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Z ČESKA
Držitelé karet Mastercard zaplatí v Česku i pomocí Apple Pay
Praha 19. února - Miliony držitelů platebních karet Mastercard mohou od dnešního dne
platit v České republice pomocí mobilních telefonů Apple. Služba Apple Pay, díky níž jsou mobilní
platby jednoduché, pohodlné a bezpečné, je k dispozici držitelům platebních karet vydaných
bankami Air Bank, J&T Banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank a společnostmi
Edenred a Twisto. Brzy se přidá i Česká spořitelna.
Bezpečnost a soukromí jsou pro Apple Pay klíčové. Při použití platebních karet s Apple Pay se jejich čísla nikde
neukládají, místo toho je přiřazen jedinečný číselný kód, který je šifrovaný a bezpečně uložený na používaném
mobilním zařízení držitele karty. Každá transakce je tak povolena pouze s jednorázovým unikátním dynamickým
bezpečnostním kódem. Služba Mastercard Digital Enablement Service (MDES) používá nejpokročilejší platební
technologie - EMV, tokenizaci a kryptografii - k zajištění integrity informací o držitelích karet.
„Dnes se společností Apple a partnery spouštíme jedinečnou platební službu Apple Pay. V České
republice je přes 90 procent vydaných platebních karet bezkontaktních a více než tři čtvrtiny
platebních terminálů tuto technologii podporují. Čeští spotřebitelé jsou velice otevření
technologickým inovacím, proto věříme, že velmi pozitivně přijmou i další novinky v oblasti
mobilních plateb. Velkou výhodou Apple Pay je rychlost a pohodlí, a stejně tak i bezpečnost
transakcí, kterou zajišťuje tokenizační technologie Mastercard - ta umožňuje bezpečně propojit
mobilní zařízení s platební kartou,“ uvedl Luděk Slouka, ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro
Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
Platební služba Apple Pay je velmi snadno nastavitelná a její uživatelé navíc mohou i nadále využívat veškerých
výhod svých platebních karet. Těšit se z jednoduchého a bezpečného placení se mohou nejen majitelé modelů
iPhone SE, iPhone 6 a novějších, ale i hodinek Apple Watch.
Online nakupování v aplikacích a na webových stránkách podporujících službu Apple Pay je jednoduché s Touch
ID nebo ověřením totožnosti přes Face ID na iPhonu X. Díky službě Apple Pay není třeba ručně vyplňovat
zdlouhavé formuláře nebo opakovaně zadávat informace o přepravě a fakturaci zboží. Při placení za zboží a služby
na cestách v aplikacích nebo prohlížeči Safari pracuje Apple Pay s modely iPhone 6, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5.
generace), iPad Air 2 a iPad mini 3 nebo novějšími. Apple Pay lze využívat i v prohlížeči Safari na libovolném
počítači Mac vyrobeném od roku 2012 a s operačním systémem MacOS Sierra; platba se potvrdí modelem iPhone
6 nebo novějším, hodinkami Apple Watch nebo pomocí Touch ID na novém MacBooku Pro. Více info na
apple.com a mastercard.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 a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
cardmag l bison & rose
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V České republice začíná gungovat služba Apple Pay pro
držitele karet Visa
Jednoduché a zabezpečené platby s Apple Pay jsou dostupné pro držitele karet Visa vydaných
Českou spořitelnou, Komerční bankou, mBank a MONETA Money Bank.
Praha, 19. února 2019 - Od dnešního dne můžou držitelé karet Visa České spořitelny, Komerční
banky, mBank a MONETA Money Bank využívat Apple Pay, službu nahrazující mobilní platby
jednoduchým a bezpečným způsobem, jak platit rychle a pohodlně na zařízeních iPhone a Apple
Watch. Apple Pay lze využívat na 210 tisíci prodejních místech s bezkontaktními platebními
terminály v České republice.
Jádrem Apple Pay je bezpečnost a soukromí. Čísla debetních a kreditních karet se při placení s Apple Pay
neukládají do zařízení, ani do serveru Applu. Místo toho je vygenerováno jedinečné číslo, které je bezpečně
uložené v secure elementu daného zařízení. Každá transakce je ověřena jednorázovým bezpečnostním kódem.
Visa používá technologii tokenizace Visa Token Service, která zvyšuje bezpečnost mobilních a online plateb
nahrazením uživatelských údajů jedinečným digitálním identifikátorem neboli tokenem pro každé zařízení. Tak
nejsou údaje o účtu a kartě nikdy zveřejněny, což zvyšuje bezpečnost digitálních plateb.
„Jsme nadšení, že držitelé karet Visa v Česku mohou ode dneška jednoduše a bezpečně platit
prostřednictvím Apple Pay v mobilním telefonu. Používání služby Apple Pay je bezpečnější a
mnohem rychlejší než hledání peněženky a vytahování karty,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa
pro Českou republiku a Slovensko.
„Věříme, že zákazníci Visa ocení dobře navržené uživatelské rozhraní spojené s pohodlím a
bezpečností Apple Pay, které změní každodenní návyky spotřebitelů a digitální i fyzické platby
kartou u obchodníků,“ prozradil Sebastian Geldner, zodpovědný za Inovaci a strategická partnerství ve
středovýchodní Evropě.
Po jednoduchém nastavení Apple Pay uživatelé i nadále obdrží všechny výhody a odměny za platby debetní nebo
kreditní kartou. V obchodech je Apple Pay kompatibilní s Apple Watch, iPhone SE a iPhone 6 a novějšími.
Nakupování přes mobilní aplikace či u online obchodníků pomocí Apple Pay usnadní Touch ID nebo dvojité
stisknutí bočního tlačítka na vašem iPhone X pro ověření Face ID. S Apple Pay není nutné manuálně vyplňovat
dlouhé formuláře o účtu či opakovaně vypisovat fakturační údaje a informace o dodání. Apple Pay při placení za
produkty a služby na cestách v aplikacích nebo přes Safari používá iPhone 6 a novější, iPhone SE, iPad Pro, iPad
(5. generace), iPad Air2 a iPad mini 3 a novější. Apple Pay můžete rovněž používat na jakémkoli zařízení Mac
používajícím macOS Sierra vydaném v roce 2012 či později, a platbu potvrdit s iPhone 6 či novějším nebo s Apple
Watch a Touch ID na nových MacBook Pro a MacBook Air.
