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v tomto čísle najdete celou řadu informací a komentářů z aktuálních 
událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí, z oboru technologií a 
bezpečnosti, rozhovor s panem Šimonem Mastným, generálním ředitelem 
společnosti Euronet Worldwide pro ČR a mnoho dalších zajímavostí ze 
světa platebních karet.  
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EDITORIAL …  

je čas roztočit kola 

skončily dny a týdny prázdnin a dovolených, doba silných emocí a prožitků a ani se nestačíme 
probrat vzpomínkami a jsme naplno vtaženi k obyčejné denní práci. Opět se převážná část 
ekonomicky činné populace dostává do procesu vytváření přidané hodnoty či nadhodnoty pro sebe 
či svého zaměstnavatele. 

Nezapoňme však při tom všem shonu, že i v průběhu roku lze při svém pracovním vytížení nalézt 
způsob jak relaxovat ... a nemusí to být klasická dovolená, postačí víkend strávený na kole, či s 
přáteli na bruslích nebo jen tak navštívit výstavu či prožít piknik v přírodě. Někdo dává přednost 
odpočinku a hledání inspirace v různých zajímavých historických koutech Česka s kulturním 
odkazem předků, někdo v místech, která v historicky nedávné době byla označovaná jako 
dekadentní pozůstatky buržoazních přežitků ... ano v barech a kavárnách. V "novém" Česku vznikla 
a vzniká celá řada velmi velmi zajímavých hospůdek, barů, kaváren, bister a klubů, kde se lze 
přijemně pobavit a najít inspiraci či prožít  volné chvíle podle svých představ. Je to jakýsi návrat ke 
společenskému  projevu žití, který se v předešlých dekádách jaksi vytratil ... 

... na závěr si nemohu odpustit pointu tohoto úvodníku ... pokud se tedy rozhodneme utratit své 
peníze - např. bezhotovostně kartou - za emoce a prožitky získané v různých místech Česka, 
přispějeme tím ke skutečnému roztočení kol české ekonomiky. 

 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
Předseda SBK 
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Z historie sbk - pokračování  

 

Jednou z prvních priorit MSPK bylo zajištění 
provozuschopnosti a interoperability společného 
systému jehož základem se stalo autorizační a 
propojovací centrum v tehdejším I.S.C. MUZO (dnes 
Global Payments a.s.) a postupně budovaná síť 
bankomatů, přístupných platebním kartám vydaným 
všemi členskými bankami.  Jak jsme zmínili 
v minulém pokračování, mezibankovní clearing, tj. 
denní vypočtení vzájemných finančních pozic mezi 
členskými bankami MSPK zajišťovalo, samozřejmě za 
poplatky, servisní centrum ECCS (Europay Clearing 
and Settlement System). Logickým krokem byla 
snaha o zajištění této činnosti na domácí půdě, proto 
začala krystalizovat idea zadání pro MUZO. 
 
Paralelně k rozvoji bankomatové sítě začaly velké 
banky věnovat svou pozornost i další složce 
karetního obchodu - přijímání karet u obchodníků 
(tzv. acquiring). Tato služba měla již svoji tradici, 
první zahraniční karty Diners Club byly přijímány již 
v r. 1968 v síti poboček a mezinárodních hotelů 
cestovní kanceláře Čedok, která jako agent 
zajišťovala celou potřebnou agendu. Postupně byla 
akceptace rozšířena i na další „brandy“: American 
Express, Visa, Eurocard/MasterCard a JCB. Paralelně 
začala rovněž Česká spořitelna rozvíjet svůj 
sporožirový systém i v oblasti plateb u 
obchodníků.      V r. 1990 otevřela v Praze kancelář 
společnost American Express a převzala zpracování 
transakcí karet Amex, ve stejné době získala 
zpracovatelskou licenci pro karty Visa a JCB 
Živnostenská banka a rozšířila tak konkurenční 
nabídku pro obchodníky. CK Čedok ukončila tuto 
činnost v roce 1992. 

Oprávnění - licenci - pro zpracování a zúčtování 
obchodnických transakcí karet EC/MC získala jako 
první z členů MSPK  Komerční banka a ČSOB v roce 
1992. 
 
Přes relativně dlouhou historii se platby kartou šířily 
v obchodních místech poměrně pomalu: 
 

Transakce probíhaly pomocí mechanických snimačů - 
imprinterů otiskem embosovaných dat karty na 
prodejní doklad zasílaný zpracovatelské bance. 

V květnu 1993 byl nicméně instalován první 
elektronický platební terminál ve starožitnictví 
VADAMO v Praze a síť provozovaná I.S.C. MUZO se 
tak rozšířila o další subsystém - síť elektronických 
platebních terminálů. První terminály instalované 
v ČR a SR byly dodány firmou VeriFone (mimo síť 

Z HISTORIE SBK 
SBK byl autorizační terminál ŽB pro zvýšení 
bezpečnosti proti podvodům umístěn v restauraci „U 
Prince“ již v r. 1992). 

Mezitím  došlo v létě 1992 ke změně jména MSPK na 
výstižnější Sdružení pro bankovní karty, v lednu 
1993  se v důsledku rozpadu československé 
federace rozdělilo na české SBK a slovenské ZBK, 
obě sdružení si zachovala těsné vazby pro spolupráci. 

Významným rokem pro rozvoj platebnch karet a pro 
SBK byl rok 1994. V lednu vznikl a poprvé se 
sešel  „Řídici výbor pro koordinaci rozvoje platebních 
karet“ složený ze zástupců vedení členských bank 
SBK, čímž byla významně posílena vzájemná 
spolupráce a koordinace aktivit směřujících k vyšší 
efektivnost a využitelnosti terminálových sítí pro 
klienty bank. To se prakticky odrazilo např. činností 
„Pracovní skupiny ATM“, kde byly projednávány 
plánované instalace bankomatů s cílem optimálního 
pokrytí země a minimalizace duplicit. 

V r. 1994 byla zahájena jednání mezi SBK a Českou 
spořitelnou o přistoupení ČS do SBK a propojení 
bankomatových sítí ČS a MUZO. (Nekompatibilita 
bankomatových sítí ČS a MUZO byla dokonce v té 
době i předmětem šetření Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, na základě podezření ze 
zneužívání monopolního postavení).  K přistoupení 
ČS a.s. do SBK a jejímu následnému zastoupení ve 
výkonném výboru došlo v létě 2004, poměrně 
komplikovaná úloha propojení sítí byla úplně 
vyřešena až v souvislosti s vývojem k tzv. duálnímu 
členství velkých bank jak v asociaci Europay (původní 
banky SBK) tak Visa (ČS a ŽB). Průkopníkem 
původně značně diskutabilního duálního členství se 
v r. 1994 stala ČSOB po schválení její žádosti o 

OBCHODNÍCI   
(počty míst) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ČS (syst. sporožiro) 0 1 1 3 4 300 1500 

EC/MC (+Maestro) 635 742 925 1175 3100 5930 7500 

VISA (+Electron) 635 742 1000 1300 3000 5000 6700 
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Ve Velké Británii služba funguje již přes dvacet let a 
více než 25 procent všech transakcí učiněných 
debetními kartami v supermarketech obsahuje 
Cashback. Služba zvýšila bankám objem transakcí, 
koncovým zákazníkům nabídla širší spektrum míst, 
kde mohou pohodlně vybrat hotovost a výrazně tak 
pomohla všem zúčastněným stranám. Průzkum 
učiněný ve Spojených státech ukázal, že více než 
polovina držitelů debetních karet používá službu 
Cashback pravidelně a pokud by jejich banka 
přestala tuto službu nabízet, přešli by ke konkurenci. 
 
cardmag | rk | Visa EU | Mmd      
 
 

Společnost MasterCard je 
připravena na Cashback  
 

Společnost MasterCard pracuje 
společně s českými bankami na 
zavedení služby cash back. Ze strany 
MasterCard budou systémy 
k poskytování služby připraveny od 
čtvrtého kvartálu letošního roku. 

MasterCard je ve finální fázi jednání s bankami a 
zavedení služby cash back v České republice je již 
v tuto chvíli zřejmé.   
Samotné spuštění cash backu záleží na rozhodnutí 
tuzemských bank. Lze však předpokládat,  že 
k zavedení služby na českém trhu dojde v roce 2007. 
  „Konkrétní podmínky poskytování této služby 
včetně jejího zpoplatnění budou upřesněny 
jednotlivými bankami,“ řekl Ján Čarný, generální 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, 
Slovensko a Polsko. 
 Společnost MasterCard zařadila Českou republiku 
také do pilotního programu pro cash back na kreditní 
karty. V tomto pilotu je kromě České republiky ještě 
Polsko, Itálie a Španělsko. 
 „Minimálně stejně intenzivně, jako na zavedení cash 
backu pracujeme s českými bankami také na 
zavedení čipové bezkontaktní technologie PayPass,“ 
dodal Ján Čarný.  Služba PayPass představuje 
pohodlnou alternativu k hotovosti a umožňuje 
například rychlé, bezpečné a snadné nákupy. Kartu 
stačí krátce přiložit ke čtečce PayPass, což 
mnohonásobně zkracuje dobu placení u pokladny. 
 
cardmag | rk | MasterCard Europe | Ogilvy PR 

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
České banky se připravují na  
zavedení služby Visa Cashback   

 
 
 
 

Společnost Visa Europe 21.6.2006 oznámila, že 
všechny banky v České republice plánují zavedení 
služby Visa Cashback a dohodly se s Visou na 
podmínkách poskytování této služby v České 
republice. Visa Cashback je nová služba, která 
držitelům karet umožňuje vybírat hotovost při platbě 
kartou. Služba by měla být v České republice plně 
zavedena v roce 2007. 
Cashback je domácí služba a jako taková bude 
nabízena pro karty Visa vydané v České republice. 
Držitelům karet přináší Cashback řadu nových výhod 
včetně pohodlnějšího používání karet při platbách u 
obchodníků. Obchodníkům nabízí možnost snížení 
nákladů na zpracování hotovosti při současném 
rozšíření spektra služeb, které mohou nabídnout 
svým klientům. 
Jana Lvová, manažerka společnosti Visa pro Českou 
republiku, řekla k zavedení nové služby: 
„Očekáváme, že služba Cashback se v České 
republice stane brzy velmi oblíbenou a vyhledávanou, 
neboť nabízí značné výhody. Byla navržena tak, aby 
usnadnila život držitelům platebních karet Visa a 
nabídla jim možnost výběru nižší hotovosti při 
nakupování. Větší sumy lze stále vybírat u 
bankomatů. Služba Cashback tak vhodně doplňuje 
síť bankomatů a rozšiřuje přístup držitelů karet Visa 
k hotovosti.“ 
Služba Cashback je v současné době v provozu v 
řadě evropských zemí, například v Dánsku, Švédsku 
nebo Velké Británii, ale i v dalších regionech, jaké 
představují Singapur, Jižní Afrika nebo Spojené státy. 
Během letošního roku bude služba zavedena v Itálii a 
Polsku. 
Jana Lvová dodává: „Při pohledu na statistiky v 
zemích, ve kterých byla služba již zavedena, je 
zřejmé, že držitelé karet Visa používají Cashback pro 
výběr menších částek hotovosti, kterou právě 
potřebují. Tak například průměrný výběr ve 
Spojených státech činí 20 dolarů, zatímco ve Velké 
Británii to je 34 EUR. V České republice bude možné 
vybrat hotovost do maximální výše 1.500 Kč při 
nákupu přes 300 Kč.“ 

členství v asociaci Visa, pak postupně následovala 
KB a další banky, naopak Česká spořitelna rozšířila 
své dosavadní členství Visa o členství Europay. 
Podmínkou členství v asociaci bylo samozřejmě 
zpřístupnění sítí bankomatů pro karty asociace, což 
znamenalo urychlené dokončení potřebných 
technických projektů. 
 
Také tradice pracovních seminářů úspěšně 
pokračovala jak dokládají historické snímky z Brna – 
Myslivny 1992,  Karlových Varů – Pupp 1993 a Srní 
na Šumavě 1994. 
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American Express jmenoval 
nového generálního ředitele  

 
31. 8. 2006 - Novým generálním 
ředitelem American Express pro 
Českou republiku a Slovensko byl s 
účinností od 1. 7. 2006 jmenován 
pan Michael Fabián. 
Michael Fabián nastoupil do 
společnosti v roce 1999 a vystřídal 
různé významné pozice v 
odděleních Business Travel a 

korporátních platebních karet. Do své současné 
pozice přešel z funkce obchodního ředitele pro 
korporátní platební karty, v níž působil od uvedení 
tohoto produktu na český trh  v roce 2001. 
Jeho předchůdce, pan David Gourlay, přešel 
na  pozici ředitele, Business Development pro střední 
Evropu, kterou vykonává z Prahy. Ke jmenování 
svého nástupce dodal: „Jsem potěšen, že si 
American Express vybral Michaela Fabiána. Má 
rozsáhlé obchodní zkušenosti a úspěšně prokázal své 
schopnosti zvyšovat objemy prodejů a navázat 
efektivní obchodní vztahy. Pod jeho vedením bude 
American Express dál prohlubovat své obchodní 
aktivity a posilovat svou významnou pozici 
poskytovatele cestovních služeb a managementu 
firemních výdajů pro nadnárodní firmy i české 
společnosti velké a střední velikosti.“ 
Michael Fabián ve své nové roli povede tým 
korporátní karty v České republice a na Slovensku a 
bude jako jednatel zastupovat American Express 
v těchto zemích. Michael Fabián vystudoval Vysokou 
školu ekonomickou v Praze. Žije v Pardubicích se 
svou ženou a dvěma malými dětmi. Je nadšený 
sportovec, mezi jeho oblíbené sporty patří 
windsurfing, golf a lyžování. 
 
cardmag | rk | American Express 
 
 

Diners Club umožní svým 
držitelům on-line sledování 
realizovaných transakcí  
 

Od pondělí 4. září mohou 
všichni držitelé karet 
Diners Club využívat 

zdarma službu E-account, která jim umožní on-line 
sledování všech transakcí realizovaných 
prostřednictvím jejich karty a přístup k elektronickým 
výpisům. 
Systém prošel tříměsíčním testováním a od pondělí 4. 
září je v plném provozu. Po jednoduché registraci 
získá klient přístup do systému, kde může sledovat 
všechny realizované transakce, a to okamžitě po 
jejich elektronickém zpracování. „Velkou výhodou E-
accountu je, že klient má po celý měsíc přehled, kolik 
utratil a kolik si tedy bude muset připravit k úhradě 
v měsíci následujícím,“ říká generální ředitelka 
společnosti Diners Club Czech, Ing. Eva Kárníková, 
MBA, a dodává, že tuto funkci zcela jistě ocení 
především ti, kdo mají ke své kartě vystavené 
dodatkové karty pro své blízké. „Měsíční vyúčtování 
už tak nebude pro nikoho nečekaným překvapením,“ 
říká Ing. Kárníková. 

 
Kromě přehledu realizovaných transakcí systém navíc 
umožňuje vyhledávání podle místa uskutečnění 
transakce, data nebo měny a export výsledků tohoto 
hledání do Excelu nebo přímo jejich tisk. „Vyšli jsme 
vstříc současně i všem, kdo nás žádali o zavedení 
elektronických výpisů,“ dodává Ing. Kárníková. 
Systém totiž archivuje také všechny výpisy 
zúčtovaných transakcí, a pokud si to klient přeje, je 
informován e-mailem vždy, když je do systému 
přidán nový výpis. 
Systém nemá na uživatele žádné speciální nároky a 
pro jeho používání není nutné instalovat žádné 
aplikace. Stačí pouze jakýkoliv internetový prohlížeč 
a znalost přihlašovacího jména a hesla. „Zabezpečení 
E-accountu odpovídá standardnímu zabezpečení 
klasických internetových bankovnictví, takže se naši 
klienti nemusí obávat jakéhokoliv rizika,“ ujišťuje 
všechny držitele karet Diners Club Miloslav Bouček, 
obchodní a marketingový ředitel společnosti. 
Služba e-account je přístupná prostřednictvím 
internetových stránek společnosti Diners Club Czech 
na adrese www.dinersclub.cz, pod odkazem 
„Elektronické výpisy“. „Všem, kdo by s registrací či 
systémem jako takovým měli jakékoliv problémy, 
jsou samozřejmě k dispozici pracovníci našeho 
zákaznického servisu,“ říká M. Bouček a dodává, že 
nová služba by měla přispět především k většímu 
komfortu všech klientů společnosti Diners Club. 
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Ministerstva zahraničních věcí 
budou platit kartami Diners Club 
 

PRAHA, 30.6. 2006 
Společnost Diners Club 
Czech uzavřela rámcovou 

smlouvu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV 
ČR) o možnosti vydávání osobních zaměstnaneckých 
karet pro  jeho zaměstnance. 
Zaměstnanci MZV ČR cestující do zahraničí nebo 
působící na zastoupeních ČR v zahraničí budou 
mít  v průběhu července možnost požádat o osobní 
zaměstnaneckou kartu Diners Club Classic / MZV, 
která jim umožní provádět bezhotovostní platby na 
13 milionech obchodních míst ve 200 zemích světa a 
vybírat hotovost prostřednictvím sítě 1 milionu 
bankomatů a 42 tisíc poboček bank. 
„Jsem ráda, že se nám jednání s Ministerstvem 
zahraničních věcí podařilo úspěšně ukončit a že karty 
Diners Club jsou stále více využívány úřady státní 
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správy,“ říká ředitelka Diners Club Czech Ing. Eva 
Kárníková, MBA. Podle slov Ing. Kárníkové je 
využívání  karet Diners Club výhodné jak pro firmy, 
tak pro státní správu zejména díky odložené 
splatnosti transakcí až o 55 dní a celkovému 
zjednodušení administrativy. Karty Diners Club 
využívá v České republice řada státních institucí  i 
velkých společností. Od července mezi ně budou 
patřit i zaměstnanci MZV ČR. 
„Využívání osobních zaměstnaneckých platebních 
karet Diners Club předpokládáme především u 
zaměstnanců, kteří často cestují mimo ČR nebo jsou 
dlouhodobě vysíláni do zahraničí,“ říká RNDr. 
Vladimír Zavázal, CSc., státní tajemník Ministerstva 
zahraničních věcí ČR a dodává: „Program osobních 
karet Diners Club nám umožní nejen zlepšení 
kontroly a řízení služebních výdajů při pracovních 
cestách, ale především celkové snížení rizik a nákladů 
spojených s výběry a vyúčtováním hotovostních 
valutových záloh. Zároveň přinese jednotný a vysoký 
standard a celkové zjednodušení systému pojišťování 
léčebných výloh při zahraničních cestách našich 
zaměstnanců, kteří navíc získají moderní a současně 
velmi prestižní platební nástroj odpovídající potřebám 
zahraniční služby 21. století.“ 
Podle Ing. Kárníkové patří firemní programy a 
služební karty Diners Club k nejúspěšnějším 
produktům Diners Club v České republice. 
Soukromým firmám a úřadům státní správy nabízí 
mnoho výhod, mezi něž patří kromě přehledného 
vyúčtování a celkového zjednodušení administrativy i 
snížení nákladů na služební cesty a možnost úplného 
odstranění hotovostních záloh. Pro často cestující 
zaměstnance přináší služební karty lepší komfort 
například díky možnosti využít 90 VIP salónků na 
letištích po celém světě, služby garantované hotelové 
rezervace či slev u celosvětových sítí autopůjčoven. 
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Konference o platebním styku  
 
Ve dnech 30. až 31. května 2006 uspořádal Institute 
for International Research v pražském hotelu 
Diplomat konferenci zaměřenou na vývoj platebního 
styku v EU s podtitulem „EURO a SEPA na obzoru“. V 
mimořádně vysokém počtu účastníků konference byli 
zastoupeni přední odborníci z tuzemských 
bankovních a finančních institucí a regulátorů MFČR 
a ČNB a rovněž zástupci oboru ze SR, Rakouska a 
SRN. 
Aktuální stav projektu SEPA popsali ve svých 
vystoupeních zástupci ČR v European Payments 
Council – Ing. Jitka Pantůčková CSc. (KB), členka 
EPC za ČR a předsedkyně Komise pro platební styk 
České bankovní asociace,  Helena Šrámková (HVB 
Bank CR), členka prac. skupiny Direct Debit EPC za 
ČR,  Ing. Petr Skok (KB) člen prac. skupiny Cards 
EPC za ČR, v panelové diskusi vystoupili dále PhDr. 
Martin Kadorík (KB), člen prac. skupiny Credit 
Transfer EPC za ČR, Ing. Karel Vítkovský (ČS a.s.), 
člen prac. skupiny Cash EPC za ČR, Ing. Daniel Grán 
(ČSOB) a Jan Rakušan (T-Mobile). 
• Aktuální stav platebních karet v ČR ve vztahu 

k SEPA prezentoval Ing. Milan Zátka (SBK). 
Návrh směrnice o platebních službách na 
vnitřním trhu EU (New Legal Framework) 
popsala Mgr. Markéta Hálová PhD. (ČNB), 3. 
evropskou směrnici proti praní špinavých 
peněz a financování terorizmu Ing. Karel 
Korynta (MF ČR). 

Druhý den konference byl věnovaný přípravě na 
EURO a své zkušenosti zde prezentovali Ing. Marta 
Meixnerová (ČSOB Bratislava), členka EPC za SR, 
předsedkyně Komise pro platební a zúčtovací styk 
Asociácie bank SR a dále  Heinz-Georg Kraft, CSC 
Ploenzke AG, SRN. Organizaci a stav projektu 
zavedení EURO v ČR popsal Ing. Tomáš Prouza, 
nám. ministra MF ČR. Zajímavé referáty z oblasti 
logistiky hotovostí přednesli pp. G. Ernst a W. Kral 
(GELDSERVICE Austria), z oblasti m- commerce Ing. 
L. Sušil (Eurotel) a konkrétní aplikaci elektronické 
peněženky v městské dopravě Ing. Aleš Klíč (MDP 
Plzeň). 
 
Vzhledem k časovému odstupu přinášíme aktuální informace 
k tématům konference v dalších samostatných článcích. 
 
cardmag | mz  
 
 

Global Payments Day 2006  
 

Společnost Global 
Payments Europe (dříve 
MUZO, nyní ve zkratce 
GPE) uspořádala svoji 

tradiční výroční konferenci – Global Payments Day - 
dne 12. května 2006 v hotelu Don Giovanni. Hlavní 
prezentaci na téma Trendy v card/payment 
procesingu platebních karet přednesl Petr Sedláček, 
předseda představenstva a generální ředitel GPE a 
Senior Vice President Global Payments Inc. 

