 
  
Základní informace z jednotlivých zemí  
 

V Polsku a České republice se bezkontaktně uskutečňuje přibližně jedna třetina transakcí kartami MasterCard 
a Maestro.  Na tomto trendu se podílí masové zavádění bezkontaktních karet a terminálů. Na konci roku 2013 
bylo vydáno 1,8 milionu bezkontaktních karet MasterCard. V České republice také proběhla řada marketingových 
kampaní na podporu bezkontaktního placení: Pokud od 28. ledna do 17. února zaplatili zákazníci pekařství Paul 
kávu bezkontaktní kartou MasterCard, získali druhou zdarma. Kampaň byla podpořená speciálním eventem a 
facebookovou kampaní. Jarní kampaň poběží od 7. dubna do konce května na území celé České republiky 
ve spolupráci s  čerpacími stanicemi Agip, parfumeriemi Douglas, kavárnami Costa Coffee a sportovními 
prodejnami Sportisimo. Za každou bezkontaktní platbu získají držitelé karet u těchto obchodníků dárek nebo 
slevu.  
 

Ve Španělsku společnosti MasterCard a Banco Sabadell představily pilotní projekt tzv. emulace karet (Host Card 
Emulation), který umožňuje bezkontaktní platby pomocí mobilního telefonu bez použití zabezpečovacího prvku.  
V Německu společnost MasterCard oznámila spolupráci mezi společnostmi Deutsche Telekom, Telefónica 
Deutschland, Vodafone a TREVICA (jejímž vlastníkem je MasterCard) na vývoji nové mobilní platformy a zrychlení 
vývoje mobilních platebních nástrojů v zemi. 
 

Studie společnosti Bell Research z roku 2013 o pilotním projektu mobilní NFC peněženky MasterCard v Maďarsku 
potvrdila, že mobilní technologii NFC lidé používají ve velké míře k placení i sbírání bonusových bodů. Téměř 20 
procent respondentů používalo NFC peněženku nejméně jednou denně a většina z nich také sbírala bonusové 
body, které byly úspěšně spojeny s nabídkou. 

 

Ve Velké Británii společnost MasterCard spojila své síly s firmou Weve, což je společný podnik tří největších 
mobilních operátorů EE, O2 a Vodafone. Toto sdružení chce s využitím odborných kapacit Weve v oblasti 
mobilních technologií, inovačních přístupů společnosti MasterCard k platbám a s využitím jejích vztahů 
s britskými partnerskými bankami dosáhnout toho, aby bezkontaktních mobilních plateb využívalo 80 procent 
britských spotřebitelů. Společnost EE (Everything Everywhere) navíc na britském trhu spustila svou mobilní 
službu založenou na technologii NFC. 
 

Největší švýcarský maloobchodní řetězec Migros oznámil, že své prodejny vybavil 8500 terminály umožňujícími 
bezkontaktní platby. Skutečnost, že Migros zavádí bezkontaktní platby, ještě více podpoří rozmach tohoto 
způsobu placení v zemi. 
 

V moskevském metru mohou lidé díky spolupráci MasterCard, Sberbank a dopravním podnikem cestovat rychleji 
a pohodlněji. V rámci pilotního projektu si mohou bezkontaktně zakoupit jízdenku v 64 automatech umístěných 
v deseti moskevských stanicích metra. 
 

Po úspěšném pilotním projektu NFC v nizozemském Leidenu v roce 2013 ING Bank nedávno oznámila, že od 15. 
dubna 2014 budou mít všichni držitelé karet ING na svých kartách Maestro funkci bezkontaktních plateb. 
 

Většina bank v Rakousku začala při výměně debetních karet Maestro poskytovat funkci bezkontaktního placení 
a většina držitelů karet v zemi tak má k dispozici funkci tap & go™. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy & MasterCard Data Warehouse, transakce zpracované společností MasterCard 
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6. ročník konference Banking Innovation Forum 
 
Vídeň/Praha, 11. 4. 2014 - Ve dnech 10. až 11. 4. se ve Vídni uskutečnil již 6. ročník Banking 
Innovation Forum, kterého se zúčastnilo celkem 175 delegátů z 23 zemí. Tematicky bylo jednání 
rozděleno na oblast bankovních inovací, efektivitu v oblasti plateb, rizika a fraudy, komunikační 
kanály ke klientům a roli CRM v retailovém bankovnictví. 
 
„Celým jednáním se prolínal současný trend integrace bankovních služeb pro klienty 
prostřednictvím mobilních telefonů. Zajímavou shodou v prezentacích 

i diskusi byl fakt, že pro řešení NFC stále neexistuje 
vyhovující obchodní model a v rámci projektů se 
stále nedaří nalézt alespoň rovnováhu mezi 
vynaloženými investicemi a skutečnými přínosy jak 
na straně poskytovatelů, tak i uživatelů služby“, řekl 

Ota Bobko, Key Account Management Director, Global Payments Europe. 
 
Aktuálně je v Evropě v různých fázích cca 50 NFC projektů. Výrazně úspěšnější 
jsou přitom projekty, které vycházejí ze sdíleného řešení pro několik vydavatelů 
v dané zemi. To deklaroval příklad z Polska, komentovaný zástupcem mBank. 
Diskutovaným tématem, který se v současné době ověřuje z hlediska omezení 
a reálné využitelnosti, byl Host Card Emulation. Zajímavá byla prezentace 
zástupce KBC, který představil koncept využití cloudu pro interní komunikace 
uvnitř banky, zejména v oblasti vývoje nových produktů a služeb.  
 
cardmag l roman kotlán l zdroj Global Payments Europe, foto wikipedia 
 
 
 
Vodafone SmartPass spuštěn v Nizozemsku. 
Celoevropský projekt partnerství v oblasti mobilních služeb byl po 
Španělsku a Německu spuštěn již na třetím trhu 
 
Praha, Česká republika, 10. dubna 2014 - Společnosti Vodafone a Visa spustily služby Vodafone 
Wallet a Visa SmartPass na nizozemském trhu. Nizozemsko se tak stalo třetí evropskou zemí, která 
profituje z tohoto celoevropského partnerství fungujícího od roku 2012. 
 
SmartPass je vůbec první služba, jež zákazníkům v Nizozemsku umožní platit bezpečně a bezkontaktně 
prostřednictvím jejich mobilního telefonu. Služba bude fungovat v Evropě na všech terminálech pro bezkontaktní 
platby, které budou označeny logem V PAY. Uživatelé budou moci rovněž pomocí služby přesouvat finanční 
prostředky mezi svými účty SmartPass. Služba Vodafone SmartPass byla vyvinuta ve spolupráci se společností 

Visa a je postavena na předplaceném řešení Visa. Transakce do hodnoty 25 euro lze platit tak, 
že uživatel přiloží svůj mobilní telefon k terminálu označenému logem V PAY. Při vyšších 
transakcích bude uživatel vyzván k vložení autorizačního kódu. 

 
Ředitelka pro mobilní platby ve společnosti Visa Europe Mary Carol Harrisová novinku komentovala slovy: 
„Pokračujeme v rozvoji, který jsme zahájili ve Španělsku a Německu, přičemž další země budou 
následovat v průběhu letošního roku, na příklad ve Velké Británii.” Vodafone plánuje do budoucna 
výrazně rozšířit svou službu Vodafone Wallet tak, aby zahrnovala například i jízdenky pro veřejnou dopravu, e-
vstupenky, bezkontaktní klíče (ke kanceláři či hotelu) a řadu dalších věcí. 
 
Český trh je na mobilní platby připraven 
Pozadu nechce zůstat ani Česká republika. Ta je díky rostoucí oblibě bezkontaktních karet českými zákazníky a 
rozmachu bezkontaktní akceptační sítě připravena na komerční spuštění mobilních digitálních peněženek. Visa 
Europe proto v současné době komunikuje s mobilními operátory a dalšími partnery ve snaze domluvit podmínky 
spolupráce pro masové komerční spuštění mobilních plateb v České republice.  
 
Češi patří z pohledu používání mobilních aplikací k nejaktivnějším zákazníkům v Evropě a nové inovativní 
technologie velmi rychle vezmou za své a začnou je používat. Důkazem toho je rostoucí obliba bezkontaktních 
technologií nebo zvyšující se platby na internetu. „V roce 2012 jsme spustili společně s Komerční bankou 
a Telefónicou O2 jako první na našem trhu komerční provoz NFC plateb. Fungovalo to tak, že kdo 
chtěl platit u fyzických obchodníků mobilem, tak si požádal o speciální SIM kartu. Tento i další 
podobné projekty potvrdily technickou připravenost trhu. Nyní je tak třeba dořešit již jen podmínky 
komerční spolupráce mezi operátory a bankami,“ uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe 
pro Českou republiku a Slovensko.  Mezitím se Visa Europe společně s tuzemskými bankami dohodla na podpoře 
budování nových bezkontaktních akceptačních míst, a to i na místech, kde doposud nebylo možné platit kartou. 
„Bezkontaktní platby jsou dnes na vzestupu, a jsme proto konečně v pozici, kdy existuje dostatečný 
základ pro mobilní platby, jejichž širší využití můžeme nabízet zákazníkům. Během letošního roku 
předpokládáme, že více než polovina terminálů v České Republice bude bezkontaktní a do konce 
roku 2017 budou všechny terminály bezkontaktní. Pro zákazníka to znamená jediné - k placení 
bude potřebovat pouze mobilní telefon, popřípadě nějaké další chytré zařízení,“ dodává Gajdoš. Visa 
Europe počítá, že do roku 2020 bude 50 procent všech transakcí uvnitř sítě Visa provedeno na mobilních 
zařízeních. 
 