Více informací o Apple Pay na http://www.apple.com/cz/apple-pay/
O společnosti Visa
Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Naším posláním je propojit svět
prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám
prosperovat. Naše vyspělá globální procesingová síť, VisaNet, umožňuje bezpečný a spolehlivý průběh plateb po
celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. Soustavné zaměření společnosti na
inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v cestě za bezhotovostní budoucností
pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového systému na digitální, společnost Visa
paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, aby formovala budoucnost placení
v digitálním světě. Pro více informací navštivte o společnosti Visa, visa.com/blog a @VisaNews.
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ZE SLOVENSKA
Firemné platobné karty sprehľadnia financovanie a urýchlia
vyúčtovanie služobnej cesty
Firemné platobné karty: Win - win pre firmu i zamestnanca. Sprehľadnia financovanie a
urýchlia vyúčtovanie služobnej cesty
Bratislava, 25. apríl 2019 - Z hotovosti sa vo firmách stáva archívna záležitosť. Majitelia firiem totiž prichádzajú na
výhody spojené s firemnými platobnými kartami vydanými aj pre svojich zamestnancov. „Ak im firma vybavila
v banke kartu s poistením, sú poistení pri každej ceste do zahraničia. Pre firmu je zase výhodné, že
dostane výpis všetkých transakcií, má prehľad o čerpaní, čo je dôležité aj pre správne vyúčtovanie
služobných ciest,“ hovorí Marcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty. Zároveň radí, ako
si správne vybrať platobnú kartu k firemnému účtu a čo pri výbere zohľadniť.
Platobné karty na firemné účely sa rozdeľujú na debetné, kreditné a charge karty. „V rámci týchto kategórií vydávajú
banky rôzne produkty od kariet vhodných pre malých podnikateľov až po firemné karty pre zamestnancov veľkých
korporácií,“ tvrdíMarcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty. Jednotlivé typy platobných kariet sa
pritom líšia svojimi parametrami, službami a benefitmi, ale aj vzhľadom.„Podľa toho, akú kartu si klient zvolí, poplatky sa
pohybujú v rozmedzí od 10 do 100 eur ročne za kartu. No banky tiež ponúkajú možnosť vydania firemnej karty,
prípadne aj viacerých kariet, v rámci balíka služieb k účtu,“ dodáva. Prísnejšie pritom finančné domy posudzujú splnenie
podmienok pri firemných kreditných kartách, nakoľko tu banka schvaľuje firme celkový úverový rámec. „Štandardne
sa vyžaduje, aby firma existovala minimálne dva roky a aby jej konateľ doložil daňové priznanie
a účtovné výkazy. V každej banke sú nastavené pravidlá, aké doklady treba predložiť,“ vysvetľuje Marcela
Králová.
Ako si vybrať platobnú kartu do firmy?
Rozhoduje oblasť podnikania, ale aj to na čo sa bude firemná karta najčastejšie používať. „Je rozdiel, či chce kartu malý
podnikateľ, ktorý kreditnou kartou potrebuje vykryť dočasný nedostatok hotovosti a potrebuje nakúpiť materiál alebo
malý podnikateľ, ktorý často cestuje do zahraničia. A úplne iný prípad je zase väčšia spoločnosť, ktorá chce dať karty
jednotlivým zamestnancom na služobné cesty,“ hovorí Marcela Králová.Preto je dôležité ujasniť si hneď na začiatku, čo
od podnikateľského účtu a k nemu vydanej karty majiteľ očakáva a čo potrebuje pri svojom podnikaní účtom vykryť.
Zároveň uvádza základné kritériá, ktoré by si mal s bankou ujasniť každý majiteľ firmy, ktorý žiada o vydanie karty:
Aké má karta limity a či sa napríklad dá nastaviť hotovostný limit na nulu (ak nechce, aby zamestnanci vyberali
kartami hotovosť)
Či sa karta dá použiť na objednávanie leteniek a hotelov cez internet
V prípade kreditnej karty aké dlhé je bezúročné obdobie a možnosti splácania dlžnej sumy
Či je ku karte cestovné poistenie poskytované v cene karty alebo či je možnosť si ho prikúpiť a za aký poplatok
Či karta poskytuje vstup do letiskových salónikov
Aké výpisy bude dostávať z banky, aby vedel jednoducho vyúčtovať všetky služobné náklady
Či môže získať odmenu za platbu kartou alebo získať peniaze späť z každej platby
Či je ku kartám poskytované poistenie pre prípad zneužitia karty a iné.
Pre menšieho živnostníka je tak vhodná skôr firemná debetná karta vydaná k podnikateľskému účtu. „V prípade, že
potrebuje vykryť nedostatok hotovosti, napríklad ak je jeho podnikanie ovplyvnené sezónnosťou, je pre neho vhodná aj
kreditná karta,“ myslí si Marcela Králová. Zároveň však upozorňuje, že dôležitým pre neho bude čo najdlhšie bezúročné
obdobie, nízke mesačné minimálne splátky a nízky poplatok za kartu. „Kreditná karta je pre neho ideálna aj vtedy, ak
často cestuje do zahraničia a aj v rámci Slovenska,“ dodáva.
V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným by jej konateľ mohol mať vydanú prestížnejšiu kartu, napríklad zlatú
kreditnú kartu s cestovným poistením, možnosťou vstupu do letiskových salónikov a s asistenčnými službami. I keď je
takáto karta bežne drahšia, jej držiteľ získa aj množstvo služieb, ktoré môže využiť bez ohľadu na to, či cestuje služobne
alebo súkromne. „Majiteľ firmy môže zároveň dať vydať aj bežnejšie karty pre svojich zamestnancov, ale pokiaľ cestujú
na služobné cesty do zahraničia, tak tiež sú vhodné firemné kreditné karty s cestovným poistením,“ uvádza Marcela
Králová. Banky neobmedzujú počet vydaných kariet k účtu a existujú prípady, kedy majú veľké firmy vydaných aj viac
ako 100 kariet k jednému účtu.
