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EDITORIAL …
Slyšet pohyb
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych úvodní místo jarního vydání magazínu věnoval neverbálnímu umění. Umění, které
může oslovovat různé lidi, různé společnosti či různé národy. Umění, které nepotřebuje manažerské
fráze, politické proklamace, či levné populistické sliby. Umění, které pracuje s výrazem, emocí a
pohybem.
Pojďme se společně zaposlouchat do pohybu. Do pohybu mima, který usilovnou prací a nezměrnou
vůlí dokázal pantomimu posunout k opravdovému mistrovství.
Rád bych vyjádřil obdiv umělci Radimu Vizváry, laureátu ceny Thálie za rok 2016!
Je pro mne osobním potěšením, že s Radimem mám možnost spolupracovat. Je pro mne
významnou inspirací a prostředníkem pro nahlédnutí do světa kde pohyb má sílu slova … a sílu
myšlenky.

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz

art of card
no 2-2017 – jarní vydání

šéfredaktor:

roman kotlán

foto:

roman kotlán

produkce:

art of card

copyright:

© 2017 cardmag

uzávěrka:

02. 05. 2017

vychází:

23. 05. 2017

website:

pavel kryka

internet:

cardmag.cz & cardmag.sk

kontakt:

roman.kotlan@cardmag.cz

foto @ sparks, ron mael & russell mael

articles in this magazine were not written by a robot
texty v magazínu cardmag nevytvářejí roboti

cardmag no 2.2017

7

© květen 2017

cardmag no 2.2017

8

© květen 2017

cardmag no 2.2017

9

© květen 2017

cardmag no 2.2017

10

© květen 2017

Z ČESKA
Global Payments Europe, s.r.o. opět nechyběla u rozvoje dalšího
„chytrého“ města
Global Payments Europe (GPE) se podílelo na dalším rozvoji dopravního řešení, tentokrát
ve městě Děčíně. Ve spolupráci s Českou spořitelnou a společností VISA byla v Děčíně
představena „víceúčelová chytrá karta DPMD“, která umožňuje platit bezkontaktně jízdné a
přiřazovat k ní časové kupóny i osobám bez bankovního účtu. S předplacenou kartou je
možné běžně platit také v obchodech a na internetu, nebo kdekoli, kde jsou platební karty
akceptovány. Je navíc dostupná i ve formě pohodlného platebního náramku. Vše je zkrátka
v jedné kartě!

Chytrá karta DPMD je technologicky připravena i na tzv. pružné jízdné, kdy systém vyhodnotí a propočítá
kombinace cen jízdného tak, aby byla pro cestujícího co nejvýhodnější. GPE bude i v budoucnu součástí dalších
transportních řešeních v českých městech.
cardmag l foto a grafika Global Payments Europe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ inzerce -------------------------
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Děčín má vlastní platební kartu
Lze s ní platit bezkontaktně v městské dopravě
Dopravní podnik města Děčína spouští revoluční novinky. Víceúčelová chytrá karta DPMD vyvinutá
ve spolupráci s Českou spořitelnou a společností Visa umožní platit bezkontaktně jízdné a
přiřazovat k ní časové kupóny i osobám bez bankovního účtu. S předplacenou kartou je možné
běžně platit také v obchodech a na internetu, nebo kdekoli, kde jsou platební karty akceptovány. Je
navíc dostupná i ve formě pohodlného platebního náramku. Děčín tak patří mezi první evropská
města s plně elektronizovaným jízdným. Víceúčelová karta DPMD je navíc technologicky připravena
na budoucí spuštění pružného jízdného, které umožní vyhodnotit a propočítat jízdné tak, aby
cestující vždy zaplatil tu nejlepší a cenově nejvýhodnější kombinaci jízdenek.
Praha, 23. března 2017 - Visa Inc. (NYSE: V)
Od dnešního dne mohou cestující v Děčíně platit za jízdné novou chytrou kartou DPMD. Vyvinul ji Dopravní podnik
města Děčína ve spolupráci s Českou spořitelnou a společností Visa. S předplacenou kartou je možné běžně platit
také v obchodech a na internetu. V rámci České republiky jde o první projekt svého druhu, kdy lze předplacenou
bankovní kartu využívat jako klasickou platební kartu a zároveň k ní přiřadit jízdné - jednorázové i ve formě
časového kuponu. Plně bezkontaktní platby je možné provádět buď prostřednictvím nové karty, anebo
alternativního platebního náramku. Dostupné jsou i lidem bez bankovního účtu. Víceúčelová chytrá karta DPMD
výrazně urychlí odbavování cestujících a bude postupně nahrazovat původní a technologicky neudržitelné karty
MAD.
„Cestující v Děčíně mají možnost odbavit se mnoha různými způsoby podle toho, co komu vyhovuje. Hotovostí,
kartami integrovaného dopravního systému, bezkontaktními bankovními kartami a od dnešního dne také novou
multifunkční kartou, která je dostupná i ve variantě praktického vodotěsného náramku. Novou chytrou kartu
DPMD lze navíc ovládat i z pohodlí domova prostřednictvím e-shopu, a to jak dobití elektronické peněženky tak
přiřazení kuponu, což původní systém neumožňoval. Do budoucna chceme prosadit stejnou výši jízdného při
úhradě všemi typy bezkontaktních bankovních nebo dopravních karet akceptovaných našim systémem a rozšíření
systému o další funkcionality,“ říká Ing. Bohumil Bárta, ředitel společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s.
„Víceúčelové platební karty, které budou moci využívat i lidé v Děčíně, výrazně usnadňují
každodenní život a jejich užívání vede i k reálným úsporám. Představují další z řady ´chytrých´
technologií, které ve stále větší míře pronikají do našich měst a obcí. Jedná se nejen o platební
systémy, ale také například o technologie umožňující efektivnější městské dopravní systémy, anebo
optimalizaci svozu komunálního odpadu. Úlohou České spořitelny, která je tradičním partnerem
měst a obcí, je být prostředníkem mezi městy (odběrateli chytrých řešení) a firmami (dodavateli
chytrých řešení), který jim dokáže poradit s ekonomikou a finanční stránkou projektů, zajistit pro
ně výhodné financování i poskytnout vybrané vlastní produkty,“ říká Michal Cádra, projektový manažer
České spořitelny.
Česko i Děčín lídry v zavádění platebních inovací
Inovace v děčínské městské dopravě potvrzují, že bezkontaktní jízdné není výsadou jen velkých měst a
evropských metropolí, ale je dobře využitelné i v menších městech. Budoucnost plateb i hrazení jízdného je
v bezkontaktních transakcích a Česko patří v tomto ohledu mezi nejprogresivnější země Evropy.
„Česko je absolutním lídrem Evropy v bezkontaktním placení a podle dat z října 2016 u nás tvořily
bezkontaktní platby 82% ze všech transakcí. Náskok České republiky potvrzuje i fakt, že Děčín patří
mezi první evropská města, kde lze platit za městskou dopravu plně bezkontaktně. V podobných
projektech vidíme budoucnost nejen proto, že jsou pro cestující komfortní, ale především
bezpečné,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko. Technologicky je navíc
chytrá karta DPMD připravena i na takzvané pružné jízdné. Jedná se o inteligentní systém, který při placení umí
vyhodnotit a propočítat jízdné tak, aby cestující vždy zaplatil tu nejlepší a cenově nejvýhodnější kombinaci
jízdenek.
„Cestující nemusí u pružného jízdného znát tarif ani cenu jízdného předem. Při nástupu přiloží kartu a odbavovací
systém pro něj spočítá optimální jízdné. Když cestující jezdí po městě celý den, nemusí vůbec nic počítat - pokud
by součet denních plateb za jízdné měl překročit cenu 24hodinové jízdenky, systém naúčtuje pouze její cenu,“
vysvětluje budoucí využití karty Gajdoš.
cardmag l grayling
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Jedna karta na vše - co víceúčelová chytrá karta DPMD umožňuje?
Můžete přiřadit k bankovní kartě časový kupón MHD (na předprodeji i z domova přes e-shop DPMD).
Kartou můžete hradit jízdné v autobusech DPMD bezkontaktním nákupem elektronické jízdenky.
Lze s ní platit i za zboží a služby v obchodech a na internetu nebo kdekoli, kde jsou akceptovány platební
karty Visa.
Chytrá karta DPMD je dostupná i jako pohodlný platební náramek.
Předplacená karta je vhodná i pro osoby bez bankovního účtu, děti a studenty.
Dobít si elektronickou peněženku či zkontrolovat zůstatek můžete i z domova přes internetový portál.
Víceúčelová chytrá karta DPMD výrazně urychlí odbavování cestujících v hromadné dopravě.
Víceúčelová karta DPMD je technologicky připravena na budoucí spuštění pružného jízdného, které umožní
vyhodnotit a propočítat jízdné tak, aby cestující vždy zaplatil tu nejlepší a cenově nejvýhodnější kombinaci
jízdenek.
Děčín demonstruje systém, kde může městská i regionální doprava akceptovat bankovní karty v rámci
jednotného řešení. Ukazuje, kam se ubírá budoucnost české i evropské hromadné dopravy a jde příkladem pro
další města a kraje.
Jedná se o jednu z prvních migrací uzavřené dopravní karty na otevřenou bankovní kartu.

Víceúčelová chytrá karta DPMD (mohlo by vás zajímat)
Obecné informace
Jaké výhody přináší víceúčelová chytrá karta DPMD?
Víceúčelová chytrá karta DPMD je bezkontaktní předplacená bankovní karta Visa, pomocí které lze platit
v obchodech a na internetu jako s klasickou bankovní kartou, a zároveň k ní můžete přiřadit kupón dle tarifu
DPMD.
V autobusech dopravního podniku lze s touto kartou zakoupit i integrovaný papírový jízdní doklad DÚK, nebo je ji
možné využít k hrazení jízdného v ostatních dopravních prostředcích pokud umožňují platbu platební kartou.
Chytrá karta funguje na principu vložení peněz a jejich čerpání. Není propojená s konkrétním bankovním účtem,
tudíž je vhodná i pro osoby bez bankovního účtu a mladší 15 let.
Karta je dostupná také v podobě pohodlného platebního náramku.
Jaké jsou podmínky pro získání a využívání chytré karty pro dítě?
Děčínskou kartu lze využívat již od 6 let věku dítěte, záleží na uvážení rodiče nebo zákonného zástupce, který
musí s využíváním karty souhlasit a podílet se na aktivaci karty.
Mohu chytrou kartu využívat i mimo město Děčín?
Chytrou kartu můžete používat v celé České republice pro nákup v obchodech a na internetu a platit s ní jízdenky
v dopravních prostředcích s terminály přijímajícími platební karty.
V Děčíně a celém Ústeckém kraji k ní můžete navíc přiřadit časové kupóny.
Používám stávající kartu MAD. Musím si pořizovat novou chytrou kartu?
Stávající karty MAD zůstávají v platnosti. Víceúčelová chytrá karta DPMD by je však měla postupně nahradit a
navíc rozšířit možnosti využití i v oblastech jako kultura a sport.
Vydání nové chytré karty a dobíjení
Kde je možné získat a aktivovat Děčínskou kartu?
O Děčínskou kartu lze zažádat na pobočce Dopravního podniku města Děčín - terminál DP v Uhelné ulici.
Před prvním použitím si chytrou kartu aktivujete opět na pobočce DPMD v Uhelné ulici. Zde vás ochotně a zdarma
provede procesem registrace pověřený pracovník.
Další možnost aktivace je na samoobslužných stránkách www.cardmin.cz.
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Kolik chytrá děčínská karta stojí?
Děčínská karta stojí 295 Kč včetně 200 Kč kreditu. Aktivace a vedení předplacené platební karty je zdarma stejně
jako veškeré platby v obchodě i na internetu. Informace o poplatcích spojených s používáním karty naleznete
na internetových stránkách této služby.
Jak nahraju peníze na chytrou kartu?
Děčínskou kartu lze dobíjet následujícími způsoby:
1) V hotovosti na pobočce Dopravního podniku
2) V hotovosti na SAZKA terminálu
3) Bankovním převodem s údaji na zadní straně platební karty
4) Jinou platební kartou v internetové samoobsluze
Kde zjistím informace o platbách a zůstatku?
1) Informace o platbách a zůstatku lze jednoduše zjistit v internetové samoobsluze této služby.
2) Prostřednictvím bankomatu za poplatek 10 Kč, který je strháván ze zůstatku karty.
2) Zasláním SMS zprávy z telefonního čísla, které bylo použito při aktivaci karty, a to s textem: Zustatek variabilní
symbol, (například: Zustatek 12345678) na telefonní číslo +420 736 350 115. Tato služba je zpoplatněna částkou
5 Kč a je strhávána ze zůstatku karty.
Jízdné a časové kupóny
Jak ke kartě přiřadím časový kupón?
Časový kupón k chytré kartě přiřadíte na předprodejním místě DPMD v Uhelné ulici nebo na e-shopu
www.dpmdas.cz po předchozí registraci.
Jak probíhá odbavení v autobusu?
Pokud máte k Děčínské kartě přiřazený časový kupón, stačí pouze přiložit kartu ke čtečce na oranžovém
validátoru a vyčkat na zvukový signál informující o konci odbavení.
V případě hrazení základního jízdného opět přiložte kartu k validátoru a bude vám vydán papírový jízdní doklad
s kódem, který současně platí u všech partnerů DÚK.
V autobusech DPMD pak cestující při přestupu přiloží papírovou jízdenku s kódem pro kontrolu její platnosti ke
čtečce na spodní straně oranžového validátoru. V ostatních vozidlech DÚK by ji měl předložit řidiči nebo
průvodčímu.
V případě, že budete chtít vydat jinou jízdenku než základní, nahlaste řidiči vaši volbu ještě před přiložením karty
ke čtečce oranžového validátoru.
V autobusech probíhá nákup jízdného bez nutnosti zadání PIN kódu. Při platbě v obchodech při nákupu nad 500
Kč je PIN kód požadován.
Jak probíhá odbavení u dětí od 6 do 15 let?
Cestující od 6 do 15 let se mohou zaregistrovat v e-shopu a na předprodeji DPMD v Uhelné ulici prokázat svůj
nárok na zlevněné jízdné.
V autobusu pak cestující nemusí nic hlásit a systém sám pozná, že má pracovat s cenou zvýhodněného jízdného.
Pokud cestující z kategorie 6 - 15 let není v e-shopu registrován, sdělí řidiči, jakou jízdenku chce, přiloží kartu ke
čtečce na oranžovém validátoru, je odbaven ve stejném režimu jako v obchodě a odebere si vytištěnou jízdenku.
Platební náramek
Jak funguje platební náramek?
Platební náramek je plnohodnotnou alternativou víceúčelové chytré karty DPMD.
Náramkem lze platit stejně jako klasickou bezkontaktní bankovní kartou. Můžete k němu také přiřadit jízdné dle
tarifu DPMD i bezkontaktně platit za jednotlivé jízdenky. Stačí jej přiložit k odbavovacímu zařízení v autobusech
nebo k platebnímu terminálu v obchodech.
Stejně jako chytrou kartu si platební náramek pořídíte na prodejním místě DPMD v Uhelné ulici.
Náramek je malý a vodotěsný, takže je vhodný pro využití při koupání v bazénu či jiném sportu.
Náramkem není možné vybírat hotovost v bankomatu
Cena náramku je 295,- Kč včetně 160,- Kč kreditu.
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Banky významně přispívají k digitalizaci ekonomiky
Praha, 3. dubna 2017 - Nástup digitalizace, masivního nasazení výpočetní techniky a internetových
služeb, rozvoj bezhotovostní ekonomiky, prosazování konceptu eIDAS (elektronické identity) a
eGovernmentu významně souvislostí s rozvojem bankovnictví a bankovních služeb veřejnosti.
Banky se hlásí ke své odpovědnosti nejen, pokud jde o podporu inovací, ale také když se jedná o
vytváření prostředí důvěry veřejnosti v inovace i v ty instituce, které jsou jejími nositeli, ať už ve
veřejném nebo v soukromém sektoru.
V rámci 20. ročníku konference ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě 2017, který se tradičně uskutečnil
začátkem dubna v Hradci Králové, uspořádala Česká bankovní asociace tvůrčí diskusní panel nad otázkou, jak
zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při naplňování strategických cílů a příležitostí, které nabízí
koncept eGovernmentu.
Stejně jako v jiných zemích, i u nás přináší rozvíjení eGovernmentu nové možnosti nejen v poskytování služeb
občanům subjekty veřejnoprávní sféry, ale také příslib vyššího komfortu obsluhy zákazníků soukromým sektorem,
bankami nevyjímaje. V digitalizujícím se světě považují klienti za samozřejmost to, že jejich požadavky budou
vyřízeny promptně a za rozumnou cenu. Nesmí to však být na úkor bezpečné ochrany jejich osobních dat a
samozřejmě i peněžních prostředků. A právě v tomto může eGovernment sehrát nezastupitelnou úlohu, třeba v
otázce ověřování identity klientů.
„eGovernment a banky si mají vzájemně mnoho co nabídnout, na jedné straně podporu snadnější
a bezpečné komunikace s klienty, na straně druhé sdílení důvěry, kterou dnes klienti - občané
v banky mají,“ vysvětluje Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.
Spolupráce a rozvoj kooperačních vazeb mezi veřejnou a privátní sférou by se měl soustavně zaměřovat i k
tématu posilování kybernetické bezpečnosti při rozvíjení digitálně vyspělé ekonomiky. Banky jako správci valné
většiny finančních prostředků drobných střadatelů stejně jako podniků, si uvědomují celospolečenský dosah
kybernetické bezpečnosti a její význam pro důvěru veřejnosti v instituce – jak veřejné tak soukromé.
„Banky se historicky naučily, jak citlivě je třeba s důvěrou veřejnosti zacházet, jak snadno ji lze
ztratit a jak těžko zase získat. Proto je pro ně kybernetická bezpečnost páteřním tématem. Náš
vklad k rozvíjení kybernetické bezpečnosti je nemalý, ať už je řeč o expertize nebo agilnosti našich
odborníků nebo o seriózním přístupu k této agendě i k partnerům, s nimiž ji sdílíme,“ dodává Pavel
Štěpánek.
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 38 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 čba

