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EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
 
… v pohádkách je jistá nadčasovost a pravda … 
 
České společnosti není potřeba zvlášť představovat ruskou pohádku „Morozko“ - Mrazík. V polovině 
šedesátých let se pohádka přesunula z Východu sem k nám do střední Evropy (…) a získala si díky 
každoročním reprízám v televizi neobyčejnou známost a oblibu. Některé dějové pasáže obohacené o 
hlášky českého dabingu, či lépe čs. tvůrčího dabingu, téměř zlidověly.  
 
Ruská pohádka z minulého století s nadčasovým českým dabingem má i dnes co říci (…) Ani se 
dějově nepřehoupneme do druhé poloviny pohádky a už tu na nás vyskakuje hláška, která může 
směle konkurovat současným denním politickým zprávám v mediích: „Jiné babky mají taky 
hloupé dědky, ale ne tolik hloupé!“  
 
Po dějovém předělu se pohádka dostává do dynamičtějších pasáží, kdy se začíná počítat a 
rozdělovat majetek. Hlášku, kterou pronáší rozlícená Marfuša, je možné souměřit se soudobou 
hamižností mnohých: „Já chci taky ženicha, a peníze, a hodně peněz ! A hned !“ 
 
Poznámka k Východu: V některých zemích mají velká či největší města svou „čínskou čtvrť, chcete-li 
„chinatown“; u nás nejsou čínské čtvrti či „chinatown“, u nás bude asi rovnou čínská zem. 
 
 
 

Podobným způsobem bychom mohli pracovat s hláškami přirozeně bystrého, avšak z hlediska 
kontextu řídící mašinerie označovaného jako hloupého, Josefa Švejka (…), ale to je zase jiná 
pohádka pro jinou, nikoli vzdálenou, dobu. 

 
 
 
S úctou 
 
Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 

Díky MasterCard Priceless Cities si 
užijete evropská i světová města 
jako nikdy dříve! 
 
Praha, 14.3.2016 - Společnost MasterCard představuje 
českým majitelům platebních karet speciální program 
Priceless Cities, který v nejnavštěvovanějších městech 
světa nabízí jedinečné zážitky, speciální akce 
s možností prioritních vstupů na vybrané atrakce a 
další výhodné nabídky. Držitelé platebních karet 
MasterCard mohou program využít celoročně. Nyní je 
ovšem velmi aktuální v době jarních prodloužených 
víkendů v evropských metropolích nebo při plánování 
letní dovolené v různých koutech světa. 
 
Priceless Cities je unikátní globální program, díky 
němuž mohou držitelé karet MasterCard poznat známá 
města netradičním způsobem. Kdo by si nechtěl znovu 
a jinak užít například Londýn, Paříž, Istanbul, New 
York nebo Bangkok, tedy ta města, která za rok 2015 
patří mezi deset nejnavštěvovanějších na celém světě? 
V každém z nich přitom můžou vybírat ze čtyř 
kategorií akcí a zážitků: nákupy, jídlo, zábava a 
ubytování. V rámci Priceless Cities získají třeba 
vstupenky na nejžádanější představení a koncerty, 
podívají se do zákulisí a na běžně nedostupná místa 
nebo si užijí jedinečný gastronomický zážitek. 
 
Každé město má svoji specifickou nabídku. Například 
v Londýně lze díky Priceless Cities prožít jedinečné 
dvouhodinové nakupování v obchodním domě Harrods 
v doprovodu stylisty nebo strávit tři noci za cenu dvou 
ve W London hotelu na pulzujícím Leicester Square. 
Pokud dají držitelé karty přednost Paříži, nabízí se jim 
například nezapomenutelná večerní návštěva kabaretu 
LIDO DE PARIS spojená s večeří i s prohlídkou zákulisí 

kabaretu. Priceless Berlín upoutá mimo 
jiného i zajímavou gastro tour se 
speciálním čtyřchodovým menu. 
 
„MasterCard se neustále snaží zprostředkovat 
držitelům svých karet nezapomenutelné 
zážitky,“ říká marketingová ředitelka MasterCard 
Europe pro Českou republiku a Slovensko Martina 
Piskorová. „Češi si zvykli platit kartou i 
v zahraničí, více než polovina ji zde skutečně 
upřednostňuje před hotovostí. Priceless Cities 
je program, který funguje ve světě již delší 
dobu, a jsme proto velmi rádi, že můžeme tuto 
úspěšnou platformu nabídnout i českým 
držitelům karet MasterCard. Otevírají se pro ně 
nové možnosti, jak si užít navštívenou 
destinaci,“ doplňuje Martina Piskorová. 
Priceless Cities je nadstandardní globální program 
benefitů společnosti MasterCard, který je uživatelsky 
velmi jednoduchý. Držitel platební karty společnosti se 
zaregistruje na www.priceless.com a daný balíček, 
výhodu či slevu si online zakoupí nebo si vygeneruje 
voucher, který mu bude odeslán na jeho e‑mail. V 
průběhu cestování může pak výhody snadno využívat, 
a to prokázáním se daným voucherem nebo 
potvrzením o zaplacení z webu. Program je možné 
využít se všemi kartami MasterCard, držitelé karet 
World Elite a Platinum mají navíc k dispozici další 
speciální nabídky. 
 
Priceless Cities je nedílnou součástí světoznámé 
platformy Priceless („K nezaplacení“) společnosti 
MasterCard. Ta existuje již od roku 1997 ve více než 
110 zemích světa a v 50 jazykových mutacích. 
 
cardmag l best communications 
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Z cizinců na českých e-shopech nejvíce nakupují Slováci 

Praha, 7. března 2016 - Nakupování přes internet (e-commerce) je dnes u zákazníků již naprosto běžné, přesto je 
potenciál růstu v této oblasti stále velký. Třeba i proto, že na rozdíl např. od Velké Británie je v České republice 
sice velký počet e-shopů na počet obyvatel, ale jen málo z nich je terminalizovaných, tj. jen na velmi malém 
procentu z nich lze platit kartou.  

Zatímco počet internetových obchodníků je v obou zemích stejný (zhruba 37 tisíc), v České republice akceptuje 
platební kartu podle statistik Visa Europe pouze 10% e-shopů, ve Velké Británii je to téměř 70%. 

Prvenství Slováků je dlouhodobé, ztrácí Rusové 

Podle nejnovějších statistik Visa Europe za období od října 2014 do srpna 2015 na českých  
e-shopech nejvíce utratili Slováci, a to zhruba 950 milionů korun (35 milionů eur). Jde o meziroční nárůst o více 
než 50%. Na druhém místě jsou Britové s necelou půlmiliardou korun (18 milionů eur) a na třetím Američané 
s více než 400 miliony korun (15 milionů eur). Jejich útraty se meziročně zvýšily o 170%, respektive 130%. Další 
dvě pozice pak patří Němcům a Rusům. Rusové přitom v předchozím období zaujímali druhou příčku. 

„Zatímco cizinci z ekonomicky vyspělých zemí jsou zvyklí platit i na internetu kartou, u nakupujících 
z postkomunistických zemí, tedy včetně Slovenska nebo Česka, zatím v internetovém prostředí stále 
vítězí hotovost nebo platby na dobírku. Online platby kartou přitom mají celou řadu výhod. Jsou 
jednoduché, pohodlné, šetří čas a jsou bezpečné pro nakupujícího i obchodníka,“ říká Marcel Gajdoš, 
regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  

Na internetu se nejvíce utrácí za cestování 

Podle údajů Visa Europe cizinci na tuzemských e-shopech nejvíce zaplatili za cestování, tedy například za lístky na 
dopravu, v cestovních kancelářích nebo za pronájem dopravních prostředků (zhruba 1,3 miliardy korun). Dále pak 
za spotřební zboží, jako mobilní telefony, šperky, knihy (přes 890 milionů korun), a v neposlední řadě za 
specializované služby, mezi které patří například počítačové programy, kurýrní služby nebo odborné vybavení 
obchodních prostor (necelých 680 milionů korun). V nemalé míře pak cizinci utrácejí také za letenky a zábavu.  

cardmag l grayling 
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Britské e-shopy jsou u Čechů stále populárnější 

Praha, 14. března 2016 - Přes deset miliard korun (375 milionů eur) utratili Češi od října 2014 do září 2015 na 
zahraničních e-shopech kartami Visa. Dlouhodobě nejpopulárnější jsou ty britské, kde čeští zákazníci zaplatili 4,4 
miliard korun (162 milionů eur), dále pak americké s tržbami okolo 800 milionů korun (29 milionů eur) a irské 
internetové obchody, kde útraty činily zhruba 650 milionů korun (24 milionů eur). První pětici doplňuje 
Lucembursko a Německo. 

V období od října 2014 do září 2015 proběhlo celkem 8,3 milionů transakcí. „Češi milují nakupování na 
internetu a velká část z nich se dokáže orientovat v nepřeberné nabídce e-shopů. Proto již nemají 
problém nakupovat i na zahraničních webech, kde je pro ně navíc nabídka zajímavá, protože se liší 
od té, která je dostupná u domácích obchodníků,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

Nejvíce Češi utrácejí za zábavu 

A co Češi po internetu v zahraničí nejčastěji nakupují? Největší oblibě se těší produkty z oblasti volného času a 
zábavy, spotřebního a luxusnějšího zboží a letenky. V meziročním srovnání ovšem nejvíce narostla oblast nákupů 
ze supermarketů (+ 141%), plateb za pohonné hmoty (+ 68%) a služeb v oboru zdraví a krásy (+ 58%).  

Mobilní placení na vzestupu. Kdy předběhne internetové nakupování? 

Neustálému růstu obliby e-commerce pomáhají i nové a inovativní technologie placení. Velký boom se například 
očekává v oblasti mobilního placení (m-commerce). Visa Europe proto ještě letos v této oblasti spustí projekt ve 
spolupráci s Komerční bankou. Pilotní verzi tohoto nového a inovativního způsobu placení chystá také s Českou 
spořitelnou.  

„Budoucnost placení souvisí se změnou spotřebitelských návyků. Chytré telefony se stávají 
nejpoužívanějším elektronickým zařízením a postupný boom zažívají i wearables, jako jsou hodinky 
nebo náramky, které lze rovněž využít k placení. Ze statistik Visa Europe vyplývá, že mobilní platby 
rostou třikrát rychleji než nakupování přes internet. Například ve Velké Británii je již dnes 59% 
všech plateb na internetu realizováno přes mobil nebo tablet. Jsme na začátku velkých změn,“ 
dodává Marcel Gajdoš. 

cardmag l grayling 
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Banky v roce 2025: Mladí jsou konzervativní, „uberizace“ není na pořadu 
dne 
 
Praha 22. 3. 2016 - Jak bude vypadat retailové bankovnictví za 10 let? Výsledek studie České bankovní asociace 
ve spolupráci s VŠE je jednoznačný: bankovní pobočky mají svůj význam a nezaniknou, banky jsou vnímány jako 

instituce s největším zákaznickým pohodlím a i nejmladší generace preferuje 
služby bank před nebankovním sektorem. Budoucnost podle mladých mají 
bezkontaktní platby a platby mobilním telefonem. Role Fintech společností 

narůstá, ale nepřevládne. 
 
Za posledních 10 let se v českém bankovnictví mnohé změnilo, především to byl nástup moderních technologií 
internetového bankovnictví, ale i mobilní aplikace a bezkontaktní platby. A právě jako reakce na měnící se situaci 
na trhu bankovních služeb vznikla z iniciativy Vědeckého grémia České bankovní asociace studie Retailová banka 
2025: Mezigenerační střet nebo shoda? 
 
„Studie se pokouší nalézt hlavní směry změn bankovnictví v příštích deseti letech. Někteří odborníci 
se domnívají, že možnosti digitalizace jsou téměř neome-zené, takže bankovnictví by mohlo nabýt 
zcela virtuální po-doby. Oproti tomu konzervativnější názory poukazují na ne-zbytnost mezilidské 
komunikace a limity technologických změn. Určitá část názorových rozdílů souvisí s věkem, určitá 
část je vedena napříč demografic-kým spektrem. I proto je tato studie částečně pojata jako 
mezigenerační polemika,“ říká hlavní ekonomka ČBA Eva Zamrazilová. 
 
Jak bude vypadat české bankovnictví za 10 let 
Studie se zaměřila na budoucnost tří základních služeb, které banka poskytuje klientům - přijímání depozit, 
poskytování úvěrů a platební styk. Odpovídali respondenti z bank, respondenti z nebankovních institucí a studentů 
ekonomických vysokých škol. „Zajímavým zjištěním je vyvrácení hypotézy, podle které měly být ve 
vztahu k budoucnosti poboček bankéři optimističtější než nebankéři. V odpovědích se totiž bankéři 
domnívají, že počet bankovních poboček klesne více, než odhadují ostatní respondenti, bankéři jsou 
tak pesimističtější,“ říká Petr Teplý z Fakulty financí a účetnictví VŠE a potvrzuje, že pobočky dostaly šanci a 
pravděpodobně tak ani za 10 let nezmizí, budou se však muset změnit a více přiblížit k pohodlí klienta. 
 
Role Fintech společností narůstá, ale „uberizace“ není na pořadu dne 
S rozšiřující se digitalizací dochází i k proměně konkurenčního prostředí. Nefinanční ban-kovní subjekty (Fintech 
společnosti) zatím požívají výhod plynoucích z toho, že na rozdíl od bank nejsou výrazněji svázány pravidly 
nákladné regulace ani zatíženy minulými náklady. Problémem digitalizace u velkých a středních bank je inte-grace 
stávajících systémů, malé banky spatřují největší pro-blém v nákladech. „Přestože pro banky není jed-
noduché silné konkurenci čelit, protože mají na rozdíl od Fintech společností široké produktové 
portfolio, které je nákladné inovovat, výsledky studie ukázaly, že úloha Fintech společností při 
finančním zprostředkování je i přes jejich dynamický nárůst ve srovnání s bankami stále minoritní,“ 
uvádí Petr Teplý. Jeho slova potvrzují i odpovědi respondentů zejména mladší generace, kteří preferují služby 
bank před nebankovními subjekty. Navíc jsou napříč generacemi banky vnímány jako instituce s největším 
zákaznickým pohodlím. 
 
Respondenti bankám důvěřují 
Závěrem je možné říci, že banky jsou v České republice vnímány pozitivně u všech typů generací (Baby Boom, 
Generace X, Y a Z) a mají jejich důvěru, všechny generace jsou poměrně konzervativní, ani Generace Y a Z 
nevyžadují překotné inovace. 
 