O společnosti Vodafone Libertel B.V. 
Vodafone Netherlands je druhý největší operátor v Nizozemsku z pohledu tržeb a zisku. Ke konci roku 2013 měla 
tato společnost 5,3 milionu zákazníků. Nizozemská centrála společnosti je situovaná do Amsterdamu a 
Maastrichtu. Vodafone Netherlands je součástí nadnárodní společnosti Vodafone Group, jedné z největších 
telekomunikačních firem na světě se 419 miliony klientů. Vodafone v současnosti působí ve více než 30 zemích na 
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pěti kontinentech. Více informací na www.vodafone.nl a www.vodafone.com.   
 
O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 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. V Evropě nyní existuje 500 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,50 
euro je utraceno právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do září 
loňského roku byly tímto typem karty utraceny 2 biliony Euro, přičemž útraty v místech prodeje se zvedly o 8,5% 
na 1,4 bilionu Euro. Roční útraty prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 240 miliard Euro, což 
je meziroční nárůst od 20%. 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 
na www.visaeurope.com 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
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Díky novým dostupným zdrojům mohou banky vytvářet produkty pro děti a 
mládež 
 
Praha, 18. března 2014 - MasterCard a Child & Youth Finance International (CYFI) vydali 
příručku „Bankovnictví pro novou generaci: rozvoj zodpovědných retailových 
bankovních produktů pro děti a mládež (Banking a New Generation: Developing 
Responsible Retail Banking Products for Children and Youth).“  Tato publikace vyšla 
v době konání Mezinárodního finančního týdne, a pomůže finančním institucím, 
nevládním organizacím i vládám spoluvytvářet vhodné a inovační bankovní a platební 
produkty pro děti a mládež.  
 
Ze 2,2 miliard dětí ve věku od 15 do 25 let  má v průměru pouze 37,9 % tradiční bankovní účet, spoření nebo 
platební karty. MasterCard a CYFI sdílejí názor, že umožnit dětem a mládeži finanční vzdělávání je pro světovou 
ekonomiku klíčové. Bez tohoto přístupu nebudou mladí lidé schopni v budoucnu spořit ani investovat. 
 
„Každé dítě i mladý člověk mají právo na bezpečné a dostupné finanční služby a my je musíme podporovat, aby z 
nich vyrostli produktivní a hospodární občané,“ říká Anna Zanghiová, celosvětová vedoucí produktů pro segment 
dětí a mládeže v MasterCard. „Cílem naší spolupráce s CYFI je rozšířit přístup mládeže k bezpečným a 
zodpovědným finančním produktům a službám, které jim umožní bezpečně si spořit na budoucnost a naplňovat 
cíle, jako jsou vysokoškolské vzdělání a podnikání.“ 
 
„Asi polovina světové populace je mladší 25 let a budování finanční gramotnosti dětí a mládeže, vyžaduje 
soustředěné úsilí veřejného, soukromého i sociálního sektoru,“ říká Jeroo Billimoriaová, ředitelka CYFI.  
 
Mezinárodní finanční týden probíhal od 10.3 do 17. 3. ve více než 90 zemích světa. Má být výzvou finančním 
institucím, aby byly vůči dětem a mládeži přátelštější a zajistily jim přístup k odpovídajícímu potřebnému 
vzdělávání a produktům, jež jim pomohou stát se sebevědomými a hospodárnými občany. Více se o 
Mezinárodním finančním týdnu dozvíte na stránkách www.globalmoneyweek.org 
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KARTY V ČÍSLECH 
Celosvětová síť míst přijímající platební karty dále roste 
 
Celosvětová síť míst přijímajících kreditní, debetní a předplacené karty Visa a MasterCard dosáhla 38 milionů na 
konci roku 2013. Taková místa zahrnují jak maloobchody (kamenné i online), tak bankomaty, pobočky bank a jiná 
místa, kde lze prostřednictvím karty opatřit hotovost. 
 
Discover Financial Services spravuje druhou největší globální síť se 25,7 miliony akceptačních míst. Tato 
obsahují rovněž místa, kde jsou akceptovány karty Diners Club - Discover je vlastníkem Diners Club 
International. Nárůst sítě Discover v roce 2013 činil 4,2 milionu míst. Ten byl zapříčiněn nově navázanými 
vztahy s jinými sítěmi a acquirery - ConCardis a EasyCash v Německu, italské Setefi, Redecard a Cielo v Brazílii. 
V Číně, kde navázal Discover spolupráci se sítí UnionPay, dokonce početně převyšuje akceptační místa MasterCard 
a Visa.  
 
Další čtyři světové značky významně benefitují z obdobných vztahů s Discover. 
 
BC Card, jihokorejský přímý poskytovatel karet, ale i licencí pro ostatní emitenty karet zmíněné značky, vydává 
karty nesoucí bankovní identifikační číslo (BIN) od společnosti Discover. To zajišťuje držitelům těchto karet 
možnost uplatnit je na všech těch místech (25,7 mil), která jsou platná též pro Discover a Diners. 
 
Karty RuPay jsou vydávány v Indii členskými bankami finanční instituce National Payments Corporation of India 
(NPCI) - organizace vzniklé na podporu maloobchodu z pověření Reserve Bank of India. Tyto karty nesou 
identifikační čísla BIN taktéž od Discover a poskytují uživatelům globální síť akceptačních míst Discover (25,7 mil). 
 
JCB - japonský poskytovatel kreditních karet - nabízí uživatelům 25 milionů akceptačních míst po celém světě, 
z toho dvě třetiny se nacházejí mimo Japonsko.  
 
UnionPay má dle odhadu 18,9 milionů míst celosvětově, z čehož se 9 milionů nachází v Číně, zbylá umístění jsou 
rozprostřena po více než 140 zemích a zahrnují též americké maloobchody akceptující Discover. 
 
Síť American Express čítá dle odhadu 16,1 milionů akceptačních míst, včetně obchodů, bankomatů a 
zprostředkování OTC. 
cardmag l roman kotlán l zahraniční zdroje 
 
 

 

 
 



 
 
 
cardmag no 2.2014                                                                                              29                                                                                            © květen 2014 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
cardmag no 2.2014                                                                                              30                                                                                            © květen 2014 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
cardmag no 2.2014                                                                                              31                                                                                            © květen 2014 

 

 

 

NFC & CONTACTLESS 

MasterCard kupuje poskytovatele technologií pro mobilní transakce C-SAM 
 
Účelem akvizice je usnadnit spotřebitelům nakupování pomocí mobilních zařízení 
 
Barcelona 26. února 2014 – Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách, dnes na kongresu Mobile World oznámila, že uzavřela smlouvu o koupi společnosti C-SAM, předního 

poskytovatele softwaru a služeb pro mobilní peněženky a zařízení. Koupí společnosti C-SAM 
MasterCard urychlí globální vývoj a zavádění mobilních peněženek a platebních řešení včetně 
rozvoje své digitální služby MasterPass™. To je výsledkem globálního strategického partnerství, 
které obě společnosti uzavřely v prosinci 2012. 
 
Řešení C-SAM jsou základem řady komerčních mobilních platebních služeb v Indii, Japonsku, 
Mexiku, Singapuru, USA a Vietnamu. Platforma C-SAM umožňuje i cílené nabídky zákazníkům, 

věrnostní programy, bankovnictví, služby placení účtů a složenek (Bill Pay) a nefinanční zabezpečené transakce. 
Osvědčené know-how společnosti C-SAM v oblasti vývoje mobilních platforem umožní společnosti MasterCard 
společně s finančními institucemi uvádět na trh nová, moderní a bezpečná řešení. Díky infrastruktuře C-SAM pro 
aplikace v zařízeních i zázemí umožní společnost MasterCard spotřebitelům používat technologii MasterPass v 
prodejnách i on-line prostřednictvím řady komunikačních technologií jako např. NFC, QR a čárových kódů či 
odbavení na dálku. 
 
„Životní styl dnešních spotřebitelů je digitální – nakupují novými způsoby pomocí mnoha nových produktů a 
zařízení. Začlenění mobilní platformy C-SAM do společnosti MasterCard nám umožní rychleji a lépe přicházet se 
širší nabídkou mobilních a virtuálních řešení – a spotřebitelům tak nabízet pohodlí a možnost volby při současném 
zvyšování hodnoty našich rozrůstajících se partnerství s telekomunikačními firmami, vládami i obchodníky,“ 
prohlásil Ed McLaughlin, ředitel společnosti MasterCard pro nové platební technologie. 
 
„Akvizice ze strany společnosti MasterCard je významným milníkem v historii firmy C-SAM. Se společností 
MasterCard jsme sice měli silný a dlouhodobý vztah, ovšem naši pracovníci se nyní nemohou dočkat, až se 
oficiálně stanou součástí moderní a ve svém oboru špičkové organizace a budou moci pracovat na ucelených 
řešeních pro mobilní zařízení, určených poskytovatelům služeb na celém světě,“ řekl Felix Marx, generální ředitel 
společnosti  
C- SAM. 
 
Uzavření transakce podléhá schválení regulačními orgány a očekává se, že k němu dojde v prvním čtvrtletí 
letošního roku. 
 
 
 

Bezkontaktní platby MasterCard PayPass™  nově v automatech 
DELIKOMAT 
 
Praha, 8. dubna 2014 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách, připravila ve spolupráci s bankou ČSOB, její obchodní značkou 
Era a společnostmi DELIKOMAT a Ingenico nové, zatím jedinečné využití bezkontaktní 
služby PayPass™. Začíná tak éra bezkontaktního placení v nápojových a výdejních 
automatech společnosti  DELIKOMAT, na veřejnosti známých i pod obchodní značkou 
cafe+co.  
 