O Združení pre bankové karty
Združenie pre bankové karty pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Ide o dobrovoľnú, neziskovú a jedinú platformu
na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty, ktorých spoločným cieľom je rozvoj platobných kariet na
Slovensku.V súčasnosti má ZBK 22 riadnych členov, z toho je 11 bánk a 11 nebankových subjektov. Akékoľvek ďalšie
informácie či plánované podujatia nájdete na webe: www.zbk.sk.
cardmag l zbk.sk l nextina.sk
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ZE ZAHRANIČÍ
Teller assist technology is key enabler of secure, personalised
branch banking
London, 22nd February 2019 - Deployment of teller cash recyclers continues to increase globally, boosting the
efficiency of cash handling and enabling secure, customer-centric branches
Adoption of teller cash recycling increasing as banks strive for greater efficiency
According to brand new research by RBR, banks remain committed to the branch as a central delivery channel
and continue to invest in solutions to make physical outlets more efficient and customer-friendly. Teller
Automation and Branch Transformation 2019, which covers 23 key global markets, reveals ongoing growth in the
number of teller assist units (TAUs), with 181,000 terminals installed at the end of 2018. Recyclers (TCRs) now
account for almost 80% of such units and have increased by 28% since 2014.
The research reveals that while most banks no longer see a strong business case for monofunctional dispenser
units (TCDs), TCRs are widely valued for the increased efficiency and accuracy they deliver to branch operations.
The time required for both transaction processing during the day and end-of-day balancing is notably reduced,
while note counting and sorting errors are virtually eliminated, resulting in significant cost savings.
TCRs are also credited as an enabler of secure, personalised branch banking. Deployment allows banks to remove
traditional glass teller positions without comprising security, meaning staff can interact with customers in a more
relaxed, open-plan setting, devoting their attention to relationship building rather than cash counting. According
to RBR, these multiple drivers will ensure growth in TCR deployment remains robust, with an additional 31,000
units set to be installed by 2023.
Number of teller assist units by type, 2014-2023 (thousands)

Source: Teller Automation and Branch Transformation 2019 (RBR)

Growth in TCR deployment mainly outside of Europe
RBR’s research shows that until now TAU installations have been highly concentrated in western Europe, with the
region accounting for 49% of all units yet just 20% of bank branches. Deployment is, however, projected to
decline between 2019 and 2023 in most of the region’s markets as banks’ cash management strategies pivot
further towards self-service technology. Demand for teller solutions will also be supressed as the region continues
to see the sharpest decline in branch numbers globally.
By contrast, Asia-Pacific is poised for double-digit annual growth over the next five years. TCR deployment is still
in its infancy in key markets such as China and Indonesia but local banks are keen to harness the technology to
improve the branch experience. Meanwhile, the USA remains the largest market and continues to grow as TCRs
and ATMs are used in tandem to optimise the cash cycle.
Beatriz Benito, who led RBR’s study, commented: “Despite increasing focus on self-service technology, TCRs
continue to deliver a unique set of benefits to branches. Improvements to the efficiency and accuracy of cash
handling lead to cost reductions, and provide increased opportunities for customer engagement, reinforcing the
branch’s role as a key generator of new business”.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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EXKLUZÍVNĚ
Budoucnost plateb
Čím jsem starší, tím víc bilancuji, co jsem všechno ve svém minulém období udělal dobře a co a co jsem mohl
udělat ještě lépe. A tak není náhodou, že v poslední době jsem se začal věnovat výzkumu plateb z pohledu
jednotlivých generací. A protože je to stále velice živé téma, budu se snažit se na toto téma zaměřit i dnes. Na
počátku jsem použil různé studie z jednotlivých pohledů, které jsou ve finále shrnuté a doplněné o mé vlastní
zkušenosti.
Než začnu popisovat jednotlivé trendy je zapotřebí si definovat jednotlivé termíny, jak v obecném pohledu
vnímám jednotlivé generace s použitím velice dobrého shrnutí na blogu:
https://sebastianchum.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=372981 doplněné o vlastní závěry.
Generace X
"Ve své mladé době měli pocit nevěřit nikomu nad třicet, nacházeli si vlastní cestu. V dobách komunismu nebo
těsně po ní si byli schopní opravit auto (starou škodovku 120L, kterou dostali od rodičů) nebo těsně po pádu
komunismu se naučit řezat přímočarou pilou značky Bosch, maflem NAREX a zdít zdi pomocí ITONGU. Protože
prostě neměli peníze na to, aby si objednali experta, autoservis nebo zedníka. Aby pak svým dětem z generace
Z později vykládali, jak všechno dokázali sami a vystavovali to až nad úroveň dnes považované trapnosti
především od generace Y.
V produktivním věku pracují X za méně peněz než jejich rodiče a mají celkově více práce, nedostatek
dlouhodobých jistot jim nahrazuje vzrůst osobní svobody, protože si stále pamatují, že svoboda nebyla zadarmo.
Ve výsledku jde o výrazně postojovou generaci, to znamená že hledají takové hodnoty a významy, které se
vyplatí zastávat celý život. V nejbližším desetiletí nás čeká jejich nástup k moci, což je vidět na nových politických
stranách a životních modelech, takzvané hippie/punk ekonomice a novém zájmu o životní prostředí slučitelné se
zdravím ekonomiky a jsou ochotni svoje nacionální chování upřednostnit nad rozumným pohledem na věc.
V posledním pětiletí je část z nich unesena sociálními sítěmi, která je pod neustálým tlakem svých generačně
stejných členů, která se vůči sociálním sítím až neuvěřitelně vymezuje.
