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EDITORIAL …

street gallery
Češi patří mezi nejkulturnější národy na světě a odkaz a bohatství minulosti přesahují svým
významem naší zemi a současnost. Architektonické bohatství Prahy dělá z tohoto města naprosto
unikátní a výlučnou architektonickou galerii, kde se prolínají učebnicovým způsobem veškerá období
od románského slohu až po současnost, včetně jedinečného českého kubismu.
Budeme schopni navázat na velikost ducha našich předků a přispějeme k rozvoji a známosti
současné české kultury?
Češi k tomu nepotřebují olympiádu (navíc je málo uvěřitelné, že by diktát a zájem globálních
olympijských sponzorů směřoval na tak komerčně malý trh jako je Česko) … Češi potřebují přijít
s novým kulturním konceptem, který by se stal zároveň odkazem pro budoucí generace.
Češi potřebují začít seriozně uvažovat o oslovení významných světových architektů (kteří jsou přece
jen pro zahraničí známější než architekti domácí, byť jistě schopní a kreativní) a dát jim nejen
pražský prostor pro vytvoření či spojení vizionářské architektury s geniem loci naší krásné země;
potom by i v budoucnu velká část
zahraničních turistů neváhala obětovat
nějaký ten peníz, aby spatřili propojení
nové architektury s českou historií a
kulturou.
Češi si dovedou představit, že by se
procházeli
po
mostě,
který
by
vyprojektoval Santiago Calatrava, že by
obdivovali
moderní
výstavní
síně
s podpisem Daniela Liebeskinda, že by
navštěvovali sportoviště, kterým by
vtiskla tvář Zaha Hadid, že by obdivovali
originalitu děl z atelieru Nicholase
Grimshaw & Partners, že by je inspirovaly
silné
charakteristiky
budov
s nenapodobitelným rukopisem Franka
Gehryho.
Zatím, než se zhmotní sny a velkorysé
představy, můžeme i my sami přispět
k obohacení a ozvláštnění (i humornému)
naší kultury, našich ulic, vždyť ulice je
jedna velká galerie!

S úctou

Roman Kotlán

Předseda sdružení pro bankovní karty
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

Praha, 6. května 2008 Společnost MasterCard realizovala
v březnu tohoto roku průzkum,
jehož záměrem bylo zjistit názor
tuzemských firem na úroveň
korporátního bankovnictví v České
republice. Respondenty průzkumu byli samotní klienti
firemního bankovnictví – tedy finanční ředitelé
předních českých firem. Realizovaný průzkum je
součástí letošního ročníku prestižního ocenění
MasterCard Firemní banka roku, které odráží kvalitu
bankovních služeb poskytovaných podnikatelským
subjektům.

Služeb Finančního arbitra České
republiky za 1. pololetí využilo více
spotřebitelů.
Za prvních šest měsíců roku 2008 obdržela kancelář
Finančního arbitra České republiky celkem
306 podnětů k vyřízení, z toho bylo 55 přijatých
návrhů na zahájení řízení, 132 písemných dotazů a
119 telefonických podnětů. Za celý předcházející rok
2007 bylo doručeno k vyřízení celkem 370 podnětů.
Zvýšený zájem o služby kanceláře Finančního arbitra
České republiky je důsledkem intenzivnější mediální
činnosti, ve snaze zvýšit povědomí o této bezplatné
službě spotřebitelům. Ze zahájených případů tvořily
většinu především spory vzniklé s užíváním
platebních karet a spory vzniklé z převodů peněžních
prostředků. Došlé písemné a telefonické podněty se
pak jsou nejvíce zaměřovaly opět na platební karty a
převody peněžních prostředků, dále pak na smluvní
podmínky, poplatky, spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Z realizovaného průzkumu vyplývá, že si naprostá
většina společností (98%) vybírá služby a produkty
více než jedné banky. Nejvíce společností (32%)
uvedlo, že souběžně využívá služeb nabízených
čtyřmi bankovními institucemi. Dalších 30% firem
využívá pak produkty a služby více něž pěti bank.
Toto rozprostření poptávky mezi více bankovních
institucí dává jednotlivým firmám větší možnost
porovnat kvalitu a ceny bankovních produktů. Dalším
z důvodů pro využívání služeb více bankovních domů
je také diverzifikace rizika. Respondenti dále uváděli,
že za jejich rozhodnutím stojí i možnost získat vyšší
úvěrový rámec.

Od počátku roku bylo Finančním arbitrem České
republiky publikováno téměř šest desítek článků,
rozhovorů a vystoupení v televizních pořadech.
Téměř deset procent podnětů pak bylo doručeno
prostřednictvím nových webových stránek, které jsou
v provozu od dubna tohoto roku
www.financniarbitr.cz.
Tyto webové stránky za tři měsíce zaznamenaly více
jak třináct tisíc zhlédnutí. Nejvíce byly využívány
návštěvníky z České republiky, dále pak
prostřednictvím uživatelů z USA, Slovenska,
Německa, Polska i Itálie. V anketách na webových
stránkách Finančního arbitra pak hlasovalo téměř
1900 respondentů.

"Finančních ředitelů jsme se mimo jiného ptali, jak
hodnotí posun korporátního bankovnictví za uplynulé
dva roky. Zhruba 70% společností pokládá služby
nabízené bankovním sektorem za lepší než
v minulosti, což je pro tuzemské banky pozitivní
signál," komentuje výsledky průzkumu Ján Čarný,
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Někteří respondenti
však upozorňovali také na zhoršující se trendy.
Jedním z nich takových podle nich snížení kvality
obsluhy korporátních poradců, což souvisí s větším
počtem společností, jež mají na starosti," doplnil Ján
Čarný.

cardmag | rk | Finanční arbitr České republiky
www.finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz

Všechny společnosti uvedly, že mají zřízený běžný
účet, jakožto produkt nutný k chodu firmy. Firemní
platební karty používá 91% oslovených firem a třetím
nejpoužívanějším produktem je mezinárodní platební
styk (89%), což poukazuje na provázanost
tuzemských firem se zahraničím. Mezi další nejčastěji
používané produkty se řadí bankovní garance,
kontokorentní úvěr, provozní a investiční úvěry,
cashpooling a dokumentární akreditiv.

Průzkum společnosti MasterCard
přináší pohled českých firem na
úroveň korporátního bankovnictví
v ČR
* Většina významných společností v
ČR využívá služby a produkty čtyř a
více bankovních institucí

Podobný průzkum zaměřený na firemní bankovnictví
realizovala společnost MasterCard již v roce 2006.
Odpovědi ve dvou sledovaných obdobích umožňují
zajímavé srovnání a vývoj v používání firemních
bankovních služeb.

* Nejčastěji používanými produkty
firemního bankovnictví jsou: běžný
účet, firemní platební karty, mezinárodní platební
styk, bankovní garance, kontokorent a provozní úvěr

"Téměř u všech firemních produktů můžeme za
poslední dva roky vysledovat nárůst jejich používání.
Největší nárůst (o 55%) je patrný u bankovních
garancí. Druhý největší posun zaznamenaly platební
karty, které se od roku 2006 posunuly z pozice

* Počet firem, které začaly používat firemní platební
karty, vzrostl za poslední dva roky o 23%
* 70% oslovených společností hodnotí služby
firemního bankovnictví jako lepší než před dvěmi lety
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to jak podle vlastních zkušeností, tak podle
materiálů, které k tomuto účelu poskytují jednotlivé
banky.

čtvrtého nejpoužívanějšího produktu na druhé místo,
hned za běžný účet. Počet firem, které začaly
používat firemní platební karty vzrostl za poslední
dva roky o 23%," uvedl Ján Čarný.

Výsledky loňského ročníku MasterCard Firemní banka
roku:

V rámci realizovaného průzkumu reflektovali
respondenti také slabé stránky v oblasti firemních
bankovních produktů. Obecně lze říci, že většině
společností nevyhovuje příliš vysoký sazebník
poplatků a nepružnost či jakási strnulost spojená s
byrokracií. Respondenti často uváděli nedostatečnou
rychlost transakcí a příliš vysokou cenu účtovanou za
mezinárodní platební styk. Celých 7% respondentů
je s firemními produkty natolik spokojeno, že
neshledávají žádné slabé stránky.

1.místo: Komerční banka
2. místo: ČSOB
3. místo: Česká spořitelna
Průzkum o korporátním bankovnictví a firemních
platebních kartách realizovala společnost MasterCard
v období od 5. do 31. března 2008. V rámci
průzkumu byli osloveni finanční ředitelé předních
českých firem, a to na základě databáze sdružení
CZECH TOP 100. Průzkumu se zúčastnilo celkem 84
firem. Výsledky průzkumu lze porovnat s obdobnou
anketou, kterou společnost MasterCard realizovala
v roce 2006, což dává u jednotlivých výsledků
možnost definovat trend v posunu spotřebitelských
preferencí a názorů oslovených korporací.

Průzkum je součástí letošního ročníku prestižního
ocenění MasterCard Firemní banka roku, které odráží
kvalitu bankovních služeb poskytovaných
podnikatelským subjektům. Toto ocenění je
samostatnou kategorií v rámci žebříčku
nejvýznamnějším firem v ČR, který každoročně
vyhlašuje Sdružení CZECH TOP 100. O výsledcích
rozhodují finanční ředitelé nejvýznamnějších firem a

cardmag | rk | ogilvy

Firemní platební karty představují
jeden z nejpoužívanějších
produktů firemního bankovnictví

mají tuzemské firmy postoj
k firemním platebním kartám.
Průzkum mimo jiného ukázal, jak
a proč společnosti tento produkt
používají, v čem vidí jeho největší
přednosti a také to, jak jsou
s nabídkou firemních karet na českém trhu
spokojeny. Průzkum je součástí letošního ročníku
prestižního ocenění MasterCard Firemní banka roku,
které odráží kvalitu bankovních služeb poskytovaných
podnikatelským subjektům.

Firemní platební karty používá 91%
velkých společností. Nejsilnějším
motivem pro jejich využívání jsou
jednoznačně služební cesty
Nabídku tuzemských bank v oblasti
firemních karet hodnotí téměř všechny oslovené
společnosti pozitivně

Z realizovaného průzkumu vyplývá, že firemní
platební karty používá 91% významných českých
společností. V porovnání s rokem 2006 se podíl
společností používajících firemní karty zvýšil o 23%.
Z odpovědí dále vyplývá, že firemní platební karty
jsou používány dlouhodobě. Téměř polovina
respondentů (45%) totiž uvedla, že firemní platební
kartu používá jejich společnost 10 let. Čtvrtina
respondentů uvedla dokonce období delší. O

Rozsáhlé a komplexní pojištění, možnost volby
individuálního čísla PIN či tvorba vlastního designu
karet – to jsou jedny z vlastností, které by české
firmy u platebních karet ocenily
Praha, 6. května 2008 – Cílem průzkumu, který
realizovala společnost MasterCard mezi finančními
řediteli nejvýznamnějších českých firem, bylo kromě
pohledu na korporátní bankovnictví také zjistit, jaký
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"Dalším ze zajímavých zjištění průzkumu je také fakt,
že by polovina dotázaných firem uvítala možnost
určit si vlastní design firemní platební karty. Pod
tímto personalizovaným designem si můžeme
představit například umístění firemního loga na
přední stranu karty."

pozitivním vývoji segmentu firemních karet vypovídá
také fakt, že 80% společností, které karty zatím
nepoužívají, v budoucnosti se zavedením tohoto
produktu počítají.
"Podle průzkumu jsou nejsilnějším impulsem pro
používání firemních platebních karet služební cesty.
Tento důvod uvedlo 44% respondentů. Dalšími
významnými motivy pro používání tohoto produktu
firemního bankovnictví je pohodlnost a operativnost
při platbách za zboží a služby, omezení manipulace
s hotovostí, větší bezpečnost, ale také zjednodušení
vnitropodnikových finančních procesů či jistá forma
standardu v reprezentaci při obchodních jednáních,"
uvedl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe
pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.

Stávající nabídku tuzemských bank v segmentu
firemních karet hodnotila většina oslovených
společností (89%) pozitivně. Oproti roku 2006 se
jedná o výrazný posun směrem k větší spokojenosti
firem. Před dvěmi lety hodnotilo nabídku firemních
karet jako velmi dobrou pouhých 6% společností,
v letošním roce udělilo toto nejlepší hodnocení téměř
40%.
Respondenti průzkumu odpovídali také na to, jaké
služby by jejich firemní karta měla ideálně nabízet.
Naprostá většina dotázaných považuje za vlastnosti
takovéto ideální karty především komplexní pojištění.
Důraz byl kladen nejen na cestovní a úrazové
pojištění, ale také na pojištění právní ochrany či
pojištění proti ztrátě či krádeži. Mezi dalšími
vlastnostmi se objevila například možnost volby
vlastního PINu či požadavek, aby bylo nutné zadávat
PIN při každém použití karty.

I další z dotazů, tedy na co konkrétně jsou firemní
karty nejčastěji využívány, hovoří ve prospěch
služebních cest a s nimi spojených nákladů. Firemní
platební karty jsou nejčastěji používány k úhradě
ubytování, občerstvení, pohonných hmot, dálničních
poplatků či taxislužby. U zahraničních služebních cest
jde především o použití při placení letenek, letištních
poplatků a nákladů spojených s reprezentací.
Nejrozšířenějším typem firemních platebních karet
jsou karty debetní, které jsou využívány v 72%
společností. Debetní karty umožňují čerpat finanční
prostředky pouze do výše disponibilního zůstatku a
na rozdíl od karet kreditních neumožňují jejich
držitelům čerpat úvěr.

Realizovaný průzkum je součástí letošního ročníku
prestižního ocenění MasterCard Firemní banka roku,
které odráží kvalitu bankovních služeb poskytovaných
podnikatelským subjektům. Toto ocenění je
samostatnou kategorií v rámci žebříčku
nejvýznamnějším firem v ČR, který každoročně
vyhlašuje Sdružení CZECH TOP 100. O výsledcích
rozhodují finanční ředitelé nejvýznamnějších firem a
to jak podle vlastních zkušeností, tak podle
materiálů, které k tomuto účelu poskytují jednotlivé
banky.

"Z průzkumu dále vyplývá, že firemní platební karta
není v dnešní době zdaleka jen výsadou a prestiží
nejvyššího managementu. Firemní karty plní
především svou funkčnost a k dispozici je mají
z velkého dílu také lidé, kteří je potřebují k výkonu
své práce, zaměstnanci, kteří hodně cestují či osoby
zodpovědné za nákupy zboží," dodává Ján Čarný.
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Praha, 19. června 2008 – Na základě hlasování
finančních ředitelů nejvýznamnějších firem
sdružených v CZECH TOP 100 bylo 19. června
uděleno prestižní ocenění MasterCard Firemní
banka roku 2008. Iniciátorem této speciální
kategorie vyhlašované v rámci žebříčku 100
nejvýznamnějších firem České republiky je
společnost MasterCard Europe, která tímto způsobem
nabízí českým firmám objektivní zhodnocení
firemního bankovnictví. Certifikát stvrzující vítězství
v ocenění MasterCard Firemní banka roku 2008
bude předán v průběhu slavnostního večera Sdružení
CZECH TOP 100 v Národním divadle v Praze. Vítězem
a držitelem ocenění MasterCard Firemní banka
roku 2008 se stala ČSOB. Druhé místo patří
Komerční bance, která dominovala minulým
ročníkům ocenění. Třetí místo mezi nejlepšími
bankami obsadila Citibank.

Diners Club Czech získal DCI
Commercial Products Award 2007
Diners Club Czech
uspěl v hodnocení
j e d n o t l i v ý c h
zastoupení Diners Club
International (DCI) a získal ocenění v kategorii
firemních produktů za rok 2007.
Získání ocenění Best Corporate Performance s
naznačuje, še ćeské zastoupení společnosti Diners
Club si vede velmi dobře nejen ve srovnání s
ostatními frančízami DCI, ale také ve srovnání s
konkurencí ostatních značek. "Firemní klientela v
současnosti představuje zhruba 40% našich držitelů
a zejména na mezinárodním poli je v této oblasti
obrovská konkurence. Proto je pro nás ocenění v této
kategorii tak vðznamné a máme z něj všichni velkou
radost," říká Ing. Eva Kárníková, MBA, generální
ředitelka Diners Club Czech.

"Titul MasterCard Firemní banka

roku udělujeme letos již čtvrtým
rokem. Prostřednictvím tohoto
ocenění přinášíme českým firmám
objektivní informace o kvalitách
s l u ž e b j e dn otl i v ý c h ba n k .
Na všech třech předních pozicích jsme zaznamenali
změnu oproti loňskému roku, což ukazuje
na dynamičnost tohoto sektoru a neustále se
vyvíjející názor finančních ředitelů českých firem,"

DCI Commercial Products Award je ocenění
udělované každoročně tomu zastoupení, které
dosahuje nejlepších výsledků jak z hlediska
celkového počtu vydaných firemních karet a jimi
realizovaného objemu transakcí, tak z hlediska
objemu transakcí realizovanðch prostřednictvím
deponovaných účtů. Dalším kritériem je i meziroční
nárůst v jednotlivých kategoriích.

komentoval výsledky ocenění Ján Čarný, generální
ředitel společnosti MasterCard Europe pro Českou
republiku, Slovensko a Ukrajinu.

Diners Club Czech zastupuje v České republice
mezinárodní asociaci Diners Club International, která
se specializuje na vydávání platebních karet Diners
Club. V České republice působí již od roku 1998.
Kartu Diners Club v tuzemsku více než 10 tisíc klientů
a akceptuje ji téměř 40 tisíc obchodních míst.
Celosvětově bylo vydáno více než 10,5 milionů karet
Diners Club, které mohou klienti používat na více než
13,5 milionech obchodních míst ve 200 zemích světa.

"Jak vyplývá z nedávných průzkumů MasterCard,
důležitost firemního bankovnictví neustále roste.
Firmy využívají současně služeb čtyř, pěti i více bank.
Finanční ředitelé těchto firem tak mohou srovnat
nabídku i kvalitu služeb jednotlivých bank a
objektivně tak určit ty nejlepší," dodal Ján Čarný.
"Pro české společnosti, které v současné době váhají
s výběrem banky, mohou výsledky ocenění posloužit
jako reference ostatních firem a
pomoci jim
zorientovat se v pestré nabídce korporátních
produktů na českém trhu."

Kreditní karta Diners Club je typu charge, tj.
umožňuje klientovi nákup zboží či služeb
prostřednictvím bezúročného úvěru s odloženou
splatností až 55 dní. Po skončení kalendářního
měsíce jsou všechny transakce vyúčtovány a klient
uhradí celkovou sumu útrat naráz. Karta Diners Club
není vázána k žádnému konkrétnímu bankovnímu
účtu.

"V roce 2007 ČSOB v oblasti firemního bankovnictví
pokračovala v trendu plnohodnotného finančního
poradenství, které podporuje dlouhodobý rozvoj
našich klientů službami šitými na míru. Ať už jde o
naše zkušenosti, mezinárodní know-how, znalost trhu
nebo produkty, vždy jsme se snažili z těchto základů
čerpat to nejlepší, co klienti potřebují," řekl Petr
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Titulem "MasterCard Firemní
banka roku 2008" se může pyšnit
ČSOB

Knapp, člen představenstva a vrchní ředitel pro
korporátní bankovnictví ČSOB.

Zhruba 70% firem, se kterými je MasterCard v
kontaktu, pokládá služby nabízené bankovním
sektorem za lepší než v minulosti. Banky si hýčkají
firemní klientelu rozmanitou nabídkou produktů a
služeb a soustředí se nejen na růst kvality, ale také
na poskytování celé škály bankovních produktů
určených firemní klientele. Podle průzkumu
společnosti MasterCard realizovaného mezi
finančními řediteli předních českých firem je možné
zaznamenat u firemních produktů nárůst jejich
používání. Z průzkumu vyplývá, že nejčastěji

Finanční ředitelé nejvýznamnějších
firem v České republice letos již
počtvrté udělili titul MasterCard
Firemní banka roku. Pro letošní rok
putuje ocenění do rukou ČSOB.
V těsném závěsu za vítězem se umístila Komerční
banka, pomyslný bronz pro rok 2008 získala Citibank.
Oproti loňskému roku tak došlo ke změnám na všech
třech stupních vítězů.

cardmag no 3/08

10

© 2008

bankami

používaným firemním bankovním produktem je
běžný účet jakožto produkt nutný k chodu firmy.
Firemní platební karty používá 91% oslovených firem
a třetím nejpoužívanějším produktem je mezinárodní
platební styk (89%), což poukazuje na provázanost
tuzemských firem se zahraničím.

> novace a vzájemná kompatibilita bankovních
produktů
> kvalita a spolehlivost poskytovaných služeb
> vstřícnost bank při vyřizování klientských
požadavků.

Z výsledků průzkumu je zároveň zřejmý nárůst
používání téměř všech korporátních bankovních
produktů za poslední dva roky. Tento fakt potvrzuje,
že bankovní produkty se stávají běžným pomocníkem
českých firem, což podtrhuje důležitost správného
výběru banky. Ocenění MasterCard Firemní
banka roku si klade za cíl usnadnit tuzemským
společnostem volbu korporátní banky.

Společnost MasterCard je již čtvrtým rokem
partnerem Sdružení CZECH TOP 100. Obě
společnosti chtějí pomocí ocenění MasterCard
Firemní banka roku zdůraznit fakt, že kvalitní
bankovní služby jsou v každé zemi jednou ze
základních podmínek pro úspěšný rozvoj
podnikatelského prostředí.

O výsledcích ocenění MasterCard Firemní banka
roku 2008 rozhodla porota složená z finančních
ředitelů nejvýznamnějších firem v České republice.
V rámci letošního ročníku ocenění bylo osloveno více
než 150 porotců, do hodnocení bank se zapojilo
téměř sto z nich. Porotci posuzovali jednotlivé banky
především podle vlastních zkušeností, k dispozici ale
měli také podklady, které k tomuto účelu poskytly
jednotlivé banky.

Výsledky posledních dvou ročníků ocenění
MasterCard Firemní banka roku:

Při hodnocení bankovních služeb vycházeli finanční
ředitelé především z konkrétních zkušeností z oblastí,
jakými jsou:

1. místo: Komerční banka
2. místo: ČSOB
3. místo: Česká spořitelna

Rok 2008
1. místo: ČSOB
2. místo: Komerční banka
3. místo: Citibank
Rok 2007

cardmag | rk | ogilvy
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

V Evropě byla překonána hranice
300 milionů vydaných karet
Maestro

mobilní telefony. V lednu Garanti Bank a společnost
Turkcell informovaly o projektu, v rámci něhož se
v Turecku začaly prodávat první mobilní telefony
s bezkontaktní platební technologií PayPass. Projekt
"mobilní peněženky" završí v závěru letošního roku
propojení mobilních telefonů vybavených technologií
PayPass s kreditní kartou Bonus Trink od banky
Garanti;

Praha, 12. května 2008

Společnost MasterCard oznámila
své provozní výsledky v
evropském regionu za 1. čtvrtletí
letošního roku. Jedním
z nejvýznamnějších úspěchů je
překonání hranice 300 miliónů vydaných karet
Maestro v Evropě.

* Významnou obchodní událostí tohoto čtvrtletí pro
nás bylo rovněž rozhodnutí Royal Bank of Scotland
zavést nejnovější platební platformu MasterCard
nazvanou MasterCard inControl. MasterCard
inControl bude nabízena firemním klientům ve Velké
Británii a vydavatelům karet umožní vybudovat
individuálně přizpůsobené obchodní a spotřebitelské
aplikace.

Počet karet Maestro vydaných partnerskými
finančními institucemi v Evropě meziročně vzrostl o
4,5% na 301 miliónů. Evropští držitelé karet mohou
nyní karty Maestro používat k nákupům v 6,4
miliónech obchodních míst na celém kontinentu.
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V meziročním porovnání vykázal evropský region
dvojciferný růst hrubé dolarové hodnoty transakcí
realizovaných kartami MasterCard (17,4%), objemu
plateb u obchodníků (18,0%), počtu nákupních
transakcí (14,2%), počtu výběrových transakcí - tj.
jak z bankomatů, tak ve formě výběru hotovosti na
pokladnách – tzv. cashback - (11,8%) i počtu
vydaných karet (18,6%).

VISA Europe pokračuje v zavádění
bezkontaktních platebních karet
Praha, 16.května 2008 - Visa
Europe opět rozšířila počet míst,
kde je nabízena služba Visa
payWave. Ve spolupráci s francouzskou Banque
Populaire Group odstartovala projekt Flash card na
podporu placení bezkontaktní platební kartou Visa
Carte Bleue. Zkušební provoz začal již v listopadu
2007 ve spolupráci s dvěma sty obchodníky - klienty
Banque Populaire Group. Téměř čtyřem tisícům
majitelům platební karty "Banque Populaire Flash
card" tak umožnil platit drobné výdaje v rekordně
krátké době.