Společný projekt firem MasterCard, ČSOB, DELIKOMAT a Ingenico umožňuje lidem, aby při nákupu v nápojových 
a výdejních automatech nemuseli pracně hledat či shánět drobné mince, ale pohodlně za kupované zboží zaplatili 
pomocí bezkontaktní platební karty. Platit bezkontaktně je nyní možné v asi 200 automatech DELIKOMAT po celé 
České republice umístěných v různém prostředí - od veřejných institucí a škol, přes zdravotnická a sportovní 
zařízení, až po nádraží a letiště.  
 
O tento způsob placení je mezi lidmi zájem. „Z nedávného průzkumu Master Index společnosti 
MasterCard pro Českou a Slovenskou republiku vyplynulo, že 69 % majitelů karet raději platí jejich 

prostřednictvím než hotovostí. A ti, kteří vlastní bezkontaktní kartu, pak většinou 
preferují platbu bez nutnosti zadávat PIN,“ říká Martina Kirchrathová, Commerce 
Development Director společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. Tuto 
možnost jim dává právě bezkontaktní technologie MasterCard PayPass při platbách do 500 Kč.  
 
Polovina lidí používá kartu k placení několikrát týdně a nejčastějším zbožím, za které lidé platí 

kartami, jsou potraviny a věci každodenní spotřeby. Respondenti navíc vyjádřili zájem platit kartou třeba i u 
lékaře, na poště či ve veřejných institucích. Takový rozvoj aktivně podporuje ČSOB, která by ráda do budoucna 
platby rozšířila i do dopravy či do dalších automatů. ČSOB a Era již nyní díky mobilnímu terminálu umožňují 
akceptaci karet v místech, kde dosud dominovala výhradně hotovost - třeba na tržištích nebo u drobných 
obchodníků. Možnosti využití jsou v podstatě neomezené. „Vítáme projekty, které jsou netradiční a 
pokrokové, posouvají nás dopředu a zvyšují komfort našich zákazníků. Aktuálně máme 
nejzajímavější zkušenosti z projektů bezkontaktních plateb se společnostmi DELIKOMAT, Lukoil a 
Taiko. Další projekty z oblasti moderních technologií již brzy představíme veřejnosti a je na co se 
těšit,“ říká Roland Katona, manažer útvaru Acquiring, E-commerce a třetí strany ČSOB a Ery.  
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Vizí společnosti DELIKOMAT, významného hráče na trhu nápojových a výdejních automatů, je postupná instalace 
terminálů pro bezkontaktní platby do všech svých prodejních automatů v České republice. 
V budoucnu by tak bylo možné v automatech zakoupit pomocí bezkontaktní platební karty 
kompletní sortiment - tedy nejen kávu, ale i cukrovinky, bagety, balené nápoje, chlazená jídla atd.  
„Pravidelný konzument teplých nápojů z automatu u sebe za rok musí mít průměrně 22 
kilogramů mincí, aby si mohl vychutnat svoji oblíbenou kávu! Správný počet mincí ale 

nemáme vždy po ruce a tak se s bezkontaktní platební kartou cesta ke kávě či jinému občerstvení 
stává rychlejší, jednodušší a pohodlnější,“ říká Daniel Novák, projektový manažer společnosti Delikomat. 
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Přes 30 milionů nákupů zaplatili Češi 
v roce 2013 bezkontaktními kartami 
 
Praha, Česká republika, 13. března 
2013 - Nejnovější statistiky Visa 
Europe ukazují, že v roce 2013 držitelé 
karet Visa využili svých bezkontaktních 
karet k více než 30,7 milionům nákupů na území České 
republiky, kdy své karty jednoduše přiložili k platebnímu 
terminálu. Pro srovnání: v roce 2012 byly takových 
transakcí pouhé dva miliony, což ukazuje, že čeští 
zákazníci si pohodlí a rychlost platby bezkontaktní 
kartou velmi oblíbili.  
 
V roce 2013 bylo bezkontaktními kartami Visa zaplaceno 

30,7 milionu nákupů 
Bezkontaktní karty dnes přijímá téměř 30 tisíc terminálů v Česku 
V oběhu je 1,7 milionu bezkontaktních karet Visa 
Průměrná hodnota transakce bezkontaktní kartou je 425 Kč 
 
Bezkontaktní transakce vzrostly nejen v České republice, ale v celé Evropě a jen prostřednictvím karet Visa bylo 
během loňského roku provedeno rekordních 340,1 milionu bezkontaktních transakcí.  
Pět největších trhů z hlediska bezkontaktních transakcí Visa za uplynulých 12 měsíců: 
 
Polsko (158,7 milionu transakcí)  

Velká Británie (94,3 milionu transakcí) 
Česká republika (30,7 milionu transakcí)  
Slovensko (23,1 milionu transakcí)  
Španělsko (17,5 milionu transakcí)  

 
Počet bezkontaktních terminálů vzrostl o 265 procent, přičemž nově se terminály objevily v řetězcích typu 
McDonald´s, KFC, DM Drogerie, Albert, C&A, Starbucks, Lidl, Obi, Datart, Cinema City a u mnoha dalších. Celkový 
počet bezkontaktních terminálů v České republice dosahuje téměř třiceti tisíc.  
 
Statistiky ukazují i masivní nárůst bezkontaktních karet Visa v oběhu - oproti prosinci 2012 došlo k meziročnímu 
nárůstu o 288 procent. Celkově je nyní v České republice 1,7 milionu bezkontaktních karet Visa. Celkový počet v 
Evropě činí 80,6 milionu, což je proti roku 2012 zvýšení o 158 procent.  
 
Průměrná hodnota nákupu placeného bezkontaktní kartou v České republice v roce 2013 byla 425 Kč, což zhruba 
odpovídá týdenní útratě v supermarketu. To ukazuje, že spotřebitelé si oblíbili bezkontaktní karty hlavně pro 
pohodlné pravidelné nákupy. V celé Evropě je průměrná hodnota transakce 250 Kč, což svědčí o tom, že Češi 
patří k nejaktivnějším uživatelům bezkontaktních karet v Evropě. „Byli jsme svědky obrovského nárůstu 
bezkontaktních karet Visa v České republice a zároveň rostl počet transakcí i objem takto 
zaplacených peněz,” říká regionální manažer Visa Europe úpro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš a 
dodává: „Objem v roce 2013 přesáhl 13 miliard korun, přičemž jen v prosinci se takto utratilo 2,7 
miliardy korun.“  
 
Londýňané si zase oblíbili platit bezkontaktními kartami za dopravu - v londýnských autobusech bylo 
bezkontaktními kartami Visa zaplaceno 10 milionů jízd. „Využití bezkontaktních karet ve Velké Británii dále 
poroste, v průběhu letošního roku budou tyto platby zavedeny i v londýnském metru. Chceme, aby 
platby nižších částek byly co nejrychlejší a nejpohodlnější. Naši zákazníci ve Velké Británii jasně 
vidí, že právě bezkontaktní karty jim toto umožňují,“ uzavírá Alzettová. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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EXKLUZÍVNĚ 
František Dostál: Lidé pravdě podobní  
 
Praha 30.4.2014 - V Tereziánském křídle Starého královského paláce  na Pražském hradě byla 29. 
dubna 2014 slavnostně zahájena výstava fotografií František Dostál - Lidé pravdě podobní. Jde o 
v poslední době nejrozsáhlejší výstavu fotografií Františka Dostála. 
Pořadatelem výstavy je Správa Pražského hradu a České Centrum Fotografie.Jedním z mediálních partnerů je 

také magazín cardmag. Výstava potrvá od 30. dubna do 6. července 2014, denně od 10 do 18 hodin. František 
Dostál poskytne magazínu cardmag rozhovor, který přineseme v letním vydání.  
 
S tvorbu a profilem Františka Dostála se měli možnost seznámit čtenáři magazínu cardmag již v minulých číslech 
(#3.2013 a #4.2013) a zároveň také v rámci doprovodného programu na mezinárodní konferenci cardforum 
v listopadu 2013 ve Špindlerově Mlýně. V hotelu Harmony byla pro účastníky konference připravena expozice 
fotografií z cyklu „Letní lidé“, která je také součástí výše zmíněné výstavy „Lidé pravdě podobní“. 
 
