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EDITORIAL …
Léto na španělské vlně
Každému, kdo se alespoň trochu zajímá o sport, jistě neuniklo, že letošním mistrem světa ve fotbale
se stalo Španělsko, že nejprestižnější světový tenisový turnaj vyhrál na wimbledonských
dvorcích španělský tenista Rafael Nadal, že nejprestižnější cyklistický etapový závod na světě Tour
de France, vyhrál španělský cyklista Alberto Contador … co je pro všechny tyto úspěchy společné je
to, že vítězí mladí lidé z nastupující generace, která je dlouhodobě státem systémově podporovaná a
vedená ke sportu, pohybu a radosti z pohybu vůbec.
Pokusme se i v našich podmínkách znovu přivést děti a dospívající generaci k větší pohybové
aktivitě. Každé městečko či vesnice by měla mít kromě upravených městských záhonů (což je i tak
málokde) i nějaké to hřiště či prostory pro rozvoj pohybových aktivit. Sport v Česku, ostatně jako
mnoho dalších jiných oblastí, není státem v podstatě vůbec systémově podporován. Výsledky našich
hokejistů či lyžařů nebo výsledky např. Martiny Sáblíkové či Romana Kreuzigera v individuálních
disciplínách jsou v podstatě v tomto kontextu malým zázrakem.
Je na čase, abychom my všichni vzali odpovědnost okolo sebe do vlastních rukou a snažili se
prosadit změny. Podporujme a veďme děti a mládež k pohybu a sportu, ať nejsme za pár let
národem nechutných tlouštíků.
Bude jistě dobře, pokud bude naše mladá generace vzdělaná, bude dobře, pokud bude naše mladá
generace i fyzicky zdatná a odolná. V mladé generaci je naše bohatství a naše budoucnost. Na vlně
jejího úspěchu se budeme moci svézt i my, kteří pamatujeme již nějaký ten pátek …

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz

světový fotbalový šampion
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Na kancelář Finančního arbitra
České republiky se v 1.pololetí
roku 2010 obrátilo více než 400
spotřebitelů

Visa Innovation Day
Praha 22.7.2010 - V jednom z nejteplejších
dnů letošního léta pozvala
asociace Visa Europe zástupce
svých členských bank z ČR a ze
Slovenska na celodenní workshop ochutnávek
a novinek ze své kuchyně. Zázemí poskytl
pražský hotel Radisson Blue Alcron ve
Štěpánské ulici.

Praha, 9.7.2010 - Za první pololetí roku 2010
obdržela
kancelář
Finančního arbitra České
republiky
celkem
423 podnětů k vyřízení. Toto představuje více než
5% nárůst doručených podnětů oproti prvému
pololetí roku 2009. Z celkového počtu podnětů bylo
133 písemných, 120 podnětů bylo doručeno
prostřednictvím elektronické odpovědny „Zeptejte se
arbitra“
na
webových
stránkách
www.financniarbitr.cz, dále bylo vyřízeno 133
telefonických podnětů a 35 podnětů bylo podáno
osobně. 2 podněty byly doručeny prostřednictvím
systému Datových schránek.

Od rána do pozdního odpoledne se podávalo menu
mnoha chutí a ingrediencí. Se společným tématem –
inovace. Nechyběla očekávaná dávka profesionální
zručnosti prezentace celého týmu asociace Visa
Europe. Představení obstarali Miloslav Kozler,
Country Manager pro ČR, a Marcel Gajdoš, Country
Manager pro Slovensko. A pak se již podávaly

Ze všech doručených podnětů pak bylo, v souladu se
správním řádem a zákonem o finančním arbitrovi,
zahájeno 75 řízení před finančním arbitrem s cílem
rozhodnout předložený spor. Toto představuje více
než 27% nárůst počtu zahájených řízení v porovnání
s prvním pololetím loňského roku, kdy bylo za stejné
období zahájeno celkem 59 řízení. K nejčastějším
podnětům patřily tuzemské úhrady, dále úvěry,
transakce platebními kartami v bankomatech
v tuzemsku, ostatní transakce platebními kartami,
vedení účtu a také hypotéky. Kancelář finančního
arbitra v prvním pololetí 2010 rovněž zaznamenala
zvýšený počet dotazů z oblasti spotřebitelských
úvěrů, a to díky vyšší informovanosti související
s plánovaným rozšířením kompetencí finančního
arbitra v následujícím roce.

jednotlivé chody; jako první Visa Pay Wave & Visa
Mobile Platform, úspěšnou implementaci této
platformy v mnoha zemích a její výhody představil
Martin Ten Houten, Head of Central Sales Team,,
dále Credit/Debit & Commercial Update od
Miloslava Kozlera a Marcela Gajdoše. Po přestávce
byly připraveny 2 chody; všechny přítomné zaujal
Update on Prepaid Products od Derinolly HallThopmson, Prepaid Sales Visa Europe. Dopolední
program uzavřela Jana Lvová, Senior Sales & Multi
Regional Account Manager, která účastníky
seznámila s aktualitami a plány asociace Visa Europe
v oblasti partnerství a sponzoringu. Ta nezůstala jen
u teorie. Zpestřením bylo několik odlehčených kvizů.
V nich nejlepší získali například oficiální míč právě
proběhlého mistrovství světa ve fotbale.

Lze konstatovat, že se daří ve vysoké míře udržet
trend rozhodování sporů smírnou cestou, stejně jako
v roce 2009. Zároveň se daří řešit spory za přispění
vzájemné komunikace s účastníky řízení, která
v mnoha případech napomáhá lepší efektivitě
projednávaných sporů. Výsledkem toho je i
skutečnost, že na základě výsledků řízení před
finančním arbitrem a po iniciativě finančního arbitra,
došlo ke změně některých pracovních postupů
vybraných finančních institucí, kdy tyto přistoupily
k úpravě vnitřních pracovních procesů i všeobecných
obchodních podmínek. Tím došlo k zlepšení
postavení spotřebitele a zároveň posílení jeho
ochrany. Detailní informace o činnosti kanceláře
Finančního arbitra České republiky jsou k dispozici na
webových stránkách www.financniarbitr.cz.

V odpoledních hodinách se rozjel program do
vrcholné šíře poskytnutých ochutnávek. Přítomné do
debaty zapojil tzv. round table o převratné novince
v podobě bezpečnostního prvku Visa CodeSure za
účasti Ritena Gohila, Business Lead Visa CodeSure
Visa Europe, dále Douga Haggstroma z Emue,
Giovanniho Bettoniho z Corner Banca and Roba
Hannigana z Lloyds TSB.

cardmag l roman kotlán l kancelář FA

Následovala prezentace New Fraud Prevention
Products od Johna Smithe, dále Visa Loyalty &

mediální partner
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Rewards a Visa Consulting od Scotta Frisbyho,
Managing Consultant, Central Europe.

festivalové hudby.
Hvězdami Open Air Festivalu byly norští Röyksopp,
britská taneční formace Faithless a dále indie kapela
Kasabian, zářící hvězda současné anglické kytarové
scény. Těšit se také mohli třeba na Richarda Müllera,
Monkey Bussines, Sunshine, Buty nebo na kapelu
Čechomor a desítky dalších interpretů z České
republiky i ze zahraničí. Festival však nenabídl jen
hudební zábavu, lákal i na doprovodný program. „V
areálu vyrostla například 11metrová obří bungee
trampolína, byla možnost vyzkoušet si zorbing,
zahrát si beach fotbal a mnoho dalšího ... To vše v
rámci sportovní a adrenalinové zóny,“ dodala Marie
Marková, manažerka festivalu. Na své si ale přišly i
rodiny s dětmi, pro nejmenší si festival připravil
speciální dětskou zónu. V areálu vyrostla také
festivalová školka, ve které si mohli rodiče „odložit“
své potomky a jít se bavit bez obav o program svých
dětí. O ty se totiž postaraly hodné „tety“ učitelky.

Závěrečnou tečku obstaral Mark Antipof, Managing
Director, GEMs, Visa Europe. Akci navštívilo téměř 50
bankéřů z ČR a Slovenska a dle jejich bezprostředních
reakcí a následných dlouhých diskuzí se ochutnávka
z kuchyně asociace VISA Europe plně vydařila.

Open Air Festival
Areál Open Air Festivalu leží jen 50 kilometrů od
Prahy, na letišti v obci
Panenský Týnec. Open Air
Festival je novým formátem
akce na české festivalové
mapě. Vyznačuje se přívlastkem „multi”. Je multi:
kulturní, žánrový, aktivní a zábavný. Co to ale přesně
znamená? Nabídne zábavu pro celou rodinu, kvalitní
zázemí, české i zahraniční hudební hvězdy, divadelní
vystoupení a workshopy. Více informací najdete na
internetových stránkách www.openairfestival.cz.

cardmag l roman kotlán l visa europe l foto grayling

Na Open Air Festival s platební
kartou MasterCard
Praha, 9. srpna 2010 - Držitelé karet MasterCard a
Maestro, kteří vyrazili 12. - 14. srpna na
Open Air Festival, který se konal na
letišti v obci Panenský Týnec, se
nemuseli zatěžovat plánováním finanční
hotovosti ani strachováním o její
bezpečnost. K dispozici jim bylo 6
platebních terminálů umístěných nejen na pokladnách,
ale i v barech, občerstveních a prodejních stáncích.

cardmag l roman kotlán l ogilvy

Finanční ředitelé umístili ČSOB na
špici v ocenění MasterCard Firemní
banka roku

Spolupráce mezi MasterCard a organizátory festivalu
přináší návštěvníkům velké výhody. Nemusí totiž
dopředu zvažovat, kolik peněz si s sebou na festival vzít.
Místo toho mohou využít svou platební kartu a zaplatit
s ní přímo v areálu za své festivalové výdaje. „Na
festivalech, na kterých se nenachází žádný
bankomat a není možnost platby kartou, nosí
řada lidí po kapsách i velké obnosy peněz. Pro
jejich větší pohodlí, bezpečnost i flexibilitu je na
letošním Open Air Festival zajištěno 6 platebních
terminálů.,“ říká Pavel Javorský, ředitel kanceláře
MasterCard Europe pro Českou republiku.

Průzkum MasterCard ukazuje, že 90% velkých
společností používá firemní
platební karty. Již pošesté
měli
finanční
ředitelé
nejvýznamnějších českých
firem možnost vybrat banku s nejlepšími
produkty a službami pro firemní klientelu. Po
vyhodnocení hlasování obsadila letos první
příčku ČSOB. V těsném závěsu skončila na
druhém místě Komerční banka. Třetí pozice
patří tentokrát UniCredit Bank.

Díky platební kartě je možné si užít tento multižánrový
festival plný zábavy opravdu bez starostí. Přímo na
travnaté pláni si lze dopřát oblíbený nápoj nebo let
helikoptérou bez jediné koruny v kapse. Za platbu kartou
MasterCard nebo Maestro navíc každý návštěvník získá
malý dárek, který mu zpříjemní festivalovou atmosféru.
Pro soutěživé typy připravil MasterCard turnaj
v plážovém fotbale. Kdy se můžete s partou přátel nejen
skvěle pobavit, ale také vyhrát hodnotné ceny.
„Zúčastnit se může opravdu každý, pravidla beach
fotbalu jsou podobná pravidlům futsalu. Na hřišti
jsou 4 hráči a jeden brankář,“ upřesňuje Pavel
Javorský. „Beach fotbal s MasterCard“ nabídne
jedinečnou kombinaci letní zábavy s poslechem

cardmag no 3/2010

Praha, 17. června 2010 - Již po šesté v řadě udělila
společnost MasterCard titul MasterCard Firemní
banka roku*, který hodnotí kvalitu bankovních služeb
pro firemní klientelu. Toto ocenění je vyhlašováno
současně s žebříčkem 100 nejvýznamnějších firem
České republiky, který organizuje Sdružení CZECH
TOP 100. O ocenění MasterCard Firemní banka roku
2010 rozhodovala porota, složená ze 76 finančních
ředitelů nejvýznamnějších českých firem. Při
hodnocení bankovních služeb vycházeli finanční
ředitelé především z konkrétních zkušeností z oblastí,
jakými jsou: kvalita jednotlivých produktů
poskytovaných bankami, inovace a vzájemná
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kompatibilita bankovních produktů, kvalita a spolehlivost
poskytovaných služeb či vstřícnost bank při vyřizování
klientských požadavků. „Finanční
ředitelé
nejvýznamnějších českých firem rozhodli, že
nejlepší
služby
v
oblasti
korporátního
bankovnictví poskytuje ČSOB. Stříbrnou a
bronzovou pozici v ocenění MasterCard Firemní
banka roku obsadily Komerční banka a UniCredit
Bank, “ uvedl Brian Lang, generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku a Slovensko.

s kontokorentním úvěrem se umístily na třetí
pozici (80%),” uvádí Brian Lang.
Výsledky průzkumu potvrzují trend z minulého roku,
že české firmy ve většině případů využívají služeb
více bank (74%). Především kvůli úsporám při
finančních transakcích a pro diverzifikaci rizik. Nejvíce
společností (37%) uvedlo, že využívá služeb od 5 a
více bank, což je o 5% firem více než vloni.

„Ocenění si mimořádně ceníme, zejména proto, že
o něm rozhodli sami firemní klienti. Loňský rok
nebyl pro české firmy vůbec jednoduchý, s řadou
klientů jsme řešili obtížné situace a současně
jsme obdivovali jak rychle a správně dokázala na
výrazně změněné vnější podmínky většina z nich
zareagovat.. Věřím, že cena za nejlepší firemní
banku je i oceněním toho, že jsme se i v této době
chovali ke klientům korektně a fér,“ řekl Petr
Knapp, člen představenstva a vrchní ředitel pro
korporátní bankovnictví ČSOB.
Jaký mají názor finanční ředitelé na nabídku
finančních produktů pro české firmy?

Zdroj: Průzkum realizovaný společností MasterCard během dubna a května
2010, n = 62 finančních ředitelů nejvýznamnějších českých firem

V souvislosti s oceněním zadala společnost MasterCard i
průzkum mezi finančními řediteli** o současné úrovni
korporátního bankovnictví v ČR. „V rámci průzkumu
jsme zjistili, že pětina dotazovaných firem
vnímala v posledním roce zlepšení nabídky
finančních produktů. Dalším pozitivním faktem je,
že skoro všechny velké společnosti již mají
firemní platební karty (90%),“ uvedl Brian Lang,
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku a Slovensko.

Složení produktů a služeb, které podniky využívají
nejvíce, se ve srovnání s údaji z minulého roku příliš
nezměnilo. Podniky však již mnohem méně využívají
investičního úvěru oproti minulým letem. Naopak
bankovní garance, kontokorentní i provozní úvěr
zaznamenaly ve využívání jednoznačný vzrůst.
„Běžný účet je zcela automatickou a
nezbytnou nutností pro každou společnost
v Česku a patří mu tedy pomyslná první příčka
(100%). 94% velkých společností využívá
mezinárodní platební styk, který se stal
druhým
nejvyužívanějším
firemním
produktem. Firemní platební karty společně
s kontokorentním úvěrem se umístily na třetí
pozici (80%),” uvádí Brian Lang.