Petr Sedláček v úvodu 
prezentace hovořil o 
aktuálních tržních 
trendech. Upozornil na 
fakt, že zatímco evropský 
kartový trh jako celek 
roste meziročně o 
přibližně 10 %, těžiště 
růstu leží beze vší 
pochybnosti ve východní a 
střední Evropě. 
V některých zemích 
regionu CEE přesahoval 

meziroční nárůst počtu karet 50 %. 
Poté se Sedláček zabýval výzvami, aktuálními v 
nadcházejícím období, jako jsou například nová 
kartová schémata, vstup nových operátorů, zavádění 
nových služeb a produktů. Konkrétně jmenoval 
například realizaci projektu SEPA a zajištění služeb 
pro mobilní operátory a to včetně mobilních 
virtuálních operátorů (MVNO). Sedláček upozornil na 
stále rostoucí význam nadnárodních obchodních 
řetězců, které pokrývají větší území než jednotlivé 
banky. Ty pokryly region jen jako šachovnici, ale 
řetězce pronikly všude prakticky homogenně, jako 
příklad lze uvést Tesco. Řetězce vyvíjejí tlak na 
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zavedení jednotného nadnárodního acquiringu a 
přeshraničního zpracování. Mohou "importovat" svoje 
procesory do dalších zemí. Lze předpokládat, že 
budou zásadním způsobem vstupovat do diskuse o 
výši interchange. Jejich vyjednávací pozice je 
dostatečně silná na to, aby prosadily i zavádění 
platebních schémat z jiných zemí na nadnárodní 
úroveň. Časté požadavky na implementaci nových 
služeb do POS terminálů však přicházejí nejen od 
retailerů, ale také například ze sektoru T&E. 
Nové trendy kladou zvýšené nároky na procesora, 
jehož úloha se mění; bankám poskytuje informační 
podporu pro manažerské rozhodování, strategické 
plánování a řízení rizik. V této roli je zásadní 
procesorova důvěryhodnost a profesionalita. 
Evropské banky strategicky oddělují vydávání od 
přijímání karet a podrobně analyzují výnosnost obou 
oblastí. Častěji přenechávají vydávání karet i 
acquiring třetím stranám, u kterých outsourcují 
například i řízení vybraných rizik. V některých 
případech banky prodávají svá portfolia obchodníků.  
V oblasti ATM byznysu není možné pojímání 
bankomatu jako veřejné služby, spojené s následnou 
regulací ceny výběru hotovosti (interchange fee) ze 
strany orgánů EU. V takovém případě by se totiž část 
bankomatů stala pro jejich provozovatele 
nerentabilními, což by v konečném důsledku vedlo 
k jejich rušení a ke snížení dostupnosti služeb. 
Praha je spolu s Atlantou a Hongkongem jedním ze 
tří regionálních center společnosti Global Payments 
se zodpovědností za rozvoj byznysu v celé Evropě. 

Podle slov Petra Sedláčka se GPE v současné době 
nejvíce zaměřuje na příležitosti v ČR, SR, Rusku, 
Polsku, Ukrajině, Kazachstánu a v balkánských 
zemích. Vedle platebních karet GPE také podporuje 
sektor mobilní komunikace, v ČR patří mezi klienty 
GPE všichni tři mobilní operátoři. Na Slovensku, 
mimo jiné, poskytuje GPE pro mobilního operátora 
Orange služby, spojené s vydáváním kreditních karet. 
Karty jsou vydávány ve spolupráci s GE Money 
Multiservis. Global Payments Europe doposud vydala 
pro GE Money Multiservis a Orange 750 000 
kreditních karet a realizované transakce budou 
autorizovány v autorizačním centru GPE v Praze. 
V Ruské federaci je společnost GPE úspěšná nejenom 
díky processingovému byznysu, ale také díky svému 
úvěrovému registru Global Payments Credit Services, 
který zde patří k největším v zemi. 
V celosvětovém měřítku se společnost Global 
Payments kromě Evropy zaměřuje také na Latinskou 
Ameriku a region jihovýchodní Asie. Vesměs se jedná 
o oblasti s miliardovými populacemi a enormním 
růstovým potenciálem. V září 2005 došlo k založení 
joint venture mezi GP a jednou z největších 
světových bank HSBC (GP - 56 %, HSBC - 44 %) 
k poskytování služeb v 10 zemích regionu 
jihovýchodní Asie včetně Číny a Indie. Je proto 
opodstatněné, že hodnota akcií mateřské společnosti 
Global Payment Inc. za období dvou let vzrostla na 
dvojnásobek. 
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Ing. Pavel Juřík 
 
Ing. Pavel Juřík opouští společnost NESS – Europe. Odchází z pozice obchodního ředitele 
divize a od října nastupuje do PPF na pozici Manager of Cards. 
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Síň Slávy SBK 
 
Na jaře v rámci jarní konference cardforum 2006 byly uvedeny do Síně Slávy SBk další významné a nepřehléd-
nutelné osobnosti českého kartového odvětví.  Dne 23. května 2006 byli uvedeni do Síně Slávy SBK paní ing. 
Marie Hešnaurová z České spořitelny, pan ing.Tomáš Janout z HVB Bank, pan ing.Pavel Juřík ze společnosti 
Ness Europe a pan ing.Petr Skok z KB. 

 
cardmag | rk 

    
     Ing. Tomáš Janout         Ing. Pavel Juřík    Ing. Marie Hešnaurová        Ing. Petr Skok 
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Vstup společnosti MasterCard na 
New York Stock Exchange  

 

Ve středu, 24. května 2006, se na 
veřejném burzovním trhu NYSE 
poprvé objevily v rámci sekundárního 
tradingu akcie společnosti 
MasterCard. MasterCard upsala 

61,521 milionů akcií, což představovalo 46 % podíl 
společnosti. Tato primární emise akcií v hodnotě 2,4 
mld. USD byla největší za poslední dva roky a 
představovala rovněž velmi atraktivní nabídku 
pro investory. 
Akcie MasterCard byly upsány za cenu 39 USD a již 
první den byl zájem o ně obrovský. Během 24 hodin 
zaznamenaly znatelný nárůst z upisovací ceny při IPO 
až na 46 USD za akcii, tedy nárůst o 18 %. 
Akcie MasterCard, které prošly velmi úspěšným 
debutem, se obchodují na největší burze na světě, 
New York Stock Exchange, pod symbolem „MA“. 
V současné době vykazují akcie společnosti 
MasterCard rostoucí trend. Na konci srpna se cena 
na akcii pohybovala kolem 55 USD. 

cardmag | rk | MasterCard Europe | Ogilvy PR  
 

TSYS a Card Tech  
 

V široké nabídce dodavatelů 
systémů pro vydávání a vedení 
platebních karet "in-house" se 

některé české banky setkaly i s menší společností 
Card Tech Limited. Od roku 1989 nabízí inovativní 
platební systémy, produkty a řešení pro vydávání 
karet, zpracování transakcí od obchodníků, 
autorizační podporu, přepínání zpráv, generaci PIN a 
obhospodařování klíčů, e-commerce a monitorování 
podvodů. Svého času její služby v České republice 
doporučovala také VISA International i českým 
bankám. CardTech sídlí v Londýně, Nicosii, Moskvě, 
Kuala Lumpur a Dubai, a vede ji pan Jaffar-Agha-
Jaffar. Technologie je orientována na servery, 
aplikace jsou vícejazyčné a založené na prohlížeči.  
Společnost CardTech, dodávající software pro in-
house zpracování karet, byla za 55 mil. USD v 
hotovosti zakoupena společností TSYS, 
poskytovatelem služeb pro vydavatele karet a 
zpracovatelem kartových transakcí (third-party 

processor) po více než 20 let. TSYS bude mít nyní 
188 zákazníků v 76 zemích, nárůst z pouhých 20 
zemích. Již dříve zavedla jednotnou platformu 
umožňující spravovat klientovo portfolio karet ve více 
kontinentech. TSYS sídlí v Columbus, Georgia, USA. 
Nová společnost pod  jménem TSYS Card Tech 
bude pokračovat v investicích do card-management 
software,  z něhož má licenční poplatky a příjem z 
aktualizací a za údržbu. Jaffar Agha-Jaffar bude v 
nové společnosti pokračovat jako výkonný ředitel. 
Card Tech systémy pro in-house zpracování umožní 
velkým klientům rychle rozšířit svoje kartové operace 
v rozvíjejících se zemích. 
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Karty v Belgii mění značku a mají 
nového procesora 
 

V Belgii existují dva zpracovatelé platebních karet. 
Společnost Banksys na straně vydávání karet 
provozuje belgický národní program debetních karet 
a vyrábí řadu POS terminálů s vysokým 
zabezpečením. Společnost Bank Card Company 
působí na straně přijímání karet a zpracovává 
transakce od 55 000 obchodníků, v Belgii má 80 % 
podíl trhu; také vydává firemní karty pod značkou 
MasterCard. Obě společnosti jsou vlastněny všemi 
belgickými bankami. 
Čtyři největší banky - Fortis, ING, KBC a Dexia - 
uzavřely pětiletý kontrakt se společností ATOS 
Worldline (dceřinná společnost ATHOS Original, 
podnikající v oboru informačních technologií), který 
tím získal oba zpracovatele karet. Jeho obrat tak 
přesáhne 860 mil. USD z platebních služeb, včetně 
vedení karet, zpracování transakcí od obchodníků, 
služby k podpoře držitelů karet a služeb pro 
internetové a call-center služby; tento objem přispěje 
asi 70 % k jeho celkovému obratu. 
Belgické banky také společným úsilím zavedly a 
podporovaly oblíbenou značku domácích karet 
Bancomat/MisterCash pro přijímání debetních karet. 
Nyní se rozhodly tuto značku - v rámci projektu SEPA 
- od ledna 2008 nahradit globální značkou Maestro 
(podporovanou společností MasterCard). 
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Kartové účty a daňové úniky v USA 
 

Americký finanční úřad US Internal Revenue Service 
(IRS) při kontrole daňových přiznání vyžaduje i 
informace od karetních asociací, aby zjistil daňové 
úniky, kterých se dopouštějí občané zakládáním 
karetních účtů v tzv. daňových rájích jako jsou např. 
latinskoamerické státy Anguilla, Aruba, Bahamy, 
Belize, Bermudy, Britské Virgin Islands, Holandské 
Antily,  Panama, v regionu  Asia/Pacific  Cookovy 
ostrovy, Hong Kong, Nauru, Samoa, Singapore, v 
Evropě: Kypr, Gibraltar, Guernsey/Sark/Alderney, Isle 
of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malta a 
řada dalších. 
Odhaduje se, že těmito cestami přichází státní 
pokladna asi o 40 miliard USD ročně. Během 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
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minulých pěti let si IRS vyžádal a obdržel údaje o 
transakcích amerických občanů od MasterCard, Visa 
a American Express, v letošním roce oslovil také 
internetového platebního procesora PayPal se žádostí 
o přehled transakcí za období 1999 až 2004. Žádost 
je právně formulována jako součást šetření pro 
porušení daňových předpisů neznámým pachatelem. 
 
cardmag | mz | podle Nilson Rpt # 855 
 

MasterCard poskytuje bankám 
příležitost k rozšíření jejich pole 
působnosti po celém světě 
 

Společnost oznamuje sjednocení 
všech autorizačních transakcí na 
jediné, celosvětové platformě 
Nová platforma bankám také 
umožňuje využít výhod 
rozvíjejících se technologií 

platebního styku bez jakýchkoli podstatnějších 
investic do infrastruktury 
Praha, 24. července 2006  
Oznámení společnosti MasterCard nabízí řešení 
bankám po celé Evropě, které chtějí expandovat za 
hranice a nabídnout zákazníkům nové služby 
prostřednictvím rozvíjejících se technologií platebního 
styku. MasterCard oznámila zásadní modernizaci její 
celosvětové platformy zpracovávající autorizace.  
Už v druhé polovině roku 2007 budou banky po 
celém světě, které jsou klienty společnosti 
MaterCard, zpracovávat autorizační transakce pomocí 
jediného, společného rozhraní. To znamená, že 
transakce obdrží počáteční souhlas přes jedinou 
styčnou plochu pomocí standardizovaného systému, 
který bankám nabízí zjednodušené, rychlejší 
zpracování a zvýšené celkové kapacity. 
„Podnikáme významné kroky k tomu, aby například 
banky ve Velké Británii nebo Brazílii mohly snáz 
rozšířit své karetní operace v Dallasu nebo Dubaji,“ 
prohlásil W. Roy Dunbar, generální ředitel 
společnosti MaterCard pro divizi celosvětových 
technologií a postupů. „Banky rovněž budou moci 
vyzkoušet takové inovační průlomové platební 
technologie  jako SecureCode, PayPass a Chip/PIN, 
aniž by při testování těchto technologií musely čelit 
problému nějakých podstatných změn v jejich vlastní 
infrastruktuře.“ 
Po zavedení platformy bude moci společnost 
MasterCard tyto nové technologie poskytovat 
členským bankám do té doby, než objem jejich 
aktivit odůvodní investice do zajištění této služby 
vlastními silami. 
Tento přechod zahrnuje dvě ústřední změny. Zaprvé, 
společnost MasterCard vytvořila nová 
standardizovaná pravidla a vlastnosti pro autorizaci 
transakcí provedených platebními kartami. Tato 
pravidla budou platit v celé Evropě. Zadruhé, tento 
přechod umožní vylepšení standardu komunikačních 
serverů, které se vyskytují lokálně v partnerských 
bankách. Tato zařízení dovolují, aby transakce byly 
vedeny nezávisle na páteřní síti, místo aby 
procházely centralizovaným zpracováním přes vlastní 
systémy společnosti MasterCard. 
„Shromažďujeme informace o transakci během 
počáteční žádosti o autorizaci, která se zpracovává 
pomocí zařízení banky u daného obchodníka, místo 

abychom podnikali zbytečné separátní kroky k tomu, 
aby transakce proběhla našimi centrálními systémy,“ 
řekl Dunbar. „Díky tomu je naše zpracování transakcí 
rychlé a výkonné.“  
Komunikační servery umožňují společnosti 
MasterCard zpracovat transakce pohotově 
a spolehlivě. Vzhledem k tomu, že zařízení je 
umístěno na sítích členských bank, může MasterCard 
zpracovat transakce dokonce i v případě nouze, 
kdyby došlo k úplnému výpadku centrální 
telekomunikační sítě. Tento virtuálně nepřerušitelný 
proces výrazně snižuje riziko, že transakce bude 
ztracena.   
Ačkoli tato novinka normuje autorizační rozhraní 
celosvětově, vychází vstříc také lokálnímu 
uživatelskému přizpůsobení transakčních pravidel. 
„Pomocí této celosvětové standardizované 
autorizační platformy budou evropské banky, které 
mají nebo se chystají mít celosvětový dosah, moci 
lépe shromáždit a analyzovat informace 
o transakcích,“ prohlásil Dunbar. „Naše platforma 
dále umožňuje bankám lepší komunikaci 
či uživatelské přizpůsobení transakčních pravidel, 
například když banky potřebují nastavit zpracování 
transakce tak, aby bylo ve shodě s místními 
obchodními ustanoveními a zvyky.“ 
Celosvětová autorizační platforma se má uvést do 
provozu ke konci roku 2007, přičemž všechny banky 
by na ní měly přestoupit do konce roku 2009. 
O společnosti MasterCard Worldwide 
MasterCard Worldwide přispívá k rozvoji globálního 
obchodování tím, že poskytuje životně důležité 
ekonomické spojení mezi finančními institucemi, 
podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. 
Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce 
společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební 
řešení, zpracovává každoročně více než 16 miliard 
plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské 
služby zákazníkům z řad finančních institucí 
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia 
značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a 
Cirrus®, slouží společnost MasterCard Worldwide 
spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a 
územích. Další informace naleznete 
na www.mastercardworldwide.com. 
 
Ingenico 

Francouzský producent Ingenico 
je dosud největší celosvětový 
výrobce POS terminálů, s nejširší 

nabídkou modelů a prodejem více než 2 000 000 
terminálů ročně. (Po dokončení spojení společností 
VeriFone a Lipman o toto postavení jedničky přijde). 
Ingenico nedávno ohlásil získání firmy Moneyline (ke 
spojení dojde do konce roku), čímž si zvýší roční 
výnosy o 6% a zachová si top pozici v Evropě, kam 
směřuje 50 % dodávek terminálů. Obrat Ingenico v 
1.Q 2006 dosáhl 150 mil. USD, nárůst o 22,8%. 
Společnost Moneyline, také se sídlem ve Francii, 
nabídla Ingenicu svou produkci POS terminálů a 
výrobu ATM za 39 mil. USD; mezi jejich nosné 
projekty patří komunikační serverová technologie 
AxisC3 pro obchodní řetězce. 
POS terminály Ingenico se nyní dodávají s vybavením 
Dynamic Language Conversion (DLC), což je aplikace 
umožňující automatickou volba jazyka. Držitel karty 
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tak sleduje probíhající transakci ve svém jazyce. 
Aplikace DCL využívá údaje uložené na čipu karty k 
identifikaci země, která vydala kartu. 
Ingenico také bude dodávat terminály a podporu 
bezhotovostních plateb v samoobslužných kioscích 
společnosti KODAK, které nabízejí samoobslužné 
zpracování fotek klienty v servisních prodejnách po 
celé Evropě.  
V České republice společnost Ingenico zastupuje 
firma BULL, s.r.o., www.bull.cz 
 
cardmag | ft  
 

NCR si udržuje pozici jedničky na 
trhu mezi dodavateli ATM 
 

V celosvětovém měřítku si výrobce bankomatů 
NCR již 19 let po sobě udržuje pozici dodavatele 

s největším počtem 
instalovaných bankomatů. Po 

akvizici společnosti Tidel (*) má NCR v roce 
2005 o 9 % větší podíl na trhu než druhý 
Diebold a její podíl je čtyřnásobný ve srovnáním 
se společností Wincor-Nixdorf. V západní 
Evropě je rozdíl ještě výraznější. V roce 2004 
byla téměř polovina všech instalovaných 
bankomatů vyrobena ve společnosti NCR, což je 
více, než mají číslo dvě (Wincor-Nixdorf) a číslo 
tři (Diebold) dohromady. 
(*) Společnost Tidel byla po soudních sporech 
získána v říjnu 2005 společností NCR. Založena 
v 1977, prosadila se pokladnami s časovým 
zpožděním (Timed Access Cash Controller), 
dial-up bankomaty a dispensery v prodejních 
kioscích. Celkem dodali 190 000 bankomatů do 
38 zemí. 
cardmag | ft 
 

Bezpečnostní software NCR získal 
ocenění 
 

Vítězem hodnocení The Banker Technology Awards 
2006 v kategorii “Fraud Prevention Innovation in 

Retail Banking (Prevence podvodů v 
retailovém bankovnictví)” byla letos 

vyhlášena společnost NCR. Je to už počtvrté za 
sebou, co NCR zvítězila v konkurenci ostatních 
dodavatelů samoobslužných technologií a podruhé, 
co vyhrála v kategorii “Fraud Prevention”. 
Letos byla NCR oceněna za bezpečnostní řešení 
Solidcore for APTRA™, aplikaci chránící bankomatový 
software před vnějším napadením. Solidcore snižuje 
nutnost provádění aktualizace software na 
bankomatu a umožňuje spustit na bankomatu pouze 
autorizovaný software. 
 
cardmag | ft      podle NCR News  
 

Erste 

 

v Rakousku získala od VISA Europe 
licenci k vydávání karet. Banka bude 
nabízet tři kreditní karty, které budou zahrnovat i 
první kartu pro klienty, pro které pro standardní 
credit scoring nefunguje, protože nemají buď žádnou 
nebo velmi krátkou úvěrovou historii. Karta bude 

nabízena pod výstižným názvem First Card. Další 
produkty budou označeny jako Gold a Platinum. 
 
KBC 

 

v Belgii nabídne svým 2 miliónům 
držitelů kreditních a debetních karet 
možnost personalizovaného designu 
jejich karet, kterou umožňuje digitální technologie s 
napojením na web společnosti Serverside Group, 
www.serversidegraphics.com 
 
cardmag | ft 
 

40 let platebních karet ve Velké 
Británii 
 

Za čtyřicet let uplynulých od července 1966 kdy 
britská Barclay Bank vydala v UK první karty 
Barclaycard se stala Anglie zemí s nejbohatším 
provozem platebních karet v Evropě. Ke 30.6 2006 je 
v zemi vydáno 66,9 mil. debetních a 74,6 mil. 
kreditních karet, instalováno 900 tisíc POS terminálů 
a 58 mil. bankami vlastněných bankomatů. V r. 2005 
bylo v zemi provedeno 1,674 mld transakcí kreditními 
kartami a 4,084 mld transakcí debetních karet. 
Pokud jde o probíhající konverzi na čipovou 
technologii, je prakticky ukončena pokud jde o 
bankomaty, u POS terminálů zbývá konvertovat 6% 
celkového počtu. Z debetních karet je již 99% a 
kreditních 97% celkového počtu převedeno na 
čipové. 
Výraznou organizací poskytující služby v oblasti 
platebního styku v UK je APACS, která právě vydala 
stostránkovou zprávu UK Payment Statistics 2006. 
Více informací o UK přinášíme v části "Profil země." 
 
cardmag |  mz 
 

Nová loga a subjekty 
 

Během předcházejících týdnů změnila logo 
společnost Cetelem 

 
www.cetelem.com, www.cetelem.cz 

 
 
Spojením společností  Axalto and Gemplus vznikl 
nový subjekt Gemalto. 

 
 www.gemalto.com 
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Euro - tance kolem SEPA, NLF a  
platebních karet  
 
EK a ECB společně za SEPA 
 

Evropská komise (EK) a Evropská centrální banka 
(ECB) vydaly 4.května 2006 společné prohlášení 
k jednotné evropské oblasti plateb v euro – SEPA. 
V prohlášení konstatují že obě instituce v tomto 
směru těsně spolupracují a společně se zasazují aby 
účastníci projektu SEPA vytvořili technické 
předpoklady k plné implementaci jednotných 
produktů do konce r. 2010. Plné znění prohlášení 
vyšlo i v českém znění na webu ECB http://
www.ecb.int/press/pr/date/2006/html/
pr060504_1.cs.html 

SEPA se podle prohlášení stane skutečností, až 
spotřebitelé, podniky a orgány státní správy budou 
moci z jednoho účtu umístěného kdekoli v eurozóně 
provádět bezhotovostní platby v celé eurozóně 
pomocí jednotného souboru platebních nástrojů 
stejně jednoduše, efektivně a bezpečně jako je tomu 
v případě vnitrostátních plateb. 

Prohlášení vyzdvihlo úlohu Evropské rady pro 
platební styk  (European Payments Council – EPC) a 
zdůraznilo podporu cílům projektu SEPA, 
termínovaným do ledna 2008: 

poskytnout obyvatelům, podnikům a orgánům státní 
správy v EU možnost využívat finanční převody a 
přímá inkasa definované EPC, 

odstranit technické překážky přeshraniční akceptace 
platebních karet v místě prodeje při platbách a 
výběru hotovosti v eurech a dále definovat 
odpovídající technická a smluvní ustanovení a 
standardy k zajištění interoperability, 

- zavést nezbytné podmínky k tomu, aby 
infrastruktura splňovala podmínky SEPA; jde 
přinejmenším o otevřené a jednotné standardy které 
budou k dispozici všem kteří v EU poskytují 
zpracovatelské služby, a o infrastrukturu pro platby 
v eurech, aby byla zajištěna interoperabilita a účinná 
konkurence. 