O studii Retailová banka 2025 
Zdrojem dat je dotazníkové šetření, provedené Fakultou fi-nancí a účetnictví VŠE v období srpen-listopad 2015, 
kterého se zúčastnilo cel-kem 567 respondentů, z řad bankéřů, zástupců nebankov-ního sektoru a studentů 
vysokých ekonomických škol. Dále jsou zkoumány získané výsledky z pohledu čtyř generací re-spondentů: Baby 
Boom (datum narození respondenta 1945-1964), Generace X (1965 - 1976), Generace Y (1977 - 1994) a 
Generace Z (1995+). 
 
O České bankovní asociaci 
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících 
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 39 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat 
společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů 
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou 
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace 
a Euriboru. 
 
cardmag l roman kotlán l čba 
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Až 8 z 10 Slovákov si vybralo bezkontaktnú kartu Visa 
 
Bratislava, 10. marca 2016 -  Slovensko zaznamenalo prvenstvo v počte vydaných bezkontaktných kariet v rámci 
Európy - temer 100% všetkých vydaných kariet Visa na Slovensku je bezkontaktných. Takmer 3 milióny kariet 
Visa, 12,7 miliardy eur objem útrat a 236 miliónov transakcií Visa*. To sú hlavné parametre, ktoré charakterizujú 
rok 2015, jeden z najúspešnejších rokov Visa Europe na slovenskom trhu.  
 
U obchodníkov platíme na termináloch čoraz viac.  
Z celkových 236 miliónov transakcií kartami Visa bolo v minulom roku až 173 miliónov na termináloch u 
obchodníkov (POS). Oba ukazovatele - či už celkový počet transakcií ako aj počet transakcií u obchodníkov 
(POS)  zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom úctyhodný  dvojciferný nárast - počet všetkých 
transakcií (236 miliónov) narástol o 18% a počet transakcií u obchodníkov  (173 miliónov) narástol až o štvrtinu, 
teda o 25%. 
 
Podľa Marcela Gajdoša, riaditeľa Visa Europe pre ČR a SR, tento rapídny nárast odráža už bežné používanie 
bezkontaktnej technológie, na druhej strane počet terminálov u obchodníkov je stále na polovičnej úrovni 
EÚ. „Chceme sa zamerať najmä na akceptáciu kariet vo verejnom sektore, v doprave a u malých 
obchodníkov tak ,ako tomu je v západnej časti Európy, kde je bežné platiť kartou napríklad aj na 
farmárskych trhoch,“ hovorí Marcel Gajdoš.   
 
Celková spotreba kartami Visa na Slovensku bola v minulom roku na úrovni 12,7 miliárd eur, čo je o 10% viac 
ako v predchádzajúcom roku. Platbami Visa u obchodníkov sme prekročili hranicu 4 miliárd eur, čo znamená až 
18% medziročný nárast. Z celkových útrat domácností Slováci zrealizovali kartami Visa viac ako 10%.  
 
Trhu vládnu debetné bezkontaktne karty Visa 
Najobľúbenejším typom karty na Slovensku je opäť debetná karta Visa, ktorých máme 2,7 milióna a v minulom 
roku sme nimi zaplatili 12 miliárd eur. Zvyšok je rozdelený medzi kreditné karty, ktorých podiel v minulom roku 
vzrástol o 18%, karty firemne rástli o 17%, avšak najväčší rozmach zaznamenali karty predplatené, ktorých počet 
narástol o 43%. 
 
*Údaje v tlačovej správe nezahŕňajú karty Visa vydané mBank a Zuno bankou na Slovensku v žiadnom 
ukazovateli. 
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PRICELESS SPECIALS NA SLOVENSKU 
 
Situaci na Slovensku charakterizuje Josef Machala: „Plnit přání nám dělá radost“ 
 
Cardmag: Před rokem společnost MasterCard představila a spustila svůj speciální věrnostní 
program Priceless Specials. Čím se liší od klasických programů? 
 

Josef Machala, MasterCard: Jedná se o věrnostní platformu nové generace, která vrací zákazníkům platícím 
kartou MasterCard nebo Maestro v síti obchodních partnerů automaticky zpět na účet určitá procenta z výše 
nákupu. Držitelé platebních karet MasterCard nepotřebují mít desítky věrnostních kartiček různých obchodních 
řetězců a firem. Po registraci na internetové stránce platformy specials.sk se držiteli platebních karet MasterCard 
otevírá svět plný výhodných nákupů. 
 
Cardmag: U jakých partnerů mohou majitelé platebních karet MasterCard tento program využít? 
 

Josef Machala, MasterCard: Od začátku programu MasterCard Priceless Specials s námi spolupracují a mezi 
největší a nejznámější partnery patří například Orsay, Alpine PRO, Datart,  Kartago Tours nebo Pet center. Síť 
obchodních partnerů se i nadále rozrůstá.  
 
Cardmag: V čem vidíš výhodu programu Priceless Specials pro zákazníky? 
 

Josef Machala, MasterCard: Nedávný průzkum naší společnosti se zabýval názorem zákazníků na možnost mít 
výhody několika věrnostních karet zakomponované do jejich vlastní platební karty. A možnost sloučení více karet 
v jednu by uvítaly téměř tři čtvrtiny (72%) dotázaných. Průzkum tedy potvrdil, že lidé nemají rádi peněženky plné 
různých kartiček a nechtějí se zdržovat jejich hledáním a vytahováním při placení. Často se také stává, že danou 
kartičku zrovna nemají u sebe.  

ZE SLOVENSKA 
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Cardmag: Jsou dostupné nějaké bližší statistiky? 
 

Josef Machala, MasterCard: Platforma Priceless Specials existuje teprve necelý rok, na Slovensku a v Česku 
byla na konci května 2015 spuštěna ve světové premiéře. Zákazníci už jejím prostřednictvím zaplatili za nákupy 
180 milionů korun na 1 350 obchodních místech a u osmdesátky obchodních partnerů ušetřili přes 5 milionů 
korun. 
 
Cardmag: To jsou jistě pro Vás zajímavé výsledky. Ze zřejmé kolik procent vracejí obchodní partneři 
zpět zákazníkům? 
 

Josef Machala, MasterCard: Z každého nákupu u partnerského obchodu nebo firmy může zákazník získat mezi 
1 - 15% z objemu transakce dle pravidel obchodníka. Jednotlivé nabídky jsou na webu programu. Program 
Priceless Specials má však ještě jednu specialitu. Každý registrovaný uživatel má totiž možnost si splnit svůj tajný 
sen a nezáleží, jestli se jedná exotický zájezd, domácího mazlíčka, nebo drahou kabelku. Společnost MasterCard 
každý měsíc vybere jednoho šťastlivce a tomu splníme jeho přání. Plnit tato přání nám opravdu dělá radost. 
 
Cardmag: Můžeš uvést příklad splněného přání? 
 

Josef Machala, MasterCard: Samozřejmě. Lidé při registraci do programu vytvořili opravdu dlouhý a pestrý 
seznam přání, ze kterého je těžké vybírat. Jak již bylo zmíněno, lidé si nejvíce přejí exotickou dovolenou nebo 
domácího mazlíčka. Plnili jsme už ale také seskok padákem nebo projížďku v luxusním voze. Rádi vybíráme i 
netradiční přání, a proto jsme třeba pana Bronislava z Bratislavy poslali na lov sumců na řeku Ebro. Vášnivý rybář 
po tom toužil celý život a teď se mu to konečně podařilo. Způsob oznámení výhry a předání poukazu byl také 
jedinečný, proběhl totiž ve stylové rybářské restauraci, a že se jeho rybářský sen stane realitou, mu sdělil Leoš 
Mareš, ambasador programu. Navíc v rámci programu MasterCard Priceless Specials existují i krátkodobé 
kampaně, kde se vyhrávají i jedinečné zážitky 
 
Cardmag: Můžeš některé z nich uvést ? 
 

Josef Machala, MasterCard: Nad rámec pravidelných přání se držitelé platebních karet MasterCard a Maestro 
mohou zúčastnit speciálních kampaní. Proběhla soutěž o lístky na finále Ligy mistrů, o dovolenou za sto tisíc 
korun, vouchery na nákup potřeb pro zvířecí mazlíčky, soutěž o návštěvu pařížského Disneylandu nebo o 
víkendový pobyt v Londýně se stylistkou, nákupy a gurmánskou večeří. Velký ohlas měla i speciální soutěž o účast 
na zahajovacím večeru filmového festivalu v Cannes. Díky věrnostnímu programu MasterCard Priceless Specials si 
užijete nákupy a zážitky k nezaplacení.  
 
Cardmag: Díky za rozhovor. 
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MasterPass na Slovensku 
 
Na konci roku 2015 spustila společnost MasterCard na slovenském trhu platební službu MasterPass. Pro zákazníky 
její přednost spočívá v rychlé a bezpečné platbě v internetových obchodech nebo přímo v mobilních aplikacích. 
MasterPass je globální platební služba a na celém světě je nyní zapojeno přes čtvrt milionu obchodníků.  
 
Skládá se z platebního tlačítka MasterPass a digitální peněženky InCard MasterPass. Oba tyto prvky jsou 
propojeny pomocí akceptační sítě MasterCard, což umožňuje zákazníkovi realizovat platby na internetu velice 
jednoduchou, pohodlnou a bezpečnou formou. První obchodníci na Slovensku, u nichž lze tuto službu využít, jsou 
obchodníci, jimž akceptaci platebních karet pro internetové platby zajišťuje ČSOB.  

 
Obchodník má dvě možnosti, jak nabídnout tuto službu svým zákazníkům. Zaprvé 
integrovat platební tlačítko MasterPass přímo na stránky obchodníka. Druhou možností 
je využití platební brány CSOB banky, kde je platební tlačítko MasterPass již 
integrováno. Na výhody, způsob fungování a konkrétní příklady využití platební služby 
MasterPass jsme se zeptali Richarda Walitzy, viceprezidenta pro mobilní platby a 
inovace MasterCard pro ČR, SR a Rakousko. 
 
Cardmag: Na jakém principu funguje MasterPass? 
 

Richard Walitza, MasterCard: Zákazník si nejprve nainstaluje jednu z existujících 
digitálních peněženek, na Slovensku je to aplikace InCard MasterPass. V ní si vytvoří 
svůj profil a zaregistruje alespoň jednu svoji platební kartu, povolenou pro internetové 
platby. Potom zadá alespoň jednu doručovací adresu. Při nákupu je po stisknutí 
platebního tlačítka MasterPass vyzván, aby ve své digitální peněžence InCard 
MasterPass zvolil platební kartu a dodací adresu, kterou chce použít k dokončení 
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objednávky. Následně potvrdí přiložením prstu nebo zadáním 6místného PIN kódu celou platební transakci. 
 
Cardmag: Použití se zdá být jednoduché, je ale také bezpečné? 
Richard Walitza, MasterCard: Princip služby MasterPass je velmi jednoduchý a proces bezpečný a pohodlný. 
Při transakci totiž obchodník získá pouze doručovací adresu potřebnou k odeslání zboží a informaci o úspěšném 
provedení platební transakce, údaje o kartě se k němu nedostanou. Výhodou aplikace také je, že zákazník nemusí 
stále dokola zadávat údaje o platební kartě nebo doručovací údaje.  
 
Cardmag: Jakým způsobem a kde všude může zákazník platební službu MasterPass využít? 
Richard Walitza, MasterCard: Pohodlnou a bezpečnou platbu může zákazník využít třeba cestou z práce 
v tramvaji nebo během oběda v rušné restauraci. Zboží, službu nebo například jízdenku zakoupí online přímo z 
mobilního telefonu či tabletu.  
 
Cardmag: Můžete uvést nějaké příklady využití MasterPass? 
Richard Walitza, MasterCard: MasterPass se například velmi osvědčil v dopravě. V České republice můžete 
pomocí této aplikace nakoupit jízdenky u Českých drah nebo u Student Agency.  
 
Cardmag: Kde jinde je možné tuto platební službu využít? 
Richard Walitza, MasterCard: Další úspěšné uplatnění najdeme také na samoobslužných pokladnách 
hypermarketu Globus, hokejovém stadionu Dynamo Pardubice či v Národním divadle v Praze. Velmi brzy také na 
čerpacích stanicích nebo mycích linkách. Ve světě narazíme i na příklad baseballového stadionu newyorských 
Yankees, kde si pomocí aplikace můžete objednat a zaplatit jídlo a pití: Dále třeba ve více než 500 restauracích 
v Londýně. Nové velmi zajímavé implementace na Slovensku a v ČR se připravuji. Máte se na co těšit.  
 
cardmag l best communications 

cardmag l roman kotlán l obrázek použit na základě licence s CVS Consulting s.r.o. 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Annual card payments in Asia-Pacific set to double to $19.5 trillion by 2020 

London, 23rd February 2016 - Asia-Pacific is the largest as well as the fastest growing region for 
payment card expenditure; growing card acceptance creates opportunity for international card 
schemes 

Growth in spending will be driven by a three-fold increase in merchant outlets 

The value of card payments in Asia-Pacific grew by 25% in 2014 to reach $9.0 trillion, accounting for just under 
half of the global total card expenditure. 

The level of cardholding in Asia-Pacific is comparable to most other regions, but usage per card remains low. 
Cash continues to be used heavily and card acceptance is limited in some countries – Asia-Pacific’s density of 
outlets to population is far below the global average. The situation is changing, however, supported by official 
campaigns to encourage card payments and improve acceptance in several countries, for example in Malaysia 
and Thailand.  

Between 2014 and 2020, RBR forecasts the value of payments with cards issued in Asia-Pacific to more than 
double, to $19.5 trillion, stimulated by almost three-fold growth in the number of merchant outlets, with the bulk 
of these in China. The growth in value will be uneven across the region because countries are at vastly different 
stages of maturity: Japan, South Korea and Taiwan have reached maturity in terms of card penetration but India, 
Indonesia and Pakistan are underdeveloped and still have substantial scope to grow. 

Value of Card Payments in Asia-Pacific 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

 

UnionPay accounts for 70% of Asia-Pacific card expenditure 

UnionPay is the largest card scheme in Asia-Pacific and its share of card expenditure rose from 65% to 70% in 
2014, reflecting the rapid expansion of the Chinese cards market. UnionPay cards are issued in nine further 
countries in the region, but less than 1% of scheme spending in the region originates from cards issued outside 
China. Visa and MasterCard account for 15% and 9% of the value of Asia-Pacific card payments. JCB makes up 
2% overall, but has a 22% share in its home market of Japan. 

RuPay is the fastest growing domestic scheme 

Domestic schemes are issued in almost all countries in the region, but are generally used for cash withdrawals 
rather than payments and in most cases their share of payments is static or declining. RBR’s study shows that, at 
a regional level, they make up less than 2% of value. The fastest expanding domestic scheme is India’s RuPay, 
operated by the National Payments Corporation of India (NPCI). It has seen phenomenal growth since its 
inception in 2012, with issuers attracted by its lower processing fees and, by the end of 2014, RuPay’s share of 
India’s card expenditure had already reached 6%. 