„Podniky si pořizují firemní platební karty
především z důvodu úspory nákladů, které
vznikají manipulací s hotovostí, a zároveň kvůli
větší přehlednosti o výdajích zaměstnanců během
služebních cest. Zajímavé je, že oproti loňskému
roku vzrostl počet firem, které mají firemní
kreditní karty, o 4% na 19%,“ dodává Brian Lang.
Výsledky průzkumu potvrzují trend z minulého roku, že
české firmy ve většině případů využívají služeb více bank
(74%). Především kvůli úsporám při finančních
transakcích a pro diverzifikaci rizik. Nejvíce společností
(37%) uvedlo, že využívá služeb od 5 a více bank, což je
o 5% firem více než v loni.
Zdroj: Průzkum realizovaný společností MasterCard
během dubna a května 2010, n = 62 finančních ředitelů
nejvýznamnějších českých firem
Složení produktů a služeb, které podniky využívají
nejvíce, se ve srovnání s údaji z minulého roku příliš
nezměnilo. Podniky však již mnohem méně využívají
investičního úvěru oproti minulým letem. Naopak
bankovní garance, kontokorentní i provozní úvěr
zaznamenaly ve využívání jednoznačný vzrůst. „Běžný
účet je zcela automatickou a nezbytnou nutností
pro každou společnost v Česku a patří mu tedy
pomyslná první příčka (100%). 94% velkých
společností využívá mezinárodní platební styk,
který se stal druhým nejvyužívanějším firemním
produktem. Firemní platební karty společně
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Zdroj: Průzkum realizovaný společností MasterCard během dubna a května
2010, n = 62 finančních ředitelů nejvýznamnějších českých firem

S jakými finančními
nespokojené?

službami

jsou

firmy

Co se týká nespokojenosti s bankovními produkty,
firemním klientům se tradičně nelíbí zejména vysoké
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poplatky, které si banky za své služby účtují (23%). Složitý proces schvalování úvěrů se stejně jako v loňském
roce objevil na druhé příčce, avšak s procentuálním nárůstem na 17% (z 9% v roce 2009). Nespokojenost s
komplikovaným procesem schvalování úvěrů může být dána zpřísněním podmínek ze strany bank. Velké firmy
volají po osobnějším přístupu, který obsadil třetí místo v žebříčku nespokojenosti (11%).
* O výsledcích ocenění MasterCard Firemní banka roku 2010 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 76 z nich. Porotci posuzovali jednotlivé banky především podle vlastních
zkušeností, k dispozici ale měli také podklady, které k tomuto účelu poskytly jednotlivé banky.
Při hodnocení bankovních služeb vycházeli finanční ředitelé především z konkrétních zkušeností z oblastí, jakými
jsou:
-

kvalita jednotlivých produktů poskytovaných bankami
inovace a vzájemná kompatibilita bankovních produktů
kvalita a spolehlivost poskytovaných služeb
vstřícnost bank při vyřizování klientských požadavků.

Společnost MasterCard je již šestým 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.
Rok 2010
1. místo: ČSOB
2. místo: Komerční banka
1. místo: UniCredit Bank

Rok 2009
1. místo: Komerční banka
2. místo: Česká spořitelna
3. místo: ČSOB

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

Výsledky posledních třech ročnících ocenění MasterCard Firemní banka roku:
** Průzkum o korporátním bankovnictví a firemních platebních kartách mezi finančními řediteli zadala společnost
MasterCard v období od 14. 4. do 14. 5. 2010. V rámci průzkumu byli osloveni finanční ředitelé předních českých
firem, celkem odpovědělo na 62 dotázaných. Výsledky průzkumu lze porovnat s výsledky z loňského roku.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Cestující profitují ze spolupráce Citi a Českých aerolinií
S novou Citi ČSA kreditní kartou MasterCard World mohou klienti snadno a rychle dosáhnout na
bonusovou letenku věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. Bonus
20 000 mil získají již po první transakci touto kartou. Nová karta je zcela první
kartou na českém trhu platformy MasterCard World.
PRAHA, srpen 2010 - Citi, ve spolupráci s Českými aeroliniemi, přináší nově na český trh prestižní Citi ČSA kreditní
kartu MasterCard World. Ta zaujme novým stylovým černým designem, ale především řadou atraktivních výhod.
Mezi ně patří vstupní bonus 20 000 mil do věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií již za první
uskutečněnou platbu či za výběr hotovosti realizovaný kreditní kartou v průběhu prvního měsíce od jejího vydání.
Pro využití 20 000 mil si klienti mohou zvolit zpáteční bonusovou letenku do některé z vybraných evropských
destinací. Další míle mohou zákazníci získávat tím, že budou svou Citi kreditní kartu MasterCard World pravidelně
používat. Uvedení karty na trh je podpořeno atraktivní reklamou. Ve středu 4. srpna 2010 vzlétlo poprvé v historii
letadlo Českých aerolinií s komerčním motivem v podobě reklamního vizuálu Citi ČSA kreditní karty MasterCard
World. „Vážíme si spolupráce se Citibank - největším vydavatelem kreditních karet na světě. Novou
společnou kreditní kartu Citi ČSA MasterCard World, kterou jsme připravili pro členy programu OK
Plus, podpoříme netradiční reklamou, přímo na jednom z našich letadel,“ dodává Tomáš Hrdlička,
vedoucí Věrnostních programů a vztahů se zákazníky Českých aerolinií.
„Oceňujeme, že České aerolinie, náš dlouhodobý partner, podporují naše úsilí přinášet českým
klientům skutečně atraktivní produkty. Jsme potěšeni, že můžeme představit
cestujícím Českých aerolinií a držitelům Citi karet produkt, který v sobě
kombinuje řadu výhod Citi kreditní karty s výhodami věrnostního programu
Českých aerolinií OK Plus,“ říká Parag Dhingra, Cards Product & Business
Development Head Citibank Europe plc, organizační složka. Mimořádný bonus 20 000 mil již za první transakci
kartou je součástí promo akce a bude možné jej získat pro nové karty vydané do 30. září 2010. I po tomto datu
mohou držitelé Citi ČSA kreditní karty MasterCard World získat bonus 20 000 mil již v prvním měsíci, ale už za
standardních podmínek. To znamená, že první, vstupní bonus 10 000 mil získají za první platbu či výběr hotovosti
hlavní kreditní kartou a druhý bonus 10 000 mil za prvních 15 000 Kč zaplacených či vybraných kartou v prvním
měsíci od vydání karty.
MasterCard World představuje unikátní a flexibilní karetní platformu, která umožňuje vydávajícím bankám uspět
v konkurenčním boji o uspokojení požadavků držitelů prémiových karet. Tito zákazníci jsou finančně gramotní a
ocení hodnotu parametrů a benefitů přidaných ke kartě. Zároveň požadují konkrétní hodnotu za svoje peníze a
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volnost pro svá nákupní rozhodnutí. Na každé kartě MasterCard World je
zřetelný nápis WORLD a značka bonusového programu. Při prvním
pohledu na kartu je tedy zřejmé, že je součástí významného programu,
v tomto případě bonusového programu OK Plus Českých aerolinií. „Mezi
držiteli karet jsme identifikovali skupinu, která má specifický
životní styl i potřeby. Na míru pro ně byla připravena platforma
MasterCard World, která již úspěšně funguje ve více zemích.
Citibank nabízí velmi atraktivní produkt, který je chytře doplněn
o věrnostní program Českých aerolinií. Citi ČSA MasterCard
World je zatím poslední a velmi vítaný přírůstek do rodiny
World v Evropě,“ dodává Brian Lang, generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Citi ČSA kreditní karta MasterCard World nabízí držiteli další možnosti,
jak s Českými aeroliniemi získat bonusovou letenku. Držitel karty obdrží
4 míle za každých 100 Kč zaplacených kartou nebo vybraných
z bankomatu a výroční bonus 5 000 mil ročně (jsou-li průměrné měsíční
výdaje minimálně 15 000 Kč). Ke kartě získá zákazník také cestovní
pojištění a možnost využívat concierge služeb. Citi ČSA kreditní karta MasterCard World je mezinárodní platební
karta, s níž mimo jiné získáte slevy až 25% u vybraných obchodních partnerů v rámci programu Citi Club a slevy
od partnerů programů MasterCard Elite a MasterCard World. Letní promo akce Citi ČSA kreditní karty MasterCard
World bude dále podpořena inzercí v tisku a reklamou v obou terminálech Letiště Praha. Máte-li zájem o tuto
prestižní kartu, nemusíte odcházet od své stávající banky ani si otevřít běžný účet u Citibank. Pro více informací o
Citibank a o tomto produktu prosím navštivte www.citikarta.cz.
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a
podniká ve více než 140 zemích světa. Prostřednictvím svých dvou provozních jednotek, Citicorp a Citi Holdings,
Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou nabídku finančních produktů a služeb včetně
osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými
papíry a wealth managementu. Pro více informací navštivte www.citigroup.com nebo www.citi.com.
České aerolinie
České aerolinie jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z Prahy a stále častěji „přes“
Prahu do významných destinací v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe. Ve spolupráci se svými partnery
nabízí v současné době spojení do 113 destinací ve 46 zemích světa. Spolu se svými dceřinými společnostmi
poskytují svým zákazníkům vysokou kvalitu služeb. Od roku 2001 jsou České aerolinie členem letecké aliance
SkyTeam, která nabízí klientům členských aerolinií velký výběr destinací, stovky frekvencí a návazných spojení.
Třináct členů aliance - Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, České aerolinie,
Delta Airlines, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air a Vietnam Airlines, Tarom Romanian Air
Transport - ročně přepraví 395 milionů cestujících, kteří mohou denně využít více než 13 000 letů do 898
destinací ve 169 zemích světa. V roce 2010 slaví SkyTeam deset let své existence.
Již desetkrát v řadě získaly České aerolinie ocenění „Nejlepší letecká společnost“ (TTG Travel Awards). Od roku
2004 je držitelem titulu „Nejlepší letecká společnost se sídlem ve střední a východní Evropě“ (Official Airline
Guide). V roce 2009 obhájily titul „Nejlepší letecká společnost ve střední Evropě“, který každoročně uděluje
nezávislá organizace Skytrax. České aerolinie jsou držiteli certifikátu podle standardu ISO 14001 (ochrana
životního prostředí) a certifikátu podle požadavků IOSA (IATA Operational Safety Audit) představujících
nejpokročilejší bezpečnostní standardy v letecké dopravě.
cardmag l roman kotlán l citi

Global Payments Europe slaví 20. výročí
Praha, srpen 2010 - Přesně před dvaceti lety se začal psát příběh jednoho z nejúspěšnějších procesorů
bezhotovostních transakcí ve střední a východní Evropě. Je to příběh o přeměně
zpracovatele faktur socialistických podniků zahraničního obchodu v moderní
společnost, která výrazně ovlivnila a nadále rozvíjí trh platebních karet v Česku. Příběh
společnosti Global Payments Europe. Pojďme se podívat, co stálo na jeho počátku.
Dnešní Global Payments Europe navazuje na historii podniku Mechanizační ústředna zahraničního obchodu
(MUZO), který vznikl v 50. letech minulého století jako administrativní centrum obchodu s „kapitalistickou
cizinou“. V té době vzhledem k tuhému komunistickému systému plánovaného hospodářství obchodovalo se
Západem pouze několik firem a úroveň jejich administrativy příliš neodpovídala nárokům jejich obchodních
partnerů ze západních zemí. Řešením bylo založení specializovaného centra - Mechanizační ústředny - které
získalo ojedinělý přístup k moderní výpočetní technice a mohlo tak pro ostatní podniky zpracovávat faktury,
objednávky nebo účetnictví na úrovni obvyklé v západních zemích. I když v té době slovo outsourcing ještě

cardmag no 3/2010

11

© září 2010

nikomu nic neříkalo, přesně o to v podstatě šlo (i když na takový nepříliš dobrovolný, centrálně plánovaný
způsob).
Po roce 1989 sice MUZO ztratilo své původní poslání, ale díky vybavení moderními technologiemi, zkušenostem se
zpracováním citlivých dat a jedinečnému know-how svých zaměstnanců mělo velkou konkurenční výhodu oproti
ostatním. A využilo ji ve slibné oblasti bezhotovostních plateb.
Platební karty dorazily do Československa samozřejmě již před revolucí, ale jejich mohutný rozvoj nastal až po
roce 1990. Státní i nově vzniklé banky o ně začaly rozšiřovat svoji nabídku a společně pod vedením Komerční
banky transformovaly MUZO na novou firmu, I.S.C. MUZO, která měla vybudovat potřebnou infrastrukturu. To se
povedlo v neuvěřitelně krátkém čase – za pouhý jeden rok. Slavnostní spuštění provozu systému platebních karet
proběhlo 19. února 1992 u pobočky Komerční banky v Praze Na Příkopě, kdy její tehdejší ředitel Richard
Salzmann provedl první výběr hotovosti z moderního on-line bankomatu. Spuštění prvního platebního terminálu
na sebe nedalo dlouho čekat a následoval rychlý rozvoj celého sektoru. Mezi akceptované karty se vedle
Eurocard/MasteCard a Eurocheque přidaly v roce 1994 karty American Express a o rok později i Visa a počet
bankomatů i platebních terminálů začal raketově stoupat.
MUZO vždy přinášelo technologické novinky a nebálo se náročných projektů.
Jeho síť například jako jedna z prvních v Evropě odpovídala standardům
EMV. Po svém prodeji firmě Global Payments, jednomu z největších
světových procesorů, se dále rozvíjelo pod jménem Global Payments Europe.
Dnes Global Payments Europe působí vedle Česka i na Slovensku, v Polsku,
Rusku a dalších zemích regionu, kde nabízí široké portfolio služeb od
autorizace a clearingu platebních transakcí, přes personalizaci, služby pro
ATM a POS, až po řešení věrnostních programů nebo dárkových karet. A
stejně jako na jeho počátku před dvaceti lety jej i dnes charakterizují
špičkové služby vycházející z využití
moderních technologií, odborných
znalosti a jedinečného know-how jeho zaměstnanců.
foto gpe l budova původního sídla MUZO na rohu Jindřišské a Růžové ulice v Praze

Dvacet let nabitých společnými úspěchy na poli platebních karet si zaslouží
oslavu, a proto vás Global Payments Europe společně s SBK srdečně zvou na
listopadové cardforum, kde proběhne společenský večer ve znamení 20 let
MUZO / Global Payments Europe. Přijďte, je na co se těšit!
Dnešní sídlo Global Payments Europe ve Strašnicích v Praze 10.
Tato budova byla postavena přímo pro potřeby společnosti a je ocěněna titulem Stavba roku 2000.
cardmag l gpe
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
Zemřel vynálezce bankomatu

MasterCard Europe hlásí velmi
dobré výsledky za 2. čtvrtletí roku
2010

Praha, květen 2010 - Vynálezce bankomatu
umístěného
ve
zdi
bankovních poboček, John
Shepherd-Barron,
zemřel
19.5.2010 ve Skotsku ve
věku 84 let. Narodil se v Indii
skotským rodičům. První ATM
byl instalován v Londýně
v roce 1967. V televizním
interview v r. 2007 pan
Shepherd-Barron uvedl: „Byl
jsem přesvědčen, že musí
existovat způsob, jak se dostat k mým
penězům kdekoli na světě nebo v Británii.
Myšlenku jsem odvodil z prodejních automatů
na čokoládu, ale čokoládové tyčinky jsem
nahradil hotovostí“.

Praha, 4. srpna 2010 - Společnost MasterCard
Europe
oznámila
evropské
provozní výsledky za druhé
čtvrtletí
letošního
roku.
V
evropském regionu vykázala
společnost meziroční zvýšení
hrubého dolarového objemu o
13,6%, růst objemu nákupů o 13,2%, zvýšení
počtu nákupních transakcí o 13,7% a nárůst
počtu hotovostních transakcí o 12,0%.
„Letošní rok se pro MasterCard Europe vyvíjí
dobře s příznivou dynamikou v oblastech
kreditních, debetních a předplacených karet,
které jsou nadále základem našeho zdejšího
úspěchu.Náš přístup k inovacím se setkává u
našich zákazníků s pozitivním ohlasem.Do
rukou držitelů karet po celé Evropě přicházejí
karty s programy, jež jsou stále různorodější a
progresivnější a lépe odpovídají jejich
požadavkům. Díky aktivnímu přístupu jsme
jako první přišli s novými programy, například
s novými kartami s displejem, které nabízejí
dosud nevídané výhody a funkce,“ uvedl Javier
Perez, prezident společnosti MasterCard Europe. V
období od 1. dubna do 30. června 2010 uskutečnili
evropští držitelé karet prostřednictvím karet značky
MasterCard více než 1,9 miliardy nákupních
transakcí, včetně transakcí po internetu.