Digitální platební služba Masterpass by
Mastercard je k dispozici v PayU
Praha 23. března 2017 – Jeden z předních poskytovatelů online platebních služeb v Česku PayU díky
spolupráci se společností Mastercard nově umožňuje platby i přes službu Masterpass. Zákazníkům
se tím zjednoduší online nákupy. Místo opakovaného zadávání svých platebních údajů budou moci
přes mobilní aplikaci zaplatit jen načtením QR kódu. Obchodníci, kteří spolupracují s PayU, tak
nabídnou svým zákazníkům bohatší výběr bezpečných online plateb.
Pro kupující novinka znamená, že si mohou kromě běžných způsobů plateb zvolit i platbu mobilní peněženkou
Masterpass ve všech online obchodech, které PayU využívají. Přitom nezáleží na tom, jaká zařízení kupující
používají.
Český trh e-commerce roste velmi rychle. Očekává se, že počet online nakupujících dosáhne do roku 2020 5,2
milionu. Jedním z nejvýznamnějších trendů e-commerce v roce 2017 je navíc tzv. „personalizace“. Proto je nutné
přizpůsobit nabídku potřebám a očekáváním zákazníka, a to včetně nabízených způsobů platby. I to je důvod,
proč PayU zařazuje systém Masterpass do své sady moderních platebních metod.
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„Globální platební služba Masterpass je jednou z nejrychlejších platebních služeb na světě, což
nakupujícím na internetu znatelně usnadňuje nejenom platbu, ale také celý proces nakupování.
Jsme rádi, že tyto pohodlné a bezpečné platby mohou kupující využívat i v rámci PayU,“ říká Luděk
Slouka, Senior Product manažer společnosti Mastercard pro český, slovenský a rakouský trh.
V současné době je služba Masterpass dostupná k platbám online či prostřednictvím aplikací u více než 2 000
spolupracujících obchodníků v České republice a na Slovensku. Celosvětově je k dispozici přes 340 000
obchodníků v 34 zemích světa. V systému je možné registrovat karty Mastercard, Maestro i Visa a transakce se
zpracovávají online 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
„Naším cílem je nabízet jednoduchá řešení pro bezhotovostních platby na internetu. Kupující by
měli mít možnost širokého výběru bezpečných online platebních metod. Zpřístupněním plateb
Masterpass chceme zvýšit spokojenost klientů internetových obchodů,“ říká Barbora Tyllová, PayU
Country Manager pro Českou republiku.
O PayU
PayU je globální poskytovatel platebních služeb zaměřený na vytváření rychlého, jednoduchého a efektivního
platebního procesu pro obchodníky a kupující v 16 zemích s rychle rostoucí ekonomikou v Asii, střední a východní
Evropě, Latinské Americe, na Středním východě a v Africe. Tyto trhy představují potenciální spotřebitelskou
základnu s více než 2,2 miliardami lidí. PayU je lídrem v oblasti elektronických plateb na mnoha místních trzích,
kde působí (např. Polsko, Rumunsko, Turecko). Mezi platební služby, které PayU nabízí, patří
platby na jedno kliknutí, mobilní platby určené pro obchody s aplikacemi, plně internetové splátky,
opakované platby a další. PayU tvoří divizi Fintech společnosti Naspers Ltd., rozsáhlé nadnárodní
mediální a internetové skupiny založené v roce 1915, která poskytuje služby ve více než 133
zemích světa. Další informace o PayU: www.payu.com, www.payu.cz
O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v oblasti inteligentních, pohodlných a bezpečných
plateb. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce,
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti
Mastercard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti - například nakupování,
cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k
diskusi na CashlessPioneers Blog.
O Masterpass:
Digitální peněženka Masterpass by Mastercard pro jednoduché, rychlé a bezpečné nakupování na internetu a u
kamenných prodejců byla v České republice, na Slovensku a v Rakousku spuštěna 1. listopadu 2016. Uvedené
trhy jsou prvními v rámci celé střední a východní Evropy, kde je MasterpassTM dostupná. Peněženka je s ohledem
na požadavky trhů a naši digitální strategii mobilní aplikací pro mobilní telefony s operačním systémem iOS a
Android a je tedy novým přírůstkem do rodiny peněženek Masterpass. Tato peněženka navazuje na dříve
úspěšnou InCard Masterpass peněženku.
cardmag l bison & rose

Právě se stalo…
Technologická společnost Albacon Systems poprvé v historii představila
společně s bankovní aplikací StarCard od společnosti Asseco integrované
řešení recyklačního bankomatu OKI RG7 pro bankovky a recyklačního
modulu pro mince. Tato novinka byla představena na konferenci, kterou
organizovala společnost Albacon Systems s partnery ve dnech 26. - 27.
dubna letošního roku v hotelu DoubleTree by Hilton v Bratislavě.
Integrace recyklačního mincovního modulu do bankomatové aplikace OKI RG7
umocňuje multifunkcionalitu OKI recycleru a dávají finančním institucím možnost
poskytnout svým klientům další nové služby, které umožňují klientům provádět
všechny transakce složené z bankovek a mincí.
Tento milník je pro banky výjimečnou příležitostí kompletně automatizovat hotovostní
servis, poskytovat službu 24 hodin sedm dní v týdnu.
Instalace OKI RG7 s mincovním modulem, která v produkčním prostředí poskytne
klientům tyto výhody plné recyklace bankovek a mincí, se předpokládá v nejbližší
době.
cardmag l albacon systems
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ZE SLOVENSKA
Miroslav Mišek je novým obchodním ředitelem společnosti Ingenico pro
Slovensko
Praha, Bratislava, 27. Března 2017 - Společnost Ingenico Group (Euronext FR0000125346 - ING),
globální lídr v oblasti plateb, má nového obchodního ředitele slovenské pobočky. Stal se jím
Miroslav Mišek (45).
Cílem Miroslava Mišeka v jeho nové pozici je především dále upevňovat pozici značky
Ingenico na slovenském trhu, řešit potřeby stávajících klientů a komunikovat s novými
partnery. Chce se také více soustředit na zavádění inovativních platebních řešení nejen
v oblasti retailu a čerpacích stanic, ale i jiných, méně tradičních odvětvích, jakými jsou například státní správa,
doprava nebo vending (prodej prostřednictvím samoobslužných kiosků).
„Nástup Miroslava Mišeka do obchodního týmu Ingenico Group je pro nás
velkým přínosem. Miroslav působí v ICT sektoru řadu let a pevně věřím, že
jeho kontakty a znalosti pomohou našim zákazníkům spojit technologie pro
moderní platby s jejich obchodními modely a díky tomu dosáhnou zvýšení
prodeje a jejich podnikání celkově poroste. V Mirovi budou mít naši
zákazníci velmi zkušeného partnera pro obchodní jednání a plánování
svých platebních strategií,“ komentuje Martina Kirchrathová, generální
ředitelka Ingenico Group pro Českou republiku a Slovensko.
Miroslav vystudoval VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, kde
získal magisterský titul v oboru sociální práce. V ICT sektoru působí již více než 8 let
na manažerských pozicích v oblasti obchodu či rozvoje podnikání. Dříve pracoval
mimo jiné pro firmy jako Alcatel, Altron SK nebo mTrust TSM. V posledních třech
letech potom Miroslav působil ve společnosti Slovak Telecom, kde navrhoval
inovativní a komplexní IT řešení pro stávající i nové zákazníky.
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 nabízíme bezpečná
platební řešení na místní, národní i mezinárodní úrovni. Jsme důvěryhodným celosvětovým partnerem finančních
institucí i prodejců, od malých obchodníků po nejznámější světové značky. Naše řešení umožňují obchodníkům
snazší přijímání plateb a naplňování dobré pověsti jejich značky. Další informace naleznete na webech
www.ingenico.com a twitter.com/ingenico.
cardmag l ingenico l foto © 2017 ingenico

Zákazníci majú záujem o platby bezkontaktnou nálepkou a o mobilnú NFC
platobnú aplikáciu
Okrem platieb bezkontaktnou kartou, ktorú pri nákupoch využíva 68% Slovákov, sa stále
populárnejšími stávajú aj ďalšie moderné spôsoby platieb. Medzi
zákazníkmi sú čoraz obľúbenejšie bezkontaktné nálepky či karty
v mobile, ktoré chce v budúcnosti využívať tretina Slovákov.
Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard pri príležitosti
vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2016.
Zákazníci preferujú pohodlie a rýchlosť transakcie, ktoré im umožňujú moderné platobné technológie.
Bezkontaktnú kartu vlastnia vyše dve tretiny Slovákov (68%), vlani to bola necelá polovica respondentov
(48%).V kamenných predajniach bezkontaktnou kartou platia 4 z 5 nakupujúcich (81%), z toho 60%
pravidelne.„Do budúcnosti má, čo sa týka platieb v kamenných obchodoch, veľký potenciál platobná
karta v mobile a tiež bezkontaktná nálepka. Vzhľadom na vysoký podiel používania kariet na platby
cez internet bude ďalší nárast tejto metódy už len pozvoľný, naopak rast možno očakávať pri
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platobných aplikáciách ako Masterpass alebo PayPal,“ povedal Josef Machala, Mastercard Rewards
Program Leader.

Platobnú nálepku zatiaľ používa každý desiaty Slovák, NFC mobilnú aplikáciu, ktorá funguje ako bezkontaktná
karta v telefóne, 7% ľudí. Tieto spôsoby platieb sú obľúbené skôr medzi mladšími generáciami, ktoré majú
s modernými technológiami väčšie skúsenosti. Do budúcnosti však plánuje tieto „chytré metódy“ používať asi
tretina respondentov prieskumu.Iba zhruba pätina ľudíodpovedala, že o ne určite nemá záujem.
Prieskum spoločnosti Mastercard tiež ukázal, že za svoje nákupy platia kartou cez internet štyri pätiny ľudí (79%).
Obľúbené sú aj platobné aplikácie ako Masterpass či PayPal, ktoré sú populárnym spôsobom platby najmä pri
medzinárodných objednávkach na internetových nákupných portáloch. Tieto aplikácie využíva 46% ľudí, z toho
každý piaty (19%) pravidelne. Predtým sa bežne platilo zdĺhavo prevodom z účtu na účet, čo zabralo aj niekoľko
dní. Platba kartou či platobnou aplikáciou však uhradí objednávku v priebehu niekoľkých minút. Najviac sú tieto
spôsoby platby rozšírené medzi mladšími generáciami, ľuďmi s vyšším príjmom i vzdelaním. Ich obľúbenosť
potvrdzuje aj záujem slovenských zákazníkov o ich budúce využívanie - predovšetkým platobné aplikácie chce
začať používať ďalšia pätina ľudí.