 

 

 

2014 2020

$9.0 trillion

$19.5 trillion
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Share of Card Payments by Scheme in Asia-Pacific, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

UnionPay will face greater competition in its home market 

RBR expects UnionPay to maintain its position as the largest scheme in Asia-Pacific, in the short term at least. 
The scheme’s dependence on China makes it more vulnerable than its competitors to economic volatility and the 
end of its monopoly on bank card clearing in China has opened up the Chinese market to foreign players. Going 
forward, UnionPay will face increased competition, with all the international card schemes eager to exploit the 
potential that a more open Chinese card market presents. 

About RBR 

RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking 
automation and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium 
research reports on ATMs and payment cards. 
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Automated deposit ATMs are key component of branch transformation 

London, 12th February 2016 - New research highlights continued growth in the deployment of 
automated deposit ATMs and finds the technology is often a key component of banks’ branch 
transformation programmes 

Nearly a third of ATMs worldwide now offer automated deposit 

31% of ATMs worldwide now include automated deposit functionality, according to Global ATM Market and 
Forecasts to 2020, a highly respected annual study of the global ATM market, published by RBR. The research 
found that the share of ATMs with such technology increased by three percentage points in 2014, and that banks 
deploy automated deposit terminals (ADTs) for a wide range of reasons, some strategic, others more operational. 

While many banks use ADTs to increase branch efficiency by migrating routine transactions from tellers to the 
more economical self-service channel, others are increasingly deploying the technology as part of much broader 
branch transformation initiatives; increasing self-service provision while focusing on value-added services in 
branches. In addition, assisted self-service terminals - at which deposit is frequently a central service offering - 
have been deployed or piloted in every region, with substantial programmes being undertaken in many markets 
including China, Indonesia, Singapore, Russia, Turkey, the UK and USA.  

Automated deposit far more common in Asia-Pacific than any other region 

Automated deposit functionality is now available on 45% of ATMs in Asia-Pacific, home to Japan, 
China and South Korea, the world’s three largest automated note deposit markets. Chinese banks 
alone added 73,500 new ADTs in 2014. Sisi Wang, RBR’s China country specialist notes, “branch 
transformation is playing an increasingly important role in driving ATM deployment. Even in a 
relatively low wage economy such as China, banks believe they can generate efficiencies by migrating 
cash transactions to self-service channels.” 

$9.0 trillion

UnionPay 70%

Visa 15%

MasterCard 9.2%
JCB 2.0%

Other 3.7%
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In contrast to the Asia-Pacific region, Latin American deployers have historically not utilised automated deposit 
technology. However, a number of deployers in the region have now demonstrated its business case, and others 
are following suit. ADT numbers in Latin America grew by more than half to 11,000 during 2014, of which almost 
30% belonged to Mexican deployers.  

Share of ATMs Offering Automated Deposit, by Region, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Source: Global ATM Market and Forecasts to 2020 (RBR) 
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International brands to drive European commercial cards sector 

London, 23rd March 2016 - The European commercial cards sector presents a considerable untapped opportunity 
for international brands, as the range of businesses using such cards expands. 

Competition between schemes will intensify in the lucrative commercial cards sector 

Commercial cards represent just 4% of all payment cards in Europe according to RBR’s study Commercial Cards 
in Europe 2015. RBR believes that the sector has significant scope for expansion as many businesses do not 
currently use commercial cards. Furthermore, the interchange fee caps that came into force in the EU for 
consumer cards in December 2015 do not apply to commercial cards, resulting in increased demand from issuers 
seeking to boost revenues. Card schemes will vie to create suitable products to cater for this growing demand. 
RBR forecasts that the number of commercial cards in Europe will reach 57 million by 2020, up from 45 million in 
2014. 

Fuel cards account for the highest share of commercial cards but will decline 

RBR figures show that private label fuel cards represent the highest share of commercial cards, with 38% of such 
cards in issue in Europe at the end of 2014. Their share of the sector is forecast to decrease to 28% by 2020 as 
internationally-branded cards are increasingly promoted and hold greater appeal for the majority of businesses 
because they can be used for a broader range of expenses. 

Commercial Cards by Scheme in Europe, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          Source: Commercial Cards in Europe 2015 (RBR) 
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Visa’s strong position in the UK and France makes it the largest international scheme in Europe 

Visa, MasterCard and American Express account for virtually all internationally-branded commercial cards. Visa’s 
strong position in the UK and France – two of the largest markets for commercial cards – makes it the largest 
international scheme overall, ahead of MasterCard and American Express. It is interesting to note, however, that 
MasterCard cards are more prevalent than their Visa counterparts in more of the countries surveyed in RBR’s 
study. MasterCard’s share rose by two percentage points in 2014, thanks to strong performances in a 
number of markets, including Spain, Sweden and Turkey. 

American Express continues to make a big play on the commercial rather than on the consumer cards 
sector. There is a standardised process of issuing American Express commercial cards in multiple 
countries, which tends to be favoured by large multinationals, especially in Germany.  

Looking ahead, international schemes will increase their share of the European commercial cards market at the 
expense of private label fuel cards, which have traditionally accounted for the largest proportion of such cards. 
RBR’s study shows that there is much to be gained for schemes that can demonstrate the profitability of their 
products, based on interchange, financial support and other factors. 

cardmag l rbrlondon.com  

 

 

Domestic payment card schemes have strong presence in fast growing 
Middle East and Africa region 

London, 15th April 2016 - The Middle East and Africa (MEA) is the fastest growing payment cards 
region worldwide - domestic schemes account for two thirds of cards, offering significant potential 
for the international schemes 

MEA is the least developed and fastest growing payment cards region worldwide 

MEA is the fastest growing payment cards region worldwide, with the number of cards increasing by 18% to 540 
million in 2014, according to the latest figures from RBR. The region also has the world’s lowest level of 
cardholding relative to adult population, underlining the potential for further growth, which RBR forecasts will 
continue to outstrip that of other regions over the next five years. 

Domestic schemes are concentrated in a few countries 

Domestic scheme cards make up two thirds of the rapidly growing MEA card base, however they are 
concentrated in certain markets. The remaining cards are evenly split between MasterCard and Visa. 

Share of Cards by Scheme in MEA, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              

                                       Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

Iran is the largest market in the region and accounts for the most domestic cards, as international sanctions have 
precluded the issuance of international schemes. Fast growth in the Iranian market led to domestic schemes’ 
share in the region rising by two percentage points in 2014. 

Domestic scheme cards have also enjoyed success in the third largest MEA market: Nigeria. Historically, 
international card schemes steered clear of Nigeria, which allowed the domestic scheme Verve, operated by 
Interswitch, to build up a sizeable presence. Even though internationally-branded cards have seen strong growth 
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in recent years and dual-badged Verve MasterCard cards have been issued since 2011, Verve-only cards still 
account for 44% of the Nigerian card base. 

Domestic scheme cards also have a significant share in the smaller Moroccan market, where the lower issuance 
costs for domestic Centre Monétique Interbancaire (CMI) cards are attractive in a country where many 
cardholders do not require a card for usage abroad. 

Strong performance by MasterCard, in neck and neck battle with Visa 

MasterCard and Visa have almost equal numbers of cards in circulation in the region, but the former has seen the 
stronger recent growth. MasterCard has used various tactics to increase its share, including partnerships; for 
example in Kenya, two banks - Kenya Commercial Bank and Diamond Trust Bank – have begun to issue prepaid 
contactless MasterCard cards in partnership with the Nakumatt supermarket chain. These cards allow cardholders 
to accumulate loyalty points for purchases at Nakumatt outlets. 

Meanwhile, in South Africa MasterCard’s gain in share has come about through the launch of the South Africa 
Social Security Agency (SASSA) MasterCard debit card, with biometric functionality issued to social grant 
recipients by Grindrod Bank. This is part of a new system aimed at reducing benefit fraud and administrative 
costs. 

Despite vast potential, MEA cards market will be tough nut to crack 

Commenting on the potential for international card schemes in MEA, RBR’s Chris Herbert says: “The 
progressive lifting of sanctions in Iran should pave the way for the appearance of MasterCard and 
Visa cards in the country over the next few years, although it will take a long time for them to be 
issued on a large scale there”. 

The rapid growth and low penetration of internationally-branded cards more generally, demonstrate MEA’s high 
potential for international schemes. Nevertheless, the established presence and strong brand awareness of many 
of the incumbent domestic schemes also make the region challenging for other players. 
cardmag l rbrlondon.com  

 

 

European ATMs conference combines intelligent innovation with 
latest insights 

London, 24th March 2016 - On 14th and 15th June 2016, leading banks and technology suppliers will gather in 
London for European ATMs 2016, the largest conference dedicated to ATMs in Europe.  

Full two-day speaker programme comprises cutting-edge bank case studies 

European ATMs 2016 centres on a streamed speaker programme which contains bank case studies from around 
the world and includes keynote speakers from the European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Austrian Mint 
and the Bank of England. Industry experts share presentations on progressive ATM projects from a wide range of 
countries including Australia, Germany, Iran, Nigeria, Poland, Russia, Turkey and the UK.  

Confirmed topics addressed during the conference include: effective multichannel and omnichannel strategies, 
deposit automation and cash recycling, cardless and contactless ATM technology, biometric authentication, 
adapting ATM strategy to consumer behaviour, driving ATM profitability and insights into the future of ATMs. 

The ATM remains a vital touchpoint between banks and their customers 

The event is organised by specialist research and consulting firm, RBR, and the ATM Industry Association 
(ATMIA). Rowan Berridge, Associate at RBR notes, “from young markets with large unbanked 
populations, to the most sophisticated where consumers can choose from an increasingly wide 
array of banking channels, the ATM remains a vital touchpoint between banks and their customers”. 

Extensive exhibition area showcases the ATM industry’s latest innovations  

Delegates have the opportunity to engage directly with speakers, both in Q&A discussions and during the 
extended coffee and lunch breaks which offer an unrivalled chance to network with industry peers. Over 600 
senior executives, representing more than 200 organisations from 45 countries are expected to attend this year’s 
event. 

The large exhibition hall is an ideal space for making contacts and exchanging ideas while viewing the latest in 
ATM innovation and ingenuity. Prominent ATM manufacturers, software specialists and service providers display 
and demonstrate their latest offerings, often in conjunction with banks and IADs which bring their first-hand 
experience of implementing these solutions.  



 
 

 

cardmag no 2.2016                                                                                              31                                                                                            © květen 2016 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 2.2016                                                                                              32                                                                                            © květen 2016 

 

 

 

Conference Organiser, Rachel Kelley, says, “as banks increasingly focus on automating branch processes and 
IADs evolve to meet new market demands, this year’s event promises to inform with a high level of intelligent 
thinking and advanced ATM strategy”. 
cardmag l rbrlondon.com  

 

Visa and MasterCard continue to grow at the expense of Visa Electron and 
Maestro 

London, 4th March 2016 - Visa and MasterCard gain as a result of migration from Visa Electron and 
Maestro - Visa and MasterCard becoming the standard debit card offering for new account-holders. 

Visa brands account for the largest share of European payment cards 

Visa and MasterCard brands collectively account for 86% of all European payment cards, according to RBR’s 
report, Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016, which covers 31 countries in the region. Visa 
holds the largest share in Europe as a whole and in western Europe, while MasterCard has a larger share in 
central and eastern Europe (CEE). 

Share of Payment Cards in Europe, by Scheme, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Source: Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016 (RBR) 

Migration to Visa and MasterCard will continue despite interchange regulation 

RBR’s report shows Visa Electron and Maestro gradually being migrated to Visa and MasterCard - this can be 
expected to continue over the next few years, as the latter increasingly become issued as debit cards with current 
accounts. As a result of the EC regulation on interchange fees, differences in interchange fees, which may have 
helped drive this migration in the past, will no longer be such a significant issue; however, other factors such as a 
levelling-out of annual fees across different card products will now take on greater importance. Wider acceptance 
of Visa and MasterCard, compared to Visa Electron and Maestro, also makes these brands more appealing to 
cardholders, and in some markets a perceived association with payments rather than cash withdrawals will 
increase issuance of these schemes.  

Visa overtakes Visa Electron in CEE 

The number of Visa Electron cards was surpassed by the number of Visa cards in CEE in 2014 and Visa Electron’s 
share also fell in western Europe, largely as a result of issuers migrating their Visa Electron cards to Visa. This 
was particularly noticeable in Russia and Denmark - in the latter, no Visa Electron cards remained by the end of 
2014 as they had all been converted to Visa debit products. 

At the end of 2014, Visa was the largest scheme in Europe, with 28% of total cards according to RBR’s report. 
Visa is stronger in western Europe than in CEE and is particularly strong in Ireland, the UK and Norway – in 
Ireland and the UK there has been significant migration from other brands (from Maestro in Ireland and Visa 
Electron in the UK).  

V PAY, a chip-only product which is only issued in the Visa Europe region, remains relatively rare. It is only issued 
in six western European markets - Germany and Italy account for 96% of V PAY cards in circulation in Europe – 
and Bulgaria is the only CEE country in which they are present. However, in the majority of markets where such 
cards have been issued, they are seeing significant growth, partly as a result of dual-badging with domestic 
schemes. 

Visa 28%

Visa Electron 
13%

V PAY 3%MasterCard 
20%

Maestro 21%

Others 15%
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MasterCard and Visa brands have virtually the same share 

RBR’s report also shows a migration from Maestro to MasterCard. Examples of markets where this is particularly 
significant are Greece and Poland. In Greece this is largely because of contactless functionality, which was initially 
introduced on MasterCard cards but not Maestro. In Poland MasterCard is more closely associated with POS 
transactions than Maestro which tends to be used for cash withdrawals, and the former is becoming more 
popular as acceptance expands. 

MasterCard brands collectively account for almost the same share of the European total as Visa brands, but the 
MasterCard brand itself has a significantly smaller share than the Visa brand itself. MasterCard is the largest 
scheme in CEE, having overtaken Visa Electron in 2014. Russia and Ukraine in particular saw strong growth in the 
number of MasterCard cards in issue in 2014. 

Domestic and private label cards being converted to international schemes 

Visa and MasterCard brands account for the vast majority of cards in issue but there are a number of other 
schemes in circulation. Domestic schemes account for 5% of the European total and are present in a number of 
markets in both regions, although many are now being replaced or dual-badged with international schemes. They 
are strongest in Russia and Switzerland, where they account for 21% and 16% of all cards respectively. 
Collectively, private label schemes make up 7% of the total, but as with domestic schemes, private label cards 
are increasingly being converted to international brands. They are particularly common, but rarely used, in 
France. 