František Dostál  
Jako fotograf patří mezi naše nejstarší dokumentaristy. Narodil se 21. července 1938 v Praze a s fotografickým 
procesem se seznámil během studií na průmyslové škole (1953-1957). Wikipedie nám o něm prozrazuje, že jeho 
nejslavnějším souborem jsou “Letní lidé”, který vznikal mezi roky 1968–1990 na břehu řeky Sázavy pod zříceninou 
hradu Hláska. Soubor už  vyšel také knižně ve dvou vydáních. Stejně tak ale autor propadl kouzlu pražské ulice. 
Pro jeho dílo je typický jemný humor těžící z absurdních setkání na jednom obrazu, na kterém se podílí autorův 
nevšední dar vidění. Přes nabídky se nikdy nestal fotografem z povolání. Jeho první otištěný snímek v roce 1964 
se objevil v týdeníku Květy a odstartoval tak Dostálovu spolupráci s tiskem. Z pohledu množství publikovaných 
fotografií i množstvím přijatých fotografií na mezinárodních salonech patří dodnes mezi české přeborníky. 
Fotograf má za sebou desítku autorských knih a na dalších se podílel, anebo je ilustroval.  V roce 2008 obdržel 
cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní dílo a stejně tak v roce 2013 uznání a poděkování u příležitosti jeho 
75. narozenin. 
 
cardmag l roman kotlán l foto archiv františek dostál 



 
 
 
cardmag no 2.2014                                                                                              35                                                                                            © květen 2014 

 

 

 

 



 
 
 
cardmag no 2.2014                                                                                              36                                                                                            © květen 2014 

 

 

 

BEZPEČNOST 
Fraud management společnosti Global Payments Europe eliminuje až 3/4 
podvodných transakcí 
 
Vídeň/Praha, 11.4.2014 - V rámci šestého ročníku konference Banking Innovation Forum hovořil Rodney Farmer, 
CEO společnosti Global Payments Europe, o rostoucím riziku fraudu, zejména v souvislosti s 
přesunem citlivých dat do cloudu. O tom, jak tato rizika eliminovat, jsme se proto blíže 
pobavili s Lukášem Pokorným, manažerem ATM & Fraud Prevention ve společnosti Global 
Payments Europe, který  je ve své pozici odpovědný za plánování a řízení životního cyklu 
produktů a služeb. 
 
cardmag: V poslední době jsme byli svědky celé řady velkých případů zneužití citlivých dat. V 
souvislosti s tím se také stále častěji skloňuje důležitost sofistikovanějších systémů pro oblast 
detekce a prevence podezřelých transakcí. Jsou tato opatření opravdu nutná? 
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Ano, jednoznačně. Strmý a trvalý nárůst plateb na internetu a 
nově se objevující alternativní platební metody v podobě nejrůznějších cloudových řešení jsou spojeny s jiným 
druhem rizik, než kterým jsme čelili v minulosti. Je tedy na místě jít s dobou i v prevenci před podvody a 
implementovat nová sofistikovaná řešení pro ochranu uživatelů těchto platebních metod. 
 
cardmag: Takže obavy z útoku hackerů jsou opodstatněné, nebo je to jen velká bublina? 
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Hacker je to správné slovo. Ze statistik asociací vyplývá, že fyzické 
zneužívání platebních karet na POS terminálech nebo bankomatech je vytlačováno právě zneužíváním platebních 
instrumentů na internetu. A to je živná půda pro hackery - jak jednotlivce, tak i dobře organizované skupiny, 
páchající masivní kybernetické útoky s cílem zcizit citlivá data. Bezpečnost dat má pro nás velkou prioritu, a proto 
jsme v oblasti monitoringu transakcí implementovali úplně nové řešení pro fraud management. 
 
cardmag: Můžete stručně popsat hlavní výhody svého nového systému? V čem je tak výjimečný? 
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Tento systém představuje komplexní řešení, které odráží potřeby 
našich zákazníků a hlavně se dokáže rychle adaptovat na nové scénáře fraudu. Náš fraud management je vhodný 
jak pro issuerský monitoring - tedy z pohledu vydavatele karet, tak i pro acquirerský monitoring, tj. z pohledu 
správce zařízení bankomatu, platebního terminálu či e-shopu. Unikátnost vidím také v tom, že jsme tento systém 

implementovali také do prostředí naší platební brány GP webpay a jsme tak schopni 
monitorovat transakční požadavky již na úrovni platební brány, tedy ještě před tím, než je 
zahájen samotný autorizační proces platby. V tom je jistá výjimečnost systému Global 
Payments Europe, daná především velkými nároky na bezpečnost a inovativní přístup. 
 
cardmag: Jak dlouho je tento produkt na trhu?  
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Již v roce 1997 jsme představili první in-
house nástroje pro monitoring podezřelých transakcí a tento produkt od té doby neustále 
zlepšujeme a inovujeme. Aktuální fraud prevention management, který nahrazuje předchozí 
systém a jehož implementaci jsme dokončili v loňském roce, nyní postupně nasazujeme i 
svým klientům. Chtěl bych zdůraznit, že vysoký přínos nového systému není jen v technologii 
samotné, ale zejména v jeho spojení s know-how našich specialistů z oddělení Fraud a 
Chargeback a dalšími relevantními službami, které poskytujeme.   
 

cardmag: Mohou tento systém používat pouze banky, nebo i jiní uživatelé? 
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Primárně tento systém využívají banky, ale samozřejmě má přínos 
i pro obchodníky (v minulosti nás již oslovili někteří agregátoři e-shopů). Obecně mohou tento systém používat 
issueři, acquireři, procesoři i obchodníci.  
 
cardmag: Jaká je úspěšnost tohoto systému? 
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Úspěšnost je přímo úměrná tomu, jak jsou v systému nastavena 
pravidla. Velkým přínosem tohoto modulárního řešení je právě široká škála možností nastavení tohoto systému a 
umělá inteligence, neboli „samoučící modul“.  
 
cardmag: Umělá inteligence zní velice sofistikovaně. Můžete přiblížit, o co přesně jde?  
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Osobně mám od tohoto modulu velká očekávání. Princip umělé 
inteligence spočívá v tom, že se systém učí chování držitele karty a pro každou jedinečnou kartu vytváří svůj 
vlastní profil. Na základě tohoto profilu systém určí, zda se jedná o transakci podezřelou, podvodnou, nebo 
korektně provedenou držitelem.  
 
cardmag: Jakým směrem se ubírají současné trendy v oblasti fraudu? 
Lukáš Pokorný, Global Payments Europe: Trendy jsou závislé na samotném vývoji platebních metod. Dříve 
byly zneužívány karty s   magnetickým proužkem, a proto se zavedla EMV technologie čipových karet.  Modus 
operandi zločinců se v současné době přesouvá ze zneužívání fyzických karet na „card not present“ (CNP), 
zejména tedy ecommerce transakce. V reakci na nárůst podvodů na internetu Global Payments Europe 
naimplementovala 3D Secure řešení pro platby kartou, čímž se zločincům řádně přiskřípla křidýlka. Další vývoj 
trendu vidím v nárůstu alternativních plateb, jako například NFC a digitální peněženky. Platební služby začínají 
přinášet i nebankovní instituce, jako je Facebook, Google nebo mobilní operátoři, kteří se také pomalu ocitají 
v hledáčku kybernetických zločinců.  
  
cardmag l vít skřebský l Global Payments Europe l foto Global Payments Europe 
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Geolocation Security & Commerce Services  
Zabezpečení dle polohy & prodejní služby 
 
Spolupráce mezi MasterCard a Syniverse by měla přinést ochranu proti podvodům, předplacené 
datové balíčky a nabídky místního zboží a služeb cílené na vlastníky mobilních telefonů cestujících 
přes hranice státu.  
 
Syniverse, jejímž vlastníkem je Carlisle Group, je celosvětově předním dodavatelem velkoobchodních, real-time a 
interoperabilních služeb s přidanou hodnotou pro operátory mobilních sítí a velké korporace. Tyto služby zahrnují 
textové zprávy, roaming, reportování v reálném čase a optimalizaci hlasových schránek. Syniverse zajišťuje 
odběratelům cestujícím do zahraničí propojení domácí mobilní sítě s operátory zahraničních mobilních sítí, které je 
nezbytné pro podporu hlasových a datových toků mezi odběratelem a jinými uživateli mobilních sítí. 
 
Syniverse má více než 1000 partnerů mezi operátory mobilních sítí se společným rozpětím až 5 
miliard telefonů. Mezi klienty patří na 500 velkých podniků, zahrnujíc též 8 z 10 největších 
amerických bank, jež využívají textové zprávy a jiné služby ke komunikaci se zákazníky. 
 
První nabídkou vzešlou z partnerství MasterCard a Syniverse bude služba na ochranu proti 
podvodům, která bude dostupná později v tomto roce pro zákazníky partnerských mobilních 
operátorů. Ti mají neustále aktualizované informace o poloze chytrých telefonů a tabletů svých 
zákazníků. Syniverse tak může tyto informace použít k rozpoznání, zda se zařízení daného uživatele nachází 
v těsné blízkosti místa, ve kterém byla týž uživatelem iniciována platební transkace via MasterCard. Zapojení do 
této služby bude dobrovolné. Ihned po zapnutí zařízení v cizině klient obdrží informativní zprávu o této službě 
spolu se standardní zprávou, která je již součástí nabídky Syniverse pro mobilní operátory, a která oznamuje 
uživatelům, že poplatky za roaming budou přičteny k cenám hlasových a datových operací. Při iniciaci transakce 
kryté tímto programem MasterCard kontaktuje Syniverse za účelem zjištění polohy telefonu. Výsledná výměna dat 
mezi operátorem mobilní sítě a finanční institucí, ke které dojde v rámci milisekund, poukáže pouze na 
bezpečnostní token, nikoliv na skutečné telefonní číslo nebo číslo účtu. Tento mechanismus je cílen na pokusy o 
zneužití padělku či kradené karty mimo zemi původu, jež dle MasterCard tvoří největší procento podvodů 
v zemích, které jsou součástí EMV. 
 
Vedle obdržení dodatečné ochrany před podvodem MasterCard předpokládá, že cestovatelé budou vystaveni 
menšímu riziku blokování transakcí, které je až 10krát častější, když je původem z cizí země. Součinnost 
MasterCard a Syniverse dále zajistí spotřebitelům volbu předplacených datových balíčků, které mohou pořídit 
přímo přes mobilní telefon ihned po příjezdu do zahraniční destinace. Podle Syniverse přibližně 75 milionů 
vlastníků mobilního telefonu se měsíčně pohybuje mimo domovinu, avšak celých 70% cestovatelů vypíná během 
pobytu svá zařízení a vyhnou se tak drahým poplatkům za roaming. Syniverse se domnívá, že pomocí 
předplacených balíčků bude moci nabídnout sazby podobné těm, které platí místní obyvatelé té které země. 
 