EK a ECB zdůrazňují, že je důležité aby se na 
vytvoření SEPA podílely všechny zainteresované 
strany, zejména veřejný sektor, který může 
vyjádřením politické podpory a včasným přijetím 
produktů SEPA sehrát důležitou úlohu při realizaci. 
V tom směru má sehrát důležitou roli EPC 
v pokračování dialogu s konečnými uživateli. 

Zavedení SEPA jako řešení přeshraničního platebního 

styku považuje prohlášení pouze za první krok, 
nepostačující k vytvoření skutečně integrovaného 
trhu na úrovni eurozóny. Proto by do konce roku 
2010 měla především přejít na platební nástroje 
SEPA rozhodná většina vnitrostátních převodů, 
přímých inkas a plateb uskutečňovaných 
prostřednictvím platebních karet. Úroveň služeb 
poskytovaných prostřednictvím nástrojů SEPA bude 
muset být alespoň tak vysoká, jako je tomu u 
současných národních nástrojů a podle možnosti by 
měla být i vyšší. To umožní aby trh přešel na 
nástroje SEPA přirozeně sám . 

EK i ECB podporují v největší možné míře v tomto 
odvětví samoregulaci, avšak vzhledem k významu a 
rozsahu společenských a ekonomických přínosů 
vyplývajících ze zavedení SEPA si Komise výslovně 
vyhrazuje právo za tímto účelem zavádět nebo 
navrhovat nezbytné právní předpisy. 

Z úřednické řeči prohlášení lze vypreparovat jako 
novinku orientaci a apel na vnitrostátní platební styk 
a veřejný sektor. Všechny dokumenty a prohlášení 
zatím hovoří o fantastických úsporách které zavedení 
SEPA přinese bankovnictví (podle studie McKinsey 
řádu 10mld eur), diskrétně se ale mlčí o nákladech. 
Pochopitelně při aplikacích jen v přeshraničním styku 
by bylo těžko hovořit o „business case“. Hnacím 
motorem aplikací by se podle náznaku v prohlášení 
tak měla stát politická rozhodnutí pro veřejný sektor 
a event. „nezbytné právní předpisy“ EK, bez kterých 
se nakonec asi implementace pravidel SEPA stejně 
neobejde. 

Z tohoto pohledu jsou zajímavé výsledky průzkumu 
na téma „Názory evropských bank  na platební karty 
a SEPA“ který pro spol. First Data provedla agentura 
PSE Consulting. Dotazováni byli členové vedení třiceti 
bank z patnácti zemí EU. Většina dotázaných 
považuje principy autoregulace v kombinaci s tržními 
silami za dostačující k akceptaci SEPA bankami. 
Současně ale 70% respondentů předpokládá, že EK 
legislativně implementaci zajistí. Řada z nich pokládá 
formální certifikační proces SEPA kompliance za 
nezbytný pro zajištění rovných pravidel hry. 
 
ECB kritizuje NLF                                  . 
 

Necelý týden před společným prohlášením k podpoře 
SEPA vydala Evropská Centrální Banka  (26.4.2006) 
oficiální  stanovisko k návrhu direktivy o platebním 
styku (NLF) Plný text dokumentu „Opinion of the 
European Central Bank of 26 April 2006 on a 
proposal for a directive on payment services in the 
internal market“ je publikován jako C109 v Official 
Journal of the EU a ke stažení na adrese 
 http//www.ecb.int/ecb/legal/pdf/
c_10920060509en00100030.pdf 

Na jedenácti stranách zdůvodňuje ECB své výhrady 
k textu návrhu, který jako celek v úvodu vítá jako 
vysoce potřebný, vzhledem k velkým rozdílům 
v právních úpravách platebního styku v jednotlivých 

AKTUALITY ZE SEPA 
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zemích EU, které zatím činí implementaci SEPA 
problematickou. Harmonizace právních prostředí 
zemí EU proto umožní jejich bankovním komunitám 
dokončit projekt SEPA. Aby však mohly být výhody 
harmonizované legislativy využity, je podle ECB 
nezbytné sladit návrh direktivy s existující direktivou 
o elektronických penězích (E-money Directive 
2000/46/EC), zejména diferencovat mezi platebním 
stykem na bázi platebních účtů a platebním stykem 
elektronických peněz na bázi centralizovaného 
účtování. 

Vzhledem k tomu, že opoždění přijetí návrhu 
direktivy by podle ECB znamenalo ohrožení termínu 
implementace národních systémů SEPA 1.1.2008 a 
plné migrace do r. 2010, navrhuje ECB přednostně 
řešit problematiku Titles III a IV, které představují 
základní soustavu pravidel o informačních 
povinnostech, autorizacích, provádění transakcí a 
odpovědnostech účastníků. Pravidla uvedená 
v těchto kapitolách lze odsouhlasit v relativně krátké 
době a ECB by v případě protahovaných jednání o 
celém návrhu direktivy doporučovala zvažovat 
schválení těchto částí samostatně. 

ECB má výhrady zejména k otázce zavedení skupiny 
„platebních institucí“ a možných důsledků zejména 
vzhledem k rozdílnému chápání  přijímání depozit, 
podmínek dohledu a zajištění rizik rozdílných u těchto 
a klasických bankovních institucí (Credit Institutions 
podle Directive 2000/12/EC a E-money institutions 
podle Directive 2000/46/EC). ECB navrhuje v případě 
vyčlenění Titles III a IV také řešit problematiku 
„platebních institucí“ samostatně, nejlépe ve vazbě 
na plánovanou aktualizaci Direktivy o elektronických 
penězích. 

ECB m.j. rovněž vyjadřuje názor, že některé 
bankovní komunity nebudou schopny splnit k 1. 
lednu 2010 pravidlo „D + 1“ pro kreditování 
příjemcova účtu na základě plátcova příkazu (bez 
event. měnové konverze). 

Dalších 11 stran je věnováno návrhům konkrétních 
formulačních úprav jednotlivých kritizovaných 
paragrafů návrhu direktivy.   

cardmag | mz 

 
Pokračující snahy EK o regulaci 
platebních karet  

 

Dne 17. července se v Bruselu konalo veřejné slyšení 
(public hearing) k výsledkům šetření EC o retailovém 
bankovnictví, na kterém bylo přítomno na 500 
zástupců bank a vedení MasterCard Europe a Visa 
Europe. Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie 
Kroes zde posluchače upozornila, aby neočekávali že 
EK nic nepodnikne po výsledcích šetření v oblasti 
platebních karet, které naznačují antikonkurenční 
praktiky. Tento obor musí pokračovat v nápravě. 
Doslova řekla: 
„No one wants anti-trust proceedings, but that will 
be our reaction“. 

Navázala tak na svůj dubnový útok na banky, MC a 
Visa že vykořisťují spotřebitele a malé podnikatele a 
vydělávají „nemravné zisky“ (outrageous profits). 
Podle Kroes zvyšují akceptační poplatky platebních 
karet cenu každého nákupu průměrně o 2,5% a tvoří 
tak přídavnou spotřební daň.  Podle ní by každý 
spotřebitel mohl ušetřit až stovky euro, pokud by 
existovala na trhu plná konkurence.  Stejné tvrzení 
opakovala i 17. července, kdy prohlásila, že „.. banky 
zpoplatňují 2,5% každou platbu a jejich zisky jsou, 
mírně řečeno, abnormálně vysoké.“ 

K tomuto tvrzení např. uvedl European Card Review : 
„Bylo by zajímavé vědět odkud čerpá komisařka 
Kroes své tvrzení o 2,5% poplatcích. Skutečnost je 
taková, že ze zhruba 23 mld transakcí v r. 2005 bylo 
75% provedeno debetními kartami, pro které se 
poplatky pohybují od nuly v zemích jako Belgie a 
Dánsko přes 0,3% v Německu až k 0,5% - 1% ve 
Francii nebo UK.  Ze zbývajících  25% transakcí 
provedených kreditními kartami   jsou zhruba dvě 
třetiny uskutečněny v UK kde je průměrný poplatek 
1,5%. Ve všech zemích EU je poplatek ve výši 2,5% 
pouze u malého množství plateb a výrok o možných 
staeurových úsporách držitelů je divoká nadsázka“. 

K „nemravným“ ziskům bank z platebních karet cituje 
ECR příklad ze zprávy Holandské centrální banky 
(domoviny paní Kroes) podle které holandské banky 
vykázaly v r. 2005 ztrátu z retailových plateb ve výši 
642 mil euro, kromě zvlášť vykázané ztráty 89 mil. 
euro z plateb kreditními kartami a z přeshraničních 
plateb. Komentář ECR uzavírá konstatováním, že 
pokud je v této věci na místě použití slova 
„outrageous“ pak by se spíše hodilo ke způsobu, 
jakým paní Kroes zneužívá statistiku k podpoře 
politického zviditelnění. 

Kromě platebních karet evropská komisařka Kroes 
kritizuje nadměrné ceny pro spotřebitele v důsledku 
omezené konkurence a hrozí zásahy EK také 
v telekomunikacích (roaming) a energetice. 

cardmag | mz | podle ECR 7/8 2006 
 
 

Jaké jsou vyhlídky SEPA? 
 

K otázkám budoucnosti, rozuměj implementace 
pravidel a produktů Single European Payments Area, 
opět pohovořila členka vedení ECB paní Gertrude 
Tumpel –Gugerell na Eurofi konferenci „Europe´s 
Retail Financial Services“ v Bruselu 7. června 2006. 
Plný text její prezentace je ke stažení na webu ECB: 
 

http://www.ecb.int/press/key/date/2006/
html/sp060607.en.html 
 

V prezentaci charakterizovala současný stav řešení 
projektu jako 
 

- silně podporovaný bankami, 
- s jasně definovanými produkty a 
- s přesně termínovaným časovým plánem řešení. 
 

Jako aktuální požadavky na další postup definovala 
 

- ukončení diskusí o záměru a zaměření (!) 
- koncentraci na implementaci a komunikaci 
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- a získání všech dalších zúčastněných (vedle bank) 
pro projekt. 
 

V tom smyslu pokládá za nutné ustavit ve všech 
zemích euro oblasti organizační struktury, 
reprezentující všechny zúčastněné (to jsou vedle 
bank i provozní organizace, potenciální uživatelé 
privátní i z veřejné správy a regulátoři), takové 
orgány podle ní už vznikly nebo vznikají ve Finsku, 
Belgii, Francii, EPC plánuje ustavit na podzim řídicí 
programové orgány odpovědné za implementaci a 
migraci ve všech zemích eurozóny. 
 

Dále je nezbytné vypracovat a realizovat 
komunikační strategii pro seznámení všech 
zúčastněných s pravidly a produkty projektu. 
Zmínila také určité rozpory mezi implementací SEPA 
produktů a návrhem direktivy o platebním styku EK, 
nicméně zdůraznila společné stanovisko EK a ECB 
k této problematice a odmítla uznat případné rozpory 
jako argument k posouvání termínů harmonogramu 
SEPA. 
 

Termín 2010 pro plnou realizaci SEPA je často 
zpochybňován s tím, že po produktech SEPA nebude 
dostatečná poptávka a očekávané ekonomické 
přínosy nebudou materializovány. Na to uvádí paní 
Tempel-Gugerell přklad očekávané náhrady 
nákladných hotovostních plateb platebními kartami, 
který může bankám a obchodníkům  ušetřit 
stamiliony euro. Je na bankách a obchodnících aby 
přiměli veřejnost změnit své zvyky (!).   
 

Jako už vícekrát se vyjádřila ke konkurenční situaci 
v platebních kartách. Současnou situaci vidí jako 
neudržitelnou, je nutné (podobně jako v sektoru 
telekomunikací- viz SETA) odstranit bariéry, nastolit 
konkurenci a dovolit trhu využívat obchodní 
příležitosti. Standardizace, možnost volby 
zpracovatelských organizací a stejné poplatky pro 
všechny domácí SEPA transakce („single pricing for 
all SEPA domestic transactions“) jsou žádoucí kroky a 
jsou signály že se k nim již začíná přistupovat. 
 

ECB není povolána se vyjadřovat ke konkurenčním 
otázkám ani interchange fee. Nicméně zdůraznila, že 
bude akceptovat cenová vyrovnání a obchodní 
kalkulace, pokud budou respektovány principy 
odstranění umělých hranic konkurence. Poplatky 
musí být plně transparentní a stanovovány na 
základě ekonomických zdůvodnění a ne jako 
výsledek tržních sil. („It is important that fees are 
fully transparent and that they are set according to 
an economic rationale and not as a result of market 
power“). (!!) 
 

K rovněž častému protiargumentu o malém procentu 
přeshraničních transakcí pro něž je původně SEPA 
projektována zdůrazňuje potřebu podpory a 
přizpůsobení se rostoucí výměně zboží a služeb mezi 
zeměmi a také možnost nabídky produktů SEPA i pro 
domácí transakce a tím racionalizace platebního 
styku v celé šíři. 
 

What is the outlook for the SEPA ? Speech by G. Tumpel-
Gugerell 7.6.2006 | kurzivy : cardmag |  mz 
 
Z pracovních skupin EPC 

 

Jedním z posledních bodů agendy Technického 
řídicího výboru ECBS (European Committee for 

Banking Standards) před ukončením jeho činnosti v 
r. 2005 a převzetím některých jeho funkcí servisní 
skupinou EPC OITS (Operation Infrastructure 
Technology Standards) byl návrh zařadit do 
programu  pracovní skupiny TC1 jako NWI (New 
Work Item) téma ATM PIN Entry Privacy Shielding. 
Proti zařazení tohoto tématu byla dosti silná opozice 
argumentující neexistencí obchodního zadání a 
obtížnou a nejistou implementací případných 
výsledků u výrobců zařízení. 
Než se rok s rokem sešel, předkládá pracovní tým 
Security of Payments Task Force (Work Block 3b) 
skupině OITS ke schválení pro publikování 
osmnáctistránkový materiál "Privacy shielding of 
the PIN entry device: Implementation 
guidelines" - ref. OITS 007/06. V materiálu jsou 
shromážděny požadavky na bezpečné zadávání PIN 
prostřednictvím klávesnic stolních, kapesních a 
přenosných terminálů, bankomatů, prodejních 
automatů event. dalších zařízení která mohou 
vyžadovat zadání PIN. Na základě těchto požadavků 
jsou navrženy konstrukční varianty odstínění 
znesnadňujícího odpozorování PIN při zadávání přes 
klávesnici. 
 

Pokud jde o využití uvedených výsledků, materiál 
uvádí že servisní organizace a acquireři v 
jednotlivých evropských zemích mají stanoveny 
vlastní, vzájemně se lišící standardy pro takovou 
ochranu. Nabízí proto tento materiál jako jednotící 
vodítka, která mohou jednotlivé banky využít při 
jednání s dodavateli. Autoři ponechávají na vlastní 
iniciativě těchto bank, zda a jakým způsobem tento 
materiál využijí. 
 

Podrobné a formálně excelentní zpracování materiálu 
dává tušit, že jeho vytvoření si vyžádalo nemalé úsilí 
a počet pracovních hodin. Zdá se však, že výsledný 
efekt tohoto úsilí bude takový jak předpovídali mnozí 
členové TSC ECBS, totiž minimální pokud vůbec 
nějaký. Je totiž známou skutečností, že výrobci 
zařízení kterých se tato záležitost týká, mají vlastní 
týmy, zabývající se stejnou problematikou, a v 
designu zařízení upatňují vlastní poznatky, získané 
sledováním vlastních zařízení v provozu. Je málo 
pravděpodobné, že se k výrobcům tento materiál 
dostane - v návrhu využití se s tím počítá pouze 
prostřednictvím libovůle bank, ty se ovšem při 
nákupu obvykle zajímají o vlastnosti zařízení již 
vyráběných. Takže asi další potvrzení zkušeností z 
praxe TSC ECBS - "není problém vytvořit nový 
standard, problém je zajistit jeho implementaci do 
praxe". 
 

S velmi podobnou historií byl pracovním týmem 
Security of Payments Task Force (Work Block 3b) ke 
schválení pro publikaci předložen materiál OITS 009 
06 „Guidelines for ATM Security“. Tento materiál 
na 77 stranách shrnuje známá rizika provozu 
bankomatů a bankomatových sítí, popisuje tzv. „best 
practices“ a předkládá doporučení ke zvýšení 
bezpečnosti bankomatových transakcí. Je brán jako 
příspěvek k realizaci „SEPA Cards Framework“ 
v prostředí SEPA. Přínosem materiálu je provedená 
„inventura“ existujících standardů ISO, CEN, ECBS a 
dalších standardizačních orgánů a karetních asociací, 
vztahujících se k bezpečnosti bankomatů, PIN, 
souvisejícího kódování a šifrování. Soustava 
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doporučení je určena výrobcům zařízení, servisním 
organizacím provádějícím instalace a bankám. 
V tomto případě by jistě nebylo na škodu, aby byl 
materiál uvolněn k zveřejnění a zpřístupněn všem 
uvedeným provozovatelům a uživatelům jako 
souhrnný zdroj informací k této problematice. 
 
cardmag | mz | dokumenty EPC 
 

A znovu jednotné evropské 
telefonování  
 

Občas mají lidumilné snahy Evropské komise na 
první pohled rozumný základ. Tak byl nedávno 
publikován draft "Rozhodnutí komise (Commission 
Decission) o rezervaci číselné skupiny začínající "116" 
pro "harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb.* 
(Tato číselná skupina je mimochodem používána pro 
veřejné služby v SRN). 
 

Podle návrhu, podepsaného členkou Komise Viviane 
Reding  "... vedla liberalizace trhu elektronických 
komunikací a služeb k radikálním změnám ve 
struktuře trhu, vstupu nových účastníkůa zvýšené 
konkurenci což přináší výhody pro veřejnost ve formě 
většího výběru v rozsahu služeb a nižších poplatků. 
Je však žádoucí pro občany Evropy, zejména 
cestující, aby měli přístup k určitým společensky 
významným službám, poskytujícím informace nebo 
asistence a vyhovujícím jednotným evropským 
specifikacím, prostřednictvím jednotných lehce 
zapamatovatelných čísel ve všech členských zemích. 
Potřeba nahradit současný chaos v číslování služeb 
na telefonu v jednotlivých zemích je důvodem 
zpracování tohoto návrhu" 
 

Jádrem pětistránkového návrhu "Rozhodnutí" je 
požadavek aby členské státy ve svých číslovacích 
plánech rezervovaly rozsah počínající číslem "116" 
pro uvedené harmonizované evropské služby. 
Pro některé základní služby typu policie, první 
pomoci či hasičů má takový návrh z hlediska 
uživatele jistě logiku, pokud jde ovšem o spojení na 
služby které cestující občan potřebuje v zemi ve 
které se právě nachází. 
 

Evropský úředník se s tím ovšem nespokojil a v jeho 

hlavě se rázem zrodila idea zvaná "Card Stop 
Europe". Již od r. 2004 se právníci a komunikační 
"odborníci" m.j. v ECB zabývají myšlenkou vytvořit 
"evropský systém pro blokování ztracených a 
ukradených platebních karet", spočívající v 
jednotném snadno zapamatovatelném čísle pro 
hlášení takových případů kdekoliv v EU. Přes 
vysvětlená převážně odmítavá stanoviska dotčených 
odborných kruhů se opakovaně tato myšlenka vrací. 
Přitom vychází z představy že držitelé karet mají 
nepřekonatelný problém zapamatovat si číslo své 
banky, na které se taková příhoda hlásí. Nabízí proto 
možnost pamatovat si číslo jiné, jehož vytočením se 
spojí s jakýmsi univerzálním centrem, event. pokud 
předvolí směrové číslo své domoviny, s domácím 
centrem (pokud existuje), tato centra pak po 
případné domluvě, nevznikne-li jazykový problém s 
identifikací držitele a karty, naleznou v centrální 
databázi číslo help desku vydavatelské banky se 
kterou následně postiženého držitele spojí. "Výhody", 
zejména časové, takového postupu jsou na první 
pohled zřejmé, navíc je trvale otevřená otázka 
financování výstavby a provozu takového centra či 
center. Provedený průzkum nenalezl žádného občana 
či banku, který by byl ochoten za takovou službu 
platit. 
 

(Vytvoření národního blokačního centra v ČR bylo 
také jedním z bodů návrhu MF ČR na zlepšení 
bankovních služeb ). 
 

V souvislosti s publikovaným návrhem "Rozhodnutí" 
o použití skupiny "116" vypracovala WG Cards 
materiál s informací pro EPC shrnující obsah a 
výsledky dosavadních diskusí na téma "Card Stop 
Europe", stanovisko WG vypracované v dubnu 2004 
a návrh na zaslání dopisu na EK DG Markt s dotazem 
na slučitelnost návrhu národních blokačních center 
Card Stop Europe s myšlenkou SEPA a na 
předpokládanou komunikační politiku EK v  této 
záležitosti.  
 

* Draft COMMISSION DECISSION of on reserving the 
number range beginning "116" for harmonised 
numbers for harmonised European services. 

cardmag | mz 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY 
On Track Innovations: http://www.otiglobal.com/ 
 
Laks hodinářství: https://www.laks.com/  
 
SmartMetric: http://www.smartmetric.com/ 
 
Serverside Group: http://www.serversidegraphics.com 
 
Společné prohlášení ECB a EK k SEPA:  
http://www.ecb.int/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.cs.html 

Stanovisko ECB k návrhu Direktivy o platebním styku:  
http//www.ecb.int/ecb/legal/pdf/c_10920060509en00100030.pdf 
 
Prezentace členky vedení ECB paní G. Tumpel –Gugerell na Eurofi konferenci „Europe´s Retail Financial Services“ 
v Bruselu 7. června 2006: 
http://www.ecb.int/press/key/date/2006/html/sp060607.en.html 
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Platební karty v Evropě - 2005 
 

Kreditní a debetní karty v Evropě se známkami American Express, Diners Club, MasterCard, and Visa (včetně Visa 
Electron) čítaly 477,1 miliónů, nárůst o 14,7 % proti roku 2004. Karet MasterCard a VISA (včetně Electron) bylo 
464,3 miliónů a tvořily podíl 97,3 % všech karet (meziroční nárůst o 0,1 %). Zbývajících 2,7 % karet jsou T&E 
karty vydávané společnostmi American Express a Diners Club. Klienti s kartami VISA (včetně Electron) a 

MasterCard vygenerovali 16,25 mld. 
transakcí k nákupu zboží a služeb, což 
představuje 98,0 % transakcí v regionu. 
T&E karty si připsaly 2,0 % transakcí s 
0,33 milióny transakcí. Průměrná částka 
transakce s VISA nebo Mastercard kartou 
byla € 58, zatímco na T&E karty to bylo € 
150. 
Objem čerpaných prostředků na karty 
činil €1559 mld., včetně €556 mld. 
vybraných v hotovosti na debetní i 
kreditní karty. Hotovost představovala 
podíl 35,7 % celkového objemu (nárůst o 
34,8 %). Bezhotovostní platby v objemu 

€1 003 mld. představovaly zbývajících 64,3 % (snížení z 65,2 %). Průměrná částka platby za zboží nebo služby na 
kartu VISA a MasterCard byla €2053; na T&E karty €3914.  