Prieskum v januári 2017 realizovala spoločnosť GfK Czech na reprezentatívnej vzorke 1 500 respondentov
internetovej populácie.
cardmag l zbk.sk l ogilvy
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#pilsnerurquell #czechbeer #asahi #japan
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ZE ZAHRANIČÍ
AUSTRIACARD global first to Certify MasterCard Product with FIDO
Authentication
Vienna, April 2017 - Using your banking card to secure your Gmail or Facebook account is no futuristic idea any
more. AUSTRIACARD became the first company globally to offer fully-fledged, multi-application smart cards,
supporting the newest MasterCard MChip Advance and FIDO U2F on ONE dual interface token. FIDO is a new
authentication standard that uses a second factor to authenticate the user and to counter password theft.
AUSTRIACARD already was the first company with a FIDO U2F certified NFC-smart card on the market, but with
the recent MasterCard approval it can now offer the FIDO-functionality onto the card’s chip together with a
payment application. So from now on, banks can choose to equip their cards with this additional capability and
offer a real added value to their customers. FIDO helps them secure access to webmail-, social media-, or even
banking-apps in the most convenient way. All the user has to do is tap
his card on any NFC reader (e.g. NFC enabled smart phone) when
logging in. With a FIDO-secured account, not even the most severe
password breach will expose private data.
Bernd Eder, Head of R&D at AUSTRIACARD, explains: “We are pioneers in the NFC-based
FIDO-authentication. For us it was always clear that in the face of exploding mobile phone usage,
USB-only authentication cannot be the answer. And what device is better suited as a contactless
FIDO-token, then the omnipresent payment card. But the user is not the only beneficiary. The
visibility of the bank’s logo will increase exponentially. Just think about how often you type in
passwords on your phone or tablet. Imagine seeing your bank’s logo that often. Every day.”
But it doesn’t have to be the classic PVC-card. AUSTRIACARD’s FIDO® certified products include not only
contactless and dual interface-cards, but also NFC-based key fobs, stickers, and bracelets. The banks’ endcustomers can pay and authenticate themselves however they prefer.
About AUSTRIACARD
AUSTRIACARD is the partner of choice for payment, government, enterprise, retail and public transport
organizations in need of the most sophisticated and secure smart cards and digital security solutions. The
company designs, produces, and personalizes payment cards, ID cards, access/transport-related cards, as well as
loyalty cards, and offers innovative mobile payment solutions as a certified trusted service management provider.
AUSTRIACARD is part of the AUSTRIACARD AG. It also comprises Inform, the regional leader in the information
management and document processing business, founded in Athens in 1897.
About the FIDO Alliance
In order to reduce sole reliance on passwords, the FIDO-Alliance members share technology and collaborate to
develop open specifications for universally strong authentication. The goal is to create authentication methods
which are interoperable, more secure and private, and easier to use – giving the possibility to cover as many
services as possible with a single device. Since its launch in 2013, the FIDO-Alliance has grown beyond 200
companies and government agencies. You can find further information about the FIDO®-technology under:
http://www.austriacardag.com/digital-security/payment/fido/
cardmag l http://www.austriacard.at
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JIFFY: More than 4.2 million users Italy is the leading
country in the Euro area for real-time digital payments via
smartphone.
At present, 23 bank groups have joined SIA’s “Person to Person” payment service. The average value of a si ngle
transaction is €50 40% of operations are for less than €25
Milan, 20 th March 2017 - Jiffy, the service developed by SIA to send and receive money in real time from a
smartphone using the cellphone number, has topped 4.2 million users.
A significant increase that makes Jiffy the leading “Person to Person” (P2P) digital payment service in the euro
area and the second largest in Europe after Swish (5 million), active in Sweden, and ahead of Paym (3.5 million),
present in the UK. According to the latest figures on payments made with Jiffy, the average value of a single
transaction is about 50 euro, while transfers under 25 euro represent 40% of the total.
How JIFFY works
To transfer cash via smartphone, users simply select the receiver from the personal contacts list available on the
banking app, enter the amount, a message if desired and with a click the money is immediately sent and can
instantly be used by the beneficiary.
If the beneficiary is the holder of a current account at a bank subscribing to Jiffy, the debit and credit of funds
will be immediate. Otherwise, the payment will be put on hold, but through the app it will be possible to send a
message to report its presence and the steps necessary to receive it.
Which banks offer the service?
At present, 23 bank groups have joined the SIA “Person to Person” (P2P) payments service since it was launched
on the Italian market. Jiffy is currently available to the current account holders of BNL, Banca Nuova (Gruppo
BPVI), Banca Popolare di Milano, Cariparma, Carispezia, Cassa Centrale Banca, Che Banca!, Friuladria, Gruppo
Carige, Hello bank!, Inbank, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di
Vicenza, Raiffeisen , UBI Banca, UniCredit, Veneto Banca , Webank and Widiba . Soon, Jiffy will also be available
to Banca Popolare di Sondrio, Sparkasse and Volksbank Banca Popolare .
Once all of these banks have signed up, the service will be available to over 32 million Italian current accounts,
equal to more than 80% of the total.
JIFFY is already setup to send and recese money in Europe
Based on SEPA money transfer, Jiffy is open to all banks operating in the Single Euro Payments Area, potentially
usable by over 400 million European current account holders. Compliant with the standards of the European
Retail Payment Board (ERPB), it is already set up to be integrated with the pan-European instant payments
infrastructure, which will be completed by EBA Clearing by 2017.
SIA’s Jiffy service was developed in collaboration with GFT, global provider of information technology solutions for
financial services.
SIA is European leader in the design, creation and management of technology infrastructures and services for
Financial Institutions, Central Banks, Corporates and Public Administration bodies, in the areas of payments,
cards, network services and capital markets. SIA Group provides its services in over 40 countries, and also
operates through its subsidiaries in Austria, Germany, Romania, Hungary and South Africa. The company also has
branches in Belgium and the Netherlands, and representation offices in the UK and Poland. In 2015, SIA
managed 9.9 billion clearing transactions, 3.3 billion card transactions, 2.8 billion payments, 41.7 billion financial
transactions and carried 358 terabytes of data on the network. The Group is made up of nine companies: the
parent SIA, the Italian companies Emmecom (innovative network applications), P4cards (card processing), Pi4Pay
(advanced collection and payment services), TSP (front-end services), and Ubiq (innovative technology solutions
for marketing), Perago in South Africa, PforCards in Austria and SIA Central Europe in Hungary. The Group,
which currently has over 2,000 employees, closed 2015 with revenues of €449.4 million. For more information, go
to www.sia.eu
cardmag l sia
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Více než standardní bankomat
Nadčasový design, inovativní technologie, moderní klientský interface a vysoká
bezpečnost jsou hlavními atributy nejnovější řady NCR bankomatů SelfServ 80
Series, které přináší klientům nevšední zážitek z vysokého komfortu ovládání a
nových netradičních funkcí. Nová řada ATM SelfServ 80 Series představuje
prémiovou řadu bankomatů NCR, umožnující finančním institucím vytvoření atraktivního prostředí
pro komunikaci s jejich zákazníky, vedoucí ke zvyšování prodeje produktů banky a minimalizaci
jejích provozních nákladů.
Právě možností ovládání netradičně velkého devatenáctipalcového dotykového monitoru s funkcí “multi-touch”
zaujme na první pohled a dotek. Již to není pouze o využití touchscreenové technologie na ATM, kterou jsme
koneckonců mohli vidět na NCR ATM v ČR už na konci devadesátých let, ale o plně srovnatelné funkčnosti, kterou
znáte z vašich chytrých telefonů a tabletů. Nyní není problém si na obrazovce ATM dvěma prsty jakkoliv upravit
velikost obrázku či písma, či si přehledně listovat v různých nabídkách. Samozřejmě tyto věci by nefungovaly bez
obdobně techologicky vyspělých softwarových technologií, které zde představuje APTRA NDC Enterprise. Umíte si
představit, že každý váš klient může mít zcela jiné flow transakce, s jinou grafikou či nabídkou služeb, aniž by vás
to příliš technologicky zatížilo? Potřebujete snadno přidávat nové funkčnosti na ATM nebo např. zajistit, aby
design ovládání se v některých případech podobal vašemu mobilnímu či internetovému bankovnictví? To vše vám
APTRA NDC Enterprise umožňuje. Tento software patří mezi globální strategie NCR CxBanking Software Suite, a
jedná se tudíž o korporátně vyvíjené a podporované řešení. Cx Banking je hlavní strategií NCR pro příští období,
lze ji popsat jako univerzální platformu umožňující obsluhu klienta v omni-channel prostředí (ATM, kiosky, mobilní
a internetové bankovnictví apod.).
Samozřejmostí je na stejné platformě podporovat i interaktivní služby, kdy je klient schopen se prostřednictvím
ATM spojit a komunikovat s bankovním poradcem, totožnost klienta lze ověřit i jinak než přes kartu a PIN, lze
zvolit metodu přes ID skener občanského či řidičského průkazu či podpisu klienta pořízeného na dotykové
obrazovce ATM. Průzkumy prováděné NCR ukazují, že až 80% transakcí typicky realizovaných na pobočkách
banky může být provedeno přes takto sofistikovaný ATM.
ATM jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi NCR pro výdej, vklad či recyklaci hotovosti a lze je různě mezi
sebou kombinovat podle potřeb banky. Můžete si např. vytvořit velkokapacitní ATM až s deseti výdejními
kazetami.
Nové výrazné média indikátory spolehlivě klienta navádějí na jednotlivé periférie, softwarově lze řídit i barvu
jejich osvětlení. Vše je přehledně a ergonomicky rozmístěno. Během transakce může klient na obrazovce sledovat
i prostor za svými zády (Picture-In-Picture).
Pokud vás tyto řádky zaujaly, přijďte se podívat a dozvědět více přímo do sídla NCR Česká republika, spol. s r.o. v
pražském Karlíně …
cardmag l NCR l foto NCR
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Visa otevírá nové centrum inovací v Londýně
Rozšiřuje přístup k Visa Developer Platform pro evropské klienty
Nové inovační centrum o rozloze 1 022 m2 je v současnosti největším centrem svého druhu globální
sítě Visa.
Prostor centra je místem pro setkávání partnerů a klientů z celé Evropy, kteří zde mohou
spolupracovat na nových metodách placení.tra je Součástí jsou i reálné ukázky technologií v oblasti
internetu věcí, virtuální reality a biometrie.
Praha, 21. února 2017 - Visa Inc. (NYSE: V)
Společnost Visa dnes otevírá nové inovační centrum v Londýně (Visa Innovation Center London),
které sídlí v místě evropské centrály ve čtvrti Paddington. Nové centrum se díky své rozloze 1 022
m2 stalo největším ze sítě inovačních center Visy na celém světě. Vytváří inspirativní prostor, kde se
mohou setkávat odborníci z Visy spolu s finančními institucemi, obchodníky a dalšími partnery, a
vzájemně spolupracovat na vývoji nové generace platebních metod.
Všichni návštěvníci centra si budou moci v praxi vyzkoušet řadu technologií, včetně aplikací využívající internetu
věcí v propojených automobilech nebo domácnostech, jako je placení pojištění vozu nebo vytvoření objednávky
jídla prostřednictvím lednice. Stejně tak si budou moci vyzkoušet budoucnost nakupování pomocí virtuální reality,
kde si vyberou místo na blížící se závod formule E a za lístek zaplatí prostřednictvím biometrické autentifikace.
Visa zároveň oznámila, že od dnešního dne budou moci fintech vývojáři z celé Evropy využívat výhod platformy
Visa Developer k tvorbě nových, bezpečných možností placení. Vývojáři obchodníků, finančních institucí,
technologických společností nebo start-upů si mohou vybrat ze zaváděcích sad Visa payment API (rozhraní pro
programování aplikací), SDK (softwarové sady pro vývojáře) a dokumentace pro vytváření nové generace
komerčních aplikací.
„Spolu s bankami na našem trhu budeme moci využít možností platformy Visa Developer k tomu,
abychom ještě rychleji nahradili drahou hotovost a všem stranám poskytli jednoduchou a
bezpečnou platbu jak v kamenných obchodech, tak při placení na internetu. Společně tak docílíme
toho, aby Česko nadále zůstalo na špici v oblasti inovací,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa
pro Českou republiku a Slovensko.
Visa Innovation Center London
Nové centrum inovací v Londýně je ode dneška součástí globální sítě inovačních center a studií Visa rozmístěných
v technologických centrálách v Berlíně, Dubaji, Miami, San Francisku, Singapuru a Tel Avivu.
„Způsob práce v našich inovačních centrech je odlišný v tom, že nám jde o spolupráci s klienty při řešení reálných
problematických situací, ať už koncových zákazníků nebo obchodníků, a to za pomoci digitálních řešení,“ říká Jim
McCarthy, výkonný viceprezident pro inovace a strategická partnerství ve Visa a dodává „S tímto přístupem máme
velký úspěch napříč našimi inovačními centry po celém světě, a proto mám velkou radost, že dnes otevíráme
nejmodernější centrum právě tady v Evropě.“
Platební průmysl se dnes přesouvá do digitálu a na trh tradičních hráčů v oblasti plateb přichází noví aktéři. V této
nové situaci je posláním Visy zajistit, aby se každé zařízení, spotřebič nebo nositelná elektronika připojené k
internetu staly bezpečným místem pro obchod. Celosvětová síť inovačních center Visa je důležitou součástí této
mise, protože napomáhá vzniku nových inovací a vytváří prostředí, které Vise umožňuje zapojit se, využít svých
zkušeností a spolupracovat se širokým spektrem partnerů a klientů.
Zapojení
Inspirativní prostředí inovačního centra nabízí klientům a partnerům vše, co potřebují pro práci na nových
digitálních řešeních – prostředí, které nabízí možnost sdílení zkušeností, okamžitého reálného testování a rychlého
vytvoření prototypu.
Sdílení zkušeností
Visa si zakládá na personalizovaném přístupu, kdy se vývoj produktu zaměřuje na zákazníka a přináší tak pro
uživatele konkrétní a reálné benefity.
Spolupráce
Klienti a partneři mohou spolupracovat s experty z týmu Visa a využívat výhod technologie Visa. Zejména se
jedná o API a SDK, které jsou dostupné v rámci platformy Visa Developer.
cardmag l grayling

cardmag no 2.2017

30

© květen 2017

MARKETING
Visa podpořila již pošesté Nadaci Terezy Maxové dětem
Praha, 6. dubna 2017 - Visa Inc. (NYSE: V)
Visa podpořila již pošesté Nadaci Terezy Maxové dětem. Za každou platbu kartou Visa v rámci
Nákupů Ona Dnes přispěla společnost Visa Nadaci Terezy Maxové 10 Kč. Stejným dílem pak přispěla
i skupina Mafra. Výsledná částka 150 000 Kč poputuje na podporu projektu finanční gramotnosti
pro matky v azylových domech.
„Podpoře azylových domů pro ženy v náročné životní situaci se věnujeme hlavně proto, že se jedná
o významnou prevenci umístění dětí do dětských domovů. Věříme, že ovlivnit budoucnost dětí
někdy znamená podpořit jejich maminky a pomoci změnit budoucnost i jim. Proto se snažíme
pomoci maminkám dostat své finance pod kontrolu a začít znovu, správně. Vidět, kolik z nich si už
našetřilo na kauci na bydlení, splácí dluhy či pracuje, je velká satisfakce a děkuji moc všem
partnerům včetně Visy za podporu a důvěru,“ shrnula patronka nadace Tereza Maxová.
„Pevně věříme, že vybraný příspěvek může skutečně změnit životy matek i dětí v azylových domech.
Podpora finanční gramotnosti je prostředkem, který ženám umožní naučit se lépe hospodařit s
vlastními financemi a postavit se dlouhodobě na vlastní nohy. Taková pomoc má podle nás smysl a
hodláme v ní pokračovat i do budoucna,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer společnosti Visa pro
Českou republiku a Slovensko.