Myšlenky se chytila banka Barclays a její ředitel nad
růžovým ginem podepsal smlouvu s panem Shepherd
-Barronem, který tehdy pracoval pro tiskárnu. V té
době ještě nebyly vynalezeny plastové karty, takže
byly používány šeky, napuštěné mírně radioaktivním
uhlíkem 14. Bankomat barvu detekoval a pak
porovnal šek s natypovaným PINem. Maximální
částka výběru prvními bankomaty byla 10,- GBP.
Ohledně zdravotního hlediska pan Shepherd-Barron
odmítal jakékoli zdravotní riziko, spočítal, že by bylo
zapotřebí sníst 136 000 zmíněných šeků, aby to mělo
negativní důsledek na zdraví. První bankomaty byly
cílem vandalů, a jeden přístroj instalovaný v Curychu
se začal chovat velmi podivně; později se zjistilo, že
křížící se troleje blízko jezdících tramvají jiskřily a
způsobovaly poruchy bankomatu. Podle některých
pamětníků dokonce bankomat vydával peníze při
projetí zmíněné tramvaje …

K 30. červnu 2010 vydaly evropské finanční instituce,
jež jsou klienty asociace MasterCard, celkem 203
miliónů karet MasterCard (bez značek Maestro a
Cirrus), což představuje nárůst o 4,0% oproti
stejnému čtvrtletí v roce 2009. K témuž datu mohli
evropští držitelé karet svoje karty MasterCard
využívat na 8,9 milionu akceptačních míst v tomto
regionu a na 30,2 milionu akceptačních míst po
celém světě. Značka Maestro se objevila na 302
milionech karet. Spotřebitelé nyní mohou se svými
kartami Maestro nakupovat přímo u 7,3 milionu
obchodníků v Evropě a u 12,6 milionu obchodníků na
celém světě.

Vznik PINu
Na vzniku dnešního PINu se podílela manželka pana
Shepherd-Barrona. Vynálezce si pamatoval své
šestimístné číslo z armádního identifikačního štítku,
ale konzultoval tuto myšlenku se svou ženou
Karolinou při snídani. Řekla mu však, že ona si
dokáže zapamatovat jen čtyřmístné číslo, a tak se
mezinárodním standardem staly jen čtyři číslice …

„Evropané na letní dovolené mohou používat
své karty MasterCard a Maestro u většího
počtu obchodníků a větším množstvím různých
způsobů než doposud: od taxislužby, přes
mýtné a on-line hledání nejvhodnějších lastminute nákupů, až po užívání si dlouho
plánované cesty, přičemž díky rychlosti,
pohodlnosti a bezpečnosti získávají větší
hodnotu než předtím,“ dodal Javier Perez.
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Nejvýznamnější události v regionu
V nedávno skončeném čtvrtletí dosáhla společnost
MasterCard Europe řady významných obchodních
úspěchů:

mediální partner
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síti DinaCard. Smlouva byla umožněna spoluprací s
bělehradskou franšízou Diners Club®, která zapadá
do globální strategie vytváření spojenectví s dalšími
platebními systémy.

Upevnění
čelního
postavení
v oblasti
kreditních, debetních a předplacených karet
Hned první den druhého čtvrtletí uskutečnila
společnost MasterCard Europe významné změny
produktových požadavků a pravidel pro karty
Maestro ve snaze umožnit on-line platby kartou
Maestro a naplnit požadavek spotřebitelů, aby tato
debetní karta byla na internetu bezpečně a efektivně
akceptována.

Nedávné uvolnění mezinárodních cestovních omezení
umožňuje držitelům karet DinaCard používat karty po
celém světě. Dosavadní karty budou vydávajícími
bankami vyměněny při obnově za nové karty se
značkami Discover, Diners Club International a
PULSE na zadní straně karty.

V oblasti kreditních karet potvrdily nové kartové
programy, jako například ‚She Card‘ v Turecku,
rostoucí poptávku po přizpůsobených programech
s bohatou nabídkou výhod. Tento program určený
ženám přináší exkluzivní výhody u mnoha
obchodníků i atraktivní design – karta působí, jako
by byla osázená diamanty.

Spojenectví s DinaCard představuje další významný
krok pro Discover, která v minulých letech vstoupila
do strategických spojenectví s BC China, China Union
Pay a JCB. Tato spojenectví poskytují obchodníkům a
partnerům možnosti dalšího růstu zvyšováním
hodnoty a objemu jejich transakcí.

V komerčním sektoru byly na trzích jako Francie
nebo Nizozemsko uvedeny speciální nabídky,
například ‚profesionální‘ karty.
Inovace
přinášejí
pohodlí
spotřebitelům v celé Evropě

a

Společnost DinaCard byla založena v roce 2003 jako
systém národních platebních karet, provozovaný
Národním centrem platebních karet, divizí Národní
bankou Srbska. Zahrnuje 27 místních vydavatelských
bank s 2,5 mil. vydaných karet a největší síť
obchodníků v zemi s 30% tržním podílem.

kontrolu

V červnu se Turecká ekonomická banka TEB stala
prvním vydavatelem na světě, který představil kartu
s displejem, a to pro turecké spotřebitele se značkou
Maestro. Karta vypadá stejně jako běžná kreditní
nebo debetní karta, jen její součástí je miniaturní
displej a tlačítka, s jejichž pomocí si může držitel
karty prohlížet různé číselné a textové informace,
jako například dynamický kód, zůstatek na účtu nebo
limit platební karty. Britská stavební spořitelna
Newcastle Building Society jako první zavádí ve
druhé polovině tohoto roku zkušební provoz funkce
zobrazení účetního zůstatku na displeji karty.

Discover Financial Services je společnost zaměřená
na přímé bankovnictví a platební služby s jednou
nejvíce rozšířenou značkou v USA. Byla založena v
roce 1986 a stala se jedním z největších vydavatelů
karet ve Spojených státech. Společnost provozuje
karty Discover, které držitelům přinášejí bonus v
hotovosti podle výše obratu, nabízí osobní a
studentské půjčky, online spořící účty a účty
peněžního trhu prostřednictvím své banky Discover
Bank.
Diners Club International je (po prodeji CitiGroup)
vlastněn společností Discover Financial Services; byl
založen v roce 1950 a jeho charge karta se stala
první víceúčelovou kartou na světě, zahájila tak
revoluci ve způsobu, jakým společnosti a jednotlivci
platí za zboží a služby. Dnes působí ve 185 zemích,
má milióny obchodníků a přístup k 675 000 místům
pro výplatu/výběr hotovosti a má tak výjimečnou
příležitost poskytovat služby svým držitelům karet po
celém světě.

Turecko je také dějištěm jednoho z prvních
programů mobilních plateb NFC, v němž mohou
spotřebitelé připojením SIM karty k anténě přeměnit
své mobilní telefony na přístroje pro platby typu NFC
(Beavertail NFC). Aniž by museli své telefony měnit,
mohou již dnes uživatelé v Tureckou používat téměř
třicet tisíc terminálů ‚tap&go‘ (a 245 000 terminálů
ve světě) pro platby za dopravu, vstupenky na fotbal
nebo do divadla a za rychlé občerstvení.
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Čínský bankomatový trh vzdoruje
ekonomickému zpomalení rekordní
expanzí

Tři milióny nových karet pro Diners
Club / Discover se srbskou
DinaCard
V

Společnost

Retail Banking Research (londýnská
analytická a konzultační firma RBR)
ve své studii o čínském kartovém
trhu předkládá závěr, že na konci
roku 2009 dosáhl počet instalovaných
bankomatů
počtu
208 000.
Roční
přírůstek
představoval rekordních 42 000 bankomatů, a
překonal tak přírůstek bankomatů v předchozím roce,
který činil 36 000, a tehdy byl také nejvyšší. Tato
pozoruhodná expanze byla dosažena i navzdory
zpomalení ekonomického růstu v minulém roce.

červenci

2010 ohlásila společnost Discover
Financial Services dohodu s
DinaCard, srbskou platební sítí,
která umožní do konce roku 2010 držitelům karet
DinaCard používat sítě Discover, Diners Club
International a PULSE k mezinárodním nákupům a
vybíráním hotovosti mimo Srbsko.
Jedná se o další příklad rozšíření globální sítě
Discover, která povede ke zvýšení objemu transakcí
v síti společnosti Discover. Držitelé karet budou mít
celosvětový přístup ke kreditu a výběru hotovosti,
zatímco transakce v místní měně budou zpracovány v
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trhem bankomatů na světě (po Spojených státech,
které spolu s Japonskem představovaly od roku 1972
dva největší bankomatové trhy, třináct let před tím,
než Čína instalovala svůj první bankomat v r. 1985).

Diners Club získal německou
banku Wirecard AG jako nového
partnera pro přijímání karet

Vývoj instalovaných bankomatů v Číně v letech 2005 - 2009

V květnu 2010 se německá banka Wirecard AG se
sídlem v Mnichově stala
licensovanou bankou pro
uzavírání smluv s obchodníky (acquirer) na přijímání
platebních karet dvou nových známek Diners Club a
Discover. Smlouva byla uzavřena se společností
Diners Club International®, obchodní divizí Discover
Financial Services.
Dohoda zahrnuje přijímání karet, jejich zpracování a
zúčtování dvou brandů kreditních
karet. Pro držitele karet Diners
Club a Discover se skokem rozšiřují možnosti použití
jejich karet na trzích, kde je přítomna banka
Wirecard AG; tedy v klíčových evropských zemích
(Belgie, Německo, Francie, Spojené Království, Irsko,
Luxemburg, Švýcarsko a Nizozemsko) a také na
rychle rostoucích trzích v Asii (Čína, Hong Kong,
Taiwan, Vietnam, Thajsko a Indie). Ihned od začátku
spolupráce budou zpracovávány transakce ve 12
měnách (AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK,
SEK, SGD, USD, ZAR).

Zdroj: ATMs in China 2010 (Retail Banking Research)

Nová studie poukázala na skutečnost, že jedním z
hlavních zdrojů čínského růstu byla transformace
bankovních poboček z pouhého místa transakce na
místo služeb, a tím byl vystupňován tlak na přesun
transakcí do samoobslužných zařízení. Hustota
bankomatů na počet obyvatel a počet poboček je
stále velmi nízká, což umožňuje další růst.

Toto rozšíření služby uvítají zejména poskytovatelé s
globálním dosahem, např. letecké společnosti,
turističtí operátoři, a také obchodníci zaměření na ecommerce/písemné objednávky i kamenné obchody.
Představitelé banky Wirecard AG vyjádřili uspokojení
nad rozšířením exitujícího portfolia produktů o dva
světově uznávané brandy platebních karet. Zástupci
Diners Clubu zdůraznili, že jejich aktivity jsou v
souladu s globální platební strategií společnosti
Discover, a dohodou naplňují cíl rozšiřování v
globálním měřítku. Dohoda s bankou Wirecard AG,
která je leaderem v transakcích bez přítomnosti
karty, přestavuje důležitý krok k přiblížení se
obchodníkům v Evropě a Asii.

Vedle přetrvávající tradiční role čtyř velkých čínským
státem vlastněných bank ovlivňující rozvoj se
v posledních stává významným i další odvětví
čínského bankomatového trhu: poskytovatelé
bankomatových dodavatelských služeb (AOSP, ATM
Outsourcing Service Provider). V Číně zavádění a
provoz bankomatů podléhá přísným vládním
regulacím a nebankovním subjektům není umožněno
zavádět bankomaty bez podílu bank (a pouze pod
značkou banky). Aby bylo vyhověno těmto
požadavkům byl vytvořen „družstevní model“, kdy
banky zadají instalaci bankomatů poskytovatelům
AOSP a platí jim poplatky za obsluhu a podíl
na příjmu z transakčních poplatků. Tento model se
vyvinul poměrně nedávno, ale již zahrnuje téměř
10% bankomatů v zemi.

Wirecard Bank www.wirecard.com zahájila svoji
činnost v lednu 2006, orientovala se na elektronické
produkty a služby (internetové platby, internetové
bankovnictví, platební karty Visa, MasterCard a JCB,
a nyní přidala karty Diners Club a Discover). Jde o
významného mezinárodního poskytovatele
elektronických plateb a řešení pro řízení rizika. Banka
má celosvětovou působnost, podporuje na 11 000
společností z různých oblastí při automatizaci jejich
platebních procesů a minimalizující případy jejich
nesplnění závazku placení. Banka je účastna v 69
zemích na přijímání platebních karet, ve 100
transakčních měnách a používá 15 zúčtovacích měn.
Wirecard Bank zavádí inovativní řešení pro korportání
bankovnictví, předplacené a co-brandované karty
spolu s produkty na účtech pro firemní i privátní
klienty.

Vedle probíhajícího rychlého růstu se stává čínský
bankomatový trh stále více propracovaný, i když se
poskytované možnosti velmi liší. Situace je
komplikována skutečností, že nové typy transakcí
nejsou vždy jednotně zavedeny napříč bankami.
Funkčnost bankomatů je zejména zaměřena na
automatizaci vkládání hotovosti, i když nedostatek
jasné regulace používání této technologie vede
k tomu, že provozovatelé jsou zdrženliví v zavádění
recyklace bankovek u svých bankomatů.
Uvedené údaje a stanoviska vycházejí z nové studie
"ATMs in China 2010”, která představuje první
podrobnou analýzu čínského bankomatového trhu.
Další informace lze získat na internetových stránkách
www.rbrlondon.com/reports/china.
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KARTY V ČÍSLECH
Vývoj domácího kartového trhu ve 2. čtvrtletí 2010
Praha srpen 2010 - Sdružení pro bankovní karty vydalo pravidelnou čtvrtletní statistiku ukazatelů rozvoje
kartového odvětví v ČR. I nadále pokračuje trend v častějším používání karty v obchodech na úkor výběrů
hotovosti z bankomatů. Využívání platební karty přímo za platbu v obchodě narostlo oproti počtu výběrů z
bankomatů o více než 36%. Meziročně se zvýšil objem transakcí v obchodních místech o 9,9%, objem výběrů
hotovosti z bankomatů se meziročně snížil o 1,2%. Průměrná částka uhrazená přímo kartou v obchodním místě je
990,- Kč; průměrný výběr hotovosti z bankomatu je 3.644,- Kč. Můžeme říci, že karty se staly součástí
každodenního života zejména ve větších městech. Čím dál častěji jsou karty používány pro každodenní i menší
platby a méně k výběru hotovosti z ATM.
8.837.899 vydaných karet
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR k 30.6.2010 celkem 8.837.899 z toho:
debetních karet

7.343.888

kreditních karet

1.190.644

charge karet
čipových karet

303.367
8.085.352

Komentář: Meziročně se projevil mírný pokles celkového počtu karet o 0,94%; u kreditních karet došlo
k meziročnímu poklesu o 4,44%. Jedním z důvodů poklesu je čištění portfolií jednotlivých bank. Migrace čipových
karet vzrostla meziročně o 6,18%. ČR se řadí z hlediska migrace karet na čipovou technologii
k nejaktivnějším
zemím v Evropě; v současné době je na domácím trhu vydáno 93,44% debetních
karet čipových a také 81,85% kreditních karet čipových.
3.741 bankomatů
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 30.6.2010 se zvýšil na 3.741, z toho 1.609 na pobočkách bank
počet transakcí ve 2.q.2010
objem transakcí ve 2.q.2010

43.391.123
157.548.889.000,- Kč

Komentář: Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 2,97%. Počet výběrů z bankomatů v ČR se
meziročně zvýšil o 0,18% přičemž objem vybrané hotovosti se snížil o 0,28%. Průměrná vybíraná částka
z bankomatu je 3.630,- Kč.
63.671 obchodních mist
K 30.6.2010 vzrostl na domácím trhu počet obchodních míst akceptujících karty na 63.671 míst, z toho
počet provozoven vybavených POS

54.149

počet provozoven vybavených pouze imprinterem

6.789

počet internetových obchodů, akceptujících karty

2.507

počet provozoven poskytujících cash back

4.225

Komentář: Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o 8,26%, počet internetových obchodů
akceptujících karty se meziročně zvýšil o 68,7%; meziročně se zvýšil o 52,14% i počet míst poskytující službu
cash back.
2.507 internetových obchodů
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.6.2010
počet obchodů
počet transakcí za 2.q.2010
objem transakcí za 2.q.2010

2.507
649.591
871.337.000,- Kč

Komentář: Počet internetových transakcí s použitím karty vzrostl meziročně o 45,35%; objem uhrazených nákupů
vzrostl meziročně o 15,69%. Průměrná částka hrazená kartou v internetovém obchodě je 1.341,- Kč.
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4.225 míst pro cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.6.2010 službu cash back
počet obchodů

4.225

počet transakcí za 2.q.2010

58.471

objem transakcí za 2.q.2010

68.801.000,- Kč

Komentář: Meziročně stoupl počet transakcí o 342%. Objem transakcí se meziročně zvýšil o 348%. Průměrná
částka výběru hotovosti v rámci transakce je 1.176,- Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně vyhodnocováno mj. z hlediska srovnání v použití na POS a ATM.
počet transakcí v obchodních
místech

55.158.328

počet výběrů hotovosti z bankomatů

40.283.980

objem transakcí v obchodních
místech

54.612.150.000,- Kč

objem transakcí v bankomatech

146.819.892.000,- Kč

Komentář: Meziročně vzrostl počet transakcí platebními kartami přímo u obchodníků o 15,47% při rostoucím
objemu o 9,9%. Meziročně klesl počet uskutečněných výběrů hotovosti z bankomatů o 0,51% při poklesu objemu
o 1,27%.
Bezpečnost
Nejzávažnějším případem podvodného jednání byl ve 2. čtvrtletí opět skimming na bankomatech (ATM) a
následné zneužití padělků karet v zahraničí, zejména v zemích, které zatím neukončily nebo ani nezahájily migraci
na čipovou technologii.
cardmag l milan zátka & roman kotlán l sbk

Průběh konverze na techologii EMV v České Republice
debetní
%
2005
2006

2007

2008

2009

2010

kreditní
%

EFT POS
%

ATM
%

III.