MasterCard měl nejvyšší nárůst 
karet (zvýšení počtu o 16,5 %), ale 
VISA celkově navýšila počet o více 
karet. U obchodníků karty VISA a 
MasterCard generovaly 1 191 mld. 
transakcí; z toho VISA měla 72,9 % 
plateb s nárůstem objemu na € 85 
664 mld. Objem výdajů karet 
MasterCard se zvýšil na € 1 509 
mld. (nárůst 15,6 %). Výběr 
hotovosti patřil z 39,9 % kartám 
VISA (nárůst z 38,7 %), 26,9 % se 
podílely karty MasterCard (pokles z 

27,1 %). Celkový počet transakcí na VISA a MasterCard karty byl 21,93 mld. (nárůst o 14,0 %). Mastercard 
transakcí bylo 5,11 mld. (nárůst o 11,3 %); VISA transakcí bylo 16,83 mld. (nárůst o 14,9 %). 
 
cardmag | ft 
 

Platební karty VISA versus MasterCard - 2005 

 

Na konci roku 2005 bylo v Evropě 464,3 miliónů Visa a 
MasterCard karet, z nichž karty VISA a VISA Electron 
tvořily 72,5 %. Zbývajících 27,5 % neslo značku 
MasterCard. 
 
MasterCard měl nejvyšší nárůst karet (zvýšení počtu o 16,5 
%), ale VISA celkově navýšila počet o více karet. U 
obchodníků karty VISA a MasterCard generovaly 1 191 
mld. transakcí; z toho VISA měla 72,9 % plateb s nárůstem 
objemu na € 85 664 mld. Objem výdajů karet MasterCard 
se zvýšil na € 1 509 mld. (nárůst 15,6 %). Výběr hotovosti 
patřil z 39,9 % kartám VISA (nárůst z 38,7 %), 26,9 % se 
podílely karty MasterCard (pokles z 27,1 %). Celkový počet 
transakcí na VISA a MasterCard karty byl 21,93 mld. 
(nárůst o 14,0 %). Mastercard transakcí bylo 5,11 mld. 
(nárůst o 11,3 %); VISA transakcí bylo 16,83 mld. (nárůst 
o 14,9 %). 
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Evropa - Platební karty  - 2005 

Brand OBJEMY (mld.) TRANSAKCE (mil.) KARTY 

  Celkem Platby Hotovost Celkem Platby Hotovost (mil.) 

Visa € 1 156 € 695 € 460 16 826,30 11 934,40 4891,9 336,6 

MasterCard € 353 € 258 € 96 5 107,20 4 312,90 794,3 127,7 

Amer. Express € 44 € 43 € 0,40 319,6 301,3 18,3 10,4 

Diners Club € 6 € 6 - 33,1 33,1 0 2,3 

TOTALS € 1 559 € 1 003 € 556 22 286,30 16 581,70 5 704,60 477,1 

KARTY V ČÍSLECH 

Počet karet VISA (vč. V'E) a MC 

VISA a V'E 
karty
72%

MC karty
28%

Visa 
71%

MasterCard 
27%

Diners Club 
0%

Amer, Express 
2%
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25 největších Visa & MasterCard vydavatelů karet v Evropě — 2005 podle 
objemu  

Vývoj českého trhu platebních karet za poslední rok 

SBK tentokrát zveřejňuje statistická data o trhu platebních karet v ČR za první pololetí roku 2006 resp. k 
30.6.2006. V následujícím přehledu jsou tyto údaje porovnány se stejným obdobím roku 2005. První část 
popisuje trh ze strany akceptace karet v obchodních místech nebo bankomatech, t.zv. acquiring. Tyto údaje 
zachycují transakce v obchodních místech a v bankomatové síti v ČR, provedené všemi zde předloženými 
kartami, tedy vydanými jak v ČR, tak v zahraničí. 

První tabulka popisuje vývoj obchodní sítě a jejího vybavení. Zjištěný pokles hovoří o určité koncentraci a 
racionalizaci počtu a vybavení obchodníků z hlediska efektivnosti a bezpečnosti provozu: 
 
 
 
 
 
 
 
Další data popisují platby domácími i zahraničními kartami v tuzemské obchodní síti. Je charakteristické, že 
objem plateb roste rychleji než jejich počet, což svědčí o rostoucí průměrné hodnotě platby.  
 
 

    ‘05  Total Objem  ‘05  Objem prodeje ‘05  Objem hotovosti  ‘05  Počet 

Banka/Země Brand  Poř. EUR Poř. EUR Poř. EUR Poř. karet 

Credit Agricole France  V/M  1 90 963 277 204 2 65 266 812 934 1 25 696 464 270 3 13 306 752 

Barclays Bank United Kingdom  V/M  2 90 840 120 000 1 72 581 255 880 2 18 258 864 120 1 24 500 000 

RBS/NatWest United Kingdom  V/M  3 64 160 000 000 3 51 976 000 000 6 12 184 000 000 2 18 370 000 

Credit Mutuel France  V/M  4 37 349 892 900 5 22 971 015 000 3 14 378 877 900 21 4 126 000 

Nordea Scandinavia Baltics Poland V/M  5 35 417 261 686 7 21 135 126 373 4 14 282 135 313 19 4 347 934 

MBNA United Kingdom  V/M  6 30 800 000 000 10 20 020 000 000 10 10 780 000 000 10 7 000 000 

Societe Generale France  V/M  7 28 347 210 000 8 20 986 710 300 15 7 360 499 700 22 3 785 000 

HSBC United Kingdom  V/M  8 28 264 000 000 6 22 888 000 000 18 5 376 000 000 5 9 120 000 

Caisse d’ Epargne France  V  9 28 052 623 319 4 24 565 285 338 23 3 487 337 982 17 5 256 724 

BNP Paribas France  V  10 27 809 901 182 11 19 565 921 979 13 8 243 979 203 20 4 244 272 

La Caixa Spain  V/M  11 25 222 083 463 15 12 662 532 670 5 12 559 550 794 8 7 571 768 

Banques Populaires France  V/M  12 23 772 004 597 12 19 373 419 266 21 4 398 585 331 23 3 517 324 

CartaSi Italy  V/M  13 23 423 898 348 9 20 925 446 834 25 2 498 451 514 9 7 405 005 

Lloyds Bank United Kingdom  V/M  14 21 559 637 117 13 17 294 659 062 22 4 264 978 055 12 6 105 434 

HBoS United Kingdom  V/M  15 21 331 781 824 14 15 808 890 804 17 5 522 891 020 6 8 647 000 

BBVA Spain  V/M  16 20 417 899 626 21 8 461 895 962 7 11 956 003 665 11 6 607 463 

La Banque Postale France  V/M  17 19 341 985 626 18 10 544 575 626 12 8 797 410 000 18 4 450 000 

ForeningsSparbanken Sweden  V/M  18 19 222 622 434 16 11 552 888 524 14 7 669 733 910 24 2 414 462 

Turkiye is Bankasi Turkey  V/M  19 17 890 648 677 22 6 253 549 893 8 11 637 098 784 4 9 187 428 

Yapi ve Kredi Bankasi Turkey  V/M  20 15 339 786 984 17 10 635 990 106 19 4 703 796 878 15 5 692 033 

Caja Madrid Spain  V/M  21 15 212 510 751 23 5 941 929 639 11 9 270 581 112 16 5 367 290 

T. Garanti Bankasi Turkey  V/M  22 14 294 746 375 20 9 654 059 724 20 4 640 686 651 7 7 664 669 

PKO Bank Polski Poland  V/M  23 13 091 358 633 25 1 629 648 879 9 11 461 709 754 13 5 891 162 

CIC France  V/M  24 12 425 835 109 19 9 726 936 300 24 2 698 898 808 25 1 780 992 

Santander Spain  V/M  25 11 457 158 163 24 5 122 783 840 16 6 334 374 323 14 5 848 504 

ACQUIRING - PROVOZOVNY 30.6.2005 30.6.2006 ´06/´05% 

Počet provozoven (outlety) 52 593 51 641 98,19 

Počet provozoven, pouze s imprinterem 12 233 12 347 100,93 

Počet provozoven vybavených POS 40 663 39 373 96,83 

ACQUIRING - TRANSAKCE merch. 1.-6.2005 1.-6.2006 ´06/´05% 

Počet transakcí celkem 55 470 253 64 996 035 117,17 

Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 63 279 637 76 993 045 121,67 
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Následují údaje o rozvoji české bankomatové sítě, během uplynulých dvanácti měsíců vzrostl počet bankomatů o 
nevelkých 54 ks, což lze přičíst tomu, že banky musejí investovat značné prostředky především do úprav 
stávajících strojů na přijímání čipových karet. O rostoucím využívání sítě svědčí více než dvojnásobný nárůst 
počtu i objemu výběrů hotovosti, opět kartami tuzemských i zahraničních držitelů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Další skupina údajů popisuje trh z hlediska vydavatelů karet (issuing), týká se tedy výhradně karet vydaných 
klientům českých vydavatelů. První tabulka popisuje nárůst a složení vydaných karet podle jejich druhů. 
Nejvýraznější nárůst je ve skupině karet kreditních jejichž počet se zvýšil o více než tři sta tisíc. Významně roste 
také počet vydaných karet hybridních s čipem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předposlední tabulka popisuje chování českých držitelů při platbách kartou. Počet i objem transakcí - plateb v 
obchodní síti vzrostl téměř stejným procentem, čeští držitelé si tedy udržují zhruba stálou průměrnou hodnotu 
platby. Více narostl počet plateb v zahraničí, zde je naopak patrná nížší průměrná hodnota platby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední údaje se týkají výběrů českých držitelů z bankomatů (doma i v zahraničí). Zde je, stejně jako v případě 
výběrů na domácích bankomatech (acquiring), patrný z rychlejšího vzrůstu objemu nárůst průměrné hodnoty 
výběru. Z porovnání objemu plateb a výběrů je stále vidět silná převaha potřeby hotovosti nad přímou platbou 
(224 proti 61 miliardám Kč), bez ohledu na skutečnost že výběr je zpoplatněn, kdežto platba kartou je zdarma.  
 
 
 
 
 
 
 
Detailní údaje po jednotlivých značkách (brandech) karet přinášíme na jiném místě. 

cardmag | mz 

ATM 30.6.2005 30.6.2006 ´06/´05% 

Počet instalovaných ATM 2 873 2 927 101,88 

Počet transakcí v ATM 30 598 676 69 126 971 225,91 

Objem transakcí v ATM (v tisících Kč) 97 930 770 234 023 958 238,97 

ISSUING - KARTY 30.6.2005 30.6.2006 ´06/´05 % 

Vydané karty celkem 6 943 930 7 563 955 108,93 

Tuzemské karty 453 362 382 898 84,46 

Mezinárodní karty 6 489 812 7 181 057 110,65 

Debetní karty 5 898 505 6 464 055 109,59 

Kreditní karty 410 548 739 657 180,16 

Charge karty 332 504 360 243 108,34 

Karty čipové a hybridní 2 381 817 2 782 656 116,83 

ISSUING - TRANSAKCE (retail) 1.-6.2005 1.-6.2006 ´06/05 % 

Počet transakcí celkem 46 465 409 54 737 175 117,80 

Počet domácích transakcí 44 602 619 52 495 405 117,70 

Počet zahraničních transakcí 1 772 390 2 241 770 126,48 

        

Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 52 589 005 61 842 235 117,60 

Objem domácích transakcí (v tisících Kč) 47 552 673 56 098 120 117,97 

Objem zahraničních transakcí (v tisících Kč) 4 876 332 5 911 840 121,24 

ISSUING - TRANSAKCE ATM 1.-6.2005 1.-6.2006 ´06/´05% 

Počet transakcí v ATM celkem 60 945 603 64 963 877 106,59 

Objem transakcí v ATM celkem (v tisících Kč) 198 549 031 224 138 394 112,89 
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Srovnání roku 2006/2005  

Pololetí 2006           
 ACQUIRING - PROVOZOVNY MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet provozoven (outlety) 45 765 35 153 35 153 45 483 35 281 17 318 33 631 20 221 4 343 51 641 
 Počet provozoven, vybavených pouze imprinterem 8 271 0 0 8 025 0 5 051 4 907 7 053 1 962 12 347 
 Počet provozoven vybavených POS 36 013 34 443 34 443 35 900 34 510 19 923 27 265 17 692 3 941 39 373 
Pololetí 2005           
 ACQUIRING - PROVOZOVNY MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet provozoven (outlety) 46 432 31 980 31 980 45 610 39 843 18 616 32 174 23 721 4 391 52 593 
 Počet provozoven, vybavených pouze imprinterem 9 477 0 0 8 431 0 3 781 3 972 8 716 1 10 213 
 Počet provozoven vybavených POS 36 924 35 167 35 167 36 873 35 218 14 940 27 843 16 542 2 514 40 663 

                      
Pololetí 2006           
 ACQUIRING - TRANSAKCE merch. MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet transakcí celkem 13 684 334 40 148 7 086 513 16 626 341 14 869 995 258 331 105 562 3 185 12 321 626 64 996 035 
 Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 19 017 961 41 594 6 728 182 23 119 364 11 780 998 786 271 342 659 13 585 15 162 431 76 993 045 
Pololetí 2005           
 ACQUIRING - TRANSAKCE merch. MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet transakcí celkem 9 673 917 31 847 8 479 407 14 209 666 10 953 313 242 089 99 210 3 730 11 777 074 55 470 253 
 Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 13 610 966 37 148 7 910 794 19 410 008 7 919 094 739 345 353 336 16 079 13 282 866 63 279 637 

                      
Pololetí 2006           
 ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet instalovaných ATM 2 877 2 877 2 877 2 924 2 874 1 698 2 877 1 632 1 604 2 927 
 Počet transakcí v ATM 20 779 563 164 404 3 900 365 30 937 232 11 977 134 71 070 0 0 1 297 203 69 126 971 
 Objem transakcí v ATM (v tisících Kč) 76 025 932 392 079 11 491 379 100 812 244 42 282 069 560 730 0 0 2 459 525 234 023 958 
Pololetí 2005           
 ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet instalovaných ATM 2 723 2 701 2 723 2 870 2 828 1 635 2 723 1 561 1 837 2 873 
 Počet transakcí v ATM 9 207 494 53 196 2 462 206 13 863 126 4 384 128 35 067 0 0 523 849 30 598 676 
 Objem transakcí v ATM (v tisících Kč) 31 387 201 159 094 6 575 636 43 718 070 14 606 198 283 228 0 0 989 486 97 930 770 

                      
Pololetí 2006           
 ISSUING - KARTY MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Vydané karty celkem 916 271 18 857 1 643 874 658 092 3 912 656 28 340 9 956 0 375 909 7 563 955 
 Tuzemské karty 5 241 0 1 039 6 798 0 0 0 0 369 820 382 898  
 Mezinárodní karty 911 030 18 857 1 642 835 651 294 3 912 656 28 340 9 956 0 6 089 7 181 057 
 Debetní karty 667 389 18 857 1 643 874 552 731 3 525 477 28 340 0 0 27 387 6 464 055 
 Kreditní karty 248 472 0 0 104 006 387 179 0 0 0 0 739 657 
 Charge karty 410 0 0 1 355 0 0 9 956 0 348 522 360 243 
 Karty čipové a hybridní 242 820 0 169 995 176 684 1 861 492 0 0 0 331 665 2 782 656 
Pololetí 2005           
 ISSUING - KARTY MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Vydané karty celkem 770 676 3 274 2 056 532 562 679 3 158 786 30 057 8 763 0 353 163 6 943 930 
 Tuzemské karty 52 235 3 274 1 396 21 544 27 061 0 0 0 347 852 453 362 
 Mezinárodní karty 718 441 0 2 055 136 540 487 3 131 617 30 057 8 763 0 5 311 6 489 812 
 Debetní karty 639 074 0 1 803 067 465 518 2 929 322 30 057 0 0 31 467 5 898 505 
 Kreditní karty 126 677 3 274 0 75 890 204 707 0 0 0 0 410 548 
 Charge karty 331 0 0 1 714 0 0 8 763 0 321 696 332 504 
 Karty čipové a hybridní 86 830 0 858 438 82 240 1 049 317 0 0 0 304 992 2 381 817 
                      
Pololetí 2006                   
 ISSUING - TRANSAKCE (retail) MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet transakcí celkem 9 587 744 43 456 8 089 601 8 641 347 21 149 847 59 727 0 0 7 165 453 54 737 175 
 Počet domácích transakcí 8 882 648 41 906 8 012 175 7 640 708 20 874 820 28 162 0 0 7 014 986 52 495 405 
 Počet zahraničních transakcí 705 096 1 550 77 426 1 000 639 275 027 31 565 0 0 150 467 2 241 770 
                      
 Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 13 044 098 45 459 7 194 752 13 444 056 18 417 912 175 515 202 570 0 9 317 873 61 842 235 
 Objem domácích transakcí (v tisících Kč) 11 067 738 42 483 7 085 591 10 608 461 18 064 551 61 649 230 146 0 8 937 501 56 098 120 
 Objem zahraničních transakcí (v tisících Kč) 1 976 361 2 976 109 161 2 835 595 353 361 113 866 140 148 0 380 372 5 911 840 
Pololetí 2005           
 ISSUING - TRANSAKCE (retail) MC MC Elec. Maestro VISA Electron AmEx DC JCB Ostatní CELKEM 
 Počet transakcí celkem 8 131 786 5 145 7 914 437 6 903 085 16 253 180 71 512 0 0 7 185 964 46 465 409 
 Počet domácích transakcí 7 485 764 5 140 7 829 587 6 129 118 16 073 236 29 536 0 0 7 050 238 44 602 619 
 Počet zahraničních transakcí 586 522 5 60 250 771 867 176 044 41 976 0 0 135 726 1 772 390 
                      
 Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 10 814 308 3 664 7 347 880 10 781 606 14 535 590 219 915 303 572 0 8 422 471 52 589 005 
 Objem domácích transakcí (v tisících Kč) 9 130 968 3 660 7 270 599 8 490 901 14 307 181 57 385 198 726 0 8 093 252 47 552 673 
 Objem zahraničních transakcí (v tisících Kč) 1 683 340 4 77 280 2 290 703 228 409 162 529 104 846 0 329 219 4 876 332 
                      



 
 

 

cardmag no 3/06                                                                                                21                                                                                                        © 2006         

 

 

Srovnání roku 2006/2005 - přehled 

 
 
cardmag | mz 

ACQUIRING - PROVOZOVNY 30.6.2005 30.6.2006 2006/2005 % 

Počet provozoven (outlety) 52 593 51 641 98,19 

Počet provozoven, vybavených pouze imprinterem 12 233 12 347 100,93 

Počet provozoven vybavených POS 40 663 39 373 96,83 

    
    

ACQUIRING - TRANSAKCE merch. 1.-6.2005 1.-6.2006 2006/2005 % 

Počet transakcí celkem 55 470 253 64 996 035 117,17 

Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 63 279 637 76 993 045 121,67 

    
    

ATM 30.6.2005 30.6.2006 2006/2005 % 

Počet instalovaných ATM 2 873 2 927 101,88 

Počet transakcí v ATM 30 598 676 69 126 971 225,91 

Objem transakcí v ATM (v tisících Kč) 97 930 770 234 023 958 238,97 

    
    

ISSUING - KARTY 30.6.2005 30.6.2006 2006/2005 % 

Vydané karty celkem 6 943 930 7 563 955 108,93 

Tuzemské karty 453 362 382 898 84,46 

Mezinárodní karty 6 489 812 7 181 057 110,65 

Debetní karty 5 898 505 6 464 055 109,59 

Kreditní karty 410 548 739 657 180,16 

Charge karty 332 504 360 243 108,34 

Karty čipové a hybridní 2 381 817 2 782 656 116,83 

    
    

ISSUING - TRANSAKCE (retail) 1.-6.2005 1.-6.2006 2006/2005 % 

Počet transakcí celkem 46 465 409 54 737 175 117,80 

Počet domácích transakcí 44 602 619 52 495 405 117,70 

Počet zahraničních transakcí 1 772 390 2 241 770 126,48 

        

Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 52 589 005 61 842 235 117,60 

Objem domácích transakcí (v tisících Kč) 47 552 673 56 098 120 117,97 

Objem zahraničních transakcí (v tisících Kč) 4 876 332 5 911 840 121,24 

    
    

ISSUING - TRANSAKCE ATM 1.-6.2005 1.-6.2006 2006/2005 % 

Počet transakcí v ATM celkem 60 945 603 64 963 877 106,59 

Objem transakcí v ATM celkem (v tisících Kč) 198 549 031 224 138 394 112,89 
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Souhrnná statistika SBK za 2. čtvrtletí 2006  
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Souhrnná statistika SBK za 2. čtvrtletí 2006  - pokračování 

cardmag | mz  
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
 

Rozlohou 244,820 km2 je 8. státem v Evropě, počtem obyvatelstva 60,6 mil. je 3. 
nejlidnatějším státem. Nejvyšší horou je Ben Nevis 1 343 m. Pracovní síla čítá 30.07 miliónů 
(2005), podíl ve věku 15-64 let je 66.8%. Růst HDP se v 2004 zotavil na 3,2 %, ale poklesl na 
1,7 % v 2005. I při nižším růstu se jedná o jednu z nejsilnějších ekonomik v Europě dosahující 

nízké úrovně v inflaci, úrokových sazbách a nezaměstnanosti. Ročně se do země přistěhuje na 132 000 imigrantů. 
Spojené království neslaví žádný státní svátek.  

Platební karty ve Spojeném Království se během 
posledních 40 let vyvinuly v mocný platební 
prostředek. První kreditní karta byla vydána 
bankou Barclays 29.6.1966 jako Barclaycard (v 
součinnosti s BankAmericard, později přijaly 
brand "VISA"). Z hlediska plateb lze dnešní stav 
v UK označit jako "kartovou společnost" - 141,6 
mil. platebních karet (údaje za r. 2005) nabízí 
bezpečný a spolehlivý způsob placení. 
Debetních karet je v oběhu 67 miliónů (47%), 
kreditních a charge karet je 74,5 miliónů (53%), 
nejvyšší procento v celé Evropě. U kreditních 
karet je průměrný počet karet na osobu 2,4 a u 

debetních karet 1,6 karty. 42 miliónů občanů (70 % obyvatelstva) má alespoň jednu kartu.  

Dnes žije v UK několik generací, které jsou zvyklé platit kartou doma i na cestách v cizině, což ročně představuje 
zpracování 6,2 mld. plateb v objemu 309,4 mld GBP (587,9 mld USD). I když stále přetrvává platby šeky (ročně je 
vystaveno 1,6 mld. šeků v průměrné hodnotě 175 GBP), v oblibě jsou i další způsoby plateb, inkasní příkazy pro 
opakující se platby a on-line internetové nebo telefonické bankovnictví. Kouzlu a výhodám internetového 
bankovnictví dosud podlehlo 16,2 miliónů občanů (tj. 40 % občanů ve věku 15-64 let). I když se společnost v UK 
dosud blíží k bezhotovostní společnosti, dvě třetiny plateb jsou stále prováděny v hotovosti, ale jedná se převážně 
o nízké částky. 