© Foto Visa : Tereza Maxová & František Jungr (Visa)

Visa spouští v Evropě Everywhere Initiative
Praha, 28. února 2017 - Visa Inc. (NYSE:V)
Visa nově rozšiřuje program Everywhere Initiative i do Evropy. Cílem tohoto inovačního programu
je podpořit vývoj nových metod placení, které budou zohledňovat současný posun k digitalizaci
plateb. Účastníci nové evropské iniciativy Everywhere budou moci soutěžit o hlavní výhru ve výši
50 000 eur (zhruba 1 350 000 korun), podporu vývojářského programu Visa, případně i jejích
klientů díky množství obchodních partnerství. Vítězové zároveň budou moci využít přístupu do Visa
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payment API (rozhraní pro programování aplikací), nebo konzultace mentorů a technologů z Visy.
Kromě Evropy bude Visa letos pokračovat s Everywhere Initiative v Severní Americe, Latinské
Americe a Asii.
„Ve vysoce dynamickém odvětví umožňuje naše iniciativa Everywhere prozkoumat celou řadu nápadů, které řeší
obchodní výzvy, ovlivňují naše produktové plány, podporují naše zákazníky a formují naší kulturu inovací,“ říká
Shiv Singh viceprezident inovací a strategických partnerství společnosti Visa. „Vždy když tento program
rozšiřujeme do nových regionů, je naším cílem objevit talentované podnikatele s neotřelými nápady v oblasti
plateb. Věříme, že budeme v následujících měsících svědky podobně skvělých výsledků na evropském trhu.“
Počínaje březnem 2017 bude Visa v rámci evropské iniciativy Everywhere hledat obchodní řešení, která budou
moci relevantně reagovat na jednu z těchto tří oblastí:
Local Community Challenge: Jak mohou digitální platební technologie pomoci vytvořit produkty, které spojují
lidi a obohacují místní komunity?
Regional Intercity Challenge: Jak mohou mobilní technologie a zařízení připojená k internetu změnit cestování
meziměstskou dopravou?
International Travel Challenge: Jak mohou nové produkty a služby, které jsou založené na Visa API systému,
přispět k bezproblémovému zážitku při cestování do zahraničí?
O Visa Everywhere Initiative
Visa Everywhere Initiative je inovační program, jehož cílem je podpořit vývoj nových metod placení, které budou
zohledňovat současný posun k digitalizaci plateb a situaci, kdy na trh plateb vedle tradičních hráčů vstupují noví
účastníci. Program byl poprvé spuštěn v roce 2015 v USA a k dnešnímu dni téměř 1 000 start-upů společně
získalo 1,7 miliardy dolarů na financování, a to s 60 finalisty a 14 vybranými vítězi.
cardmag l grayling

Značka Mastercard® získala přestižní ocenění
Superbrands 2017
Praha 27. února 2017 - Obchodní značka Mastercard se stala jednou z mála spotřebitelských značek
působících na českém trhu, které na základě přísných kritérií získaly ocenění Superbrands 2017. O
udělení tohoto titulu rozhodla odborná komise Brand Council. Při rozhodování patří k důležitým
kritériím zejména známost, budování značky, inovace nebo prestiž.
„Prestižního ocenění Superbrands 2017 si v Mastercard velice vážíme. Jsme rádi, že se naše práce
takto zrcadlí v názorech nejen odborné veřejnosti, ale odráží i příznivé hodnocení od našich
bankovních klientů a držitelů platebních karet. Povzbuzuje nás v dalším rozvoji českého trhu a
nových fintech oblastí,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
Titul Superbrands, který je v České republice
udělován po svém obnovení již pátým rokem,
získávají pouze značky, které projdou vícekolovým
výběrovým
řízením
čítajícím
mimo
jiné
spotřebitelský
průzkum
agentury
GfK.
V poslední fázi má rozhodující slovo komise Brand Council složená z
expertů z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a
marketingového výzkumu. Do programu Superbrands se jednotlivé
značky nemůžou sami přihlásit.
Superbrands
je nejuznávanější nezávislá globální autorita v oblasti hodnocení a
oceňování obchodních značek. Kolébkou mezinárodní organizace
Superbrands je Velká Británie, kde projekt v roce 1994 vznikl a z níž se
během více než 20 let rozšířil do více než 90 států napříč 5 kontinenty.
V České republice byl projekt realizován již na počátku nového milénia a
znovu obnoven v roce 2013. Hlavním cílem projektu je na základě
sjednocených kritérií a metod každoročně identifikovat nejlepší
z nejlepších značek v rámci lokálních trhů. Více o programu na
http://www.czechsuperbrands.com/.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Mastercard® oceněn za přínos v boji s hladověním, pomáhali i Češi
Praha 20. února 2017 - Společnost Mastercard obdržela od World Food Programme (WFP),
největšího světového poskytovatele humanitární potravinové
pomoci, ocenění „Hunger Hero Award“ za výjimečný přínos snaze
vymýtit hladovění. S tímto bojem pomáhali i ti spotřebitelé
v Česku, kteří loni na podzim platili kartou Mastercard
v knihkupectvích Knihy Dobrovský.
Společnost Mastercard z každé platby v Knihách Dobrovský v období od 3. října do 3. listopadu 2016 darovala
obnos na jeden školní oběd pro děti ve Rwandě. Mastercard zároveň jednorázovou částkou podpořil i děti z
Klokánků. „Získané finanční prostředky ve výši 163 350 Kč byly rozděleny pro zajištění každodenních potřeb dětí,“
uvedla členka předsednictva Fondu ohrožených dětí Magdaléna Svobodová.
Zhruba tři čtvrtiny oslovených zákazníků knihkupectví iniciativu společností Mastercard a Knihy Dobrovský vnímaly
pozitivně a šest z deseti nakupujících se o ní zmiňovalo i mezi svými přáteli, což pomohlo zvýšit celkový úspěch.
„Jsme rádi, že jsme se mohli připojit. V Knihy Dobrovský chceme být součástí aktivit, které pomáhají řešit
současné problémy,“ řekl Štěpán Havránek, obchodní ředitel knihkupectví Knihy Dobrovský.
Na ambiciózním globálním cíli vymýtit hladovění spolupracovaly Mastercard a WFP v minulých pěti letech. Od
vypuknutí krize v Sýrii využívá 2,2 milionu syrských uprchlíků v Libanonu a Jordánsku předplacené karty
Mastercard k nákupu potravin v místních obchodech. Jelikož se poskytování pomoci stalo pro Mastercard a její
partnery z řad bank a obchodníků každodenní záležitostí, dokázali shromáždit dostatečné zdroje k tomu, aby bylo
možné zajistit 17 milionů jídel pro děti ve školách po celém světě.
Zaměstnanci Mastercardu v partnerství s WFP sehráli ústřední roli, když
v roce 2016 přijalo 18 z nich dočasné funkce v zastoupeních WFP v
různých zemích světa. Jejich analytické schopnosti pomohly při realizaci
průzkumu, který prokázal, že každý dolar investovaný do školních jídel
znamená hospodářský přínos ve výši šesti dolarů v podobě lepšího
zdravotního stavu a vzdělání dětí.
Magazínem Fortune byla společnost Mastercard nedávno zařazena do
seznamu hybatelů změn ve světě nazvaného „Change the World“. Na
seznam se Mastercard dostal díky svému přínosu k transformaci
humanitární pomoci uprchlíkům a dalším ohroženým skupinám.
Společnost Mastercard se zavázala do roku 2020 poskytnout pomoc 500
milionům lidí, kteří doposud nemají přístup k finančním službám.
World Food Programme, www.wfp.org, je největší humanitární agenturou, která se po celém světě zabývá
bojem proti hladu, poskytuje potravinovou pomoc v krizových situacích a spolupracuje s místními komunitami ve
snaze zlepšit výživu a posílit odolnost obyvatel. Každý rok poskytne pomoc přibližně 80 milionům lidí v 80 zemích
světa.
cardmag l bison & rose
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ROZHOVORY
Inovativně a efektivně
S Marcelem Gajdošem, regionálním manažerem Visa pro Českou republiku a Slovensko,
o novém inovační centru Visa v Londýně, rozšíření přístupu k platformě Visa Developer
a dalším trendům v oblasti platebních technologií

cardmag: Jakým směrem se podle tebe ubírá nyní velmi dynamický vývoj platebních technologií?
Marcel Gajdoš, Visa: Platební průmysl prožívá období rychlých změn, přesouvá se stále více do digitálu a na trh
plateb vstupují nové technologie i aktéři. Všechny tyto faktory vývoj platebních systémů v Česku ovlivňují a kromě
řady nových příležitostí přinášejí i určité výzvy. I když jsme tak na dobré cestě k digitalizaci ekonomiky, u českých
spotřebitelů zůstává stále preferovaným způsobem placení hotovost. Čeká nás tak ještě množství práce, abychom
spotřebitele o veškerých výhodách bezhotovostního placení přesvědčili.
Rok 2017 se podle nás ponese zejména ve jménu dalšího nárůstu celkové akceptace bankovních karet a
penetrace POS terminálů mezi obchodníky. Více pozornosti pak získají určitě i pohodlné Push platby či propojení
tokenizace s biometrickým ověřováním plateb.
cardmag: Dá se říct, jaké jsou nyní hlavní oblasti rozvoje platebních inovací?
Marcel Gajdoš, Visa: Zavádění inovací nám umožňuje zkvalitňovat možnosti placení v několika rovinách.
Můžeme vylepšovat už fungující služby - například snižovat počet zamítnutých transakcí, zlepšovat uživatelskou
zkušenost v e-commerce a jsme schopni přicházet s vylepšenými
technologiemi, jako je modernější tokenizace plateb nebo nové generace
zabezpečení Verified by Visa.
Nejsilnějším trendem jsou ale jednoznačně inovativní platební
technologie v kontextu rozvoje internetu věcí. Do roku 2020 totiž bude
podle odhadů na světě 20 miliard zařízení připojených k internetu, což
nám umožní, že budeme moci bezpečně platit prakticky jakýmkoliv
připojeným zařízením. Placení za benzin na pumpě bez nutnosti
vystoupit z auta či objednávka potravin přímo na displeji lednice tak už
není pouhou hudbou budoucnosti. Posláním Visy je v tomto smyslu
hledat nová řešení, zajišťující, aby se každé zařízení, spotřebič nebo
nositelná elektronika připojené k internetu staly bezpečným místem pro
obchod.
cardmag: Visa na tyto trendy reagovala v poslední době mimo
jiné spuštěním projektu Visa Developer Platform. Co je jejím
cílem?
Marcel Gajdoš, Visa: Visa Developer je platforma, která vznikla, aby
pomohla Vise, finančním institucím, obchodníkům a technologickým
partnerům efektivně spolupracovat při hledání nových a ještě
jednodušších a bezpečnějších způsobech placení. Díky tomu, že jsme partnerům v rámci platformy otevřeli přístup
do naší globální sítě, k našim technologiím ale i do vývojářského prostředí, mohou vznikat skutečně inovativní
projekty, které odpovídají na poptávku obchodníků i spotřebitelů a zároveň určují směr vývoje na celém trhu.
Mezi služby, jejichž vývojářské prostředí Visa zpřístupnila, patří třeba Visa direct pro provádění push plateb, Visa
checkout, umožňující bezpečné uložení platebních údajů bez nutnosti zadávat je při každém online nákupu, či
nové generace zabezpečení pomocí tokenizace plateb. Více o platformě Visa Developer mohou čtenáři zjistit na
webu https://developer.visa.com/
cardmag: V únoru tohoto roku otevřela Visa také zatím největší inovační centrum v Londýně. Jak
pomáhá ve spolupráci s technologickými partnery tento projekt?
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Marcel Gajdoš, Visa: Způsob práce v našich inovačních centrech je specifický v tom, že umožňuje spolupráci
s partnery i klienty při řešení reálných problémů a situací - ať už z pohledu koncových zákazníků nebo
obchodníků. Inovační centra nabízí klientům a partnerům vše, co pro práci na nových digitálních řešeních
potřebují. Jednak poskytují inspirativní prostředí pro sdílení zkušeností a know-how, ale hlavně umožňují okamžité
reálné testování produktů a služeb a například i rychlé vytvoření prototypu.
Tento typ spolupráce se nám v ostatních technologických centrálách po světě velmi osvědčil a nové inovační
centrum v Londýně je vůbec největším a nejmodernějším z nich. Už teď se tak těšíme na první výsledky vývoje
nové generace platebních metod a jejich představení světu.
cardmag l grayling l foto © 2017 grayling