27,34

8,99

35,90

17,22

IV.

32,37

10,85

35,78

24,62

I.

34,26

12,66

42,68

21,07

II.

35,57

13,95

51,73

63,3

III.

37,58

43,72

84,16

63,22

IV.

44,19

48,33

84,34

80,97

I.

48,97

51,28

85,11

80,67

II.

56,31

61,29

85,17

77,92

III.

61,63

59,87

86,30

96,56

IV.

68,79

61,22

83,49

97,76

I.

72,30

65,60

93,90

97,76

II.

76,86

68,43

97,46

97,76

III.

79,82

70,00

93,44

99,59

IV.

79,01

74,10

94,89

99,69

I.

85,60

75,50

98,69

99,69

II.

87,56

75,82

95,41

99,61

III.

91,57

75,97

92,62

99,47

IV.

89,31

77,70

97,94

99,86

I.

94,49

75,68

97,88

100,00

II.

93,44

81,85

99,94

100,00

III.

IV.
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Rakousko
Belgie
Kypr
Německo
Španělsko
Finsko
Francie
Řecko
Irsko
Itálie
Lucembursko
Malta
Holandsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko

Bulharsko °
Česko
Dánsko °
Estonsko °
Maďarsko
Litva °
Lotyšsko °
Polsko °
Rumunsko
Švédsko
Anglie °

Švýcarsko °
Island °
Norsko °
Lichtenštejn °

Eurozona

EU 27

EEA

Země
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Switzerland
Island
Norway
Liechtenstein

Bulgaria
Czech Rep.
Denmark
Estonia
Hungary
Lithuania
Latvia
Poland
Romania
Sweden
UK

Austria
Belgium
Cyprus
Germany
Spain
Finland
France
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Netherlands
Portugal
Slovenia
Slovakia

CH
IS
NO
LI

BG
CZ
DK
EE
HU
LT
LV
PL
RO
SE
UK

AT
BE
CY
DE
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LU
MT
NL
PT
SI
SK

4,900
0,400
6,300
0,041

6,060
7,495
4,000
1,333
7,345
3,595
1,442
30,275
10,756
8,000
71,600

tis.

POS

110,000
12,000
120,000
0,448

5,935
0,250
2,192
0,023

10,020
3,314
63,420

1,595
97,186
4,400
211,000
73,000 1.050,000

3,950
0,300
4,300
0,000

3,990
3,846
3,058
0,878
4,756
1,376
0,625

7,717
7,727
0,698
54,000
60,654
1,693
53,300
7,552
3,600
45,000
0,429
0,178
8,444
14,000
1,805
2,310

tis.

ATM

40,140
68,101
90,000
20,753
61,303
36,680
20,432

0,950
1,203
0,850
0,482
1,455
0,372
0,841

2,226
116,550
3,209
155,000
0,400
21,838
24,000
680,000
41,200 1.376,044
3,600
176,000
36,600 1.120,000
5,682
248,871
2,500
75,000
34,000 1.200,000
0,410
9,500
0,168
11,503
6,000
247,078
8,920
256,000
0,685
31,341
1,060
34,930

mil.

mil.
7,700
11,500
0,486
92,000
72,494
6,200
13,600
9,668
3,000
30,000
0,577
0,858
23,340
10,590
2,623
3,990

Kredit. karet

Debet. karet

60,00
77,00

74,00
100,00

4,52
67,06
55,00
70,47
21,00
54,00
95,91
0,05
32,13
61,00
100,00

100,00
100,00
88,00
40,00
9,53
99,20
100,00
56,00
100,00
89,00
100,00
89,93
99,00
75,09
73,18
47,01

Stav konverze EMV%

Kredit. karet

100,00

1,90
91,47
100,00
96,73
33,00
85,00
88,85
0,05
36,12
98,00
100,00

100,00
100,00
93,00
95,00
9,53
96,30
100,00
27,00
99,99
38,00
100,00
89,98
83,00
68,61
96,89
69,15

Debet. karet

70,00
79,00
83,00
41,00

42,68
99,93
100,00
92,54
85,00
45,00
88,55
80,00
82,00
49,00
100,00

63,05
96,00
82,00
40,00
86,55
56,00
99,80
62,50
99,99
85,00
100,00
98,71
65,00
91,60
85,55
98,64

POS

100,00
100,00

100,00

93,21
100,00
100,00
100,00
91,00
39,00
52,21
44,00
98,30
100,00
100,00

98,15
89,40
63,50
100,00
98,40
100,00
100,00
99,00
100,00
77,00
100,00
56,74
100,00
100,00
88,20
100,00

ATM

STAV MIGRACE NA EMV V ZEMÍCH EU K 31.3.2010

Pozn.: U zemí označených ° jde o data starší, neaktualizovaná k 31.3.2010

cardmag l milan zátka l data WG Cards EPC
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KOMENTÁŘ
Jak vystoupit z EU?
Nakladatelství „Laissez Faire“ vydalo letos na jaře knihu ekonoma Petra Macha s provokujícím názvem „Jak
vystoupit z EU“. Zdánlivě absurdní myšlenku v ní autor rozpracoval s ekonomickou profesionalitou, všechna
tvrzení jsou doložena prameny, citacemi , fakty a čísly (149 odkazů). Samozřejmě autor neřeší jen „jak“ ale
logicky nejprve „proč“ z EU vystoupit ? V knize jsou pregnantně a doložitelně uváděny skutečnosti, na které si
sice mnozí z nás už zvykli, jejichž absurdita však v popsaných souvislostech jasně vyniká. Postupný úpadek až
likvidace demokracie je ilustrován mj. na upadající roli národního (a fakticky i evropského) parlamentu, který stále
častěji jen formálně prohlasovává povinné přejímání ( v řeči unijních úředníků
transpozice či
implementace) zákonů, stvořených nikým nevolenými komisaři. Povinné kvóty na biopaliva v benzinu a naftě,
výkup elektřiny ze solárních elektráren nebo zákazy klasických žárovek – směrnice či nařízení ač prokazatelně
zbytečné či škodlivé nemůže nikdo z volených zástupců navrhnout ke zrušení. Okruh záležitostí, které lze
v parlamentu ovlivnit demokratickou volbou a veřejnou debatou se dramaticky zmenšuje.
Postupnou ztrátu státní suverenity podrobně dokládá daty a četnými citacemi i na příkladu cesty ČR od vstupu do
EU k podpisu Lisabonské smlouvy. Podrobný přehled jednotlivých kroků a nátlakových akcí EU odhodlané
prosadit schválení tohoto dokumentu za každou cenu dává vyniknout charakteru „evropského“ chápání
demokracie. Schvalování dokumentu v parlamentech, které namnoze ani neměly k dispozici ověřený text
v národním jazyce snad nemá v historii demokracií obdoby.
Celá filozofie knihy je vedena touhou po znovuzískání národní a státní suverenity. Z rozboru politického i
ekonomického vývoje EU vyplývá závěr že EU je nereformovatelná ve smyslu vrácení rozhodovacích pravomocí
jednotlivým zemím, což by vyžadovalo neskutečně komplikované dohody podmíněné souhlasem vlád všech států.
Rozbor možných cest opuštění Unie prokazuje i neplatnost časté teze že EU nemá alternativu. Naopak je zřejmé
že i mimo EU by měla suverénní ČR zajištěnu bezpečnost v rámci NATO, získala by možnost skutečně svobodného
mezinárodního obchodu na rozdíl od evropského „internal market“ omezeného systémem produkčních
kvót, cenových a jiných regulací platných pro více než polovinu všeho zboží na trhu a stále rozšiřovaných.
Zajímavá je v té souvislosti podaná úvaha o tzv. Grossraumwirtschaft, teorii ekonomiky regulované na velkém
prostoru, stojící za sjednocením Německa v 19. století i expanzí Třetí říše. (V. Klaus: „Německo mírovou cestou
dosáhlo hegemonie o kterou neúspěšně vedlo dvě světové války“). Přitom ekonomická výkonnost zemí EU i celé
Unie trvale v důsledku rostoucích regulací trvale klesá (průměrný HDP z 5,8 v letech 1951-1960 na 1,2 v 2001 2009)
Rovněž volný pohyb osob lze zajistit mimo členství v EU, jak možnou dohodou o setrvání v Schengenském
prostoru, tak mezinárodními dohodami mezi suverénními státy.
V závěru se říká: „EU je jen jedno z možných uspořádání v Evropě a řada zemí prosperuje mimo její hranice. ČR
může být zapojena do evropské obchodní, kulturní či vojenské spolupráce i bez členství v EU. Znovuzískání
samostatnosti by znamenalo obnovení smyslu demokracie…“
„Možné vystoupení z EU není cílem. Cílem je svoboda. Svoboda každého jednotlivce usilovat o vlastní štěstí.
Prosperita se pak dostaví jako vedlejší účinek svobody.“
Asi je úvaha o vystoupení z EU předčasná, není však vyloučeno že s rostoucí byrokratizací z Bruselu bude u nás
přibývat lidí, kteří si nepřejí aby jim bylo nařizováno čím mají svítit, jaké domy smějí stavět, kolik smí stát telefoní
hovor nebo jaké má být interchange fee u karet a touží sami rozhodovat o své přítomnosti i budoucnosti. Pak by
snad bylo možné vyvolat referendum s nadějí na úspěch.
Na závěr si dovolíme citovat z recenze knihy slova spisovatele Benjamina Kurase: „Konečně publikace, která
s ekonomickou profesionalitou, ověřenými fakty a čísly věcně a čtivě shrnuje argumenty, které se já snažím
s britskou zkušeností Čechům sdělit už patnáct let. Evropská unie je kolosální byrokratický podvod na občanech
evropských států, stojící na setrvačnosti neustále rostoucích a nekontrolovatelných veřejných výdajů, upevňování
absolutní moci neodvolatelných vladařů a šikanování občanů neustále rostoucím množstvím regulací. Přijetím
Lisabonské smlouvy se stala unie nereformovatelná a nastoupila cestu k zániku západní demokracie.
Petr Mach: Jak vystoupit z EU, Laissez Faire 2010 l www.nechtenasbyt.cz
cardmag | milan zátka
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BEZPEČNOST
Podvody platebními kartami a SEPA
Ve dnech 29. a 30. června 2010 se v Paříži pod záštitou EPC (European Payment Council) uskutečnilo jednání
Card Fraud Prevention Forum za účasti členů EPC - Card Working Group a dalších
odborníků z této oblasti (zástupci EC a ECB, kartových asociací, bank a dalších institucí
z řady Evropských zemí).
Shromáždění se zabývalo jednak (1) současnou situací a trendy vývoje v oblasti
kartových podvodů v Evropě a jednak (2) diskusí k následujícím klíčovým tématům prevence kartových podvodů:
1. Standardizace a rozšíření EVM na globální úrovni
2. Zabezpečení Card-Not-Present transakcí
3. Ochrana dat a související standardy
4. Zlepšení koordinace na úrovni SEPA
Cílem jednání bylo najít společnou řeč v otázkách dalšího postupu v „post EMV“ podmínkách a začlenit
problematiku kartových podvodů do integračních snah v rámci SEPA (společně se SEPA Cards Framework, resp.
SEPA Cards Standardization Volume). Na jednání odezněla řada příspěvků, reprezentujících různé pohledy a
přístupy (banky, asociace, regulátoři) k tématu, které se na závěr organizátoři pokusili shrnout do společných
závěrů, které jsou zde presentovány. Pokud se prvního tématického okruhu týče, shodli se účastníci na
následujících závěrech:
* Podvody platebními kartami a s nimi související škody představují pro banky a další zainteresované
účastníky velkou příležitost ke snížení nákladů
* Situace v Evropě je v podstatě pod kontrolou pokud se týče „face to face“ transakcí (za přítomnosti karty),
realizovaných v prostředí „Chip and PIN“
* U padělků karet dochází k migraci podvodných transakcí do zemí, kde čipová EMV technologie není ještě plně
implementována nebo kde se s její implementací zatím nepočítá (USA).
* Jako hlavní nebezpečí se v současné době jeví neustálý nárůst podvodů, prováděných bez přítomnosti karty
(zejména e-commerce)
Účastníky byl oceněn zejména dosavadní postup migrace na EMV technologii v rámci SEPA a EU i pokračující
rozšiřování do dalších regionů (mimo USA), dále pak úsilí, věnované instalaci antiskimovacích zařízení na ATM,
výsledky implementace technologie 3D Secure a zavádění standardů pro bezpečné uchování dat. Diskuse
k dalšímu postupu vyústila pak v definici následujících priorit:
Rozšíření EMV
* Dokončit urychleně migraci v Evropě včetně sjednocení standardů u různých implementací
* Vyvíjet veřejný i soukromý tlak na kartové asociace k rozšíření Lability Shift na další regiony, zejména ty, které
implementují EMV
* Jednoznačně směřovat k zákazu Fall-backů a k umožnění „chip only“ přístupu pro issuery i acquirery (vydávat i
akceptovat pouze čipové karty bez magnetického proužku)
Transakce bez přítomnosti karty
* Zvýšit úsilí v oblasti implementace 3D-Secure technologie (v současnosti nejrozšířenější řešení)
* Hledat efektivní alternativy pro umožnění autentizace i v prostředí bez 3D-Secure (rezervační systémy…)
* Zkoumat možnosti využití alternativních řešení (peněženky, virtuální karty) s odpovídající implementací
v rozdílných platebních kanálech (MOTO, E-commerce)
* Zvyšovat kvalitu autentizace (přechod k dynamickým metodám)
* Usilovat o povinné uvádění CVV/CVC2 kódu v transakcích (s výjimkou rekurzivních)
Ochrana dat
* Učinit standardy pro ochranu dat integrální součástí standardizačních požadavků SEPA a zvýšit vliv na tvorbu
standardů PCI DSS
* Uplatnit diferencovaný přístup k zabezpečení dat tak, aby úsilí bylo vynakládáno pouze tam, kde je to opravdu
nezbytné (např. problematická nutnost enkryptovat data Chip and PIN transakcí)
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Organizační otázky
* Zlepšení výměny informací se státními a veřejnými institucemi, jejich přizvání k diskusím, pořádaným EPC a
dalšími zájmovými skupinami (obchodníci…)
* Zlepšení kooperace mezi všemi zainteresovanými institucemi na úrovni provozu
Účastníci jednání závěrem doporučili EPC aby
* Využil výše uvedené výsledky setkání v dalším postupu k implementaci SEPA v oblasti platebních karet, zejména
v materiálu Card Fraud Prevention Resolution Project
* Setkání k problematice kartových podvodů byla pořádána i v budoucnu s pravidelnou periodicitou
Závěr
I když se zástupci českých bank jednání nezúčastnili lze konstatovat, že výsledky se v podstatě shodují s jejich
postojem, který byl vyjádřen v reakci na příslušné body dotazníku EPC a projednán ve Výkonném Výboru
SBK v lednu 2010. Migrace na EMV technologii je v České republice před dokončením (pokud se ATM a POS týče
je prakticky dokončena) a české banky tedy čelí stejným trendům - migrace padělků a nárůst podvodných
transakcí bez přítomnosti karty. I pro ně jsou tedy přijaté závěry (rozšíření EMV Liability Shift, podpora 3D
Secure) důležité. Ne zcela zřejmý je zatím přínos proklamovaných aktivity v oblasti standardů pro bezpečnost dat
i když snaha o „cílenou“ aplikaci standardů pouze tam, kde je to nezbytné, je určitě sympatická.
cardmag | karel kadlčák l podle materiálů z jednání
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PROFIL SPOLEČNOSTI
realizace řešení v oblasti speciálních tisků, identifikačních karet a identifikace.
Společnost Sovte působí na českém trhu již dvacet let a realizovala mnohé významné projekty jak v privátní sféře,
tak pro státní sektor. Společnost klade velký důraz na individualizované řešení zohledňující potřeby zákazníka, ale
také na jeho velikost a strukturu společnosti.
Šíře nabídky začíná ve velmi jednoduchých řešeních pro zákazníky z oblasti speciálních tisků, kde se jedná o tisk
etiket a čárových kódů na etikety, které jsou určeny k nalepení na různě koncipované produkty určené koncovým
zákazníkům (například etikety na potraviny, vína, individualizované marketingové akce), speciální identifikační
náramky pro pacienty v nemocnicích.
Druhou velmi jednoduchou aplikací jsou potisky datových nosičů (CD, DVD a Blu-ray disků). Jedná se o řešení,
kde je potřeba individualizovat nebo profesionalizovat medium, které dostávají zaměstnanci, zákazníci či
akcionáři. Obě tato řešení v oblasti potisku médií (etiket či datových nosičů) jsou dostupná v plno barevném
provedení tisku a nabízené řešení je zohledňované parametry požadovaných množství, tak aby zákazník realizoval
optimální poměr ceny a požadované kvality vzhledem k tištěným sériím. Tyto produkty pocházejí z nabídky HW
produktů firmy Primera.
Třetí oblastí, na kterou pak navazují řešení z nejkomplexnější oblasti, jsou potisky karet. V nejjednodušším řešení
od naší společnosti jsou vlastní tiskárny plastových identifikačních karet či realizace potisků bankovních karet.
V jádru se jedná o jednoduchá řešení, která ale dokážou ušetřit velké náklady a hlavně zjednodušit firemní
procesy, vytvářet individualizovaná řešení dle poptávky klientů a v neposlední řadě prezentovat svou společnost.
Jaká mohou být řešení v oblasti karet?
První oblastí jsou čistě personifikované ID karty s fotografií pro účely firemních karet či pouze pro účely
konferencí či členských karet ve sportovních klubech,
společenských klubech nebo sportovních svazech či
jiných zájmových sdruženích nebo zákaznické slevové
karty.
Druhou oblastí je potisk bankovních karet v rámci
pobočkové sítě, které může okamžitě předat svému
klientovi, který je ušetřen dodatečné cesty do banky či
na poštu, stejně jako je redukována další administrativa
ve vlastní bance, možnost tisku karet s vlastním
designem.
Veškeré potisky jednak jsou pořizovány buď přímým tiskem na kartu nebo retransrérovým tiskem
ve fotorealisticky věrné kvalitě, navíc mohou být ještě vylepšeny pro identifikační karty v podobě holografické
fólie nebo tisku UV, viditelným pouze pod UV lampou, pro zvýšení bezpečnosti. Novinkou jsou přepisovatelné
karty, všech typů karet i čipových, které je vhodné použít tam, kde se často mění personál nebo u dočasných
zaměstnanců. Šetříte tak náklady při výdeji čipových karet.
Potisk karet může být samozřejmě realizován, jak na jednostranných, tak na oboustranných tiskárnách, stejně
jako je možné potiskovat karty s různou tloušťkou.
Všechna výše uvedená řešení jsou z těch relativně nekomplikovaných, neboť realizaci zajišťuje jedno zařízení a
softwarový ovladač. Velká užitečnost řešení spočívá v zajištění maximální míry požadavků na flexibilitu v rámci
vlastní společnosti. Navíc šetří náklady z oblasti správy systému a často
vysokých nákladů na distribuci vlastních produktů. Tato řešení ocení hlavně
oddělení marketingu, personální a samozřejmě bezpečnostní složky.
Poslední a jednoznačně systémově nejnáročnější jsou systémy identifikace
pracovníků respektive identifikační bezpečnostní systémy, které pracují
jako více parametrické v různých úrovních řízení.
Jsou to systémy na bázi identifikačních karet, které jsou v první řadě
potiskovány/personifikovány, což funguje jako identifikační průkaz v rámci
firmy. Tyto karty následně mohou sloužit i jako platební karty pro drobné
platby v rámci uzavřeného systému, jako jsou například kantýny, ale třeba i
automat na kávu atd. Multifunkční karty lze využít v systémech registrace
docházky do zaměstnání. V takovém případě jsou společností SOVTE
dodávány v rámci systému také čtečky karet, dnes již v převážné většině
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Jako bezkontaktní. Multifunkční karty s využitím kontrolních bodů lze také využít pro
monitoring pohybu osob ve firmě. Dalším zcela novým řešením v oblasti bezpečnosti je také
Možnost uzamykat počítač v okamžiku, kdy se pracovník nenachází na pracovišti, kdy je
Pomocí čtečky vždy aktivováno PC, vložením ID karty do čtečky a pokud je tato karta
vytažena, pak je PC uzamčeno nepřístupné pro ostatní uživatele. Jedná se o jedno
z nejpokročilejších řešení v oblasti data security.
Samozřejmostí je pak možnost nastavení různých úrovní práv pro vstupy a užívání
určitých prostředků.
Předností takových řešení je rychlost zajištění výroby a vydání karet, kdy v rámci
dodávek řešení vybavuje firma SOVTE svého klienta fotografickým či spotřebním
materiálem. Standardem pro taková řešení je i možnost řídit a zajišťovat výměnu karet
v případě ztráty či znehodnocení a tím tak vyloučit různá prozatímní řešení, která mohou společnost vystavit
nejrůznějším bezpečnostním rizikům.