Vydáváním karet se zabývá velké množství bank a finančních institucí (stavební spořitelny, pojišťovny), ale i 
obchodní domy a řetězce. Zákazník si může vybrat z více než 1 500 různých typů kreditních karet; jde o trh, kde 
zuří největší konkurence na světě. (Pro lepší orientaci spotřebitelům v oblasti půjčování peněz a kreditních karet 
slouží od července 2005 zvláštní webová stránka www.choosingandusing.com , kterou navštěvuje měsíčně 
3000 uživatelů.) 

Počet kreditních a charge karet mírně převažuje nad debetními kartami (53%, ale je to nejvyšší procento v 
Evropě), ale pro 70 % plateb se britští spotřebitelé rozhodli použít kartu debetní. 

V oblasti platebních karet se jedná podle mnoha hledisek o největší kartový trh v Evropě, vydávající 30,5 % karet 
v regionu. Mezi nejsilnějších 25 evropských bank se řadí 6 britských bank s následujícími počty a objemy karet.   

Kreditnímu sektoru dominují banky, význam karet vydaných obchodníky se snižuje, i když dosud tvoří asi 25 % 
všech vydaných karet. Debetní karty vydávají pouze banky. Charge karty se na celkovém počtu podílejí jen 4 % a 
zaujímají niche market. 

PROFIL ZEMĚ 

Srovnání ekonomik, 2005 Spojené Království Česká republika 

HDP € 1 464 mld € 160 mld. 

Počet obyvatel 60,6 mil. 10,3 mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní 
síly, 2005) € 24 240 € 14 480 

Počet pracujících 30 mil. 5,27 mil 

Míra inflace 2,1% 1,00% 

Nezaměstnanost 3,70% 9,90% 

  UK:  Visa & MasterCard Issuers  — podle objemu výdajů   

  ‘05 Celk. objem 
výdajů % prodej % cash ‘05   Výdaje za rok % Objemu plateb % Objemu 

hotovosti 

Banka v UK Pořadí v Euro     Pořadí Karet na kartu na kartu na kartu 

Barclays Bank 1 € 90 840 80 20 1 24 500 000 € 3 708 80 20 

RBS/NatWest 2 € 64 160 81 19 2 18 370 000 € 3 493 81 19 

MBNA 3 € 30 800 65 35 5 7 000 000 € 4 400 65 35 

HSBC 4 € 28 264 81 19 3 9 120 000 € 3 099 81 19 

Lloyds Bank 5 € 21 559 80 20 6 6 105 434 € 3 531 80 20 

HBoS 6 € 21 331 74 26 4 8 647 000 € 2 467 74 26 
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Z hlediska bank: bankovní karty se podílejí 84 % na celkovém počtu karet v UK, T&E karty mají 1 % podíl a 
zbytek tvoří nezávisle vydávané karty ("privat label") obchodníky a různými společnostmi, jejichž vzrůstající počet 
je však vydáván opět bankami.   

Složení vydávaných karet podle kartových programů a produktů znázorňuje graf. 
 
VISA karty (73,2 mil.) jsou vydávány v 
poměru 40:60 debetní ke kreditním-charge 
kartám, MasterCard karty (27,7 mil. )jsou 
vydávány pouze jako kreditní-charge karty. 
Jako vždy debetní jsou vydávány produkty: 
Maestro (23,5 mil.; na tuto značku také 
konvertovaly známé karty Switch, vydávané 
od r. 1988), VISA Electron (8 mil.) a Solo 
karty (6,5 mil., sesterské karty Switch, také 
probíhá konverze do Maestro karet). 
American Express převyšuje Diners Club v 
poměru 1,8 mil. ku 0,3 mil. karet. 

Průměrná transakce (pro srovnání s Evropou 
vyjádřeno v Euro) je €71  (o 18 % více než 
průměr západní Evropy €60). Nejvyšší 
transakce dosahují karty T&E (€204) a 
nejnižší bankovní debetní karty €60. 

Bankomaty. 

První bankomat byl umístěn v roce 1967 v pobočce banky Barclays v Enfieldu (místo známé výrobou 
samopalů typu BREN ve 2. světové válce - podle patentu z Brna, akronym vzešel ze spojení 
BRnoENfield), vydával peníze po vložení děrovaného štítku, který si klient zakoupil v bance za 10 GBP, 
a použil až podle potřeby. 

Dnes je v UK (údaje za 2004) instalováno 54 427 bankomatů, nejvyšší počet v Evropě (a Británie poprvé od r. 
1990 předstihla Španělsko - 53 982 ATM, a třetí Německo - 52 715 ATM). Průměrným počtem 903 bankomatů/
milión obyv. sice zaostává (první je Španělsko kolem 1350), ale počtem instalovaných bankomatů za rok (téměř 7 
500 ks v r. 2004) je na prvním místě v regionu. V lokalitách mimo bankovní pobočky je umístěno 4x více 
bankomatů než na pobočkách (průměr v celé Evropě je 27% ATM mimo pobočku). 

Všechny bankomaty  (kromě 2 ks) jsou napojeny na sdílenou síť LINK, která oproti Evropě zcela neobvykle 
umožňuje přímé připojení nezávislých provozovatelů bankomatů (místo prostřednictvím sponzorování existující 
členskou finanční institucí). Největším provozovatelem je HANCO (11 % ATM), Royal Bank of Scotland (11%) s 
pozorovatelným trendem v poklesu nezávislých provozovatelů vzhledem ke slučování a přebírání silnějšími: TRM 
převzal INKAS (450 ATM) a Travelex (1 100 ATM) a Cardpoint (350 ATM). 

V bankomatech bylo provedeno více než 2,6 mld. transakcí, 7% meziroční nárůst, nejvyšší za posledních 5 let. 
Průměrné využití bankomatů pokleslo o 8 % na 4 000 transakcí za měsíc, nejnižší úroveň od r. 1987. Průměrná 
hodnota výběru hotovosti v ATM stále roste, ale s částkou 61 GBP (€89) je pod průměrem Evropy (i průměrné 
hodnoty vystavovaných šeků). Celková hodnota výběrů  meziročně vzrostla o 9 %  na €232 mld., což je 
ekvivalent 15 % HDP. 

Největším dodavatelem bankomatů v UK je společnost NCR (podíl 65%, která má výrobní závod ve Skotsku), na 
její pozici útočí Triton u nezávislých provozovatelů a Wincor Nixdorf pro bankovní provozovatele bankomatů. 
Trend změny se projevuje i v bankomatech - před 5 lety se nevyskytovaly bankomaty, které by účtovaly poplatek 
za výběr hotovosti, v r. 2005 jich bylo již 40 %, a trend směřuje k jejich naprosté převaze. 

Uvedené informace poskytují stručný přehled o nejstarším kartovém trhu v Evropě, který byl po 4 desetiletí v 
mnoha oblastech lídrem a inovátorem technologií i marketingu v oblasti karet. UK trh se vyrovnal s měnovým 
šokem 15. 2 . 1971 - přechod z pencí a šilinků na decimální systém. Velmi úspěšně v letošním roce přešli na 
systém karet PIN and CHIP, s povinným používáním PINu i při bezhotvostním placení (což bylo doprovázeno 
masivní osvětovou spotřebitelskou kampaní). Webové stránky zastřešujícího sdružení APACS (Association for 
Payment Clearing Services) poskytují cenné informace o kartovém odvětví nezávisle na jednotlivých bankách. 
 
cardmag | ft s přispěním rk | ePaynews.com , NCR News, APACS, rbrlondon.com, atmmarketplace.com 
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TECHNOLOGIE 
Tendence snížit náklady 
bankomatů na komunikaci  
 

Společnost ATM Express Inc. přišla 
s dvěma novinkami, jak snížit 
náklady na pevné komunikační 
spojení bankomatů, instalovat 

bankomaty bez ohledu na komunikační infrastrukturu 
a zvýšit bezpečnost přenosu. Společnost sídlí v 
Massachusetts, USA, a zabývá se provozováním 
bankomatů a rozvojem jejich technologií; provozuje 
vice než   bankomatů.  
 
Bezdrátové připojení bankomatu 
Komunikace transakcí z bankomatu se provádí 
prostřednictvím celulární (mobilní) sítě typu CDMA 
(konkurence mobilní sítě GSM), tedy bezdrátové 
technologie. Tento způsob vylučuje potřebu 
dedikovaných telefonních linek. Do bankomatu se 
připojí malý konvertor, který vytáčené spojení napojí 
na celulární síť, data se přenesou přes tuto síť a 
umožní realizaci transakce. 
Bankomat se snadno přemění na bezdrátový s 

výhodou mobility a snadného 
přemístění z jednoho 
obchodního místa na jiné (pro 
zvýšení obratu). Společnost 
nabízí pronajmutí konvertoru 
za za cca 15 USD měsíčně. 

  
Bankomat napojený na širokopásmové  
připojení (internet) prostřednictvím dial-up 

Zařízení Gateway C21 poskytuje 
platebním terminálům nebo 
bankomatům vybavených 
telefonním modemem standardní 
telefonní interface, takže se 
mohou napojit na hostitelský 

počítač prostřednictvím bezpečného SSL 
internetového spojení. Toto spojení se vytvoří 
prostřednictvím poskytovatele internetovéých služeb 
(IP provider), bez využití normální telefonní linky. 
Gateway je navržena pro intedrované dial-up 
modemy a poskytuje bezpečnou a rychlou 
komunikaci transakčních dat. 
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Karta se zabudovaným skenerem 
 

Společnost SmartMetric Inc. vyvinula mikročip jako 
snímač otisku prstu použitelný s jakýmkoliv typem 
plastové karty – platební, identifikační, průkazové 
atd. Mikročip je zabudován do povrchu karty a snímá 
otisk prstu. Potenciál využití karty, která nejprve 
ověří identitu svého nositele a teprve pak je 
připravena k použití, je téměř neomezený, zejména, 
pokud její cena bude dostatečně příznivá, aby 
nebránila rychlému masovému rozšíření karty. 
Použitá technologie ukládá na čip šablonu otisku 
prstu majitele karty. Karta se pak aktivuje jednoduše 
přiložením prstu na vyznačené místo. Podle 
SmartMetric je uložený záznam porovnán se 

skutečným otiskem s 99.999% přesností, i kdyby 
měla identifikující se osoba špinavé nebo třeba 
mozolnaté prsty. Nabízí se využití karty zejména 
dvěma způsoby: jako kontaktní karta vhodná pro 
přečtení ve čtečkách, například v bankomatech, nebo 
jako bezkontaktní karta použitelná k identifikaci pro 
vstup do různých institucí. 
SmartMetric Inc., se sídlem v Nevadě, USA, byla 
založena pro vývoj, produkci a prodej své vlastní 
technologie zabudovaných biometrických snímačů 
otisků prstů. Společnost chce na trhu aktivně 
prosazovat technologii, která poskytne dlouho 
očekávané bezpečná řešení pro identifikaci ve 
vládním i soukromém sektoru.  
www.smartmetric.com 
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Platby pomocí otisku prstu Pay By 
Touch realizuje NCR   
 

Doplňujeme podrobnou informaci o filozofii systému 
Pay-By-Touch z CardMagu 2006-1 o realizaci. 
Připomeňme: Při placení zákazník přiloží prst na 
skener a natypuje vyhledávací číslo, obvykle své 
telefonní číslo. Zákazník je poté autentizován a je mu 
nabídnut dříve registrovaný platební prostředek 
(karta, účet, šek, karta sociální podpory,..). Zákazník 
si vybere prostředek, kterým chce zaplatit a platba 
proběhne stejně, jako kdyby předložil kartu nebo 
šek. Automaticky se rozpoznají věrnostní programy. 
Nová technologie nachází reálné aplikace. Tři 
supermarkety v Oxfordu a okolí používají registrační 
kiosk Pay By Touch. Kiosk je osazen bankomatem 
NCR EasyPoint vybaveným snímačem otisku prstu. Je 
to první instalace biometrické platební služby Pay By 
Touch v Evropě. 
Nakupující mohou využít službu Pay By Touch po 
provedení rychlé jednorázové registrace. Kiosky 
umožňují zákazníkům během pobytu na prodejně 
aktivovat a obsluhovat elektronickou peněženku Pay 
By Touch. Po schválení registrace mohou zákazníci 
platit za zboží jednoduše přiložením prstu na snímač 
umístěný na pokladně. Systém pak zobrazí 
elektronickou peněženku konkrétního zákazníka, 
která obsahuje stav jeho debetu. 
 
cardmag | ft      podle NCR News 
 

Také Japonci připravují testovací 
provoz bezkontaktního placení 
v Evropě 
 

V tomto případě ale nebude platebním prostředkem 
platební karta nýbrž mobilní telefon. Holandská 
pobočka JCB International plánuje zahájit na podzim 
2006 ve spolupráci se společnostmi CCV Holland, 
Gemalto, KPN, Nokia, PaySquare, Philips, and 
ViVOtech pilotní test využívající mobilní telefon se 
zabudovaným čipem technologie NFC (Near Field 
Communication). Tato technologie umožňuje na 
krátkou vzdálenost komunikaci mobilu s jiným čipem 
umístěným např. v platebním terminálu nebo ve 



 
 

 

cardmag no 3/06                                                                                                27                                                                                                        © 2006         

 

 

štítku zboží (tag) obsahujícím přímo identifikační a 
platební údaje. 
Test předpokládá rozsáhlou dělbu činností mezi 
spolupracujícími společnostmi tak, že vývoj aplikace 
pro mobilní telefon a personalizaci NFC čipu má na 
starosti Gemalto, instalaci a personalizaci v telefonu 
zajistí KPN, instalaci terminálů a processing transakcí 
CCV Holland. Nokia dodá telefony se zabudovaným 
NFC čipem, jako technologický poradce funguje 
Philips. JCB partner v Holandsku pro acquiring – spol. 
PaySquare – má na starosti smlouvy s obchodníky. 
Bezkontaktní čtečky dodá pro projekt spol. 
ViVOtech.  Krásný příklad rozvinuté spolupráce. 
 
cardmag | mz | podle Nilson #859 
 

Dynamická  konverze měn   
 

Od zavedení euro měny v r. 2002 ve většině 
tehdejších zemí EU poskytovatelé služeb v kartovém 
odvětví nabízejí acquirerům službu dynamické 
konverze měny (Dynamic Currency conversion, DCC) 
při platbách zahraničními kartami vzhledem k 
poznatku, že dnešní turisté již nemají většinou 
zkušenost s jinými měnami kromě dolarů a euro a 
během krátké dovolené ji ani nemohou nabýt. Tato 
služba má zvýhodnit držitele karty při platbě v cizině, 
neboť obchodník je schopen nabídnout povedení 
platby v domácí měně zákazníka; odpadá tak 
propočítávání kursu, informace o ceně je dostupná 
ve známé domácí ceně a cenových relacích. Na 
výpisu o platbách bude uvedena cena v domácí 
měně, prodejní doklad je v domácí měně 
přehlednější a usnadňuje příp. vyúčtování cestovních 
nákladů. Držitel karty si je vědom, že částka 
prodejního dokladu se bude shodovat s částkou na 
výpisu. Bez DCC je hodnota platby vypočítána 

vydavatelskou bankou 
držitele až o 25 dní později; 
při fluktuaci měn to může 
znamenat i úsporu plynoucí 
z kursu. 
Službu DCC musí nabídnout 
a zajistit acquirer 
obchodníkovi. Pro 
obchodníka to znamená při 
platbě zahraniční kartou 
(což mu systém oznámí) 
nabídnout klientovi možnost 
platby s využitím dynamické 
konverze měny s kurzem 
platným v okamžiku platby 
(kurs ke dni transakce), 
držitel karty s tím musí 
souhlasit (což provede 
stisknutím klávesy na POS 

terminálu při platbě).  
 
Zajištění nabídky této služby držitelům karet je 
podmíněno zprostředkováním nabízeným třetími 
stranami acquirerům, a ve svém důsledku 
předpokládá vylepení další známky u obchodníka k 
informování zákazníků o této možnosti. 
Např. VISA Int. uvedla tento způsob plateb ve svých 
Operating Regulations 15.5.2006, aby zajistila její 
konformní požívání a neohrozila zájmy držitelů karet. 
Proto vyžaduje registraci všech poskytovatelů této 

služby (zúčtovací banky a jejich obchodníci, a třetí 
strany poskytující DCC), což asociaci umožňuje 
ověřit, že držitel karty využívá tuto službu na základě 
vlastní volby. K dynamické konverzi dojde jen tehdy, 
když obchodník i držitel souhlasí, že k transakci dojde 
v domácí měně držitele namísto v místní měně 
obchodníka. Tak je obejita konverze měny u 
asociace, která za konverzi zatížila vydavatele karty, 
který náklad přesunul na držitele karty a navíc si 
přidala vlastní přirážku (a v podstatě za zahraniční 
měnu získala stejný výnos, jako kdyby si klient 
nakoupil devizy u banky na přepážce). 
Zavedením DCC v operačních pravidlech asociací jsou 
to nyní obchodníci, kteří nyní konverzi provádějí a 
získávají odpovídající poplatky. Někteří obchodníci 
nahlížejí na konverzi měny jako na druh služby 
zákazníkovi. V r. 2005 se v bankovním kartovém 
sektoru uskutečnily přeshraniční transakce v objemu 
125 mld. USD, což vedlo k poplatkům za konverzi 
měny ve výši přibližně 3,7 mld USD. Obchodníků 
nabízejících tuto službu je zatím pod 5 %, ale jejich 
počet roste. Současně s tím roste povědomí 
spotřebitelů o takové službě, a tím i o existenci 
uvedeného poplatku.  
Asociace VISA i společnost MasterCard požadují, aby 
na prodejním dokladu byla vytištěna zpráva o 
provedení DCC na straně obchodníka. Na straně 
vydavatele a acquirerů začalo tak úsilí o získání 
poplatku za konverzi měny, který platí držitel karty. 
Někteří vydavatelé nabízejí držitelům, že jim nebudou 
účtovat žádný poplatek použijí-li jejich kartu k 
zahraniční platbě (například Nationwide Building 
Society v UK vydala brožurku ve velikosti karty, 
dávající držiteli možnost v několika jazycích 
odmítnout u obchodníka DCC). Na druhé straně, 
někteří zpracovatelé (např. Planet Payment) 
vypočtou konverzní poplatek a o ten cenu sníží. 
Na straně asociací - po soudním rozhodnutí - došlo k 
oddělenému uvádění konverznímu poplatku. Obě 
asociace zatěžují členskou banku, pokud dojde k 
transakci u obchodníka v zahraničí. Tyto poplatky se 
uplatňují, i když si držitel karty zvolí DCC, nebo 
nakupuje-li držitel z domova prostřednictvím 
internetu u zahraničního obchodníka. 
Členská banka VISA v rámci každého regionu má 
možnost vrátit držiteli 100 procentních bodů z tzv. 
zhodnocení, které si VISA za konverzi účtuje v rámci 
tzv. "zhodnocení mezinárodní služby", resp. 
International Service Assessment (ISA). U systemu 
MasterCard je zhodnocení ve výši 80 procentních 
bodů za každou přeshraniční transakcí, dokonce i 
když je místní měna stejná jako zúčtovací měna 
(billing currency), vydavatelé mají volbu, zda tento 
poplatek přenesou na držitele karty. 
 
cardmag | ft | podle Nilson Report #859 
 

Bezkontaktní hodinky 
 

Chinatrust Commercial Bank, největší vydavatel 
platebních karet na Taiwanu a 18. v regionu Asia/
Pacifik podle objemu VISA a MC karet, nabízí svým 
klientům náramkové hodinky se zabudovaným čipem, 
nesoucím MasterCard číslo karty. Jde o první 
celosvětovou nabídku bezkontaktního placení v 
hodinkách. Hodinkami lze platit u 400 obchodníků na 
Taiwanu, kteří instalovali čtečky PayPal ke realizaci 
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kdekoli a kdykoli. Společnost Visa podporuje  rozvoj 
univerzálního obchodování. Chceme, aby platby 
prostřednictvím mobilních telefonů byly stejně 
pohodlné jako platby na internetu. Systém “Verified 
by Visa“ je otevřená softwarově-podporovaná 
platforma, jež je v současné době k dispozici 
držitelům karet Visa ve Švýcarsku a v celé Evropě,“ 
prohlásil výkonný viceprezident Visa Europe pro 
marketing Jon Prideaux. 
Cornèr Bank neustále pracuje na vývoji nových a 
inovativních produktů kombinovaných s optimálními 
službami a technologiemi. „Uvedení systému 
“Verified by Visa“ na švýcarský trh v roce 2002 
umožnilo našim klientům se záhy seznámit s novým 
bezpečnostním standardem a nyní mají příležitost 
profitovat i z tohoto nového řešení v oblasti 
mobilního obchodu,“ prohlásil výkonný ředitel 
kartového centra Cornèr Bank Alessandro Seralvo. 
Cornèr Bank je prvním evropským vydavatelem, 
který spustil systém “Verified by Visa“ na mobilních 
telefonech a Telekurs první zúčtovací bankou, které 
nabídnou zpracování transakcí uskutečněných 
mobilním telefonem prostřednictvím zabezpečené 
služby Visa. „Jako první evropská zúčtovací banka, 
která nabízí bezpečné platby mobilním telefonem, 
jsme učinili další významný krok k tomu, abychom 
svým klientům nabídli špičkové služby,“ prohlásil 
ředitel pro prodej a marketing společnosti Telekurs 
Multipay Niklaus Santschi. 
Firma Sunrise se zase se svým obchodem 
Musicfinder stala prvním evropským poskytovatelem 
telekomunikačních služeb, který nabízí platformu pro 
mobilní nakupování, na níž mohou uživatelé používat 
zabezpečeného systému “Verified by Visa“. Zákazníci 
obchodu mohou prostřednictvím svých mobilních 
telefonů vyhledávat skladby, objednávat si CD, ale 
zároveň mohou snadno a pohodlně za zboží okamžitě 
zaplatit pomocí svých karet Visa. 
Celosvětová zabezpečená služba “Verified by Visa“ 
byla vyvinuta společností Visa za účelem dosažení 
vyššího standardu zabezpečení internetových plateb. 
V celé Evropě se k systému přihlásilo 11,7 milionu 
držitelů karet a 54 000 prodejců. Rozšíření systému 
“Verified by Visa“ o oblast mobilního nakupování 
nabídne zákazníkům nakupujícím prostřednictvím 
mobilních telefonů stejný komfort a zabezpečení, 
jakému se těší zákazníci nakupující po internetu. 
V Evropě bylo vydáno přes 308 milionů debetních, 
kreditních a firemních karet Visa. V roce od března 
2005 do března 2006 byly těmito kartami učiněny 
transakce a výběry hotovosti v celkovém objemu 
převyšujícím 1,17 trilionu euro. Visa Europe tvoří 
asociaci, která sdružuje 4,500 evropských členských 
bank. Je organizací pružně reagující na všechny 
požadavky trhu evropských bank a jejich klientů - 
držitelů karet a obchodníků. Visa Europe je 
spoluvlastníkem Visa International, organizace, která 
zajišťuje kompatibilitu všech produktů a globální 
řízení značky Visa.  Visa je jedním z předních 
platebních systémů s bezkonkurenční akceptační síťí. 
Karty Visa jsou přijímány na více než 24 milionech 
míst, včetně jednoho milionu bankomatů. Vice 
informaci na www.visaeurope.com. 
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bezkontaktních plateb. Čipovou technologii dodala 
společnost On Track Innovations (založena 1990 ve 
státě Izrael, navrhuje a vyrábí systémy národní 
bezpečnost, mikroplatby a ropný průmysl). Hodinky 
jsou vyráběny pro rakouskou hodinářskou firmu 
Laks. 