About RBR 

RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking 
automation and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium 
research reports on ATMs and payment cards. 
cardmag l rbrlondon.com  
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Firemní karty Visa přináší výhody  
 
Firemní karty Visa přináší svým držitelům mnohem více výhod a benefitů než si standardně 
uvědomují, říká František Jungr, manažer regionálního rozvoje Visa Europe v rozhovoru pro jarní 
číslo magazínu cardmag. 
 

cardmag: Proč by si majitelé firem měli pořídit firemní 
kartu Visa?  
František Jungr, Visa: To je otázka tzv. „na tělo“ (smích). 
Pravdou je, že firemní karty přináší svým držitelům celou řadu 
výhod. Jednou z těch hlavních určitě je, že s nimi lze platit 
jednotlivé firemní výdaje, mít je zároveň neustále pod kontrolou, a 
oddělit je tak od výdajů osobních. Problém je, že ani tyto základní 
výhody si podnikatelé často neuvědomují a je třeba jim je ukazovat 
na reálných příkladech. Je to jednoduché, majitel malé firmy nebo 
podnikatel o jedné osobě se chová velmi podobně jako klasický 
spotřebitel s kartou osobní. Má své potřeby a za ty potřebuje 
jednoduše zaplatit. Takže nejvíce pomáhá povědomí o výhodách 
karet a celkově jejich užívání fakt, že si lidé obecně zvykají na 
platbu kartami, třeba karty sami přijímají, a tak je logicky používají 
více i pro své podnikání. U velkých firem jsou motivace jiné. Od 
firemního nařízení centrály, až po pochopení, že s kartami mají 
větší kontrolu nad firemními výdaji a zároveň jakousi „páku“ na 
dodavatele, když přesně vědí, kolik peněz u nich utrácí. 
 
cardmag: Jaké typy firemních karet Visa nabízí? 
František Jungr, Visa: Visa nabízí všechna řešení, která firmy 
potřebují. Od karet debetních, přes karty předplacené, až po tzv. 
charge karty pro korporátní segment. Vedle toho ještě Visa karty 
rozlišujeme na Business pro menší firmy a Corporate nebo 

Purchasing pro korporace či státní správu. Záleží na segmentu, na který banka cílí, a my bankám rádi s výběrem 
pomůžeme. Vedle těchto základních typů nabízíme ještě velmi specifické produkty jako například Visa Distribution 
pro velké distributory a jejich odběratele, nebo Visa Drive jako řešení fleet managementu.  

 
cardmag: Pro koho se nejlépe hodí jednotlivé typy karet? Komu bys jednotlivé typy karet doporučil?  
František Jungr, Visa: Je těžké paušalizovat, v principu lze ale říci, že pro menší firmy, řekněme do 50 
zaměstnanců, je ideálním řešením Visa Business debet nebo kredit. Firmy chtějí platit, vybírat a přes online 
banking vidět pohyby na účtech. Pokud už jde o větší firmu s požadavky na reporting, tak je optimální Visa 
Corporate, ke které nabízíme produkt Visa IntelliLink, což je nástroj právě pro práci s daty.  

 
cardmag: Jsou firemní karty Visa přenosné? Může je sdílet více zaměstnanců? 
František Jungr, Visa: Některé typy firemních karet Visa jsou vydávány bez personalizace v podobě jména 
konkrétního zaměstnance. Jedná se zejména, ale ne výhradně, o předplacené karty, určené primárně pro služební 
cesty zaměstnanců nebo pro firmy s velkou fluktuací, např. logistické firmy. Pro většinu firem však doporučujeme 
karty personalizované. Náklad pár set korun ročně se firmě vrátí díky úsporám nákladů za zacházení s hotovostí, 
potenciální ztráty nebo krádeže, ale i v podobě různých benefitů, slev či pojištění. 

  
cardmag: Jak je ošetřena bezpečnost těchto platebních karet? Když některý ze zaměstnanců ztratí 
kartu, je třeba mít jistotu, že firemní peníze nejsou v ohrožení.  
František Jungr, Visa: Bezpečnost je ošetřena stejně jako u platebních karet pro fyzické osoby. Majitel firmy 
může zaměstnancům omezit limity na kartě a dle potřeby je měnit, což už dnes banky standardně nabízejí. Visa 
Europe navíc nedávno představila připravovaný produkt Visa Payment Control, který je určen pro majitele malých 
a středních firem, kteří tak mohou flexibilně přes počítač nebo mobil jednoduše ovládat své karty či karty svých 
zaměstnanců. Vypnout či zapnout karty pro platební terminály, internet nebo bankomat, a stejně tak omezit 
například platby v zahraničí nebo denní či měsíční limity. To vše samozřejmě v reálném čase.  

 

ROZHOVORY 

František Jungr © foto Visa Europe  
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cardmag: Mají firemní karty Visa nějaká omezení?  
František Jungr, Visa: Ano, jsou pouze pro firmy (smích). Jsou stejné jako karty osobní, takže jsou případná 
omezení daná hlavně jejich držitelem, resp. majitelem firmy - jeho přístupem k placení, rovnováze mezi pohodlím 
a vnímáním bezpečnosti či rizika, a v neposlední řadě přístupem k daňové optimalizaci. 
 
cardmag: Chystají se nějaké speciální benefity pro firemní Visa karty?  
František Jungr, Visa: To je velice aktuální téma, protože právě pro držitele firemních karet Visa, u kterých 
máme v České republice více než 60% tržní podíl (celkem je v ČR vydáno více než 320 000 firemních karet Visa), 
jsme od 1. dubna spustili speciální nabídku benefitů. Ty se týkají především různých slev a výhod u řady 
partnerů, díky kterým budou moci majitelé firem ještě více zefektivnit své podnikání. Vedle těchto výhod získávají 
držitelé firemních karet Visa automaticky také přístup ke službám osobního koordinátora Visa Business Asistence, 
tedy k asistenci na telefonu na čísle 840 707 000.  

 
cardmag: Jaké konkrétní výhody v programu mohou klienti u partnerů s Visa kartou využít? 
František Jungr, Visa: Tyto benefity se týkají partnerství s mnoha firmami, mj. Datart, Europ Assistance, 
Galard, Holmes Place atd. Pokud budu konkrétní, tak prodejce elektroniky Datart nabízí držitelům firemních karet 
Visa vybrané produkty se slevou. U Europ Assistance zase vyjde levněji pojištění vybraných asistenčních služeb. 
Výhodnější produkty i služby nabízí pánské krejčovství Galard, e-shop Potřebyprokancelář.cz nebo aplikace Taxify. 
V klubu Holmes Place zajistí firemní karta Visa bezplatnou vstupní analýzu a nulový registrační poplatek. V sítí 
hotelů Sivek Hotels mohou držitelé firemních karet Visa zase využít výraznou slevu na ubytování v jakémkoli 
z jejich hotelů. Uvedené nabídky partnerů platí pro období 1. dubna až 30. června 2016. Následně spustíme další 
kolo výhod s novými partnery. Nabídky plánujeme měnit každé 3 měsíce. Věříme, že tím podpoříme podnikatele, 
aby využívali výhod firemních karet častěji, případně zvážili jejich založení.  

 
cardmag: Jaký je rozsah poskytovaných asistenčních služeb? 
František Jungr, Visa: Koordinátoři Visa Business Asistence na telefonu 840 707 000 pomohou klientům v řadě 
oblastí a lze se na ně obrátit opravdu s čímkoli a kdykoli - počínaje zajištěním lístků na kulturní a sportovní akce, 
vyřízením rezervací v hotelech nebo restauracích, přes konzultace v právních záležitostech, až po zajištění chodu 
kanceláře. Službu můžu z vlastní zkušenosti klientům vřele doporučit. Koordinátoři mi totiž před časem pomohli 
zajistit vstupenky na v té době beznadějně vyprodaný koncert. 

 
cardmag: Je nutné se pro využívání výhod někde registrovat? 
František Jungr, Visa: Žádná registrace není nutná. Stačí mít firemní kartu Visa, využívat ji a čerpat nabízené 
benefity. Víme, že jsou firemní karty pro řadu zákazníků zatím oblast neznámá, ale věříme, že náš program výhod 
podpoří jejich vydávání i běžnější využívání. Společně s bankami pak můžeme hledat další způsoby, jak 
zpopularizovat firemní karty výběrem správného Visa produktu, edukací firem, hledáním partnerů ve státní 
správě, dalšími firemními benefity nebo možností větší kontroly. 

cardmag: Díky za rozhovor. 
 
cardmag l roman kotlán l Visa Europe  
 
 
 
 

S Visa do srdce olympijských her 
 
Olympijské hry v Riu jsou v tomto roce největší sportovní událostí, kterou na celé tři týdny bude žít 
celý svět. Stejně jako my. Magazín cardmag přináší exluzivní rozhovor s Alicí Filipovičovou, 
marketingovou manažerkou společnosti Visa Europe.  

 
cardmag: V čem vidíš největší přidanou hodnotu sponzoringu tak velkých sportovních akcí, jako 
jsou olympijské hry?  
Alice Filipovičová, Visa: Olympiáda je nejsledovanější event na světě a partnerství s olympijskými hrami 
s sebou nese i obrovský potenciál dosahu komunikace, konkrétně se týká zhruba 3,6 miliardy lidí ve 220 zemích 
světa. Kromě exkluzivní příležitosti spojovat náš brand s jedním z nejznámějších log na světě je pro nás i důležité, 
že většina lidí olympijské partnery vnímá jako leadry v daném oboru a my si tak zároveň budujeme preferenci i 
posilujeme značku.  
 
cardmag: Připomeň prosím od kdy je vlastně Visa partnerem olympijských her?  
Alice Filipovičová, Visa: Visa je exkluzivním partnerem z oblasti platebních služeb a také jedinou kartou, která 
je akceptovaná olympijskými hrami již od roku 1986. Partnerem paralympijských her je pak od roku 2002.  
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cardmag: Připravili jste v souvislosti s Olympiádou pro 
místní držitele Visa karet nějakou speciální nabídku?  
Alice Filipovičová, Visa: Ano, u příležitosti letní olympiády v Riu 
jsme pro držitele karet Visa v Čechách a na Slovensku připravili 
v období března až dubna 2016 soutěž o zájezdy přímo na 
Olympijské hry a další ceny.  
 
cardmag: Jak se mohli lidé do soutěže zapojit? 
Předpokládám, že jednou z podmínek bylo zaplatit kartou 
Visa.  
Alice Filipovičová, Visa: Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo 
v období soutěže zaplatil kartou Visa a zaregistroval se na webu - 
registrovat mohli každou platbou u obchodníka, na internetu a to i 
v zahraničí, protože naším cílem není jen zvyšování povědomí o 
Visa olympijském parterství, ale samozřejmě také aktivace a 
zvyšování frekvence plateb kartami Visa. Na Slovensku byli 
následně výherci vybráni slosováním. V ČR pak soutěžící vyhrávali 
na základě zodpovězení otázky propojující sportovní olympijskou 
tematiku a karty Visa. 
 
cardmag: Zmínila jsi, že soutěžící mohli mimo jiné vyhrát i 
zájezd do Ria. Na jaké další ceny se držitelé Visa karet 
mohli těšit? 
Alice Filipovičová, Visa: Chtěli jsme lidem umožnit zažít 
neopakovatelnou olympijskou atmosféru na vlastní kůži. Proto jako 

hlavní cena byl unikátní pobyt pro 2 osoby přímo v dějišti olympijských her. Šťastní výherci si kromě pobytu 
v luxusním hotelu užijí tři libovolné sportovní akce v rámci programu, závěrečný olympijský ceremoniál, prohlídku 
města a navíc dostanou na každý den předplacenou kartu Visa v hodnotě 100 amerických dolarů. V soutěži šlo 
dále vyhrát i např. televize Panasonic, smartphony nebo tablety Samsung.  
 
cardmag: Bude se Visa nějak zapojovat do chystaného Olympijského parku Lipno?  
Alice Filipovičová, Visa: Určitě. Na přípravách letní aktivity právě usilovně pracujeme. V současné době mohu 
pouze prozradit, že během Olympiády plánujeme ve spolupráci s Českým olympijským výborem aktivaci 
v olympijském parku na Lipně, kde se návštěvníci mohou mimo jiné těšit i na virtuální realitu. Další menší 
projekty jsou v přípravě.  
 
cardmag: Díky za rozhovor. 
 
cardmag l roman kotlán l Visa Europe  
 
 
 
 

Představujeme budoucnost placení - auto, které platí za vás 
 
Doba, kdy jsme platili hotovostí, sice ještě nezmizela v propadlišti dějin, ale právě v oblasti placení 
jsme svědky neuvěřitelných pokroků. Placení kartou a bezkontaktně už je běžné, dokážete si ale 
představit, že by za vás platilo třeba vaše auto? Nejen o tom jsme se bavili s manažerem inovací 
Visa Europe, Davidem Brendlem. 
 
cardmag: Visa na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně představila auto, které dokáže samo 
platit u čerpací stanice nebo v drive through restauraci, případně platit za parkování.  Jak to funguje 
Davide?  
David Brendl, Visa: V nových vozech už začíná být běžné, že máte místo rádia inteligentní středové panely, 
které nabízejí stále větší interakci vozu s řidičem. Řidiči jsou tak dnes běžně zvyklí, že je auto upozorní třeba na 
to, že je v nádrži málo paliva. Nové systémy jdou ale mnohem dál. Ukáží vám i nejbližší čerpací stanici, včetně 
cen, a dokonce vypočítají, kolik vás bude stát natankování plné nádrže. Navigace vás pak samozřejmě na 
vybranou stanici navede.  
 
cardmag: Můžeš přiblížit, jak takové chytré natankování v praxi probíhá?  
David Brendl, Visa: V ideální situaci ani nebudete muset vystoupit z auta. Na středovém panelu si zvolíte, za 
kolik peněz chcete natankovat, např. za 500 korun nebo třeba celou nádrž. Systém pak automaticky vypočítá, 
kolik za váš požadavek zaplatíte. Pak už můžete buď sami natankovat, nebo to za vás udělá obsluha čerpací 
stanice. Vy si během tankování mezitím můžete na displeji auta objednat další služby, třeba jídlo nebo kávu, které 
vám obsluha donese přímo do vozu.   
 