cardmag | sovte | foto cardmag
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ROZHOVOR
S Honzou Pištělákem, majitelem a šéfem společnosti Sonet, je dobré se znát. Velmi dobře se
orientuje v technických parametrech různých řešení produktů a služeb v oblasti technologií
platebních karet, které ulehčují život nám prostým uživatelům ... Pokud
Vás tedy zajímají některé souvislosti s podnikáním v technologiích oboru
platebních karet zde je zpověď jednoho z nepřehlédnutelných …
Roman Kotlán, cardmag: můžeš se krátce představit čtenářům magazínu
cardmag?
Jan Pištělák, Sonet: Ahojte čtenáři Cardmagu, ahoj Romane. Říkáš představit se.
Jsem jen obyčejný muž, obyčejně se mi vlasy kroutí, obyčejně mě něco rmoutí … jak
je to ve známé písni, ale tebe bude zajímat asi něco jiného. Možná bych vzpomněl na samotný začátek mého
privátního podnikání a samotného SONETu. (Víš to, že v lednu slavíme 20 let existence firmy?) Ale nejdříve pár
suchých faktů. Vystudoval jsem počítače na VUT v Brně, kde jsem následně obhájil disertační práci z oblasti
lokálních počítačových sítí. Rok 1989 mě zastihnul v roli vědeckého pracovníka ve Výzkumném ústavu elektrických
strojů točivých (hodně daleko od karet, viď?). Věnoval jsem se lokálním počítačovým sítím, specializovaným
databázím pro podporu projektování a i prvním výdobytkům z oblasti umělé inteligence. Po listopadu bylo jisté, že
práce vědeckého pracovníka bude velmi nejistá. V podstatě nulová šance pokračovat v započatém díle. Můj
kolega ze studií mě vyzval k privátnímu podnikání, já tu odvahu našel a začal jsem. Nejdříve jako OSVČ pro jiné
firmy a potom velmi záhy jsem založil společnost SONET. Musím říci, že vedle odborných znalostí jsem ve spoustě
věcí hodně plaval. Pořádně jsem na začátku ani nevěděl, co je to faktura. Do kartového byznysu mě přivedlo
opravdu náhodné setkání s firmou Tandem Computers. Ohromila mě jejich technologie fault-tolerant masivně
paralelních systému. Opravdu technicky něco úžasného. Ale to spousta čtenářů Cardmagu zná. Na této
technologii běží Global Payments, First Data a řada dalších procesorů a to uznáš, to už jsme pořádně ponoření
v kartách. Od Tandemu byl jenom krůček k Hypercomu. Spolupráci s Hypercomem jsme začali budovat již v roce
1999 a dnes je to náš naprosto klíčový partner.
Jinak se snažím život vnímat tak široce, jak to jde. Technickou orientaci je třeba tvrdě kompenzovat něčím
normálním. Tak koukám, poslouchám, čtu. Mám velice rád filmy, které jsou podle dobré literární předlohy nebo
něco životopisného a tak. Času na čtení mnoho není a já to takto rychleji dostanu do sebe. Mám moc rád české
TV kanály, kde se promítají starší a staré firmy. Včera jsem si nahrál Obchod na korze, před časem Ostře
sledované vlaky. Ale teď mám chuť připomenout českou klasiku - Rozmarné léto. Je to úžasná oddechovka, ale je
tam i tolik moudrých rčení. Třeba „Cožpak staří oslové hýkají lépe?“. Mám kolem sebe tolik mladých kolegů a
musím přiznat, že v řadě situací mladí hýkají lépe. Nechme je hýkat a mějme pokoru, že nejsme ti nejmoudřejší.
Roman Kotlán, cardmag: Díky za úvod, ale hned k další otázce; jsi hodně vytížený člověk, jak a u
čeho relaxuješ?
Jan Pištělák, Sonet: Romane, člověk v dospělosti holt musí už některé vášně tlumit, ale jedna vášeň je u mě
neutuchající. Tenis. Hraji ho od 15 let, asi 15 let jsem hrál závodně (ATP to ale rozhodně nebylo). Pořád mě to
strašně baví a hodně i pomáhá. Ty tenisové endorfíny ze mě spolehlivě vytáhnout veškerý stres, jak pracovní, tak
osobní. Když se mi podaří nad dobrým soupeřem vyhrát, je to radost. Když jsem nakousnul, že mám rád filmy,
tak také docela často přepnu na hudební kanál BRAVAHDT. Jsou zde k vidění a slyšení špičková díla s velmi
dobrými interprety a díky perfektnímu obrazu či choreografii mám pocit, že tu hudbu i „lépe slyším“. Hodně mě
třeba chytla 9. Beethovenova symfonie s orchestrem mladých muzikantů, řízeným Davidem Barenboimem. Je to
ďábel, nedávno jsem ho slyšel hrát na klavír. Ten chlap je fakt hudební ďábel.
Roman Kotlán, cardmag: S tím „lépe slyším“ jsi mne pobavil … můžeš nás bavit dál, představ nám
prosím společnost Sonet a své kolegy.
Jan Pištělák, Sonet: Tak to udělám moc rád. SONET vznikl v lednu 1991. Začátek byl čistě počítačový a
síťařský. Významnější pozici jsme získaly jako dodavatel víceprocesorových serverů ALR. Byla to tehdy světová
špička a pár vrcholových šestiprocesorových serverů tu velmi úspěšně pracovalo řadu roků. Tím klíčovým
momentem, díky kterému jsme tam, kde jsme, byla spolupráce s Tandem Computers. To byla skutečná univerzita
špičkových, ve velké míře bankovních aplikací. Vrcholem spolupráce byla implementace bankovního systému
ATLAS (na platformě Tandem) v Konsolidační bance. To považuji zatím za svůj životní projekt. Naši historii
v oblasti POS terminálu už většina čtenářů bude znát. Máme čest být dodavateli POS
řešení pro KB, UCB, RB, na Slovensku pro VÚB, CITI SK, Slovenskou sporiteľňu, UCB
SK. Celkem máme v terénu asi 21 000 terminálů s našim SW a dalšími službami. Docela
jsem hrdi na náš produkt HyperNET a systém pro správu sítí POS s možná moc prozaickým jménem POSMan. Ten
se líbí i Hypercomu.
Ale rychle k lidem. Největší síla SONETu je v jeho lidech. To nemluvím jenom o top manažerech, ale i o lidech
„z podpalubí“ (logistika, klíčování, servis). U velkých projektů se pravidelně objevují i velké průšvihy a je to o
lidech, jak je dokáží vyřešit. Na SONETu je zvykem, že si lidé navzájem pomáhají, hrají za tým a sami ví, že teď je
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třeba zapnout i v sobotu a v neděli. Je to pro mne moc hezký pocit.
Ale ryba smrdí od hlavy a já říkám, že i voní od hlavy. V představenstvu firmy jsou dva kolegové, kteří již
prokázali své schopnosti na řadě projektů - Lenka Bukalová a Viktor Kouřil. Lenka pomáhala budovat celý tým
včetně Slovenska, implementovala pracovní procesy, umí naslouchat lidem a má cit pro správnou motivaci. Viktor
„se narodil“ pro SONET, jak někdy říkám. Je to člověk s velice rychlým chápáním technických problémů, jejich
souvislostí. Umí velice rychle najít řešení velmi složitého zadání, má komplexní znalost oblasti karet, autorizací,
POS SW. Velmi rychle si získal renomé i u technické špičky v Hypercomu. On rozhodně patří k těm mladým, kteří
„hýkají“ excelentně. Musím také představit Milana Brodského, který dokonale využil prostor v SONETu pro
budování a řízení servisní sítě v ČR a SK a je u nás velmi uznávanou osobností. Hodně si slibujeme od naší nové
obchodní ředitelky Markéty Kropáčové. Pracuje u nás od března, velmi dobře zná problematiku péče o velké
obchodní řetězce i kartové produkty. Má svůj ambiciózní obchodní plán, tak ji držme palce, ať se jí a nám daří
v nových oblastech.
Roman Kotlán, cardmag: Téměř by se dalo říct, že musíš být spokojen s tím co jsi se svými kolegy
dokázal. Ale znám Tě dlouho tak tuším, že si s tím nevystačíš a že máš v hlavě již něco nového, co
plánuješ dál?
Jan Pištělák, Sonet: SONET se v loňském roce stal kompetenčním centrem Hypercomu a prochází procesem
integrace vývojových a technických týmů s adekvátními týmy Hypercomu. Podílíme se na velkém projekty
Hypercomu v Itálii. Spolupráce s Hypercomem nám otevírá nové příležitosti a trhy po celé Evropě. Je to
prostředkem naší SW expanze po regionu a tedy i nástrojem pro další rozvoj firmy.
Oblast karet je dnes velmi komplexní. Dobře jsme zvládli POS terminály, začínáme se zajímat o další možnosti
řešení, které mohou přinést do této oblasti nové inteligentní karty s procesory, displeji atd.
Roman Kotlán, cardmag: Jaké je vlastně Tvé pracovní resp. životní krédo?
Jan Pištělák, Sonet: Teda Romane, ty mi jdeš hodně na tělo. Pracovně bych se asi přidržel našeho drzého
motta „nejlepším to nejlepší“. Věř mi ale, že je v tom hodně profesionální pokory. Tu opravdu máme. Nejsme
mistři světa, ale chceme být technická špička v oboru, nějaký ten krůček před situací na trhu a chceme tím dát
našim zákazníkům konkurenční výhodu pro jejich byznys. Chceme být partnerem bank pro jejich růst na trhu, ne
jenom jejich dodavatelem HW a SW.
Životní krédo? Držím se citátu pana Wericha: Jediné, co máme doživotně jisté, je život. Život je krásný.
Roman Kotlán, cardmag: S firmou působíš na českém i slovenském trhu; kde je pro Tebe tvrdší
konkurence popř. prosím přibliž rozdíly obou trhů tak jak je chápete u Vás ve firmě
Jan Pištělák, Sonet: Sám jsem byl velmi překvapen, jak rozdílné jsou to trhy. Banky mají odlišné požadavky

na logistiku, servis, výběrová řízení mají odlišná pravidla. Geografická struktura Slovenska je velmi
specifická, po horách je rozseto spousta vesniček a i tam jsou POS terminály. Servis je někdy docela oříšek

s prvky dobrodružnosti. Už jsme tam „pohřbili“ i jedno servisní auto u Oravy - proražená vana o kámen, zadřený
motor. To byl zatím náš nejdražší servisní výjezd. Budeš se možná divit, ale na takové události nemáme ve
smlouvách s bankami adekvátní položku. Slovenský trh je samozřejmě menší a to je asi hlavním důvodem pro
větší konkurenci. Je zajímavé, že první „vlaštovky“ - projekty s bezkontaktními kartami - začaly na Slovensku.