  
Laks je rodinná firma, kterou založil v roce 1986 p. 
Lucas Alexander Karl Scheybal; vyrábí luxusní 
hodinky z ručně leštěné oceli, otěru odolného 
safírového skla a vybavené quartz strojkem nejvyšší 
kvality; použití mikročipů vyhovuje specielním 
požadavkům a aplikacím. Unikátní design LAKS 
Smart Transaction Watch® umožňuje snadno vložit 
kartu typu SIM s USB nebo bezkontaktním 
rozhraním, podporující širokou paletu kontaktních 
(ISO/IEC 7816) nebo bezkontaktních (ISO/IEC 14443 
a Mifare) služeb. 
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Společnost Visa uvedla první 
zabezpečené řešení mobilního 
obchodování v Evropě 

   

1.8.2006 Verified by Visa je první zabezpečený 
systém umožňující provádět transakce pomocí 
mobilních telefonů 

Společnost Visa Europe představila 
nové řešení “Verified by Visa“ pro 
mobilní telefony. Díky tomuto 

systému dosáhne mobilní obchodování (neboli m-
commerce) zcela nové úrovně zabezpečení a zároveň 
zvýší komfort uživatelům karet. První zemí, v níž 
bude Visa nabízet službu “Verified by Visa“ na 
mobilních telefonech, se stalo Švýcarsko. Švýcarským 
držitelům karet může Visa tuto novou službu 
nabídnout díky spolupráci se svými dvěma členskými 
bankami, Cornèr bank a Telekurs Multipay, které 
patří mezi leadery na švýcarském trhu v oblasti 
online bankovnictví a nakupování. Prvním obchodem, 
který bude zákazníkům nabízet tuto službu, je 
Sunrise Musicfinder. 
Systém “Verified by Visa“ je heslem chráněný 
platební systém, který ověřuje identitu držitele karty 
při každé platbě prováděné kartou Visa. Se 
spuštěním zabezpečeného platebního systému na 
mobilních telefonech, o které se přičinily společnosti 
Visa, Cornèr Bank, Telekurs Multipay a Sunrise, 
vstoupila oblast mobilního obchodování (m-
commerce) do zcela nové éry, kdy bude moci 
adekvátně reagovat na dnešní požadavky klientů. 
Vůbec poprvé v Evropě budou držitelé karet moci 
dokončit celý proces nákupu, tj. od výběru zboží přes 
objednávku a platbu prostřednictvím mobilního 
telefonu za použití systému “Verified by Visa“, jenž 
zajišťuje zabezpečení každého kroku transakce. 
„Dnešní zákazník chce mít možnost nakupovat 
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by mělo k zavedení technologie PayPass dojít do 
konce roku 2006. 
Technologie PayPass zvyšuje loajalitu zákazníků a 
přispívá k úbytku hotovostních plateb. 
Z průzkumu společnosti MasterCard Worldwide, který 
byl provedený ve Spojených státech,  vyplývá, 
že uživatelé řešení MasterCard® PayPass™ vykazují 
výraznou změnu chování při drobných každodenních 
nákupech. Výsledky průzkumu ukázaly, že 
spotřebitelé jsou k prodejcům používajícím systém 
PayPass loajální, využívají své karty PayPass častěji 
než tradiční platební karty a celkově preferují spíše 
elektronické formy plateb oproti hotovosti. 
PayPass nabízí spotřebitelům pohodlnou alternativu k 
hotovosti, která umožňuje rychlé, bezpečné a 
snadné drobné nákupy. Při platbách pomocí systému 
PayPass v hodnotě do 25 dolarů již nemusí zákazníci 
hledat peníze a drobné, nemusí protahovat kartu 
čtečkou ani podepisovat stvrzenky (při nákupech 
přes 25 dolarů je zapotřebí autorizace). Stačí pouze 
přiložit kartu s touto funkcí na čtečku PayPass u 
příslušných obchodníků. 
Podle údajů společnosti MasterCard činí průměrná 
hodnota transakce PayPass, ať již kreditní či debetní, 
přibližně 20 dolarů. Spotřebitelé zároveň po aktivaci 
PayPass používají své platební karty častěji, 
v průměru zhruba o 18 % častěji než karty bez této 
funkce. Technologii PayPass lze sice využívat i pro 
transakce v hodnotě nad 25 dolarů (od této částky se 
pro ověření požaduje podpis nebo PIN), ovšem 
zhruba 75 % všech transakcí PayPass představují 
nákupy do 25 dolarů a přibližně 45 % pak nákupy do 
10 dolarů. 
Ze studie, která porovnává údaje významného 
vydavatele karet PayPass za stejná tříměsíční období 
let 2006 a 2005, vyplývá, že díky PayPass došlo ke: 
• 36% zvýšení využití účtu, 
• 45% zvýšení celkového počtu transakcí na jeden  
       účet a 
• 270% zvýšení počtu transakcí u obchodníků 
akceptujících PayPass. 
Tento průzkum ukazuje, že když už spotřebitelé 
začnou PayPass používat, pak v jeho využívání 
pokračují. Spotřebitelé totiž oceňují rychlost a 
flexibilitu elektronických plateb a to, že nejsou 
omezeni hotovostí, kterou u sebe zrovna mají. 
Rovněž je pro ně přínosné, že mohou přesněji 
sledovat své drobné nákupy a vědí tak, kde a kdy 
utrácejí své peníze. 
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Evropský start technologie  
MasterCard PayPass   

 

Společnost MasterCard Worldwide 
spustila koncem července ve 
spolupráci se společností Garanti 
Bank v Turecku první evropský 
kreditní program MasterCard® 

PayPass™. Garanti Bank vydá držitelům svých karet 
Bonus 25 tisíc karet „Tap & Go™“, které využívají 
technologii MasterCard PayPass. K jejich akceptaci se 
v Turecku již zavázaly firmy Starbucks, Burger King a 
CineBonus, největší turecký řetězec kin. 
Javier Perez, prezident společnosti MasterCard 
Europe, při příležitosti oficiálního spuštění systému 
v Istanbulu prohlásil: „Start našeho programu 
MasterCard PayPass u Garanti Bank je důležitým 
krokem vpřed na cestě k rychlé, pohodlné a 
bezpečné alternativě hotovosti na evropském trhu. 
Rok 2006 bude rokem, v němž společnost 
MasterCard přinese Evropě revoluci bezkontaktních 
plateb.“ 
„Pro vydavatele i obchodníky je bezkontaktní platební 
technologie revolucí, protože může změnit chování 
spotřebitelů,“ pokračoval J. Perez. Podle údajů 
společnosti MasterCard činí průměrná hodnota 
transakce kartou PayPass (kreditní či debetní) asi 20 
dolarů. Spotřebitelé zároveň po aktivaci PayPass 
používají své platební karty častěji, v průměru zhruba 
o 18 % častěji než karty bez této funkce. Zhruba 
75 % všech transakcí PayPass představují nákupy do 
25 dolarů a přibližně 45 % pak nákupy do 10 dolarů. 
Zavedení technologie MasterCard PayPass můžeme 
v budoucnu očekávat i v České republice. 
„Technologie PayPass je natolik evoluční, že se s 
jejím zavedením počítá i v České republice. V 
současné době o případném zavedení jednáme 
individuálně s největšími českými bankami,“ řekl Ján 
Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku, Slovensko a Polsko. „Banky mají o 
PayPass zájem a jsou ve fázi vyhodnocování 
možnosti implementace, takže skutečné zavedení 
bezkontaktní technologie je spíše jenom otázkou 
času,“ dodal Ján Čarný. 
Programy PayPass v současnosti fungují na různých 
úrovních v několika zemích světa. Zavádění a 
zkoušky technologie PayPass probíhají v USA, 
Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Koreji, Libanonu, 
Malajsii, Austrálii, na Tchaj-wanu a Filipínách a pro 
rok 2006 se počítá s dalšími zájemci. 
Pilotní programy probíhají také v Evropě, konkrétně 
ve Francii, Švýcarsku a Španělsku. V těchto zemích 

BEZPEČNOST 

Pro praní peněz se používají i 
karty 

V USA si zločinci oblíbili předplacené debetní nebo 
bankomatové platební karty k praní výnosů ze 
zločinných aktivit mimo území Spojených států. 
Ministerstvo financí USA vydalo analýzu o 
bezpečnostních slabinách platebního systému. K 

jeho zneužití dochází masivním pašováním 
hotovosti do země a následným zakoupením 
předplacených nebo bankomatových karet. V roce 
2005 DEA (Drug Enforcement Agency, Protidrogová 
centrála) zadržela 2 mld. dolarů v hotovosti, což je 
čtyřnásobný nárůst oproti roku 2003. 

cardmag | ft 



 
 

 

cardmag no 3/06                                                                                                30                                                                                                        © 2006         

 

 

Policejní kampaň na obrazovkách 
ATM k bezpečnosti  

 

K varování uživatelů bankomatů před rizikem 
přepadení při výběru hotovosti z ATM se rozhodla 
policie ve spolupráci s provozovateli bankomatů v 
Thames Valley ve Velké Británii. Na obrazovkách 
bankomatů probíhala kampaň s názvem “Bezpečnější 
ulice”. Kampaň byla spuštěna ve 44 lokalitách - v 
supermarketech, na poštách, v nákupních centrech, 
čerpacích stanicích, malých obchodech a v 
nemocnicích.  
Desetivteřinová upoutávka na obrazovce bankomatu 
upozorňuje: “Vybíráte si peníze na veřejnosti? 
Vezměte někoho k bankomatu s sebou a vybrané 
peníze ihned uschovejte”. V sekvenci během 
transakce běží další zpráva: “Než odejdete, 
naplánujte si, kudy půjdete domů, , telefonování 
během cesty domů nepřispívá k vaší bezpečnosti. 
Jste-li sami, jeďte veřejnou dopravou nebo taxíkem.”  
 
cardmag | ft 

Čip a PIN pomáhají snižovat počet 
podvodů na bankomatech   
 
 

ATM Industry Association - ATMIA, www.atmia.com, 
uvádí, že podvodné kopírování platebních karet, tzv. 
card skimming, pokleslo v roce 2005 o 43 %, na 44 
milionů EUR. Získané údaje svědčí o tom, že pokles 
byl způsoben zejména díky zavedení čipové 
technologie a používání PINu v Evropské unii. 
Současně se ukazuje, že se však aktivity zlodějů 
přesunuly jinam, a to směrem do oblasti krádeží 
identifikačních údajů a navazujících podvodů bez 
přítomnosti karty (typu „card not present”). Jde o 
nárůst podvodů pomocí telefonu, internetu a 
elektronických transakcí zneužívajících data získaná 
pomocí phishingu, počítačového spyware apod.  
 
cardmag  | ft podle NCR News 
 
Kamery způsobily pokles počtu 
podvodů u bankomatů   

 
 

Díky bezpečnostním kamerám poklesl počet podvodů 
na bankomatech First National Bank (FNB) v 
Jihoafrické republice o 80%. Kamery byly instalovány 
na 75 bankomatech FNB v celé Jihoafrické republice. 
Investice FNB do tohoto systému ušetřila klientům i 
bance velké množství peněz, protože kamery 
překazily pokusy o vandalismus, krádež platební 
karty a přepadení u bankomatu. 
 
 

Součástí bezpečnostního systému jsou kamery 
umístěné v lokalitách, kde je instalován bankomat. 
Kamery 24 hodin denně monitorují místo instalace a 
jsou nepřetržitě napojeny na řídicí centrálu. Systém 
prošel vloni úspěšným pilotním projektem v Port 
Elizabeth, při němž bylo odhaleno 537 pokusů o 
trestný čin. Systém byl již také instalován v Kapském 
městě a další instalace kamerového systému v JAR 
budou následovat.  
 

 
cardmag  | ft podle NCR News 
 

Nová metoda podvodu využívá 
VoIP (hlasová komunikace po 
internetu)  

 

 

Obranou proti podvodům je neustálá pozornost, 
neboť i zloději, snažící se pomocí falešných 
internetových stránek bank získat klientovo číslo účtu 
a PIN (tzv. phishing) využívají novou metodu. Posílají 
emaily, v nichž vystupují jako klientova banka, která 
příjemce upozorňuje na údajný problém s jeho 
bankovním účtem a přikládá telefonní číslo, na které 
má klient zavolat, aby mohl být problém odstraněn. 
Na tomto čísle jsou volající podvodníky dotázáni na 
číslo účtu a na PIN.  
Varujeme klienty před takovými praktikami a 
doporučujeme, aby místo vytočení inkriminovaného 
čísla raději dvakrát zkontrolovali stav svého účtu.   
 
cardmag  | ft podle NCR News 
 
Právní situace v oblasti provádění 
kamerových záznamů bankovních 
transakcí a jejich poskytování 
orgánům činným v trestním řízení  
 

V posledních letech došlo nejen v České 
republice ale i v ostatních evropských 
zemích k rozsáhlému využívání 
kamerových systémů ať už s cílem 
prevence kriminality či chránění zájmů 
soukromých subjektů. Kamerové 

systémy umožňují nejen monitorování, ale i 
uchovávání záznamu v méně či více moderních 
formách. V Čechách je však situace o to složitější, že 
u nás chybí specifická právní úprava, která by 
stanovila, jak a kdo smí kamerové systémy využívat. 
Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad) se však 
pokusil k problematice zaujmout stanovisko již 
několikrát. 
 
 

Každý kdo hodlá instalovat kamerový systém 
(provozovatel), a banky nejsou výjimkou, by si měl z
(a)jistit, co musí učinit pro to, aby jeho záměr byl 
v souladu se zákonem, respektive jaké povinnosti 
musí dodržovat. 
 
Kdy je provozování kamerového systému 
považováno za zpracování osobních údajů? 
 

Podle Úřadu zákon o ochraně osobních údajů se bude 
na provozovatele kamerového systému vztahovat za 
podmínky, že bude systematicky zpracovávat 
získávané informace, a to ve smyslu ustanovení § 4 
písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., což bude vždy, 
pokud bude kamerový systém vybaven záznamovým 
zařízením zaměřeným na monitorování fyzických 
osob a zároveň budou pořizovány za účelem možné 
identifikace osob ať už přímo či nepřímo. Samotné 
kamerové sledování fyzických osob tedy není 
zpracováním osobních údajů. Zde je avšak nutné 
aplikovat i jiné právní předpisy, zejména ustanovení 
týkající se ochrany osobnosti v občanském zákoníku.  
 
Každý kamerový systém je tedy nutné posuzovat 
individuálně. V případě bank a monitorování 
bankomatů je možné dojít k závěru, že v případě že 
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na záběrech banky je zachycena osoba a z údaje o 
času záznamu a logu dat bankomatu je možné 
identifikovat dotyčnou osobu, jedná se o zpracování 
osobních údajů, jejichž zahájení musí být předem 
oznámeno Úřadu. Důležitým faktorem je proto 
možnost záznam o osobě doplnit dalším údajem, 
který umožní její identifikaci. Naproti tomu, pokud by 
nebylo možné např. zachycený obličej osoby blíže 
identifikovat dalšími informacemi, mělo by dle Úřadu 
být přistupováno k takovémuto záznamu jako 
k potenciálnímu osobnímu údaji, neboť k identifikaci 
takovéto osoby může kdykoli dojít. Tento závěr lze 
vyvodit z definice osobního údaje, což je i informace 
týkající se „určitelného“ subjektu údajů. Obdobně 
pokud by se záznam netýkal osob, jejichž obličeje 
byly nafilmovány, avšak obsahoval by jiné informace 
jako např. čísla PIN získaná v souvislosti se 
sledováním bankomatů, jednalo by se o 
identifikovatelný osobní údaj. Mimo ponecháváme 
otázku zachycení vlastních zaměstnanců kamerou.  
 
Co lze považovat za osobní a co za citlivý údaj? 
 
V souvislosti s kamerovými systémy je nutné si 
rovněž položit otázku, zda lze zpracovávat také 
kamerovým systémem citlivé údaje. Zde je možné 
připustit, že k takovéto situaci by mohlo dojít jen 
velmi obtížně, neboť účel zpracování by musel být 
zaměřen např. na systematické zpracování osobních 
údajů týkajících se národnostního, rasového nebo 
etnického původu. Pokud tedy kamerový systém 
bank bude odhalovat všechny vandaly bankomatů 
bez ohledu na barvu jejich pleti, ke zpracování 
citlivých údajů by nedocházelo. 
 
Zásady provozování kamerového systému 
z hlediska zákona o ochraně osobních údajů 
 

Vzhledem k tomu, že český právní řád neobsahuje 
speciální právní úpravu týkající se provozování 
kamerových systémů, Úřad formuloval a vyložil 
zásady jeho legálního používání z hlediska zákona o 
ochraně osobních údajů. Zásady nemají povahu 
právního předpisu,  jsou však dobrým vodítkem při 
možných kontrolách Úřadu.  
 

Banka není subjektem, který by provozoval kamerový 
systém v rámci plnění úkolů uložených mu zákonem 
nebo na základě řádného souhlasu subjektu údajů. 
Užití kamerového systému je nicméně možné i bez 
souhlasu subjektů údajů, přičemž správce při 
provozování kamerového systému (v našem případě 
banka) vybaveného záznamovým zařízením má 
následující povinnosti: 
 

Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do 
soukromí. Kamerový systém lze použít pouze 
v případě, že sledovaného účelu nelze účinně 
dosáhnout jiným způsobem, přičemž je vyloučeno 
užití kamerového systému v prostorách určených 
k ryze soukromým úkonům (toalety, sprchy atp.) 
 

Specifikace sledovaného účelu. Účel pořizování 
záznamů musí být předem jednoznačně stanoven a 
musí odpovídat důležitým právem chráněným 
zájmům správce (např. ochranou bankomatů před 
krádeží, ochranou bankomatů před neoprávněnou 
manipulací, ochranou spravovaných finančních 
prostředků bankou, respektive získávání důkazů, 

atp.). Záznamy pak mohou být využity pouze 
v případě zjištění události, která poškozuje tyto 
důležité zájmy správce. Přípustnost využití záznamů 
pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný 
zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě. 
 

Stanovení lhůty pro uchovávání záznamů. Data/
záznamy by neměly být uchovávány déle než je 
časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu 
provozování kamerového systému. Data by měla být 
v zásadě uchovávána po dobu nepřesahující několik 
dnů, a po uplynutí této doby by měla být vymazána. 
Dle stanoviska Pracovní skupiny EU otázku 
přiměřenosti délky uchovávání záznamu je třeba 
řádně posoudit, kdykoli se považuje za nezbytné 
uchovat záznam po delší dobu, která by však neměla 
přesahovat jeden týden, např. s ohledem na záběry 
pocházející z kamerového sledování, které lze použít 
k identifikaci osob, jež se pohybovaly v prostorách 
banky před provedením loupeže. Domníváme se, že 
banky by mohly uchovávat kamerové záznamy po 
dobu, která odpovídá lhůtě, jíž banka poskytuje svým 
klientům ke kontrole položek na pravidelném 
měsíčním výpisu z bankovního účtu a déle např. při 
probíhajících, ale i reálně hrozících soudních, 
správních či reklamačních řízeních.  
 

V případě vzniku škodné události by záznam měl být 
pouze zpřístupněn orgánům činným v trestním řízení, 
soudu nebo jinému oprávněnému subjektu. Úřad 
specificky uvádí, že zejména v případech, kdy jsou 
kamerové systémy instalovány soukromými subjekty, 
jako například bankami či obchodními domy, jako 
především kamerové dohlížecí systémy, hrozí při 
dlouhodobém uchovávání těchto informací vysoké 
riziko jejich možného zneužití při sledování klientů 
bank nebo nakupujících osob a jejich zvyklostí. 
 

Zajištění ochrany kamer, přenosových cest a 
datových nosičů, na nichž jsou záznamy uloženy, 
před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, 
změnou, zničením či ztrátou nebo jiným 
neoprávněným zpracováním a zpracování 
provedených technicko-organizačních opatření. 
 

Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému 
vhodným způsobem informován např. nápisem 
umístěným v monitorovaném prostoru.  
 

Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, 
zejména právo na přístup k zpracovávaným datům/
záznamům a právo na námitku proti jejich 
zpracování. 
 

Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u 
Úřadu. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnostem 
spojeným s instalací kamerového systému je třeba 
věnovat náležitou pozornost a vzhledem k tomu, že 
neexistuje specifická právní úprava této problematiky 
je také důležité sledovat nejnovější názorové trendy 
v této oblasti. 
Poskytování kamerových záznamů orgánům 
činným v trestním řízení 
 

Povinnost poskytnout záznamy z kamerových 
systémů orgánům činným v trestním řízení upravuje 
§8 trestního řádu. Ten stanoví, že státní orgány, 
právnické a fyzické osoby jsou povinny bez 
zbytečného odkladu a bezúplatně vyhovovat 
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dožádáním orgánů činných v trestním řízení při 
plnění jejich úkolů. Požádá-li proto orgán činný 
v trestním řízení (soud, státní zástupce nebo policejní 
orgán) řádným způsobem banku v rámci trestního 
řízení o poskytnutí záznamu z jí provozovaného 
kamerového systému, je ta povinna mu vyhovět. Za 
policejní orgán se zde považuje i kriminální policie a 
vyšetřování Policie ČR.  
 

Mimo jiné zákon o Policii ČR umožňuje, aby Policie za 
určitých podmínek měla další oprávnění, např. při 
plnění konkrétních úkolů, kam dle zákona náleží 
např. odhalování trestných činů a zjišťování jejich 
pachatelů, vyšetřování o trestných činech či 
odhalování přestupků, požadovat od právnických 
osob pomoc při plnění svých úkolů, zejména 
potřebné podklady a informace, a ty jsou povinny jim 
takovouto pomoc poskytnout. I v případě státního 
zastupitelství jsou právnické osoby povinny 
poskytnout součinnost, tedy bez průtahů vyhovět 
dožádáním státního zastupitelství činěným v mezích 
jeho působnosti. 
 
cardmag | rk | podle analýzy ceag 
 
Webová autentikace „otiskem 
prstu“ počítače 

 

Společnost 41st Parameter ze Scottsdale, Arizona, 
vyvinula metodu softwarové identifikace počítače, 
přihlášeného k nabízené webové službě. Identifikace 
je dostatečná k tomu aby bezpečnostní kontrola 
zjistila že se stejný počítač přihlašuje k více účtům 
nebo že se k jednomu účtu přihlašuje více počítačů 
což obojí signalizuje podvodný pokus. Metoda má 
dvě varianty: PhishingNet pro finanční instituce a 
FraudNet pro obchodníky. Obě pracují tak že stáhnou 
70 až 80 vzorků dat z přihlašujícího se počítače se 
kterými následně provedou 270 testů. Výsledkem je 
unikátní „otisk prstu“ jakéhokoli počítače bez ohledu 
na to, jde-li o PC, laptop nebo handheld. 
 