Generace Y
"Proč jsme tady? Jaký má život smysl? Kam směřujeme? Kde mám telefon?" Lidé narození mezi lety 1980 až
1995, jejichž formativní roky trvají zhruba 25 let. Děti Baby Boom generace a generace X.
Nejčastějším označením Y je "Generation Why?!", což vychází z anglické výslovnosti písmene ypsilon ("Proč?!").
Je to generace otázek a zpochybňování, od které se toho moc nečekalo. Do generace Y se ale připojily dva velké
proudy: Zaprvé Echo-Boomers, vlna nových přírůstků způsobená krizí středního věku Boomers a zakládáním rodin
na poslední chvíli. A zadruhé se ukázalo, že Y roste během celé své existence tak nějak postupně a
nepředvídatelně, protože se k ní přidávají lidé z celého světa s tím, jak se zvyšuje kvalita života a šíří se určité
sdílené životní hodnoty. Y poslouchají podobnou hudbu a znají podobné režiséry, mluví a myslí podobně bez
ohledu na to, zda se narodili v Japonsku nebo v Maďarsku. Do Y se tak člověk může zapojit ještě během svého
života a zdá se, že Y je překvapivě asi nejsilnější generace po Boomers.
Jako X buduje svět bez rasismu, přináší Y svět bez sexismu. Y chtějí pracovat z domova a zavedli termíny jako
urban tribe (typ semknuté městské komunity) nebo downshifting (odmítnutí časově náročných zaměstnání). Mít
prostě a jednoduše čas na sebe a své blízké je pro ně priorita, které by neměly stát v cestě staré představy o
rodině nebo kariéře. Pro většinu z nich je těžko představitelné založit rodinu v mladém věku. Klukům už nehrozila
vojna po ukončení školy, a tak si studentský život postupně prodlužovali. Holky, které dlouho hledaly toho
nejlepšího partnera narychlo v rámci tikajících hodin sáhnou po partnerovi, se kterým si ve finále nedokážou
představit žít celý život. Hlavně, že jim dá vytouženého potomka a nepřemýšlí o tom, zda vztah vydrží až do
důchodu.
Říká se, že jde o první generaci, jejíž mozek je silně formován informačními technologiemi a vizí reálné civilizační
změny, z čehož vychází dvě častá označení: Y se říká buď Mileniálové, protože prožili přechod tisíciletí a budou
definovat to příští, případně Boomerang Generation, protože se neustále vrací k rodičům a přátelům, hledají
hlubší hodnoty a žijí klidnějším životem, než se čekalo. Ve velkých firmách si všimli tak velkých rozdílů mezi Y a
jejich předchůdci, že se začínají pořádat semináře pro manažery zaměřené na to, jak s Mileniály vycházet a jak
využít jejich hlad po zodpovědnosti a účasti na dění. Ačkoliv jde o veskrze tichou a skrývající se generaci.
Nicméně dříve narození Y začínají být neuvěřitelně agresivní v případě tvorby své kariéry jako by si uvědomili, že
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během svých studentských let jim mohlo něco utéct. Nezažili privatizaci, neustále se střetávají s tím, že občas lze
vydělat skutečně veliké peníze, aniž by brali v úvahu jednoduché pravidlo, že vše si člověk musí vybudovat sám a
občas také zasloužit. To je ale dáno tím, že někteří z nich už prostě nechtějí na něco dlouho čekat.
Generace Z
"Hmmm," KLIK KLIK CVAK CVAK... "Vyřešeno," KLIK... "Nějaký další problém?" Lidé narození zhruba v letech
1995 až 2010. Jejich formativní roky budou trvat až 30 let. Děti Baby Boom generace, generací X a Y.
Pokud jsou Y Mileniálové, jsou Z takzvaní "Plurálové", zatím nejroztříštěnější a nejrůznorodější generace. Pokud X
věřili, že jim společnost dá šanci zapojit se aktivně do dění podle jejich představ a pokud Y věří, že dokáží
společnost potichu změnit zevnitř, zdá se, že Z mají v plánu na společnost zanevřít úplně. Definováni internetem a
multikulturalismem, válkami a finanční krizí, rozpadem rodiny a v podstatě kompletní ztrátou jistot, obracejí se Z k
sobě sama a individuální specializaci. Jejich prioritou je vzdělání a rozvoj svých schopností, takže pokračují v
individualistickém vývoji nastoleném předchozími generacemi. Sledují raději kanály na YouTube než aby šli ven za
kamarády jen tak poklábosit ačkoliv povětšině dávají najevo, jak nemají čas.
Místo výbušné a konzumním šílenstvím posedlé generace hyperaktivních sociopatů přišla generace sebevědomá a
soustředěná, se sklony k netrpělivosti a sebestřednosti. Podle zatím nejistých průzkumů jsou Z posedlí přímou
zkušeností, takže musí na všechno sáhnout a všechno prožít na vlastní kůži, zároveň ale žijí odděleně a "na Síti".
Jsou intelektuálně vyspělí, dospívající příliš rychle, nechápou termíny jako status quo nebo tradice, a tak nějak v
podvědomí cítí, že svůj svět si budou muset vybudovat sami. Ať se totiž učitelé a prodejci snaží jakkoliv,
dynamiku Z nemůžou nikdy předběhnout.
V oblasti bezpečnosti (plateb nevyjímaje) vůbec nepřemýšlí nad bezpečností. Komu dávají možnost sdílet jejich
pocity, údaje a tak dále. Neznají hranice, kdy někdo dokáže jejich otevřenosti zneužít. Zatím spotřebovávají
peníze svým rodičů z X a pozdějších Boomers.
Věří především ve svou schopnost vyřešit každý problém po svém, takže se čekává, že Z bude úplně obcházet
tradiční společenská řešení. Pokud vás zajímá, proč vlády a korporace investují tolik peněz do ochrany proti
hackerům, bezpilotních kamerových systémů nad městy, různých analyzátorů aktivit občanů a nových
bezpečnějších vrstev identifikace, odpovědí některých autorů je "příprava na příchod generace Z". Pokud najdou
nějaký společný bod nebo žebříček hodnot (kromě svobody slova a sdílení informací, kterou už teď Z svými
podivnými cestami brání zuby nehty tak, jako nikdo předtím), bude svět za 30 let jejich - a pravděpodobně se
můžeme připravit na vlnu zatím nejmladších vědců, politiků a dalších veřejných osobností. Otázka je, jestli je
vůbec uvidíme a zda nepůjde jen o nezastavitelný tok informací.