Roman Kotlán, cardmag: Vidíš v současné době nějakou příležitost, kterou byste rádi využili v rámci
své nabídky služeb? Co třeba nabídnout bankám či vydavatelům karet "spend analyzer"? Jistě by o
takovou službu v atraktivním balení s odpovídající marketingovou podporou byl zájem.
Jan Pištělák, Sonet: My zatím moc k držitelům karet nepronikáme. Pořád vidíme potenciál nabídky našich
specifických služeb např. h-Monitor velkým obchodníkům, ale po držitelích karet začínáme pošilhávat. Podrobnosti
si zatím s dovolením necháme pro sebe. Spend analyzer je zajímavý produkt, který si dokáže najít své zákazníky.
Lidé si stále více hlídají své výdaje a tento produkt jim dává velmi seriózní informace o jejich utrácení přes karty.
Zde musí být podpora i ze strany issuingu. Víš co, polož mi tuto otázku tak za rok na Cardforu, možná budu
konkrétnější.
Roman Kotlán, cardmag: Jste svým klientům a partnerům stále blíže; posledním krokem bylo
otevření pražské kanceláře. Vidíš v současné době již nějaký konkrétní přínos tohoto kroku?
Jan Pištělák, Sonet: Myslíme si, že to byl nutný krok správným směrem. Spolupráce s našimi partnerskými
bankami se rozvíjí a oni potřebují jak „okamžitou“ tak systematickou podporu. To je hlavním úkolem naší
kanceláře v Praze, kterou vede Markéta. Čas od času potřebujeme pro naše partnerské banky připravit nějaký
workshop nebo prezentaci. Ideálním místem pro ně je právě naše pražská kancelář.
Roman Kotlán, cardmag: Jste tradičním partnerem SBK v rámci různých akcí; ať již se jedná o
mezinárodní konference cardforum či sportovní den cardopen. Vidíš Ty sám v těchto partnerstvích
přínos resp. uvažuješ o nějakém Vašem formátu akce kde by SBK byl kooperujícím partnerem?
Jan Pištělák, Sonet: Romane, teď ti nepřímo polichotím, ale prostě je to tak. Kolem karet existuje úžasná parta
velmi šikovných a chytrých lidí, kteří pravidelně vyjíždějí na všechny akce, pořádané SBK, včetně akcí sportovních.
Tyto akce jsou tou nejlepší příležitostí se vzájemně potkat, Cardforum nám vždy dá aktuální informace o
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novinkách. Pro SONET bylo v našich začátcích strategicky důležité využít
prostor na Cardforech a s možností prezentace našich řešení pro nové
partnery. Spolupráce s SBK určitě využijeme pro jeden z nových
projektů, pravděpodobně kolem bezkontaktních karet.
Roman Kotlán, cardmag: Díky za polichocení, to dokáže potěšit
každého a kdykoliv. Co považuješ za Vaši nejsilnější firemní
stránku a co se Vám v poslední době na domácím trhu podařilo
realizovat?
Jan Pištělák, Sonet: Samozřejmě jsme neustále konfrontováni s velmi
silnou konkurencí, vesměs konkurencí nadnárodních korporací. Myslím, že naší hlavní devízou je velmi efektivní
vývoj POS aplikací - podporujeme z jednoho zdrojového balíku 8 různých bankovních partnerů, 6 různých
autorizačních systémů, několik platebních protokolů. Součástí našeho řešení jsou zajímavé nadstavbové funkce (h
-POS), které „naše“ banky začínají stále více využívat. Velmi rychle se nám daří migrace na nové HW platformy,
což je velice přínosné i pro naše zákazníky. Např. nyní se nám podařilo připravit SW pro novou řadu POS
terminálů s certifikátem PCI 2.1 během 4 týdnů. Vývoj SW pro POS je široké téma, které mne okamžitě vede
k úvahám, co musíme v této oblasti dále zlepšit. Never-ending příběh.
Roman Kotlán, cardmag: Díky za rozhovor … a na závěr mi dovolte malou poznámku. Vzhledem
k tomu, že se mi nepodařilo od Honzy získat jedinou fotku, tak ho přiblížím alespoň slovně: Je
nepřehlédnutelný, když vejde do místnosti tak si získá okamžitou pozornost, a nejen tím, že se
podobá Redfordovi …
cardmag | roman kotlán | Jan Pištělák a Lenka Bukalová foto cardmag
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PROFIL ZEMĚ
Řecko z pohledu platebních karet
Řecko dosáhlo nezávislosti na otomanské říši v roce 1829 po 400 letech národnostního útlaku (což povzbudilo
další romantická a národní hnutí v Evropě, do Řecka se vydal i básník Byron), a po zbytek
19. st. až do poloviny 20. st. postupně získávalo další sousedící ostrovy s většinovou řecky
mluvící populací. Ve 2. sv. válce bylo Řecko napadeno Itálií (1940) a následně okupováno
Německem. Po konci války došlo k občanské válce mezi přívrženci krále a komunistickou
stranou vedenými vzbouřenci. Po porážce komunistů (1949) pak Řecko vstoupilo do NATO
(1952). Stálé politické napětí vedlo v r. 1967 k vojenskému převratu, nastolení vojenské
diktatury s potlačením mnoha svobod, a král musel uprchnout ze země. Diktaturu po 17 letech (1974) nahradila
po demokratických volbách a referendu parlamentní republika, a došlo ke zrušení království. V 1981 se Řecko
připojilo k Evropské komunitě, v 2001 se stalo 12. členem Evropské ekonomické a monetární unie. V 2010
nesplácení řeckého dluhu v eurech (a předchozí falšování statistik) přispělo k celkové finanční nestabilitě eura a
vyvolalo diskuzi k možnosti dobrovolného opuštění společné měny.
Státoprávním uspořádáním se jedná o republiku s parlamentní demokracií, demografické uspořádání zahrnuje 51
provincie a 1 autonomní oblast. Název státu zní Řecká republika, Elliniki Dhimokratia. Občanský právní systém je
odvozen z kodifikovaného římského práva, se soudy civilními, trestními a správními. Povinné soudní pravomoci
Mezinárodního soudního dvora v Haagu jsou uznávány s výhradami. Prezidentem republiky je Karolos Papoulias
(od 2005), předsedou vlády je od r. 2009 Yeoryios (George) Papandreou. Státní svátek Den nezávislosti připadá
na 25. března (1821, začátek osvobozovacího boje).
Řecko svou rozlohou 131 957 km2 (ČR má 60% rozlohu, 78 866 km2) zaujímá 13. místo v Evropě a počtem
obyvatelstva 10 749 943 (v ČR 10 212 000 obyv., tj. 95%) je na 10. místě. Hustotou obyv. 81 obyv/km2 je až na
22. místě (srov. s první Maltou - 1 282, UK - 250, ČR – 130, Francie - 111); přirozený přírůstek obyvatel je
1,312%, tj. 1 mil. obyv. ročně. Délka pozemní hranice činí 1 228 km, zato délka pobřeží je více než
desetinásobek, 13 676 km. Souostroví Řecka je tvořeno asi 2000 ostrovy. Nejnižší bod je Středozemní moře (0
m), nejvyšší hora Olymp (2 917 m). Řecko je vystaveno silným zemětřesením. Obyvatelstvo se skládá z 93%
Řeků a 7% cizích státních příslušníků (2001, při sčítání lidu se nepožaduje údaj o etnickém původu). Členové
řecké ortodoxní církve tvoří 98% obyv., Muslimové 1,3% (jen 140 000), další 0,7%. Výdaje na vzdělání v r. 2005
činí 4,4% HDP (v ČR 4,4% v r. 2008).
Ekonomika Řecka má specifické uspořádání, jde o kapitalistickou ekonomii, avšak podíl veřejného sektoru na HDP
je plných 40%; HDP na osobu činí jen asi dvě třetiny HDP vyspělých států. Turismus se na HDP podílí celými 15%
(v ČR jen 2,8%, ČNB 2008). Imigranti tvoří asi 20% pracovní síly (z 5 miliónů pracujících). Řecko je hlavním
příjemcem pomoci z EU ve výši 3,3% HDP. Ekonomika rostla v letech 2003 - 2007 tempem téměř 4% ročně,
zejména vlivem infrastrukturálních výdajů v souvislosti s olympijskými hrami v Athénách roku 2004, a také
snadno dostupným úvěrům. V roce 2008 růst poklesl na 2% a Řecko porušilo pakt stability deficitem 10,7%
(2009), od snížení mezinárodního ratingu se Řecko potýká s finanční nestabilitou. Mezinárodní měnový fond a
eurozóna přislíbili pomoc ve výši 160 mil. USD během příštích 3 let.
Řecká ekonomika má četné přírodní zdroje: hnědé uhlí, ropa, železná ruda, bauxit, olovo, zinek, nikl, magnezit,
mramor, sůl, zdroje hydroelektrické energie. V 2009 dosáhl pokles HDP -2% (ČR -4,2%) a také nezaměstnanost
vzrostla na 9,5%. Veřejný dluh dosáhl 113,4% HDP (v ČR 36%, v Turecku 48,5%, vše odhad 2009). Pracovní síla
čítá 4,98 milionů (46% obyv., 2009, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 66,4% (v ČR 71%) z
celkového počtu obyvatel, tj. 7,14 mil. V zemědělství pracuje 12,4%, (v ČR 3,6%, při tom srovnej podíl
obdělávatelné půdy: v Řecku jen 20,45%, v ČR 38,82%), v průmyslu 22,4% (v ČR 40,2%) a ve službách 65,1%
(v ČR 56,2%) obyvatelstva (2005). Na jednu ženu připadá 1,37 narozených dětí (v Turecku 2,21). Očekávaný věk
dožití při narození je 80 let. Počet imigrantů dosahuje 2,33 imigrantů/1 000 obyv., tj. 25 000 ročně (2010).
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury, telefonní systém je moderní s dosahem
do všech oblastí, s rozvinutým mobilním i mezinárodním spojením. Podmořské kabely spojují ostrovy, Evropu,
Střední východ i Asii. Infrastruktura (2009): počet pevných telefonních linek dosáhl 6 miliónů (v ČR 2,278 mil.,
2008), počet mobilních čísel činí 13,8 mil. (v ČR 13,78 mil., 2008).
Počet internetových serverů dosáhl počtu 2,342 miliónů (v ČR 3,233 mil., 2009) a počet internetových uživatelů
činí 4,253 mil. (v ČR 6,03 mil., 2008). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních
služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic není rozsáhlá, jen 2 548 km (v ČR 9 620 km), srovnatelná
je síť silnic 117 533 km, včetně 880 km dálnic (v ČR 128 512 km, včetně 657 km dálnic), a délka vodních cest je
6 km (v ČR 664 km), která sestává jen z Korintského kanálu, ale představuje úsporu námořní cesty v délce 325
km (2008).
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V tabulce je srovnání ekonomik Řecka a Česka.
Srovnání ekonomik, 2009 (odhad)

Řecko

Česko

341 mld. USD
6 263 mld. CZK

256,7 mld. USD
4 615 mld. CZK

10,75 mil.

10,220 mil.

32 100 USD
589 612 CZK

25 100 USD
461 037 CZK

Počet pracujících

4,8 mil.

5,38 mil.

Nezaměstnanost

9,5%

9,3%

Míra inflace

1,2%

8.1%

HDP (při paritě kupní síly)
Počet obyvatel
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009)

Bankovní systém v Řecku
Jako kolébka evropské civilizace má Řecko nárok na určité zvláštnosti. Řecká banka (Bank of Greece) je centrální
bankou s právem vydávat oběživo, ale až od r. 1928. Národní řecká banka (National Bank of Greece) je nejstarší
ř. bankou (1841), která držela právo vydávat peníze v letech 1841 - 1928, kdy byla založena Řecká banka; nyní je
běžnou avšak největší komerční bankou. Bankovní průmysl sestává z 67 finančních institucí (2008) s celkem 4
162 pobočkami (3571 obyvatel/pobočku, v Turecku je 1300 obyv., v ČR údaj není dostupný, Německo 1760 obyv/
pobočku, 2004. Na trhu je činných 19 domácích komerčních bank, 30 zahraničních a 16 družstevních bank. Další
zvláštností řeckého bankovního systému je, že 3 z 5 největších bank (podle aktiv) je plně nebo částečně
vlastněno státem. Jde o National Bank of Greece (NBG), Agricultural Bank of Greece (ATE bank) a Emporiki Bank,
které vlastní jednu třetinu poboček.
Největší banky

2008

Banka

Počet
poboček

National Bank of Greece (NBG)

579

Agricultural Bank of Greece (ATE bank)

478

EFG Eurobank Ergasisas (Eurobanl)

428

Alpha Bank

416

Emporiki Bank

372

Piraues Bank

356

Celkem 6 největších bank

2629

Vydávání karet v Řecku

Druhy platebních karet

Řecký trh je vzhledem k západní
Evropě relativně malý a nevyvinutý
s téměř 16 mil. vydanými kartami
(2008, v ČR v té době vydala polovinu,
8 931 872 karet), je na 11. místě.
Penetrace karet mezi obyvatelstvem je
také nižší, 1,7 karty/osobu, což
představuje 3. místo od konce (v EU
2,1 karty/osobu, v ČR 0,87). Řecko je
stále orientováno na hotovost,
nicméně mezi lety 2004-2008 došlo
k rychlému nárůstu debetních karet
s parametrem CAGR = 12%. Vzhledem
k tomu, že kreditní karty zpomalily růst
na jen CAGR = 4% a počet charge
karet poklesl, celkový kartový trh rostl mírně, parametr CAGR = 8%.
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První kreditní karta byla vydána již v r. 1972, na konci roku 2008 kreditní karty zaujímaly 40% podíl na trhu. První
multifunkční debetní kartu vydala Alpha Bank v roce 1993 a již v roce 1998 počet debetních karet převážil nad
kreditními a charge kartami (kterých zbylo jen 80 000 karet). Vydávání karet dominují tři banky; NBG, Alpha bank
a Eurobank. Zdaleka největším vydavatelem je NBG, vzhledem k 2 miliónům vydaných karet Maestro získala 22%
podíl na trhu. Druhým hráčem je Alpha Bank, která drží 18% vydaných karet, a je také výhradním vydavatelem
karet American Express. Lídrem na trhu kreditních karet je Eurobank s 23% podílem.
Používání karet ve Řecku
Bankomaty

Umístění bankomatů

Řecké banky začaly instalovat bankomaty
(ATM) v roce 1981; do roku 1989 pouze tři
banky (Alpha Bank, Citibank a NGB) nasadily
jen 90 bankomatů. Teprve na konci 90. let
počet bankomatů prudce vzrostl. K růstu
přispěl nově vyvíjený systém sdílení
bankomatů mezi bankami, zaváděný
společností DIAS Interbankong Systems.
K tomuto systému se postupně přidávali
všichni vydavatelé. Dnes je bankomatová síť
v Řecku s 7 587 bankomaty 10. největší sítí
v západní Evropě s 2% podílem. Rychlost
nárůstu se v poslední době zpomalila; v roce
2008 bylo instalováno 370 nových ATM (proti 460 - 480 v předchozích letech). Hustota bankomatů je pod
západoevropským průměrem; 708 ATM/1 mil. obyvatel (průměr 784) resp. 184 ATM/100 poboček (průměr 190)
(v ČR to je 338 bankomatů/mil. obyv).
Dodavatelé