Běžné protipodvodné strategie se buď snaží 
podvodníkovi zabránit v nepovoleném přístupu 
k účtu, nebo naopak zjišťují podvodnou aktivitu 
dodatečně po napadení. Metoda spol. 41st 
Parameter vyhodnocuje riziko v okamžiku 
přihlašování a umožňuje bezpečnostnímu pracovníku 
identifikovat podvod a zabránit dokončení transakce. 
V pilotním provozu v Brazilské bance metoda 

identifikovala 46 podezřelých transakcí, z nichž bylo 
44 potvrzeno jako podvodné. 
 
Protože metoda pracuje nenápadně, podvodníci ji 
neidentifikují a nevědí s jakým zabezpečením mají co 
do činění. Srovnání s jinými způsoby zabezpečení 
v pilotním provozu ukázalo,  že po nasazení 
„otevřeného“ způsobu zabezpečení sice počet 

podvodů poklesne, ale po 
nějaké době, kdy se s ním 
podvodníci seznámí a najdou 
protizbraň, se opět vrací na 
původní úroveň.  To u této 

metody neplatí.  Velkou výhodou je že nevyžaduje u 
klientů žádné SW instalace nebo změny stávajících 
způsobů provozu.  Splňuje rovněž podmínky pro 
dvoufaktorovou autent ikaci vyžadovanou 
severoamerickými předpisy (FFEIC). Metoda pracuje 
bez ohledu na zemi, testované parametry jsou 
geograficky nezávislé. V současné době je aplikována 
u zákazníků firmy v USA, UK a Brazilii. 
 
cardmag | mz | podle Nilson # 858 
 

Magneprint jako faktor sekundární 
autentikace 
 

Univerzitní výzkum prováděný v USA v 90. letech 
minulého století prokázal, že při průchodu 
magnetického proužku čtečkou vzniká specifický šum 
jehož frekvenční složení je unikátní pro daný 
magnetický proužek. Toto složení lze transformovat 
do číselné hodnoty, jakéhosi „otisku prstu“, jímž lze 
jednoznačně odlišit určitou magnetickou kartu od 
jiných karet. 
 

 
Společnost MagTek Inc. (Carson, California) , 
výrobce kartových čteček s třicetiletou tradicí, vyvinul 
na bázi tohoto zjištění aplikaci této hodnoty, kterou 
nazval MagnePrint. Ve spojení se speciální čtečkou 
tak umožňuje provést sekundární autentikaci karty, 
např. při on-line transakcích. Karta tak, ve spojení se 
zadanými údaji klienta, případně PIN může sloužit 
jako „token“, generující další unikátní identifikační 
informaci. Čtečky MagnePrint mají být na trhu do 
konce roku za cenu $9.95/ks. 
 
cardmag | mz | podle Nilson #857 
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ROZHOVOR 
S panem Šimonem Mastným jsem se setkal během horkého období 
letošního rozmarného léta v jedné z pražských zahrádek na 
přátelském posezení … Využil jsem příjemného podvečera 
k položení několika otázek a zde přinášíme našim čtenářům téměř 
autentický záznam … 
 
Roman Kotlán : Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům 
představil a poodkryl i některé z Vašich osobnostních rysu a zájmů? 
 
Šimon Mastný : Po téměř 15 letech v IT business (z toho 3 roky 
v zahraničí) jsem chtěl z tohoto kruhu vystoupit a to se mi plně 
podařilo na jaře minulého roku, kdy jsem přijal nabídku Euronet 
Worldwide. Velmi mne baví pracovat pro tak dynamicky se 
rozvíjející společnost, která svými aktivitami pokrývá nejen celou 
Střední a Východní Evropu, ale je také úspěšná v “rodných “ 
Spojených státech, Asii, Africe a vzdálené Austrálii. A ještě jsem 
zůstal ve svém oblíbeném finančním sektoru, který je mi výrazně 
bližší než těžké strojírenství, neřku-li státní správa … 
  

Osobně mám rád výzvy, preferuji práci v mezinárodním a kvalitním týmu a samozřejmě se těším 
z každého úspěchu, a to je přesně Euronet. 
  
Velmi významnou roli v mém životě pochopitelně hraje rodina, do které patří kromě mojí ženy také 
tři děti. Bez jejich podpory a tolerance by bylo vše mnohem obtížnější a méně radostné. 
  
RK : Děkuji za poměrně živé představení, a pokud můžeme pokračovat v podobném duchu, zkuste 
prosím přiblížit své záliby našim čtenářům v následujících rovinách … Vaše oblíbená barva, 
oblíbený film či role, herec, hudební směr, které kuchyni dáváte přednost, který nápoj Vás téměř 
vždy uspokojí, pokud dáváte přednost značkovým výrobkům, kterou značku upřednostňujete, do 
které země se rád vracíte, máte oblíbenou nějakou restauraci, kavárnu či bar. Jak relaxujete, 
sportujete, zkoušel jste někdy malovat? Jakého životního kréda se držíte? 
 
ŠM : Vidím, že Váš výslech je opravdu komplexní, takže asi nemá cenu zapírat. 
 
Oblíbenou barvou je modrá, neboť, jak praví rockový klasik “modrá je dobrá“ :-) Naopak rudá 
rozhodně dobrá není, nebyla a nebude. 
  
Abych se vyhnul oblíbenému klišé, že knihy, herce a vůbec umělce mám rád ty dobré, přiznám 
svoji náklonnost k Charlesi Bukowskému, Michaelu Douglasovi, či Rudolfu Hrušínskému. 
 
Poměrně pochopitelně mám slabost pro české (resp. česko-slovenské) filmy, což někdy vyžaduje 
značnou dávku vlastenectví, ale např. Tisícročná včela, Obecná škola, či Pupendo velmi potěší. 
Také delší dobu čekám na film americké provenience, který nebude pouze produktem filmového 
průmyslu, ale zejména uměleckým dílem.  
 
V hudbě jsem poměrně tolerantní s rozsahem od “kotlíkářských písní” přes klasický rock až po 
filharmonii, jen to techno bych asi 2 dny v kuse nevydržel… 
  
Z kuchyní dávám přednost té, kde mi dají najíst, a to nejlépe nějaké maso. Musím se ale přiznat, že 
jsem zřejmě ostudou národa, která ohrožuje první místo České republiky na světě ve spotřebě piva 
na hlavu. Nejsem agentem Bavoráků, prostě mi to nechutná, stejně jako káva. 
 
Pokud mám možnost výběru restaurace, tak kromě pohledu do jídelního lístku mne také, poněkud 
netypicky, zajímá výhled z podniku. Samozřejmě se rád dívám do krásné tváře spolustolovnice (-
íka), ale inspirující výhled na pražské věže, zasněžené Alpy, či mořskou zátoku rozhodně 
neodmítám.  
  
Kromě kultury, zejména návštěvy divadla, relaxuji sporty, které se vztahují k vodě v jakémkoliv 
skupenství. V zimě se lyžuje, na jaře kajak, v létě windsurfing a na podzim golf (tam se to 
projevuje celkem bezpečným umisťováním míčků do jakékoliv, byť sebemenší, vodní překážky). 
Také mne velmi baví cestování a poznávání nových zemí. Tam teprve, kromě krásné přírody, 
člověk zjistí, že ty naše obrovské problémy ve skutečnosti tak světoborné nejsou. 
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Malovat bohužel neumím, ale o to více to obdivuji, takže originálem od Čapka, Mattise, či Filly 
rozhodně nepohrdnu.  
  
RK : Máme za sebou téměř dvě třetiny letošního roku 2006, připravujete pro zbytek letošního roku 
resp. na následující období nějaké konkrétní firemní aktivity, kterými byste rádi na sebe upozornili 
popř. zvýraznili pozici společnosti Euronet Worldwide na trhu? Můžete přiblížit své plánované 
záměry v ČR? 
  

ŠM : V České republice a na Slovensku, které mám také na starosti, 
rozšiřujeme svoje aktivity tak, abychom mohli nabízet a realizovat 
všechny služby, které naše mateřská společnost provozuje v jiných 
zemích, zejména evropských. Týká se to nejen přidávání takových 
aplikací na bankomatovou síť, jako jsou např. platby složenek, převody 
mezi účty, ale také v nemalé míře větším využíváním  a rozšiřováním POS 
sítě. Zde plánujeme implemenentace dobíjení mobilních telefonů, platby 
složenek, anebo integrace se speciálním aplikacemi. Více v současné 

době asi vyzradit nemohu. 
 
Celosvětově Euronet těží ze své kvalitní přítomností v CEE regionu a může tedy globálním hráčům 
nabídnout stejný rozsah služeb ve všech zemích. Příprava na implementaci SEPA a zejména 
implementace řešení pro cross-boarder acquiring je našimi zákazníky velmi pozitivně akceptována. 
Řada obchodních řetězců by ráda konsolidovala přijímaní platebních karet na úrovní své skupiny, a 
to právě poskytuje Euronet. 
 
Díky akvizici procesingových center v Řecku a Srbsku se významně posílilo naše portfolio služeb 
poskytovaných zejména v oblasti správy a vydávání karet, ať už platebních (magnetických i 
čipových), ale také speciálních aplikací, jako jsou loajalitní programy, předplacené karty, atd. 
Zajímavý je také rozvoj v oblasti využívání bankomatů v roli reklamního média. Euronet má velmi 
pozitivní zkušenosti ze zahraničí, ale i z ČR s umístěním reklamy nejen na obrazovku ATM, ale i na 
výpisy, či s vydáváním speciálních voucherů spolu s hotovostí. Reklamní agentury hledají nové 
formy komunikace se zákazníkem a zdá se, že nyní “objevily” toto pro ně nové medium. Cílem je, 
aby Euronet poskytoval u nás komplexní služby v karetní oblasti, zahrnující outsourcing 
bankomatů či POSů, včetně on-site služeb (péče o vlastní zařízení na místě), zpracování karetních 
transakcí, implementace rozšiřujících služeb, Card management, atd. 
 
RK : Dokázal byste několika slovy vystihnout hodnotu resp. přínos společnosti Euronetworldwide 
pro partnery? Kdyby se ocitla společnost Euronetworldwide ve zvířecí říši, jakým by byla 
živočichem? 
 
ŠM : Jsme přesvědčeni, že Euronet může svým partnerům nabídnout obrovské zkušenosti 
z provozování  více než 7 000 bankomatů a 200 000 POS  a několika miliónů platebních karet ve 
Východní Evropě, o zbytku světa nemluvě. Z toho čerpáme znalosti, které velmi jednoduše 
můžeme přenést do dalších zemí regionu. A to právě bankovní instituce, retailové řetězce, či jiné 
globální společnosti skutečně milují, zejména jejich vedení v headquarteru. 
  
Často se stává, že my na některé země přicházíme se službou, kterou již realizujeme jinde a tím 
výrazně obohatíme lokální trh. Řada našich zákazníků si takto “nechala poradit” a dnes si svoje 
portfolio karetních služeb nemůžou vynachválit. 
  
Řadě jiných zákazníků jsme pomohli se etablovat v konkrétní zemi, kde doposud nebyli. Tím, že 
veškerou starost o provoz karetního businessu nechali na Euronetu, mohli se plně věnovat svým 
klasickým “bankovním” aktivitám 
  
Přirovnávání ke zvířatům je ošemetná otázka, viz např. zcela rozdílný pohled na krysu u nás a 
v Číně ... Přesto podlehnu vašemu „nátlaku”, ale rozdělím to na některé základní role. Zákazníci se 
na nás mohou spolehnout jako na svého koně, který je vždy doveze tam, kam potřebují, i když 
často neznají cestu. Na konkurenční boj je asi nejlépe vybaven lev, a proto je také králem zvířat, i 
když orel také není k zahození ... Někdo je možná na dodavatele jako pes, ale my spíše našim 
partnerům nabízíme pozici tažného koně ve vícespřeží. Ostatně kůň je nádherné zvíře a až budu 
velký, tak si jednoho koupím … 
  
RK : Působením Vaší společnosti, ale i možným příchodem dalších technologických společností na 
český trh se dále zvýší konkurence v nabídce správy kartového obchodu bank, jak vysoko míří 
společnost Euronetworldwide a jaký odhadujete podíl Vaší společnosti na trhu v nejbližším období 
resp. jaký očekáváte přínos  pro Vaši společnost a pro Vás osobně? 
  
ŠM : Konkurenční prostředí je přirozená věc a my v tom umíme pracovat, i když takový monopol ze 
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zákona by nebyl k zahození. Upřímně řečeno by to ale bylo na škodu, protože trh by neměl důvod 
se rozvíjet, zakrněl by a poškozeným bych nakonec byl já osobně v roli držitele karty. 
Nerad bych se pouštěl do číselného odhadu podílu na trhu, ale jako každá správná americká 
společnost jsme ambiciózní a míříme vysoko. Rozhodně Euronet chce svoji roli na našem trhu 
posílit a jsme přesvědčeni, že na to máme předpoklady, kvalitní tým, atraktivní produkty a 
samozřejmě skvělé ceny. Pozice na českém trhu také úzce souvisí s našimi aktivitami na regionální 
úrovni, protože zde jsou často rozhodovací orgány pro naše zákazníky v ČR a i vt éto oblasti jsme 
velmi optimističtí. Každý další business zákonitě obohatí celou naši společnost a mně osobně to 
přinese uspokojení z úspěchu a další získané znalosti, kontakty a radost ze smysluplné práce. 
  
RK : Díky již historickému působení společnosti Euronetworldwide v ČR ale i v různých zemích a na 
různých trzích v zahraničí jste jistě schopen velmi věcně vystihnout  rozdíly mezi českým trhem a 
některými zahraničními trhy. Přiblížíte je i našim čtenářům? 
  
ŠM : Porovnávání zemí v regionu je oblíbená disciplína a každá země chce slyšet, že se z toho 
bolševického marasmu dostala nejlépe. Měl jsem možnost to pozorovat a porovnávat již v době, 
kdy jsem v dresu Compaq pracoval pro celý tento region a všechny země jsem osobně navštívil 
s výjimkou Albánie.  
  
Je zjevné, že Česká republika je lídrem v rámci Východní Evropy a čím, více se pohybujeme na 
východ, tím větší zpoždění ve vývoji můžeme pozorovat. Na druhou stranu je velmi dobré si 
uvědomit, že stále máme mnohem blíže k Rumunsku než k Německu, a že tak to také západní 
Evropa vidí.  
  
Země na západ od Rozvadova jsou celkově rozvinutější, a to i v oblasti karetního businessu, což 
se netýká pouze počtu instalovaných bankomatů a POSů, ale zejména nabízenými službami a 
celkovou penetrací karet do běžného života lidí. Měl jsem možnost vidět realizované projekty, 
v rámci kterých vydavatel karet takovým způsobem ovlivňoval a kontroloval chování svých 
zákazníků, až to zavánělo sociálním inženýrstvím, kde bylo dáno, kam, co a kdy půjde nakupovat, 
kde se bude bavit, bydlet atd. … 
  
RK : Čím je podle Vašeho mínění český trh zajímavý a čeho byste českému trhu dopřál více? 
 
ŠM : Pro mne český trh zajímavý je a vždy bude, už jenom tím, že je to můj domácí trh, kde mám 
svoje kořeny. Pokud se na to podíváme z neosobního hlediska, tak český trh můžeme označit za 
rozvinutý právě proto, že většina globálních hráčů považuje Českou republiku za bránu do 
východní Evropy a svoje aktivity rozjíždí právě zde. Tato role pokusného králíka je výhodná, ale 
může se stát, že občas se v našich podmínkách zjistí, že ne úplně vše lze přenést ze země do jiné 
země. 
 
Domnívám se, že na českém trhu ještě dojde k větší konsolidaci (škarohlídi tvrdí, že nakonec bude 
v každém oboru, karty nevyjímaje, pouze jeden provozovatel a ten ještě bude z Číny), a tak bych si 
přál, aby to bylo co možná nejméně bolestivé a nás, držitele karet, aby to obohatilo a učinilo náš 
život jednodušším, nikoliv naopak. 
 
RK : Zaujala Vás v poslední době nějaká zajímavá inovace z oblasti kartového businessu na 
českém či evropském trhu? 
  
ŠM : Každý vydavatel karet stále přináší inovace jako na běžícím pásu a já si ve své pozici nemohu 
dovolit pochválit jednoho na úkor jiného, to by se ostatní urazili :-) 
 
Osobně mám radost z osvěty v oblasti zneužití karet, kdy se všichni vydavatelé snaží informovat 
držitele karet o potenciálním nebezpečí vyplývající z nesprávného používání. Byl bych ale nerad, 
kdyby se lidé vyděsili a přestali karty používat, ostatně nožem se dá ukrojit chleba, ale jeho 
špatným používáním se může napáchat hodně škody ... Bohužel si musíme uvědomit, že většinou 
stojíme proti profesionálnímu týmu zločinců, který je perfektně vybaven a organizován. 
 
Abych ale skončil pozitivně, musím přiznat potěšení z celkového rozvoje karetního businessu, 
který se v bankách z pozice Popelky posunul do role princezny. A to sluší každému! 
 
RK : Děkuji Vám za Vaše odpovědí a komentáře a přeji hodně sil při cestě vzhůru.  
 
ŠM : Já také děkuji a těším se na další setkání s Vámi i se členy SBK a spřízněných organizací.  
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MasterCard představila nový název 
společnosti a novou identitu 
značky  

Společnost MasterCard International 
(hlavní dceřiná společnost skupiny 
MasterCard Inc.), představi la 
v červnu tohoto roku své nové 
jméno, MasterCard Worldwide. 
Zároveň představila také novou 

vizuální podobu své značky a nový firemní slogan 
„The Heart of Commerce“. Tyto změny odrážejí 
globálně integrovanou strukturu společnosti a její 
strategickou vizi podpory obchodování na celém 
světě. 
  „Nová firemní značka lépe reprezentuje globálně 
integrovanou strukturu a jedinečné know-how, 
s jejichž pomocí MasterCard zajišťuje trvalý přínos 
svým zákazníkům, obchodníkům, spotřebitelům i 
akcionářům,“ prohlásil marketingový ředitel 
společnosti MasterCard, Lawrence Flanagan. 
 Známé produktové logo, které pro miliony 
spotřebitelů symbolizuje karty MasterCard a Maestro 
zůstává. Loga na všech kartách značek MasterCard a 
Maestro,  stejně jako loga na bankomatech a na 
platebních terminálech obchodníků všude ve světě 
zůstanou stejná. 
 Společnost MasterCard Worldwide však představila 
nové firemní logo, které je tvořeno třemi kruhy. I 
toto logo vychází ze známých protínajících se kruhů 
v červené a žluté barvě, které používá spotřebitelská 
značka skupiny MasterCard, a odráží jedinečný 
třívrstvý podnikatelský model firmy – poskytovatel 
licence, zpracovatel a poradce. 
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MasterCard Firemní bankou roku 
pro rok 2006 se stala Komerční 
banka 

 

Společnost MasterCard již 
v minulém roce iniciovala vznik 
ocenění MasterCard Firemní banka 
roku, které mapuje a hodnotí 
bankovní služby poskytované 

podnikatelským subjektům v České republice. Jméno 
vítězné banky pro rok 2006, kterou se stala Komerční 
banka, bylo vyhlášeno 15. června během 
slavnostního večera v Obecním domě v Praze v rámci 
vyhlášení žebříčku nejúspěšnějších firem České 
republiky CZECH TOP 100. 
  
Ocenění se stalo užitečným kompasem kvality 
bankovních služeb pro firemní klientelu v České 
republice. Titul MasterCard Firemní banka roku 2006, 
který získala Komerční banka, je o to cennější a 
důležitější, že se jedná o ocenění ze strany 
finančních ředitelů nejvýznamnějších firem České 
republiky, tedy ze strany zkušených firemních 
bankovních klientů. Ocenění MasterCard Firemní 
banka roku 2006 bylo totiž uděleno na základě 

hlasování více než 150 finančních ředitelů 
nejvýznamnějších firem sdružených v CZECH 
TOP 100. 
„Oceněním MasterCard Firemní banka roku chceme 
nabídnout firmám důvěryhodné měřítko pro výběr 
banky, jež nejlépe rozumí jejich potřebám,“ řekl Ján 
Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku, Slovensko a Polsko.  
 
Korporátní bankovnictví v České republice 
očima českých firem 
 

Společnost MasterCard provedla na 
jaře letošní roku v rámci projektu 
MasterCard Firemní banka roku 
průzkum aktuálního vnímání 
korporátního bankovnictví 
a korporátních platebních karet 

mezi nejvýznamnějšími českými společnostmi. 
Hlavními cíly ankety bylo zjistit názor firem a 
spokojenost s úrovní nabídky produktů a služeb pro 
korporátní bankovní klientelu. Průzkumu se 
zúčastnilo 111 společností, mezi něž patří např. ČEZ, 
Zentiva, PPF, Skanska CZ a další. 
Respondenti nejčastěji uváděli jako kvalitní produkty 
úvěry, mezinárodní platební styk, elektronické 
bankovnictví a korporátní platební karty. Korporátní 
platební karty využívá 68 % společností. 
„Více než dvě třetiny společností uvedly, že používají 
korporátní platební karty. Průměrná doba používání 
karet je 7,5 roku. Flexibilita používání korporátních 
platebních karet při služebních cestách je 
nejdůležitějším stimulem pro jejich používání,“ 
dodává Ján Čarný. 
Dalším zmiňovaným motivem pro používání karet je 
omezení manipulace s hotovostí, což může souviset 
se služebními cestami. Na druhou stranu do této 
kategorie spadají i vnitropodnikové finanční procesy, 
od plateb za faktury až po omezení otevíracích hodin 
firemní pokladny. Mezi další zmiňované faktory se 
řadí pohodlnost, bezpečnost, operativnost a možnost 
využití doplňkových služeb typu cestovního pojištění 
či asistenčních služeb. Oceňována je rovněž 
administrativní jednoduchost. 
Nabídka českých bank v oblasti korporátních 
platebních karet byla hodnocena pozitivně v 61 % 
případů. Mezi další zjištění průzkumu patří i fakt, 
že v porovnání s obdobím před pěti lety 92 % 
společností hodnotí bankovní služby jako lepší. 
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Naděje na zisk až 100 milionů euro 
pro klub, který  vyhraje Ligu 
mistrů UEFA 

 

Praha, 24. srpna 2006 – Podle nejnovějšího 
průzkumu společnosti MasterCard budou nejlepší 
evropské fotbalové kluby bojovat o zisk až 100 
milionů euro.  
Liga mistrů UEFA 2007 odstartovala 24. srpna.  
 