Operátoři mobilních sítí tak budou mít možnost výdělků z cílených nabídek cestovatelům, které, v rámci 
obchodních zájmů, doručí do jejich mobilů a počítačů. Zúčtovaní zakoupeného zboží a čerpaných služeb může být 
zahrnuto v účtu MasterCard, nebo předplaceném či dodatečně placeném účtu u mobilního operátora. 
 
Během posledních let MasterCard uzavřel spoustu dohod za účelem větší podpory přeshraničních plateb a tzv. 
card-linked nabídek, včetně rozšíření o (/koupě) Truaxis a oddělení předem placených kreditních karet společnosti 
Travelex. Partnerství se Syniverse také podporuje card-linked nabídky a umožňuje účastníkům příležitosti k tvorbě 
výnosů z digitální reklamy. Testování zmíněné služby na ochranu proti podvodům je pro Severní Ameriku a 
Evropu naplánováno na druhé čtvrtletí. Následně bude zahájen zkušební prodej v Evropě a Asii. Naopak u 
předplacených datových balíčků testování nutné není, je však potřeba přesně dodržovat místní zákony vztahující 
se k problematice předplacených produktů. 
 
cardmag l roman kotlán l zahraniční zdroje 
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American Express s novými kreditními kartami 
 
V dubnu 2014 uvedla společnost American Express dvě nové kreditní karty pro spotřebitele na 
americkém trhu. Obě karty odmění své držitele za frekvenci používání a výši vynaložených 
prostředků. 
 
Amex EveryDay - Kreditní karta je bez ročních poplatků a poskytne svému vlastníkovi o 20% více 
členských bodů navíc za každý nákup, pokud ji držitel použije k placení 20 a vícekrát během jednoho 

zúčtovacího období. Držitel karty obdrží 2 body za každý dolar 
utracený v supermarketu a 1 bod za každý dolar ostatní spotřeby. 
 
Teaser rate je pro nové vlastníky karty 0% po dobu počátečních 15 
měsíců. Po uplynutí této doby se úroková sazba zvedne v rozmezí od 12,99% do 
21,99% v závislosti na profilu užívání kreditní karty toho kterého uživatele. 
 
Amex EveryDay Preffered - Kreditní karta nabídne 50% nárůst členských 
bodů v případě použití karty k 30 nákupům během zúčtovacího období. Držitel 
karty obdrží 3 body za každý dolar utracený v supermarketu a 2 body za každý 
dolar na čerpací stanici. Dle American Express byly karty navrženy k odměňování 

spotřebitelů především v jimi preferovaných obchodních místech. Výzkum ukazuje, že cílový zákazník provede dvě 
platby kartou denně. Takový cílový zákazník je popsán jako tzv. multitasker, 
např. časově vytížené matky, které musí sladit rodinný, pracovní a společenský 
život. Design karet zahrnuje velký stříbrný hologram a kontaktní čipovou 
technologii (kompatibilní s rámcem EMV), která vyžaduje podpis, nikoliv PIN. 
Propagace v celostátní televizi, tisku a sociálních mediích započala v dubnu 2014 
 
cardmag l roman kotlán l zahraniční zdroje l www.americanexpress.com 
 
 
 
Lidé mohou prostřednictvím MasterCard přispět na 
věci, které se za peníze koupit nedají: Stačí jediné 

kliknutí na Facebooku 
 
Praha, 6. březen 2014 - MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, 
pořádá sbírku pro charitativní organizaci Dobrá rodina. Sbírka je unikátní v tom, že pro příspěvek 
není třeba sáhnout do vlastní peněženky. Stačí přiložit ruku na srdce a kliknout na tlačítko v aplikaci 
na sociální síti Facebook. Peníze věnuje sám MasterCard.   
 
Společnost MasterCard se rozhodla podpořit organizaci Dobrá rodina www.dobrarodina.cz, která pomáhá najít 
maminku opuštěným právě narozeným dětem. Každý, kdo přeje miminkům starostlivou rodinnou 
péči, se může jednoduše zapojit. Na sociální síti Facebook bude od 4. do 31. 3 2014 spuštěna 
speciální aplikace, ve které stačí uživatelům kliknout na příslušné tlačítko a MasterCard za ně pošle 
finanční příspěvek. Výše příspěvku se liší v závislosti na aktivitě uživatelů: Za kliknutí od srdce 
přispěje MasterCard 5 Kč, za sdílení nebo pozvání přátel k účasti na sbírce dalšími 2,50 Kč. 
  
„Podobnou sbírku jsme uskutečnili poprvé v období loňských Vánoc a rádi bychom ji 
pravidelně opakovali. Rodina je to místo, kde se setkávají různé generace a kde dochází k předávání 
hodnot, které jsou základem celé naší společnosti. Proto chceme, aby co nejvíce dětí mělo své 
milující rodiče.“ říká Martina Piskorová, marketingová ředitelka společnosti MasterCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko. Tento typ charitativní sbírky, ve které se příspěvek odvíjí od aktivity uživatelů na 
Facebooku, aniž by museli vynaložit skutečné peníze, je v Česku výjimečný. „I když je prostředí sociální sítě 
Facebook pouze virtuální, může přinést reálnou pomoc těm opravdu potřebným,“ dodává Martina 
Piskorová. Obdobnou sbírku pořádá MasterCard i na sousedním Slovensku, kde její výtěžek putuje na pomoc 
dětem z dětských domovů a rodinám v ohrožení. Více informací na www.facebook.com/MasterCardCZ 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy  
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Milník pro digitální peněženku V.me - patnáct předních poskytovatelů 
internetových platebních služeb v Evropě spojilo síly pro společnou 
propagaci V.me mezi prodejci 
 
Praha/Londýn 26. března 2013 - Visa Europe oznámila uzavření nového partnerství s 
patnácti evropskými poskytovateli internetových platebních služeb (IPSP). Tím poskytla 
přístup ke službě digitální peněženky V.me jejich portfoliu internetových obchodníků a 
podpořila růst a dostupnost této služby. Ta by měla být zavedena i v České republice. 
 
Uzavřená smlouva zvýšila dosah služby V.me a i díky tomu Visa očekává, že k digitální peněžence 
bude mít přístup mnohem vyšší počet obchodníků.  
 
Noví partneři  V.me v Evropě: First Data, Pensio, Capita Software Services, The Logic Group, Sage Pay, CreditCall,  
FIS, Verifone, eCard, Dotpay, Worldline (dceřinná společnost Atos v e-platbách), Payline by Monext, Payzen by 
Lyra Network, Paybox (Point VeriFone), Be2Bill (Rentabiliweb) 
 
Wendy Martinová, ředitelka V.me by Visa, prohlásila: „Jsme velmi rádi, že tolik předních poskytovatelů 
internetových plateb se zavázalo podporovat V.me by Visa. Od spuštění služby koncem roku 2013 
jsou reakce na straně vydavatelů i prodejců velmi dobré. Partnerství, které jsme dnes představili, 
nám poskytne dostatečnou škálu a dosah, díky čemuž se V.me by Visa stane plně provozní komerčn 
službou na trzích, kde již funguje, přičemž do konce roku 2014 bude uvedena ještě na několika 
dalších v pilotní verzi.” 
cardmag l roman kotlán l grayling 

 

 

MasterCard a Syniverse přinášejí mobilním zákazníkům bezpečnost a klid 
 
Barcelona 26. února 2014 - Na Světovém kongresu Mobile World představily společnosti MasterCard 
a Syniverse svůj společný projekt k posílení platební bezpečnost a přinesly tak klientům při 
mezinárodních transakcích větší pohodlí. Stovky milionů spotřebitelů, kteří cestují do zahraničí se 
svými mobilními zařízeními, mohou bez starostí nakupovat a nemusí se obávat se o bezpečnost 
uskutečněných transakcí. A to díky provázání nastavení platebních karet s geolokací v mobilních 
zařízeních.   

 
Unikátní spolupráce má za cíl snížení podvodů s platebními kartami, které se odehrávají právě při 
přeshraničních transakcích. MasterCard a Syniverse jsou v současnosti v pilotní fázi projektu, který 
umožní provést platbu pouze tehdy, pokud bude připojen mobilní přístroj držitele karty v konkrétní 
geolokaci. Zákazník tedy tímto způsobem získá nad správou svých financí další bezpečnostní 
nadstavbu. Díky potvrzení, že místo prodeje a lokace mobilního zařízení držitele karty jsou 
totožné, snižují finanční instituce riziko nevhodných zamítnutí či protiprávních poplatků.  

 
„Tato spolupráce dvou globálních lídrů v oblasti technologií je skutečně převratná a otevírá celou 
řadu nových možností pro koncové uživatele. Spojením rychlosti a inteligence naší globální sítě a 
jejich kombinací s geolokačním řešením, umožníme vaší kartě MasterCard pracovat přesně tam, kde 
se právě nacházíte vy a váš telefon, ať už je to kdekoliv,“ říká Hany Fam, prezident globálních 
strategických aliancí MasterCard. 
 