K 31. březnu 2008 vydaly partnerské finanční
instituce v Evropě celkem 185 miliónů karet
MasterCard (bez značek Maestro a Cirrus), v prvním
čtvrtletí letošního roku uskutečnili držitelé karet
téměř jeden a půl miliardy nákupních transakcí a
karty MasterCard bylo možné používat na sedmi a
půl miliónech akceptačních míst.
"Rok 2008 jsme začali skvěle. Vynikající výkon

Flash card vydanou Banque Populaire mohou její
majitelé používat k bezkontaktním platbám částek do
20 EUR, které se běžně platily v hotovosti. Stejnou
kartu je ale samozřejmě možné používat k platbám
tradiční formou (za použití PIN), pokud nákup tuto
částku přesáhne.

v regionu potvrzuje, že Evropa i nadále hraje hlavní
úlohu v celosvětově úspěšném působení společnosti
MasterCard. Více než tři sta miliónů karet Maestro
v rukách evropských spotřebitelů ukazuje, že
konečně vzniká skutečná evropská ekonomika bez
hranic. Evropští spotřebitelé berou kartu Maestro
jako "elektronické euro", které jim umožňuje
nakupovat na miliónech obchodních míst nejen na
evropském kontinentu, ale i na celém světě,"
prohlásil Javier Perez,
MasterCard Europe.

prezident

Celosvětové zavádění technologie Visa payWave
zjednodušuje a urychluje průběh transakcí u
obchodníků, kteří bezkontaktní Visa karty akceptují.
Podobný program implementace probíhá ve Velké
Británii, Španělsku, Turecku, Švýcarsku, ale i ve
Spojených státech, Kanadě, Koreji, Taiwanu, Malajsii,
Singapuru nebo Guatemale. Ve Francii se Visa
Europe podílí i na projektech k zavádění "Payez
Mobile” (mobilních plateb) tedy plateb pomocí
mobilních telefonů, které probíhají ve Strasburgu a v
Cean.

společnosti

V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl MasterCard
v Evropě řady dalších významných obchodních
úspěchů:
* V lednu uzavřel MasterCard Europe významnou
smlouvu s
Global Payments Europe, s.r.o. o
implemetaci bezkontaktní technologie MasterCard
PayPass do České republiky a na Slovensko. Uzavření
této spolupráce je klíčové pro zavedení technologie
bezkontaktních plateb PayPass do těchto dvou zemí.

cardmag | rk | mmd

* Došlo k dalšímu výraznému rozšíření bezkontaktní
plateb pomocí MasterCard PayPass – poprvé byla
zavedena platební technologie PayPass využívající
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American Express a partnerské
banky v Evropě

V Evropě je do sítě GNS zapojeno 31 finančních
domů, smlouvy s AmEx mají tři různé formy.
Nejčastější formou je statut nezávislého operátora
(Independent Operator - IO) v zemích kde AmEx
nevydává karty v domácí měně a tuto roli přebírá
místní partner. Smlouvy mohou zahrnovat jen issuing
nebo jen acquiring, případně obojí. Variantou je
licence (Network Card License - NCL) užívaná
v zemích, kde AmEx svými pobočkami zajišťuje
issuing i acquiring, partnerská banka karty AmEx
pouze vydává. Třetí možností je Joint Venture (JV),
zahrnující issuing i acquiring.

American Express vedle své
centralizované aktivity vydávání a
acquiringu vlastních karet
prostřednictvím svých poboček má
uzavřeny partnerské smlouvy se
115 bankami v rámci tzv. Global Network Services
(GNS), světové sítě řízené z Londýna. V r. 2007 bylo
v oběhu 20,3 milionu karet vydaných těmito
partnery, celkový objem jejich platbami dosáhl 52,9
mld USD což představuje pětiletý nárůst 35,3, resp.
49,4 procent.

Přehled evropských partnerů:
Albánie

Alpha Bank

IO

Azerbajdžan

International Bank of Azerbaijan

IO

Belgie

Fortis Bank

IO

Británie

Lloyds TSB, MBNA

Bulharsko

Postbank

NCL
IO

Česká Republika

Komerční Banka

IO

Dánsko

Danske Bank (issuing), PBS (acquiring)

IO

Estonsko

Swedbank

IO

Francie

Credipar, Finaref

Chorvatsko

Privredna Banka Zagreb

IO

Irsko

Bank of Ireland , Elavon Merchant Serv. (acq)

IO

Island

Kreditkort

IO

Kazachstan

Kazkommertsbank

IO

Kypr

Bank of Cyprus

IO

Lotyšsko

Parex Banka

IO

NCL

Litva

Parex Bankas

IO

Maďarsko

OTP Bank

IO

Malta

Bank of Valletta

IO

NorskoIO

DnB NOR (issuing), Teller AS (acquiring)

IO

Polsko

Millenium Bank (issuing)

IO

Portugalsko

Millenium bcp

IO

Rumunsko

Bancpost

IO

RuskoIO

Russian Standard Bank

IO

Řecko

Alpha Bank

IO

Slovensko

VÚB (issuing)

IO

Slovinsko

Centurion Financial Serv.

IO

Srbsko

Banca Intesa ad Beograd

Španělsko

Caixa d´Estalvis l Pensions de Barcelona

NCL

Švédsko

Swedbank

NCL

Švýcarsko

Credit Suisse

JV

Turecko

Garanti Payment Serv.

IO

IO
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MasterCard Europe vykázal ve
druhém čtvrtletí letošního roku
dvojciferný růst

> V červnu měla společnost MasterCard napilno jako
oficiální sponzor Mistrovství Evropy ve fotbale UEFA
EURO 2008. Během turnaje společnost spustila přes
220 programů zaměřených na aktivaci a používání
karet, do nichž se zapojily zákaznické finanční
instituce a obchodníci z více než třiceti zemí z celého
světa.

Praha, 12. srpna 2008 - MasterCard
Worldwide oznámil své provozní
výsledky v evropském regionu za
druhé čtvrtletí letošního roku.
V meziročním porovnání vykázal
evropský region dvojciferný růst hrubé dolarové
hodnoty transakcí realizovaných kartami MasterCard
(17,8%), objemu plateb u obchodníků (18,6%),
počtu nákupních transakcí (13,7%), počtu
výběrových transakcí (11,6%) i počtu nově vydaných
karet (16,5%).

> Proud novinek, kterými společnost MasterCard
zásobuje evropské zákazníky a spotřebitele, nijak
nepolevuje:
* MasterCard společně se slovinskou společností
Activa System představily první přenosné čtečky
inteligentních karet pro zákazníky se zrakovým
postižením, které těmto osobám pomohou
k bezpečnějšímu internetovému nebo telefonickému
nakupování a používání bankovních služeb;

K 30. červnu 2008 vydaly partnerské finanční
instituce v Evropě celkem 191 miliónů karet
MasterCard (bez značek Maestro a Cirrus). Ve
druhém čtvrtletí uskutečnili držitelé karet přes jednu
a půl miliardy nákupních transakcí a karty
MasterCard bylo možné použít na 7,7 milionu
akceptačních míst v evropském regionu.

* v Turecku představil MasterCard společně s HSBC
první parfémovanou kreditní kartu pro ženy
v Evropě;
* ve spolupráci s CheBanca! vytvořila společnost
v Itálii první "kapesní účet" se značkou MasterCard.
Jedná se o alternativu tradičních bankovních účtů
s předplacenou kartou, která umožňuje převádět
hotovost, platit i využívat úvěr.

Značka Maestro se v Evropě objevila na více než 307
miliónech karet, což je meziroční zvýšení o 5,3%.
Tyto karty lze nyní v Evropě použít na šesti a půl
miliónech obchodních míst.
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"Naše síla v regionu vynikne zejména v kontextu
současného hospodářského klimatu a regulačních
tlaků. Důsledným uplatňování strategie zaměřené na
zákazníky a stálou tvorbou hodnot pro všechny
účastníky platebních procesů jsme dokázali reagovat
na zvyšující se konkurenci na našem trhu. Díky našim
zkušenostem, znalostem, inovacím a bezchybnému
fungování se stále udržujeme na výsluní evropského
obchodního světa," prohlásil Javier Perez, prezident

Zpráva o vývoji maloobchodu
naznačuje vývoj trhu v letech
2012 až 2015
Praha , 1. července 2008 - Na
evropském maloobchodním trhu
se schyluje k velkým změnám –
alespoň se to tvrdí ve druhé části zprávy, kterou si
nechala zpracovat společnost Visa Europe. Osloveni
byli zástupci obchodních řetězců z celé Evropy. Byli
vyzváni, aby vyjádřili své názory k aktuálnímu stavu i
budoucímu vývoji jejich odvětví v letech 2012 až
2015. Respondenti studie označili několik klíčových
faktorů, které budou mít na vývoj situace vliv, mezi
nimi zmínili i společenskou odpovědnost, platební
technologie a chování spotřebitelů. Tyto faktory
budou podle nich mít dopad na obchody a
maloobchodní odvětví jako takové.

společnosti MasterCard Europe.

V právě skončeném čtvrtletí dosáhl MasterCard řady
významných obchodních úspěchů:
> Celá Evropa byla ve znamení přechodu na
standard EMV – nyní je s tímto standardem
kompatibilních 235 miliónů karet se značkou
MasterCard a 6,6 miliónů terminálů v prodejních
místech. Společnost MasterCard informovala o
evropské premiéře několika multifunkčních
platebních karet ve standardu EMV:

Dokument Obchod budoucnosti 2012-2015
zpracovalo pro společnost Visa Europe britské
Centrum pro výzkum maloobchodu. Průzkum oslovil
na tři stovky představitelů velkých a středně velkých
maloobchodních řetězců v sedmi evropských zemích:
Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Norsku,
Švédsku, Velké Británii. Ti byli požádáni, aby se
pokusili nastínit obraz hlavních změn, k nimž
v oblasti maloobchodu dojde v již zmiňovaném
období.

* první z nich byla uvedena ve Finsku: jediný
plastový obdélník nabízí uživateli debetní a kreditní
funkce i věrnostní programy;
* v Turecku byla uvedena karta AsyaCard DIT
kombinující kreditní funkci, bezkontaktní platební
technologii MasterCard PayPass a možnost platby
městského a dálničního mýtného.
> PayPass nezůstává pozadu:
* v Nizozemsku byla uvedena karta Maestro PayPass;

Zúčastnění se většinou shodovali v odhadech, že
plných devatenáct procent jejich obratu budou tvořit
nákupy po internetu. Dále uvedli, že trendem
budoucnosti budou větší obchody s menším počtem
prodavačů, elektronické platby a rozsáhlejší
používání nových technologií. Kromě toho se
domnívají, že lze očekávat nejrůznější ekologicky

* ve Španělsku měla evropskou premiéru karta
MasterCard PayPass ve formátu Mini;
* v Londýně byla v pilotním programu zavedena
platební metoda ‚Tap & Go‘ ve slavných černých
autech taxislužby.
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zaměřené aktivity, jako je snížení množství obalů,
odpadu a celkové uhlíkové stopy -– tyto iniciativy
budou podporovat dialog mezi prodejci a zákazníky.

Soudní dohra zneužití karet
zcizením dat

Viceprezident společnosti Visa Europe Kevin Smith
k tomu dodává: "Studie ukazuje, že obchod
budoucnosti se ponese ve znamení široké škály
technologií, které budou mít společný cíl – vytvořit
zákazníkovi větší pohodlí, odlišit se od konkurence a
dosáhnout tak většího obchodního úspěchu.
Společnost Visa Europe je plně odhodlána sehrát roli,
která jí v tomto vývoji připadá a usilovat o
bezpečnější, rychlejší a pohodlnější způsoby plateb,
které umožní obchodníkům maximalizovat své tržby
a vést zákazníky k opakovanému nakupování."

V roce 2004 došlo v síti prodejen BJ’s Wholesale Club
při zpracování transakcích o platebních kartách
k narušení a zcizení dat. V rámci ochrany svých
držitelů karet, dvě vydávající instituce (Pennsylvania
State Employees Credit Union, PSECU, a Sovereign
Bank) musely převydat desetitisíce karet. Např.
odbory PSECU vynaložily nezanedbatelnou 98 000
USD na obměnu 20 000 karet, a tak není divu, že se
obrátily na soud s požadavkem na odškodnění.

Další významná
zprávě:

zjištění

publikovaná

Odvolací soud v Pensylvánii nedávno rozhodl, že
vydavatelé mohou v případě zneužití dat požadovat
odškodnění za vyvolané náklady od zpracovatelských
bank (acqiuerů). Stalo se tak na návrh poškozených
vydavatelů, že by odpovědnost měl nést acquier,
který byl zodpovědný za to, že společnost BJ’s
nedodržela podmínky VISA o zákazu ukládání a
uchovávání dat o platebních kartách. V tomto
případě má škodu nést zpracovatel Fifth Third
Processing Solution (FTPS), součást skupiny Fifth
Third Bank. V roce 2007 byl tento zpracovatel
transakcí pátým největším acquirem v USA s 7,24%
tržním podílem s ohledem na dolarový objem
transakcí od svých 160 000 obchodníků. Při
vyhodnocení 5,62 mld. zpracovaných zaujal na čtvrté
místo.

ve

Téměř 70% prodejců se domnívá, že v letech 20122015 budou běžně nabízet prodej zboží po internetu.
V Německu je podíl těchto respondentů téměř 82%.
22% respondentů v sedmi zemích očekává do let
2012-2015 automatické pokladny. Nejvíce v to věří
v Norsku (25%) a Velké Británii (22%);
Přijímání elektronických plateb a dalších vyspělých
platebních technologií se podle poloviny respondentů
ukáže jako nezbytná podmínka pro kontrolu
spotřebitelů nad svými výdaji.
Volba platebního nástroje bude i nadále významně
záviset na druhu obchodu, nicméně 35%
respondentů věří, že velký úspěch budou mít multiaplikační karty, které budou kombinovat několik
funkcí (kreditní, debetní a věrnostní karta). Na
druhém místě se těsně umístily platby mobilním
telefonem (33%).

I když je v tomto sporu ještě možnost odvolání,
soudní rozhodnutí naznačuje důležitou roli bank,
které řídí zpracovatele transakcí (procesora) a musí
zajistit shodu s pravidly asociace.
Pozn.: BJ’s Wholesale Club – je členský klubový
internetový obchod, umožňující na kreditní BJ’s VISA
karty získat členskou výhodu spočívající v přípisu
částky 2% z obratu za nákup na členský účet; během
12 měsíců tak lze získat až 500 USD. Jinou výhodou
je získání bodů, které mohou být využity při nákupu
klubového zboží. Provozuje v 16 státech 180
kamenných obchodů. www.bjs.com

41% obchodníků odpovědělo, že jsou připraveni
používat elektronické technologie k tomu, aby svým
zákazníkům pomohli zdravěji jíst – rady chtějí
poskytovat buď prostřednictvím internetu anebo
přímo v obchodě.
O zprávě Obchod budoucnosti 2012-2015
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Studie, již pro společnost Visa Europe zpracovalo
Centrum pro výzkum v maloobchodě sídlící
v britském Nottinghamu, proběhla v únoru a březnu
roku 2008 mezi třemi stovkami velkých a středně
velkých maloobchodních řetězců v sedmi evropských
zemích: Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku,
Norsku, Švédsku a Velké Británii. Jde o kvalitativní
studii, jež analyzuje klíčové otázky týkající se věrnosti
zákazníků, technologického vývoje a sociální
odpovědnosti, jež mají dopad na rozvoj maloobchodu
v Evropě.
O Centru pro výzkum maloobchodu
Centrum pro výzkum maloobchodu bylo založeno
v roce 1997 v britském Nottinghamu a jeho náplní
práce je provádět důvěryhodné a nezávislé průzkumy
pro maloobchodní sektor jak ve Velké Británii, tak
v celé Evropě.
cardmag | rk | mmd visa europe | celé znění zprávy je na
www.visaeurope.com
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AKTUALITY ZE SEPA
Tento systém vytváří možnost provádět neexpresní
kreditní převody mezi všemi i v jednotlivých zemích
SEPA.
- Systém přímých debetů SEPA
(SEPA Direct Debit Scheme, zkr. SDD)

Otázky a odpovědi vysvětlující
hlavní aspekty Rámce karet SEPA

Tento systém vytváří iniciátorům přímých debetů
možnost inkasovat platby od svých zákazníků
v kterékoli ze zemí SEPA pomocí jednotné služby
přímého debetu.

SEPA - Průvodce k Jednotné oblasti plateb v
eurech pro kartové platby
Jednotná oblast plateb v eurech (Single Euro
Payments Area, zkr. SEPA) změní způsob provádění
plateb v Evropě a pomůže ještě více učinit jednotný
trh EU realitou.

- Rámec karet SEPA
(SEPA Cards Framework, zkr. SCF)
Protože se výchozí situace u karet liší od situace v
oblasti přímých debetů a kreditních převodů, a
protože funkčnost zahraničních plateb kartami již
nyní existuje, hlavním požadavkem bylo vytvořit
podmínky, které zákazníkům umožní širší přijímání
karet.

Vrátíme-li se o krok zpět a přemýšlíme, jakou výhodu
znamenala Evropská unie pro evropské občany,
nejvíce vynikne snadnost, s níž může občan
pracovat, cestovat a obchodovat. U podniků je
hmatatelným přínosem zvýšení obchodních
příležitostí, což napomáhá dosažení ekonomického
růstu – a to je přínos pro každého.

2. Co je to Rámec karet SEPA
(SEPA Cards Framework)?

SEPA umožňuje občanům a podnikům snadněji mezi
sebou obchodovat. Logickým důsledkem jednotné
měny je to, že SEPA vytváří jednu oblast eura z
dřívějších 15 oblastí plateb (v době psaní tohoto
dokumentu). Obchod se tak stává pro evropské
občany nejen snadnějším, ale také efektivnějším a
levnějším.

Rámec karet SEPA stanoví, co se musí stát, aby se
uskutečnila SEPA skutečností i v případě karet.
Vizí SEPA je to, že nebude existovat žádný rozdíl
mezi provedením platby (nebo přijetím platby) v
eurech[2] za zboží ve vlastní zemi a kdekoli jinde
v Evropě.
Vzhledem ke složitosti kartových obchodů, ke značně
rozdílným přístupům uplatňovaným různými
kartovými programy v konkrétních zemích a
k existenci mezinárodních systémů pro karty
(International Card Schemes, zkr. ICS) se EPC
rozhodla nevypracovávat soubor pravidel nového
společného kartového systému stejným způsobem
jako v případě kreditních převodů a přímých debetů
SEPA. Namísto toho byl vypracován dokument o
politice nazvaný Rámcový Systém karet SEPA (SCF),
který uvádí, jak vydavatelé, acquireři, kartové
programy a operátoři musejí přizpůsobit své
současné operace tak, aby byly v souladu s vizí
SEPA, pokud jde o platby kartami v eurech.

Tento dokument je určen k tomu, aby pomohl lidem
(občanům, podnikům, platebním institucím a jiným)
pochopit aspekty SEPA týkající se karet. Doufáme,
že pomůže. Zpětné informace jsou ovšem vždy
vítané.[1]
Evropská rada pro platby (European Payments
Council, zkr. EPC) má za úkol pokračovat ve
spolupráci s bankami, zpracovateli, regulátory,
dodavateli, maloobchodníky, skupinami spotřebitelů
a jinými zainteresovanými účastníky, aby se zajistilo,
že chápou, co Evropská rada pro platby dělá
v otázkách SEPA, a aby měli možnost se k tomuto
tématu vyjádřit.
1. Co je to SEPA?

Většina karet už má mezinárodní interoperabilitu a je
široce přijímána v bankomatech a prodejních
místech, například prostřednictvím Visa (a Electron/
V-Pay), MasterCard (a Maestro) nebo účastí v nových
iniciativách jako je Euro Alliance of Payment
Schemes (EAPS). Platební karty ze SEPA budou
ovšem tuto funkčnost postrádat, jestliže nebudou mít
značku (branded) nebo společné značky (cobranded) nebo nebudou integrované do systému
široce přijímaných karet.

Jednotná oblast plateb v eurech (SEPA) znamená
řadu iniciativ, které umožní, aby se v celé Evropě
prováděly platby v eurech stejně snadno, rychle,
bezpečně a efektivně jako dnes na národních trzích.
Základní zásadou SEPA je to, že se bude se všemi
platbami zacházet jako s platbami "domácími".
Zákazníkům i podnikům bude umožněno, aby
používali v hranicích celé EU stejný způsob platby,
jaký používají ve své konkrétní zemi.

SCF je koncipován s cílem zvýšit úroveň
interoperability v rámci SEPA definováním společných
standardů, zlepšením transparentnosti a odstraněním
jiných bariér ve vývoji SEPA.

I když se SEPA zabývá iniciativami a vším ostatním,
co je pro ni přínosem, včetně nové směrnice EU o
platebních službách, pro účely tohoto návodu se
zaměříme jen na práci, která je pod dohledem
Evropské rady pro platby, to je:

3. Proč je SEPA jen pro kartové platby
v eurech a ne pro všechny kartové platby
v Evropě?

- Systém kreditních převodů SEPA
(Credit Transfer Scheme, zkr. SCT)
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EPC definovala SEPA jako oblast v rámci Evropy, kde
zákazníci mohou platit a přijímat platby v eurech.
Mnohé karty vydané např. ve Švédsku nebo ve Velké
Británii mohou jejich majitelé používat k transakcím
v eurech třeba ve Francii nebo v Německu. Když
jsou používány tímto způsobem, mohou být i tyto
karty zahrnuty do tohoto Rámce.

Obchodníci budou těžit z širšího výběru a větší
hodnoty za peníze v důsledku otevřeně
konkurenčních trhů pro acquirery.
To znamená, že budou odstraněna některá omezení,
které jsou v současné době zavedena v některých
systémech:
- acquireři budou moci zpracovávat transakce
z kteréhokoli systému nebo ze všech systémů, které
jsou ve shodě s SCF (výsledkem toho bude, že
nadále nebude už moci existovat jen jeden národní
monopolní acquirer ani pravidla zvýhodňující domácí
acquirery před acquirery z jiných zemí);

V praxi bude mnoho výhod SCF platit pro zákazníky a
transakce i mimo oblast eura. Banky a asociace
nebudou chtít mít různá řešení pro klienty, která by
byla závislá na měně.
4. Které země jsou v SEPA?
Oblast SEPA tvoří všechny členské státy EU (v
současné době 27), další státy Evropského
hospodářského prostoru (Norsko, Island a
Lichtenštejnsko) a Švýcarsko.

- obchodníci budou provádět obchody s jedním nebo
několika acquirery a vybírat si, které programy
přijímat a od kterých acquirerů.
8. Co bude znamenat SCF pro majitele karet?

5. Jak se SEPA uskuteční?

Rámec SCF je koncipován tak, aby pobízel k širšímu
přijímání karet a k přijímání, které splňuje potřeby
obchodníků i jejich zákazníků (držitelů
karet). V důsledku toho budou mít spotřebitelé více
možností než dříve, a chtějí-li, aby byly jejich karty
přijímány na více místech, trh se bude vyvíjet tak,
aby splnil tyto potřeby.

Rámec poskytuje tomuto odvětví prostředky
k dosažení "SEPA pro karty" pomocí
samoregulace. Obsahuje řadu závazků, k nimž se
vydavatelé karet, acquireři nebo rovnocenné
subjekty a programy dobrovolně připojí.
Tyto
závazky zahrnují oblasti, jako je interoperabilita,
technické standardy a úpravy pro poskytování licencí
na Systémy.

EPC se přesvědčena, že širší přijímání karet a více
inovací v platebním styku bude pro majitele
karet přínosem.

Platby platebními kartami se za dobu víc než 40 let
v důsledku konkurence rozšířily natolik, že se staly
významným způsobem, jakým zákazníci platí. To
vedlo k inovacím, mezi něž patří autorizace on-line
v místě prodeje, elektronická komerce, čip + PIN a
nyní také předplacené, bezkontaktní platby a platby
přes mobilní telefony. Cílem SCF je umožnit, aby se
rozvíjela konkurence mezi účastníky (asociacemi,
vydavateli, acquirery, zpracovateli a dodavateli) a
aby se trh rozvíjel tak, jak si to přejí spotřebitelé i
obchodníci, protože tu bude něco, co takový rozvoj
umožní.

9. Jaký druh karet zahrnuje Rámec karet
SEPA?
Rámec zahrnuje používání karet pro "všeobecné
účely" k provádění plateb a hotovostních výběrů
v rámci SEPA. Jinými slovy, zahrnuje debetní i
kreditní karty a bankomatové karty "jen pro výběr
hotovosti", ale nejsou sem zahrnuty například karty
jednoho maloobchodního řetězce nebo karty pro
prodejny jedné sítě obchodů a karty typu
"elektronické peněženky". SCF se vztahuje jen na
karty, které umožňují garantovanou platbu v místě
prodeje (pokud obchodník splňuje určité podmínky).

To ovšem neznamená, že SCF zaručí, aby všichni
obchodníci přijímali všechny karty. Avšak odstraňuje
to mnohé z bariér tak, aby přijímání a pokrytí
splňovalo potřeby zákazníků a obchodníků
v maloobchodním sektoru.

EPC si je vědoma toho, že se neustále mění podoba
karet, a bude soustavně přezkoumávat, zda a jak
zahrnout i jiné formy placení, jako jsou například
platby přes mobilní telefon.

6. Proč EPC nevyvinula nový evropský kartový
Systém?

10. Je nezbytné, aby byly kartové systémy
akceptovány v celé Evropě?

Cílem EPC se usnadnit v Evropě vybudování jednotné
oblasti v konkurenčním prostředí.

Ne. Zatímco pravidla kartových systémů se musejí
přezkoumávat a v případě potřeby měnit, aby
přijímání a vydávání nebylo omezeno národními
hranicemi, je to trh konkurenční. Systémy, které
jsou ve shodě s SCF, by měly umožnit potenciální
akceptaci nebo vydání v kterékoli zemi SEPA.