Dodavatelé bankomatů

Největším a stabilizovaným dodavatelem
bankomatů v Řecku je společnost NCR,
následovaná společností Wincor-Nixdorf a
malým podílem společnosti Diebold.
Funkcionalita bankomatů je vyrovnaná
s evropským standardem; po výběru
hotovosti a tisku potvrzení, následuje co do
četnosti dotaz na zůstatek, změna PINu, tisk
minivýpisů a platba úhrad. Tyto funkce jsou
dostupné na 95 až 99% instalovaných
bankomatů. Přestože je 50% ATM vybaveno
obálkami
na
přijímání
hotovosti,
automatizovaný příjem hotovosti je pouze na 820 ATM.
Počet a hodnota transakcí
Celkový počet výběrů hotovosti v r. 2008 činil 184 mil. Transakcí. Průměrný počet výběrů na 1 bankomat v měsíci
byl 2 017 transakcí, což poněkud zaostává za západní Evropou s 2 780 výběry. Objem vybraných peněz poklesl na
48 mld. EUR, pokles z 50 mld. v 2007. Průměrně vybíraná částka se zvýšila z 257,- EUR na 263,- EUR, jde o
nejvyšší průměrný výběr v západní Evropě (průměr regionu je 117,- EUR).
Obchodní místa
V oblasti akceptace karet u obchodníků ovládala trh až do roku 1997 National Bank of Greece. V současnosti je
větší konkurence; i přes proklamovanou nízkou profitabilitu se nyní na trhu pohybuje 15 bank (v ČR je 5
acquirerských bank).
Počet a objem transakcí
Během roku 2008 provedli řečtí držitelé karet 84 miliónů plateb (jde o poměrně silný nárůst z 65 miliónů v r.
2004). Transakce debetními kartami se podílely pouhými 8% (nárůst z 5% během 4 let), transakce kreditními
kartami se podílely s více než 89% a charge karty jen 2%. Důvodem pro velmi nízký podíl transakcí s debetními
kartami, navzdory jejich převažujícímu počtu, je velká neznalost jejich držitelů, že je lze také používat u
obchodníků. Zákazníci si teprve musejí zvyknout na kartu jako platební instrument, a nejen pouze jako na
prostředek k výběru hotovosti v bankomatech.

cardmag no 3/2010

36

© září 2010

Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik řeckého a českého kartového trhu
Počet bankovních karet

16 000 000

8 931 872

Počet karet/osobu

1,5

Počet plateb/kartu/rok

5,25

31

0,87
20,3

53

Počet výběrů hotov/kartu/rok

11,5

69

18,2

47

Počet plateb

84 000 000

31

181 228 776

53

Počet výběrů

184 000 000

69

162 688 149

47

Počet transakcí

Objem transakcí
210 374 704 629
Objem plateb (CZK)

9 700 000 000

17

CZK
7 811 908 824

25

EUR
Objem výběrů (CZK)

Průměrná platba
Průměrný výběr

48 000 000 000

83

115 EUR
3043 CZK
260 EUR
6880 CZK

609 466 253 700
CZK
22 631 498 466
EUR

75

1 194 CZK
3 500 CZK

Můžeme vyhodnotit, že počet karet je asi dvojnásobný proti počtu karet v Česku, čemuž odpovídá i dvojnásobný
počet karet na osobu. Jestliže je v Řecku použita karta k platbám a výběrům 16x za rok, v Česku to je již 38x.
Poměr počtu plateb v obchodech k výběrům z bankomatů je 31 : 69 (v Česku naopak převažují platby
v obchodech 53 : 47). Pokud se týče objemu plateb a výběrů, je poměr ještě horší, platby v obchodech prohrávají
17 : 83 (naopak v Česku 75 : 25). Průměrná platba v Řecku odpovídá ekvivalentu 3.043 CZK (a je oproti Česku
téměř trojnásobná), průměrná částka výběru hotovosti 6.880 CZK (a je takřka dvojnásobná než v ČR).
cardmag | františek tomášek, research | rbr london, řecká národní banka, CIA factbook l grafy rk
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TECHNOLOGIE
COMPRION launches new LTE Test (U)SIM
Paderborn, July 2010 - Thanks to COMPRION's pioneering work in LTE development, the company now offers its
first commercially available LTE Test (U)SIM following the latest 3GPP
specifications. All new LTE data fields up to Release 9 are included in the 256K/J
Test (U)SIM. The card has implemented three applications: a Test SIM, a Test USIM and a Test ISIM. The Test
(U)SIM also supports the three voltage classes 1.8V, 3V and 5V.
The LTE Test (U)SIM supports the standardised "Resize" command to extend the size of a data field and the
"Create" command with which it is possible to create new data fields. The card's flexibility and feature range
enable the user to comprehensively examine the functionality of an LTE mobile device without having access to a
live LTE network. For getting more information, please visit the (U)SIM site. You can also order the LTE (U)SIM
online at our web shop. For more info visit www.comprion.com
cardmag | roman kotlán l kathleen loeser l comprimon

MasterCard představuje „kartu nové generace“ se zabudovaným displejem
Praha, 8. června 2010 - Společnost MasterCard Europe představila debetní kartu nové generace, kterou je první
platební karta se zabudovaným displejem zajišťujícím vyšší úroveň kontroly a bezpečnosti.
Turecká banka TEB bude první v Evropě, která uvede tuto novou technologii s autentifikací na trh,
a v budoucnu bude na kartu přidávat další funkce.
„Tato karta ztělesňuje naše přesvědčení, že právě technologie, jejichž používání je
snadné, jsou klíčem k jednodušším bezhotovostním platbám,“ uvedl Jorn Lambert,
vedoucí skupiny pro základní produkty společnosti MasterCard Europe. „Spotřebitelé nám říkají, že aby se
vzdali nákladné hotovosti, potřebují jednoduchost použití, kontrolu a bezpečnost. Tato karta jim
může nabídnout úroveň informovanosti a bezpečnosti, již požadují.“
Prvním vydavatelem, který nabídne tyto nové karty, bude turecká banka TEB. K autentifikačnímu programu
Maestro® eCommerce, který bude v celém Turecku spuštěn v červenci, postupně na kartě přibudou další funkce.
Ve druhé polovině letošního roku prověří funkci zobrazování zůstatku na displeji také britská stavební spořitelna
Newcastle Building Society.
Jak to funguje
Karta s displejem představuje novou generaci platebních karet a první interaktivní kartu na trhu. V podstatě
funguje jako jakákoliv jiná platební karta, ovšem navíc je vybavena malým displejem a tlačítkem. Držitel karty si
může na displeji prohlížet různé číselné a textové informace, jako například dynamický kód pro eCommerce
platby, zůstatek na účtu a limit výběru. Společnost MasterCard si jako technologického partnera pro program
vybrala švýcarskou společnost zabývající se zabezpečením NagraID Security.
Karta s displejem poskytuje svému držiteli přístup k informacím a funkcím na kartě. V budoucnu MasterCard a
TEB plánují doplnit na kartu další rozměr. Budoucí karta s displejem nabídne držiteli přístup k dalším informacím a
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funkcím, jako je například zůstatek na účtu, dynamický kód, počet získaných věrnostních bodů, přehled
posledních transakcí, aktuální úvěrový limit/limit výběru, částka aktuální transakce nebo funkce jízdenky na
hromadnou dopravu.
Bulent Ersoz, ředitel pro kartové platební systémy v bance TEB, prohlásil: „Jsme hrdí na to, že jsme první
bankou v Evropě, která spotřebitelům nabídne tuto kartu. Pilotní provoz startuje se zkušební
autentifikační funkcí, ale už se těšíme na další fáze, kdy budeme v jiných programech testovat
doplňující funkce karty. Posilováním našich kapacit pro eCommerce se připravujeme na budoucnost,
kde karta bude portálem pro mnohem více našich zákazníků.“
Jednorázové heslo na displeji karty
Přidanou hodnotou katy s displejem je funkce vzdálené autentifikace pro debetní karty. Používání karet k platbám
po internetu je stále častější, přičemž držitelé karet vyžadují pro online debetní platby vyšší dostupnost, kontrolu
a bezpečnost. Funkce dálkové autentifikace na kartách s displejem, která usnadňuje zabezpečené dálkové
transakce, je velmi užitečná, zejména pro držitele karet, kteří je používají při obsluze bankovních účtů či nákupech
na internetu. Toto řešení nabízí vydavatelům další možnost autentifikace podporující dálkové transakce na bázi
SecureCode a současně přináší volitelný nástroj nahrazující nebo doplňující stávající čtečky CAP (čipová
autentifikace) nabízené bankami v Evropě. Karta s displejem je důležitým přírůstkem ke stávajícím autentifikačním
řešením společnosti MasterCard (čtečka CAP, mobilní CAP, SMS CAP).
Zůstatek na účtu uvidíte na kartě
Užitečnou funkcí karty s displejem je možnost zobrazit si zůstatek na debetní nebo předplacené kartě. Tato
funkce slavila velký úspěch ve spotřebitelském průzkumu ve všech segmentech. Podle tržního průzkumu by 57%
uživatelů debetních karet používalo kartu s možností zobrazování zůstatku mnohem častěji. Existuje i možnost
úspor nákladů: průzkum v USA ukázal, že 70% volání do telefonních center pochází z mobilních telefonů, přičemž
50% z nich představují základní dotazy, jako právě dotaz na zůstatek.
Inovační debetní řešení společnosti MasterCard
Společnost MasterCard, která pracovala na konceptu karty s displejem více než jeden rok, věří, že tato
technologie již vyspěla na úroveň vhodnou k použití na kartách nesoucích značku MasterCard. Produkt společnosti
NagraID Security byl schválen v procesu CSI, což znamená, že vykazuje úroveň odolnosti, bezpečnosti a shody
s normou ISO požadovanou pro komerční použití a začlenění do standardů a pravidel značky MasterCard.
Společnost MasterCard si zvolila poskytovatele NagraID Security kvůli kvalitě a prověřené spolehlivosti jejích
vyspělých produktů pro karty s displejem, reputaci na trhu a rozsáhlým zkušenostem v oblasti návrhu, vývoje a
výroby. Produktová řada pro karty s displejem MasterCard je k dispozici okamžitě prostřednictvím prodejního
špičkového partnera firmy NagraID, společnosti Gemalto. Cyril Lalo, prezident a generální ředitel NIDS, k tomu
uvedl: „Zapůsobily na mě zejména schopnosti, soustředění a efektivita týmu MasterCard při práci na
zavádění tohoto vyspělého produktu, ale i vize a odhodlání TEB poskytnout klientům nejmodernější
zabezpečení a kontrolu, kterou očekávají, ve známém a pohodlném formátu.“
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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ANALÝZY
MasterIndex: 70% českých žen používá platební kartu nejčastěji pro
nákup oblečení a potravin
Praha, 26. července 2010 - Dle výsledků výzkumného šetření MasterIndex, které v březnu tohoto
roku realizovala společnost MasterCard, 70% českých žen používá nejčastěji platební
kartu k nákupu potravin a oblečení. Devět procent uvedlo, že ji využívá také při platbě
u benzínové pumpy a šest procent při nákupu na internetu. V budoucnu by téměř
polovina dotázaných žen ráda platila kartou také za výlohy u lékaře nebo na státních a
obecních úřadech.
Spotřebitelský průzkum s názvem MasterIndex si v březnu letošního roku nechala od nezávislé výzkumné firmy
GfK realizovat společnost MasterCard. Výsledky průzkumu ukázaly, že ženy nejčastěji platí kartou útratu
v obchodech s potravinami a oblečením (70%), při platbě u benzínové pumy (9%), při nákupu na internetu (6%)
a při placení složenek nebo inkasa (5%).

Zdroj MasterIndex, březen 2010, uživatelé karet (N=849)
Využívání karet v budoucnosti
„V rámci průzkumného šetření MasterIndex se snažíme sledovat trendy a vývojové tendence
v nákupním chování držitelů karty, abychom lépe zareagovali na jejich potřeby a uzpůsobili jim
naše služby. Proto nás velmi zajímaly například výsledky zabývající se otázkou, na kterých místech,
kde se dosud kartami neplatí, by ženy rády platební kartu využívaly,“ vysvětluje Pavel Javorský,
obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.
Téměř polovina dotázaných žen (49%) by ráda využila možnosti platit kartou u lékaře, 45% na obecních a
státních úřadech, popř. při placení daní, 44% ve více kavárnách, klubech, restauracích než je možné v
současnosti a 37% uvedlo, že ve více kinech a divadlech než v současnosti.

Zdroj MasterIndex, březen 2010, uživatelé karet (N=849)
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Design a atraktivita karty pro ženy
Ačkoliv 53% dotázaných žen považuje design karty za méně důležitý, 31% by bylo rádo, kdyby byla karta
vyrobena z materiálů šetrných k životnímu prostředí a dalších 30% by uvítalo, kdyby na kartě mohly mít
fotografii, kterou by si samy vybraly. V 24% se objevila ještě odpověď týkající se možnosti výběru barvy karty,
shodně 5% by uvítalo zrcátko na kartě, nebo aby byla karta průhledná. Ve 4% odpovědí se objevil ještě
požadavek, aby karta voněla. Průzkum se zabýval také atraktivitou služeb nabízených ke kartě. České ženy by
nejčastěji uvítaly slevy v řetězcích supermarketů (90%), slevy za energii (87%), slevy u telefonních operátorů
(79%) a za velmi zajímavé považují také slevy v obchodech s oblečením (79%).
cardmag l roman kotlán l ogilvy