Visa připravila nové řešení pro placení v MHD v Děčíně
S Františkem Jungrem, manažerem regionálního rozvoje Visa, o rozvoji dopravních
platebních řešení, odvaze a vizi jít dopředu …

cardmag: Ve spolupráci s děčínským dopravním podnikem jste nedávno uvedli na trh nové řešení
pro městskou dopravu. V čem novinka spočívá?
František Jungr, Visa: Jedná se o vylepšení řešení, které jsme společně
s Děčínem, Českou spořitelnou a GPE spouštěli minulý rok na jaře. Hlavní
změna je v tom, že jsme se posunuli z retail módu do variable fare módu
a urychlili tak odbavení cestujících. U variable fare totiž nedochází
k okamžité autorizaci transakce, takže autobus odbaví cestující během
vteřiny, i když nemá kvalitní signál. Druhé vylepšení spočívá v tom, že
Děčín začal ve spolupráci s Českou spořitelnou a dceřinou společností
Mopet vydávat předplacené karty Visa. Postupně je v plánu jimi zcela
nahradit proprietální dopravní karty, kterým pomalu končí životnost.
cardmag: Co tedy přináší chytrá karta DPMD nového na karetní
trh a co umožňuje jejím držitelům?
František Jungr, Visa: Jedná se o první bankovní kartu plně
dedikovanou pro veřejnou dopravu a potřeby smart cities, která má
ambice nahrazovat uzavřená dopravní řešení. Ta totiž už plně nevyhovují
dnešním potřebám a často se můžou dost prodražit. Asi není potřeba
příliš připomínat Open card, která byla všechno jen ne otevřená.
Zároveň se jedná o první wearable řešení nejen v dopravě, ale obecně
v celé České republice. Cestující má možnost vybrat si klasickou Visa
předplacenou kartu nebo microtag, který je umístěný v platebním
náramku.
cardmag: Dá se říci, jak si Česko stojí v zavádění platebních inovací v dopravě proti zbytku Evropy či
světa?
František Jungr, Visa: Je mi potěšením říci, že jsme v současné době na špičce jak z pohledu Evropy, tak
světa. Řešení v Děčíně, které slučuje variable fare, časové kupony na bankovních kartách a ještě předplacenou
kartu Visa je světovým unikátem. Vedle toho máme v Čechách další projekty jako je Ostrava, Brno nebo Plzeň.
Myslím, že jak Visa, tak naše konkurence k tomuto přispívá a těšíme se z úspěchů.
Nic z toho by ale nebylo bez statečnosti dopravních partnerů, kteří měli vizi udělat cestování v dopravě pro
cestující lepším a pohodlnějším. Stejně tak můj velký dík a obdiv jde směrem k našim klientům, issuerům a
acquirům, kteří měli chuť, odvahu a vizi do toho jít.
cardmag l grayling l foto ©2017 grayling
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KARTY V ČÍSLECH
Češi si oblíbili platbu kartou na zahraničních e-shopech.
Loni na nich utratili o 17% více než v roce 2015
Celkově Češi v loňském roce na zahraničních e-shopech utratili téměř 9 miliard korun.
Nejvíce platili kartou Visa na britských, amerických a irských e-shopech.
Na svých zahraničních cestách Češi celkem utratili bezmála 15 miliard korun.
Nejvíce v sousedních zemích - na Slovensku, v Německu a Rakousku.
Praha, 2. března 2017 - Visa Inc. (NYSE: V)
Naučili jsme se plně využívat výhody placení kartou při nakupování na internetu i v zahraničí. Stejně
jako u nás jsou totiž platby kartou také na zahraničních e-shopech pohodlné, rychlé, jednoduché a
bezpečné. Statistiky Visa ukazují, že Češi využívají platební karty Visa každým rokem stále více.
Nárůst objemu útrat kartami je možné sledovat jak u plateb u obchodníků v kamenných
prodejnách, tak v rámci e-commerce.
Tradičně nejvíce Češi utráceli na britských e-shopech, skokanem roku je Irsko
V průběhu loňského roku Češi na zahraničních e-shopech zaplatili
kartou Visa zhruba 8,7 miliardy korun (322 milionů eur).
V porovnání s předchozím rokem vzrostly celkové útraty o 17%.
Nejvíce jsme utráceli na britských e-shopech (40% z celkových
útrat), amerických (8%) a irských (7%). V porovnání s rokem 2015
zaznamenala loni markantní nárůst tržeb irská e-commerce (o
43%), dále pak americká (o 19%).
„Nákupů na zahraničních e-shopech viditelně přibývá. V
oblasti e-commerce jsme jistější, dobře se orientujeme a
naše případné obavy z placení kartou online s množstvím
pozitivních zkušeností postupně mizí. Díky široké nabídce
může český spotřebitel porovnávat parametry a vybrat si tu
nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Kouzlo on-line
nakupování je v rychlosti a dostupnosti. Naší rolí je zajistit,
aby i placení kartou bylo rychlé, pohodlné a bezpečné,“ říká
Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko.
Za nákupy a na dovolenou na Slovensko
Co se týká výjezdů do zahraničí, Češi nejčastěji platí kartami Visa u
našich sousedů. Konkrétně na Slovensku v loňském roce utratili
zhruba 1,7 miliardy korun (60,6 milionů eur), což je 11%
z celkových útrat v zahraničí. V těsném závěsu se drží Německo (60,5 milionu eur), které patří dlouhodobě mezi
oblíbené nákupní destinace Čechů. Na třetím místě je pak Rakousko s útratami ve výši 1,5 miliardy korun (52
milionů eur).
cardmag l grayling l foto grayling
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TECHNOLOGIE
Smart cities v České republice
Téma „smart cities“ je v poslední době poměrně často zmiňované. O krátký komentář jsem požádal
Martina Dolejše, Head of Commerce development CZ & SK ze společnosti Mastercard (na fotografii).
cardmag: Jaká řešení kategorie smart city česká města aktuálně zvažují či preferují? Ve kterých
oborech se technologie chytrých měst v tuzemsku prosazují?
Martin Dolejš, Mastercard: Vzhledem k výraznému nárůstu urbanizace v ČR je pro města jedním z hlavních
témat doprava. Ať už se jedná o MHD, parkování nebo automobilovou dopravu. V rámci veřejné dopravy můžeme
v posledních letech vidět řadu úspěšných projektů, kde hraje svou roli platební karta, a to buď jako nástroj pro
platbu nebo identifikátor jízdného, jmenovitě například v Plzni, Liberci, Ostravě, Praze nebo v Brně, ale i
v menších sídlech jako Děčín, Třebíč
nebo aktuálně Kolín. Dopravní podniky
tak využívají stávajících karet, které lidé
běžně nosí ve své peněžence, a tím
zásadně zjednodušují život cestujícím. To
má příznivý vliv na jednoduchost a
rychlost odbavení.
cardmag: Mají obce o možnostech
technologií chytrých měst přehled?
Jakou roli hraje dodavatel?
Martin Dolejš, Mastercard: V tomto
směru jsou města velmi aktivní. Za
uplynulý rok můžeme vidět řadu měst,
která začínají zpracovávat svou vlastní
koncepci chytrého města. Koncepce se
většinou zaměřuje na různé oblasti, jako
je
energetika,
ekologie,
doprava,
bezpečnost a jiné. Na zakladě koncepce pak města poptávají konkrétní řešení od jednotlivých dodavatelů. Na řadě
úspěšných projektů se Mastercard podílel a další se připravují.
cardmag: Kdo příslušné projekty iniciuje? Čím nebo jak je poměřován přínos zvoleného řešení?
Martin Dolejš, Mastercard: Projekty iniciují jak samotná města, tak dodavatelé technologií. Mastercard se
v tomto snaží fungovat jako konzultant, který pomáhá městům s plánováním, přípravou konceptu a zadávací
dokumentací. Města jsou si dobře vědoma toho, které oblasti je potřeba inovovat a jaké technologie by jim mohly
pomoci situaci řešit.
cardmag: Které projekty chytrých měst přinášejí největší efekty, případně mají nejvyšší poměr
výkonu a ceny?
Martin Dolejš, Mastercard: Obecně největší efekt přinášejí projekty, které zjednoduší každodenní život
občanů. Je těžké určit na základě čeho měřit výkony vs. náklady. Cílem řešení je většinou především šetřit zdroje
a k tomu měřit pozitivní dopad na obyvatele měst. Důležitým ukazatelem je zda dané řešení zpříjemní život
obyvatelům a městu pomůže ušetřit náklady.
cardmag: Provozují řešení chytrých měst obce samy nebo dodavatelsky? Který model převažuje?
Martin Dolejš, Mastercard: Ve většině případů je dodavatelem řešení třetí subjekt, který splní požadavky
zadané městem. Samozřejmě některá řešení město částečně může převzít a implementovat je do své správy,
nicméně většinou je potřeba kooperace s externím dodavatelem, který je odborníkem na danou oblast.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Visa rozšíří mobilní platby do 12 evropských zemí do konce roku 2017
Technologie tokenizace (Visa Token Service), která umožňuje bezpečné a pohodlné placení
mobilem, dnes funguje v pěti evropských zemích. Visa plánuje spuštění na dalších sedmi trzích.
Evropští spotřebitelé při platbě mobilním telefonem v obchodě utratí v průměru 243 Kč (€ 9).
Více než 1,2 milionu evropských obchodníků nabízí možnost bezkontaktního placení, čímž podporují
rozvoj mobilních plateb.
Praha, 22. února 2017 - Visa Inc. (NYSE: V)
Při příležitosti otevření nového inovačního centra v Londýně oznámila společnost Visa, že do konce
letošního roku zavede službu tokenizace plateb do 12 evropských zemí. Díky této
technologii jsou mobilní a on-line platby bezpečnější a pohodlnější, protože se
využívají digitální identifikátory (tokeny) namísto informací z plastové platební
karty zákazníků.
Technologie tokenizace je v současnosti součástí mobilních plateb ve 27 zemích po celém světě, včetně Francie,
Irska, Polska, Švýcarska a Velké Británie, s více než 1 300 partnerskými finančními institucemi. Na rozšíření do
dalších zemí a do oblasti on-line plateb Visa intenzivně spolupracuje s řadou klientů i obchodních partnerů.
Tokenizaci plateb spustila Visa v roce 2014 jako podporu služeb mobilních plateb, včetně nejrozšířenějších Apple
Pay a Android Pay. Tato technologie představuje jádro vize společnosti Visa o internetu věcí, která umožňuje
bezpečné a pohodlné nakupování na jakémkoliv připojeném zařízení, ať už je to tablet, sluchátka, nositelná
elektronika, nebo třeba automobil a domácí spotřebiče.
„Od roku 2015 sledujeme, jak si Evropané postupně osvojují mobilní placení. Naší další metou je
rozšíření tokenizační služby tak, abychom obchodníkům nabídli jednoduchou cestu, jak bezpečně
ukládat platební údaje zákazníků, což zajistí bezproblémový nákup na jakémkoliv připojeném
zařízení,“ říká Sandra Alzetta, výkonná ředitelka pro digitální řešení společnosti Visa.
Klíčové faktory růstu mobilních plateb v Evropě
Bezpečnost, pohodlí a růst počtu obchodních míst vybavených bezkontaktními platebními terminály jsou hlavní
faktory, které mají vliv na rozšíření mobilních plateb v Evropě. Technologie tokenizace Visa umožňuje
spotřebitelům bezproblémový nákup prostřednictvím mobilních zařízení, ať už se jedná o nákup jízdenky, ranní
kávy nebo třeba zábavy po práci. Pomáhá i to, že si evropští obchodníci stále častěji instalují novou technologii,
která podporuje jak platby kartou, tak mobilními zařízeními (NFC).
* Mobilní platby se v Evropě nejčastěji využívají pro nákup v restauracích, supermarketech, za jízdné, za nápoje a
hotová jídla, a za zábavu.
* Při platbě mobilním zařízením utratí Evropané v průměru 243 Kč (€ 9) v kamenném obchodě a 1 108 Kč (€ 41)
na internetu.
* Na zahraničních cestách nakupovali Evropané pomocí mobilního zařízení v 91 zemích po celém světě. To
ukazuje, že se cítí bezpečně při používání svých chytrých telefonů a tabletů během nakupování i v zahraničí.
* Více než 1,2 milionu obchodníků v Evropě přijímá bezkontaktní platby kartami a mobilními zařízeními
v kamenných obchodech, kde evropští majitelé účtů Visa uskutečnili více než pět miliard bezkontaktních transakcí.
To představuje 32% všech transakcí realizovaných v kamenných obchodech, které zpracovala společnost Visa.
Velký potenciál mají mobilní platby i na českém trhu, který je na absolutní evropské špičce, co se týče podílu
bezkontaktních plateb. Ten totiž v říjnu loňského roku dosáhl 82%.
Obchodování s využitím internetu věcí (IoT)
Technologie tokenizace Visa a její schopnost oddělit citlivá data o zákazníkově platebním účtu od nákupu
prostřednictvím digitálních kanálů je klíčovým prvkem pro bezpečné nakupování, ať už využíváte jakékoli
připojené zařízení - hodinky, prstýnek, domácí spotřebič nebo auto. Právě tomu má pomoci celosvětová
spolupráce Visa s IBM, která byla oznámena u příležitosti otevření nového centra IBM v Mnichově zaměřeného na
aplikaci Watsona do výroby zákazníků. Jejím cílem je umožnit obchodníkům rychlé zavedení bezpečného způsobu
placení na jakémkoli z 20 miliard připojených zařízení, která budou odhadem součástí světové ekonomiky v roce
2020.
cardmag l grayling
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Exciting Times ahead for Seamless Experiences Using Wearables
We are moving into interesting times as wearable technologies are now more able to deliver
increasingly seamless experiences in our daily lives.
G+D Mobile Security are now offering wearables solutions to support a wide range of applications for payments,
health and sports, logical and physical access, and even car security. These
solutions have been developed for hardware, software and services. The wearable
solutions range from passive wearables to active and connected, full functional
wearables integrated with relevant service providers to enable payments, access and authentication. We are
working with partners to create exclusive packages.
G+D Mobile Security’s product development and security expertise and Rittenhouse’s prepaid
solutions and channels ... fulfil a demand for wearables and challenge the prepaid market.” says
Todd A. Wrubel, CEO of Rittenhouse Payment Solutions
Wearable Computing Device Shipments by Type
(Million reces) Source: IDC, The Market Book - Mobile Security MS - S Strategy