Alice Filipovičová © foto Visa Europe  
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Cardmag: Zmínili jsme ještě parkování. To bude fungovat 
jak?   
David Brendl, Visa: Parkování je snad ještě jednodušší. Když 
přijedete na parkovací místo, auto díky GPS ihned rozpozná, že se 
jedná o placené stání a na displeji vám zobrazí, jaká je zde 
hodinová sazba za parkování. Následně se vás zeptá, jestli se 
sazbou souhlasíte a chcete zahájit parkování. Pokud tuto volbu 
potvrdíte, parkování automaticky začne. Po návratu do vozidla a 
odjezdu auto rozpozná, že jste v pohybu, a tím tak automaticky 
ukončí parkování a zaplatí příslušnou částku za parkování. Na 
displeji už se pak pro přehlednost zobrazí údaje o platbě. Nemusíte 
tak hledat parkovací hodiny, ani drobné po kapsách a především 
nemusíte dopředu propočítávat, jak dlouho asi budete chtít 
parkovat.  
 
cardmag: Je po takovém způsobu placení poptávka? Na 
jednu stranu je pohodlné, že se platby provádějí samy, 
nehrozí ale, že člověk ztratí přehled, co kde platil a za 
kolik? 
David Brendl, Visa: Doba se zrychluje a lidé díky novým 
technologiím chtějí všechno pokud možno hned. To se týká i 
nakupování. Proto se obchodníci soustředí na to, aby bylo 
nakupování co nejjednodušší. A právě jednoduché placení dokáže 
nákup výrazně urychlit a zpříjemnit. Jakmile tedy začnete 
nakupovat, dáváte tím i souhlas k platbě, která pak proběhne 

automaticky. Všechny transakce budou samozřejmě zaznamenané a díky chytrým zařízením, jako je telefon, 
hodinky, náramky, apod., dostanete upozornění o platbě nebo o zůstatku peněz na účtu v reálném čase. Bez 
vašeho souhlasu platba nemůže proběhnout. Je to tedy právě naopak - s narůstající jednoduchostí platby bude 
mít zákazník své útraty mnohem více pod kontrolou.  
 
cardmag: V českém prostředí už byly v minulosti pokusy, jak zrychlit a zpříjemnit platby například v 
restauracích pomocí mobilu a mobilních aplikací, zatím se to ale příliš neujalo. Máš pocit, že teď už 
přišel ten správný čas? 
David Brendl, Visa: Problémem všech předchozích pokusů bylo především to, že žádný z nich nebyl jednoduchý  
a intuitivní. Zákazník si musel stahovat speciální aplikace, dělat složitá nastavení a ani platba jako taková nebyla 
zrovna jednoduchá. To se ale zásadně změnilo s příchodem Apple Pay. Jediné, co zde musíte udělat, je vložit 
svou kartu do peněženky iPhonu, která je jeho standardní součástí. Samotnou platební transakci pak provedete 
úplně jednoduše přiložením prstu na snímač otisku prstu. Nemusíte tak spouštět žádnou speciální aplikaci, abyste 
mohli zaplatit. Výhodou těchto typů plateb je bezpochyby i to, že zde máte už předvyplněné také fakturační a 
dodací údaje. Při platbě na internetu tak dodání zboží opět potvrdíte jen otiskem prstu a nákup je hotový. 
V budoucnu se dá očekávat, že zákazník už nebude vůbec řešit vkládání svých karet do peněženek. Platbu bude 
možné provést automaticky přes dané peněženky nebo aplikace poskytnuté bankami. Tahle jednoduchost a 
pohodlnost docela určitě do budoucna zajistí jasnou preferenci podobných řešení před ostatními.  
 
cardmag : Novinkou loňského roku je také možnost placení přes sociální média prostřednictvím 
tokenizace. Můžeš přiblížit čtenářům magazínu na jakém principu je tato platba postavená?    
David Brendl, Visa: Sociální média jsou velký fenomén a možnost zaplatit přes Facebook Messenger nebo 
Whatsapp určitě dává smysl. Peníze se totiž tak dají jednoduše poslat lidem, které máte na nějaké sociální síti, 
aniž byste museli zjišťovat, jaké mají číslo bankovního účtu. Příjemce peníze dostane jako běžnou zprávu 
v daném messengeru a může si vybrat dvě možnosti - buď se mu automaticky přičtou na účet, který má 
nalinkovaný ke svému profilu, nebo si zvolí, kam chce peníze poslat. Do budoucna může být právě toto jeden 
z velmi jednoduchých způsobů, jak poslat peníze svým blízkým nebo přátelům.  
 
cardmag: Platby pomocí tzv. wearables mohou být jedním z budoucích způsobů bezhotovostního 
platebního styku. Společnost Visa loni oslovila mladé designéry, aby navrhli součásti oděvu, které 
by mohly fungovat také jako platební nástroje. Jak to dopadlo?  
David Brendl, Visa: Nejedná se jen o naše designéry, do vývoje se zapojily i módní domy. Například britský 
TopShop spolu s Barclaycard připravily zajímavé módní doplňky, které je možné už dnes koupit přímo  
v obchodech TopShop nebo na jejich webu. Podobný vývoj se brzy dá očekávat i od dalších renomovaných 
módních značek nebo třeba výrobců hodinek.  
 
cardmag: Jedním z řešení, které volí nadšenci do nových technologií, biohackeři, je implantování 
čipů pod kůži, díky kterým jde například také platit. Je to podle tvého názoru i toto jeden ze směrů, 
kam se mohou bezhotovostní platby v budoucnu ubírat? 

David Brendl © foto Visa Europe  
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David Brendl, Visa: Čipy pod 
kůži jsou podle mě už dost 
okrajová záležitost. Pokud se 
bavíme o biometrii a identifikaci 
zákazníka, existuje spousta jiných 
a neinvazivních způsobů. Zajímavé 
jsou třeba fitness náramky, které 
sledují vaše životní funkce. Ty 
zahrnují množství naprosto 
jedinečných biologických procesů, 
které jsou spojeny pouze s vaší 
identitou. Podle tohoto unikátního 
biometrického vzorce vás tak 
zařízení dokáže spolehlivě 
identifikovat.   
 
cardmag: Díky za rozhovor 
 
cardmag l grayling l foto Visa 
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Mít originální velikonoční výzdobu: S MasterCard k nezaplacení 
 
První sluneční paprsky zalily náměstí Míru v Praze a jaro zaklepalo i na dveře restaurace Aromi, kde se před 
Velikonocemi uskutečnil speciální floristický a kulinářský workshop pro novinářky, zástupkyně nejvýznamnějších 
vydavatelských domů a obchodní partnerky společnosti MasterCard. Přítomné dámy si mohly vyslechnout povídání 
o květinách, inspirovaly se ukázkami práce floristky a vytvořily si originální jarní dekorace. Jelikož k Velikonocům 
patří také voňavé pečivo, za asistence cukráře si upekly vynikající tradiční mazance. 
 
„MasterCard přináší lidem vždy něco jedinečného, a proto jsme již poněkolikáté zorganizovali 

tematický floristický workshop. Nadšení, spokojenost a pozitivní atmosféra dokážou 
velké věci, a v dnešní uspěchané době je proto potřeba myslet i na příjemné chvilky 
v přírodě,“ zhodnotila akci Martina Piskorová, marketingová ředitelka MasterCard pro Českou 
republiku a Slovensko. Při odchodu se účastnice shodly, že už se těší na další priceless setkání. 

cardmag l best communications l foto best communications 

MARKETING 
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Dejte svému Favoritu zelenou!  
 

Pamatujete si na dobu, kdy bylo kolo značky Favorit doslova hitem? Každý ho chtěl a kdo ho měl, 
byl králem ulice. Každý z nás na období strávené se svým Favoritem rád vzpomíná. 

Přesně pro vás 
Dobrá zpráva je, že výrobky značky Favorit ne jen stále na trhu existují, ale opět představují technologickou i 
designovou špičku. Minulou sezónu Favorit uvedl na trh čtyři modely, které svým majitelům přesně sednou od 
startu do cíle, protože mají rám vyrobený na míru z ultralehkého karbonu. Favority se vyrábějí v České republice 
v původní továrně v Rokycanech, v malebném městečku u Plzně, kde má výroba kol tradici od roku 1922. 
A protože každý Favorit je vyrobený na míru svého majitele, nese pod lakem i jeho jméno. 
 
Pohon jako řemen 
Představte si na kole řetěz, který vám nikdy nespadne, neroztrhá se, neumažete se od něj, nikdy neskřípe, 
nemusíte jej mazat a vydrží dvanáct krát déle. Tak takový řetěz neexistuje. Favorit se ale rozhodl po náročných 
testech použít na pohon svých kol právě řemen, který má veškeré uvedené vlastnosti. Navíc má výrazně nižší 
hmotnost a jízda na kole s řemenovým pohonem je hladká, tichá, bezstarostná a čistá. 
 
Žádné mazání 
Protože Favority používají moderní pohon řemenem, mají převodovku zabudovanou v zadním náboji kola. Ta má 
buď osm převodů mechanicky řazených nebo jedenáct převodů s moderním elektronickým řazením. Převodovka 
pokrývá celý rozsah, který náročný rekreační jezdec může potřebovat. Důležitou vlastností je, že převodovka je 
bezúdržbová, není potřebné nic mazat ani věnovat její údržbě v průběhu sezóny pozornost. 
 
Má v sobě takové zvláštní světlo 
Dalším přínosem do bezpečnosti nových Favoritů je zabudované inteligentní osvětlení, které rozeznává změnu 
světelných podmínek. Přes den přední i zadní osvětlení bliká, v noci osvítí světlo cestu před vámi. A když jsou 
nové Favority úplně tiché, hodí se vám i elektronický zvonek. 
 
Nenechejte se brzdit 
Nové Favority jsou vybavené hydraulickými kotoučovými brzdami, které mají fantastický brzdný účinek za každých 
okolností. Navíc už nemusíte silou mačkat brzdovou páčku, i během dlouhých sjezdů stačí zlehka brzdit jedním 
prstem. Bolesti rukou se tak staly minulostí. 
 
Aby vám nic neušlo 
Asi největší nepříjemností během jízdy na kole je defekt. Pro ty zručnější znamená desítky minut strávených 
výměnou duše. A je potřeba stále s sebou nosit náhradní duši nebo sadu na lepení defektů. Ovšem na nových 
Favoritech není třeba. Pneumatiky mají extra ochranu proti defektu, navíc v každé duši je během výroby 
nanesený speciální gel, který v případě netěsnosti duše ihned duši utěsní. O defektech tak nebudete ani vědět. 
Navíc duše každého Favoritu jsou z výroby nahuštěné dusíkem, který zaručí konstantní tlak v pneumatikách, a tak 
nemusíte v průběhu sezóny neustále duše dofukovat.  
 
Sedlo na celý život 
Kožená sedla se na kolech používají už více než 150 let. Nic pohodlnějšího totiž nebylo vymyšlené. Ty na 
Favoritech jsou vyrobené z 6 milimetrů hrubé kůže a přizpůsobí se jezdcovu tvaru těla. Po pár výletech změkne 
kůže sedla natolik, že už si vaše cyklo dobrodružství nebudete umět představit bez něho. Také patří k jedněm 

EXKLUZÍVNĚ 
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z nejlehčích na světě, jeho konstrukce je vyrobená z leteckého titanu. A čím více na něm budete jezdit, tím více 
bude sedlo získávat krásnou patinu. 
 
Favorit láska na celý život. Pokud nevěříte, přijďte se na vlastní oči přesvědčit o jeho 
výjimečných vlastnostech i designu do showroomu Favorit v Praze ve Vinohradské ulici nebo na 
www.favorit.cz. Věříme, že díky bezstarostnosti i kráse se do Favoritu opět zamilujete.  
 
 
Modely nových Favoritů 
 
 
AVIATOR je elegantní společník, s kterým můžete vyrazit 
třeba i na vernisáž. Nikoho nenechá na pochybách, že 
přesně víte, co se k vám hodí. 
 

 

 

 

 

 

BIGBOSS je rychlý partner s bohatou závodní historií, 
předurčený k střemhlavému letu. Díky němu překonáte i ty 
nejsmělejší představy o svém rekordním čase. 
 

 

 

 

 

CRONOS vám dá svobodu opustit asfaltové cyklotrasy. 
Poradí si i s lehkým přírodním terénem i městskou dlažbou. 
Takže ať už vyrazíte kamkoliv, výběr trasy bude od této 
chvíle jen na vás. 
 

 

 

 

 

DIAMANTE je pohodlné kolo pro každodenní proplétání se 
uličkami, z kterého díky vzpřímené pozici těla můžete 
neustále sledovat cvrkot kolem sebe. 
 

 

 

 

 

cardmag l favorit.cz 
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Karty v čase regulací 
 
Nastala doba regulací. Již několik let je kartový byznys v EU cílem neustále se zintenzivňujících aktivit orgánů EU 
v oblasti legislativy a regulací, které zásadním způsobem ovlivní nebo v řadě případů již ovlivňuji chování celého  
tohoto  ekosystému (jak se dnes hezky říká). Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat nebo 
dokonce můžeme i neslušně nadávat, ale - jak praví klasik - to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Jednotlivé 
direktivy a regulace a jejich dopady jsou samozřejmě předmětem analýz a proces jejich implementace 
zaměstnává zejména v „postižených“ institucích řadu odborníků. Není tedy cílem této úvahy do tohoto procesu 
zasahovat či přinášet nové informace. Zkusme se však zamyslet nad pozadím celé záležitosti - proč, co je příčinou 
těchto snah? Budou převažující dopady do reality pozitivní nebo negativní? 
 

Pokud se příčiny týče, je podle průkopníků a zastánců regulačních aktivit vše jasné: Vnitřní trh EU je v oblasti …. 
(zde dosaď cokoli, co je údajně potřeba zregulovat) …  heterogenní, existuje celá řada různých nekompatibilních 
řešení, která brání dalšímu technickému, obchodnímu či jinému rozvoji a přeshraničnímu rozšiřování, novým 
zájemcům o poskytování služeb je bráněno ve vstupu na trh a na to vše v konečném důsledku doplácejí všichni a 
to zejména naši občané – spotřebitelé, o které nám samozřejmě jde v první řadě. Je proto potřeba pozvednout 
pochodeň pokroku, vysvětlit těm, kteří se sice v byznysu pohybují léta, ale požadavky nové doby evidentně 
nechápou, jak na to jít a hlavně je donutit ty správné věci udělat.  
 