EPC je přesvědčena, že konkurence mezi acquirery,
vydavateli, zpracovateli, dodavateli a systémy –
spolu s odstraněním možných technických a jiných
bariér – bude přínosem pro spotřebitele i pro
evropskou ekonomiku jako celek. V prostředí, kde už
existují systémy, které si konkurují, se EPC
nedomnívala, že její rolí je vytvořit nový evropský
kartový systém, který by nahradil stávající systémy
platebních karet nebo těmto systémům konkuroval.

Například supermarket v Belgii, jehož zákazníci
mohou pocházet jak z Belgie, tak jiných zemí SEPA,
jako je Francie nebo Německo, může chtít přijímat
karty, jejichž majiteli jsou zákazníci z takovýchto
zemí, a proto se rozhodne, že vyhledá acquirery,
kteří takové karty přijímají.

V prostředí rostoucí standardizace by mělo být
snadnější, aby se nové systémy nebo iniciativy
vyvíjely v konkurenci se stávajícími systémy.

11. Co je Systém, který je ve shodě s SCF?
Systém, který je ve shodě s SCF, musí fungovat tak,

7. Co bude SCF znamenat pro obchodníky?
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aby nevytvářel žádné překážky pro efektivní
konkurenci mezi vydavateli, acquirery a zpracovateli.

Do okruhu SCF nespadají proprietární aplikace (tj.
neurčené pro obecné účely), jako jsou aplikace
s uloženou hodnotou pro městskou dopravu. Takové
aplikace mohou být přidávány ke kartám, které jsou
ve shodě s SCF.

Musí například:
- umožnit, aby se instituce účastnily systému na
základě transparentních a nediskriminačních kritérií;

13. Jak dosáhnou banky shodu s SCF?

- to znamená, že například členství musí být
otevřené pro banky v kterékoli zemi SEPA, nejen
v domovské zemi systému;

Evropské odvětví bankovnictví se zavázalo k realizaci
vize SEPA pro oblast plateb, kde se platby v eurech
mají provádět v celé Evropě stejně jako se provádějí
v jednotlivých zemích.

- znamená to také, že systém nemůže omezovat
používání jeho karet jen na jednu nebo několik zemí
v rámci SEPA. Jestliže tedy obchodník, který sídlí
v SEPA, chce přijímat karty z tohoto systému a
acquirer chce obchodníkovi takovou službu
nabídnout, musí mu být dovoleno, aby to udělal;

Jedním z nejtvrdších oříšků je zajištění, aby rozdíly
v technických standardech nebránily v dosahování
tohoto cíle. Například jestliže jsou u předkládání
transakcí obchodníkem acquirerovi různé standardy
pro domácí a mezinárodní transakce, je to
považováno za překážku v přijímání těchto
mezinárodních transakcí.

- nabízet členům pro celou oblast SEPA jednotnou
licenci, která jim umožní vydávat a/nebo acquirovat
činnost v celé oblasti SEPA;

Bude třeba, aby banky za konzultací s dalšími
zúčastněnými v kartovém hodnotovém řetězci
definovaly, které standardy by měly být
harmonizovány, a pokud ano, jakým způsobem. Až
budou takové standardy schváleny v EPC, bude
třeba, aby banky podporovaly jejich přijetí ve
vlastních organizacích, asociacích i mezi jinými
zúčastněnými.

- pro účely poskytování licencí a tvorby cen v celé
oblasti SEPA nerozlišovat mezi transakcemi uvnitř
země a mezi zeměmi;
- zavázat se k prevenci podvodů, včetně přechodu na
technologii "čip EMV" vydavatelů i acquirerů s tím, že
od acquirerů se vyžaduje také schopnost autentizace
pomocí PIN.

13a.

Rámec SCF je otevřen pro všechny systémy a
obchodní modely platebních institucí a není
koncipován tak, aby se omezoval na čtyřstranné
systémy. EPC přezkoumává SCF proto, aby tyto
otázky dále vyjasňovala.

Emitující banka dosahuje shody emisí karet, které
jsou ve shodě s SCF. Zatímco nyní musí být schopna
nabízet klientům karty ve shodě s SCF, od 31.
prosince 2010 budou muset být ve shodě s SCF
všechny vydané karty pro obecné účely[4].

12. Co je karta ve shodě s SCF?

13b.

Karta, která je ve shodě s SCF, je karta s čipem EMV
určená pro obecné účely (General Purpose Card),
vydaná emitentem karet v rámci systémů ve shodě s
SCF a schopná provádět transakce v eurech. Platby
obchodníkovi musejí být zaručeny u transakcí
s přítomností karty[3].

…jako acquirer obchodníků?

Od 1. ledna 2008 banky, které provádějí akvizici,
musejí být schopné nabízet obchodníkům možnost
přijímat transakce platebními kartami nejméně
z jednoho systému ve shodě s SCF.
Do 31. prosince 2010 musejí být všechny terminály
POS schopny přijímat karty s čipem EMV.

Karty systémů ve shodě s SCF musejí mít potenciál k
efektivnímu přijímání v bankomatech a/nebo u
obchodníků ve všech 31 zemích současné oblasti
SEPA. SCF ovšem nenařizuje úroveň geografického
pokrytí, protože by to bylo v rozporu s jeho
hodnotami podporujícími konkurenci.

13c.

…jako majitel bankomatu?

Banka, která je majitelem bankomatu SEPA,
acquiruje (nebo jinak zpracovává) hotovostní výběry
v eurech prováděné kartami pro obecné účely
v bankomatech uvnitř oblasti SEPA. Tato definice
zahrnuje majitele bankomatů s více měnami, které
vydávají eura i mimo oblast eura.

V období mezi 1. lednem 2008 a 31. prosincem 2010
by karta ve shodě s SCF mohla být:
volba 1.
karta, která má společnou značku (je "co-branded")
jak s některým systémem ve shodě s SCF tak
systémem, který není ve shodě s SCF;

Hlavní požadavky říkají, že
bankomatů musejí zajistit, aby:

takoví

majitelé

- všechny bankomaty byly schopny od 31. prosince
2010 přijímat čipy EMV,

volba 2.
karta, která má společnou značku jen se systémy ve
shodě s SCF.

- jejich bankomaty měly minimálně angličtinu a
národní jazyk(-y) země, kde je bankomat umístěn,

V obou případech musejí systémy u dané karty
fungovat v plné vzájemné konkurenci.

- pokud emitent chce poskytnout majiteli karty volbu
mezi více hotovostními aplikacemi na dané kartě,
musí být taková volba umožněna.

Volba 1 skončí dnem 31. prosince 2010 a od tohoto
data musejí být ve shodě s SCF všechny karty pro
všeobecné účely, které jsou v oběhu, ať mají
společné značky nebo nemají.
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14. Kdo u karet s několika systémy (značkami)
a/nebo aplikacemi volí značku nebo aplikaci,
která má být použita? Obchodník nebo majitel
karty?
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Karta s několika značkami musí pro majitele karty
fungovat stejně jako peněženka s několika
kartami. Majitel karty si vybere, kterou značku nebo
aplikaci chce v prodejním místě použít, samozřejmě
pokud ji obchodník přijímá a dovoluje to jeho zařízení
POS[5]. Obchodník si vždy vyhrazuje právo některé
značky nepřijmout, nebo požadovat příplatek
(surcharge).

SEPA Cards Framework
Standardisation Volume dokument WG Cards EPC
Dokument "SEPA Cards Framework Standardisation
Volume" vydala WG Cards EPC jako "Draft" s datem
18. května 2008 k připomínkování v rámci EPC.
Termín pro předložení připomínek byl 18. srpna
2008.

Jsme přesvědčeni, že tento přístup povzbuzuje vývoj
karet s větším počtem aplikací, například karet, které
jsou současně debetní a kreditní.
Vydavatelé
takovýchto karet zajistí, aby jejich marketingový
materiál jasně říkal, jak majitel karty provede svou
volbu a jak bude karta fungovat, jestliže obchodník
možnost volby neposkytuje (například jestliže přijímá
jen debetní karty).

Devadesáti-devíti-stránkový dokument vychází ze
zadání formulovaného v SEPA Cards Framework
v části Principles of interoperability - Standardisation
activities a Necessary interoperability domains.
Definuje tzv. SEPA Cards Framework Core
Requirements,
jako funkční a bezpečnostní
specifikace, podmiňující konzistentní interoperabilní a
bezpečnou funkčnost pro držitele karet, vydaných
v rámci SCF kompatibilních kartových systémů.

15. Jaké jsou cíle programu standardizace
karet EPC?
Program standardizace karet EPC zavede minimální
požadavky v následujících "doménách":
-

V kap. 3 Core Requirements se je pokouší
analyzovat a definovat pomocí matice jednotlivých
služeb
a
stykových
oblastí
kartových
transakcí ( "Karta - Terminál", "Terminál Acquirer" a "Acquirer - Issuer").

majitel karty vůči terminálu,
karta vůči terminálu (EMV),
terminál vůči acquirerovi,
acquirer vůči vydavateli.

Vychází při tom z
výsledků práce jednotlivých
standardizačních skupin koordinovaných WG Cards
(CAS, CIR - viz např. "Standardizace pro platební
karty (nejenom) SEPA", cardmag # 3/2007), EPAS
(Electronic Protocols Application Service Consortium
a specifikací EMV.

EPC si uvědomuje, že to představuje pracovní výzvu,
a přislíbila, že zajistí, aby všichni zúčastnění dostali
příležitost zapojit se do vývoje, schvalování a
implementace nových standardů.
Kde to je možné, použije EPC stávající standardy.

Kap. 4 Security Requirements je věnována
sjednocení bezpečnostních požadavků na terminály a
certifikačních postupů pro čipové karty, zde jsou
zejména využity výsledky a doporučení CAS
(Common Approval Scheme).

16. Jaký je stav práce na standardech?
Práce na standardech pokračuje.
V této etapě
nemůže EPC informovat, které standardy se změní
ani které zůstanou zachovány, co bude nové nebo
jaké budou lhůty implementace.
EPC bude
samozřejmě všechny zúčastněné informovat a
zapojovat do postupu prací.

Kap. 5 Certification Framework je obdobně
věnována sjednocení certifikačních postupů pro
terminály (rovněž závěry CAS).

17. Kdy bude práce na standardech
dokončena?

Kap. 6 Proposed specifications shrnuje celkový
stav problematiky, stupně volnosti jednotlivých
existujících standardů a z nich vznikající problémy
s interoperabilitou. Vypočítává oblasti a témata které
je nutno dořešit, aby byly základní požadavky SEPA
pro oblast platebních karet splněny.

Očekáváme, že budeme mít definici základních
požadavků hotovou do konce roku 2008. Kromě toho
budou v roce 2009 následovat podrobné specifikace
pro všechny domény.
Naším cílem je, aby byly standardy SEPA plně
k dispozici do konce roku 2010.

Dokument je obsahově i formálně pojat podobně
jako SEPA Cards Framework, tj. snaží se vytvořit
obecný rámec obchodních a technických požadavků
na pravidla pro stykové oblasti výměny dat a pro
jednotné certifikační postupy. Tyto Core
Requirements
mají
být
"základními
kameny" zajišťujícími interoperabilitu služeb, nad
nimi mohou mít jednotliví uživatelé možnost vytvářet
technické specifikace podle požadavků trhu a
podmínek volné konkurence. V podstatě ale
dokument jen shrnuje jednotlivé existující specifikace
a protokoly a nepředepisuje žádné konkrétní použití.

[1]
E-mail na Evropskou radu pro platby (EPC) je
secretariat@europeanpaymentscouncil.eu
[2] I v zemích, ve kterých není zavedeno euro jako měna, ale které se připojily,
což je případ švédské koruny.
[3] Za podmínek dojednaných mezi obchodníkem a acquirerem.
[4] Pro tento účel do kategorie karet pro všeobecné účely nespadají systémy s
uzavřenou oblastí použití.
[5] Například jestliže je zařízení POS omezeno na určité druhy transakcí, např.
na dálniční poplatky. V takových případech by měla být použita standardní
aplikace nastavená vydavatelem.

Dokument SCF Standardisation Volume může být
chápán jako jedna z odpovědí na požadavek ECB a
Eurosystem formulovaný např. v "SEPA from
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fax: +32 2 736 49 88
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standardizačních prací podmiňujících plnou SEPA interoperabilitu v platebních kartách do konce r. 2008.
Z přehledu a odhadu standardizačních prací uvedených v tomto dokumentu je velmi obtížné si představit, že by
tento termín mohl být splněn, spíše lze počítat, že dosažení cílového stavu vytvoření aplikovatelných standardů
pro uvedené oblasti bude otázkou minimálně několika dalších let.
cardmag | mz
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KARTY V ČÍSLECH

partner rubriky

Statistika platebních karet celosvětově - 2007
Celkový počet kreditních a debetních karet vydaných společnostmi Visa, MasterCard, American Express, JCB, a
Diners Club dosáhl na konci roku 2007 neuvěřitelných 3,03 miliard, nárůst o 13,6%. Nárůst VISA karet oproti roku
2006 byl opět nejvyšší, 14,6%, následoval MasterCard a American Express. VISA a MasterCard společně dosáhly
podílu 95%, čili 2,88 mld. karet, nárůst z 94,74%. VISA jako jediná asociace zvýšila svůj podíl na počtu karet z
64.26% na 64,80% (nárůst o 16,3 mil. karet).
Globální rozvoj plateb kartami je nejlépe vyjádřen počtem transakcí generovaných k nákupu zboží a služeb u
obchodníků. Vzhledem k tomu, že uváděné údaje se týkající celkového obratu, obratu platebních transakcí a
objemu výběru hotovostí a jsou vyjádřeny v USD, fluktuace v měnových kursech může celkový obraz zkreslovat na trhu, kde měna oproti dolaru posílila, bude objem větší, a kde měna vůči dolaru oslabila, bude objem snížen.
Počet platebních transakcí při platbách vzrostl v roce 2007 o 14,6%. MasterCard a VISA vygenerovaly 93,38%
celkového počtu plateb, snížení z 93,44% v roce 2006. MasterCard si polepšil z 27,73% na 28,08%; VISA si
pohoršila z 65,71% na 65,30%.
Objem celkového použití karet, včetně spotřebitelských a komerčních nákupů zboží a služeb spolu s výběrem
hotovostí se zvýšil o 1,060 biliónu USD. Visa a Master-Card se podílely na celkovém objemu 91,46%, mírně si
polepšily z 91,39%.
Objem plateb za zboží a služby (bez výběrů hotovosti) vzrostl o 732,71 miliard USD. Kombinovaný objem Visa a
Master-Card vzrostl o významných 13,9% na 5,338 bilionů USD a představoval podíl 88,10% (nárůst z 88,01%
předchozího roku). VISA se podílela 60,10% (pokles z 60,48%).
Objem výběrů hotovosti, jak oproti povolenému úvěru tak z prostředků na účtu, vzrostl o 327,27 mld. USD. U
VISA se hotovost podílela 35,39% na celkovém objemu útraty (zvýšení z 34,88%). U MasterCardu hotovost
dosáhla jen 25,45%, došlo k poklesu z 26,29%. U karet JCB se hotovost podílela na celkovém objemu útraty jen
9,40% (pokles z 10,95%). Hotovost u American Express dosáhla 1,60% na celkovém objemu útraty, nárůst z
1,43%. Zato u Diners Clubu se hotovost podílí na celkovém objemu útraty 3,77%, nárůst z 3,70%.
Vypočteme-li celkovou útratu na kartu, vedoucí pozici zaujal American Express s 7 492 USD (nárůst o 2,2%).
Diners Club byl druhý s částkou 4 178 USD (nárůst o 6,5%), následován VISA s 2 869 USD (snížení o 0,6%),
MasterCard s 2 486 USD (nárůst o 1,6%) a JCB s 1 049 USD (nárůst o 6,5%)
Průměrná částka jednotlivé transakce poklesla u VISA o 0,8%, u American Express o 2,7%, u MasterCard o 0,3%,
u JCB o 1,0% a zvýšila se pouze u Diners Clubu o 2,8%. Diners Club si udržel nejvyšší částku průměrné transakce
na 183 USD, následován American Express (130 USD), JCB (98 USD), MasterCard (71 USD) a poslední byla VISA
s 66 USD.
Společnosti Visa a MasterCard vydávají celosvětově debetní a kreditní karty. Většina platebních transakcí s
použitím VISA karet byla debetní, s podílem 58,76% - nárůst z 58,39% v 2006. Transakce MasterCardu dosáhly
33,91%, zvýšení z 31,83%. Po přepočtu na dolarovou hodnotu objem transakcí plateb u VISA z debetních karet
dosáhl 46,12% (nárůst z 45,93%). U MasterCardu debetní karty se na celkovém objemu podílely 21,39% (nárůst
z 20,41%). S ohledem na karty v oběhu, u VISA bylo 52,73% debetních karet (nárůst z 51,37%) a u MasterCardu
jen 20,21% bylo debetních (pokles z 20,30%).
Pokud porovnáme pouze platby s kreditními kartami, pak podíl MasterCardu byl 33,21% (u kombinovaného
objemu kreditních a debetních karet byl podíl jen 28,00%). Jen u kreditních karet MasterCardu došlo k nárůstu
oproti roku 2006 o 31 procentních bodů. VISA ztratila 23 procentních bodů. American Express a Diners Club
ztratily 3 procentní body, a u JCB ke změně nedošlo. Nicméně, objem celosvětových plateb na debetní VISA karty
(1 679,51 mld. USD) byl o 345,61 mld. vyšší než objem plateb na kreditní karty MasterCardu (1 333,90 mld. USD)
a o 1 042,59 mld. USD vyšší než objem plateb na karty American Express (636,92 mld. USD).
Kreditní karty vydané americkým držitelům karet se známkami Visa, MasterCard, American Express, a JCB
generovaly 45,02% celkového celosvětového objemu plateb kreditními kartami, pokles z 46,59% v 2006.
U karet American Express byla procentní změna v objemu plateb kreditními kartami vyšší na karty vydané mimo
území USA (zvýšení o 13,8%) než u karet vydaných v USA (zvýšení o 12,7%). Počet karet American Express v
oběhu se v USA zvýšil o 4,2 miliónů, o stejný počet se zvýšil počet karet vydaných mimo USA. Objem plateb na
kartu vydanou mimo USA se snížil o 0,2% (a činil 5 388 USD), zatímco objem plateb na kreditní kartu vydanou v
USA se zvýšil o 3,7% (a dosáhl 8 665 USD).
U karet MasterCard, procentní změna u objemu plateb na kreditní karty byla vyšší u karet vydaných mimo USA
(nárůst o 19,3%) než u těch karet vydaných v USA (zvýšení o 7,8%). Počet kreditních karet MasterCard v oběhu
se zvýšil o 66 miliónů mimo USA, zatímco v USA o 17,0 miliónů. Objem plateb na kartu vydanou mimo USA se
zvýšil v roce 2007 o 1,9% (a činil 1 739 USD), zatímco objem plateb na kreditní kartu vydanou v USA se zvýšil o
1,2% (a dosáhl 1 965 USD).
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U karet VISA byla procentní změna u objemu plateb kreditními kartami také vyšší na karty vydané mimo USA
(zvýšení o 15%) než u karet vydaných v USA (nárůst o 8,7%). Počet kreditních karet VISA v oběhu mimo USA se
zvýšil o 35,8 miliónů v porovnání s nárůstem o 20,0 miliónů v USA. Objem plateb na kartu vydanou mimo USA se
zvýšil v roce 2007 o 8,7% (a činil 1 900 USD), zatímco objem plateb na kreditní kartu vydanou v USA se zvýšil v
roce 2007 o 1,9% (a dosáhl 2 515 USD).
Některé zajímavé údaje jsou zobrazeny v grafech.
Objem plateb 2007 - podíl na trhu podle značek
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Souhrnné statistiky SBK z oblasti platebních karet najdete na:
http://www.bankovnikarty.cz
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KOMENTÁŘ
Už zase obchází Evropou strašidlo?
Že by tentokrát místo komunismu jenom "evropského sociálního státu ?" Když si člověk, který leccos pamatuje,
uvědomí řadu posledních aktivit bruselských úředníků, komisařů a zejména komisařek, neubrání se pocitu
všelijakých souvislostí a analogií.
Tak nejprve v bohulibé snaze zalíbit se širokému spotřebitelstvu bojem proti "nehorázným ziskům" bank
zkritizovala paní komisařka přes hospodářskou soutěž Kroes rozdílné obchodnické poplatky bankám za zpracování
plateb kartou v různých evropských zemích (cílem volné konkurence je přece aby všichni platili za všechno stejně)
a nakonec zakázala přeshraniční "Interchange Fee" MasterCard s oddůvodněním, že asociace tím určuje minimální
úroveň obchodnických poplatků, zvyšuje ceny v obchodech a brání konkurenci. Aby její kolegyně přes
informační společnost a media Viviane Reding nezůstala v podbízení spotřebitelům pozadu, zregulovala pohotově
poplatky za "roaming" a pod heslem "občané EU mají právo zasílat v zahraničí textové zprávy aniž by byli
oškubáni" se chystá regulovat i roamingové krátké textové zprávy SMS a naznačila že uvažuje o zavedení platby
za příchozí hovory. Pokud chce ale hovořit o "právu", pak občan spotřebitel má v prvé řadě právo zvážit, jestli
mu nabízená služba za poskytovatelem stanovenou cenu stojí a pokud ne uchýlit se ke konkurenci nebo se obejít
bez ní. Právo poskytovatele, který za své prostředky službu vyvinul a poskytuje, je zase stanovit cenu, která mu
tyto výdaje vrátí.
V obou oblastech – bankovnictví i komunikacích, kde technologický pokrok je přímo závislý na vložených
investicích, se zřejmě výsledek dříve či později dostaví. Privátní poskytovatelé služeb si dobře rozmyslí, jestli za
těchto podmínek budou investovat do jejich dalšího rozvíjení, bez záruky že se jim vložené investice na poplatcích
(a jak jinak ?) vrátí. V karetním byznysu už to v řadě zemí daly banky jasně najevo svou nechutí financovat další
libý záměr EK a ECB, totiž vytvořit nový, čistě "evropský" kartový systém. Po původně plánované likvidaci
domácích kartových systémů v rámci SEPA by zbylé dva systémy – MC a Visa – jedině vyhovující požadavkům
SEPA Cards Framework, byly pro evropsky uspokojivou "konkurenci" totož málo. Na štěstí už i bruselské hlavy
pochopily, že likvidovat dlouhou praxí prověřené a ke spokojenosti spotřebitelů fungující domácí systémy je
nesmysl a upravený výklad SEPA Cards Framework je dovoluje při životě zachovat (viz SEPA Q and A v tomto
čísle CM). Na požadavku na "evropský" kartový systém však EK a ECB dál tvrdošíjně trvá. V kontextu se zákazem
MasterCard MIF (obdobný zákaz Visa MIF na sebe jistě nedá dlouho čekat) to např. editor European Card Review
nazval "vlastním gólem do branky EK".
Posledním hitem EK v boji proti vykořisťovatelským bankám je "změna bankovního účtu" (payment account
switching"). Ví Bůh z které lobystické strany vane snaha vyvolat hromadné přebíhání klientů z banky do banky,
nicméně evidentní snahou Komise je klientům pro takovou turistiku vytvořit co nejlepší podmínky. Samozřejmě
opět na úkor poskytovatelů těchto služeb. Zlatým hřebem v tomto snažení je připravované
"Nařízení" (Regulation), v němž bruselský úřad vypočítává služby, které je povinna "nová" finanční instituce
přecházejícímu zákazníkovi poskytnout včetně všech úkonů s přechodem souvisejících i ve vztahu k dosavadní
zákazníkově bance. Všechny tyto služby má nová finanční instituce poskytnout zákazníkovi zdarma (!). To lze už
skutečně pokládat jak za nehorázný precedens, tak za kladnou odpověď na otázku položenou v nadpise.
V kontextu s metodami prosazování Lisabonské smlouvy, nesmyslných snah o poroučení "větru, dešti" cestou
"ekologických" daní, odpustků a hesel typu "dohnat a předehnat" se nelze ubránit přesvědčení že EU se z původní
unie volného obchodu stává opravdu zárodkem útvaru, řízeného podle zásad "socialistického plánovaného
hospodářství a demokratického centralismu".
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PROFIL SPOLEČNOSTI
Významnou
institucionální,
marketingovou,
technologickou a operační podporu v kartovém
odvětví v ČR zajišťuje pro finanční instituce
pražská kancelář společnosti MasterCard Europe.