The war of the wrist and the emergence of wearable payment solutions
Having delivered the payment technology for smart wristbands, such as the Chinese smart band ‘JiePay’, or smart
watches, such as the ‘Swatch Bellamy’, and the connectivity for the ‘Samsung Gear S2’, G+D Mobile Security has
established itself as one of the leading players in the market for smart wearables. As well as tech companies such
as Samsung aiming to provide wearable payment solutions, many financial companies have also recognised the
importance of offering solutions where their users are active. Rittenhouse
Payment Solutions and G+D Mobile Security for example have created a wearable
payments wristband. Todd A. Wrubel, CEO of Rittenhouse Payment Solutions
explained their reasons for partnering to create a wearable payments option. “By
bringing together G+D Mobile Security’s product development and security
expertise and Rittenhouse’s prepaid solutions and channels we fulfil a demand for
wearables and to challenge the prepaid market.”
Samsung Gear S3 partnership
Recently Samsung partnered with G+D Mobile Security for the launch of the Gear
S3. US customers of T-Mobile and AT&T received a high-end smartwatch allowing
out-of-thebox connectivity, and a designed embedded SIM module. This project is
a significant milestone in G+D Mobile Security’s consumer eSIM strategy,
demonstrating eSIM management market leadership. It also further strengthens
the relationship with Samsung as the leading smartphone vendor globally.
STMicroelectronics, G+D Mobile Security and FitPay join forces
The companies have created the first secure hardware and software product for use by device manufacturers
aiming to develop integrated payments with MasterCard or Visa. The goal is to break down barriers to
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implementing card payments on mobile devices, and enable wearable device OEMs to concentrate on product
development. This product gives consumers the flexibility to load multiple payment cards from various banks and
from different payment networks onto a wearable device, making contactless payments independent of the enddevice‘s operating system. „Wearable devices are transforming the payment experience, and FitPay,
STMicroelectronics, and G+D Mobile Security] are making it easier to develop payment-enabled wearables,“
Michael Orlando, CEO of FitPay. „This reference design from ST demonstrates a fully integrated payment solution
for manufacturers.“
For more information pls visit „smart!“ the magazíne of Mobile Security, Giesecke Devrient GmbH,
Munich, Germany
cardmag l Giesecke & Devrient l gi-de.com l photo © 2017 G&D iStockphoto

Visa a Samsung spojují síly a zjednodušují online platby přes
Visa Checkout a Samsung Pay
Praha, 10. dubna 2017 - Visa Inc. (NYSE: V)
Společnosti Visa a Samsung uzavřely strategické partnerství, které zpřístupní online obchodníkům
výhody plynoucí ze služeb Visa Checkout a Samsung Pay. Již v průběhu tohoto roku budou totiž
moci uživatelé Samsung Pay nakupovat online u statisíců obchodníků po celém světě - všude, kde je
podporovaná služba Visa Checkout.
Vzájemná spolupráce Visy a Samsungu udělá online placení ještě jednodušším, rychlejším a bezpečnějším. Služba
Samsung Pay umožňuje uživatelům zaplatit za nákup pomocí otisku prstu a eliminuje zdlouhavé zadávání údajů z
platební karty, fakturačních údajů a dodací adresy při každém nákupu. Uživatelé se zařízením Samsung a funkcí
autentifikace čtečkou otisků prstů budou moci potvrdit platbu jedním kliknutím na tlačítko s logy Visa Checkout/
Samsung Pay a přiložením prstu na čtečku otisků prstů. Platba pak proběhne okamžitě bez nutnosti přihlásit se
jménem a heslem při každém nákupu.
Zjednodušení a urychlení celého platebního procesu sníží míru opuštění webových stránek před dokončením
nákupu. V současnosti totiž existuje zbytečně mnoho kroků, které brání pohodlnému zadání platebních údajů a
provedení transakce.
„Doba vyplňování dlouhých formulářů a přihlašovacích údajů při nakupování online se díky
zpřístupnění platformy Visa Checkout stovkám tisíc online obchodníků blíží ke konci. Společnosti
jako Samsung už vidí, jaký význam má zjednodušování nákupního procesu pro zákazníky i
obchodníky,“ řekl Jim McCarthy, výkonný viceprezident Visa pro inovace a strategická partnerství.
„Máme radost, že můžeme rozšířit výhody Samsung Pay také do prostředí online obchodů a zaručit, že zákazníci
mohou platit všude tam, kde je podporována Visa Checkout. A to na kterémkoliv zařízení či přímo v aplikaci,“
dodává McCarthy.
„Díky spolupráci s Visou můžeme milionům uživatelům Samsung Pay nabídnout snadné, rychlé a
bezpečné placení a nakupování online na mobilních zařízeních i stolních počítačích,“ řekl Injong
Rhee, výrobní ředitel Samsung Electronics z oddělení mobilní komunikace. „Naše partnerství přináší výhody
nejen uživatelům služby Samsung Pay, ale také statisícům online obchodníků, kteří hledají efektivní
řešení, jak zvýšit míru konverze objednávek,“ uzavírá Rhee.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – která dokáže
zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním
platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky
pro spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům
stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Od svého založení v roce 1969 se Samsung Electronics Co., Ltd. postupně stal jednou z nejvýznamnějších
technologických společností a je oceňován jako jedna z deseti nejlepších globálních značek. Společnost Samsung
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investuje do výzkumu a vývoje s cílem vytvořit takové technologie, které budou inspirovat celý svět. Momentálně
toto portfolio zahrnuje více než 100 000 patentů. Díky neustálým inovacím měníme svět televizorů, smartphonů,
nositelných chytrých zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, lékařského vybavení, polovodičů a LED
displejů. Samsung je lídrem také v oboru internetu věcí, mimo jiného i v oblastech Smart Home nebo Digital
Health. Novinky naleznete v Samsung Newsroom na stránkách news.samsung.com.
O Samsung Pay
Samsung Pay je mobilní platební služba vyvinutá společností Samsung Electronics. Je jednoduchá na ovládání,
zcela bezpečná a dostupná všude tam, kde jsou akceptovány platební karty. Samsung Pay kombinuje technologii
NFC s výhradní technologií společnosti Samsung MST (Magnetic Secure Transmission), a tím umožňuje
zákazníkům platit u všech obchodníků, kteří akceptují platební karty. Samsung nadále rozšiřuje svoji partnerskou
síť tak, aby služba Samsung Pay poskytla větší flexibilitu a pokrytí, a sloužila tak zákazníkům jako jednoduchý a
bezpečný způsob placení.
cardmag l grayling

Mastercard zahájil příjem přihlášek pro start-upy
Šanci mají i české projekty
Praha 13. dubna - Společnost Mastercard zahájila příjem přihlášek pro letní vlnu programu Start
Path, který je přístupný pro start-upy v pokročilejší fázi rozvoje. Příjem přihlášek skončí v neděli 23.
dubna 2017. Zájemci mohou navštívit stránky www.startpath.com, kde je možné podat přihlášku a
získat další informace.
„Ve společnosti Mastercard jsme velice otevření všem novým myšlenkám a projektům, které budou
utvářet a formovat naší společnou digitální budoucnost. I zde v České republice se setkáváme
s řadou inovativních a odvážných řešení, které možná bez další podpory zaniknou, což by byla
škoda. Chci proto tímto povzbudit všechny tuzemské start-upové zakladatele, ať se nám společně
povede i první český ´Start-up by Mastercard´,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku,
Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
Program Start Path byl zahájen v roce 2014 s cílem pomáhat začínajícím firmám v rychlejším rozšiřování svých
činností. O účast v programu mělo zájem již více než 5000 začínajících společností. S programovým týmem
nakonec spolupracuje stovka z nich v celkem 24 zemích. Dvacet procent účastníků prvních čtyř vln programu
spolupracovalo nebo spolupracuje se společností Mastercard na obchodních nebo pilotních projektech. Start-upy,
které se stanou součástí programu, mohou těžit z odborných znalostí celosvětové sítě expertů společnosti
Mastercard, z přístupu k zákazníkům a partnerům společnosti i z možnosti inovovat již existující řešení společnosti
Mastercard.
Program Mastercard Start Path je výsledkem celosvětového úsilí společnosti Mastercard v podpoře inovativních
start-upů vyvíjejících příští generaci obchodních řešení. Zákazníci společnosti Mastercard, kteří se programu
účastní v roli partnerů, získávají přístup k nejlepším a nejnadějnějším start-upům a k inovacím z celého světa.
Další informace jsou vedle www.startpath.com i na twitterovém účtu programu Mastercard Start Path pod
profilem @MAstartpath.
cardmag l bison & rose
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ANALÝZY
Finanční gramotnost Čechů se nelepší, jsme na tom stejně jako loni
Finančně vzdělávat by měla škola, zapojuje se ale i rodina
Praha, 29. března 2017 - Finanční gramotnost Čechů je nadále průměrná. Od loňského roku se
podle aktuálního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) zlepšil Index finanční gramotnosti ČBA
jen o jeden bod na 55 bodů ze 100. Stále stejných výsledků dosahujeme i navzdory tomu, že je
v posledních letech tématu finančního vzdělávání věnována poměrně
velká pozornost. A to napříč společností, tedy nejen v médiích nebo v
rámci školní výuky, ale stále častěji i v rodinách - s dětmi se o
financích aktuálně snaží mluvit 92% rodičů.
Stejně jako v předchozích letech projevili Češi v testu finanční gramotnosti jen průměrné znalosti a celkový Index
finanční gramotnosti ČBA dosáhl 55 bodů ze 100. Orientace ve financích je dle očekávání závislá na vzdělání, kdy
lidé se základním vzděláním nebo výučním listem v průměru nepřekročili hranici 50 bodů, vysokoškoláci naopak
prokázali vědomosti o hodnotě 64 bodů. „Naše znalosti se dlouhodobě příliš nezlepšují. Často je to proto,
že jsme si ke světu financí vybudovali negativní vztah. Peníze pro nás často znamenají jen počty a
spoustu definic. Jedním z důvodů může být i to, že jsme přesyceni odbornými informacemi,
ve kterých se nevyznáme,“ komentuje výsledky gestorka finančního vzdělávání ČBA Helena Brychová.
Odborné informace jsou podle průzkumu skutečně kamenem úrazu - 39% Čechů tvrdí, že doporučení finančních
poradců jsou pro ně nesrozumitelná. „Dalších 14% Čechů si informace o penězích neumí dohledat nebo jim dělají
potíže početní úkoly a údaje uváděné v%. Téměř čtvrtina (22%) respondentů přiznala, že světu financí nerozumí
vůbec,“ doplňuje Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která průzkum pro ČBA realizovala. Naopak 19%
Čechů v oblasti financí nemá problém.
V čem v oblasti finanční gramotnosti nejvíce tápete?

Vyznat se v doporučeních všech …

39%

Skutečnost, že světu f inancí vůbec …

22%

Vyhledat si jakékoli…

14%

Početní úkoly a veškeré údaje, které …

14%

Vysvětlení/pochopení základních …

12%

V této oblasti nemám problém

19%

Děti se finančně vzdělávají i doma
Význam finanční gramotnosti byl vždy velký, ale se stále zvyšujícím se počtem nesplacených úvěrů a exekucí, je
v dnešní době ještě důležitější, abychom porozuměli tomu, o čem ve světě vlastních financí rozhodujeme a občas
si uměli něco spočítat. „Správné rozhodování o penězích je v dnešní době finanční naprosto základní
dovedností. Bez ní nelze ve společnosti samostatně fungovat. Součástí je i schopnost selským
rozumem vyhodnocovat informace, které jsou nám o financích předkládány,“ vysvětluje Helena
Brychová.
A tak se problematikou finančního vzdělávání zabývá stále více institucí. Škola, která má podle poloviny populace
nést za výchovu dětí v oblasti finanční gramotnosti hlavní zodpovědnost, je dle názoru rodičů poměrně úspěšná.
Výsledky, které školní výuka přináší, pozoruje 36% rodičů. „Pozitivním zjištěním je, že rodiče si začínají
uvědomovat význam vědomostí z oblasti financí a sami se je tak do výchovy svých dětí snaží dle odpovědí 92%
respondentů-rodičů zařazovat. Z toho 43% pravidelně a 31% až v případě, kdy děti samy projeví zájem a zeptají
se,“ vysvětluje Helena Brychová. „Podle průzkumu informace o penězích do výchovy dětí přinášejí pravidelně
hlavně otcové (49%), což je pro nás překvapivé a zároveň potěšující zjištění,“ upřesňuje Brychová. Naopak zcela
finanční výchovu opomíjí 8% rodičů - u 2% je to proto, že ji nechávají právě jen na školní výuce, a u 6% proto,
že jí sami nerozumí.
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Věnujete se otázkám spojeným s finanční gramotností ve výchově svých dětí?

O průzkumu a Indexu finanční gramotnosti ČBA
Průzkumu se zúčastnilo 1 037 respondentů z celé ČR starších 18 let. Pro ČBA jej realizovala agentura SC&C ve
dnech 6. února - 5. března 2017. Test finanční gramotnosti vypracovala v roce 2016 ČBA za přispění společností
CEFIG, Finanční gramotnost do škol a Poradna při finanční tísni. 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.
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 38 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 čba

Diskusím o platbách vévodí na sociálních sítích digitální peněženky
Praha 13. března 2017 - Digitální peněženky v mobilech a přenosných zařízeních jsou nejčastějším
tématem diskusí na sociálních sítích o nových způsobech placení. Související témata se objevila ve
více než třech čtvrtinách z celkem 3,5 milionu sledovaných konverzací, vyplývá z analýz v rámci
Studie o digitálních platbách společnosti Mastercard.
Rozšiřování používání digitálních peněženek jako je Masterpass™ v obchodech, na internetu i při nákupech přímo
z mobilních aplikací se projevilo více než dvěma miliony zmínek, z nichž 84 % se objevilo na Twitteru. Mimo
samotného placení se spotřebitelé podle svých vyjádření těší i na další možnosti využívání digitálních peněženek,
jako je ukládání údajů k věrnostním kartám a podpora ve veřejné dopravě, kde se k platbám jízdného využívají
karty vydávané dopravcem.
„Výsledky studie jen potvrzují, že digitalizace platebního odvětví je nezastavitelným a určujícím
trendem současnosti, který mění chování spotřebitelů, obchodníků i platebních a finančních
institucí,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
Druhým nejdiskutovanějším tématem v souvislosti s platbami byl v roce 2016 nástup nových technologií typu
umělé inteligence a inteligentních domácích asistentů. Na čelních pozicích v příspěvcích na sociálních sítích se
držela i nositelná zařízení typu chytrých hodinek a náramků. Dalším žhavým tématem byl tzv. internet věcí.
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Studie o digitálních platbách (Digital Payments Study) je v pořadí již pátou, kterou společnost Mastercard po
celý rok 2016 analyzovala konverzace o nových způsobech provádění plateb. Studie vytvořená ve spolupráci se
společnostmi PRIME Research a Synthesio obsahuje výstupy z analýz více než 3,5 milionu konverzací
uskutečněných v roce 2016 na sociálních sítích, jako jsou Twitter, Facebook, Instagram, Google+, YouTube, nebo
Weibo v celkem 188 zemích světa.
cardmag l bison & rose