Asi to bylo pro Vás dlouhé čtení, ale myslím si, že je důležité si vyjasnit jednotlivé rozdíly mezi
generacemi pro pozdější diskuze na téma co Vám digitální platby přinesou, jak je možné je brát nyní
v úvahu a kdy skutečně nastane ta vysněná digitální éra.
Než se začnu věnovat digitální éře, tak si musíme projít současnou situaci v jednotlivých trendech v oblasti plateb.
V současné době se ukazuje, že použití hotovosti neustále roste. Ačkoliv jsme zavedli plno inovativních produktů
v oblasti bezhotovostních plateb, je zde stále vysoké procento lidí, kteří sáhnou po hotovosti. Je tu neustále
mnoho členů naší společnosti, kteří nemají pocit, že by měli mít nějaké bankovní konto a když už ho mají, tak to
jenom z důvodu, že jejich zaměstnavatel jim nechce vyplácet mzdu v hotovosti, a tak se často stává, že daný člen
této skupiny si jednou za měsíc dojde do bankomatu, vybere celou svoji výplatu a tu pak postupně rozpouští pro
svoje potřeby.
Pak je tu určitá část lidí, kteří nejsou natolik technicky gramotní (většinou pocházející ze starších generací), kteří
už se nechtějí učit novým technologiím a jsou velice konzervativní a nechtějí věřit, že o své peníze nepřijdou, když
budou používat moderní technologie.
Vedle toho je tu veliká část inovativců, kteří v rámci svých projektů v různých lokálních a nadnárodních
společností včetně vybraných bank začali vytvářet cosi, co chtěli nazvat unikátním řešením s pocitem, že všichni
padnou na zadek a začnou používat právě jen tu jejich platební technologii. Tomuto trendu připočítávám zásluhu
na vysoké fragmentaci platebního trhu. V tomto ohledu nechci být negativně zaměřený, ale právě tato
fragmentace byla vytvářena generací Y, která přestala uznávat to, že až postupným věkem člověk získává
opravdové zkušenosti a se svým pocitem patentu na rozum se zasloužili o to, že tu je neuvěřitelné pohnutí mysli
po nových aplikacích, které přežívají pouze díky neustálého pumpování peněz ze strany jejich zaměstnavatelů
čekajících na zázrak ve formě několikanásobného zhodnocení a nálepky „FinTech“ aniž by si uvědomili, že
skutečný „FinTech“ se musí tvořit pro velice širokou škálu uživatelů překračující možnosti lokálního trhu. Bohužel i
dnešní praxe ukazuje, že životnost takových to řešení je velice časově omezená a vůbec se mi nechce přemýšlet
nad návratností dané investice.
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V kontrastu FinTech boomu je tu Regulace. Ta zasahuje také do podmínek svobodného podnikání. Ačkoliv
mnohdy měla regulace původní myšlenku liberalizovat trh, nakonec se ukazuje, že trh si poradil sám a mnohdy
regulaci postavil proti vůlí své původní myšlenky.
Zdárným příkladem je norma PSD2. Na počátku to vypadalo až skoro neuvěřitelně, že něco takového může
vzniknout. Původní snaha bránit evropský trh proti americkým platebním titánům ztroskotal a dnes nad rozlitým
mlékem na stole nám nezbývá nic jiného než se toho nějak zhostit. Ať to stojí, co to stojí.
Jedno je ale zcela jasné. Od září bude ze začátku chaos, jak to všechno bude fungovat, ale jak jsme viděli u
implementace GDPR vloni v květnu, po roce se vše stabilizovalo, a to se dá očekávat i od normy PSD2.
Jednou z důležitých věcí, které jsem pochopil za poslední rok v oblasti přímých plateb je to, že není radno sdílet
určité informace v momentě, kdy nemáte jistotu, kdo sedí proti Vám. Zjistil jsem, že plno organizací a povětšinou
ty z velkých bankovních korporátních bank jsou lační po novinkách, po něčem, co by mohlo změnit jejich vlastní
budoucnost. Ve jménu své velikosti očekávají, že mladé a inovativní firmy budou více než rádi spolupracovat a
prodávat své nápady jednodušeji přes tyto povětšinou velké banky. Ti, co sedí proti Vám pak jsou zástupci starší
generace Y, která neměla odvahu a možná ani trpělivost vytvořit něco svého vlastního, a tak hledají svojí roli
v rámci různých klubů v rámci velké korporace pro svoje zviditelnění a rádoby se prezentuje, že vítá všechny nové
nápady, aby pak ve finále se stali součástí nového týmu „trajberu“ v rámci rádoby předělaných bank a snažili se
být úspěšní v rámci pouhé „kopie“ původního nápadu. Až posléze pochopí, že pouze o nápad nejde, že je třeba
ho rozvíjet v čase a na to už sami bez původních tvůrců nestačí.
Když se setkáte na druhé straně s někým z generace X, tak je to pro Vás výhra. Protože on ví, co je třeba a co
ne, vy máte čas se rozmyslet, zda v určité fázi má cenu dále pokračovat v jednáních a máte možnost se rozmyslet
jít v podstatě vlastní cestou, než cokoliv důležitého své protistraně prozradíte.
Výše popsané stanovisko může znít tvrdě, ale taková je holá zkušenost za posledních 12 měsíců na poli PSD2.
Při všech těch bojůvkách na straně bank a „FinTech“ se především poněkud zapomíná na stranu klienta a
vlastního použití platebních metod.
Asi nejdůležitějším měřítkem úspěchu bude ve finále chování spotřebitele. A na toho by se nemělo v konečném
důsledku zapomínat.