Čtenářům magazínu cardmag bychom rádi představili management společnosti i po té
méně formální stránce …
Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu
Ing. Ján Čarný se narodil 8. června 1959. Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze, Fakultu národohospodářskou. V první polovině 90. let
20. století absolvoval postgraduální studium na University of Wisconsin v USA
a půlroční stáž u renomovaných britských bank. V roce 2006 absolvoval AMP
na INSEAD ve Francii. V letech 1990 až 1994 pracoval jako ředitel odboru
finančních trhů v Komerční bance a v letech 1994 až 1999 působil jako ředitel
úseku investičního bankovnictví ING Barings. Od roku 1999 je ředitelem
pobočky MasterCard Europe (dříve Europay International) zodpovědným za
Českou republiku, Slovensko a vybrané banky v rámci regionu střední a
východní Evropy. Od ledna 2005 do května 2007 pracoval Ján Čarný ve
Varšavě a jeho zodpovědnost v rámci MasterCard Europe zahrnovala rovněž
Polsko. K 1. září 2007 se Ján Čarný stal generálním ředitelem zodpovědným
také za řízení aktivit na Ukrajině.
Způsob práce Jána Čarného je založen především na komunikaci s lidmi, ať už
se jedná o členy jeho týmu nebo ostatní partnery. Díky svému zaměstnání má
možnost setkávat se s celou řadou zajímavých osobností, což vnímá jako
neustálé obohacování.
Relaxuje tak, že poznává Kyjev. Kyjev si oblíbil jako nádherné a zelené město
s mnoha parky a vynikajícími restauracemi, navíc ho zaujala místní
architektura a historie. Další formou relaxace je pro Jána Čarného sport. Miluje především turistiku, cyklistiku,
rafting, cestování a golf. Se zálibou se věnuje designu, četbě knih a ve volném čase také rád chodí do kina.
Přestože hodně času tráví v zahraničí, doma se cítí v Čechách. Má dva syny ve věku dvacet jedna a devatenáct
let. Starší syn studuje na University of Chicago, mladší na GVP v Praze.
Milan Laitl, Senior Account Manager, MasterCard Europe
Milan Laitl pracuje ve společnosti MasterCard Europe od roku 2001. V současnou chvíli má na
starosti rozvoj obchodních aktivit na Slovensku a podporu technologií v České republice i na
Slovensku.
V předchozích letech vedl ve společnosti MasterCard Europe region střední a východní Evropy
v oblasti firemních karet. Milan Laitl řídil dílčí týmy jednotlivých zemí a společně s nimi tak
identifikoval nové možnosti pro tento segment platebních karet. Ve svých začátcích ve
společnosti zastával pozici Technology and Relationship Manager a měl tak na starosti
technologickou podporu nejvýznamnějších partnerů v České republice, na Slovensku,
v Maďarsku a Chorvatsku.
Před svým příchodem do MasterCard Europe pracoval deset let ve společnosti MUZO, která v České republice
poskytuje služby v bezhotovostním platebním styku. Ve společnosti mimo jiného řídil divizi aplikací pro kreditní a
debetní karty a od roku 1999 byl zároveň členem představenstva.
Mezi koníčky patří rekreační sport, v zimě zejména sjezdové lyžování, běžky a snowboard, v létě tenis, cyklistika,
fotbal a v poslední době golf. Dále amatérské kutilství všeho druhu.
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Jana Rozhonová, Business Assistant, MasterCard Europe
Jana Rozhonová pracuje ve společnosti MasterCard Europe od listopadu 2004. Jana je osobní
asistentkou pana Čarného a zajišťuje podporu celému pražského týmu v denních pracovních
záležitostech. Její pracovní náplní je zajistit plynulý chod kanceláře, první kontakt s klienty a
zpracování účetních dokladů v souvislosti s pražskou pobočkou.
Od dubna 2008 spadá do jejího pole působnosti ještě vše, co se týká licenčního procesu a
podpory při schvalování kartových designů.
Než Jana nastoupila do společnosti MasterCard, studovala v USA a ve Velké Británii.
Dříve působila v cestovní kanceláři Čedok, a.s. na oddělení domácího cestovnícho ruchu, kde
měla na starosti rezervace, vyfakturování a odbavování klientů.
Vystudovala střední hotelovou školu v Praze - obor turismus.

Tereza Janková, Marketing Manager Junior, MasterCard Europe
Tereza Janková pracuje ve společnosti MasterCard Europe od počátku roku 2007. Mezi její
pole působnosti spadá především příprava a plánování marketingových kampaní, výzkumů,
podpora PR aktivit společnosti a koordinace marketingu klíčových partnerů.
Dříve, než nastoupila do společnosti MasterCard, pracovala na pozici Channel Marketing
Specialist ve společnosti Vodafone CZ. V letech 2003 – 2005 zastávala pozici Account
Coordinator v reklamní a marketingové agentuře PPD Services s.r.o.
Vystudovala fakultu Multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Mezi záliby patří volejbal, beach volejbal, plavání, hory - v létě i v zimě, jídlo, přátelé a pes.

Pavel Javorský, Senior Account Manager, MasterCard Europe
Pavel Javorský je zodpovědný za řízení vztahů s bankami a za bezproblémový
chod veškerých služeb a technologií, které v České republice MasterCard
poskytuje.
Přestože Pavel vystudoval elektrotechniku na pražské ČVUT, hned od začátku
své profesní kariéry se věnoval bankovnictví: než se zařadil do týmu společnosti
MasterCard, pracoval v několika českých a mezinárodních bankách na různých
pozicích, včetně obchodního ředitele či šéfa analytiků finančních trhů. Má za
sebou též řadu lektorských angažmá na témata jako technická analýza, peněžní
trhy či zákonitosti devizových burz.
Pavlovy volnočasové aktivity jsou dosti poznamenané profesním životem: rád
sleduje finanční a kapitálové trhy, pro radost též programuje či pracuje s
databázemi.
Ve své druhé identitě se chladí vzduchem na silné motorce. Hardrock absorbuje
bránicí a tuto tvrdou hudbu rád a bez sám vyluzuje.

cardmag no 3/08

27

© 2008

PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

Platební karty v Belgii
Belgické království získalo nezávislost na Nizozemsku v roce 1830. Samostatné Spojené království
nizozemské bylo vytvořeno po válkách na Vídeňském kongresu roku 1815; vzniklo spojením
bývalého Nizozemí (území dnešní Belgie) a bývalých Spojených nizozemských provincií. Hlavní
příčinou belgické revoluce byla politická a ekonomická nadvláda Nizozemců nad francouzsky
mluvícím obyvatelstvem. Jádrem sporů byla také skutečnost, že Nizozemci podporovali volný obchod, zatímco
Belgičané požadovali ochranu svého trhu zavedením cel. Dalším důvodem sporů byly náboženské a kulturní
rozdíly. Belgičané byli převážně katolíci, zatímco Nizozemci protestanti. Oba národy neměly společnou minulost a
společný stát sdílely z vůle velkých mocností. Belgická buržoazie mluvila francouzsky a vzhlížela k Francii, která jí
byla bližší než Nizozemsko.
Do Belgie dvakrát vtrhla německá armáda, a to v letech 1914 a 1940. I proto se po druhé světové válce stala
jedním z předních obhájců kolektivní ochrany bezpečnosti v Evropě. V 1949 se Belgie stala členským státem
NATO, prosperovala jako moderní, technologicky rozvinutý evropský stát. Dnešní belgické třenice pramení
z podobných příčin; francouzsky mluvící Valoni převládli a soupeří s holandsky mluvícími Vlámy. Na poštovních
známkách sice bylo napsáno dvojjazyčně „Belgique-België“, ale belgický občanský zákoník byl přeložen do
vlámštiny až roku 1961. Vlámové usilovali dlouho o rovnoprávnost a proto došlo k vyhlášení federální ústavy v
roce 1980, která jim zaručovala oběma regionům formální uznání a autonomie (také více pravomocí v oblasti
školství a sociálních programech).
Belgie se rozkládá na rozloze 30 528 km2 (Nizozemsko na 41 526 km2, Belgie má tedy 39% rozlohy Česka), s
počtem obyvatelstva 10 403 951 obyvatel (Nizozemsko 16,57 mil. obyv., srovnatelné s počtem obyv. v Česku) má
hustotu obyv. 340 obyv/km2 (Nizozemsko 400 obyv/km2, 260% hustoty v Česku). Přírůstek obyvatelstva činí
ročně jen 0,106% (tedy 11 000 obyvatel; Nizozemsko 0,464%, v Česku je přírůstek prakticky nulový). Složení
obyvatelstva je různorodé (1999), jazykově odlišné: holandsky mluví 60% obyv., francouzky 40% obyv., německy
méně než 1% obyv. Nejníže položené místo je Severní moře (0 m n. m.), nejvyšším bodem je Signal de Botrange
694 m.
Pracovní síla čítá 4,96 mil. obyv. (48% obyv., 2007), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 66,3% z celkového počtu
obyvatel. V zemědělství pracuje (2007) 2% (4,1% v ČR), průmyslu 25% (37,6% v ČR) a ve službách 73%
(58,3% v ČR, 2003) obyvatelstva. Počet imigrantů ročně dosahuje 12 7000, 1,22 imigrantů/1,000 obyv. (2008) (v
ČR je to méně, 0,97 imigrantů/1,000 obyv., 2008).
Ekonomický přehled
Moderní ekonomika, založena na soukromém podnikání, těží ze své centrální geografické polohy, rozvinutého
dopravního systému a různorodé průmyslové a ekonomické základny. Průmysl je soustředěn zejména v severní
zalidněné vlámské oblasti. S nedostatečnými přírodními zdroji musí Belgie dovážet významné množství surovin a
exportuje velké objemy výrobků; její ekonomika tak ve významné míře závisí na stavu světového trhu. Zahraniční
obchod se realizuje ze tří čtvrtin se státy EU. Exportní partneři se podílí: Německo 19,7%, Francie 16,9%,
Nizozemsko 12%, Spojené Království 7,9%, USA 6,2%, Itálie 5,2% (2006).
Veřejný dluh přesahuje 85% HDP. Na druhé straně se vládě podařilo vyrovnat rozpočet a příjmy relativně
rovnoměrně rozdělovat. Belgie přistoupila k euro měně v lednu 2002. V letech 2001 – 2003 ekonomický růst
prudce poklesl vzhledem ke globálnímu ekonomickému zpomalení, s mírným zlepšením 2004 – 2007. Pro rok
2008 se ekonomický růst a přímé zahraniční investice zpomalí v důsledku omezení úvěrů, poklesu spotřebitelské a
podnikatelské důvěry a nadprůměrné inflaci. Nicméně vzhledem úspěšnému vyjednávání rozpočtu pro rok 2008 a
postoupení pravomocí v rámci vlády se snížilo politické tření a což může vést ke zlepšení ekonomického výhledu
pro 2008. Nezaměstnanost (2007) činí 7,5% a inflace 1,8%. Pod hranicí chudoby se nachází 15,2% obyv.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2007): Telefonní systém je velmi
rozvinut a úplně automatizován pro domácí, mezinárodní i telegrafovou komunikaci. Existuje národní mobilní
telefonní síť, rozsáhlá kabelová síť, mikrovlnné radiové spojení; je koncovým místem četných podmořských
kabelů pro spojení s Evropou, Středním Východem a Asií. Provozuje 7 satelitních pozemních stanic.
Počet pevných telefonních linek (2006) dosáhl 4,72 mil. (v ČR 3,2 mil.) a počet mobilních čísel: 9,66 mil. (2006)
(v ČR 11,776 mil.).
Počet internetových serverů (2007) činí 3,2 mil. (v ČR 1,2 mil.) a počet internetových uživatelů (2005) je 4,8 mil.
(v ČR 3,54 miliónů, 2006). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako
z pohodlí občanského života: 27 letišť s pevnou dráhou (v ČR 45), síť železnic 3 536 km (v ČR - 9 597 km), silnic
- 150 000 km (v ČR - 127 747 km) a vodních cest – 2 043 km (v ČR - 664 km).
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V tabulce porovnání ekonomiky Belgie a České republiky
Srovnání ekonomik, 2007

Belgie

Česko

376 mld. USD
6 797 mld. CZK
255 mld. EUR

249 mld. USD
4 501 mld. CZK
170 mld. EUR

10,40 mil.

10,228 mil.

36 140 USD
653 340 CZK
24 540 EUR

24 200 USD
437 480 CZK
16 430 EUR

Počet pracujících

4,96 mil.

5,36 mil.

Nezaměstnanost

7,5%

6,6%

Míra inflace

1,8%

2,8%

HDP (při paritě kupní síly, 2007)
Počet obyvatel
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2007)

Bankovnictví
Počet bank v Belgii
založených podle belgického práva

1993
112

2000
72

2003
61

2004
59

2005
54

2006
51

- z Belgie

-

44

34

33

26

26

- z jiných EU států

-

21

21

21

23

20

- ze států mimo EU
založených podle zahraničního práva
- z členských států EU
- ze států mimo EU
Celkový počet bank v Belgii
Banky registrované podle evropského
Počet zaměstnanců

-

7

6

5

5

5

39

47

48

45

50

54

24

34

38

36

41

46

15

13

10

9

9

8

151

119

109

104

104

105

115

345

443

479

495

502

76 281

76 364

72 210

70 483

68 478

67 264

Celkový počet bank v Belgii během posledních 14 let se snížil o 46 bank (na 70%). Počet bank založených podle
belgického práva klesal (na 45%), a naopak silně vzrostl počet bank založených podle zahraničního práva ze
členských bank EU (na 138%). Banky registrované podle evropského systému s volným poskytování služeb pak
narostly o 436%. Nejpočetnější zahraniční skupinu tvoří francouzské a nizozemské banky, s 27 a 14 bankami,
následují banky německé (8 bank) a britské (7 bank).
Počet zaměstnanců v bankovnictví naopak klesal (vlivem automatizace, přesun výplat hotovostí do bankomatů,
konkurence), celkově na 84% původního počtu, až dosáhl 67 264 zaměstnanců. Srovnejme s ČR: v bankovnictví
(finanční zprostředkování) je zaměstnáno na 70 000 pracovníků (ČSÚ 2006).
Počet klasických bankovních poboček také rapidně klesal, s trvalým nárůstem poboček se samoobslužnými
terminály, až se celkový počet poboček ustálil na 93% stavu z roku 1993.
Bankovní pobočky
Bankovní pobočky se samoobslužnými
terminály

1993
7 890

2000
6 693

2003
5 175

2004
4 800

2005
4 564

2006
4 574

1 592

4 982

4 421

4 176

4 259

4 264

Počet účtů se držel na téměř stejné úrovni, s nárůstem počtu běžných účtů a poklesem jak termínovaných, tak
spořících účtů.

Počet účtů (v tisících)

1993

2000

2003

2004

2005

2006

Běžný účet

9 863

12 225

12 979

12 675

13 197

13 244

Termínovaný vklad

1 949

1 648

1 139

976

833

873

Spořící účet

18 581

17 670

17 544

17 450

17 400

17 495

Celkem

30 392

31 543

31 662

31 101

31 430

31 612

Bankovnictví tvoří v Belgii významnou podstatu ekonomiky. V 2006 celková bilance bankovního sektoru dosáhla
3,6 násobku HDP země. Pro srovnání: Belgii předstihly v eurozóně pouze Lucembursko (se výjimečným skórem
25,4) a Irsko (6,7). Těsně za Belgií je Nizozemsko s hodnotou 3,5. Celková bilance bankovního sektoru
v eurozóně jako celku je cca 3x HDP. Belgie tak přesahuje průměr eurozóny o 20%. Dvě nejdůležitější bankovní
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centra mimo eurozónu dosahují pochopitelně lepších výsledků než Belgie – Švýcarsko 6,6 a Velká Británie 5,1.
Bilance bankovního sektoru je jistě užitečný faktor, ale je to jen částečný ukazatel významnosti „centra“(zejména
v době expanze obchodování s derivativy a strukturovanými finančními produkty). Belgie hraje významnou úlohu
v evropských financích také vzhledem k poskytnutí sídla pro mezinárodní finanční komunikace – jako je SWIFT –
a pro platformu pro vyrovnání a zúčtování převodů – jako je Euroclear.
Vydávání karet v Belgii
Bankomaty
Prodejní místa

1993

2000

2003

2004

2005

2006

Bankomaty

2 636

6 673

7 114

7 286

7 256

7 268

Počet bankomatů vzrostl za sledované období na 275%; koeficient CAGR = 8%. Jeden bankomat připadá na 1430
obyvatel, tedy 700 bankomatů/mil. obyv. V ČR připadá 360 bankomatů na milión obyvatel, což dostatečně
vypovídá o rozvinuté belgické infrastruktuře.
Počet bankomatů

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1993

2000

2003

2004

2005

2006

Počet výběrů v bankomatech
Počty plateb (mil.)

1993

2000

2003

2004

2005

2006

Výběr hotovostí (Banksys,
privátní ATM)

113,6

201,2

244,7

248,6

252,6

241,0

Počet výběrů v bankomatech vykazuje od roku 2006 mírný pokles; objem vyzvednuté hotovosti není dostupný.
Vůči ČR byl počet výběrů větší o 65%.
Počet výběrů v ATM
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Obchodní místa, z toho POS terminály
Prodejní místa
Platební terminály
(Atos Worldline)

1993

2000

2003

2004

2005

2006

34 010

64 471

79 736

85 038

84 188

86 898

Počet platebních terminálů za 13 let se zvýšil na 2,5x násobek, koeficient CAGR = 7%. V porovnání s ČR byl počet
platebních terminálů v roce 2006 o 33 633 nižší.
Počet platebních terminálů
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Dostupná statistika naznačuje, že Belgie se srovnatelně početným obyvatelstvem, ale silnou mezinárodní
komunitou v Bruselu, převyšuje ve statistických parametrech Českou republiku. Zejména je to patrné
v infrastruktuře bankomatů a terminálů. Další parametry nejsou srovnatelné, protože v dostupné statistice jsou
zahrnuty jen transakce zpracované společnostmi Banksys a Atos Worldline.
2006
Počet bankomatů
Počet bankomatů/mil. obyv.
Počet výběrů hotovostí
Počet terminálů
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ČR

Belgie

3096

7268

%

360

700

+ 94%

152 098 000

241 000 000

+ 65%

53 265

86 898

+ 63%

Počet plateb

94 510 802

Počet výběrů

108 955 463

31

14 512 000
2,6 mld.

70
30
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Informace k uvedeným společnostem.
FEBELFIN
Významným sdružením finančních institucí je FEBELFIN, tj. Belgian Financial Sector Federation, ustavené v r.
2003 a sestávající z 5 finančních obchodních organizací: Asociace belgických bankéřů a burzovních makléřů (ABBBVB), Asociace belgických manažerů základního jmění (BEAMA), Profesionální sdružení poskytovatelů úvěrů (UPCBVK), Asociace belgických leasingových společností (BLA) a Asociace členů burzy (BASEM). Sdružení hraje
důležitou roli mezi svými členy a dalšími partnery na národní a evropské úrovni. Febelfin zastupuje celkem asi 250
finančních institucí, které nabízejí více než 100 000 přímých a dalších 100 000 nepřímých pracovních míst.
Přidružení členové se speciálním statutem
SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost vlastněná bankovním
odvětvím, která poskytuje na základě spolupráce bezpečné, standardizované služby a interfejsový software pro
8 100 finančních institucí ve 208 zemích (v OSN je jen 192 členských států). SWIFT zahrnuje banky, makléře/
burzovní zprostředkovatele a investiční manažery a jejich infrastruktury pro platby, cenné papíry, pokladníky a
obchodování. během posledních 10 let cena SWIFT zpráv poklesla o 80%. Dostupnost systému dosáhla 99,999%
produkčního času.
Atos Worldline
Společnost Atos Worldline (dříve Banksys a Bank Card Company) byla založena 1.6.2007, jako důsledek spojení
společností Banksys and Bank Card Company (BCC) získání těchto podniků k 7.12.2006 společností Atos Origin
prostřednictvím její dcery Atos Worldline (majetkové propletence mohou být velmi nepřehledné).
Atos Worldline je důležitým hráčem na poli elektronických platebních služeb, CRM (=Customer Relations
Manager) a eSlužbách (internet, hlasové a mobilmí služby). Společnost se zaměřuje na technologické inovace a
implementuje svá řešení v režimu procesním nebo integrovaném. Atos Worldline je vedoucí evropská skupina
v odvětví platebních služeb, v roce 2006 s kombinovanovaným obratem 630 mil. EUR a 4 000 zaměstnanci.
Obě značky, Bankys i BCC, jsou i nadále využívány pro platební terminály, bezpečnostní moduly a aktivity pro
přijímání karet.
Společnost Banksys byla založena v 1989, jako důsledek spojení sítí bankomatů Mister Cash a Banconctact. Její
hlavní náplní byla authorizace, bezpečnost a garance elektronických plateb v Belgii. Vedle těchto aktivit Banksys
využil svého know-how k vývoji terminálových a platebních aplikací a poskytoval širokou paletu služeb, včetně
blokace karet CardStop. Banksys provozoval síť asi 100 000 obchodníků.
Společnost Bank Card Company uvedla k obchodníkům značky Visa, MasterCard, Maestro, V PAY a Visa Electron.
Udržovala obchodní vztahy s cca 55 000 aktivními obchodníky. Společnost BCC také v Belgii propagovala
promoted používání kreditních karet s využitím široké palety marketingových nástrojů.
cardmag | ft research (podle materiálů Febelfin)
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

"Dnešní den představuje revoluci na slovenském trhu
platebních karet. Pro společnost MasterCard bylo
umožnění plateb pomocí bezkontaktních technologií
na Slovensku jednou z priorit pro letošní rok a jsem
rád, že nyní můžeme společně s Volksbank
přestřihnout pomyslnou cílovou pásku," uvedl Ján

Slovensko se stalo svědkem první
bezkontaktní transakce
MasterCard® PayPass™
Bezkontaktní
platební
technologie
MasterCard® PayPass™ rozšiřuje významnou
měrou možnosti držitelů platebních karet –
drobné platby budou realizovány mnohem
rychleji a pohodlněji, než je tomu při použití
hotovosti.

Čarný, generální ředitel společnosti MasterCard
Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.
"Slovensko je tradičně zemí, která je velmi pozitivně

nakloněná novinkám a průlomovým technologiím a
nejinak je tomu také v případě bezkontaktních
plateb. V regionu střední a východní Evropy je
Slovensko po Polsku teprve druhou zemí, ve které
došlo ke spuštění technologie MasterCard PayPass.
V tuto chvíli je na Slovensku do projektu zapojeno
devět obchodníků, kteří budou bezkontaktní platby
v horizontu několika dnů akceptovat," dodal Ján
Čarný.

Držitelé platebních karet Euro<26, jejichž
vydavatelem je VOLKSBANK Slovensko, a,s,
v spolupráci s CKM SYTS, mohou od dnešního
dne realizovat na Slovensku bezkontaktní
platby. Obchodníkem, který se stal prvním
partnerem tohoto pilotního projektu, je Irish
Pub v centru Bratislavy.
Díky technologii MasterCard PayPass se platební
karty mohou rozšířit do míst, kde na ně doposud
nejsme zvyklí. Bezkontaktní platby jsou ideální tam,
kde je důležitá rychlost, např. ve fast foodech,
trafikách, na parkovištích, v městské hromadné
dopravě či v prodejních automatech. MasterCard
PayPass umožňuje nejen platby prostřednictvím
platebních karet, ale lze ji zabudovat např. do
mobilního telefonu, hodinek či přívěšku na klíče.

"Jsme velice hrdí, že VOLKSBANK Slovensko je zase
jednou při tom, kdy je na Slovensku dosažen další
milník v historii platebních karet", říká Kurt Kapeller,
předseda představenstva VOLKSBANK Slovensko.
"VOLKSBANK Slovensko je předním slovenským

partnerem
společnosti
MasterCard
v oblasti
inovativních technologií a designu. Před několika lety
jsme se stali první bankou, která klientům nabídla
moderní design – průhlednou platební kartu; dnes ve
spolupráci s dalšími partnery přinášíme moderní
technologii. Je více než symbolické, že tato karta je
v první fázi určená mladým, dynamickým lidem, kteří
vděčně přijímají každou novinku, a že PayPass
přichází jen několik měsíců před eurem, aby odlehčil
naše peněženky od mincí a přesunul je do "lehčího"
virtuálního světa."

"Spuštění bezkontaktních plateb
na Slovensku je důkazem, že se
jedná o zcela reálný cíl také pro
Českou republiku," uvedl Ján
Čarný,
generální
ředitel
MasterCard Europe pro Českou republiku,
Slovensko a Ukrajinu.

Praha,

31. července 2008 – Společnost
MasterCard ve spolupráci s VOLKSBANK Slovensko
přináší na slovenský trh revoluční bezkontaktní
technologii MasterCard® PayPass™. Právě dnes se na
Slovensku realizovala historicky první bezkontaktní
transakce. První transakce se uskutečnila v restauraci
Dubliners Irish Pub za účasti fotografů a
novinářů. Kmotrou PayPassu na Slovensku se stala
známá slovenská moderátorka Soňa Müllerová.

Situace v České republice
"Implementace bezkontaktních plateb na Slovensku
probíhá zatím rychleji, než je tomu v České
republice. Věřím však, že také čeští držitelé
platebních karet se budou moci brzy sami přesvědčit
o největších výhodách této technologie, mezi které
patří především rychlost, pohodlnost a bezpečnost.
Na Slovensku jsou bezkontaktní platby umožněny již
od dnešního dne, za čímž stojí především aktivnější
přístup slovenských bank. V České republice byly
startovní podmínky stejné a záleží jen na jednání s
bankami
a
ostatními
partnery.
Spuštění
bezkontaktních plateb na Slovensku je však
důkazem, že se jedná o zcela reálný cíl také pro
Českou republiku," komentoval situaci v České

Pilotní provoz bezkontaktních plateb, který byl
dnešním dnem na Slovensku zahájen, je prvním
důležitým krokem k dalšímu, širšímu, rozšíření této
technologie. V současnou chvíli jsou bezkontaktní
platby v Irish Pubu umožněny držitelům platebních
karet s dizajnom Euro<26. V říjnu se počítá
s rozšířením poskytování platebních karet s
technologií PayPass pro všechny klienty VOLKSBANK
Slovensko.
Bezkontaktní
platby
tak
budou
zpřístupněny i držitelům, kteří svým věkem nesplňují
podmínku pro vydání karty Euro<26. K projektu
bezkontaktních plateb by se brzy měli připojit také
další obchodníci a partneři, kteří posunou využití
platebních karet i do míst, kde na to doposud nejsme
zvyklí. Do konce tohoto týdne bude možné platit
bezkontaktně
také
v některých
lékárnách,
knihkupectvích, copy centrech či fotoshopech.
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republice Ján Čarný.