Pětina Čechů nakupuje online každý týden
Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard
Praha 28. března 2017 - Pětina uživatelů internetu v České republice nakupuje online alespoň
jednou týdně. Nejčastěji končí Čechům v nákupních košících oblečení a obuv, poté elektronika
následovaná vstupenkami na kulturní nebo sportovní akce. Hlavní bariérou pro ještě četnější
internetové nákupy je obava z podvodných praktik. Vyplývá to z prvního průzkumu společnosti
Mastercard zaměřeného na elektronický obchod a nové platební trendy mezi spotřebiteli ve více než
dvaceti zemích v Evropě.
Češi jsou se svojí nákupní aktivitou v Evropě pod průměrem. Nejlepší jsou obyvatelé Velké Británie, jichž si najde
na online nákup čas nejméně jednou týdně 41 procent. Poté následují Irové (32 procent) a Němci (30 procent).
Naproti tomu v Dánsku a Estonsku je to pouze 16 procent internetových uživatelů.
V případě zboží se Češi od Evropanů neliší, protože i ti se nejvíce zaměřují na oblečení a obuv. Druhým
nejnakupovanějším evropským sortimentem jsou vstupenky a až poté elektronika, tedy mobily, laptopy, počítače,
tablety apod. Češi však v mnohem větší míře než je v Evropě zvykem kupují online i kosmetiku, léky, vybavení
pro domácnost nebo hračky.
Hlavním důvodem, proč nenakupovat online, jsou ve všech zkoumaných zemích obavy z podvodu. Míra
rozšířenosti těchto obav se však v jednotlivých zemích liší: v Řecku (71 procent) a ve Španělsku (64 procent) je
výrazně vyšší než například v Dánsku (46 procent). V Česku zmínilo tuto obavu 54 procent spotřebitelů.
Co se týče preferovaného způsobu platby za online nákupy, tak v České republice, stejně jako třeba v Německu,
Nizozemsku a Polsku, je platba prostřednictvím bankovního portálu dvakrát oblíbenější než platba kartou. Platební
karty však zůstávají s přehledem nejvíce preferovaným způsobem úhrady online nákupů v Británii, Francii,
Španělsku, Irsku a Itálii.
Značné rozdíly v míře důvěry jsou mezi jednotlivými národy v případě přeshraničního online nakupování. Zákazníci
online obchodů ve Francii, kteří však nikdy nenakupují v zahraničí, se na nedůvěru v zahraniční online obchody
odvolávají zhruba dvakrát častěji než Španělé či Italové a dokonce čtyřikrát častěji ve srovnání s Čechy nebo
Poláky. V České republice nakupuje online za hranicemi alespoň jednou ročně každý čtvrtý spotřebitel, evropský
průměr je 41 procent.
cardmag l bison & rose
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Teller automation remains core to branch transformation projects
Teller assist units reduce the time taken to accurately handle cash transactions, improving efficiency
and freeing staff to take on alternative tasks.
Banks continue to use teller automation units to improve branch efficiency
London, 15th March 2017 - RBR’s new study, Teller Automation and Branch Transformation 2017, has found that
the number of teller assist units (TAUs) deployed across 26 key markets reached 186,500 at the end of 2016 –
despite increased cost pressures and falling branch numbers in many established markets, this still represented a
modest increase on the previous year. Furthermore, RBR forecasts the number of TAUs deployed globally will
continue to rise for at least the next five years.
Number of teller assist units by type, 2016 and 2021
Dispensers

Recyclers

128,621

165,500

57,184

30,905

2016

2021

Source: Teller Automation and Branch Transformation 2017 (RBR)

TAUs significantly reduce the time needed for transactions and end-of-day reconciliation, and free up branch staff
to build relationships with customers. Bank staff increasingly take on additional roles, for instance the crossselling of banking products and services. RBR’s research even shows that some banks have begun to favour staff
with prior sales experience when recruiting for their branch-based positions. Despite these benefits, there are still
many institutions who have not yet taken advantage of TAU technology.
TAUs are concentrated in a small number of markets
60% of the world’s TAUs are found in just three countries: the USA, Spain and Italy. The USA is the largest market overall, with a quarter of all TAUs. RBR forecasts that the number of TAUs here will continue to increase - in
particular amongst smaller banks, some of which are only beginning to use the technology. There will be a more
modest rise in Italy, where increased deployment is partly offset by branch network rationalisation, while in
Spain, where branch numbers have been declining, the number of TAUs will also continue to fall.
With many banks yet to install TAUs in large numbers, the potential for future growth remains, particularly in
countries where banks are transforming their branches to increase efficiency, for example Mexico and South Africa. Deployment of TAUs is still in its infancy in China, with many banks approaching the end of their pilots. The
market here will show strong growth in the coming years, although overall deployment of TAUs will remain low as
banks focus on moving transactions to self‑service channels.
Recyclers save teller time and reduce CIT costs
More than half of all TAUs deployed in the USA are used for dispensing only, but this is due to historical deployment, and here, as in almost all markets, banks now have a clear preference for cash-recycling TAUs. Recyclers
further enhance branch efficiency by saving teller time and reducing CIT costs and their share of the total has
been rising for a number of years. This trend will continue and by 2021, recyclers will account for 84% of all
TAUs.
Daniel Dawson, who led RBR’s study, commented: “Banks continue to value the importance of teller assist
units when formulating their branch transformation strategies, as such machines, particularly recyclers, prove to be hugely successful in improving overall efficiency when dealing with cash handling
in branches”.
cardmag l © RBR , 393 Richmond Road, London TW1 2EF, UK, rbrlondon.com
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BEZPEČNOST
Cestovní ruch - únik kartových dat

Především pak znamená:
1. Ztrátu zisku
2. Dobrého jména společnosti
3. Neplánované další náklady
V případě úniku dat je nutné zahájit forenzní šetření, které provede externí dodavatel a poté investovat do
nového, bezpečného řešení.
Vedle těchto nákladů je třeba počítat i s nemalými pokutami za nedodržení bezpečnosti a penalizací ze strany
kartových společností a regulátorů.
4. Ztráta klientské důvěry
Cestujícího zajímá, jak komfortně se může ubytovat a strávit svou dovolenou nebo služební cestu bez starostí.
Nicméně, v poslední době kladou i dotazy, zda a jak jsou zabezpečeny citlivé osobní údaje. A to je dobře, i držitel
platební karty je součástí platebního řetězce. Údaje o pobytu klienta, tedy osobní a data z platební karty jsou
často uloženy v hotelovém systému (hotel management system), který sdílí i několik hotelů v rámci hotelového
řetězce. V případě úniku informací to může znamenat i ztrátu identity.
Proč je právě oblast cestovního ruchu tak zranitelná?
1.Příliš mnoho zdrojů dat - klient zadává svou objednávku prostřednictvím stránek hotelu, rezervačních portálů,
telefonicky, poštou, emailem a osobně. Všechny uvedené kanály jsou zdrojem údajů o klientovi v případě, že
nejsou chráněny.
2. Osobní data ukládána v klientských databázích - citlivé údaje jsou zde uloženy po mnoho let.
3. PC na pokojích s přípojkou na internet - v případě, že jsou propojeny bez antivirové ochrany, další zdroj
osobních údajů klienta.
4. Bezpečnost v cestovním ruchu je běžně opomíjena a s daty klientů není bezpečně/korektně/správně
nakládáno/zacházeno.
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5. Doporučení pro omezení ztráty dat, seznamte se se standardem PCI DSS. Tento dokument vám pomůže
nastavit odpovídající ochranu citlivých dat.
Řiďte se standardem PCI DSS
1.Ukládejte data po dobu nezbytně nutnou. Pokud je nepotřebujete, neukládejte je.
2.Omezte přístup personálu, kontrolujte záznamy “pohybu” personálu ve Vašem systému.
3. Seznamte se s jednotlivými částmi systému a zajistěte, aby jednotlivé komponenty vašeho systému byly
odděleny firewallem.
Používejte šifrování dat
Ochrana dat se musí stát součástí každodenních činností. Pravidelně seznamujte personál se zásadami
bezpečného zacházení s daty klientů, protože bezpečnost není pouze záležitostí IT oddělení.
Spolupracujte pouze s takovými subjekty, které mohou doložit, že prošli auditem dle PCI DSS standardu a to
nejenom dodavatelé Vašeho hotel management systému, ale především rezervační portály.
Pomoc je nablízku
Není otázkou zda, ale kdy dojde k nabourání se do Vašeho systému. Zvažte vyhledání odborné pomoci již nyní.
Na trhu je mnoho profesionálů, kteří vám pomohou v nastavení ochrany dat, respektive ochrany Vašeho
podnikání, dobrého jména společnosti a klienti se Vám budou rádi vracet.
Hledejte pomoc a spolupráci u takových expertů, kteří Vás provedou požadavky standardu PCI DSS a nabídnou
takové řešení, které pokryje všechny části Vašeho systému a podnikání jako celku. Součástí Vaší poptávky by měl
být i každodenní monitoring a reporting. Samozřejmostí je pak poskytnutí včasné pomoci v případě úniku dat.
cardmag l broňa tomková, gp l vybor sbk pro pcidss l foto socialní sítě
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TÉMA
Ženám se nejlépe podniká na Novém Zélandě, v Kanadě a USA
Praha 7. března 2017 - Ženy mají vůbec nejlepší prostředí pro podnikání na Novém Zélandě,
v Kanadě a ve Spojených státech, zjistila studie společnosti Mastercard o podnikání žen v různých
zemích (Index of Women Entrepreneurs). V Evropě jsou k podnikání žen nejvstřícnější ve Švédsku,
v Belgii a ve Velké Británii. Česká republika skončila v pořadí na 35. místě z celkem 54 hodnocených
zemí.
Na předních místech seznamu se objevují země s rozvinutými ekonomikami. Podmínky, které ženám pomáhají
prosadit se ve vlastnictví firem, jsou v těchto zemích na nejvyšší úrovni. K takovým podmínkám patří podle indexu
například silné komunity malých a středních podniků, vysoká úroveň dozoru nad podnikatelským prostředím a
vhodné podmínky k podnikání obecně.
Ženy podle studie často do podnikání vstupují spíše z nutnosti a
odhodlání. Nicméně pro konečný úspěch firem ve vlastnictví žen má
zásadní význam úroveň podpory, jaké se jim v dané zemi dostává,
například v podobě přístupu k finančním službám nebo odstraňování
překážek v podnikání.
„Čím méně existuje překážek k podnikání v dané zemi, tím
větší je šance, že se ženy do podnikání pustí. Kromě těchto
bariér se začínající podnikatelky potýkají s kulturními
předsudky a s nedostatkem příležitostí k vlastnímu rozvoji.
Platí tedy, že čím je společnost vyspělejší, tím v ní pracuje
více úspěšných žen-podnikatelek. Česká republika patří těm
k zemím, kde se počet podnikatelek zvyšuje,“ komentuje studii
marketingová manažerka Mastercard pro Česko a Slovensko Martina
Piskorová (na snímku).
Česká republika si ze tří hlavních posuzovaných kategorií vedla
nejlépe v případě podmínek podporujících podnikání, které zohledňují
i celkové vnímání možných potíží spojených s podnikáním nebo
úroveň kvality dohledu. Nejhůře naopak dopadla v komponentě
celkové podpory žen, jež vyjadřuje i míru předsudků vůči ženám na
vedoucích pozicích v politice a byznysu nebo zájem o podnikání mezi
ženami.
Mastercard Index of Women Entrepreneurs: 10 zemí s nejlepšími podmínkami podpory a
příležitostmi pro ženy v podnikání
1. Nový Zéland - 74,4
2. Kanada - 72,4
3. USA - 69,9
4. Švédsko - 69,6
5. Singapur - 69,5
6. Belgie - 69,0
7. Austrálie - 68,5
8. Filipíny - 68,4
9. Velká Británie - 67,9
10. Thajsko - 67,5
…
35. Česká republika - 60,4.
Metodologie: Studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs se zabývá schopností žen využívat při podnikání
příležitostí, které jsou jim k dispozici díky existenci různých podpůrných okolností v prostředí jejich působnosti.
Výstupy studie představují vážený součet tří komponent: 1) výsledky podpory žen (vyjadřuje míru předsudků vůči
ženám v zaměstnání, v pozicích vedoucích osob politiky a byznysu, i finanční sílu a zájem o podnikání mezi
ženami), 2) vědomostní aktiva a finanční aktiva (míra dostupnosti základních finančních služeb, pokročilého
vzdělání a podpory pro malé a střední podniky), a 3) podmínky podporující podnikání (celkové vnímání možných
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obtíží spojených s podnikáním v místě působení, úroveň kvality dohledu, vnímání úrovně bezpečnosti ženami a
kulturní vnímání vlivu žen na finanční situaci domácností). Pro studii bylo použito 12 hlavních a 25 dílčích
ukazatelů k posouzení odlišností ve výše popsaných třech komponentách. Výzkum probíhal v 54 zemích v Asii a
Tichomoří, na Středním Východě, v Africe, Severní Americe, Latinské Americe a Evropě a zahrnul 78,6 procenta
pracujících žen na světě.

 Co vede ženy k podnikání v rozvíjejících se ekonomikách? Odhodlání. Mezi prvních deset zemí co do podílu
žen mezi vlastníky obchodních firem celkem se dostaly Uganda (34,8 procenta), Bangladéš (31,6
procenta), Vietnam (31,4 procenta) a Čína (30,9 procenta). V těchto zemích ženy těží z příležitostí
k podnikání, které nezbytně nevyžadují vědomosti či inovativní aktiva.
 Úspěšné firmy ovšem nežijí jen z odhodlání. Aby ženy mohly podnikat, potřebují odpovídající podmínky, jako
jsou přístup k finančním službám a produktům, nízká míra obtíží v provozování firmy, silná podpora pro malé a
střední podniky a úroveň kvality dohledu. Tyto podmínky jsou na vysoké úrovni v zemích jako Nový Zéland,
Kanada, USA, Švédsko nebo Singapur, které tak obsadily přední místa žebříčku.


V zemích, které v žebříčku dosáhly nízkého hodnocení, jako například Indie (41,7 bodu; 49. místo),
Saudská Arábie (37,2; 52. místo) či Egypt (34,0; 53. místo), převládají kulturní předsudky vůči ženám,
které tak významně podkopávají jejich možnosti dosáhnout vedoucích pozic i využívat příležitostí k podnikání.