Pokud se situace na vnitřním trhu EU týče, mají tito spasitelé více či méně pravdu a možná jsou mezi nimi i tací, 
kteří skutečně věří, že řešení přijatá u zeleného stolu - sice po široké formální diskusi, ale bez zohlednění 
zásadních připomínek zejména kompetentních zainteresovaných institucí - mohou vše spasit. Skutečné příčiny 
budou však spíše jinde. Je to především implicitně zakódovaný princip vlády byrokracie (a jak jinak se dá 
současné řízení EU nazvat?). Čím více legislativy a regulace, tím více je třeba institucí, která nová pravidla 
vykládají a kontrolují jejich dodržování Čím složitější je systém, tím více v něm vzniká nejasností a to dává 
příležitost k úpravám stávajících a ke vzniku dalších nových regulací a k dalšímu rozšiřování sféry vlivu byrokratů.   
Je zřejmé, že Evropská komise, která už řadu let není schopná navrhnout koncepční a smysluplné řešení žádného, 
pro Evropu skutečné zásadního problému (finanční krize, Řecko, Ukrajina, migrace …) musí ukázat schopnosti a 
vykázat nějaké viditelné výsledky alespoň tam, kde je to relativně snadné (banky přece nemá nikdo rád…). Svou 
polívčičku si samozřejmě přihřejí i různé orgány a zájmové skupiny (např. Evropská centrální banka, velké 
obchodní řetězce a jistě i další), které mohou z nových regulací ať už finančně nebo posílením svého vlivu 
profitovat. V neposlední řadě je zde i snaha oslabit posici Evropě „nepřátelských“ (protože amerických) kartových 
schémat a preferováním největších Evropských proprietárních systémů se přiblížit cíli z pohledu evropských 
byrokratů nejzářivějšímu - evropské platební kartě.  
 

Výsledky jsou známé, bohužel lze jen konstatovat, že negativa výrazně převažují. Na prvním místě je to  hrubé 
narušení dosavadního obchodního modelu kartového byznysu zastropováním úrovně Interchange Fee. Podle 
mého názoru však větší problém představuji další nová pravidla, obsažená jak v nařízení o regulaci Interchange 
Fee tak v novele Směrnice o platebním styku, případně i v dalších pro karty ne tak zásadních předpisech (AML 
Directive, Funds Transfer Regulation) Jedná se zejména o co-badging, nové pravidlo Honour All Cards, klasifikaci 
a identifikaci karet, povinné informace pro obchodníky, přístup třetích stran k účtu etc.. Všechny tyto novinky mají 
společné jedno – zásadním způsobem zasahují do stávajících pravidel pro vydávání a akceptaci karet a pro 
zpracování kartových transakcí a to zejména tak, že tato pravidla komplikují a všechny  zainteresované 
(vydavatele, akceptanty, obchodníky a procesory) nutí k rozsáhlým finančním i kapacitním investicím. Přitom 
jejich praktický význam je mírně řečeno sporný, protože ti, kterým novinky mají hlavně soužit, tedy držitelé karet 
a obchodníci, se v nich budou jen těžko orientovat a budou spíše negativně vnímat skutečnost, že platba kartou 
se komplikuje případně prodlužuje.  Navíc řada pravidel v různých materiálech není vzájemně v souladu či si 
dokonce protiřečí a řada z nich již explicitně v textu regulací vyžaduje dopracování formou prováděcích předpisů 
(jen k PSD2 jich bude vydáno více než deset), které budou k disposici v průběhu příštích let a přitom buď nemají 
na termín účinnosti příslušné regulace vliv  nebo naopak ty části, kterých se budou týkat mají účinnost odloženou. 
V obou případech to samozřejmě jenom přispěje ke zvýšení všeobecného zmatku při implementaci. Regulace 
rovněž v dostatečné míře či vůbec nereflektují bouřlivý technický vývoj v oblasti placení kartami (bezkontaktní 
platby, mobilní platby, peněženky …) v posledních letech a hrozí tak reálné nebezpečí, že již v plánované době 
účinnosti nebo o málo později nebudou v souladu s realitou.  
 

Ale jsou i positiva. Není vše jen špatné - např. v oblasti bezpečnosti nepochybně určité standardy a zpřísnění 
mohu jen prospět a třeba zavedení povinnosti silné autentizace držitele při platbě kartou může pomoci prosadit 
potřebné investice tam, kde k tomu dosud nebyla vůle. A hlavně - kartový byznys je dost silný a stabilní aby 
všechny nepříjemnosti překonal a má dost schopných a zapálených odborníků, schopných najít nové příležitosti, 
které budou negativní dopady eliminovat. Je proto třeba chápat výše popsané problémy jako impuls k hledání 
nových cest a řešení k dalšímu zkvalitnění a zatraktivnění placení kartami, které oproti současnému stavu určitě 
dozná řady změn, ale zůstane i nadále základní a nejoblíbenější formou bezhotovostního placení.    
 

cardmag l karel kadlčák, konzultant sdružení pro bankovní karty 

KOMENTÁŘ 
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Reklamační řízení (tzv. chargeback) patří v oblasti platebních karet k velmi významným 
specializacím, které zásadně mohou ovlivňovat spokojenost klientů banky na straně jedné a 
eliminaci možných finančních ztrát banky na straně druhé. Vendula Andršová z České spořitelny a 
Lucie Starostová z Komerční banky patří k respektovaným specialistům a významným lektorům 
edukační kartové platformy (card academy). Pojďme se seznámit blíže … 
  
Roman Kotlán, cardmag: Co ti udělá radost? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Každá nová věc, pro kterou se nadchnu a mám chuť si ji vyzkoušet. 
Nedávno jsem si koupila knihu o sushi, tak se pokusím o domácí výrobu 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co tě nenadchne? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Zjištění, že nejsem manuálně zručná a to sushi jsem musela jíst lžící. 
Rolka se hoodně nepovedla. Velké zklamání. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co považuješ ve své odbornosti a práci za zajímavé a co za podstatné? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: V reklamacích transakcí platebními kartami pracuji už 15 let a každý 
den se přesto něčemu divím. Jak to ten klient mohl takto provést? Jak tu transakci mohli ti podvodníci udělat? Co 
zase vymyslel ten obchodník? 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co tě na tvé práci baví? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Práce je velmi různorodá, velmi často si připadám jako Sherlock 
Holmes. Něco mi říká klient a něco jiného obchodník. Ze dvou stran slyším jejich „pravdu“ a musím se správně 
rozhodnout. Pravidla asociací Visa a MasterCard jsou jednoznačná. Mám jeden pokus v reklamaci uspět. Nemám 
možnost opravit se a zkusit reklamaci znovu. Prohra bývá velmi drahá. Horší je však negativní zkušenost klienta, 
ta je nevratná. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Jak složité je obhajovat dnes a denně svou vizi a profesní směřování? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna:  Oddělení na kterém pracuji je hlavně o provozu. Naše vize je jediná – 
zajistit hladký chod. Se změnami, které přicházejí, ať už ze stran asociací nebo banky, se snažíme vždy vyrovnat a 
začlenit je do celkového chodu oddělení tak, aby to na naše klienty nemělo žádný negativní dopad. Někdy je 
těžké najít tu správnou hranici, na které balancuje prospěch banky vs. prospěch klienta. Za sebe mohu říct, že se 
nám to zatím daří.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Cítíš ve svém okolí respekt? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Je těžké odpovídat na tuto otázku sama. Za těch 15 let mám strašně 
moc zkušeností s různými typy reklamací, podvodů, co se už vystřídalo technologií na karty. A mám radost, když 
se služebně mladší kolegové přijdou s něčím poradit a já jim své zkušenosti mohu předat. Sdílení zkušeností 
bezvadně funguje i mezi reklamačními odděleními ostatních bank u nás 
 
Roman Kotlán, cardmag: Vnímáš rozdíl v charakteru tvé práce na domácím trhu a v zahraničí? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Co se týká reklamace transakcí na karty, tam jsou pravidla asociací 
dána celosvětově stejně. Všechny banky se řídí stejnými zákony. V čem vnímám největší rozdíl je přístup ke 
klientům. Banky v Evropě jsou více podezřívavé, chtějí si vše napřed prověřit, to samozřejmě vyžaduje nějaký 
čas. Pak se klientům případně peníze vracejí zpět. Banky mimo Evropu jsou ke klientům více vstřícné, co řekne 
klient to je pravda, peníze mu vrátí a teprve následně se provádí šetření. Postupem času, proklientským 
přístupem bank a legislativou se ten přístup u nás ale velmi zlepšil. 
 
Roman Kotlán, cardmag:  Pokud se podíváme zpět, vidíš rozdíl mezi dobou před 10-15 lety a dnes? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Je to úplně stejné jako když si položíte otázku na rozdíl před barevnou 
televizí a po ní :o) Vysvětlujte mladším kolegům, že jsme si tiskli obálky, měli speciální razítka, jeden případ 
obsahoval desítky papírů a vážil několik kilo, a jeden případ se řešil i půl roku. 
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Roman Kotlán, cardmag: Jak nejradši trávíš volný čas? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Sportem a pak si něco dobrého uvařím 
 
Roman Kotlán, cardmag: Přečteš si radši časopis cardmag papírový nebo spíše elektronickou verzi? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Nejsem fanoušek elektronických médií, mám ráda fyzický kontakt 
s knihou nebo časopisem. Chci si listovat  
 
Roman Kotlán, cardmag: Krom vody, máš oblíbený nápoj? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Aperol Spritz        
 
Roman Kotlán, cardmag: Snad každá žena má svou oblíbenou barvu, kterou upřednostňuješ ty? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Smíchejte červenou a žlutou 
 
Roman Kotlán, cardmag: Které máš oblíbené místo, kam se ráda vracíš? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: sauna 
 
Roman Kotlán, cardmag: Máš nějaké životní krédo? 
Vendula Andršová, Česká spořitelna: Když máš z něčeho strach, udělej to hned. Odvahu dostaneš později 
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pokračování ze str. 46 a 47 
  
Roman Kotlán, cardmag: Co ti udělá radost? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Opravdu ráda mám slunečné víkendy strávené aktivně, s rodinou nebo 
přáteli. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co tě nenadchne? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Deštivé počasí a věci, které chci, ale nemohu ovlivnit. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co považuješ ve své odbornosti a práci za zajímavé a co za podstatné? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Když jsem v oboru začínala, líbilo se mi, že řešení reklamací má jasně 
stanovená pravidla. V praxi se však nakonec ukázalo, že tato pravidla nezahrnují poměrně velkou část 
reklamačních scénářů. Dnes už tedy vím, že největší komoditou v této oblasti jsou zkušenosti. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co tě na tvé práci baví? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Rozhodně je to rozmanitost. Každá reklamace je jiná, má vlastní příběh, 
rozdílné klienty. Každý případ vyžaduje speciální řešení. Baví mě pátrat, zjišťovat a hledat jak nejlépe danou 
reklamaci řešit. No a na závěr mě skutečně potěší, když se zadaří, a přijde pozitivní reakce klientů.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Jak složité je obhajovat dnes a denně svou vizi a profesní směřování? 
Lucie Starostová, Komerční banka: V oblasti karet je to dnes samozřejmě trochu složitější. Rychlý rozvoj 
nových produktů má vliv i na následné řešení reklamací. Bohužel ne vždy jsou k dispozici technologické možnosti, 
které tento trend kopírují. Snažíme se, děláme maximum pro to, aby klienti byli spokojeni J  
 
Roman Kotlán, cardmag: Cítíš ve svém okolí respekt? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Reklamace je vždy až na konci celého procesu, ale zabránit jejímu vzniku 
lze v některých případech v podstatě již v počátku. Kolegy z projektů zajímá náš pohled na navržené řešení s 
ohledem právě na možné reklamace. Beru to jako respekt k naší práci. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Vnímáš rozdíl v charakteru tvé práce na domácím trhu a v zahraničí? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Pravidla karetních společností pro reklamace jsou pro všechny země 
téměř stejná. V Čechách jsou postupy poměrně podobné, jen využíváme různé nástroje. Nevnímám rozdíl u jiných 
evropských zemí. Bohužel jen Amerika je odlišná, zde mohou klienti reklamovat vše a vždy. 
 
Roman Kotlán, cardmag:  Pokud se podíváme zpět, vidíš rozdíl mezi dobou před 10-15 lety a dnes? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Právě těch 10 -15 let J … V oblasti platebních karet je dnes vše rychlejší. 
Mění se technologie, systémy, také změny v pravidlech bývají častější a obsáhlejší. Stejné zůstalo jen to, že se 
stále něco mění ... 
 
Roman Kotlán, cardmag: Jak nejradši trávíš volný čas? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Nejraději jsem venku, kdekoliv v přírodě. Nezáleží na tom, jestli pěšky 
nebo na kole. Taky si ráda pinknu badminton nebo tenis. Tančím orient. Doma si s chutí přečtu dobrou 
detektivku. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Přečteš si radši časopis cardmag papírový nebo spíše elektronickou verzi? 
Lucie Starostová, Komerční banka: I když je to neekologické, dávám přednost papírové verzi. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Krom vody, máš oblíbený nápoj? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Dobré bílé víno. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Snad každá žena má svou oblíbenou barvu, kterou upřednostňuješ ty? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Royal blue. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Které máš oblíbené místo, kam se ráda vracíš? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Jižní Morava. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Máš nějaké životní krédo? 
Lucie Starostová, Komerční banka: Optimismus je jen nedostatek informací. 
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Nový test finanční gramotnosti ČBA: Češi toho mnoho nevědí  
 
Praha 17. 3. 2016 - Češi si s finanční gramotností příliš netykají. V novém testu, který byl součástí průzkumu 

České bankovní asociace, respondenti dosáhli jen průměrných znalostí - Index 
finanční gramotnosti ČBA ukázal 54 bodů ze 100. Finančně gramotnější se ukázali 
být muži (57 bodů), Pražané (60 bodů) a lidé s vysokoškolským vzděláním (65). 

Za finanční vzdělávání by podle 58% respondentů měla odpovídat škola a jen 28% vidí zásadní odpovědnost na 
rodině. 
 
„Přestože mají Češi o finančních pojmech a operacích základní přehled, velké problémy jim dělají 
početní úlohy. Obecně lépe si s matematikou poradili mladí, kteří nedávno vyšli ze školy 
a vysokoškoláci. V odpovědích na znalostní otázky byli zase úspěšnější starší, a tím pádem 
zkušenější občané. Mladí do 29 let o některých oblastech moc netuší,“ komentuje výsledky Jana 
Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C. 
 
Češi očekávají finanční výchovu od školy 
 
„Kromě Indexu jsme se respondentů také ptali, jak se staví k tématu finanční gramotnosti obecně. 
Z odpovědí nám vyplynulo, že finanční vzdělávání by Češi nejraději nechali na školách (58%), 
rodinu zvolilo 24% odpovídajících. A tento postoj bychom jako společnost měli změnit. Je důležité 
si uvědomit, že vše začíná v rodině. Rodiče by se neměli vzdávat odpovědnosti a měli by své děti 
učit zacházet s penězi a poznávat jejich hodnotu již od útlého věku,“ zdůraznila Helena Brychová, 
gestorka finančního vzdělávání ČBA. 
 