MasterCard® PayPass™?
MasterCard PayPass je nová bezkontaktní platební
metoda, která umožňuje zákazníkům platit při
každodenních
drobných
platbách
rychleji
a
pohodlněji než při úhradě hotovostí. Technologie
PayPass může být součástí jakékoliv MasterCard
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karty. Při platbě prostřednictvím takovéto karty ji
stačí pouze přiložit ke speciální čtečce a je zaplaceno.
Není potřeba hledat hotovost, dávat kartu pokladní,
protahovat ji čtečkou ani zadávat PIN. U nákupů
v hodnotě nižší než 600 slovenských korun (20 euro)
není vyžadován ani podpis držitele karty. V případě
České republiky bude tato hranice stanovena
pravděpodobně na 500 Kč. PayPass je proto ideální v
místech, kde je důležitá rychlost, např. ve fast
foodech, trafikách, parkovištích či v městské
hromadné dopravě.

kreditní, debetní nebo předplacené kartě MasterCard,
případně ke kartě Maestro či ke kartám "private
lable", které vydávají maloobchodní prodejci.
Jak karty MasterCard PayPass a Maestro
PayPass fungují?
Karty MasterCard PayPass a Maestro PayPass mají v
sobě zabudovaný čip a rádiovou anténu. Když kartu
MasterCard PayPass (nebo Maestro PayPass) přiložíte
ke snímači podporujícímu PayPass, vyšle karta
bezdrátově informace o platbě, takže není nutné
vkládat kartu či zadávat PIN.

Bezkontaktní technologie otevírají rovněž nové dveře
na poli designu platebních karet. Technologii
MasterCard PayPass bude možné zabudovat např. do
hodinek, mobilního telefonu nebo klíčenky a používat
tyto nosiče k platbám za zboží a služby. Tento
způsob plateb již společnost MasterCard úspěšně
implementovala například v Turecku, kde je
v současné době možné platit prostřednictvím
hodinek vybavených touto technologií. Ve Francii a
v Norsku se zároveň testuje možnost využití
mobilních telefonů podporujících PayPass.

Informace o účtu jsou přeneseny do čtecího zařízení
a následně obvyklým způsobem zpracovány
prostřednictvím zabezpečené sítě pro příjem karet
MasterCard. Ihned poté, co přiložíte svou kartu
MasterCard PayPass (nebo Maesto PayPass) ke
čtecímu zařízení, obdržíte potvrzení o zaplacení − a
můžete jít.
1. krok:

Platební řešení pro bezkontaktní platby představila
společnost MasterCard v Evropě jako první a nyní již
funguje v řadě zemí, např. v Turecku, ve Velké
Británii, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Německu,
Itálii a v nedávné době bylo spuštěno také v Polsku.

Obchodní
místa
umožňující
platby
pomocí
bezkontaktní technologie budou označena logem
MasterCard PayPass nebo Maestro PayPass
2. krok:
Pokud je celková částka za nákup nižší než
stanovená částka (pod hranicí 500 Kč), stačí
přiložit kartu MasterCard PayPass (nebo Maestro
PayPass) ke snímači PayPass. Místo pro přiložení
karty je označeno symbolem bezkontaktní platby

Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku bylo na
celém světě vydáno více než 28 miliónů nosičů
technologie MasterCard PayPass. Pomocí tohoto
bezkontaktního řešení je dnes možné platit u více
než 109 000 obchodníků ve 24 zemích světa. Od 31.
července 2008 se k těmto zemím přidává také
Slovensko.

Pro více informací o MasterCard PayPass
navštivte www.paypass.com
nebo www.mastercard.sk
cardmag | rk

Mezinárodní symbol bezkontaktních plateb

MasterCard® PayPass™ a
Maestro® PayPass™
Nejčastěji kladené dotazy

Čtečka PayPass signalizuje, že karta byla přečtena.
Během okamžiku pak tento snímač oznámí, že platba
byla schválena. Doklad o zaplacení vydá zákazníkovi
stejně jako v případě jiných transakcí prodejce.

Co je to PayPass™?

3. Krok:
Zákazník má zaplaceno a můžete jít.

Technologie PayPass, která se již osvědčila v řadě
evropských zemí, je bezkontaktní platební metoda,
která výrazným způsobem urychlí proces platby.
Praxe v jiných zemích ukazuje, že díky technologii
PayPass trvá celá platební transakce méně než
5 sekund. Držitel karty vybavené bezkontaktním
řešením PayPass jednoduše přiblíží kartu ke čtečce
PayPass, která je schopna si data přečíst na
bezdotykové bázi. Díky této technologii je možné
nakoupit bez potřeby zadání PINu nebo vkládání
karty do čtecího zařízení.

Jaký přínos má PayPass pro zákazníka?
Po zavedení bezkontaktního řešení PayPass bude
možné rychle a pohodlně platit u obchodníků kartou,
aniž by bylo potřeba hledat hotovost, vydávat kartu
z ruky, "protahovat” kartu platebním terminálem či
zadávat PIN. Díky této technologii tedy dojde ke
zkrácení čekací doby u obchodníků.
Po zavedení technologie PayPass také dojde k
rozšíření akceptační sítě karet o prodejní místa s
vysokou frekvencí transakcí a platbou nízkých částek.
Platební karty tak mohou proniknout do míst jako
jsou fast foody, trafiky, parkoviště či dokonce
městská hromadná doprava.

Bezkontaktní technologie PayPass je nejčastěji
využívána k placení nižších částek - pod hranicí 500
Kč. Při transakcích převyšující stanovenou částku je
držitel karty požádán o autorizaci svým podpisem či
zadáním PINu.

Technologii MasterCard PayPass bude navíc časem
možné zabudovat také do jiných nosičů než jsou

Tuto jednoduchou funkci lze přidat k jakékoliv
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karty, např. do klíčenek, hodinek či mobilních
telefonů. Při drobných nákupech proto nebude nutné
ani hledat peněženku – postačí, když zákazník přiloží
mobilní telefon či hodinky obsahující technologii
PayPass ke čtečce.

klientům nenabídnou. Bezkontaktní platby také
urychlí dobu obsluhy a krátí čekání u pokladen.
Zkušenosti z ostatních zemí Evropy ukazují,
že PayPass může snížit dobu platební transakce na
polovinu, takže platbu lze provést za méně než pět
sekund. Technologie PayPass zároveň obchodníkům
pomůže snížit objem hotovosti v pokladnách, což
nejen že usnadní jejich práci spojenou s manipulací a
počítáním hotovosti, ale zároveň také sníží riziko
krádeží.

Kolik karet PayPass se v současné době
používá?
Ke konci roku 2007 bylo na celém světě vydáno více
než 20 milionů nosičů technologie MasterCard
PayPass. Platit pomocí této technologie je možné u
více než 80 tisíců obchodníků ve dvaceti zemích
světa.

Do druhé skupiny obchodníků, kterým PayPass
usnadní přijímání plateb od zákazníků, patří prodejní
místa, která zatím platby kartou neumožňují. Jedná
se především o obchody s vysokou frekvencí
transakcí a platbou nízkých částek jako jsou např.
fast foody, trafiky, parkoviště či dokonce městská
hromadná doprava. Do těchto míst je technologie
PayPass primárně určena a plně vychází z požadavků
obchodníků i jejich klientů.

Jak
mohou
zákazníci,
v zemích
kde
bezkontaktní platby fungují, takovou kartu
získat?
S tím, jak je systém PayPass postupně přejímán
bankami po celé Evropě, vypracovává si každý
peněžní ústav vlastní plán na distribuci karet svým
zákazníkům. Například ve Velké Británii, kde byly
bezkontaktní platby zavedeny v září 2007 v rámci
tzv. "London Launch”, začaly některé banky
automaticky vydávat tyto karty zákazníkům, kteří žijí
a pracují v oblasti Londýna, kde jsou v prvopočátku
tyto platební karty přijímány. Ostatní banky vyžadují,
aby je zákazníci kontaktovali a o aktualizaci svých
karet na PayPass sami požádali. Některé banky
vyčkávají s vydáváním bezkontaktních karet do doby,
než vyprší platnost stávajících karet. Vše záleží na
plánech a strategiích jednotlivých bankovních ústavů.

Ve světě, například v New Yorku, kde jsou karty
PayPass přijímány v kinech, v obchodem s rychlým
občerstvením a v metru, pozorují obchodníci
dramatické zkrácení doby trvání transakce. To však
není vše. Další přínos spočívá například ve zvýšení
průměrné hodnoty transakce o 20 – 30%
v porovnání s platbou v hotovosti.
Zavádění ve světě
Kde lze nalézt technologii PayPass?
V současné době probíhá ověřování a zavádění
technologie PayPass ve 22 zemích, mezi něž patří
Austrálie, Kanada, Francie, Japonsko, Korea,
Libanon, Malajsie, Mexiko, Filipíny, Švýcarsko,
Tchajwan, Thajsko, Turecko, Polsko, Velká Británie a
USA.

Ovlivní MasterCard PayPass vzhled platebních
karet?
Díky bezkontaktnímu řešení MasterCard PayPass není
omezen tvar platební aplikace otvorem ve čtečce
terminálu a je možné zabudovat ji v podstatě
do čehokoliv, co uživatelé považují za praktické.
Technologie MasterCard PayPass tedy způsobí
skutečný převrat ve vzhledu platebních karet.
V současné době je možné např. platit hodinkami
s touto
technologií
v Turecku.
Technologii
MasterCard PayPass lze zabudovat také např.
do mobilních telefonů či klíčenek.

Fungování
technologie
MasterCard
PayPass
v různých zemích světa ukazuje, že ze strany
MasterCard je již vše připraveno pro zavedení tohoto
platebního řešení i do České republiky.
Nejčerstvější evropské zkušenosti jsou z Velké
Británie a Francie. Můžete k tomu poskytnout
nějaké podrobnější informace?

Obchodníci

Velká Británie oznámila, že k rozšíření na národní
úrovni dojde v roce 2008, a projekt "London
Launch”, který v současné době probíhá, představuje
první fázi zavádění bezkontaktních plateb ve Velké
Británii. Očekává se, že celostátní zavádění bude
probíhat
postupně, jakmile bude dokončeno
zavádění v Londýně. Po úspěchu v Londýně by se
přijímání a vydávání karet PayPass mělo rychle
rozšířit po celé zemi.

Kteří obchodníci směřují k využití PayPass?
Zkušenosti ukazují, že nákupy prostřednictvím
PayPass jsou ideální pro maloobchodní prostředí, kde
je rozhodujícím faktorem rychlost – od prodejců
novin, restaurací a supermarketů až po kina,
sportovní
stadiony
a
prodejny
s
rychlým
občerstvením. Úspěšnost technologie PayPass se
potvrzuje rovněž u obchodních míst bez obsluhy,
jako jsou například prodejní automaty či parkoviště.

PayPass je přijímán obchodníky po celém Londýně,
včetně Eat, Coffee Republic, Yo!Sushi, Krispy Kreme,
Books Etc, Threshers a Science Museum. První
banky, které se do zavádění zapojily, jsou Bank of
Scotland, Barclaycard, Citi, Euroconex Technologies
Ltd (nyní Elavon Merchant Services), Halifax, HSBC,
Lloyds TSB a Royal Bank of Scotland Group.

Jaké výhody má pro obchodníky přijímání
plateb prostřednictvím PayPass?
Z pohledu PayPass lze obchodníky rozdělit do dvou
skupin. Do první skupiny patří ti, kteří již svým
zákazníkům platby kartou umožňují. Pro ně znamená
zavedení
bezkontaktní
technologie
především
rozšíření doplňkových služeb, zvýšení komfortu
nakupování a získání významné konkurenční výhody
ve srovnání s obchodníky, kteří tuto novinku svým
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spolupráci
Banque
Accord
a
s
řetězcem
hypermarketů Auchan. Tento šesti-měsíční zkušební
provoz, který probíhá ve francouzském Lille bude
následován dalším rozšířením ve druhém čtvrtletí
roku 2008. Celostátní zavádění technologie PayPass
je pak naplánováno na rok 2009.

nových bezkontaktních platebních zařízení – kromě
platebních karet jsou zde i přívěsky na klíče, mobilní
telefony a náramkové hodinky. V současné době má
MasterCard několik zkušebních vzorků telefonů
podporujících PayPass, které se postupně rozšiřují do
mnoha oblastí světa, včetně mobilního telefonu s
podporou EMV, prvního svého druhu ve Francii.

Bezpečnost / Technologie

Kdy budou i jinde v Evropě k dispozici
bezkontaktní platby mobilními telefony?

Jak je karta PayPass bezpečná?
Existuje několik úrovní zabezpečení, díky nimž jsou
transakce PayPass velmi bezpečným způsobem
platby:

Mobilní telefony podporující PayPass již testujeme ve
Francii. Je nepochybné, že kombinace těchto dvou
technologií nabízí zákazníkům netušené možnosti a
my budeme pokračovat ve sledování vývoje v této
oblasti. Je však příliš brzy na to říci, kdy bude
PayPass k dispozici na mobilních telefonech i jinde v
Evropě.

- Jelikož zákazník nemusí kartu MasterCard PayPass
či Maestro PayPass vydat z ruky, může po celou dobu
transakce dohlížet na její průběh.
- Aby bylo možné kartu PayPass přečíst, je nutné ji
přiložit velmi blízko ke snímači PayPass – obvykle do
vzdálenosti dvou až pěti centimetrů – to prakticky
vyloučí možnost čtení jiným zařízením.
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MasterCard® PayPass™ a
Maestro® PayPass™

- Karta PayPass s bezpečnostním čipem a
zabudovanou
rádiovou
anténou
poskytuje
zákazníkům výhody vyspělé technologie srovnatelné
s technologií běžných čipových karet (Chip-and-PIN).
Pokud
karta zaznamená několik
po sobě
následujících bezkontaktních transakcí, je držitel
karty požádán o vložení karty a zadání PINu, a to bez
ohledu na výši nákupu. Tento limit stanovuje
vydávající banka podle míry využití konkrétním
majitelem karty a může zohledňovat množství,
hodnotu nebo náhodný prvek.

Zavádění bezkontaktní technologie PayPass
v Evropě

Toto opatření slouží k potvrzení skutečnosti, že
uživatel karty je jejím právoplatným držitelem, což
snižuje možnost podvodu v případě odcizení či ztráty
karty.

Francie, Velká Británie
Listopad 2006: Společnost MasterCard Europe
zahájila ve Francii první zkušební provoz
bezkontaktních plateb pro čipové karty MasterCard
založené na standardu EMV, a to ve Štrasburku a
Toulouse. Ve Francii bylo rovněž zahájeno testování
mobilních telefonů podporujících technologii PayPass.
Ve stejné době došlo k rozšíření probíhajícího
pilotního projektu s Royal Bank of Scotland Group
ve Velké Británii.

Od července roku 2006, kdy došlo k uvedení
technologie PayPass ve spolupráci
s Garanti
Bank a nejvýznamnějšími obchodníky v Turecku,
zažila Evropa obrovský boom bezkontaktních plateb.

Je karta PayPass bezpečnější než současné
čipové karty (Chip and PIN)?
Domníváme se, že karta PayPass je doplňkem čipové
karty. Karta PayPass je náhradou platby v hotovosti
za transakce s nízkou hodnotou (v Evropě se jedná
o transakce s hodnotou nižší než 25 euro) a v
porovnání s platbou v hotovosti je daleko
bezpečnější. Čipové karty stále zůstanou platebním
nástrojem pro transakce s vyšší hodnotou, pro které
jsou primárně určeny.

Švýcarsko
Březen 2007: Společnost MasterCard Europe
oznámila první evropskou PayPass transakci v síti
McDonald's, která byla součástí nového PayPass
pilotního projektu ve Švýcarsku.

Může
být
bezkontaktní
technologie
deaktivována nebo může způsobit deaktivaci
ostatních karet, je-li v peněžence více než
jedna karta?

Turecko
Květen 2007: Společnost MasterCard Europe spustila
bezkontaktní platby prostřednictvím hodinek
vybavených technologií PayPass, a to ve spolupráci
s Garanti Bank v Turecku. Zákazníci tak mohou
jednoduše provést platební transakci pouhým
přiložením svých hodinek ke čtečce PayPass. Tuto
novinku mohou využívat na více než 600 obchodních
místech v Turecku. Mezi ty nejvýznamnější z nich
patří například Burger King, Starbucks, Cinebonus,
Istanbul Ataturk Airport a Istanbul Ferry Corporation.

Ne. Bezkontaktní technologii není možné deaktivovat
prostým umístěním karty do těsně blízkosti jiných
karet ani není možné kartu nevratně poškodit, pokud
je umístěna v blízkosti magnetu. Je třeba pochopit,
PayPass
funguje
prostřednictvím
že
karta
magnetického pole, avšak (pokud ji nebudeme
ohřívat v mikrovlnné troubě), je tato technologie
velmi odolná.

Itálie
Červenec 2007: Společnost MasterCard Europe
oznámila zahájení prvního PayPass pilotního
programu v Itálii. Jeho partnerem je bankovní divize

S jakým vývojem technologie PayPass počítá
MasterCard v budoucnu?
MasterCard zaujímá vedoucí postavení ve vývoji
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italské pošty Banco Posta.

bezkontaktní karty MasterCard PayPass svým
klientům. Tento pilotní projekt zahrnuje testování
karet PayPass a mobilních telefonů vybavených touto
technologií u obchodníků ve španělském městě
Segovia.

Velká Británie
Září 2007: Společnost MasterCard Europe se podílí
na celostátním spuštění bezkontaktních plateb ve
Velké Británii. Prvním místem implementace se stal
Londýn a po celém území by se bezkontaktní platby
měly rozšířit během roku 2008. Londýňané mohou
využít tuto technologii u tisíců obchodníků mezi nimiž
je například McDonalds, Eat, Coffee Republic, Yo!
Sushi, Krispy Kreme, Books Etc, Threshers či the
Science Museum.

Francie
Listopad 2007: Ve Francii byl zahájen v polovině
listopadu první PayPass pilotní projekt zahrnující
rovněž co-brandové platební karty. Jedná se o karty
vydávané ve spolupráci Banque Accord a řetězcem
hypermarketů Auchan. Tento šesti-měsíční zkušební
provoz, který probíhá ve francouzském Lille, bude
následován dalším rozšířením ve druhém čtvrtletí
roku 2008. Celostátní zavádění technologie PayPass
je pak naplánováno na rok 2009.

Společnost MasterCard u příležitosti uvedení
bezkontaktní platební metody PayPass na britský trh
vydláždila slavný londýnský most Millennium Bridge
miliónem liber v drobných[1]. Most se tak stal
symbolem cesty k budoucnosti bez hotovosti.
Obyvatelé a návštěvníci Londýna, kteří se vydali přes
"Mincový most", se mohli rozloučit s hotovostí a
darovat nepohodlné drobné pro ušlechtilý účel charitativní organizaci "Coin Street".

Polsko
Prosinec 2007: MasterCard společně se společnostmi
Bank Zachodni WBK a e-Service oznámil zahájení
plateb pomocí technologie PayPass v Polsku. Polsko
se tak stalo první zemí ve střední a východní Evropě,
kde byla tato bezkontaktní technologie spuštěna.
Jako první mohli pomocí této technologie platit
obyvatelé Varšavy a Poznanu a to v obchodech
McDonald´s, EuroApteka a Mercer´s Coffee.