Spotřebitel nepotřebuje žádnou druhou autentifikaci, mladé generace Y a Z vůbec netuší, proč by měli zadávat
další ověření jejich totožnosti, když si chtějí na ostrůvku kopit jízdenku na tramvaj a generace X povětšině ani
netuší, že by si něco takového mohli koupit přes mobil.
Nebo, když 1 x týdně nakupuje na rohlíku, tak nechce být otravován zadávání a přepisování kódu SMS, když
funguje odpovědnost banky za prováděné transakce. A kdyby náhodou někdo zneužil moji kartu a nakoupil na
rohlíku, tak přeci se dá dohledat, kam si podvodník poslal svoje „rohlíky“. Jak by řekl klasik: „někde naši soudruzi
v Bruselu udělali chybu“.
Ale i tohle přebolí. Věřím trhu a ten si ten svůj ideální svět najde. A nebude to ve finále žádná z generací, která
bude hrát prim. Z na to zatím nemá, Y jsou rozpolcení a X začíná být konzervativní a staromódní. Takže se máme
na co těšit.
Co nás tedy čeká?
V první řadě půjde o to, jak jednoduchým způsobem zajistit „Strong Customer Autentifikaci“, která se stala noční
můrou elektronického placení do zahájení ostrého provozu v září 2019. Na poli dojde k mnoha zvratům v hledání
výjimek, aby se získal čas pro finální „frictionless“ řešení.
Mezitím se zahájí využití umělé inteligence a „machine learning“ pro zajištění unikátního rozpoznání osobní
identity. V tom dobrém slova smyslu a tím celá bublina SCA jednoduše odpadne.
Zahájí se nové obchodní modely na poli splátkového prodeje (Instalments), které bude jednoduché použít přímo
při nákupu anebo v klidu doma na gauči skrze mobilní peněženku a vytvoří prostor pro další svobodné podnikání
a hledání marží, jak oživit tak už zregulovaných platební karetní svět.
V rámci „Loyalty“ se vytvoří nové nástroje, jak vrátit spotřebiteli a držiteli platební karty procenta z nákupu po
dosažení určité úrovně „Loyalty“.
Dojde k digitalizaci „Cash Managementu“ a možné rozšíření o Cash-Back funkce prostřednictvím PSD2.
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Na trh přijdou nové digitálními banky, kterým stačí pouze licence PISP, AISP, aby mohli zahájit ovládání
bankovních účtů svých klientů. To pomůže českým bankám se probudit a možná začnou skutečně zhodnocovat
vklady svých klientů a skutečně si vážit každého klienta a nečekat jen na poplatky za vedení účtu a výběru z cizích
bankomatů a začnou být skutečně inovativní.
Díky náročné implementaci SCA a PSD2 se zde vytvoří přetlak na poli udržet spokojenost zákazníka i za cenu
vytvoření nových platebních schémat.
Co však tu zůstane je konzervativní část generace Boomers a X pro dalších 10 let, takže není nutné se strachovat,
že by zanikly platební karty, bankomaty, a tradiční způsoby platebního světa.
Nicméně i tyto tradiční kanály mohou náležitě využít digitalizace prostřednictvím mobilních telefonů a zajistit si
pevné umístění na trhu. O to víc, že na rozdíl od fragmentovaných řešení, společnosti jako jsou VISA anebo
Mastercard budou mít vždy náskok přijít s něčím novým a je jedno jestli prostřednictvím bank anebo
prostřednictvím nových moderních „FinTech“ společností. Dokladem je Google Pay a Apple Pay.
Já osobně jsem rád, že mohu být u toho a 24/7/365 se věnovat inovativním potřebám našeho platebního trhu ve
smyslu: „co Tě nezabije, to Tě posílí“. A dále udržuji své krédo: „Žij a nezapomínej“ *
Sami víte, že na všechno mám svoje funkční řešení!
Miroslav Pekárek
Inovátor a zakladatel několika společností propojující tradiční a netradiční platby.
Zakladatel nové vlny Digitálního Acquiringu a platformy PayLikeMe! (plať si, jak chceš!).

*od doby, kdy Jarek Nohavica obdržel státní ocenění od Vladimíra Putina, považuji „Žij a nezapomínej“ pouze za
svoji větu. Jako signatář prohlášení Několika Vět a studenta, který v létě 1989 protestoval proti zákazu vstupu
Jarka na PORTU89 v Plzni se vyhrazuji k jeho současnému postoji vůči ruské velmoci, která v podstatě pokračuje
v post-sovětské politice vůči demokraticky smýšlejícím zemím.
cardmag l miroslav pekarek l pay like me
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TECHNOLOGIE
Recyklační ATM hrají významnou roli v současném trendu
zavádění budování „ cash less“ poboček
„Cash less“ pobočkou je většinou míněna pobočka, kde si klienti mohou vložit a vybrat hotovost jen
prostřednictvím samoobslužného zařízení. Cílem je, aby se pracovníci na těchto pobočkách zabývali jen nabídkou
finančních produktů a byli ušetřeni práce s hotovostí, kterou díky současným pokročilým technologiím lze
přenechat strojům.
Fakt, že na „cash less“ pobočkách jsou klienti odkázáni jen na stroje klade zvýšené nároky na jejich spolehlivost a
bezporuchovost. Tím se pomalu ale jistě dostává do středu zájmu obousměrná technologie vkladu a výběru
významného japonského výrobce OKI. Ve chvíli, kdy klient nemá jinou možnost než stroj, je nutné, aby stroj byl
vždy a spolehlivě k dispozici.
Klienti největší české banky, největší
slovenské banky a několika dalších bank
zjišťují, že OKI nejsou jen špičkové tiskárny,
ale také dokonalé bankomaty.
V Čechách si můžete vložit do OKI ATM už
na třiceti pobočkách největší české banky a
díky naprosté spolehlivosti a tudíž velké
oblibě se zde plánují instalace další. V plně
recyklační funkci bude OKI ATM v dohledné
době k dispozici klientům v další české
bance, která má pouze „cash less“ pobočky.