A kdy začít s výchovou k finanční gramotnosti? Tři čtvrtiny lidí (74%) si myslí, že je správné učit se o financích na 
základní škole, přičemž 38% se přiklání k tomu, aby vzdělávání probíhalo již na prvním stupni a 36% až na 
druhém stupni. Necelá pětina respondentů (17%) navrhuje začít s finanční výchovou již v mateřských školách a 
8% by se spokojilo s výukou až na střední škole. „Je určitě dobře, že finanční vzdělávání až na období 
dospělosti by nechalo pouhé jedno procento Čechů, protože v tomto věku se většina lidí aktivně 
setkává s finančními produkty a na získávání základních znalostí může být již pozdě,“ uvádí Helena 
Brychová a dodává, že „s rostoucím vzděláním respondentů se začátek vzdělávání v oblasti finanční 
gramotnosti posunuje k mladšímu věku“. 
 
Finanční vzdělání chrání před špatným finančním rozhodnutím 
 
Mezi dvěma nabídnutými způsoby ochrany proti špatným finančním rozhodnutím si Češi jednoznačně vybrali 
finanční vzdělávání. Tři čtvrtiny se přiklonily k tomu, že finančně vzdělaní lidé pak mohou sami čelit různým 
finančním situacím. Pouze čtvrtina by považovala za lepší ochranu regulaci, tedy že garantem bezpečí by měl být 
stát, který by reguloval banky a nebankovní společnosti tak, aby nevznikla možnost občanů učinit špatné finanční 
rozhodnutí. 
 
„V poslední době jsme svědky nárůstu regulace bankovního sektoru, která však nemusí ochránit 
spotřebitele v každé situaci - reaguje totiž na minulé události a jen velmi těžko předvídá situace 
budoucí. Lepší cesta tedy je, pokud se lidé umí kvalifikovaně rozhodovat sami a nespoléhají se na 
pomoc státu. Ten za ně to případné špatné rozhodnutí a v nejkrajnějším případě exekuci nevyřeší,“ 
upozorňuje Helena Brychová. Opět hraje roli vzdělání - s jeho růstem se lidé více přiklání k finančnímu 
vzdělávání. 
 
O průzkumu a Indexu finanční gramotnosti ČBA 
 
Průzkumu se zúčastnilo 1 012 respondentů z celé ČR starších 18 let. Pro ČBA jej realizovala agentura SC&C za 
přispění společností CEFIG, Finanční gramotnost do škol a Poradna při finanční tísni ve dnech 13.-26. února 2016. 
Respondenti odpovídali na 11 kvízových otázek, Index finanční gramotnosti ČBA byl stanoven podle úspěšnosti 
odpovědí na jednotlivé otázky (čím větší podíl správných odpovědí, tím lehčí otázka a méně bodů za správnou 
odpověď). V každé otázce je za správnou odpověď udělena hodnota 1 mínus celkový podíl správných odpovědí, 
za špatnou odpověď je 0 bodů. Platí, že čím náročnější otázka, tím více bodů za správnou odpověď. Vše je pak 
převedeno na škálu 0-100. Index tak přesně zohledňuje náročnost jednotlivých otázek. 
Forma indexu není srovnatelná s výsledky indexu minulého roku. 
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O České bankovní asociaci 
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících 
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 39 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat 
společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů 
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou 
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace 
a Euriboru. 
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Prieskum spoločnosti MasterCard: Spotrebitelia sa stále viac zaujímajú o 
nové platobné technológie 

 
23.2.2016 - Spoločnosť MasterCard predstavila výsledky prieskumu, podľa ktorého 
spotrebitelia v roku 2015 viac ako zdvojnásobili dopyt po digitálnych platbách. Tento 
vývoj odráža celosvetový trend, keď spotrebitelia počas jedného roka viac ako 
zdvojnásobili dopyt u bánk a u obchodníkov po možnostiach platenia mobilnými 
technológiami. 
 
Výsledky prieskumu Mobile Payments Study predstavila spoločnosť MasterCard, spoločne s agentúrou PRIME 
Research, na práve prebiehajúcom World Mobile Congresse v Barcelone. Štúdia vychádza každoročne od roku 
2012 a počas celého roka 2015 sledovala viac ako 2 milióny príspevkov o mobilných platbách na globálnych 
sociálnych sieťach, od Facebooku, cez Twitter, Instagram alebo YouTube. 
 
Záujem o mobilné platobné technológie za posledné dva roky úmerne vzrástol. V roku 2015 malo na tento spôsob 
platby pozitívny alebo neutrálny názor 95% spotrebiteľov. „Čím väčšie možnosti výberu, tým väčší záujem 
majú spotrebitelia o nové generácie platieb,“ hovorí Marcy Cohen, viceprezidentka pre digitálnu 
komunikáciu, MasterCard. 
 
Rozšírené možnosti platby 
 
Zmienky o Apple Pay, Samsung Pay a Android Pay zahŕňali 97% z celkového počtu príspevkov o mobilných 
platbách v roku 2015. Väčšina príspevkov sa zároveň sústredila na tému zlepšenia služieb a uvádzania nových 
produktov na trh. Ďalšími najčastejšími témami diskusií boli digitálne peňaženky a bezkontaktné karty (47%), 
nasledovali príspevky o biometrii (33%), osobných platbách (14%) a nosičoch platobných technológií, napr. o 
hodinkách (6%). 
 
Bezkontaktné karty boli spomínané v spojení s verejnou hromadnou dopravou (napr. Londýn, Chicago alebo 
Petrohrad. Svoje projekty už má ale aj Česká republika, napríklad v Plzni), rovnako ako pri veľkých športových 
podujatiach po celom svete. Zmienky o nosičoch platobných technológií zaznamenali v poslednom štvrťroku 2015 
30-krát vyšší nárast ako v prvom štvrťroku tohto roka. 
 
Diskusia vzrástla globálne 
 
Téma digitálnych peňaženiek získala na sociálnych sieťach vysokú trakciu po celom svete: Ázia a Tichomorie (+ 
159%), Európa (+ 144%), Latinská Amerika a Karibik (+ 20%), Blízky východ a Afrika (+ 111%) a Severná 
Amerika (+ 519%). 
 
Bezpečnosť je najdôležitejšia 
 
Bezpečnosť a zabezpečenie mobilných platieb boli dôležitou témou, o ktorej sa v 94% prípadov hovorilo v roku 
2015 skôr pozitívne. Ide o vzostupný trend, ktorý trvá od začiatku výskumu v roku 2012. V roku 2015 bola téma 
zrušenie heslá a zavedenie biometrie horúcou témou v spojitosti s platením pomocou odtlačkov prstov alebo 
rozpoznaním tváre ("selfie Pay"). 
 
O štúdii 
MasterCard v spolupráci s PRIME Research uskutočnila prieskum viac ako 2 miliónov príspevkov na sociálnych 
médiách v 61 krajinách sveta v roku 2015. Tohtoročná štúdia analyzovala viac ako 1,6 milióna originálnych 
príspevkov, spolu s viac ako 433 000 repostmi. 
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O spoločnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných 
platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája spotrebiteľa, finančné inštitúcie, 
obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti 
MasterCard ešte viac uľahčujú, zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad 
nakupovanie, cestovanie, podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, 
pripojte sa k diskusii na Beyond the Transaction Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ. 
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Jak bojuje Řecko se šedou ekonomikou? Platební kartou ! 
 
Praha, 15. března 2016 - V zemi, kde je hotovost stále alfou a omegou placení a neidentifikovatelné peněžní 
převody tvoří přibližně čtvrtinu veškeré ekonomiky, vydaly banky zhruba milion debetních karet od chvíle, kdy 
vláda na tři týdny pozastavila aktivity věřitelů a uvalila kontroly na eurové bankovky. Někteří 
státní úředníci varovali, že by tato nouzová opatření mohla podpořit rozvoj černého trhu, ale 
zdá se, že dochází k pravému opaku. 
 
Omezení hotovosti byla zavedena koncem června loňského roku, kdy banky ztratily obrovské množství peněz a při 
životě je udržovala podpora Evropské centrální banky (ECB). Podle agentury Bloomberg si Řekové mohli týdně 
vybrat 420 eur (přes 11 tisíc korun), na platby kartou však limity uvaleny nebyly za předpokladu, že je transakce 
prováděna na domácí půdě. 
 
Karty si oblíbili i senioři 
Například banka Alpha Bank SA vydala v červenci 2015 na 220 000 karet, což je více než za celý předešlý rok. 
Poměrně překvapivé je, že si platební karty začali více pořizovat i důchodci, aby měli přístup k penězům nejen 
prostřednictvím bankomatů, ale rovněž na dalších potřebných místech. Platby v supermarketech a u čerpacích 
stanic se poté zdvojnásobily, používání karet na venkově se podle údajů banky dokonce ztrojnásobilo. 
„Platby kartou jsou pro obchodníky výhodné, protože hotovost má svá omezení. Prospěšné jsou i 
pro banky, protože snižují provozní náklady. Vůbec nejlepší zpráva to však je pro ekonomiku 
celkově,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 

Díky kartě se zlepšuje i výběr daní 

Data ECB naznačují, že v zemi s nejnižším počtem elektronických transakcí na hlavu došlo k nevídanému posunu. 
Hotovostní kultura přispívala k tomu, že země jen těžko držela na uzdě šedou ekonomiku a výběr daní. Právě ten 
byl i jedním z důvodů vedoucích k tomu, že Řecko muselo už v roce 2010 poprvé žádat o finanční pomoc jak své 
partnery z eurozóny, tak i Mezinárodní měnový fond. 
 
„Zvýšení počtu karet v oběhu pomáhá bojovat s problémy šedé ekonomiky, protože se oficiálně 
zaznamená více prodejů a nákupů zboží i služeb. Podle údajů Eurobank Ergasias představovaly 
dosud řecké platby kartami pouhých šest procent z celkových útrat, což bylo jedno z nejnižších 
podílů v Evropě,“ doplňuje Marcel Gajdoš. Navíc podle něj neustále narůstá poptávka firem po platebních 
systémech i v netradičních sektorech, jako jsou například lékařské nebo zubařské ordinace. 
 
cardmag l grayling 
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Soukromý dopravce spouští placení bezkontaktními platebními kartami 
přímo v autobusech 

 
Praha, 1.3.2016 - Společnost MasterCard, lídr v inovativním placení, a BusLine, třetí 
největší dopravce v České republice zaměřující se na autobusovou dopravu, dnes 
společně spustily možnost placení za jednotlivé jízdné pomocí bezkontaktních 
platebních karet přímo v autobusech. Na projektu se rovněž podílejí ČSOB a EM TEST. 
 
BusLine je významným soukromým dopravcem, který na území České republiky umožňuje cestujícím platit za 
jízdné bezkontaktní platební kartou přímo v autobusech. Od dnešního dne je tato novinka k dispozici na 10 
linkách a v rámci MHD Litoměřice. Mezi vybrané linky patří například spoje Praha - Harrachov, Liberec - Hradec 
Králové - Brno, Jablonec nad Nisou - Praha či Praha - Litoměřice. Cestující u řidiče postupuje obvyklým způsobem 
- nahlásí svoji cílovou stanici a poté zaplatí tak, že přiloží svoji bezkontaktní platební kartu k terminálu. Celkem 
bude čtečkami vybaveno 70 autobusů.  
 

„Naše společnost disponuje flotilou 600 autobusů, které křižují téměř 
celou republiku. Ročně přepravíme více než třicet milionů cestujících. 
Pevně věříme, že tyto linky jsou jen začátkem v nabízení nových služeb 

všem našim zákazníkům,“ říká Radek Chobot, výkonný ředitel, BusLine. Dopravce provozuje celkem 200 
linek, a to jak v oblasti regionální a dálkové dopravy, tak MHD, proto je zde vysoký potenciál na rozšíření. 
 
„MasterCard se dlouhodobě věnuje zavádění bezkontaktních plateb do dopravy, tato spolupráce je 
další z řady projektů, na nichž se podílíme,“ dodává Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro ČR, 
SR a Rakousko, „bezkontaktní platby jsou rychlé, pohodlné a bezpečné. Fronta, která se tvoří hlavně 
při odbavování meziměstské a dálkové dopravy, se tímto výrazně zrychlí.“ 
 
Na zmíněných linkách odbaví BusLine v průměru pět tisíc cestujících denně, nejvyšší čísla jsou zaznamenána 
začátkem a koncem víkendu, především potom v neděli odpoledne a v pondělí ráno, kdy lidé cestují do škol a do 
zaměstnání. „Moderní způsoby placení jsou naší prioritou, jsme rádi, že se můžeme podílet na 
podobných projektech. Naše řešení pro příměstskou a meziměstskou dopravu je připravené na 
všechny typy odbavení. Pro další rozvoj tohoto řešení si dokážeme představit i propojení bankovní 
karty s e-shopem nebo mobilní aplikací pro vyhledání a nákup jízdenky,“ dodává Jan Kubíček, 
manažer Rozvoje obchodu s třetími stranami ČSOB. 
 
cardmag l best communications  
 
 
 
 

MasterCard a Google spustia Android Pay vo Veľkej Británii 
 

Londýn 30. marca 2016 - Milióny britských držiteľov platobných kariet MasterCard a majiteľov zariadení Android 
budú môcť, podľa oznámenia spoločnosti Google, už čoskoro využiť mobilnú platobnú aplikáciu Android Pay pre 
svoje nákupy a platby. HSBC, Lloyds, MBNA a M&S Bank sú, po úspešnom spustení aplikácie v septembri 2015 v 
USA, prvými bankami vo Veľkej Británii, ktoré podporujú platbu pomocou Android Pay. 
 
Android Pay umožní majiteľom kreditných, debetných, predplatených alebo biznis kariet MasterCard využívať ich 
inteligentné telefóny s kompatibilným systémom Android na každodenné nákupy. 
 
Platba pomocou Android Pay je jednoduchá, bezpečná a spoľahlivá, držiteľom kariet MasterCard stačí stiahnuť 
aplikáciu a nastaviť účet. Pri platení spotrebiteľ odomkne svoj inteligentný telefón, ktorý pridrží pri platobnom 
terminále určeného pre bezkontaktné platby MasterCard a platba je hotová. Bezpečnosť digitálnych platieb 
nastavila spoločnosť MasterCard tak, aby užívatelia mohli platobný systém využiť kdekoľvek a kedykoľvek. 
 
Aplikáciu Android Pay môžu firmy a obchodníci veľmi rýchlo a efektívne zaviesť do svojej platobnej siete pomocou 
platformy Simplify Commerce a platobnej brány MasterCard Payment Gateway. S oboma platformami spoločnosti 

TECHNOLOGIE 
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MasterCard sa Google v USA a Veľkej Británii už spojil, a obchodníci všetkých veľkostí, tak môžu ľahko a 
bezpečne prijímať digitálnu platbu od užívateľov OS Android. „Bezpečnosť a jednoduché ovládanie je 
silnou stránkou našej technológie. Držitelia kariet MasterCard sa nemusia obávať každodenného 
používania digitálnych kariet,“ uviedol Mark Barnett, prezident MasterCard pre Veľkú Britániu a Írsko.  
 