Španělsko
Září 2007: Španělská finanční instituce Caja Segovia,
ve spolupráci s Euro 6000 a společností MasterCard
se stala první španělskou institucí vydávající
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Konference Visa Europe
Dne 10. června 2008 se v Praze v hotelu Hilton Old Town uskutečnila jednodenní
konference společnosti Visa Europe, věnovaná problematice bezpečnosti platebních karet.
Konference byla určena pracovníkům bank z České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a
Rakouska a zúčastnilo se jí cca 30 pracovníků převážně českých bank.
Po přivítání účastníků a seznámení se současnou organizační strukturou Visa Europe v oblasti Fraud
Managementu následovaly v první části tři prezentace, připravené pracovníky Visa. Byly zaměřeny na současné
trendy oblasti kartových podvodů , opatření, která jako reakci na tyto trendy realizuje resp. připravuje Visa
Europe a konečně na současnou situaci v zemích, jejichž zástupci se konference zúčastnili.
Uvedené trendy ilustrovala prezentace zástupce Royal Bank of Scotland, zaměřená na praktické zkušenosti
banky s kartovými podvody v období po ukončení migrace na EMV technologii v UK.
Závěrečný blok konference pak vyplnily dvě paralelně vedené diskuse účastníků a prezentujících "u kulatého
stolu", z nichž první se zabývala zkušenostmi s podvody na POS a ATM a druhá v prostředí CNP transakcí,
zejména e-commerce
Hlavní poznatky z konference lze shrnout následovně:
Zavedení čipové technologie přineslo pozitivní výsledky - snížení celkového objemu podvodů a výrazný efekt
zejména v oblasti "face to face" transakcí. Podvodníci však dokázali rychle reagovat a to hned dvojím způsobem za prvé používání padělků bylo přeneseno do zemí, které dosud na čip nepřešly nebo ani přechod neplánují
(USA) a za druhé podvody se přesunuly do oblasti CNP transakcí (bez přítomnosti karty), zejména do rychle se
rozvíjející sféry nákupů prostřednictvím internetu (e-commerce). Tyto trendy plně potvrzují i zkušenosti jednoho
z největších světových hráčů na poli kartového byznysu - Royal Bank of Scotland Group
Podle Visa je nejdůležitějším úkolem současnosti kromě dalšího rozšiřování čipové technologie právě
zkvalitnění boje proti e-commerce podvodům, zejména jejich prevence - implementace 3D-Secure zabezpečení,
kde lze zatím pozorovat mnohem větší motivaci a tedy i rozšíření na straně acquirerů než na straně vydavatelů
platebních karet. Visa se hodlá zaměřit jak na další zkvalitňování technologie a používaných metod detekce
podvodů tak na zavedení nových přísnějších pravidel a monitorovacích programů pro členské banky.
Zástupci Visa vysoce hodnotili fakt, že úroveň podvodů v zemích, jejichž zástupci se konference zúčastnili, je
vesměs značně pod průměrem Visa Europe a to jak v Issuingu tak i v Acquiringu. Česká republika společně
s Slovenskem vykazuje nejlepší výsledky a navíc v dlouhodobém sledování má poměrně stabilní úroveň bez
(třeba i krátkodobých) negativních výkyvů.
Celkově lze konstatovat, že konference i přes svůj komornější charakter splnila svůj účel a to jak z pohledu získání
informací a navázání osobních kontaktů s pracovníky Visa Europe, tak i z pohledu výměny zkušeností, která
ukázala, že přes geografickou blízkost a historickou kulturní spřízněnost zúčastněných zemí existují mezi nimi
v oblasti typů i rozsahu kartových podvodů rozdíly. Jednou z příčin těchto rozdílů může být rozdílná úroveň
implementace čipové technologie (pořadí: karty - Rakousko, ČR, SR a Maďarsko, ATM - ČR a SR, Rakousko,
Maďarsko, POS - ČR a SR, Maďarsko, Rakousko)
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Evropska komise hodnotí výsledky Akčního plánu 2004 - 2007
S datem 22.4.2008 vydala Evropská komise zprávu "Report on fraud regarding non cash means of
payments in the EU: the implementation of the 2004-2007 EU Action Plan", ve které hodnotí výsledky
aktivit, stanovených v dokumentu "2004 - 2007 Action Plan". (V angl. verzi, 34 stran).
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/fraud/implementation_report_en.pdf
Dokument i zpráva vycházejí z konstatování, že podvody v platebním styku, a zejména podvody s platebními
kartami, ohrožují unijní platební trh tím že podkopávají důvěru spotřebitelů v bezhotovostní platby. Základním
principem Akčního plánu byla spolupráce všech účastníků (stakeholders) procesu plateb, 21 konkrétních aktivit
bylo zaměřeno na organizační procedury, komunikaci a edukaci. (Jednotlivé body plánu jsou vyhodnoceny
v závěru zprávy ve formě tabulky).
Na většině aktivit se podílela pracovní skupina Fraud Prevention Expert Group (FPEG), ustavená v r. 2001, v níž
jsou zastoupeny hlavně banky, kartové asociace, policejní složky a finanční dohled. Hodnocena je úloha a význam
evropské legislativy, stávajících směrnic i nové Payment Services Directive (PSD), European Payments Council
(EPC), SEPA, v oblasti karet SEPA Cards Framework, EMV a význam standardizace na akceptační straně
kartových transakcí.
Podle závěrů zprávy byla většina plánovaných cílů dosažena, ovšem s uvážením skutečnosti, že oblast podvodů se
rychle vyvíjí a neustále se objevují nové aktivity nebo se jejich cílování přesouvá mezi oblastmi platebního styku.
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Zpráva konstatuje, že v roce 2006 došlo v oblasti SEPA (blíže nedefinované) k 10 milionům podvodných kartových
transakcí jimiž bylo postiženo cca 500 tisíc obchodníků a celková výše ztrát dosáhla 1 mld EURO.
Z jednotlivých prostředků boje proti podvodům je zdůrazněna konverze na technologii EMV, která umožnila
snižování ztrát z podvodných kartových plateb a výběrů, znamená ovšem přesouvání podvodných aktivit do
oblasti "Card-Not-Present" transakcí, nárůst skimmingu a zneužívání získaných dat mimo EMV prostředí. Celkový
průběh EMV konverzí hodnotí jako nevyvážený a pomalý (viz např. data v CardMag 2/2008).
Vedle zlepšené vzájemné komunikace, informovanosti a edukace účastníků (organizování seminářů pro
přistupující země), uvádí zpráva jako konkrétní výstup akčního plánu (v podstatě jediný) návrh na rezervování
evropského rozsahu bezplatných telefonních linek začínajících "116" ("harmonised services of social value") pro
hlášení ztracených platebních karet. Tento návrh, pocházející již z r. 2001 byl bankovními komunitami na základě
technologických i ekonomických argumentů v minulosti několikrát odmítnut, nicméně se ze strany komise stále
populisticky vrací.
Ve zprávě je dále uvedena celá řada podpůrných aktivit, přispívajících k boji proti platebním podvodům, za oblast
karet je to EPC projekt agregované databáze národních a SEPA statistik podvodů, která by měla podle plánu začít
fungovat v r. 2008. Dále zpráva uvádí standardizační aktivity "Common Approval Scheme" pro interface mezi
terminály, kartami a sítí SCF a používání CVV/CVC obchodníky při identifikaci karty.
Z hlediska výhledu zpráva zdůrazňuje nutnost orientace na spotřebitele jako nejslabší článek řetězu, a uvádí že je
boj proti podvodům bude vyžadovat další regulace (jak jinak !) a iniciativy bankovnictví.
Význam koordinovaného boje proti podvodům podtrhuje zvýšení finančních prostředků vynakládaných ze strany
EK na tuto oblast. Do r. 2006 byly prostřednictvím programu AGIS komisí podporována školení policejních složek,
projekty zabezpečení elekteronického bankovnictví, studie proveditelnosti evropské informační databáze kartových
podvodů a studie vlivu infiltrace organizovaného zločinu do bankovnictví ve finančním objemu přes 650 tis. Euro.
Na období 2007 – 2013 plánuje EK vynaložit na program "Prevention and Fight Against Crime" celkem 600 mil.
Euro, jaká část z toho připadne zabezpečení platebního styku zpráva neuvádí.
Zpráva se odvolává na celou řadu dílčích a souvisejících materiálů, příslušné webové adresy mohou zájemcům o
tuto oblast ušetřit čas s vyhledáváním, proto je přetiskujeme:
• Council of Europe
www.coe.int
• ECBS (European Committee for Banking Standards)
www.ecbs.org
• European Central Bank – Payments
www.ecb.europa.eu/paym/html/index.en.html
• European Commission, DG Internal Market and Services – Prevention of payment fraud:
www.ec.europa.eu/internal_market/payments/fraud/index_en.htm
• European Commission, DG Internal Market and Services – Payment services:
www.ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm
• European Commission, DG Justice, Freedom and Security – Financing Programme
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm
• European Commission, DG Information society – Network and Information Security
www.ec.europa.eu/information_society/policy/nis/index_en.htm
• European Commission – Fraud Prevention Experts Group:
www.ec.europa.eu/internal_market/fpeg/index_en.htm
• European legislation – Eur-lex:
www.eur-lex.europa.eu
• European Payments Council
www.europeanpaymentscouncil.eu
• Europol
www.europol.europa.eu
cardmag | mz
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MasterCard Europe vykázal ve druhém čtvrtletí letošního roku dvojciferný
růst
Praha, 12. srpna 2008 - MasterCard Worldwide oznámil své provozní výsledky v evropském
regionu za druhé čtvrtletí letošního roku. V meziročním porovnání vykázal evropský region
dvojciferný růst hrubé dolarové hodnoty transakcí realizovaných kartami MasterCard (17,8%),
objemu plateb u obchodníků (18,6%), počtu nákupních transakcí (13,7%), počtu výběrových
transakcí (11,6%) i počtu nově vydaných karet (16,5%).
K 30. červnu 2008 vydaly partnerské finanční instituce v Evropě celkem 191 miliónů karet MasterCard (bez značek
Maestro a Cirrus). Ve druhém čtvrtletí uskutečnili držitelé karet přes jednu a půl miliardy nákupních transakcí a
karty MasterCard bylo možné použít na 7,7 milionu akceptačních míst v evropském regionu.
Značka Maestro se v Evropě objevila na více než 307 miliónech karet, což je meziroční zvýšení o 5,3%. Tyto karty
ze nyní v Evropě použít na šesti a půl miliónech obchodních míst.
"Naše síla v regionu vynikne zejména v kontextu současného hospodářského klimatu a regulačních tlaků.
Důsledným uplatňování strategie zaměřené na zákazníky a stálou tvorbou hodnot pro všechny účastníky
platebních procesů jsme dokázali reagovat na zvyšující se konkurenci na našem trhu. Díky našim zkušenostem,
znalostem, inovacím a bezchybnému fungování se stále udržujeme na výsluní evropského obchodního světa,"
prohlásil Javier Perez, prezident společnosti MasterCard Europe.
V právě skončeném čtvrtletí dosáhl MasterCard řady významných obchodních úspěchů:
* Celá Evropa byla ve znamení přechodu na standard EMV – nyní je s tímto standardem kompatibilních 235
miliónů karet se značkou MasterCard a 6,6 miliónů terminálů v prodejních místech. Společnost MasterCard
informovala o evropské premiéře několika multifunkčních platebních karet ve standardu EMV:
– první z nich byla uvedena ve Finsku: jediný plastový obdélník nabízí uživateli debetní a kreditní funkce i
věrnostní programy;
– v Turecku byla uvedena karta AsyaCard DIT kombinující kreditní funkci, bezkontaktní platební technologii
MasterCard PayPass a možnost platby městského a dálničního mýtného.
* PayPass nezůstává pozadu:
– v Nizozemsku byla uvedena karta Maestro PayPass;
–ve Španělsku měla evropskou premiéru karta MasterCard PayPass ve formátu Mini;
– v Londýně byla v pilotním programu zavedena platební metoda ‚Tap & Go‘ ve slavných černých autech
taxislužby.
* V červnu měla společnost MasterCard napilno jako oficiální sponzor Mistrovství Evropy ve fotbale UEFA EURO
2008. Během turnaje společnost spustila přes 220 programů zaměřených na aktivaci a používání karet, do nichž
se zapojily zákaznické finanční instituce a obchodníci z více než třiceti zemí z celého světa.
* Proud novinek, kterými společnost MasterCard zásobuje evropské zákazníky a spotřebitele, nijak nepolevuje:
- MasterCard společně se slovinskou společností Activa System představily první přenosné čtečky inteligentních
karet pro zákazníky se zrakovým postižením, které těmto osobám pomohou k bezpečnějšímu internetovému nebo
telefonickému nakupování a používání bankovních služeb;

- v Turecku představil MasterCard společně s HSBC první parfémovanou kreditní kartu pro ženy
v Evropě;
- ve spolupráci s CheBanca! vytvořila společnost v Itálii první "kapesní účet" se značkou MasterCard.
Jedná se o alternativu tradičních bankovních účtů s předplacenou kartou, která umožňuje převádět
htovost, platit i využívat úvěr.
cardmag | rk| ogilvy

Hodnocení 75 světových měst v projektu MasterCard Worldwide Centers of
Commerce 2008
Následující tabulka ukazuje, kolik bodů jednotlivá hodnocená města získala v sedmi skupinách indikátorů.
Maximálně bylo možné v každé hodnocené oblasti získat 100 bodů.
Pro více informací o hodnocení měst podle jednotlivých indikátorů navštivte:
www.mastercardworldwide.com/insights.
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Umístění

Město

Země

Hodnota
indexu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Londýn
New York
Tokio
Singapur
Chicago
Hongkong
Paříž
Frankfurt
Soul
Amsterodam
Madrid
Sydney
Toronto
Kodaň
Curych
Stockholm
Los Angeles
Filadelfie
Osaka
Miláno
Boston
Tchaj-pej
Berlín
Šanghaj
Atlanta
Vídeň
Mnichov
San Francisco
Miami
Brusel
Dublin
Montreal
Hamburk
Houston
Dallas
Washington D.C.
Vancouver
Barcelona
Dusseldorf
Ženeva
Melbourne
Bangkok
Edinburgh
Dubaj
Tel Aviv
Lisabon
Řím
Mumbaj
Praha
Kuala Lumpur
Moskva
Budapešť
Santiago

UK
USA
Japonsko
Singapur
USA
Hongkong
Francie
Německo
Jižní Korea
Nizozemsko
Španělsko
Austrálie
Kanada
Dánsko
Švýcarsko
Švédsko
USA
USA
Japonsko
Itálie
USA
Tchai-wan
Německo
Čína
USA
Rakousko
Německo
USA
USA
Belgie
Irsko
Kanada
Německo
USA
USA
USA
Kanada
Španělsko
Německo
Švýcarsko
Austrálie
Thajsko
UK
SAE
Izrael
Portugalsko
Itálie
Indie
ČR
Malajsie
Rusko
Maďarsko
Chile

79.17
72.77
66.60
66.16
65.24
63.94
63.87
62.34
61.83
60.06
58.34
58.33
58.16
57.99
56.86
56.67
55.73
55.55
54.94
54.73
54.10
53.32
53.22
52.89
52.86
52.52
52.52
52.39
52.33
52.16
51.77
51.60
51.53
51.30
51.25
51.19
51.10
50.90
50.42
50.13
49.93
48.23
47.79
47.23
46.50
46.46
45.99
45.71
45.50
45.28
44.99
44.52
44.49

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Mexiko
Atény
Sao Paulo
Peking
Johannesburg
Varšava
Šen-čen
Nové Dillí
Bogota
Buenos Aires
Istanbul
Rio de Janeiro
Bangalore
Petrohrad
Jakarta
Rijád
Káhira
Manila
Čcheng-tu
Čchung-čching
Bejrút
Caracas

Mexiko
Řecko
Brazílie
Čína
Jižní Afrika
Polsko
Čína
Indie
Kolumbie
Argentina
Turecko
Brazílie
Indie
Rusko
Indonésie
Saudská Arábie
Egypt
Filipíny
Čína
Čína
Libanon
Venezuela

43.33
43.25
42.70
42.52
42.04
41.26
40.04
39.22
38.27
37.76
36.14
35.91
35.78
35.55
35.40
35.37
35.29
35.15
33.84
33.13
31.81
26.11
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Indikátory
Právní a
politický
systém
85.17
88.28
83.60
90.32
88.28
82.16
78.19
85.75
79.35
84.96
81.86
82.90
85.85
89.53
86.68
90.82
88.28
88.28
83.60
79.44
88.28
78.17
85.75
71.09
88.28
85.45
85.75
88.28
88.28
72.84
81.10
85.85
85.75
88.28
88.28
88.28
85.85
81.86
85.75
86.68
82.90
71.29
85.17
81.13
66.31
76.45
79.44
60.71
74.16
69.26
45.02
65.08
75.15
69.30
74.59
57.96
71.09
62.75
67.37
71.09
60.71
58.81
40.52
60.17
57.96
60.71
45.02
53.48
79.52
56.34
54.62
71.09
71.09
45.09
40.90

Ekonomická
stabilita

Podpora
podnikání

Finanční
toky

Business
centrum

Centrum
znalostí

Kvalita života

89.66
87.44
86.40
89.74
87.44
81.85
91.58
89.88
84.63
90.47
92.07
84.97
85.74
90.72
90.47
87.79
87.44
87.44
86.40
91.20
87.44
86.49
89.88
76.40
87.44
92.42
89.88
87.44
87.44
91.65
82.54
85.74
89.88
87.44
87.44
87.44
85.74
92.07
89.88
90.47
84.97
82.78
89.66
71.18
81.88
91.67
91.20
77.66
86.51
78.90
63.52
79.32
78.36

79.42
75.91
71.28
82.82
73.81
80.37
66.17
66.68
61.50
68.78
62.26
72.39
76.24
71.72
63.19
68.33
72.34
69.99
67.44
61.06
71.89
57.79
69.73
57.16
71.69
67.64
67.94
73.68
71.51
70.21
75.71
74.60
64.29
70.16
71.32
71.78
74.89
62.42
64.70
62.93
71.34
61.56
75.29
54.78
62.34
64.31
58.83
50.52
62.76
65.95
55.07
61.29
60.75

84.70
67.85
48.95
42.15
52.51
39.61
41.85
52.88
52.76
34.44
44.60
39.47
30.24
33.24
31.93
29.69
10.26
26.62
22.29
38.45
17.77
33.04
17.69
46.54
8.78
18.95
17.97
8.75
7.54
19.81
18.35
9.86
16.81
8.15
5.73
5.54
3.83
18.89
19.80
7.79
7.70
27.07
2.12
24.74
18.90
15.42
6.49
47.32
17.21
24.54
47.27
22.22
19.94

67.44
54.60
58.15
62.58
40.52
72.25
57.73
46.73
47.33
48.00
37.71
30.55
33.42
22.59
21.19
19.57
44.47
25.60
32.40
36.46
21.03
37.78
18.79
60.30
33.69
21.36
25.46
24.95
39.23
25.69
24.25
20.81
22.34
27.23
30.82
24.14
24.84
27.24
13.70
13.84
22.35
44.21
14.59
59.34
16.88
17.79
25.18
26.89
12.87
25.66
27.71
14.18
13.20

62.35
59.02
52.06
39.45
46.31
36.62
51.65
30.41
51.31
39.11
34.10
34.10
36.56
39.57
47.84
44.15
43.08
37.80
40.87
22.89
40.58
37.00
39.41
17.55
38.21
32.08
31.53
36.34
32.19
31.72
28.63
35.59
35.38
36.09
33.70
37.46
35.66
30.63
28.32
45.28
33.35
15.48
27.37
8.17
33.30
16.58
24.50
15.97
20.76
8.61
24.48
20.14
21.84

91.00
90.88
92.69
84.94
90.81
82.25
92.63
93.38
76.38
91.63
87.00
92.56
92.38
92.63
92.81
92.00
92.00
90.06
91.19
89.56
92.19
75.75
92.56
64.31
88.63
93.38
93.13
93.44
89.44
91.50
87.38
91.63
90.75
88.63
90.63
91.56
94.38
87.00
93.88
92.06
91.63
67.75
86.50
71.75
77.00
86.06
87.94
55.81
82.25
74.19
54.81
80.13
75.19

77.05
89.90
60.60
76.40
63.95
75.84
76.40
77.66
74.59
26.25
10.94
60.60
77.66
63.52
58.04
73.12
64.58
76.99
76.40
76.40
79.60
41.93

57.76
53.80
50.62
56.29
60.72
55.32
52.09
50.57
52.41
56.89
58.82
47.95
48.29
53.53
45.46
54.20
51.95
47.95
51.26
50.66
45.60
36.68

24.18
15.77
34.92
11.95
29.76
19.86
23.19
20.28
16.87
25.62
19.60
15.63
6.36
18.07
20.49
13.38
12.34
7.76
2.34
0.91
11.03
12.42

20.98
16.64
29.16
35.07
18.35
11.75
29.55
20.23
16.83
23.66
28.78
15.77
13.09
12.68
24.98
12.10
20.52
22.63
11.81
10.29
12.47
11.48

14.79
15.61
16.71
24.59
3.52
15.16
5.80
17.99
17.22
20.68
16.46
13.93
24.72
21.25
11.17
3.74
8.09
6.38
10.04
9.62
8.27
5.55

69.38
80.75
68.63
57.38
79.19
76.75
52.94
55.00
59.63
79.19
68.69
69.06
53.56
50.94
58.63
42.75
63.31
69.56
53.00
52.75
49.75
54.94
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V žebříčku 75 nejvýznamnějších světových měst dominuje Evropa
Podle studie společnosti MasterCard patří Londýn, Paříž, Frankfurt a Amsterodam mezi deset nejdůležitějších
center globální ekonomiky.
Praha se v žebříčku MasterCard Worldwide Centers of Commerce umístila na 49. místě a v celkovém hodnocení
tak předstihla evropské metropole jako Moskva, Budapešť, Atény či Varšava.
Na globální projekt naváže společnost MasterCard i v České republice. Připravovaná studie MasterCard česká
centra rozvoje bude definovat strategické postavení jednotlivých krajů a měst v české ekonomice s důrazem se na
jejich příležitosti i slabé stránky.

Praha, 9. června 2008 - Londýn se i nadále řadí k městům, která mají největší vliv na světovou ekonomiku.

Z 25 nejdůležitějších světových center obchodu se 40% nachází v Evropě. Vyplývá to ze studie společnosti
MasterCard zpracované pro rok 2008 - MasterCard Worldwide Centres of Commerce Index. Na seznamu 75 měst,
jimž se studie věnuje, je 28 evropských velkoměst, což je nejvíce ze všech regionů.

Projekt MasterCard Worldwide Centres of Commerce zpracovávají pro společnost MasterCard přední světoví
ekonomové z celého světa. Cílem studie je vyhodnotit postavení nejvýznamnějších měst podle toho, jak přispívají
k rozvoji světové ekonomiky. Z letošních výsledků vyplývá, že 10 z 25 nejvýznamnějších metropolí světa se
nachází v Evropě. Jedná se o tato města: Londýn (1.), Paříž (7.), Frankfurt (8.), Amsterodam (10.), Madrid (11.),
Kodaň (14.), Curych (15.), Stockholm (16.), Miláno (20.) a Berlín (23.).
Studie též poukázala na významné rozdíly ve výkonnosti západoevropských a východoevropských měst; z
východní Evropy je v Indexu zastoupeno jen šest měst. V regionu střední a východní Evropy se nejlépe umístila
Praha (na 49. místě).
Dle podrobnějšího číselného hodnocení si Praha nejlépe stojí u indikátoru ekonomické stability a u indikátoru
měřícího kvalitu života – u obou hledisek dostala Praha více než 80 bodů ze 100. V celkovém žebříčku 75
světových měst se Praha umístila na 49. místě a její vliv na světovou ekonomiku je větší, než například vliv
Moskvy, Varšavy, Budapešti či Ria de Janeira.
"Globální studie nás inspirovala k vytvoření obdobného projektu v národním měřítku. Společně s Vysokou školou

ekonomickou v Praze realizujeme studii MasterCard česká centra rozvoje, jejímž hlavním cílem je definovat rozdíly
mezi českými městy a regiony. Výsledky projektu budou představovat nezávislý zdroj informací nejen pro
zástupce municipalit, ale především pro tuzemské i zahraniční investory, podnikatele, developery či obchodníky,"
uvedl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Výsledky
projektu MasterCard česká centra rozvoje včetně detailních SWOT analýz jednotlivých měst a krajů budou
zveřejněny ve 2. polovině tohoto roku," dodal Ján Čarný.
"Podpora podnikání v Praze je téměř na stejné úrovni jako je tomu v Curychu či Ženevě a Praha poskytuje

srovnatelnou kvalitu života jako například Hongkong či Atény. To jsou skvělá fakta, a konstatování, že vliv Prahy
na světovou ekonomiku je větší, než například vliv Moskvy, Varšavy či Ria de Janeira, samozřejmě potěší. Je
skvělé, že Praha ve srovnání s ostatními zeměmi regionu střední a východní Evropy dopadla v průzkumu nejlépe, i
když samozřejmě, jsme realisté a nebudeme na základě toho přehlížet vývojový potenciál řádově větších
metropolí. Nicméně z průzkumu vyplývá, že v této chvíli máme určitý náskok a je na nás udělat vše pro to,
abychom si dobrou pozici zachovali. V tom nám takovéto studie pomáhají a jsem si jist, že velmi přínosná bude
také připravovaná studie MasterCard česká centra rozvoje, která se zaměří na strategické postavení jednotlivých
krajů a měst v české ekonomice," řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém

"Trvale silné postavení západoevropských center obchodu ukazuje na význam historických hledisek stejně jako
demokracie a stability. Neméně zajímavá je výkonnost východoevropských velkoměst, která dokazuje, že globální
systém neztrácí dynamiku a že nově vznikající trhy podporují změnu hospodářského prostředí," uvedl profesor

Peter J. Taylor, ředitel výzkumného střediska Globalization and World Cities (GaWC) Research Network na
Loughborough University ve Velké Británii.
"Schopnost pochopit dynamiku globálních velkoměst a využívat podmínky lokálních trhů se stala významným
faktorem při určování konkurenčních výhod firem. Ve společnosti MasterCard myslíme globálně a jednáme
lokálně. Věříme, že poznatky, které získáváme prostřednictvím Indexu MasterCard Worldwide Centres of
Commerce, v tomto smyslu napomohou i ostatním organizacím," prohlásil Javier Perez, prezident společnosti
MasterCard Europe.

V rámci studie Worldwide Centres of Commerce Index pro rok 2008 bylo provedeno ohodnocení 75 velkoměst
v sedmi kategoriích (právní a politický systém, ekonomická stabilita, podpora podnikání, finanční toky, business
centra, centra znalostí a kvalita života). Tyto dimenze jsou dále rozděleny do 43 hlavních a 74 pomocných
ukazatelů, na jejichž základě každé velkoměsto získává hodnocení, jež určuje jeho pořadí a hodnotu Indexu.
Výzkumný program vytvořila světově uznávaná komise (Knowledge Panel) složená z odborníků na ekonomii,
sociologii a další disciplíny se zaměřením na život města, vedená Dr. Michaelem Goldbergem, ředitelem programu
MasterCard Worldwide Centres of Commerce. Úplné znění zprávy je k dispozici na adrese:
www.mastercardworldwide.com/insights. ,
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Nejvýznamnější zjištění

Evropa
Londýn si udržuje postavení nejvýznamnějšího centra obchodu. Silná a zajištěná ekonomika, aktivní
finanční trhy a právní a politický rámec, které podporují vysokou úroveň zahraničního obchodu, Londýnu opět
zajistily nejvyšší místo v Indexu center obchodu na rok 2008. Toto velkoměsto významným způsobem překonává
své rivaly ve většině kategorií, jen místní kvalita života nabízí největší prostor ke zlepšení ve srovnání s ostatními
významnými velkoměsty.
Madrid je i nadále vedoucím finančním centrem a postoupil mezi pět nejvýznamnějších měst
v Evropě. Madrid je na vzestupu jakožto klíčové evropské město, které postoupilo ze 16. místa v roce 2007 na
11. místo v globálním měřítku a z 6. na 5. místo v Evropě. Stabilní HDP, kterého Madrid dosahuje, směnné kurzy
a silný trh dluhopisů ve spojení s vysokou životní úrovní posunuly toto velkoměsto do společnosti takových
nejvýznamnějších evropských měst, jakými jsou Londýn, Paříž, Frankfurt a Amsterodam.
Amsterodam se stává významným evropským městem. Jako historicky nové finanční centrum, kde byla
vynalezena koncepce vlastnictví akcií, postoupil Amsterodam na čtvrté místo mezi evropskými městy, která se
v globálním měřítku umístila v první desítce. Amsterodam se pyšní jednou z nejstabilnějších ekonomik na světě,
vysokou životní úrovní a silným právním a politickým rámcem a jeho vzestup ilustruje trvalý význam Evropy jako
dominantního celosvětového hráče.
Frankfurt poklesl o jedno místo, což dokládá změny v oblasti finančních služeb ve východní Evropě.
Umístění Frankfurtu v první desítce sice odráží historii bankovnictví v Evropě za posledních dvě stě let, ale jeho
ústup ze 7. místa v roce 2007 na 8. místo v roce 2008 vyjadřuje osamostatňování finančních služeb ve východní
Evropě, pro niž býval Frankfurt "exilovým bankéřem".
Paříž postoupila před Frankfurt na 7. místo. Silné postavení Paříže v oblasti vyššího vzdělávání, její
ekonomická stabilita a vytváření znalostí, stejně jako její postavení křižovatky mezinárodních i vnitrostátních
leteckých linek, umožnily tomuto velkoměstu předhonit v Indexu pro rok 2008 Frankfurt a odsunout jej oproti
roku 2007 na 8. místo.
Nejvíce si skóre v rámci Indexu vylepšila Moskva. Její postup odráží zlepšující se ekonomickou situaci
města a jeho úlohu jako zdroje klíčových komodit ve východní Evropě. Jako město s největším meziročním
nárůstem ve srovnání s Londýnem Moskva dokazuje zvyšující se úlohu východní Evropy v rámci celosvětové
ekonomiky.

Asie
Mezi 25 nejvýznamnějších center obchodu se zařadilo osm asijských měst. Tokio, Singapur, Soul,
Sydney, Hongkong, Ósaka, Tajpej a Šanghaj patří mezi 25 nejvýznamnějších center obchodu, což potvrzuje
prominentní úlohu Asie v rámci celosvětové ekonomiky.
Šanghaj poskočila o osm míst a zajistila si místo mezi nejvýznamnějšími světovými velkoměsty.
Šanghaj patří k nejlidnatějším a nejrychleji rostoucím městům na světě a mezi vedoucí pětadvacítku postoupila
z 32. místa v roce 2007. Na základě ekonomické stability, právního a politického rámce, zvyšující se kvality života
a rozvíjející se čínské ekonomiky ilustruje skok Šanghaje její význam jako globálního růstového centra pro čínskou
i pro asijskou ekonomiku.

Latinská Amerika
Latinská Amerika se čím dál více globalizuje a je stále více konkurenceschopná. Mezi 75
nejvýznamnějšími centry obchodu na světě se umístilo sedm latinskoamerických měst, jimž vévodí Santiago díky
významnému obchodnímu prostředí a stabilnímu právnímu i ekonomickému systému v celém regionu. Dobře si
vede i Sao Paulo, které se umístilo v první světové dvacítce co do objemu obchodování na finančních trzích.
Bogotá bojuje o postavení jednoho z pěti nejrychleji se rozvíjejících velkoměst světa. Stabilní
ekonomika a zvyšující se kvalita života způsobuje, že se Bogotá stala jedním z měst, ke kterým se obracejí zraky
celé Latinské Ameriky.