Na Slovensku si klienti mohou vložit a vybrat
z bankomatů OKI
na čtyřiceti místech
největší slovenské banky a na třiceti místech
v dalších bankách. A i zde díky oblibě se
plánují instalace další.
Právě OKI Japan byla průkopníkem
technologie
vkladu
a
následně
obousměrného vkladu a výběru (tj.
recyklační). První vkladové ATM představila
bankomatová divize OKI
v Japonsku již
v roce 1982 tj. v době, kdy jinde na světě
začínaly bankomaty umožňující jen výběr.
Důraz jaký je v Japonsku a v Asii kladen
právě na recyklaci je vidět z toho, že v OKI
se specializuje výhradně na výrobu recyklačních ATM a „ obyčejné“ jen výběrové ATM nevyrábí, neboť pro
japonské banky „obyčejné“ jen výběrové ATM nedávají smysl.
cardmag l albacon systems
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BEZPEČNOST
Úniky karetních údajů
Pravděpodobně nebude velkým překvapením, když prohlásíme, že jedním z hlavních celosvětových problémů
souvisejících s používáním bezhotovostních platebních prostředků jsou každoroční úniky citlivých údajů a následné
pokusy o jejich zneužití.
Nejinak tomu bylo v roce 2018, ba naopak se jednalo o rok, který potvrdil, že útoků na prostředí, kde se tyto
údaje nacházejí, výrazně přibývá. Dle informací společnosti Gemalto se jednalo o více než 4,5 miliardy odcizených
záznamů, v mnoha případech včetně údajů o platebních kartách. Meziroční nárůst úniků dat činil 133 %!
Zarážejícím faktem je, že se mnohdy jednalo o dlouhodobé odcizování údajů, někdy v řádu let, kdy kybernetičtí
útočníci systematicky vyváděli údaje z různých infrastruktur firem, úřadů, hotelů, e-shopů atd. Mediálně známé a
svým rozsahem zásadní kauzy se týkaly především hotelové platformy Starwood a letecké společnosti British
Airways, kdy se jednalo o statisíce, respektive miliony odcizených údajů. Nabízí se otázka: Dá se takovému úniku
předejít?
V rámci bezhotovostního platebního styku platí pro všechny zúčastněné subjekty Mezinárodní standard PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard), jenž přesně definuje, jaká bezpečnostní opatření je potřeba
dodržovat. Tento standard je vyžadován karetními asociacemi, jež se v případě datového úniku na něj odvolávají.
Je proto odpovědností obchodníků, kteří nakládají s karetními údaji, udržovat své prostředí v nepřetržitém
souladu s tímto nařízením.
Důležitým bezpečnostním aspektem je provádění tzv. ASV skenů prostředí na pravidelné bázi, kdy tyto testy
mohou pomoci odhalit případná rizika daného prostředí a identifikované problémy včas vyřešit. Specializované
firmy na kybernetickou bezpečnost jsou dále připraveny poskytnout penetrační testy systému a další doplňkové
služby.
Jedním z důvodů, proč v České republice zatím nedošlo k masivnímu úniku karetních údajů, je i skutečnost, že
české acquiringové společnosti zodpovědně nabízejí certifikované POS terminály a zabezpečené online platební
brány. Vymykají se tak „standardu“ v jiných zemích, kde si obchodníci sami mohou pořídit různá necertifikovaná
zařízení, která mohou případným únikům výrazně napomoci.
Často se setkáváme s názorem obchodníků, že investice do bezpečnosti jsou příliš drahé a mnohdy jsou chápány
jako málo ospravedlnitelné. V tomto bodě, bychom rádi zdůraznili, že výdaje, které jsou následně jednotliví
obchodníci povinni zaplatit za případný datový únik, mnohanásobně převyšují samotné investice do bezpečnosti,
přičemž případná reputační rizika jsou nevyčíslitelná (žádný zákazník nechce platit u obchodníka, kde unikají data
z platebních karet atd.).
V případě, že u obchodníka dojde k odcizení karetních údajů, disponují karetní asociace přesným postupem, jak
musí obchodník danou situaci dále řešit. Zásadním bodem je povinnost provést tzv. forenzní audit specializovanou
firmou, jenž je zalistována u Mezinárodního výboru PCI SSC (Standard Security Council). Žádný jiný audit nebude
karetními společnostmi akceptován. V současné době nemá žádná z těchto certifikovaných společností zastoupení
v České republice, tudíž se tento audit musí objednat ze zahraničí. Závěry tohoto auditu jsou posléze rozhodující
pro následné vyčíslení samotné penalizace ze strany karetních asociací.
V případě nesplnění tohoto auditu je obchodník automaticky zařazen na black list u karetních asociací. Vzhledem
k faktu, že pro drtivou většinu obchodníků je dnes nepřijatelné platební karty nepřijímat, znamenala by tato
skutečnost zásadní omezení v jejich podnikání.
cardmag l Jaromír Franěk l Výbor PCI DSS při SBK
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ANALÝZY
E-commerce forecast to rise to 24% of card spending
London, 25th March - Online card expenditure growing at double digit rates and will continue to increase
significantly faster than card spending at physical outlets to account for nearly a quarter of all card expenditure
by 2023
Cardholders moving away from physical outlets in search of lower prices and convenience
Research from RBR analyses the role that payment cards are playing in the e-commerce sector and the impact
growth in e-commerce is having on use of cards in traditional outlets. According to Global Payment Cards Data
and Forecasts to 2023, e-commerce expenditure amounted to US$ 4.5 trillion in 2017, up 13% since 2016. The
main drivers of this growth are increased convenience when compared to buying from bricks and mortar outlets
and, in some cases, lower prices.
e-commerce and POS expenditure, 2017 and 2023 ($ trillion)

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023 (RBR)

Ongoing migration to digital channels and increased smartphone penetration drive growth
RBR forecasts that e-commerce expenditure will increase to US$ 11 trillion in 2023. Daniel Dawson, who led
RBR’s research project, said: “As consumers increasingly migrate from physical outlets to digital channels,
smartphone ownership rises further and mobile payment apps become more and more sophisticated, ecommerce will see significant further growth”. In addition, new means of enhancing security will allay consumers’
concerns about the risk of fraud. By 2023, e-commerce is forecast to account for 24% of card expenditure,
compared to 18% in 2017.