Klienti by mohli mít ve chvíli příjezdu do zahraničí k dispozici výběr předpřipravených balíčků dat, které budou 
moci zakoupit přímo ze svých telefonů. Každý měsíc vycestuje ze své rodné země zhruba 75 milionů uživatelů 
mobilních telefonů, ale z toho jich 70 % vypíná po příjezdu do zahraničí telefon ve snaze vyhnout se poplatkům 
za roaming. Data pocházející z geolokace klientů můžou navíc přinést další možnosti nad rámec zvýšené platební 
bezpečnosti. Spolupráce s MasterCard a Syniverse, spočívající v zahrnutí prvku geolokace, umožní poskytovatelům 
mobilních služeb a obchodním značkám přesněji zacílit kampaně a zvýšit tak jejich relevanci. Tyto nabídky ve 
formě dobře načasovaných textových zpráv můžou oslovit zákazníky, kteří se právě nacházejí v těsné blízkosti 
konkrétních obchodů. Podle průzkumu, uskutečněného ekonomy ze SEEC pro Syniverse, existuje v oblasti 
poskytování dat o koncovém uživateli obchodníkům tržní potenciál odhadovaný na téměř 44 miliard dolarů.   
 
„Další fáze vývoje mobilních technologií vede přes expanzi různorodých hráčů na tomto trhu. Právě 
jedinečnost pozice společnosti Syniverse v tomto systému nám umožňuje sloužit jako mobilní most. 
Zůstáváme sice věrni naší tradiční spolupráci s mobilními operátory. Zároveň však rozvíjíme 
spolupráci s dalšími významnými firmami, což přináší našim zákazníkům nové možnosti a mobilním 
operátorům nové příležitosti jak zvýšit tržby. Současně to také vede k posílení loajality zákazníků,“ 
uvádí Jeff Gordon, prezident a výkonný ředitel společnosti Syniverse. 
 
S téměř dvěma miliardami karet v oběhu zpracovává MasterCard, společnost s nejpokročilejším systémem 
platebních technologií na světě, 65 000 transakcí každou minutu. Firma Syniverse v současnosti dosáhla 
celosvětově více než pěti miliard mobilních zařízení provozovaných skrze tisícovku poskytovatelů mobilních služeb.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Visa & MasterCard podporují HCE 
 
Visa a MasterCard zahájí v rámci EMV bezkontaktní platby na bázi technologie NFC (Near Field 
Communication) s podporou tzv. emulace karet (HCE).  HCE konkuruje těm platebním 
mechanismům, které jsou též na bázi NFC, ale ke shromáždění karetních údajů využívají Secure 
Element čipy (SE) ve smartphonech, jako například americký Isis. U těchto typů elektronické 
peněženky si musí emitent „najmout“ místo na SE čipu od příslušného mobilního operátora, aby zde 
mohl shromažďovat data o karetních účtech. 
 
HCE užívá ke komunikaci s přijímačem NFC platební aplikaci v paměti smartphonu od Androidu, která předává 
signál vzdálenému serveru, který je řízen emitentem a slouží k uchování karetních dat. Narozdíl tedy od 
bezkontaktní platby založené na principu SE, při použití HCE ani nedochází k transferu dat do pokladního systému 
prodejce. HCE tak dovoluje emitentům zcela eliminovat operátora z procesu platby kartou. Také to však znamená, 
že držitel karty musí nainstalovat různé aplikace pro jednotlivé emitenty a je sice možné uchovávat data více 
karetních účtů spolu s věrnostními programy a obchodními nabídkami v jedné HCE digitální peněžence, je to však 
technicky velmi náročné. Isis obsáhne obdobné množství dat s menšími obtížemi. 
 
Visa oznámila dostupnost specifikací, požadavků a manuálů, jak vsadit Visa payWave, bezkontaktní placení na 
bázi HCE podpořené v rámci prostoru EMV, do mobilní aplikace. Software Development Kit (SDK) pro HCE bude 
později v tomto roce přístupný pro zájemce o nasazení v rámci jejich systémů. Brzy poté Visa plánuje nabídnout 
emitentům hostovanou aplikaci v případě, že upřednostňují outsourcování HCE funkcionality. Taková platforma 
bude rovněž schopna zajistit bezpečnost bezkontaktních plateb tím, že pracuje s digitálními tokeny, nikoliv 
s šestnáctimístným číslem platebního účtu. Tento přístup nevyžaduje žádné změny současné infrastruktury 
pokladních míst. 
 
Visa HCE specifikace nepožaduje, aby bylo přenosné zařízení v kontaktu se vzdáleným datovým centrem 
v okamžiku platby, takové spojení totiž není vždy možné, např. při platbě za podzemní dopravu. V takovém 
případě telefon použije k dokončení transakce token, který je uložen v mezipaměti zařízení.  
 
MasterCard též plánuje uvést HCE specifikace a SDK v druhé polovině tohoto roku. Začátkem příštího roku přinese 
hostované aplikace, tedy platformu, která posílí tokenizaci a ukádání tokenů v mezipaměti telefonu, to vše za 
účelem podpory plateb při omezeném spojení s cloudem. Před každou transakcí bude specifikace požadovat PIN. 
 
Na světě jsou v současnosti 2 miliony obchodních míst s NFC čtecími zařízeními. V roce 2013 byl nárůst o 180% 
oproti roku předchozímu. Dále existují stovky tisíc míst (na území USA), kde jsou zařízení nefunkční, protože 
nebyla aktivována obchodníky daného místa. Větší rozšíření HCE můžeme očekávat na konci tohoto roku. Mezi 
nejslibnější trhy patří Kanada, Španělsko, Hong Kong, Singapore, Velká Británie, USA a Austrálie, kde 
infrastruktura bezkontaktních terminálů je téměř všudypřítomná, a to do té míry, že třetinu všech osobně 
provedených plateb přes akceptační síť Visa tvoří PayWave transakce. 
 
cardmag l roman kotlán l ze zahraničních zdrojů 

TECHNOLOGIE 



 
 
 
cardmag no 2.2014                                                                                              43                                                                                            © květen 2014 

 

 

 

Český Grayling posiluje - nově ho vede Ivo Mareš 
 
Praha, 6. března 2014 - Novým ředitelem poradenské společnosti Grayling Czech 
Republic se v polovině února stal Ivo Mareš. Ve funkci střídá Bena Pettera, který 
bude nově koordinovat mezinárodní projekty pro klíčové klienty v regionu 
střední a východní Evropy. V rámci regionu má Grayling přes 170 konzultantů 
v 15 zemích a poskytuje poradenské služby v oblasti Public Affairs, Public 
Relations a digitální komunikace klientům jako jsou například GE, Google, IBM, 
Jaguar Land Rover a Visa Europe. 
 
Regionální ředitel Graylingu pro CEE Jan Šimůnek uvedl: „Jsem rád, že se Ivo po devíti letech vrací do 
Graylingu a posílí náš tým v České republice. Věřím, že s jeho zkušenostmi upevníme naši pozici 
v oblasti integrovaných komunikačních kampaní a nabídneme naše služby také ryze českým 
firmám.“ 
 
Ivo Mareš se téměř celou svou profesní dráhu pohyboval v médiích a věnoval se překladatelské, publikační a 
editorské činnosti. Problematikou komunikace se zabýval i jako školitel komunikačních a PR dovedností. Od roku 
2005 působil jako mediální poradce na volné noze a v roce 2009 spoluzakládal pražskou PR agenturu Phoenix 

Communication.  
 
„Návrat do Graylingu vnímám jako příležitost propojit zkušenosti, které 
jsem získal v lokální agentuře, s vynikajícím know-how mezinárodní 
poradenské společnosti. Mou prioritou je rovnováha - na jedné straně 
excelentní služby pro naše klienty, na straně druhé vysoká míra 
porozumění pro potřeby médií. Celý náš obor se v dohledné době neobejde 
bez analýzy tzv. velkých dat. Inteligentní analýza a korektní interpretace 
bude základním východiskem pro dobrou komunikační strategii a zároveň 
zasadí „suchá fakta“ do zajímavých souvislostí,“ řekl Ivo Mareš, nový ředitel 
Grayling Czech Republic. 
 
 
GRAYLING  
Grayling je globální komunikační agentura, kterou tvoří 53 kanceláří v 26 zemích a 
více než 1 000 zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi v oblasti PR, PA, vztahů s 
investory, digitální sféry a pořádání akcí, stejně jako hluboké znalosti z řady odvětví. 
Více informací o společnosti najdete na www.grayling.com. V České republice patří 
Grayling k předním poradenským společnostem v oboru Public Relations a Public 

Affairs. Česká 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. Více informací o společnosti naleznete na www.grayling.cz.  
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling l foto grayling 
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Fundace, korporace, nadace, pacht, obmyšlený, výprosa, prekarista, 
koupěchtivec, závdavek, přestavek, rozhrada … 
 
To je jen několik termínů, které mohou ještě stále znít našemu uchu vzdáleně, možná i archaicky, určitě ale 
nezvykle. Vězte, že jde o výrazy, které jsou pro nás všechny více než aktuální, protože je přináší do našeho 
osobního života i podnikání nový občanský zákoník (NOZ) s účinností od 1. ledna 2014. 
 
Pojďme se spolu postupně na některé z nich podívat, abychom v kontaktu s partnery nebo s kamarády u piva 
neztratili ze své pověsti člověka se širokým aktuálním přehledem. Určitě se Vám budou hodit… 
 
Když se řekne „ KOUPĚCHTIVEC“ nebo přesněji „koupěchtivý“ … to znám, takový pocit se mě týká celkem často! 
Ale slovy NOZ jde o třetí osobu v případě uplatňování předkupního práva, která vstupuje mezi prodávajícího a 
předkupníka - pozor na záměnu s překupníkem! Být koupěchtivý podle NOZ tedy není nic špatného a rozhodně 
nejde o urážku. 
  