Střední východ
Díky výhodnému obchodnímu prostředí se vedoucí silou na Středním východě stala Dubaj. Jako
letecká a nákladní křižovatka regionu poskytuje Dubaj flexibilní obchodní prostředí, díky němuž se toto město
stalo žádoucím místem pro globální podnikání na Středním východě.

Severní Amerika
New York a Chicago si udržují regionální převahu. New York a Chicago jako jediná dvě severoamerická
velkoměsta, která se umístila mezi deseti nejvýznamnějšími světovými městy, těží ze svých silných finančních trhů
a výhodného obchodního prostředí v USA.

cardmag no 3/08

45

© 2008

Vancouver je nejobyvatelnějším městem světa. Vedle Vancouveru se mezi 20 měst s nejvyšší kvalitou
života dostala i další dvě kanadská města, Toronto a Montreal. Hodnotí se tím jejich osobní svoboda, klima,
podmínky pro trávení volného času a další faktory související s kvalitou života.
Los Angeles vypadlo z první desítky. Pád Los Angeles z 10. místa v roce 2007 na 17. místo v roce 2008 je
částečně způsoben okolnostmi, které se týkají snadnosti podnikání v této metropoli, i současným stavem
americké ekonomiky. I tak se ale toto město v severoamerickém regionu umístilo na 4. místě za New Yorkem,
Chicagem a Torontem.
cardmag | rk

Nové PIN karty VISA byly představeny v rámci pilotního projektu, který je
významným krokem v boji proti zneužívání platebních karet
Praha, 16. června 2008 - Společnost Visa Europe znovu upevnila svoji přední pozici na poli
technologické inovace, když spustila pilotní projekt na nové "PIN karty Visa". Ten představuje
velice efektivní a stylové řešení, jak bojovat s případy zneužití karty v nepřítomnosti zákazníka
(tedy hlavně při transakcích uskutečněných po internetu nebo telefonu).
Visa PIN karta byla vyvinuta v úzké spolupráci se společností EMUE Technologies a představuje skutečný průlom
v boji proti zneužívání karet. Na první pohled vypadá jako běžná kreditní nebo debetní karta, ale její čip je
doplněn o jedinečnou technologii, která generuje jednorázový bezpečnostní kód. Ten se zobrazí držiteli karty na
integrovaném osmimístném alfanumerickém displeji. Karta má zabudovanou baterii, jejíž minimální životnost jsou
tři roky a její používání je velice pohodlné. Společnost Visa bude díky této kartě moci vydavatelům nabídnout
bezpečné řešení pro ověřování online transakcí a spotřebitelé budou bezpečně a pohodlně nakupovat po internetu
či telefonu, aniž by ke kartě potřebovali nějaké zvláštní zařízení.
Prezident a generální ředitel společnosti Visa Europe Peter Ayliffe k novince říká: "S dalším dynamickým rozvojem
elektronického obchodu musíme my jakožto poskytovatelé platebních řešení hledat další a dokonalejší způsoby
boje proti zločincům. Ti totiž vzhledem k většímu zabezpečení transakcí prováděných kartou u obchodníků nyní
obrátili svou pozornost k platbám, při nichž není karta fyzicky přítomná.
Společnost Visa Europe stála v uplynulých letech v popředí boje proti těmto hrozbám, stačí vzpomenout iniciativy
jako CVV2 nebo Verified by Visa. Náš poslední projekt – PIN karta Visa – je zcela nepochybně další velice
významný přírůstek k těmto snahám. Karta je vybavena speciální technologií, jež umožňuje generovat
jednorázové bezpečnostní kódy. Tato technologie v kombinaci s dnes již běžným čipem nabízí uživatelům vysoké
pohodlí a vydavatelským bankám dává možnost bezprecedentní kontroly nad všemi druhy transakcí, při nichž
zákazník není přítomen – vzdálené bankovnictví, internetové a telefonické bankovnictví nebo platební příkazy."
Generální ředitel společnosti Emue Technologies Brendan McKeegan k tomu dodává: "Jsme velice rádi, že jsme se
mohli spojit se společností Visa Europe a nabídnout evropským vydavatelům platebních karet toto originální
řešení. Tento inovativní produkt kombinuje všechny standardní autorizační komponenty s jedinečnou technologií
vyvinutou naší společností – výsledkem je levné, pohodlné a spolehlivé řešení."
PIN karta Visa zaručuje, že vzdálenou transakci kartou může provést jen skutečný držitel karty, který jediný zná
PIN a má kartu u sebe.
Autorizace transakce probíhá třemi kroky:
1) Při zvolení vzdálené transakce nebo přihlášení k internetovému bankovnictví aktivuje držitel karty autorizační
proces, a to tak, že na kartě stiskne označené tlačítko.
2) Po vyzvání zadá na kartě standardní PIN.
3) Na displeji karty se objeví jednorázový kód, který uživatel použije a transakci tím autorizuje.
Peter Ayliffe dodává: "Jde o skutečně jedinečné a originální řešení, které zcela nepochybně osloví vydavatele
karet i běžné zákazníky. Vydavatelé, kteří se tohoto pilotního projektu účastní, budou mít skvělou příležitost
prokázat zájem o bezpečí svých klientů a odlišit se tak od konkurence. Spotřebitelé zase nepochybně uvítají
pohodlí, které jim karty nabízí, i větší jistotu při provádění vzdálených transakcí.
Jak vypadá PIN karta Visa v akci, se můžete podívat na těchto videoklipech:
http://lab.emue.com/videos/scenario1_2.wmv
http://lab.emue.com/videos/scenario2_2.wmv
cardmag | rk | mmd
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MasterCard Wordlwide Centres of Commerce Index 2008
Srovnání města PRAHA s ostatními světovými velkoměsty
V celkovém žebříčku 75 světových měst se Praha umístila na 49. místě a její vliv na světovou ekonomiku je větší,
než například vliv Moskvy, Varšavy, Budapešti či Ria de Janeira. Ve srovnání s ostatními zeměmi regionu střední a
východní Evropy dopadla Praha nejlépe.
Dle podrobnějšího číselného hodnocení si Praha nejlépe stojí u indikátoru ekonomické stability a u indikátoru
měřícího kvalitu života. Naopak nižší počet bodů získala ve faktorech sledujících finanční síť, leteckou nákladní
dopravu a městskou hromadnou dopravu.
Hodnota indexu, který vyjadřuje sílu vlivu daného města na světovou ekonomiku, činí v případě Prahy 45.50
bodů. Londýn, jakožto první město žebříčku, dosáhl hodnoty indexu 79.17 bodů. Index posledního města
(Caracas, Venezuela) představuje 26.11 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v samostatné souhrnné tabulce.
Index MasterCard Worldwide Centres of Commerce se skládá ze sedmi základních dimenzí (právní a politický
systém, ekonomická stabilita, podpora podnikání, finanční toky, business centrum, centrum znalostí, kvalita
života). Tyto faktory byly dále posuzovány na základě 43 indikátorů a 74 sub-indikátorů, které umožňují
komplexní pohled na každé z hodnocených měst.
V celosvětovém žebříčku nejvýznamnějších měst se objevuje hned 28 evropských metropolí. Při pohledu na
evropský region zaujímá Praha 22. místo a nechává tak za sebou města jako Moskva, Budapešť, Atény, Varšava,
Istanbul a Petrohrad.
MasterCard Wordlwide Centres of Commerce Index – EVROPA
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Město
Londýn
Paříž
Frankfurt
Amsterdam
Madrid
Kodaň
Curych
Stockholm
Miláno
Berlin
Vídeň
Mnichov
Brusel
Dublin

Hodnota indexu
79,17
63,87
62,34
60,06
58,34
57,99
56,86
56,67
54,73
53,22
52,52
52,52
52,16
51,77

Pořadí
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Město
Hamburk
Barcelona
Düsseldorf
Ženeva
Edinburgh
Lisabon
Řím
Praha
Moskva
Budapešť
Atény
Varšava
Istanbul
Petrohrad

Hodnota indexu
51,53
50,90
50,42
50,13
47,79
46,46
45,99
45,50
44,99
44,52
43,25
41,26
36,14
35,55

Právní a politický systém
Z pohledu právního a politického rámce se Praha umístila na 47. místě
V číselném vyjádření byl právní a politický systém Prahy obodován 74,16 body (ze 100)
Nejlépe se v této dimenzi umístil Stockholm (90,82 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadlo Buenos Aires (40,52 bodů)
S kým se můžeme nejvíce srovnávat….
Pořadí – dimenze právního a
politického systému
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Město

Hodnota indexu
právní a politický rámec

44.

Lisabon

76,45

45.

Santiago

75,15

46.

Atény

74,59

47.

Praha

74,16

48.

Brusel

72,84

49.

Bangkok

71,29

50.

Šanghaj

71,09
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Ekonomická stabilita
Z hlediska ekonomické stability se Praha umístila na 34. místě. Jedná se o srovnatelnou pozici například
s Washingtonem D.C. a dokonce o lepší hodnocení, než jakého dosáhla japonská velkoměsta Tokijo a Osaka.
V číselném hodnocení byla ekonomická stabilita Prahy obodována 86,51 body (ze 100)
Jedná se o dimenzi, ve které dosáhla Praha nejlepšího hodnocení
Nejlépe se z pohledu ekonomické stability umístila Vídeň (92,42 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadl Istanbul (10,94 bodů)
S kým se můžeme nejvíce srovnávat ….
Pořadí
dimenze ekonomické stability

Město

Hodnota indexu – ekonomická stabilita

31.

Huston

87,44

32.

Dallas

87,44

33.

Washington D.C.

87,44

34.

Praha

86,51

35.

Tchaj-pej

86,49

36.

Tokio

86,40

37.

Osaka

86,40

Podpora podnikání
Z hlediska podpory podnikání se Praha umístila na 39. místě. Podpora podnikání v Praze je téměř na stejné úrovni
jako je tomu v Curychu či Ženevě.
V číselném hodnocení byla podpora podnikání v Praze obodována 62,76 body (ze 100)
Nejlépe se z pohledu podpory podnikání umístil Singapur (82,82 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadl Caracas (36,68 bodů)
S kým se můžeme nejvíce srovnávat ….
Pořadí – dimenze podpory
podnikání

Město

Hodnota indexu – podpora podnikání

36.

Hamburk

64,29

37.

Curych

63,19

38.

Ženeva

62,93

39.

Praha

62,76

40.

Barcelona

62,42

41.

Tel Aviv

62,34

42.

Madrid

62,26

Finanční toky
Z hlediska finančních toků se Praha umístila na 48. místě
V číselném hodnocení byly toky financí v Praze obodovány 17,21 body (ze 100). Ačkoliv se počet bodů může zdát
nízký, podobně byla ohodnocena i města jako Berlín či Mnichov. Pro srovnání, americký Washington D.C. se
v této kategorii umístil až na 71. místě
Nejlépe se z pohledu finančních toků umístil Londýn (84,70 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadlo čínské město Čchung-čching (0,91 bodů)
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S kým se můžeme nejvíce srovnávat ….
Pořadí
dimenze finančních toků

Město

Hodnota indexu – finanční toky

45.

Mnichov

17,97

46.

Boston

17,77

47.

Berlín

17,69

48.

Praha

17,21

49.

Bogota

16,87

50.

Hamburk

16,81

51.

Atény

15,77

Business Centra
Z hlediska business center se Praha umístila na 68. místě
V číselném hodnocení byla business centra v Praze obodována 12,87 body (ze 100)
Jedná se o dimenzi, ve které byla Praha hodnocena nejhůře. Obdobného hodnocení jako Praha dosáhl například
Petrohrad. Varšava pro srovnání zaujala až 73. příčku.
Nejlépe se z pohledu business center umístil Hongkong (72,25 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadlo čínské město Čchung-čching (10,29 bodů)
S kým se můžeme nejvíce srovnávat ….
Pořadí
dimenze business center

Město

Hodnota indexu – business centra

65.

Dusseldorf

13,70

66.

Santiago

13,20

67.

Bangalore

13,09

68.

Praha

12,87

69.

Petrohrad

12,68

70.

Bejrút

12,47

71.

Ryjád

12,10

Centra znalostí a informační toky
Z hlediska center znalostí se Praha umístila na 49. místě. Praha za sebou nechala evropské metropole jako
Budapešť, Lisabon, Atény či Varšavu.
V číselném hodnocení byla centra znalostí v Praze obodována 20,76 body (ze 100)
Nejlépe se z pohledu znalostí a informačních toků umístil Londýn (62,35 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadl Johannesburg (3,52 bodů)
S kým se můžeme nejvíce srovnávat ….
Pořadí
dimenze centra znalostí
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Město

Hodnota indexu –
centra znalostí

46.

Miláno

22,89

47.

Santiago

21,84

48.

Petrohrad

21,25

49.

Praha

20,76

50.

Buenos Aires

20,68

51.

Budapešť

20,14

52.

Nové Dillí

17,99
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Kvalita života
Z hlediska kvality života se Praha umístila na 42. místě. Praha poskytuje srovnatelnou kvalitu života jako například
Hongkong či Atény.
V číselném hodnocení byla kvalita života v Praze obodována 82,25 body (ze 100)
Nejlépe se z pohledu kvality života umístil Vancouver (94,38 bodů)
Nejhůře ve srovnání s ostatními městy žebříčku dopadl Ryjád – Saudská Arábie - (42,75 bodů)
S kým se můžeme nejvíce srovnávat ….
Pořadí
dimenze kvality života

Město

Hodnota indexu – kvalita života

39.

Lisabon

86,06

40.

Singapúr

84,94

41.

Hongkong

82,25

42.

Praha

82,25

43.

Atény

80,75

44.

Budapešť

80,13

45.

Johannesburg

79,19

jedinými platebními
olympijských hrách.

Společnost VISA představuje
speciální porcelánové bankomaty
pro olympijské hry v Pekingu 2008

kartami

přijímaným

na

Visa a její klientské banky provozují v Číně přes
90 000 bankomatů a k prosinci roku 2007 byly karty
Visa přijímány u více než 216 000 čínských
obchodníků, kteří se tak připravovali na masivní
nápor zahraničních návštěvníků, k němuž dojde
v souvislosti s olympijskými hrami.

31. července 2008 – Společnost Visa představila
novou podobu volně stojících bankomatů, které byly
navrženy speciálně pro Olympijské hry 2008
v Pekingu. Jejich design byl inspirován tradiční
čínskou kulturou a kaligrafií.
Kolem sportovišť a dalších míst spojených

Společnost Visa úzce spolupracuje s organizačním
výborem a snaží se držitelům karet pomoci
poskytováním služeb v několika jazycích i další
potřebné asistence.
cardmag | rk | mmd

VISA otevřela 55 informačních
kiosků pro návštěvníky OH
v Pekingu 2008
Na pekingském mezinárodním letišti a na
olympijských sportovištích byly instalovány
vícejazyčné informační kiosky
18. srpna 2008 Peking, Praha Společnost Visa, která je již
tradičně celosvětovým partnerem
olympijských her, instalovala v jejich aktuálním
dějišti 55 nepřehlédnutelných informačních kiosků.
K vidění jsou například na pekingském mezinárodním
letišti, na olympijských sportovištích a též v hlavních
turistických a nákupních centrech. Návštěvníkům her
poskytují kiosky informace v několika světových
jazycích a jsou rozpoznatelné na první pohled. Mají
totiž stejný design jako originální bankomaty, které
Visa připravila pro Olympiádu v Pekingu.

s olympiádou bude rozmístěno celkem 26 takových
kiosků. Mimo jiné je najdeme u hlavního tiskového
střediska, u sídla televizních štábů a též v olympijské
vesnici. Všude zde budou pro návštěvníky i účastníky
her zajišťovat pohodlnější přístup k hotovosti.
Richard Chang, výkonný viceprezident a generální
ředitel divize Visa pro Čínu a okolí, uvedení nových
kiosků komentoval slovy: "Chtěli jsme zdůraznit své
partnerství s pekingskou olympiádou výrazným a
esteticky příjemným způsobem. Proto jsme navrhli
tyto kiosky, v nichž se podle našeho názoru snoubí
krása čínského umění s moderní technologií."

Informační kiosk Visa uvítá turisty hned po příletu na
nově zrekonstruovaný třetí terminál pekingského
mezinárodního letiště a poskytne jim informace
týkající se olympijských klání, sportovišť a

Společnost Visa je oficiálním celosvětovým partnerem
olympijských her a její karty jsou od roku 1986
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turistických atrakcí, stejně jako informace o
hromadné dopravě v průběhu her. Kromě kiosku na
třetím terminálu byly v areálu letiště instalovány i
další kiosky, které turistům poskytují informace, co
mají dělat, pokud ztratili svou platební kartu nebo
pokud potřebují lékařskou pomoc.
Richard Chang, výkonný viceprezident a generální
manažer Visa pro oblast velké Číny a Filipín,
prohlásil: "Mnozí z návštěvníků přilétají do Číny
poprvé a my si uvědomujeme, že vzhledem
k vysokému počtu akcí, které v průběhu 17ti dnů

konání her probíhají, potřebuje veřejnost přesné a
jasně srozumitelné informace, navíc podané v jazyce,
kterému bude rozumět. Proto jsme ve spolupráci
s
organizačním
výborem
vytvořili
tyto
nepřehlédnutelné kiosky, které návštěvníkům
potřebné informace poskytnou.”
Visa je důvěryhodným pomocníkem pro držitele
karet, kteří cestují jak vnitrostátně, tak mezinárodně
a součástí karty je i řada dalších výhod, jako
asistence v nouzi nebo cestovní pojištění. Pro
návštěvníky her vytvořila společnost Visa speciální
"Olympijský pas", což je vlastně takový průvodce po
hrách, který jim umožní si letní olympiádu lépe
vychutnat. Doporučení se netýkají výhradně her, ale
jsou zde i tipy na návštěvu zajímavých míst po celém
Pekingu. Olympijský pas Visa je možné si stáhnout
na adrese:
http://sponsorships.visa.com/download/
visa-olympic-games-passport.pdf
Visa je oficiálním celosvětovým sponzorem
olympijský her od roku 1986 a je to jediný platební
systém, který je na olympijských sportovištích
akceptován.
cardmag | rk| mmd

MasterCard: Co-brandové platební karty jsou pro Čechy stále záhadou,
výhody je ale lákají
Podle průzkumu společnosti MasterCard většina stále Čechů netuší, co jsou co-brandové
platební karty a jaké výhody jim mohou přinést. Co-brandové platební karty přitom
představují formu věrnostního programu, díky němuž může držitel karty získat nejrůznější
bonusy či slevy.
Poté, co byli respondenti seznámeni s výhodami co-brandových karet, uvádějí, že
by byli ochotni platit za její držení v průměru 80 Kč měsíčně, což je o cca 40% více, než je průměrná
hodnota poplatků na českém trhu. Čtvrtina respondentů současně uvádí, že by je takový druh karty
motivoval k častějším platbám.
Přestože co-brandové platební karty představují jeden z dynamicky se vyvíjejících segmentů platebních karet, jen
35% Čechů ví, co si pod tímto pojmem představit. Vyplývá to z průzkumu společnosti MasterCard, který byl
zaměřen na používání a znalost co-brandových platebních karet a jejich výhod.
"Co-brandové karty patří nejen ve světě, ale i v České republice mezi významný segment platebních karet.
Realizovaný průzkum nám však ukazuje, že většina Čechů tento produkt dostatečně nezná a nejsou si vědomi
výhod, které díky používání takových karet mohou získat," uvedl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe
pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Jednou z priorit společnosti MasterCard je podpora rozšiřování
funkčnosti platebních karet a také nabídky služeb jejich držitelům, což umožňuje právě segment co-brandových
platebních karet. Další prioritou je pro naši společnost také edukace držitelů platebních karet s cílem, aby mohli
efektivně využívat všech výhod, které tyto produkty nabízejí," dodal Ján Čarný.
Nejvíce respondentů by chtělo takovou co-brandovou kartu, díky které by měli možnost slev na telekomunikační
služby, přístup k různým spořícím programům, slevy na pohonné hmoty u partnerských benzinových stanic či
možnost sbírat body, které později mohou proměnit za konkrétní zboží či službu. Nejmenší zájem projevovali
dotazovaní o programy spojené s neziskovými organizacemi a o věrnostní programy s leteckými společnostmi.
Poté, co byli respondenti seznámeni s výhodami co-brandových karet, uvedlo 25% z nich, že by je takový druh
karty motivoval k častějším platbám a svou kartu by tak používali mnohem více.
Respondenti průzkumu byli zároveň dotázáni, kolik by byli měsíčně ochotni zaplatit za vedení co-brandové karty.
Průměrná částka, které by se vzdali, aby tak měli přístup k výhodám co-brandových karet, činila 80 korun za
měsíc. Skutečné průměrné poplatky za co-brandové karty jsou na českém trhu v mnoha případech nižší, což
ukazuje na potenciál tohoto segmentu.
Zdroj: Průzkum MasterCard, počet respondentů: 846, prosinec 2007

cardmag no 3/08

51

© 2008

Ocenění nejlepších co-brandových karet
Společnost MasterCard reagovala na potenciál segmentu co-brandových platebních karet v České republice a
v minulém roce ocenila ty nejlepší z nich. Vítězstvím v kategorii Nejlepší novinka roku 2006 se může chlubit
kreditní karta MasterCard Citi ČSA. Tato karta je vydávána ve spolupráci Citibank a Českých aerolinií. Její držitelé
získávají s každou uskutečněnou platbou míle do věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií.
Jako Nejlepší dlouhodobý projekt byly oceněny platební karty MasterCard Partner od České spořitelny. Česká
spořitelna je vydává ve spolupráci s širokým segmentem partnerů z komerční sféry (např. ASKO, Čedok). Tyto
karty umožňují svým držitelům možnost čerpání slev u více než desítky partnerských společností.
Kreditní karta Shell MasterCard od Citibank získala certifikát v kategorii Nejlepší co-brandová karta z hlediska
přínosů pro klienta. Tato kreditní karta byla představena v listopadu 2006 a Citibank ji vydává ve spolupráci
s provozovatelem čerpacích stanic Shell.
Co jsou co-brandové a affinitní platební karty
Co-brandová platební karta je taková karta, která je spojením vydavatele karty s partnerem z komerční sféry
(například s obchodníkem). Spotřebitel získává za platby uskutečněné danou kartou např. bonusové body, které
může zpravidla proměnit za konkrétní zboží či slevu u partnera co-brandového programu. Co-brandové platební
karty tak představují jednu z forem věrnostních programů vydavatelů i jejich partnerů. Spolupráce banky a
partnera dává zároveň oběma stranám možnost získat příležitost ke zvýšení svého podílu na trhu díky novým
distribučním kanálům a získat tak nové zákazníky a držitele karet.
Affinitní karty vydávají banky nebo specializované organizace společně s nekomerčními subjekty, jako jsou např.
zájmové nebo charitativní organizace. Jejich cílem je pro platební karty konkrétního vydavatele získat skupinu
osob, které spojuje společné povolání, společné zájmy (ochrana zvířat, charitativní činnost aj.) nebo členství
v zájmových či sportovních klubech.
Okénko do historie co-brandových karet
Historie co-brandových platebních karet sahá do 80. let minulého století, kdy americké banky na trhu s velkou
konkurencí začaly hledat nástroje pro marketing ziskových segmentů. Právě společnost MasterCard jako jediná
z platebních systémů umožnila bankám vydávat kreditní karty se znaky partnerských organizací (jako např.
aerolinie, sportovní kluby, obchodníci) poté, co tuto možnost konkurenční karetní asociace bankám zamítly. První
co-brandové karty vydala v roce 1986 americká Marine Midland Bank společně s Continental Airlines - tyto karty
byly vydávány pod značkou MasterCard.
Průzkum, který pro společnost MasterCard realizovala výzkumná společnost Insight, proběhl v prosinci 2007.
Průzkum týkající se co-brandových platebních karet je součástí širší studie, která byla provedena na téma
kreditních karet a segmentace jejich držitelů.
Na téma co-brandových platebních karet bylo realizováno celkem 846 individuálních rozhovorů. Respondenti
průzkumu byli voleni ve věkovém rozmezí od 18 do 65 let.
cardmag | rk | ogilvy
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Předplacené karty
Až vyvane neotřelost kreditních karet a saturuje se jejich rozvoj, nastoupí předplacené karty, které vykazují
potenciál dalšího růstu. Přiblížíme charakteristiku předplacených karet a také jejich tržní perspektivy rozvoje
v Evropě (v horizontu roku 2010).
Koncept předplacené karty není nový, všichni občas použijí dárkový poukaz nebo předplacenou SIM kartu
mobilního telefonu. Výhodou je, že nelze utratit více, než bylo na kartu předem vloženo. Peníze se na kartu
mohou vkládat v hotovosti v bance, bankovním převodem, či při rozvinuté infrastruktuře příp. na poště,
prostřednictvím zaměstnavatele nebo jiné platební karty, u PayPoint terminálů. Platba předplacenou karotu
probíhá stejným způsobem jako jinou platební kartou, držitel se autentikuje podpisem nebo PINem. Částka se
z karty okamžitě odečte a transakce je ukončena.
Také platba na internetu se provádí obvyklým způsobem, věci se uloží do nákupního vozíku, pro platbu se vyplní
osobní údaje pro doručení a data předplacené karty. Pokud je na kartě uložená dostatečná částka, což
internetový obchodník ověří obvyklou autorizační metodou, nákup je dokončen a zboží odesláno.
Používání předplacené karty
I když koncept předplacené karty je relativně nová myšlenka, její používání není ničím omezeno:
-

použití pro běžné nákupy a platby za pohonné hmoty
náhrada za cestovní šeky nebo drobnou hotovost při cestování jako alternativní placení v cizině
dobití předplaceného mobilního telefonu
internetové nákupy včetně eBay a podobných služeb
úhrada faktur
převody peněz rodinným příslušníkům či přátelům, v tuzemsku i do zahraničí
výběr hotovosti z bankomatů

Předplacené karty také nabízejí specielní výhody např.:
-

cestujícím do ciziny
imigrantům, kteří i když pracují nemají nárok na úvěr pro nedostatek informací
lidem, kteří si nemohou nebo nechtějí zřizovat běžný účet
rodičům, jejichž potomek cestuje do ciziny.