Consumers using e-commerce for less expensive purchases
RBR’s research highlights numerous factors which are driving growth in e-commerce, many of which vary
between countries. For example, in the UK, retailer campaigns such as Black Friday and Cyber Monday have
caused a migration away from the high street, while in Ukraine, which accounts for 10% of central and eastern
Europe’s e‑commerce expenditure, customers are using online shopping as a way of reducing costs in a
challenging economic environment.
Canada is an example of a country where the convenience of being able to order goods online rather than visit a
physical merchant is particularly important, especially because a large number of people live in rural areas.
The arrival of companies like Uber in several markets has also boosted e-commerce, as have streaming services
such as iTunes and Netflix. As these services typically attract lower purchase prices than larger items such as
electronics and white goods, the growing influence of these companies means that e-commerce is being used for
less expensive purchases than in the past.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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BANKOMATY
Popular with both banks and customers, smart ATM deposit
continues to grow
London, 23rd April 2019 - 1.2 million ATMs worldwide now offer automated note deposit, as banks look to reduce
costs and improve customer service
Banks are turning to automated deposit to reduce the cost of branch operations
RBR’s report, Global ATM Market and Forecasts to 2023, reveals that the number of ATMs which allow customers
to make real-time cash deposits is continuing to increase. At the end of 2017, automated note deposit (also
known as “smart” or “intelligent” deposit) was available at 1.2 million ATMs worldwide, up by 10% compared to a
year earlier. The share of ATMs offering this service is also increasing, from 34% to 38% over the period. This
includes both recyclers – machines which redispense the same notes that have been deposited - and less
complex devices in which the deposit and dispense modules are completely separate.
Automated deposit is particularly popular among banks that are transforming their branches in a bid to enhance
profitability. Deposit ATMs enable banks to reduce costs by encouraging customers to perform everyday cash
transactions at self-service terminals rather than over the counter. They also allow deposits with immediate
account crediting outside traditional banking hours, a service which is increasingly sought by both retail and
business customers.
Share of ATMs by deposit functionality, 2017

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2023 (RBR)

Automated deposit is most widespread in Asia-Pacific, while Latin America lags behind
RBR’s report shows that automated deposit is most commonly used in Asia-Pacific, where it is available at more
than half of all of the region’s ATMs, and it is particularly widespread in China, Japan and South Korea. Western
European banks are also keen on automated deposit - a third of all ATMs in the region offer the facility.
By contrast, automated deposit terminals make up less than 30% of all ATMs in other regions, according to the
research. The share of such ATMs in Latin America is particularly low because many banks in Brazil, the region’s
largest market, still offer envelope and not automated deposit. This is starting to change, although still only 1%
of Brazilian ATMs accept automated note deposits.
Recycling allows banks to reduce cash transportation costs
Deployers of automated deposit ATMs are increasingly installing recyclers because of the added efficiency they
provide, reducing the frequency with which cash-in-transit companies are needed to refill ATMs. At the end of
2017, almost two thirds of automated deposit ATMs were cash recyclers. As with automated deposit more
generally, the share of recyclers is highest in Asia-Pacific, where 79% of deposit ATMs redispense deposited
banknotes. This was the first region to see recyclers (pioneered by Japan’s OKI), and there is strong demand for
these terminals in a number of Asian markets.
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Automated deposit will continue to grow as banks look to migrate transactions to self-service
Banks are expected to continue expanding their fleets of automated deposit terminals, even as the number of
ATMs overall begins to shrink slightly. Rowan Berridge, who led RBR’s research project, said: “Banks are
increasingly looking to migrate deposit transactions away from the teller, and automated deposit terminals will
continue to be a key tool in helping them to do so”.
cardmag l © RBR rbrlondon.com

Off-site ATMs playing increasingly vital role in financial inclusion
London, 8th March 2019 - There were 3.3 million ATMs worldwide at end-2017, of which 51% were located away
from branches. The number and share of off-site ATMs continue to increase, with over 15,000 new such
terminals installed during 2017
In rural areas the ATM is sometimes the only point of contact between a bank and its customers
According to RBR’s latest report, Global ATM Market and Forecasts to 2023, the location of ATMs varies widely by
region. However, with the exception of Latin America, off-site is the most common location for ATMs in every
region. Nearly two thirds of the major markets surveyed have over 50% of ATMs installed away from branches.
Over 1.7 billion people, mostly in Africa, South Asia and Latin America, were unbanked at the end of 2017. The
vast majority reside in rural areas, where it would be impractical to open a branch for each small community, and
the ATM is often the most important, and sometimes the only, physical point of contact between banks and
customers. A strong cash culture, and government campaigns to expand access to banking services, have
therefore led to a rise in off-site terminals to cater for rural populations. In Chile and Egypt, for example, financial
inclusion initiatives have contributed to off-site ATMs making up close to 60% of all ATMs.
ATMs by location, 2017

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2023 (RBR)

Off-site expansion in developed markets driven by cost-savings
RBR also found that, faced with rising operating expenses and fewer customers visiting their branches, banks in
developed markets are streamlining their branch networks and turning to off-site ATMs as a more cost-efficient
customer service channel. This is particularly apparent in the Netherlands and Sweden, where the number of
branches has decreased significantly over the last few years; off-site terminals account for over 70% of all ATMs
in both countries, as they are installed to replace closed outlets.
Rowan Berridge, who led RBR’s Global ATM Market and Forecasts to 2023 research, commented: “Off-site ATMs
can be a valuable tool both for bringing new customers into the banking system, and to serve existing customers
where branches are being closed. Cash is set to remain hugely important in most markets, and the number of
ATMs installed away from bank branches will increase further over the coming years”.
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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