K aplikácii Android Pay sa môžu tiež ľahko a rýchlo pripojiť banky, ktoré vydávajú karty MasterCard a zúčastňujú 
sa na programe MasterCard Digital Enablement Express. „Sme potešení, že vďaka Android Pay môžeme 
zákazníkom MasterCard ponúknuť jednoduchý a bezpečný spôsob mobilných digitálnych platieb. Už 
čoskoro budú ľudia môcť platiť svojimi inteligentnými telefónmi Android na stovkách tisíc 
bezkontaktných platobných terminálov vo Veľkej Británii,“ povedal Pali Bhat, Senior Director 
produktového manažmentu, Google.  
 
Bezkontaktné platby MasterCard sú aktuálne akceptované v 74 krajinách a na viac ako štyroch miliónoch 
obchodných miest po celom svete. Pre výpis obchodných miest s možnosťou bezkontaktných platieb si môžete 
stiahnuť aplikáciu MasterCard Nearby alebo navštívte www.mastercard.com/contactless. 
 
cardmag l best communications 

 

 
 
Ingenico Group představuje Estate Manager  
nové řešení pro správu terminálů  
 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), globální lídr v oblasti plateb, oznámila uvedení nového řešení 
pro správu platebních terminálů určeného vlastníkům terminálových sítí, jako jsou banky, distributoři, obchodníci, 
ISO partneři aj. Estate Manager poskytuje zákazníkům společnosti Ingenico Group dokonalou kontrolu nad 
platebními terminály díky široké škále pokročilých funkcí a novému webovému portálu. 
 
Terminály nové generace nabízejí stále více služeb s přidanou hodnotou. Zároveň se zvyšují bezpečnostní 
požadavky a objevují se nová inovativní řešení, jako jsou například smartphony s integrovanou možností 
akceptace plateb. U obchodníků se tak často současně používají terminály různých generací. Vlastníci proto 
potřebují rychlé a robustní nástroje zaručení dostupnosti platebních terminálů, které zároveň budou nákladově 
efektivní. 
 
Nové řešení Estate Manager má modulární charakter a nabízí bohaté funkce. Ty sahají od základních, jako je 
správa softwaru, až po pokročilé, jako je preventivní údržba nebo management životního cyklu terminálů aj. 
Estate Manager vylepšuje uživatelskou zkušenost prostřednictvím přepracovaného webového rozhraní. Jedinečná 
ergonomie se díky využití osvědčených postupů pro návrh webových uživatelských rozhraní (UX/UI) ovládá zcela 
intuitivně. 
 
Vlastníci tak získávají nový nástroj pro správu, který jim nabízí ucelený přehled a plnou kontrolu nad terminály. 
Řešení má mnoho výhod: maximalizace doby provozu terminálů, rychlejší zprovoznění plateb v místech prodeje, 
přesnou kontrolu nákladů na vlastnictví terminálů. 
 
„Nové služby pro správu terminálů dokonale zapadají do naší strategie podpory klientů. Ti chtějí 
svým prodejcům poskytnout lepší služby a zároveň optimalizovat náklady,“ vysvětluje Jacques 
Guérin, viceprezident Ingenico Group pro divizi chytrých terminálů. „Estate Manager splňuje všechna tato 
kritéria, od základních až po ta nejnáročnější.“ 
 
Společnost Ingenico Group s nasazováním tohoto řešení již začala a v průběhu roku 2016 plánuje postupně 
uvádět další nové funkce. 
 
O společnosti Ingenico Group 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) je globální lídr v oblasti plateb. Poskytuje inteligentní, 
důvěryhodná a bezpečná řešení, která usnadňují obchodování prostřednictvím všech kanálů, od kamenných 
prodejen přes online obchody po mobilní platby. Díky nejrozsáhlejší platební síti na světě nabízí bezpečná platební 
řešení na místní, národní i mezinárodní úrovni. Je důvěryhodným celosvětovým partnerem finančních institucí 
i prodejců, od malých obchodníků po nejznámější světové značky. Řešení společnosti Ingenico Group umožňují 
obchodníkům snazší přijímání plateb a naplňování dobré pověsti jejich značky. Další informace naleznete na webu 
www.ingenico.com. twitter.com/ingenico 

cardmag l Ingenico Group 
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Global Payments Europe udává trend  
v rozvoji chytrých měst a inovací v dopravě 
 
Jednou z posledních inovací produktového portfolia Global Payments Europe (GPE) je platforma s názvem, GP 
Transport. Tato nová produktová platforma je určena pro akceptaci platebních karet v hromadné dopravě. První 
fází odbavování cestujících v hromadné dopravě s využitím platební karty, je možnost nákupu jednorázové 
jízdenky přímo v dopravním prostředku, kde je zároveň i vytištěna účtenka, která slouží jako jízdenka. V této fázi 
společnost GPE, jakožto procesor platebních transakcí, vystupuje v roli garanta transakčního zpracování nákupů 
jízdenek 

V druhé fázi, do které naše společnost GPE aktivně vstupuje, 
představujeme nový produkt a inovaci v oblasti Elektronické 
Odbavení Cestujících (EOC). Tato inovace spočívá v možnosti 
využití běžné bezkontaktní platební karty, jako nosiče 
dlouhodobé časové jízdenky. Jsme rádi, že v této oblasti jsme 
byli velice aktivní a uvádíme na trh několik prvenství. Řešení 
platební karty jako nosiče informace o platném časovém 
kupónu, vedle běžného nákupu jednorázové jízdenky, bylo 
představeno jako první v České republice na Jesenicku 
v Olomouckém kraji. Jako první je tento způsob odbavení 
uveden do provozu příměstské dopravy. Prvně je tak možno 
zcela nahradit dopravní kartu, kartou platební.    
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Platforma GP Transport 
 
Cílem GPE je být i nadále aktivní v rozvoji platformy a vedle běžných nákupů jednorázových jízdenek, či použití 
platební karty jako nosiče časového kupónu, nabídnout jízdné v režimu pružném,  neboli agregovaném. V 
neposlední řadě pak umožnit cestujícím zaplatit jízdné pomoci mobilního zařízení. Veškerý progres a inovační 
aktivity GPE jdou ruku v ruce s bezpečnostními standardy a pravidly, kde je GPE garantem nezbytných 
technologických a bezpečnostních opatření na úrovni logické a fyzické 
bezpečnosti. 
 
GPE je úspěšně certifikováno a splňuje veškeré podmínky pro zpracování 
platebních transakcí a vydávání bankovních karet MasterCard International 
a VISA Europe pro široké spektrum domácích i zahraničních bankovních 
institucí a naše řešení jsou v souladu s předpisy karetních asociací 
označovaných jako PCI DSS, relevantní pro Acquirer systémy.   
 
Úspěšné prosazování všech výše uvedených regulativ je pravidelně 
kontrolováno a regulováno externími auditory špičkových auditorských 
společností.    
 
Co dál…? 
 
Přesto, že doprava je aktuální téma, je třeba neopomínat i další příležitosti, jak skloubit platební kartu s chytrými 
řešeními pro města či kraje. Potenciál chytrých měst (SMART CITY) je téma velmi blízké budoucnosti, v některých 
městech již dokonce probíhají konkrétní pilotní projekty či studie. I zde má GPE již dnes co nabídnout a je 
připraveno aktivně svým partnerům a zákazníkům poskytovat potřebnou podporu.  
 
cardmag l Global Payments Europe 



 
 

 

cardmag no 2.2016                                                                                              60                                                                                            © květen 2016 

 

 

 

BEZPEČNOST 
 PCI DSS 
Ověření shody se Standardem PCI DSS: Obchodníci - pokračování 
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 cardmag l broňa tomková l výbor sbk pro pcidss 
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O mých Letních lidech 
 
Člověk ve svém srdci chová vzpomínky na místo, kde prožil nezapomenutelné chvíle. Nebylo mi snad ani 15 let, 
když jsem z otcova vojenského kufru vytahoval jeden Rodokaps za druhým. V rubrice zpráv z trampských osad 
objevoval jsem exotické jména a já objevil i název hospody U klokana ve Vršovicích, kde se tihle lidé scházeli. Já 
ve stejném domě pobýval a chodil otci pro pivo. Přečetl jsem si názvy několika osad a zjistil, že leží v okolí údolí 
potoka Mnichovka u Senohrab, který se vlévá do řeky Sázavy pod troskami hradu Zlenice známého spíš jako 
Hláska. Plný zvědavosti vyrazil jsem z blízkého vršovického nádraží do těchto míst a najednou začalo přibývat nocí 
prožitých či dokonce prospaných ve zříceninách Hlásky. Jen asi tři minuty odtud byly neskutečné staré dřevěné 
říční lázně, podobné těm, které patřily panu Důrovi z Vančurova Rozmarného léta. Jenže tyhle lázně nebyly 
vymyšlené a v toku času je navštívilo mnoho známých osob! Nakonec i já byl později šokován  objevením 
záchranného kruhu z roku 1911, na němž stál nápis: Okrašlovací spolek pro Senohraby, Zlenice a okolí. V lázních 
s trávou vedoucí až k řece a u dřevěných kabin se slunili či odbíhali ponořit svá těla do řeky nad jezem lidé, kteří 
se po dobu padesáti let stali námětem pro můj fotoaparát a zrodil se tak soubor Letní lidé, který se dočkal i 
knižního zpracování.  
 
Odbíhalo se i k domečku s nápisem Baštírna na pivní občerstvení, ale nikoliv k probrání situace na burze. Já se 
zde pod zříceninou Hlásky potkával se skutečnou svobodou i v časech před rokem 1989. Ano, zde se zastavil čas 
a už jen fotografie dokáže přivézt zpět zmizelou atmosféru těchto míst. Na zlenickém hradě nejvyšší zemský 
soudce Ondřej z Dubé za časů císaře Karla IV. sepsal slavné dílo „Výklad na právo země české“. Já v těchto 
půvabných místech pod hradem Zlenice, pořídil fotografický dokument, který o nás také leccos vypovídá a možná 
přivolá do našich tváří i tolik potřebný úsměv. A pak ubylo u nás míst, kde si na břehu řeky ještě můžete zakřičet 
- „Přívoz!“ 
                                                                                                                                František Dostál  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní lidé 
Vybrané velkoformátové fotografie ze zřejmě nejznámějšího fotografického souboru Františka Dostála jsou znovu 
k vidění ! Pro letní expozici od května do září 2016, dnes již ikonických fotografií, byl zvolen netradiční prostor 
restaurace ROOM, V Jámě 6 v Praze 1. Hlavním partnerem expozice je magazín cardmag. 
 
cardmag l roman kotlán l foto © františek dostál 2016 
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Suitsupply - firma, která zaujme                                                            . 
Suitsupply je nizozemská oděvní společnost založená v roce 2000, působící  v západní Evropě, USA, Kanadě a 
Číně. V její produkci naleznete jak pánské formální obleky, tak vysoce módní kousky, stejně tak volnočasové 
modely. Společnost se zaměřuje na kvalitní materiály, promyšlené střihy a detaily, které nemůžete nechat bez 
povšimnutí. Suitsupply je oficiálním dodavatelem oděvů pro Olympijský tým Nizozemska (2008 Beijing, 2016 
Vancouver, 2012 London). 

Společnost Suitsupply si získává velmi rychle celosvětovou popularitu, a to nejen skutečně kvalitně ušitými oděvy, 
ale i nepřehlédnutelnou komunikací a provokující kampaní. Jarní a letní kolekci 2014 firma promovala na pozadí 
mistrovských děl takových malířů jako byli Rembrandt van Rijn či Johannes Vermeer. Letošní kolekce 2016 je 
kreativně řešena úplně, ale úplně jinak … pánové, nechte se inspirovat. 
 
cardmag l suitsupply.com 

foto © suit supply 

foto © suit supply 
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Rošťák znovu na plátně … 
 
Existují herci, kteří Vás prostě baví ! Nejen svým vytříbeným a nezaměnitelným herectvím, ale prostě svou 
osobností a životním příběhem, takovým je Jean Paul Belmondo (*9.4.1933 Neuilly-sur-Seine u Paříže).   
 

V novém dokumentu „Belmondo“ (v originále „Belmondo par Belmondo“) 
se Jean Paul v doprovodu svého syna vrací na známá místa kde předváděl 
své nezapomenutelné herecké kousky … navštívíme Rio, Paříž, Řím, 
Francouzskou Riviéru. 
 
Připomeňme si alespoň část Belmondovy filmografie; U konce s dechem 
(1960), Statek (1961), Cartouche (1962), Víkend na Zuydcoote (1964), 
Muž z Ria (1964), Bláznivý Petříček (1965), Muž z Honkongu (1965), Velký 
šéf (1969), Borsalino (1970),  Manželé z roku II (1971), Muž z Acapulca 
(1973), Nenapravitelný (1975), Strach nad městem (1975), Zvíře (1977), 
Policajt nebo rošťák (1979), Kašpárek (1980), Profesionál (1981), 
Dobrodruh (1983), Veselé velikonoce (1984), Mrchožrouti (1984), Bezva 
finta (1985), Samotář (1987), (…) Muž a jeho pes (2009). 
 
V záplavě mnohého filmového škváru je nanejvýš smysluplné a žádoucí 
vzdát hold nezapomenutelnému Bebelovi. 
 
Film je v české distribuci od 5. května 2016.  
 
cardmag l belmondofilm.cz l csfd.cz 

 

 

 

Mondaine Sets Time Signal for Gotthard Base Tunnel 
Opening 

1st June 2016 will mark the grand opening of the world's longest 
railway tunnel in Switzerland, The Gotthard Base Tunnel, providing the 
New Rail Link through the Alps [NRLA] over 57 kilometers. Mondaine 
will celebrate its role as the official partner of the project setting the 
signal time for all rail transportation operating through the tunnel from 

December 2016 onwards.  

The Swiss watchmaker Mondaine has been announced as the official timekeeper and main partner of the project. 
"We are very proud of our partnership with such a world record breaking project. The tunnel is 
characterised in particular by innovation and high craftsmanship - qualities to which we also attach 
great importance in our watches," commented the owners of Mondaine Watch Ltd., Ronnie and André 
Bernheim. 

stop2go - From the Station to the Wrist 

For 70 years, the legendary 2 second pause on the Official Swiss Railway 
(SBB) clocks has fascinated travelers at railway stations across Switzerland. 

Once every minute, the second hand pauses at the 
12 o’clock position, creating the illusion of a stop in 
time - 2 seconds of stillness and then a jump 

forward, with the second hand starting its next 58 second rotation. Mondaine 
has brought this magical moment from the railway station to the wrist with its 
newest introduction, the Mondaine Official Swiss Railways stop2go watch. 
 
cardmag l mondaine.com l foto mondaine.com 
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