Výhody předplacené karty
Předplacená karta představuje celou řadu výhod, např.:
- Dostupnost - nevyhodnocuje se bonita, neprobíhá žádný scoring, karta je dostupná i lidem bez úvěrové historie
nebo bez vlastního bankovního účtu (!). Všichni poskytovatelé předplacených karet provádějí jen standardní
kontrolu identity.
- Kontrola - předplacené karty představují ideální způsob jak ovládat svůj rozpočet nebo řídit útratu u dětí. Jako u
platební karty, obdržíte úplný výpis plateb na kartu, takže vidíte co bylo nakoupeno, kdy a kým.
- Žádné riziko zadlužení - u předplacené karty nikdy neutratíte příliš mnoho, neboť jste limitováni částkou, kterou
na kartu vložíte.
- Karta pro cestování - stejně jako kartu můžete doplňovat penězi, stejně tak můžete vybírat z bankomatů po
celém světě. Poskytovatelé vycházejí vstříc této potřebě vydáváním karet v euro nebo dolarové denominaci a
výhodou lepšího směnného kurzu než poskytují směnárny.
Poplatky u předplacených karet
Nevýhodou a citlivým místem u předplacených karet jsou související poplatky. Ne všechny musí vydavatel karty
zavést a proto je vhodné pečlivé vyhodnocení před volbou vydavatele karty.
- Poplatek za podání žádosti - je požadován poplatek za otevření kartového účtu? A pokud ano, jsou peníze hned
vloženy na kartu?
- Měsíční poplatek za poskytování služby - je požadován měsíční poplatek a co je jeho protihodnotou? Např.
umožňuje vydavatel zdarma dobití karty dalšími penězi, on-line služby, linku pomoci nebo další služby,
financovanými tímto poplatkem?
- Zákaznická linka - je při jejím použití pro základní hovory uplatňován tarif vyšší, standardní nebo zvýhodněný?
- Kreditní karta / dotace hotovosti - je požadován poplatek za každou dotaci předplacené karty a je činěn rozdíl
podle způsobu dotace, např. převod prostředků z kreditní karty nebo hotovostí na poště, PayPoint terminálu,
apod.
- Depozitní poplatek - pokud složíte peníze v bance, požaduje banka poplatek za poskytnutí této služby? Pokud
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ano, poskytuje jiný cenově dostupný prostředek vhodný pro dotaci předplacené karty?
- Poplatek za výběr v bankomatu - jsou požadovány poplatky za výběr hotovosti v bankomatu? Jsou tyto poplatky
vyšší v cizině?
- Poplatek při platbě za nákup / prostřednictvím internetu - jsou platby předplacenou kartu za nákup zpoplatněny
a liší se pro online transakce? Tento poplatek může být vyšší při zahraničních platbách.
- Poplatek za zrušení účtu - požaduje vydavatel poplatek za ukončení poskytování služby?
- Náhradní karta - pokud ztratíte přeplacenou kartu nebo je ukradena / poškozena, kolik činí poplatek vydavatele
na vydání náhradní karty?
- Obnovení karty - jako každá jiná platební karta, předplacená karta má datum konce své platnosti. Jaký je
poplatek za obnovu karty?
- Poplatek za neaktivitu - některé společnosti požadují poplatek, pokud karta není po určitou dobu používána.
A na závěr připomeňme důležitý rys předplacené karty - peníze dobíjené na kartu nenesou úrok.
Další rozhodovací kritéria
Vhodnou volbou předplacené karty tedy bude ta, která bude mít nízký poplatek pořizovací, roční, měsíční a
dotační poplatky. Za zvážení také stojí:
- Jaké jsou možnosti dobití karty - můžete navštívit místní banku, můžete dobíjet on-line, apod?
- Můžete sledovat obraty na kartě on-line?
- Máte možnost využít 24 hodinové služby k dobití karty?
- Můžete zdarma získat další kartu pro rodinného příslušníka?
- Jakou úroveň ochrany vám předplacená karta nabízí?
Pro vlastní rozhodnutí si ještě vyhodnoťte:
- Jak a kde budete kartu používat? A jak často (např. za měsíc 5 nákupů, navíc dvakrát výběr hotovosti u
bankomatu a dále jedno dobití na přepážce banky, pošty)?
- Na kolik mě tedy přijde používání předplacené karty (v porovnání s jinými náklady na platbu za tytéž služby)?
Business Case
Pro vydavatele, které se zamýšlejí nad případným vydáváním předplacených karet, přinášíme odhady potenciálu
těchto produktů ve výhledu do r. 2010, které mohou sloužit jako podklady pro vytvoření konkrétního "business
case".
Trh předplacených karet dosáhne svého potenciálu kolem roku 2010, s celkovou tržní hodnotou 75 mld. EUR, tj.
asi 10% celkového obratu v uvažovaných segmentech trhu. Na grafu "Dosažitelný obrat trhu v 2010" můžeme
porovnat sílu jednotlivých cílových segmentů.
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Segmenty karet pro mládež, zaměstnanecké benefity a dárky budou určovat objem transakcí, přičemž sektor dárkových karet bude dominovat v počtu vydaných karet. Viz grafy "Objem předplacených transakcí v 2010" a "Počet
předplacených karet v 2010".
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Ve schématu na obr. "Objem transakcí versus průměrná transakce" je patrná schopnost sektoru velkých korporací
generovat atraktivní směs vysokého objemu transakcí a celkové útraty.

Objem transakcí versus průměrná transakce
Ve srovnáním s kreditními/debetními kartami u předplacených karet bude jejich používání generovat nižší objemy.
To dokumentují další dva grafy: "Předplacené karty - průměrná útrata na kartu v r. 2010" a "Průměrný objem
transakce na předplacenou kartu v 2010".
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Při projektování produktu předplacené karty u konkrétního vydavatele lze doporučit zvážení několika kritérií. Návrh produktu vlastně spočívá na třech jednoduchých pravidlech.
Pravidlo
Podpora operační efektivity

Popis
· Upravit existující procesy tak, aby vedly
k odstranění používání nákladné hotovosti a
papírových operací

Příklad produktu
· Výplata mzdy

· Využít inovativních a nových stimulující
modelů

· Pojištění

· Vládní a zaměstnanecké bonusy

· Doprava/Mikroplatby

Umožnit řízené výdaje

· Zajistit podporou jasně formulovaného
business case
· Umožnit čerpání existujících limitů útraty
nebo kreditních linek v řízeném prostředí

· Mládež
· Internetové platby

· Umožnit monitorování nebo řízení výdajů
· Korporátní T&E karty
· Cestování
· Hry

Rozšíření možností nakupování

· Umožnit přesun částek od jedné osoby
k druhé za nízké náklady

· Bez účtu v bance
· Dárky
· Dotace rodiny, přátel

Mezi těmito charakteristikami projektant musí vyhmátnout jadérka úspěšných a pozornost klientů poutajících prvků.
Charakteristika
Povýšení existujících kanálů /
brandů

Zdůvodnění
· Buď prostřednictvím bankovních poboček nebo
vztahem zaměstnanec zaměstnanec

Výhoda
· Výplata mzdy

Slabina
· Bez účtu v bance

· Vládní a zaměstnanecké
bonusy

· Dárkem od banky

· Dárkem od obchodníků

· Hry
· Mládež

· Doprava/Mikroplatby

Dobíjení spotřebitelem, firmou
nebo obchodníkem (kartou nebo
převodem) spíše než hotovostí

Zřetelný business plán na rozložení nákladů nebo zlepšení využívání

· Tyto metody dobíjení povyšují existující všudypřítomné platební nástroje,
jejich zavedení je snadné –
dobíjení hotovostí je nyní
omezené a s nákladným
provozem

· Zřetelný důkaz hodnoty
produktu pro korporátní
klienty nebo spotřebitele,
buď pro jejich nízkou cenu
nebo snadnější použití

· Pojištění
· Výplata mzdy
· Vládní a zaměstnanecké
bonusy
· Dárkem od obchodníků

· Bez účtu v bance
· Hry
· Mládež

· Bankovní on-line karty

· Dotace rodiny,
přátel

· Pojištění
· Dárkem od obchodníků

· Dárky od banky

· Výplata mzdy

· Cestování

· Internetové platby

· Bez účtu v bance

· Vládní a zaměstnanecké
bonusy

· Dotace rodiny,
přátel

· Hry
· Pojištění
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Pro marketing a prodej předplacených karet je užitečné dodržovat několik pravidel, získaných při spotřebitelském průzkumu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nabídka produktu musí být srozumitelná, cílená a navržený produkt musí vyhovovat požadavkům klientů.
Registrace karty musí být jednoduchá s podporou ve všech vhodných kanálech.
Otevření účtu a vydání karty musí být jednoduché a rychlé.
Proces dobíjení karty musí být krátký, jednoduchý a umožňovat využití více kanálů.
Pravidla používání a akceptace karty musí být transparentní a snadno srozumitelná.
Vydavatel musí spotřebitele zpřístupnit všechny potřebné informace.

Možno konstatovat, že většina předplacených produktů ani v zavedených kartových zemích uvedená kriteria nesplňuje.
cardmag | ft | s využitím pse european prepaid report

"Jak je na tom vaše město/váš kraj?" ptají se provokativně billboardy po
celé ČR pár týdnů před krajskými volbami
Odpovědi přinese projekt MasterCard česká centra rozvoje dne 9. září 2008
Praha, 20. srpna 2008 - Projekt MasterCard česká centra rozvoje zkoumá kraje a 24 českých měst a klade si za cíl definovat
jejich strategické postavení v české ekonomice a určit jejich příležitosti a slabá místa. Vyhlášení výsledků prvního ročníku
socioekonomické analýzy českých měst a krajů proběhne 9. září 2008 v Praze. Pozváni budou zástupci všech českých krajů i
představitelé Ministerstva pro místní rozvoj. Několik týdnů před krajskými volbami tak projekt poskytne zástupcům regionální
správy užitečnou zpětnou vazbu. Voliči a investoři zase budou moci porovnat možnosti a výhody jednotlivých českých územních
celků.
Výsledky projektu budou zpřístupněny zdarma všem zájemcům na speciálních webových stránkách www.centrarozvoje.cz.
Internetové stránky se základními informacemi o projektu MasterCard česká centra rozvoje byly spuštěny již k dnešnímu datu.
Kompletní výsledky se na nich objeví v září, po oficiálním vyhlášení.
Na webové stránky a termín vyhlášení výsledků projektu upozorňují billboardy po celé České republice s otázkou: "Jak je na tom
vaše město/váš kraj?".
"Považujeme za zajímavé a užitečné otevřít téma srovnání
jednotlivých českých krajů a poukázat na to, čeho bylo dosaženo, a
kde jsou naopak stále rezervy," uvedl Ján Čarný, generální ředitel
MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu a
zadavatel studie. "Na vyhlášení výsledků projektu budeme
spolupracovat se zástupci českých krajů, aby mohli samy vyzdvihnout
své dosavadní aktivity a nastínit plány do budoucna. Projekt
MasterCard česká centra rozvoje tak přinese zajímavé informace
nejen společnostem a investorům působícím v České republice, ale
také občanům," dodal Ján Čarný.
Odborná studie MasterCard česká centra rozvoje analyzuje česká města a kraje podle komplexní metodiky připravené expertním
týmem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po bok stávajících partnerů projektu – Vysoké školy ekonomické a Sdružení CZECH
TOP 100 – se v nedávné době připojila také developerská společnost ECM, která působí hned v několika místech v ČR.
"Jsme velmi rádi, že se můžeme na tomto projektu podílet. Společnost ECM expanduje v několika regionech České republiky a
své portfolio neustále rozšiřujeme. Nezávislé detailní hodnocení investiční atraktivity měst a krajů je velmi vítané a zajímavé pro
každého investora. Porovnávání možností, výhod a potenciálu daných lokalit je cenným vodítkem a významnou měrou může
přispět k růstu investic do regionů, které povedou k jejich dynamičtějšímu rozvoji," říká Kateřina Hainzová, Marketing a PR
manager společnosti ECM.
Studie MasterCard česká centra rozvoje
Jednotlivá města a kraje byla v rámci studie vzájemně srovnávána podle následujících 6 specifických kategorií složených z více
než 40 indikátorů: zhodnocení intervencí veřejného sektoru, ekonomickou stabilitu, investiční atraktivitu, finanční toky, business
centra, technologickou vyspělost a kvalitu života. Indikátory jsou zaměřeny tak, aby měly vypovídací hodnotu u všech českých
krajů vybraných 24 měst v dlouhodobém horizontu.
Projekt MasterCard česká centra rozvoje navazuje na úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide Centres of Commerce,
jejíž koncept je přizpůsoben podmínkám českého trhu.
Světový projekt MasterCard Worldwide Centers of Commerce
MasterCard Worldwide představila v loňském roce úspěšný celosvětový projekt MasterCard Worldwide Centers of Commerce.
Cílem projektu bylo zkoumat strategické postavení měst ve světové ekonomice a definovat jejich vzájemné propojení. Padesát
světových center (vč. Prahy) bylo světovými odborníky posuzováno a hodnoceno podle celé řady ukazatelů a indikátorů.
Výsledkem byl žebříček měst doplněný o komentář závěrů studie. O výsledcích projektu a ekonomických propojeních mezi
městy informuje speciální internetová stránka (více informací na www.mastercard.com/us/company/en/wcoc/).
cardmag | rk | ogilvy
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KALENDÁŘ AKCÍ
CARDS 2008

IIR

www.konference.cz

Corynthia Panorama
Praha

16.-17. září
2008

Kde se nachází a kam směřuje karetní trh?
Building a Profitable Cards Business

Lafferty

www.lafferty.com

Budapest

1-2 October
2008

Lafferty Cards Central & Eastern Europe 2008 Conference & Exhibition
PCI Europe 2008

PCI SSC

www.pcieurope.com

Crowne Plaza Hotel,
Brussels, Belgium

21st October
2008

2nd Annual Pan-European Forum on Payment Card Industry Security
ATM Security 2008
ATMIA RBR

www.atmiaconferences.com/Events/
ATMSEC/

Radisson SAS Portman
27th-28th
Hotel London
October 2008

Europe´s only dedicated ATM security conference

Lafferty Cards
Asia

Cards & Payments Re-invented
www.laffertycardsasia.com

Bangkok

6th-7th
November
2008

Budapest

16th-17th
March, 2009

Conference and Exhibition

SMI

Central and Eastern European Card Markets
www.smi-online.co.uk
4th annual SMI Conference

www.zdravotniboty.cz
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU
MasterCard vytváří platformu "inControl"
Společnost MasterCard v září 2007 ohlásila projekt „inControl“, který umožní vydavatelským
bankám vylepšit dostupná řešení i vytvořit přizpůsobenou nabídku závisející na potřebách
jejich klientů. V jeho rámci nenabízí nový produkt, ale zpřístupňuje platformu pro vývoj
produktů. Platforma inControl nabízí mnoho možností, na které lze nahlížet jako na „stavební
kameny“. Platforma bude podporovat jak MC balíčky, tak vydavatelem definované a
podporované platformy.
V první fázi půjde o poskytnutí takových prostředků vydavatelům karet, aby mohli přispět svým držitelům karet
(zejména firemních) k lepší kontrole nad svými výdaji (prvním krokem byla před časem tzv. Purchasing karta).
Také umožní kontrolu načasování platby, zamezení nadměrným útratám, integraci do e-obchodování a
bezpečnost transakcí. Do platformy lze zahrnout jak produkty předpřipravené společností MasterCard, tak
definované vlastním vydavatelem.
Platforma umožní:
-

kontrolu ohledně načasování platby (např. žádné placení v sobotu a neděli)
celkovou kontrolu ohledně výdajů
integraci se systémy e-obchodování
automatické zúčtování a odsouhlasování
zajištění shody s politikou společnosti (klienta vydavatele)
doplnění kontrol definovaných uživatelem produktu
nástroje pro řízení rozpočtu.

Pro držitele karty (obecně spotřebitele) platforma přinese řešení jeho potřeb:
-

rozšířená a samostatně definovaná pravidla pro kontrolu výdajů

-

vyšší bezpečnost transakcí (limity čerpání, omezení časová, místní, specifikací okruhu povolených
obchodníků, kontrola nad internetovými nákupy, pod.)

-

možnost směrovat úhradu transakcí na různé zdroje úvěrování.

Potřeba vzniku a specifikace platformy vycházela z průzkumů u spotřebitelů, který prokázal přetrvávající, a
oprávněné obavy při nákupu po internetu:
* 40% amerických a evropských spotřebitelů přestalo používat on-line transakce kvůli pochybnostem o
bezpečnost plateb (2006)
* více než 40% obchodníků zaznamenalo rostoucí obavy zákazníků z podvodů při internetových nákupech a
platbách (2007)
* i na nejrozvinutějším americkém trhu prokazatelně více než 65% spotřebitelů omezilo online nákupy pro
zábrany uvádět údaje o platební kartě a obavy z jejich zneužití (2007)
* 80% spotřebitelů se cítí být více vystaveno hrozbám při internetových platbách než před rokem a na druhé
straně by utráceli více, kdyby měli bezpečnější způsob platby
Americké odhady uvádějí, že v r. 2006 se nerealizovaly v e-obchodech nákupy za 2 mld. USD, z 50% pro obavy
z konkrétního e-obchodu, z 50% pro strach nakupovat na internetu vůbec.
Vyvinuté řešení k bezpečnému nakupování spočívá na jednoduché myšlence: poskytnout držiteli karty náhradní,
dočasné číslo karty (Controlled Payment Numbers™), které překrývá skutečné číslo jeho karty a nad jehož
použitím má kontrolu.
Princip platformy „inControl“
* Aplikace pracuje ve spolupráci s vydavatelem karty a zákazník se na jeho internetové stránce přihlásí na aplikaci
Controlled Payment Numbers. Aplikaci si může stáhnout do svého počítače (technologie slim client) nebo mu
může pokaždé sloužit prostřednictvím samoobslužného interface vydavatel/spotřebitel (thin client).
* Držitel karty si od své banky vyžádá číslo karty, která zakryje údaje o jeho kartě, kterou může použít při každé
transakce bez přítomnosti karty.
* K číslu karty jsou držitelem (nebo vydavatelem) nastaveny parametry, zda jde o číslo na jedno nebo
vícenásobné použití, jak dlouho se smí používat, maximální limit plateb, příp. limit počtu plateb, apod.
* Transakce bude autorizována a zúčtuje se proti existujícímu reálnému účtu držitele.
* Transakce se objeví na výpisu transakcí jako kdyby byla použita reálná karta.
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Výhody
Systém je funkční pro debetní i kreditní karty. Lze jej uplatnit u všech obchodníků, internetových i reálných
(transakce MOTO), bez nutnosti zveřejňovat skutečná data o platební kartě. Obchodník nemusí nijak upravovat
svoje systémy. Zákazník neplatí navíc žádné poplatky. Držitel karty navíc požívá následujících výhod:
* Vylepšená kontrola nad autorizacemi, která určuje jak, kdy a kde se může karta použít podle specifikace
obchodníků nebo jejich kategorie, zeměpisné polohy, transakčních limitů, data a času provádění transakce (např.
vyloučení nočních či víkendových transakcí).
* Inteligentní směrování transakce ke zdroji financování v čase autorizace v závislosti na charakteristice transakce
(debetní nebo kreditní účet, kreditní linka při hypoteční půjčce, splátky).
* Robustní funkčnost včasného varování poskytující personalizovanou a v reálném čase prováděnou komunikaci o
aktivních transakcích jako ochranu před neúměrnými výdaji, přičemž umožňuje zohlednit výjimečné
okolnosti (varování smskou, e-mailem, při události, předčasné varování).
* Vlastnost použití jednorázového čísla umožňuje nastavení autorizace, limitů transakce a kontroly na základě
jednotlivých transakcí; tím je poskytnuta zvýšena úroveň bezpečnosti, kontroly, sběru dat, zaúčtování a
sledovatelnosti každého nákupu.
Významným prvkem při použití nástroje internetové kontroly toku dat je snížení podvodů, zajištění dodržování
všech nastavených pravidel a automatická rekonsiliace. Je zcela vyloučena možnost prozrazení vlastního čísla
karty.
Platforma MasterCard inControl používá existující autorizační a zúčtovací infrastruktury - viz obr.

MasterCard nabízí pro vydavatele karet spolupráci založené na hostitelském modelu, který přináší nesporné
výhody:








spolehlivost danou MasterCardem
nízké náklady
rychlý vstup na trh s novými produkty
vyšší funkčnost bez nákladů na vývoj
nezávislost na zpracovateli
pružnost ve vydávání virtuální i reálných produktů
přidání nových vlastností existujícím produktům

Zavádění.
Iniciativy se jako první banka chopila Royal Bank of Scotland, která ve své tiskové zprávě z května 2008 ohlásila
připojení se k inControl platformě, a vlastní řešení bude svým korporátním klientům nabízet pod názvem
„APPROVAL TO BUY“. Hmatatelným přínosem bude vyšší transparentnost plateb a lepší kontrola nad výdaji.
Approval To Buy umožní generovat jedinečné číslo „purchasing card“ pro definovaný, jednorázový nákup v rámci
určitého časového slotu, typicky půjde o několik dní. Virtuální karta tak bude dostupná pracovníkům, kteří
provádějí různé nákupy nebo kteří vzhledem ke svému zařazení nemají nárok na firemní kartu. Nicméně nad
použitím virtuální karty bude zřetelná kontrola, odhalující podivné či zbytečné nákupy. Pro internetové nákupy
budou k dispozici unikátní čísla karet.
cardmag | ft | podle materiálů MasterCard, RBS, Orbiscom
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Na konci května se uskutečnil 12. ročník sportovního
turnaje cardopen 2008.Více než 400 účastníků akce
soutěžilo v různých sportovních disciplínách, během dne
měli možnost návštěvníci akce ochutnat celou řadu
osvěžujících koktejlů. K výborné atmosféře přispěl i
deejay svými speciálními hudebními sety různých žánrů.

Výsledky ročníku 2008

MZV ČR

1

2

3

1

2

3

akce byla pořádána za významné podpory partnerů akce cardopen #2008, více informací včetně
fotoreportáže naleznete na www.cardopen.cz
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INSPIRACE

partner rubriky

mobilní telefon je jediná věc, na kterou jsou muži pyšní když ho mají menší než druzí

n. kinnock

můj psychoanalytik mě varoval, ať si tě neberu, ale bylas tak krásná, že jsem si našel jiného
psychoanalytika

w. allen

recept na šťastné manželství je jednoduchý: mýlíš-li se, přiznej to, máš-li pravdu, mlč jako zařezaný

m. mastroianni

neříkejte mé matce, že pracuji v reklamní branži - myslí si, že dělám pianistu v bordelu

j. segula

proč si dávat hamburger venku, když máme doma biftek ? … i když to neznamená, že je vždy
Šťavnatý

p. newman

vždycky se mi líbili mladí muži ... nechápu, proč bych měla svůj názor měnit jen proto, že stárnu

b. bardotová

čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se rozhodl přestat číst

w. churchill

služební gymnastika pro pracovníky pochybné banky °rozkročit se, ruce za hlavu a obličejem ke zdi !

ruský bonmot

finanční vědy nás učí, jak peníze přecházejí z ruky do ruky, až se posléze úplně ztratí

m. s. forbes

bankéř je člověk, který vám půjčí deštník, když je hezky, a chce ho zpátky, když prší

m. twain

buďme skromní a žijme tak jak nám kapsa stačí i kdybychom si na to měli vypůjčit

a. ward

skutečné drama bohatých lidí je v tom, že vždy existují lidé ještě bohatší

k. lagerfeld

dělat business bez reklamy je jako mrkat na dívku ve tmě … co děláte, víte jen vy a nikdo jiný

e. w. howe

někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve než začínají myslet

j. de la bruyere

pohotová odpověď je to, na co přijdeme až za 24 hodin

m. twain
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HUMOR
Prvenství názvu VISA
Redakce cardmagu zjistila, že název společnosti VISA nevznikl v Americe, ale jako u mnoha dalších pojmů či
výrobků (např. robot, kostkový cukr, typ piva pilsen, apod.) jejich původní idea vznikla v Československu.
Důkazem je připojená fotografie (soukr. archiv). Společnost VISA International Service Association vznikla a název
karet zavedla v roce 1977, avšak Povltavské tukové závody, vyrábějící produkt VISA v Nelahozevsi vznikly již v
roce 1932 a již na svou dobu šlo o velmi moderní provoz. Hned od počátku byla zahájena výroba rostlinných
tuků, rafinovaných olejů a mýdel, včetně mléčného margarinu VISA.
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