Podle studie k největším překážkám v podnikání žen patří nedostatek finančních zdrojů/kapitálu k rozjezdu
podniku, regulatorní omezení a institucionální nedostatky, nízká úroveň sebedůvěry a nedostatečné vzdělání.
Téměř ve všech 54 zemích zahrnutých do studie existuje alespoň jedna z těchto překážek, které stojí v cestě
většímu rozšíření vlastnictví firem mezi ženami.

cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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#Visaprague
Ať se vydáte kamkoliv

na fotografii zleva doprava: Barbora Freimannová, Roland Katona, Šárka Rychetská, David Brendl, Marcel Gajdoš, Alice
Filipovičová, Petr Polák, František Jungr, Josef Kunčar, Adéla Sedláčková

Marcel Gajdoš, Country Manager Czech Republic and Slovakia, šéf pražské pobočky Visa
Zodpovídá za veškeré aktivity společnosti Visa v České republice a na Slovensku.
David Brendl, Senior Manager, Regional Market Readiness, Business Strategy & Innovation
Je zodpovědný za inovace a rozvoj trhu pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
František Jungr, Sub-Region Senior Business Development Manager (CEE)
Zastřešuje business development v regionu střední a východní Evropy. Kromě toho je odpovědný za základní produktové
portfolio (debetní, kreditní, předplacené a firemní karty), bezkontaktní technologie, platformu Visa Developer a akceptaci
platebních karet v dopravě.
Petr Polák, Senior Sales Manager
Odpovídá primárně za relationship management velkých a středních bank v České republice a na Slovensku.
Roland Katona, Senior Sales Manager
Má rovněž na starosti hlavně relationship management velkých a středních bank na českém a slovenském trhu.
Barbora Freimannová, Relationship Manager
Stará se o relationship management z pohledu středních a menších bank působících v České republice a na Slovensku.
Josef Kunčar, Acceptance Development Manager
Pracuje na rozvoji akceptační sítě a e-commerce v Česku a na Slovensku.
Alice Filipovičová, Marketing Manager
Má v gesci veškeré marketingové aktivity na českém a slovenském trhu.
Šárka Rychetská Marketing Communication Manager
Je zodpovědná za marketingovou komunikaci na českém a slovenském trhu.
Adéla Sedláčková, Office Administrator
Zajišťuje kompletní organizačně-administrativní agendu.
cardmag l grayling l foto © 2017 grayling
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EXKLUZÍVNĚ
Silná autentizace klienta - další (po)krok v rámci regulací EU
V jarním čísle magazínu cardmag#2.2016, tedy přesně před rokem, jsem se pokusil vyjádřit svůj
názor na stále sílící příval regulací kartového byznysu ze strany orgánů EU. Rozhodně nešlo o názor positivní. Nicméně aby článek nevyzněl zcela negativně, snažil jsem se v posledním odstavci
uvést i některé - z mého pohledu - klady a jako příklad jsem uvedl připravované zavedení tzv. silné autentizace klienta při provedení platby (nejen) kartou. Rok se s rokem sešel a já začínám mít
neodbytný pocit, že jsem se nikoliv poprvé a určitě ne naposledy při svém hodnocení bohulibých
záměrů „Bruselu“ totálně zmýlil. Problémem samozřejmě není samotný princip silné autentizace,
ale způsob, jakým má být podle představ bruselských úředníků uveden do praxe.
Připomeňme ve stručnosti definici silné autentizace, genesi a současný stav jejího zavedení. Silná autentizace
klienta (v originále Strong Customer Authentication - SCA) je princip, podle kterého klient při provedení platební
transakce musí prokázat své oprávnění realizovat transakci kombinací minimálně dvou ze tří elementů - něčeho,
co vlastní (má ve svém držení), něčeho co zná a něčeho, co je pro něj jedinečné (inherentní). Prvky musí být
navzájem nezávislé a prolomení jednoho z nich nesmí vést k prolomení žádného ze zbývajících. Použití SCA
nařizuje druhá Směrnice o platebních službách (Payment Services Directive - PSD2), která vstoupila v platnost
lednu 2016 a do legislativy členských států EU by měla být transformována do ledna 2018. V České republice je
transformace PSD2 zajištěna připravovanou novelou Zákona o platebním styku, která prochází v současné době
legislativním procesem v Parlamentu ČR. Samotná PSD2 však detaily použití SCA neřeší, k tomu má sloužit další
předpis - technický standard, vypracovaný Evropskou bankovní autoritou (European Banking Authority - EBA).
Teprve 18 měsíců poté, co tento nový předpis vstoupí v platnost, budou jeho ustanovení závazná. Návrh předpisu
byl po připomínkovém řízení předán Evropské komisi v únoru 2017. Podle počtu dotazů a připomínek (ve dvou
kolech více než 400) se jedná o jeden z nejvíce připomínkovaných návrhů předpisů v historii EBA, ne-li o ten
připomínkovaný vůbec nejvíce. Už tento fakt ukazuje na to, jaká je mu připisována důležitost a jaké „vzbouření“
mezi těmi, kteří jej budou muset aplikovat a dodržovat vyvolal. Komise má tříměsíční lhůtu na jeho schválení
(přičemž jej může jakkoliv upravit či přepracovat) a následné předání Evropskému parlamentu a Radě Evropy.
Oba tyto orgány mají další tři měsíce na definitivní schválení. Teprve pak může být předpis publikován a vstoupit
v platnost. Jelikož má mít formu nařízení (Regulation), bude přímo aplikován v legislativě členských států EU bez
možnosti jakýchkoliv úprav či výjimek. Při dodržení tohoto postupu a lhůt (neuvažujeme-li ani urychlení ani
zpoždění) můžeme očekávat publikování předpisu na podzim letošního roku a nabytí účinnosti na jaře roku 2019.
V dalších úvahách budu tedy vycházet z návrhu standardu, který může díky Evropské komisi doznat třeba i
podstatných změn. Pokud se tak stane, lze podle mého názoru jen těžko očekávat, že to budou změny k lepšímu
(i když bych si samozřejmě přál opak).
Zásady pro použití silné autentizace klienta, obsažené v PSD2, návrhu novely Zákona o platebním styku a výše
zmíněném návrhu technického standardu můžeme shrnout následovně:
Za provedení SCA odpovídá výhradně strana plátce, tedy poskytovatel platebních služeb, který vydává kartu či
jiný platební prostředek, plnící její funkci. Pokud strana příjemce platby (poskytovatel platebních služeb
obchodníka a obchodník) není na provedení SCA připravena a strana plátce SCA požaduje, pak odpovídá plně za
případnou škodu a to i v rámci níže uvedených výjimek.
SCA musí být v případě platební transakce kartou plátce v zásadě provedena vždy, pokud plátce iniciuje
(jakoukoli) elektronickou platební transakci
SCA nemusí být v případě platební transakce kartou provedena (nepovinná výjimka z výše uvedeného) pokud
1. plátce iniciuje bezkontaktní platební transakci na terminálu do výše 50 EUR, pokud kumulativní hodnota
předchozích bezkontaktních transakcí bez provedení SCA nedosáhla resp. nepřesáhla hodnotu EUR 150 resp.
pokud nebylo předtím bez provedení SCA realizováno 5 po sobě jdoucích bezkontaktních transakcí.
2. plátce iniciuje platbu jízdného nebo parkovného na bezobslužném platebním terminálu
3. plátce iniciuje on-line elektronickou platební transakci do výše 30 EUR, pokud kumulativní hodnota předchozích
on-line transakcí bez provedení SCA nedosáhla resp. nepřesáhla hodnotu EUR 100 resp. pokud nebylo předtím
bez provedení SCA realizováno 5 po sobě jdoucích on-line transakcí.
4. poskytovatel platebních služeb – vydavatel platebního prostředku aplikuje pro elektronické online transakce do
maximální výše EUR 500 on-line řízení transakčního rizika - stanovení tzv. referenční míry podvodů pro
definované prahové hodnoty výše transakce, při jejímž dodržení je možno pro transakce, jejichž hodnota je nižší
než hodnota prahová, SCA neprovádět.
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Uplatnění jakékoli z uvedených výjimek je podmíněno existencí monitorovacího systému, který musí splňovat
náročná kritéria, uvedená v technickém standardu a který musí být řádně zdokumentován, testován a pravidelně
auditován. Zvláště přísná kritéria platí pro uplatnění rizikového přístupu a to včetně čtvrtletního sledování
výsledků (podvody bez SCA a s SCA) a povinnosti vrátit se k provádění SCA při překročení referenční míry
podvodů pro nejnižší prahovou hodnotu výše transakce (EUR 100) po dobu dvou po sobě následujících čtvrtletí.
Co je možno z výše uvedeného pojetí výjimek z SCA vyvodit? Především to, že vydavatel karty je i nadále plně
odpovědný za případnou škodu jejího držitele (s výjimkou zmíněného přesunu odpovědnosti na stranu plátce).
V tomto k žádné změně současného stavu nedochází. Podstatnou změnou ale je, že zatímco až dosud každý
vydavatel karet odpovídal (v rámci daných pravidel kartových schémat) za svůj systém řízení rizika a mohl si sám
určit jeho přijatelnou míru, je mu nyní vše naservírováno centrálně, navíc s příslušnou porcí administrativních
povinností a souvisejících nákladů. S tím jde ruku v ruce i (jistě vítaná) potřeba „kompetentních autorit“
v jednotlivých státech navýšit počty pracovníků a vytvořit příslušná pracoviště pro tvorbu a vydávání prováděcích
předpisů a dohled nad jejich správnou interpretací a pro analýzu předkládaných reportů. Zanedbatelný není ani
fakt, že přesná pravidla pro výjimky budou touto formou k disposici nejen těm, kdo je mají uplatňovat, ale
bohužel i všem případným adeptům podvodného jednání.
Navíc - ne vše, co je uvedeno v návrhu technického standardu lze považovat za zcela jasné a otázkou zůstává i
to, zda případně jak budou řešeny věci, které v něm uvedeny nejsou.
Pokud se nejasností týče, pak uvažujeme-li klasickou (plastovou) platební kartu v případě (kontaktních i
bezkontaktních) transakcí s PIN na platebním terminálu žádný problém s aplikací SCA není - klient „vlastní“ kartu
a „zná“ PIN. Totéž lze říci o on-line transakcích, zabezpečených metodou 3D-Secure, v tomto případě klient „zná“
bezpečnostní kód vygenerovaný a zaslaný mu na mobil vydavatelem karty, což je v ČR všeobecně uplatňovaná
metoda. V každém případě oba elementy můžeme celkem oprávněně považovat za nezávislé a neprolomitelné ve
smyslu definice SCA. Jisté potíže nastávají v případě, že elektronická transakce je iniciována s pomocí mobilního
telefonu nebo tabletu (multifunkčního zařízení), na kterém je současně zadáván i PIN či na který je zasílán
jednorázový bezpečnostní kód. Jistě mohu být vedeny akademické diskuse na téma co v takovém případě klient
„vlastní“ (mobil, kartu v něm uloženou, platební aplikaci?), nicméně o tom, že při prolomení jednoho elementu
SCA nemůže dojít k prolomení ostatních lze podle mého názoru s úspěchem pochybovat. Na tom nic nezmění ani
možná náhrada elementu „znalost“ elementem „inherence“ (zadání např. otisku prstu). Tohoto drobného
problému jsou si vědomi i autoři technického standardu a samozřejmě jej kreativně řeší - vydavatel karty se má
postarat o to, aby u všeho, co držitel karty k provedení platby používá (samotné zařízení a software), bylo riziko
napadení a zneužití „omezeno“, přičemž u elementu „inherence“ je dokonce požadováno, aby pravděpodobnost
možného napadení a zneužití byla „velmi malá“. Výklad co přesně tyto pojmy obnášejí, způsob, jak má vydavatel
karty kýženého efektu dosáhnout a co ho to bude stát ponechávají velkoryse na něm, stejně jako způsob, jakým
se má vypořádat s případnými stížnostmi na úroveň zabezpečení od klientů, u nichž ke zneužití dojde.
Co regulace neřeší? Především právo obchodníků mít svůj vlastní systém monitorování transakcí a řízení rizika, na
jehož základě budou moci sami odmítat podezřelé transakce nebo předat upozornění vydavateli, který je pak
bude moci vzít v úvahu při vlastním hodnocení transakce, ať už paralelně s SCA nebo i bez SCA. Otevřenou
otázkou zůstává i uplatnění výjimky pro bezkontaktní transakce, iniciované na platebním terminálu
prostřednictvím tzv. „wearables“, kdy držitel nemá možnost se (při překročení limitů pro výjimku) identifikovat
použitím dalšího elementu. Tady bych rád poznamenal, že absence řešení je v těchto případech spíše positivem,
protože si bude muset poradit (a určitě si poradí) každý obchodník a každý vydavatel sám.
Co říci na závěr? Necelé dva roky, které nás dělí od okamžiku, kdy pravidla pro SCA nabudou účinnosti, mohou
někomu připadat jako doba na přípravu příliš krátká, jinému jako doba dostatečně dlouhá. Záleží samozřejmě i na
tom, jaká bude definitivní podoba technického standardu. V každém případě ale během těchto dvou let
nepochybně dojde k výraznému rozvoji mobilních plateb i k dalším inovacím na straně zařízení i SW pro iniciování
platby. Doufejme, že ruku v ruce s tímto rozvojem bude paralelně růst i úroveň zabezpečení. Novinky můžeme
podle dostupných informací očekávat i ze strany kartových schémat (další generace zabezpečení 3D Secure).
Věřme tedy, že půjde vesměs o změny k lepšímu.
cardmag l Karel Kadlčák, konzultant SBK l s využitím materiálů serveru Payment Cards and Mobile a pracovní skupiny SBK pro PSD2
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SUITSUPPLY opět originálně
Suitsupply je nizozemská oděvní společnost založená v roce 2000, působící v západní Evropě, USA,
Kanadě a Číně (viz úvodní představení společnosti v jarním vydání magazínu cardmag #2.2016)
Společnost Suitsupply si získala celosvětovou popularitu nejen kvalitně ušitými oděvy, ale i nepřehlédnutelnou
komunikací v rámci reklamních kampaní. Kolekci pro jaro a léto 2017 nafotil Carli Hermes.

cardmag l suitsupply.com l photos © suitsupply 2017
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napapijri.com
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nomos-glashuette.com

cardmag no 2.2017

78

© květen 2017

LIFE
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Jen si tak odskočit uprostřed týdne na dva dny na Lago di Como …

foto © grandhoteltremezzo.com
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partneři
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cardsession.com © photo juliette jourdain „the wonders scarlett“
thursday december 7, 2017 . palace ambassador . prague . cze
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