Když se řekne „ROZHRADA“ … pojem, kterým běžně vládli naši dědové, se v současné době vrací ve stejném 
významu. Rozhrada je vše, co rozděluje 2 pozemky od sebe, nejčastěji pak obyčejný plot. Může to být ale brázda, 
potok, zeď, mez, stromová alej apod. 
 
cardmag l ok l zdroj Beck-online 
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Silniční cyklistická sezóna 2014 s účastí magazínu cardmag 
 
Nově vzniklý amatérský silniční tým Eleven Cube Riders www.roadriders.cz vstoupil do letošní sezóny, kromě 

jiných, i s podporou magazínu cardmag. Jedna se o tým malý členskou základnou (9 závodníků a 2 
závodnice), ale na scéně amatérských soutěží nechce hrát určitě jen druhé housle! Tomu záměru 
přispívá i závodní historie, kdy současní členové jsou držiteli několika amatérských mistrovských titulů 
ČR. Hlavním polem působnosti v této sezóně bude Extraliga Masters www.cyklomasters.cz, kde se 
tým zaměřuje, kromě individuálních 
výsledků, hlavně na soutěž družstev. 
A Petr Kobík, loňský mistr ČR 

v časovce dvojic, pokukuje i po nějakém solidním 
výsledku na Mistrovství světa Masters, které se 
letos koná koncem léta ve slovinské Lublani. Po 
prvních závodech silniční sezóny 2014 má tým 
Eleven Cube Riders na kontě již několik 
pódiových umístění, včetně těch nejvyšších! 
Kromě Extraligy Masters se tým bude účastnit i 
dalších amatérských silničních závodů, ať 
jednorázových, tak dalších seriálů, ale těžiště 
působnosti pro sezónu 2014 bude již zmiňovaná 
Extraliga Masters a ostatní závody budou jen doplňkem, resp. kvalitním tréninkem pro dosažení preferovaných 
cílů. 
 
I když u nás nemá silniční cyklistika na růžích ustláno a ze strany státních úřadů se dá říct, že se jedná o házení 
klacků pod nohy, tak je to hlavně o lásce k této královně cyklistických disciplín. Když si uvědomíme, že vítěz 
standardního silničního závodu obdrží např. karton piva od sponzorského pivovaru, jako první cenu, a případně 
pár dalších drobností od dalších sponzorů závodu, tak jde opravdu o „srdcařství“! Proto náš tým uvítal podporu ze 
strany magazínu cardmag a snad se mu, jako poděkování, odvděčí i dalšími umístěními „na bedně“ s logem 
cardmag(u) na dresu! 
 
cardmag l pavel kryka l foto pavel kryka, roadriders, petr janouš 
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Studie: Mobilní bankovnictví je klíčové při změně banky 
Praha, 18. března 2014 - Mobilní telefony a online bankovnictví hrají ve světě klíčovou roli při 
rozhodování zákazníků o změně banky. Například pro 60 procent majitelů chytrých telefonů a 
tabletů v USA bylo na konci roku 2013 právě mobilní bankovnictví „důležitým“ nebo 
„nejdůležitějším“ důvodem pro výměnu primární banky. Ještě na počátku minulého roku to bylo jen 
48 procent respondentů. Ve své nové studii to uvedla globální poradenská společnost AlixPartners.  
Podle autorů studie bude tento celosvětový trend pokračovat s nárůstem počtu mobilních zařízení a času na nich 
strávených. „Dostupnost mobilního bankovnictví hraje u zákazníků čím dál větší roli při výběru 
banky. Banky, které selžou v inovacích, riskují ztrátu zákazníků a budou mít skutečný problém 
přilákat nové zákazníky,“ říká ředitel AlixPartners Bob Hedges. 
Zákazník s bankou v mobilu už nechodí na pobočky 
Paralelně s nárůstem využívání mobilního a online bankovnictví zákazníci o to méně využívají takzvané 
vysokonákladové bankovní kanály, jako je například pobočková síť. Podle studie navštěvují zákazníci pobočky své 
banky o 39 procent méně hned poté, jakmile začnou využívat mobilní bankovnictví. Mobilní telefon je a bude 
podle autorů studie hlavním nástrojem v bankovnictví. Také Žebříček Top 10 bankovních prognóz a trendů 
sestavený lídry bankovních a finančních služeb ukázal, že roku 2014 budou dominovat digitalizace, inovace 
a optimalizace bankovních poboček. Důraz se bude klást na zjednodušení bankovních procesů, personalizaci 
služeb a vylepšení mobilního bankovnictví. 
Čeští zákazníci jsou technologickou elitou Evropy 
Stejně podstatnou roli hraje celosvětově i online bankovnictví, v jehož užívání vynikají Češi. Podle nedávného 
mezinárodního průzkumu společnosti EY 74 procent Čechů spravuje svoji banku přes internet alespoň jednou 
týdně, Česko tak patří mezi prvních pět zemí v Evropě. Češi na druhou stranu navštěvují méně často pobočky.  
Příkladem nového trendu je online banka Zuno, která funguje zcela bez poboček. „Dnešní spotřebitel chce 
spravovat a mít pod kontrolou finance pomocí nejnovějších technologií a tam, kde si sám určí. 
Model online banky Zuno je postaven právě na principech kvalitního online a mobilního 
bankovnictví. Stále více zjišťujeme, že inovativní bankovnictví je to, co klienti chtějí a vyhledávají,“ 
říká Andrej Čársky, ředitel oddělení vývoje produktů a elektronického bankovnictví Zuno.  
„Online bankovnictví, je rychlejší, efektivnější a nevyžaduje takové náklady jako fyzické pobočky. I 
díky tomu mají klienti k dispozici víc benefitů v podobě nižších či nulových poplatků za služby, které 
jsou v tradičních bankách často zpoplatněné,“ dodává Andrej Čársky. 
 
Online banka Zuno  
zahájila svou činnost v roce 2010 na Slovensku, po kterém následovala v polovině roku 2011 Česká republika. 
Patří mezi vůbec první online banky působící v regionu střední a východní Evropy. Jako jediná banka v Česku ani 
na Slovensku nedisponuje žádnými fyzickými pobočkami, funguje pouze online. Během 3 let se ze start-up 
společnosti stala online banka s 200 000 klienty nabízející široké produktové portfolio (běžný účet s debetní 
kartou, spořicí účet, online půjčka a refinancování, kreditní karta nebo kontokorent). Nekonveční značka 
zaměřená na jednoduchost dle motta Less bank, more life. Další informace o českém zastoupení Zuno Bank AG 
naleznete na zuno.cz  
 
cardmag l roman kotlán l zuno l foto zuno 
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Banku v mobilu budeme v budoucnosti ovládat i hlasem 
… říká expert ze Zuno 
 
Magazín cardmag vyzpovídal Františka Cimbálika, specialistu 
mobilního bankovnictví online banky Zuno   
 

Jakou roli hraje v současnosti mobilní bankovnictví pro klienty bank? 
Využívají aktivně tuto službu? 
Mobilní bankovnictví využívá čím dál tím více klientů. Pozorujeme trend ústupu 
od návštěvy bankovních poboček směrem k využívání online a mobilního 
bankovnictví. Například mobilní bankovnictví Zuno se hned po uvedení stalo 
nejstahovanější aplikací na AppStore v Česku i na Slovensku. Celkem si aplikaci 
stáhlo 60 000 uživatelů z Google Play a AppStore. Měsíčně registrujeme 150 000 
přihlášení a uskutečňujeme na 12 000 plateb. Chceme, aby užívání mobilního 
bankovnictví bylo pro našich více než 200 000 klientů maximálně intuitivní a 
pohodlné.  
 

Jaké služby či vychytávky zákazníci preferují? 
Zákazníci preferují služby, které jim zjednoduší a urychlí jak komunikaci 
s bankou, tak i spravování financí. Jde např. o zadávání plateb skrz skenování 
faktur, QR kódy nebo vyhledávání nejbližších bankomatů pomocí ATM lokátoru. 
Dále si klienti skrz mobilní bankovnictví nastavují platební limity, dočasné 
blokování karet nebo internetové platby.  
 

Jak lze popsat typického klienta, jenž ovládá svoji banku víceméně jen 
přes chytrý telefon? 
Tento způsob je určen pro zákazníky, kteří potřebují jednoduše a rychle 
manipulovat se svými financemi kdykoliv a kdekoliv, aniž by museli navštívit kamennou pobočku. Tím ušetří čas, 
který mohou věnovat něčemu důležitějšímu, než je návštěva banky. Vzhledem k rostoucí popularitě chytrých 
telefonů a tabletů je každý klient potencionální uživatel mobilního bankovnictví. Přičemž věková hranice uživatelů 
se stále posouvá nahoru.  
 

S jakými novinkami se dnes mohou lidé setkat? 
Mobilní bankovnictví nabízí více možností, jak zjednodušit zadávání plateb, což je asi ta nejzákladnější služba, 
kterou klient od banky potřebuje. Proto přicházejí novinky jako skener faktur a poštovních poukázek, QR platby, 
P2P platby na telefonní číslo nebo NFC platby. Do mobilního bankovnictví postupně proniká čím dál tím více 
produktů, v některých bankách je přes ně možné zřídit si cestovní pojištění nebo bezúčelový úvěr. V mnohých 
aplikacích se začíná objevovat grafický přehled příjmů a výdajů, tzv. expense management.  V rámci mobilní 
aplikace Zuno se zákazníci nyní dovolají do kontaktního centra jedním kliknutím a nemusí již vyťukávat celé číslo. 