MARKETING 
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Společnost MasterCard, oficiální sponzor Ligy mistrů 
UEFA, svolala 12 předních 
evropských odborníků v 
oblasti fotbalu a obchodu z 
Anglie, Německa, Francie, 
Itálie, Španělska a 

Chorvatska. Tito odborníci z řad akademických a 
obchodních institucí - zahrnující Liverpoolskou 
univerzitu Johna Moora, Státní banku Porýní, 
Univerzitu v Limoges, bankovní skupinu Capitalia, 
Univerzitu ve Vigu a fotbalový klub Dinamo Záhřeb - 
byli požádáni, aby propočtem odhadli, jakou hodnotu 
by mohlo mít vítězství v Lize mistrů UEFA 2007. 
 
Výsledky průzkumu přinášejí pozitivní informace pro 
domovské město vítězného klubu. Odborníci zjistili, 
že vítězný klub se bude moci těšit z vyšší míry 
sponzorství, televizní tržby, celkového příjmu na 
vstupném a vyšší hodnoty hráčů. Předpokládaná 
odměna 100 milionů euro je však stále ještě 
mnohem nižší než částka, kterou většina špičkových 
evropských klubů utratila za dopravu a mzdy v 
několika předchozích sezónách.  
 
FC Liverpool, vítěz Ligy mistrů UEFA 2005, viděl loni 
hlavní prospěch svého města z odhadovaných 70 
milionů euro ve zvýšení míry spotřebitelských výdajů, 
turismu, sponzorství a reklamy. Po výhře v roce 2004 
se také domovské město FC Porta těšilo z finančního 
oživení, které se odhaduje až na 12 milionů euro. 
 

John Stuart, senior vicepresident pro oddělení 
sponzorství společnosti MasterCard Worldwide, řekl: 
„Sázky jsou pro čelní evropské kluby vysoké a každý 
tým chce vyhrát Ligu mistrů UEFA. Náš průzkum s 
některými čelními evropskými osobnostmi v oblasti 
fotbalu a obchodu ukazuje, že finanční zisk z výhry 
trofeje je ohromný a že z něj mají prospěch i 
domovská města.” 
 
 „Liga mistrů UEFA je nejslavnější klubovou soutěží 
na světě, což znamená, že kluby jsou ochotny 
utratit  obrovské částky peněz na to, aby přilákaly 
podpisy nejlepších světových hráčů. Společnost 
MasterCard se pyšní tím, že tuto soutěž podporuje již 
patnáct let a setrvává na pozici Oficiálního sponzora 
Ligy mistrů UEFA.” 
 
 Průzkum také odhalil, že domovská města vítězných 
klubů Ligy mistrů mají z úspěchu svého týmu větší 
zisk, pokud jde o města malá nebo relativně 
neznámá. Větší města, jako například Barcelona, 
Milán nebo Londýn, profitují ze získání fotbalového 
klubového titulu nejméně.  
 
„Mezinárodní zájem o soutěže UEFA poukazuje na to, 
že UEFA coby celosvětová značka se silnou 
evropskou tradicí jde s našimi zájmy perfektně 
dohromady,”dodal John Stuart. 
 
Společnost MasterCard je sponzorem Mistrovství 
Evropy ve fotbale již od roku 1992 a sponzorem Ligy 
mistrů od roku 1994. Obě soutěže jsou nyní počítány 
mezi největší sportovní události na světě. V sezóně 
2004/5 Ligy mistrů UEFA dokonce pocházelo téměř 
50 % diváků z neevropských zemí.  
 
Podle podmínek nedávno obnoveného sponzorství 
s federací UEFA vlastní společnost MasterCard 
výhradní práva v oblasti platebních služeb. Dodatek 
také zahrnuje práva k jiným událostem, které UEFA 
pořádá. Jedná se například o Mistrovství Evropy žen, 
Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let a Mistrovství 
Evropy v sálové kopané. 
 
Úplný seznam odborníků dotazovaných ve studii 
“Football to Footfall” společnosti MasterCard: 

Prof. Tom Cannon Kingston Business School Anglie 
David Smith Redaktor, Sport Business Anglie 
Dr. Benny Peiser Liverpool John Moore University Anglie/ Německo 
Dr. Jean-Francois Nys Docent ekonomie sportu na Univerzitě v Limoges Francie 
Dr. Stefan Steib Ekonom, Státní banka Porýní Německo 
Dr. Markus Kursheidt Katedra sportovního managementu, Ruhrská univerzita, Bochum Německo 
Dr. Volker Treier Ekonom, Německá obchodní a průmyslová komora Německo 
Dr. Sergio Lugaresi Hlavní ekonom, Capitalia Itálie 
Vanessa Morillas Jednatel Footballers Press, All for One Consultants Španělsko 
Angel Barajas Autor studie “Ekonomická hodnota fotbalu. Finanční rentgen španělského fotbalu”, Univerzita ve Vigu Španělsko 
Damir Vrbanovic Ředitel fotbalového klubu Dinamo Záhřeb Chorvatsko 
Edo Pezzi Sportovní komentátor Chorvatsko 
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Karty pro VIP - karty vydávané na vyzvání   
 

Vzhledem ke stále početnější vrstvě velmi bohatých klientů českých bank uvádíme pro inspiraci tvůrců produktů v 
českých bankách příklad péče o klienty v UBS bance v Americe.  

 

UBS Wealth Management US nabízí svým dvěma miliónům klientů s účtem Resource 
Management duální kartový program zahrnující kartu VISA a American Express. 
(Resource Management účet je integrovaný účet pro každodenní transakce, řízení toku 
hotovosti, financování a investičních zdrojů na jediném majetkovém účtu. Klient má 
každodenní možnost vystavovat šeky a jednorázové příkazy spolu s elektronickými 
platbami, a navíc různé druhy financování a úplnou nabídku investičních příležitostí; 
nutno podotknout, že nezajištěných. www.financialservicesinc.ubs.com    
 

Kartový program Resource zahrnuje kartu VISA Signature, která nabízí opakující se 
úvěrový rámec (revolving credit) a kartu American Express, která je typu charge karty. 
Obě karty vydává banka Barclaycard U.S. Obě karty jsou nabízeny ve třech variantách s 
různými bonusy a přínosy podle následující tabulky. 
 

Nejvýše hodnocené karty Charter Visa and American Express budou nabízeny klientům s více než 1,5 miliónů USD 
majetku obhospodařovaného v USB bance. Banka se tak přiřadila do vybrané skupiny produktů, které jsou 
nabízeny jen na "vyzvání": nejdražší je Centurion karta od American Express (roční poplatek 2 500 USD), za karta 
Stratus Rewards pod značkou VISA je americkými bankami požadován roční poplatek 1 500 USD.  
 

Poznámka k pojmu Služby concierge [čti:konsi'eәž]: V původním významu slovo "concierge" označovala domovníka v pařížských hotelových 
domech; vzniklo ve středověku z Comte Des Cierge, dohlížitel nad svíčkami. Pojem se vžil pro služby nabízené v hotelových recepcích (volání taxi, 
vyhledání restaurací a zajímavostí), ve vyšších třídách se snaží uspokojit klienty i "nemožným", s využitím řady servisních společností, které přání 
hostů dokáží splnit. Služba concierge USB nabízí zajištění cest a souvisejících služeb, plánování akcí, zajištění dohledu nad domácností, vyřizování 
pochůzek apod.  
 
cardmag | ft 
 

Ohlédnutí společnosti MasterCard za sponzorstvím letošního FIFA World 
Cup 2006 v Německu  
 
Je jisté, že se držitelé karet MasterCard najdou ve všech věkových skupinách. Proto i program společnosti 
MasterCard spojený se sponzorstvím Mistrovství světa byl nastaven tak, aby byla co nejvíce fanouškům na celém 
světě zprostředkována vášeň této hry, fotbalová „horečka“. 
 

Společnost MasterCard v tomto roce zahájila na podporu svého sponzorství Mistrovství světa v kopané 2006 
globální fotbalovou reklamní kampaň nazvanou „Horečka“. Jednalo se o pokračování známé reklamní kampaně „K 
nezaplacení“, která se v tomto případě nesla ve fotbalovém duchu. Nové spoty ukazovaly, jak se lidé všech vrstev 
nechávají před i během této největší a nejsledovanější sportovní události na světě unášet fandovskou vášní. 
 

Oficiálním fotbalovým mluvčím společnosti MasterCard nebyl ani během letošního šampionátu nikdo jiný, než 
legenda světového fotbalu, Pelé. Společnost MasterCard vydala během mistrovství sérii čtyř článků Pelého, 
v nichž fotbalista komentoval aktuální dění a průběh šampionátu. V každé zemi byly články nabídnuty a 
otištěny  pouze v jednom médiu. V České republice se jednalo o Mladou frontu DNES, na Slovensku pak o deník 
SME. 

Resource Card Program: duální 
Visa/American Express 

Roční  
poplatek 

Bonus: body za každý 
utracený $1 Benefity 

Karta Visa Signature - Select 0 1 - 

Karta Visa Signature - Premier $350 1,5 concierge service limited number of complimentary cruise and 
airline tickets 

Karta  Visa Signature - Charter $1,500 1,5 elite concierge service and an unlimited number of complimenta-
ry airline tickets 
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Co se týká konkrétních cílů, jejichž naplnění společnost MasterCard od této sponzorské aktivity očekávala, lze je 
shrnout v následujících několika bodech: 
 

- Vytváření obchodních příležitostí pro používání platebních karet, jejich vydávání a získávání, a to jak pro 
partnery MasterCard, tak pro obchodníky 
 

- Posílení preferencí značky, věrnosti ke značce, stejně jako posílení jejího image a obecného povědomí o ní 
 

- Vytvoření diferenciace značky 
 

- Poskytnutí exkluzivní přidané hodnoty pro držitele karet MasterCard 
 

V Evropě je sponzorství fotbalu klíčovým prvkem marketingové strategie společnosti MasterCard. Stejně jako 
programy a produkty společnosti, je i sponzorství fotbalu globální, přesahuje jednotlivé hranice, zasahuje do 
všech kultur, hovoří všemi jazyky a je téměř každým vnímáno pozitivně.  
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s poukazem na rizika „neočekávaných důsledků“. 
Připomeňme v té souvislosti zvyšování cen za domácí 
transakce některými bankami před zahájením 
platnosti Nařízení 2560/2001.  
 
V červenci 2006 EK návrh předmětného nařízení 
přijala, ovšem v kompromisní formě která počítá 
s regulací velkoobchodních cen, na zavedení limitů 
cen pro konečného zákazníka stanoví lhůtu dalších 
šest měsíců po datu platnosti nařízení. Neobsahuje 
zatím příchozí hovory v zahraničí zdarma ani volání 
v cizině za místní ceny. Podle plánu Redingové by 
mělo zařízení platit od léta 2007, pro jeho definitivní 
schválení je ovšem ještě nutný souhlas všech 
členských států a Evropského parlamentu.  
 
Zlevněním roamingu chce EK demonstrovat jak 
dokáže řešit problémy které trápí občany Unie, 
kterým má údajně uspořit až 5 miliard Eur ročně. Pan 
José Barroso k tomu řekl: „Potřebujeme Evropu 
výsledků“  což lze chápat jako součást snahy 
zdůvodnit občanům důležitost a nepostradatelnost 
Komise. Ušetřené prostředky budou ovšem podle 
operátorů chybět na investice do rozvoje 
infrastruktury a nových služeb v oblasti 
komunikačních technologií. Aby je telekomunikační 
společnosti nahradily, budou pravděpodobně muset 
uživatelé sáhnout hlouběji do kapes u jiných služeb. 
 
Stejně jako jsou přeshraniční platby v bankovnictví 
technologicky komplikovanější a tím i nákladnější než 
domácí, je náročnější i sestavení přeshraničního 
telefonního spojení. V bankovnictví si  realizace 
Nařízení 2560/2001 vyžádá sjednocení základních 
platebních produktů a vytvoření společného 
clearingového zařízení (Pan European Clearing House 
- PEACH), což se neobejde bez značných 
nákladů,  jak budou postupovat telekomunikační 
operátoři není zatím jasné. 
 
Před rokem 1989 sídlila na pražském nábřeží 
v Holešovicích instituce zvaná Státní plánovací 
komise, která nejen plánovala výrobu všeho co sama 
považovala pro zemi za potřebné, ale i na to 

Bude po SEPA následovat SETA?  

  

SEPA - Single European Payments Area - je 
vytvářena jako prostředí platebního styku nutné 
k realizaci  rozhodnutí Evropské komise, že 
přeshraniční platby v euro musí probíhat za stejných 
podmínek, zejména pokud jde o termíny a poplatky, 
jako obdobné platby v zemi zákazníka. Toto 
rozhodnutí, vyjádřené formálně v Nařízení o 
přeshraničním platebním styku v Euro č. 2560/2001 
si v podstatě vynutilo projekt sjednocení platebních 
produktů a jejich standardizovaného zpracování. Ti 
odborníci z české bankovní komunity, kteří se na 
projektu podílejí, vědí s jakými problémy a postoji 
(nemluvě o nákladech) se v jednotlivých zemích 
tento projekt setkává. Situaci v projektu „evropské 
platební karty“ komentujeme pravidelně na stránkách 
CardMagu. 
 
Nerýsuje se náhodou teď i SETA - Single European 
Telephone Area ?  V únoru 2006 navrhla komisařka 
pro informační společnost a média EK Viviane 
Redingová aby bylo prostřednictvím nařízení EK 
zajištěno, že poplatky za volání ze zahraničí 
(roaming) nebudou vyšší než poplatky za domácí 
hovory a poplatky za místní hovory v navštívené zemi 
budou na úrovni domácích hovorů. Podobnost 
s historií poplatků za přeshraniční platební styk není 
jistě nepřípadná a asi ani náhodná. 
 
Komisařka Redingová vytvořila již v říjnu 2005 
webovou stránku zveřejňující roamingové ceny 
jednotlivých operátorů v různých zemích v naději že 
to operátory přiměje k jejich snižování. K určitému 
snižování roamingových cen skutečně došlo (např. 
Vodafone Passport nebo T-Mobile Cestovatel), podle 
komisařky to však není dostačující.  Do diskuse 
k této, mezi uživateli mobilů jistě populární otázce se 
kromě jednotlivých operátorů zapojila i jejich 
asociace GSMA a organizace evropských 
telekomunikačních regulátorů  European Regulators 
Group. Vesměs připouštějí možnost regulace 
velkoobchodních cen při propojování sítí, svorně však 
pochybují o oprávněnosti maloobchodní regulace 

KOMENTÁŘ 
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přidělovala podle uvážení moudrých úředníků 
socialistického státu příslušné finanční prostředky. 
Také existoval Cenový úřad, jehož úředníci zase 
věděli, kolik má který předmět na maloobchodním i 
velkoobchodním trhu stát. Známým výsledkem této 
úřednické činnosti byl trvalý nedostatek téměř 
veškerého, i když  zase celkem levného, zboží. 
Počínání EK a jmenovitě jejích moudrých komisařů 
začíná tyto archaické instituce silně připomínat. Sice 
na jedné straně volá po silné a ničím nenapadnutelné 
konkurenci a volném trhu, současně však chce 
stanovovat cenové limity jako v případě roamingu, 
sjednocovat  bankovní produkty do stejného 
„porovnatelného“ kabátu, nebo nařizovat Microsoftu 
otevřít své know-how konkurenci.  

Úředníci se neustále snaží získat větší moc a více a 
více regulovat chování společnosti. Přitom jim jen 
málo záleží na tom, zda svým úřadováním nějak, ať 
už kladně nebo záporně, ovlivní produktivitu těch, 
kteří je živí. Oni přece žijí nezávisle - z daní.  
 
V této souvislosti se nabízí příležitost vzpomenout 
nedávných narozenin profesora Cyrila Northcote 
Parkinsona (nar. 30.7.1909). Jeho teorii množení 
úředníků zcela nezávisle na předmětu „úřadování“ se 
zdá život i aparát EK stále více potvrzovat. Ale kdo 
nás bude živit až se všichni staneme úředníky 
 
 cardmag | mz  

HUMOR 

Zloděj si zavolal okradené majitelce platební karty o sdělení jejího PIN 
 
Žena přijala prapodivný telefonát, kdy zavolal zloděj její kabelky, když zjistil, že v ní nalezená platební karta je 
mu bez PINu k ničemu. Zloděj, který volal krátce poté, co se v jejím domě zmocnil její ATM karty, se představil 
jako policista a požádal ji o sdělení PINu. Ženu informoval, že na policejní stanici byla odevzdána její kabelka a 
policie potřebuje PIN, aby kartu mohla zablokovat. 

Žena se zachovala neobvykle, nepadla do pasti zloděje a zavolala skutečnou policii. 

A poučení z této skutečné bajky (stalo se 12.12.2005):  
Nikdy nesdělujte PIN ani pracovníku banky ani policii, PIN je výhradně vaším duševním majetkem. 
 

Ptáte se, kam se poděl váš oblíbený pokladník? 

  

 (Převzato z NCR News) 
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KALENDÁŘ AKCÍ 

IIR 
CARDS Praha 

Hotel 
Diplomat 

12-13. 
září  

2006 www.konference.cz 

Čipové karty v praxi/Čip-prostředek zabezpečení/Věrnostní programy 

 

IIR 
Front office v bankách Praha 

Hotel 
Diplomat 

12-13. 
září  

2006 www.konference.cz 

Distribuční síť a její optimální rozložení/Spokojení klienti = růst obchodu 

  

  EFMA 
Cards and Payments 2006 Paris  

Rive Gauche  Hotel 
18.-20. 

září  
2006 www.efma.com/cards 

Meet with high-level cards experts from all continents 

  

IIR 
Product management v bankovnictví 

trénink 
Praha  

Corynthia 
Panorama 

19.-20. 
září 

2006 www.konference.cz/marketing.cfm 

Vývoj finančního produktu/Marketingová komunikace 

  

case 
SmartCard 2006 Opatija 

Croatia 
25.- 27. 

září 
2006 www.case.hr 

  

 

Terrapin 
Loyalty World London 

UK 
26.- 29. 

září 
2006 www.loyalty-world.com/2006/loyalty 

  

 

IIR 
Techniky řešení konfliktů, 

komunikace a prezentace pro product managery Praha  
Corynthia 
Panorama 

3.- 4. 
října  
2006 www.konference.cz 

Suverénní komunikace v produktovém marketingu/ Komunikační styly 

 

IIR 
3 dny pro banky Praha  

Dorint  
DonGiovanni 

28.- 30. 
listopadu 

2006 www.konference.cz 

Perspektivy bankovnictví/Zaostřeno na retail/Korporátní bankovnictví 

 

SMI 
Nordic Card Markets 

Stockholm leden 
2007   
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TIP CARDMAGU 

 
V květnu  vyšla zatím poslední kniha ing.Pavla Juříka pod názvem 
Platební karty Velká encyklopedie 1870 - 2006. Kniha vyšla pod patronací 
společnosti MasterCard ČR v nakladatelství Grada. Autor ve své publikaci 
souhrnným a encyklopedickým způsobem vtahuje čtenáře do odvětví 

 

… pro uživatele ASPI 
 

Letní prázdniny nám nedávno skončily, ale jsou mezi námi ti, kteří plánují již v tuto dobu pobyt na horách nebo 
v teple o jarních prázdninách 2007. Pro ty, kteří si s předstihem chtějí rezervovat dovolenou se svými potomky o 
jarních prázdninách a nejsou si jisti termínem prázdnin máme tip jak na to … s využitím systému ASPI.  
 

Jak v ASPI vyhledat termíny jarních prázdnin? 
 

Zadejte do pole Zdroj zkratku SB ( = Sbírka zákonů) a do pole V textu kombinaci pojmů Jarní prázdniny a název 
okresu, v němž Vaše děti chodí do školy. 
 

Př.: jarní prázdniny*Mělník 
 

Doporučení: 
 

1. systém používá češtinu, proto při vyhledávání zeměpisných názvů musíte dodržet pravidla pravopisu a psát 
zeměpisné názvy s velkými písmeny. 
 
2. použití logického operátoru „*“ říká systému, že má hledat ty předpisy, v nichž se současně vyskytují oba 
zadané pojmy. 
 

Systém Vám vyhledá mimo jiné vyhlášku MŠ č. 16/2005 Sb. a v její příloze najdete právě ty své termíny na roky 
dopředu … až do roku 2010. Můžete tedy vesele objednávat hory, případně nechutně levné letenky na několik 
let dopředu … více informací o systému ASPI naleznete na www.aspi.cz 
 

cardmag | rk s přispěním ok 

 
… na bylinkové brambory z Gargána 

Asi je přirozené, že se ještě ohlédneme za právě končícím létem a 
stylově se podíváme do země nových fotbalových mistrů světa, do 
Itálie. Z poloostrova Gargano z jihu Itálie Vám přinášíme tip na po-
měrně netradiční úpravu brambor … 
 
Připravte si 1kg středních nebo menších brambor, operte je a rozkrá-
jejte na podélné čtvrtky a dejte do vroucí osolené vody na 10 minut 
předvařit. Mezitím rozehřejte troubu (klasickou, horkovzdušnou nebo 
gril …) a nasekejte si větší množství čerstvých bylinek. Nešetřete a 
čím víc čerstvých bylinek použijete, tím lepší zážitek z pokrmu si při-
pravíte. Základem by měl být rozmarýn, petrželka, oregáno, tymián, 

případně libeček, estragon, zelený koriandr, pažitka či bazalka, zkrátka co právě roste za oknem … V případě 
nutnosti použijte sušené bylinky, ale pokud můžete, dejte je s čerstvými alespoň napůl. Předvařené brambory 
naskládejte do pekáče šlupkou dolů, pokapte olivovým olejem (ani tady nemusíte šetřit), zasypte bylinkami, 
lehce dosolte a dejte na 20 minut dopéct do trouby (na 200 stupňů). Po 15 minutách brambory prohrábněte 
vidličkou, přidejte prolisovaný česnek (aspoň 4 stroužky) a nechte dopéct. Úžasné na tomto receptu je nejen 
jeho jednoduchost, ale i to, že jej můžete velmi lehce obměnit např. přidáním oliv, cibulky, šunky nakrájené na 
kostičky, můžete vše zasypat parmazánem … prostě libovolně kombinovat tyto ingredience, protože v jakékoli 
kombinaci se s brambory náramně doplňují a výsledná chuť už je jen na vaší fantazii nebo momentálních mož-
nostech obsahu spíže. Konzumovat je můžete v létě samostatně a až přijdou plískanice a fujavice, budou určitě 
vhodnou přílohou k pořádnému kusu masa. 
 
cardmag | rk s přispěním ok | foto rk 

… na publikaci Platební karty Velká encyklopedie 1870 – 2006  
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Podzimní cardforum 2006  

 

Tradiční podzimní setkání odborníků z kartového odvětví v ČR pod názvem cardforum se uskuteční ve dnech 
20.-22. listopadu 2006 v hotelu Srní na Šumavě. Třídenního setkání se účastní mj. zástupci bank, platebních 
systémů, dodavatelů technologií a systémových řešení, dále zástupci výrobců karet a koncových zařízení ATM a 
POS. Konference se koná s významným finančním přispěním generálních a oficiálních partnerů. 

oficiální partneři 

generální partneři 