Zjednodušili jsme také úvodní stránku, finanční přehled a upravili 
jsme aplikaci tak, aby lépe kooperovala s operačním systémem 
Android. Klienti si mohou přes své mobilní telefony změnit Účet na 
Účet Plus a jedním kliknutím odeslat platbu, s dopředu vyplněnými 
údaji, podle příchozího požadavku. Také se zrychlila volba pro 
povolení či zakázání internetových plateb.  
 

Je mezi klienty oblíbená platba pomocí QR kódů? Co 
všechno to obnáší? 
Platba pomocí QR kódu je jeden z nejpohodlnějších a 
nejrychlejších způsobů, díky okamžitému a bezchybnému 
rozeznání údajů, jak zaplatit fakturu. Uživateli stačí pro načtení 
namířit telefon na QR kód a následně potvrdí platební formulář 
jako při standardní platbě. QR kódy je také možné generovat a 
přeposílat známým, kteří již nemusí při platbě zadávat naše údaje. 
 

Jak bude podle vás vypadat bankovnictví ve vyspělém světě za 10 nebo 20 let? 
Otázkou je, zda budou vůbec ještě existovat kamenné pobočky, kterých již dnes v některých zemích rapidně 
ubývá. Každou službu bude možné zřídit a spravovat online. Důležitým faktorem bude technologický vývoj 
mobilních zařízení. Já osobně si myslím, že ovládání hlasem bude běžná věc, také se budou běžně využívat 
takzvané wearable technologies, jako chytré hodinky nebo Google Glass. Necháme se překvapit, co přinese 
budoucnost. Každopádně trendem je přechod k jednoduchosti, rychlosti a vysokému uživatelskému komfortu.  
 

Jak se změní systémy placení a správy financí? 
Už současný vývoj směřuje k online bezkontaktním platbám, pomocí mobilního bankovnictví, což eliminuje placení 
v hotovosti. Klienti budou spravovat své finance zcela online, skrz různé druhy vyspělých aplikací, které budou 
monitorovat jejich plánované i neplánované výdaje a nejen jejich, ale i rodinných příslušníků. Systém bude dále 
uživateli radit, jak využít jeho finančních prostředků na základě jeho návyků.  
 
cardmag  l roman kotlán l zuno l foto zuno 

ROZHOVOR 
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Helmut Newton Paris Berlin 
 
Berlin, duben 2014 - Výstava Helmut Newton Paris Berlin mne ohromila hned 
v několika rovinách. Úžasné místo v berlínské budově Helmut Newton 
Foundation (Muzeum fotografie) jako stvořené pro vyjímečné události! 
Retrospektivní podívaná na hranici představitelného. Podívaná kde dialogy a 
doprovodný komentář si vytváří samotný pozorovatel, který je vtažen do 
mnohdy obskurního příběhu s rafinovaně vystavěnou atmosférou světa módy.  
Helmut Newton, mimořádně schopný umělec, módní fotograf, který 

neopakovatelným a nedostižným způsobem vtahuje diváka do příběhů, ve kterých hlavní roli sehrávají pocity, 
emoce, výraz, sex a představivost. Helmut Newton - nevšední, provokující, … inspirující. 
 
cardmag l roman kotlán l helmut newton paris berlin l foto helmut newton 
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Tim Buton v Praze 
 
Praha, duben 2014 - Tim Burton, filmový tvůrce, scénárista, producent a oscarový režisér 
se Pražanům představuje v Domě U Kamenného zvonu až do 3. Srpna (každý den kromě 
pondělků).  
 
Čas ještě máte, abyste si v ten pravý den vychutnali tuto ojedinělou záležitost, která je 
spojením komických, bizarních, hororových, karnevalových a jiných fantazijních prvků a je 
předkládána divákovi v podobě autorových skic, kreseb, výtvarných návrhů, fotografií, 
maleb i animovaných a sochařských instalací. Mr. Happyface nebo Romeo and Juliet podle 
Tima Vás zaručeně pobaví!  
 
cardmag l www.timburton.cz l grafika www.timburton.cz 
 
 
 
Stanley Kubrick as Photographer 
 
Vídeň, květen 2014 - Nejen pro fanoušky světově 
proslulého režiséra Stanleyho Kubricka připravila 
Bank Austria Kunstforum Wien expozici „Eyes Wide 
Open - Stanley Kubrick as Photographer“ 
 
Stanley Kubrick (1928-1999) je jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších režisérů dvacátého století. Jeho 
schopnost vyprávět dokonalé filmové příběhy je legendární a v mnohém nepřekonatelná. Nadčasovost a 
nezávislost jsou výrazem a trvalou značkou jeho tvorby. Svým geniem 
psal filmovou historii. Filmy, mezi něž patří např. 2001: A Space 
Odyssey, Mechanický pomeranč, Shining či Eyes Wide Shut se staly 
nepřehlédnutelnými skvosty pokladnice světové kinematografie.  
 
Výstava „Eyes Wide Open - Stanley Kubrick jako fotograf“ otevírá 
méně známou kapitolu jeho tvůrčí kariery. Pozornému divákovi ani 
v tomto případě neuniknou zásadní sdělení, které lze charakterizovat 
Stanleyho neopakovatelným viděním světa, používáním metafor a 
vlastní vizuální techniky. Výstavu je možné navštívit denně od 10 do 
19 hod ve vídeňské Bank Austria Kunstforum Sien, Freyung 8 
 
cardmag l roman kotlán l www.kunstforumwien.at 
 
 
 
 
 
Oslavte s námi dny plné emocí a barev a významná výročí … 
 
… a máme pro Vás skvělou zprávu, v teplých měsících roku bude rozhodně co slavit! 
 
V červnu můžete oslavit 
 
5. června - Světový den životního prostředí. Je věnovaný problematice a otázkám spojeným s ochranou životního 
prostředí na celé planetě a jako takový je to samozřejmě pro nás všechny jeden z nejvýznamnějších Světových 
dnů. Škoda jen, že to naše slavení občas životnímu prostředí spíše škodí :-( 
 
21. června - Mezinárodní den trpaslíků. Když jsme tento mezinárodní den objevili, zajásali jsme. Jenže záhy jsme 
zjistili, že tento den není určen všem těm malým lidičkám, kterým v dospělosti blimbají nohy v tramvaji, neboť 
malého vzrůstu nedostoupnou na podlahu. Škoda. Tento den slaví trpaslíci v zahradách. Pro některé pomocníci, 
kteří nosí štěstí, pro nás spíše kýč a přežitek a tak trochu ostuda příhraničních česko-vietnamských tržišť. 
Mezinárodní den trpaslíků založilo společenství pro ochranu zahradních trpaslíků. 
Vynikající zprávou je, že tento den - 21. Června - kromě letního slunovratu, můžete ještě slavit Den hrdosti. Je 
vždy vázán k týdnu letního slunovratu a oslavy doprovází v mnoha zemích průvody pestrobarevně oblečených lidí. 
V červenci s námi oslavte 
2. července - Světový den UFO. Tento den není pro oslavy náhodný, váže se k nálezu úlomků neznámého kovu 
v roce 1947 na jedné americké farmě, jejichž původ dodnes armádní vědci neodhalili. Tato událost dala světu 
označení takových předmětů názvem „UFO“ (Unidentified Flying Object) nebo chcete-li španělsky „OVNI“ (Objeto 
volador no identificado). 
5. července se můžete přidat k Juanovi Mannovi a jeho dni Free hugs, který se rychle šíří po celém světě, protože 
kdo by nechtěl být zadara obejmut! Co na tom, že se tento den umístil v tabulce 10ti nejabsurdnějších svátků a 
významných dnů na 4. místě. 
 
V srpnu 
 
2. srpna oslavme jeden z nejpozoruhodnějších vynálezů 20. Století – je totiž Den suchého zipu. Jeho vynálezce 
George de Mestral byl v roce 1941 fascinován pohledem na svého psa, jehož srst byla po návratu zvenku obalena 
semínky z rostliny, které na srsti pevně držely a ne a ne se pustit. Zkoumáním semínek pod mikroskopem zjistil 
George, že přilnavost způsobují malé háčky na nich a se svým zjištěním začal experimentovat. 
13. srpna - Den leváků. My praváci se můžeme cítit diskriminování tím, že v seznamu svátků a významných dní 
ten náš den chybí. Ale co – necítí se každý z nás někdy tak trochu jako levák? Navrhujeme, aby tento den oslavili 
leváci s praváky svorně dohromady.   
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Budete se bát … na návštěvě u H.R. Gigera 
 
Hans Rudolf Giger je švýcarský surrealistický malíř, sochař a návrhář, známy jako autor filmového Vetřelce a 
představitel uměleckého směru označovaného jako biomechanický surrealismus. Během jara a léta 2005 měli 
možnost zájemci shlédnout zásadní expozici z tvorby HR Giger v Praze.  
 
Vzpomínám si, že jsem byl z konceptu pražské expozice ohromen a pár dnů mi trvalo, než jsem se se zážitkem 
vyobrazených ponurých vizí plných expresionisticky ztvárněného zla vyrovnal.  
 
Pokud se budete pohybovat např. během léta podél Ženevského jezera, stačí odbočit z dálnice mezi Bernem a 
Ženevou a směřovat do městečka Gruyeres, kde můžete navštívit Muzeum HR Gigera.  
 
Je otevřeno denně od 10 do 20.30 hod (od listopadu do března je v pondělí zavřeno). 
  
cardmag l roman kotlán l hrgiger.com 
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