MasterIndex: Cestu do zahraničí si letos dopřeje o 15% méně Čechů než
za poslední dva roky
Praha, 30. června 2010 - V březnu tohoto roku realizovala společnost MasterCard výzkumné šetření
MasterIndex, jehož výsledky ukazují, že v posledních dvou letech byla v zahraničí
polovina Čechů. Letos se do ciziny chystá už jen 35% z nich. Platební kartu si s sebou
do zahraničí vozí 80% dotázaných. Za největší výhodu užití platební karty v zahraničí
považují lidé fakt, že platba kartou je akceptována na mnoha místech.
V březnu letošního roku si společnost MasterCard nechala od nezávislé výzkumné firmy GfK
realizovat spotřebitelský průzkum s názvem MasterIndex. Výsledky průzkumu ukázaly, že se vycestovat do
zahraničí letos chystá pouze 35% Čechů, zatímco v předchozích dvou letech se tento údaj pohyboval kolem 50%.
Na cestu do zahraničí si 80% Čechů bere i platební kartu a platí s ní v průměru něco přes 20% svých výdajů.
60% dotázaných s ní ovšem nehradí více než desetinu výdajů a třetina ji nepoužije.
Využívání karet v zahraničí
Častěji se při cestě do zahraničí spoléhají na platební kartu muži než ženy. Ženy naopak dávají přednost výměně
cizí měny ještě před odjezdem z České republiky. „Téměř 84% Čechů si vymění finanční hotovost ještě
před zahraniční cestou. Platební kartu si však se sebou bere 84% mužů a 76% žen. Zajímavé
zjištění pro nás bylo, že nejčastěji si do zahraničí berou platební kartu lidé ve věku 40 – 49 let,“
prozrazuje Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.
V rámci průzkumu MasterIndex společnost MasterCard zkoumala také důvody a motivy, které vedou držitele karty
k placení kartou v zahraničí. „Nejčastěji respondenti uváděli jako výhodu širokou akceptační síť, což
odpovědělo 86% dotázaných. Dále se objevovala mezi výhodami s 51% odpověď, že je karta
chráněna proti zneužití, a 50% respondentů uvedlo jako přednost výhodný směnný kurz při platbě
kartou v zahraničí,“ říká Pavel Javorský.
Výhody karet při platbách v zahraničí
Uživatelé karet, kteří alespoň někdy cestují do zahraničí (N=718)
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MasterIndex: Čeští muži jsou šetřivější než ženy, ušetřit dokáží tři čtvrtiny
z nich
Praha, 2. srpna 2010 - Dle výsledků výzkumného šetření MasterIndex, které v březnu tohoto roku
realizovala společnost MasterCard, třem čtvrtinám českých mužů zbývá na konci
měsíce po zaplacení všech účtů alespoň malý obnos peněz. Pouze 53% dotázaných
mužů ale věří, že během následujícího roku se jim podaří ušetřit alespoň nějakou
částku. Muži také častěji nakupují na internetu, a to zejména elektroniku a vybavení
do domácnosti.
Spotřebitelský průzkum s názvem MasterIndex si v březnu letošního roku nechala od nezávislé výzkumné firmy
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GfK realizovat společnost MasterCard. Výsledky průzkumu ukázaly, že 74% českých mužů dokáže ušetřit každý
měsíc po zaplacení všech účtů alespoň malou částku peněz, zatímco v případě žen se to podaří 69%. Z toho 40%
dotázaných mužů uvádí, že ušetří peníze bez problému, 34% zůstane na konci měsíce jen malá část jejich příjmu
a 22% se přiznalo, že ušetří jen zřídka. Pouhým 4% se to vůbec nepodaří.
„Během následujících dvanácti měsíců je pro 36% dotázaných můžu spíše pravděpodobné, že ušetří a pro 17%
dokonce velmi pravděpodobné,“ vysvětluje Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku.
Muži a nákupy přes internet
„V rámci průzkumného šetření MasterIndex se snažíme sledovat trendy a vývojové tendence v nákupním chování
držitelů karty, abychom lépe zareagovali na jejich potřeby a uzpůsobili jim naše služby. Proto nás velmi zajímaly
například výsledky zabývající se tématikou, jak se muži staví k nákupům na internetu z hlediska bezpečnosti i
nakupovaného sortimentu,“ vysvětluje Pavel Javorský. Na internetu nakupuje 96% dotázaných mužů, z toho 49%
zřídka a 47% poměrně často. Nejčastěji muži nakupují na internetu elektroniku (78%), vybavení do domácnosti
(40%), knihy, hudbu, CD, DVD apod. (36%).
Design a atraktivita karty pro muže
Ačkoliv je pro 57% dotázaných mužů design karty nedůležitý, 27% by bylo rádo, kdyby na kartě mohli mít
fotografii, kterou by si sami vybrali, a dalších 26% by uvítalo, kdyby byla karta vyrobena z materiálů šetrných k
životnímu prostředí. V 16% se objevila ještě odpověď týkající se možnosti výběru barvy karty, shodně 9% by
uvítalo, aby byla karta průhledná nebo aby byla v barvách jejich oblíbeného sportovního klubu. Ve 4% odpovědí
se objevil ještě požadavek, aby karta voněla. Průzkum se zabýval také atraktivitou služeb nabízených ke kartě.
Čeští muži by nejčastěji uvítali slevy v řetězcích supermarketů (84%), slevy za energii (79%) a slevy u telefonních
operátorů (70%).
Úspory v současnosti a nakupování na internetu - muži a ženy
Zdroj MasterIndex, březen 2010, klienti bank (N=967)
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MasterIndex: Finanční situace třetiny českých domácností se za rok
zhoršila, budoucnost však vidí optimisticky
Praha, 18. května 2010 - Společnost MasterCard realizovala v březnu letošního roku výzkumné šetření nesoucí
název MasterIndex. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že české domácnosti hodnotí svou současnou
finanční situaci jako horší než dříve, do budoucna ale očekávají její zlepšení. Většina dotázaných
v současnosti pociťuje nárůst spotřebitelských cen, proto se do budoucna budou snažit ušetřit
zejména na větších nákupech. Více než polovina Čechů přitom uvádí, že dnes dokáží ušetřit
alespoň část svých příjmů.
V březnu letošního roku si společnost MasterCard nechala od nezávislé výzkumné firmy GfK realizovat
spotřebitelský průzkum s názvem MasterIndex. Výsledky průzkumu ukázaly, že 75% domácností vnímá svou
současnou finanční situaci jako stejnou nebo horší ve srovnání s předchozím rokem. Přesto vládne mezi českými
domácnostmi pozitivní nálada, protože 71% z nich věří, že za rok bude jejich situace stejná nebo lepší.
„Průzkum společnosti MasterCard ukazuje, že většina domácností smýšlí o své budoucnosti
pozitivně. Téměř třetina, 29% dotázaných věří, že bude jejich finanční situace za rok o něco či
dokonce podstatně lepší než dnes. Dalších 42% pak odhaduje, že z finančního hlediska na tom
budou stejně jako v letošním roce,“ říká Brian Lang, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku a Slovensko.
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Nejoptimističtější očekávání přitom projevují lidé ve věku od 18 –
29 let, lidé vysokoškolsky vzdělaní a lidé s měsíčním příjmem nad
30 000 Kč. „Bylo by zajímavé podívat se, jak se tato
očekávání změní po květnových volbách do Poslanecké
sněmovny,“ dodává Brian Lang.

Q. Jak očekáváte, že se změní finanční situace
Vaší domácnosti v průběhu příštích 12 měsíců?

Jak šetří české domácnosti
Až 53% českých domácností v MasterIndexu uvádí, že se jim
v současnosti daří šetřit alespoň nějakou část příjmů. Podíly těch,
kteří s penězi nevycházejí, a jsou nuceni si půjčovat nebo sahat do
svých finančních rezerv, jsou jen relativně malé (10%), nikoliv
však zanedbatelné.
cardmag l rk l ogilvy
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POHLED ZE SLOVENSKA
Darčeková karta Tatra banky
Tatra banka začiatkom mája priniesla v spolupráci so spoločnosťou Visa Europe na slovenský trh
novinku medzi platobnými kartami - unikátnu Darčekovú kartuTB s kreditom 50 alebo 100 EUR.
Výnimočnosť karty podčiarkuje exkluzívny trblietavý povrch a atraktívne darčekové balenie, ktoré
zaujme aj tých najnáročnejších.
Darčeková kartaTB je medzinárodná karta Visa Electron vydaná anonymne, t.j. bez evidencie údajov o držiteľovi
karty. Nabitá je kreditom v hodnote 50 alebo 100 EUR a zabalená v luxusnom dámskom
alebo pánskom obale. Kartu je veľmi ľahké získať. Nie je potrebné podávať žiadosť, ani
čakať na vydanie. Stačí prísť do pobočky Tatra banky a zakúpiť si ju. Celý proces vybavenia
karty netrvá ani 5 minút. Držiteľ karty nemusí byť klientom Tatra banky, ani mať trvalý pobyt
na území Slovenska.
O novinke hovorí hovorca Tatra banky Boris Gandel: „Darčeková karta od Tatra banky je
prvou predplatenou darčekovou kartou VISA na slovenskom trhu a podľa našej
vedomosti ide o prvú anonymnú kartu vydanú na Slovensku.“
„V porovnaní s tradičnými poukážkami, šekmi či hotovosťou, predplatená darčeková karta
predstavuje modernejší a pohodlnejší spôsob obdarovania. Držiteľ karty ňou môže platiť všade, kde
akceptujú platby kartami Visa Electron. Darčeková kartaTB tak prináša nové možnosti, ako
obdarovať rodinu a priateľov, prípadne ako sa odmeniť zamestnancom. Už nemusíte mať obavy, že
vyberiete nevhodný darček,” dodáva Marcel Gajdoš, regionálny manažér Visa Europe pre Slovensko.
Za použitie Darčekovej kartyTB a transakcie nie sú klientom účtované žiadne poplatky, klient platí iba jednorazový
poplatok 7 EUR pri kúpe karty. Platby sú realizované na podpis, ku karte nie je vydávaný PIN kód. Darčekovú
kartuTB nemožno opätovne dobíjať, ani vyberať ňou hotovosť. Platnosť karty je 18 mesiacov.
cardmag l roman kotlan l tatrabanka slovensko

Tatra banka prináša platobné karty s Tweetym a Spider-Manom
Tatra banka začiatkom júla rozšírila svoje portfólio dizajnových kariet o detské debetné platobné karty. Unikátny
dizajn platobných kariet vznikol v spolupráci so slávnymi
spoločnosťami Marvel a Warner Bros. a je venovaný obľúbeným
kresleným hrdinom Tweetymu a Spider-Manovi.
Originálne elektronické vreckové
Spiderkarta a Tweetykarta sú medzinárodné platobné karty Visa
Electron zabezpečené technológiou Chip&PIN. Tatra banka ich ponúka
k balíku služieb Tatra PersonalTB Detské konto, ktorý je určený
deťom vo veku od 8 do 15 rokov. S detskou platobnou kartou môže
dieťa jednoducho a pohodlne nakupovať v obchodoch či vyberať si
peniaze z bankomatov. Prednastavený denný limit je vo výške 50
EUR, ale možno ho meniť v rozsahu od 20 do 200 EUR.
Tradícia dizajnových kariet
Tatra banka venuje dizajnu svojich platobných kariet veľkú pozornosť. Od roku
2007 rozvíja koncept vydávania limitovaných edícií kreditných kariet, ktoré sú
venované výnimočným osobnostiam slovenského kultúrneho diania. Tatra banka
takto na svojich kartách odprezentovala šiestich významných umelcov, ktorí sú
zároveň aj držiteľmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie: dokumentaristu Pavla
Barabáša, herca a komika Júliusa Satinského, maliara a ilustrátora Albína
Brunovského, fotografa Karola Kállaya, jazzmana Petra Lipu a výtvarníka Mateja
Kréna.
V apríli roku 2009 Tatra banka uviedla na trh nové štyri netradičné karty pre
študentov, ktorých povrch zdobia takzvané „doodles“. Ide o rôznorodé kresby,
ktoré väčšinou vznikajú počas zamyslenia sa alebo pri strate koncentrácie.
V septembri toho istého roku pribudli tiež dve nové prevedenia súkromnej
debetnej karty Visa Electron. Modrá karta venovaná slovenskému básnikovi P.
O. Hviezdoslavovi získala pre Private segment luxusný čierny a pre Premium
segment atraktívny biely dizajn.
cardmag l roman kotlan l tatrabanka slovensko
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ANKETA
Během léta jsem oslovil členy Výkonného výboru SBK, kterými jsou zástupci jednotlivých bank; ČS,
ČSOB, CITI, GE, KB, RFB, Unicredit Bank. Všem jsem položil stejné otázky a na tomto místě
přinášíme první část reakcí.
otázky:
1. co tě vedlo k výběru kariery v oblasti platebních karet
2. co tě motivuje v činnostech kolem platebních karet
3. co považuješ za svou silnou stránku, kterou využíváš ve své činnosti
4. k čemu směřuje podle tebe vývoj v oblasti pk na domácím trhu a na evropském či globálním trhu; vidíš nějaké
rozdíly
5. existuje alespoň jedna věc na domácím kartovém trhu, která tě zaujala svou funkcionalitou či formou využívání
6. pokud bys měl(a) dostatek prostředků, jaký produkt či službu bys zavedl(a) na domácím kartovém trhu
7. kdy podle tebe dosáhne domácí trh v akceptační infrastruktuře čísla 100 tis akceptačních míst
8. myslíš si, že má opodstatnění, aby vznikl evropský platební systém jako alternativa k MC, Visa atd.
9. zaujala tě nějaká současná reklama na kartové služby (video, print, youtube atd.)
10. čemu se věnuješ ve volném čase (sport, umění, cestování, atd.)
11. jakou barvu máš oblíbenou

Milan Řezníček - Citibank

Credit Cards Product Management Head
product management kreditních karet, kobrandove karty Shell a ČSA. Délka zastávané funkce 2 roky
1. co tě vedlo k výběru kariery v oblasti platebních karet
Náhoda. Začínal jsem před 14 lety v oblasti elektronického bankovnictví. Po dvou letech jsem dostal nabídku
rozšířit tehdy jednočlenný produktový tým firemních platebních karet. Tento obor mi přirostl k srdci a od té doby
se ho v různých obměnách zuby nehty držím.
2. co tě motivuje v činnostech kolem platebních karet
Různorodost. Ze své pozice jsem měl možnost přičichnout k mnoha různým oblastem, které s kartami souvisí. Od
finančních modelů, přes produktové i technické parametry karty, zúčtování, reklamace, fraudy, až k
marketingovým kampaním nebo třeba designu nové karty. Zkrátka, můžu dělat každý den něco trochu
nebo úplně jiného a stále bude co nového objevovat.
3. co považuješ za svou silnou stránku, kterou využíváš ve své činnosti
Selský rozum? Analytické myšlení? Zvídavost? Jsem rád, když vím, proč a jak věci fungují, a to pokud možno
detailně. Teprve pak mohu přicházet s řešeními a zlepšeními.
4. k čemu směřuje podle tebe vývoj v oblasti pk na domácím trhu a na evropském či globálním trhu;
vidíš nějaké rozdíly
Nejvíce vnímám stále sílící regulační snahy. A ty neznají hranic.
5. existuje alespoň jedna věc na domácím kartovém trhu, která tě zaujala svou funkcionalitou či
formou využívání
Není to sice ještě novinka na domácím trhu, ale jsem nadšen z funkčního vzorku Visa CodeSure, který jsem
nedávno dostal. Karta s čipem, klávesnicí a displejem. Nevím, jak dlouhodobě obstojí v konkurenci s ostatními
novými technologiemi - zejména mobilními platbami - je možné, že vůbec, ale z technického pohledu je to zkrátka
něco jiného, nového, zajímavého.
6. pokud bys měl(a) dostatek prostředků, jaký produkt či službu bys zavedl(a) na domácím
kartovém trhu
Tak tady mám momentálně kandidáta jasného. Viz předchozí odpověď.:-)
7. kdy podle tebe dosáhne domácí trh v akceptační infrastruktuře čísla 100 tis akceptačních míst
13.2.2013 (plus mínus)
8. myslíš si, že má opodstatnění, aby vznikl evropský platební systém jako alternativa k MC, Visa
atd.
Podle mě určitě ne. Nevidím v tom vůbec žádný přínos ani pro banky, ani pro klienty.
9. zaujala tě nějaká současná reklama na kartové služby (video, print, youtube atd.)
Ze starších si pamatuji AXA kartu a ostatní AXA produkty obecně. Hlavně pro jejich vtip. A jsem zvědav, co odpoví
ostatní. Zda zaznamenali nejnovější želízko v ohni z dílny Citibank.:-)
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10. čemu se věnuješ ve volném čase (sport, umění, cestování, atd.)
Sporty, různé druhy.
11. jakou barvu máš oblíbenou
Černá.

Michal Jirousek - GE Money Bank,
leader platebních karet; odpovědnost za provoz PK - správa interních procesů, personalizace karet, zúčtování,
reklamace, monitoring podvodů. Délka zastávané funkce: 2,5 roku na současné pozici, 6 let v oboru platebních
karet
1. co tě vedlo k výběru kariery v oblasti platebních karet
Oblast bankovnictví mě zajímala již při škole. V závěru studia na začátku roku 2004 se naskytla příležitost
pracovat v GE Money Bank právě na oddělení platebních karet, kterou jsem využil.
2. co tě motivuje v činnostech kolem platebních karet
Nejvíc asi to, že se jedná o jednu z nejrozšířenějších bankovních služeb v běžném životě, lidé čím dál častěji
vytahují z peněženky platební kartu zcela automaticky, což mě těší. Další motivací je to, že naše práce není jen
"papírovina". Z výroby karet, jejich personalizace a následného používání jejich držiteli má dobrý pocit, že za
mnou zůstává o něco málo víc, než jen orazítkovaný kus papíru.
3. co považuješ za svou silnou stránku, kterou využíváš ve své činnosti
Nebojím se změn a stále se snažím učit nové věci.
4. k čemu směřuje podle tebe vývoj v oblasti pk na domácím trhu a na evropském či globálním trhu;
vidíš nějaké rozdíly
Jeden z hlavních směrů poslední doby je zaměření na eliminaci drobné hotovosti, včetně zavedení bezkontaktních
plateb a v souvislosti s tím i integrace mobilních operátorů do této oblasti.
5. existuje alespoň jedna věc na domácím kartovém trhu, která tě zaujala svou funkcionalitou či
formou využívání
Věrnostní program formou moneybacku, kdy držitel získává peníze zpět z provedených nákupů. Je to jednoduché
a efektivní.
6. pokud bys měl(a) dostatek prostředků, jaký produkt či službu bys zavedl(a) na domácím
kartovém trhu
okud bych měl k dispozici opravdu velkou sumu, uvažoval bych o skutečně multifunkční platební kartě,
kombinující několi služeb, navíc na otevřené platformě. Bezkontaktní čipová karta, na kterou by si mohl držitel
nahrát dopravní aplikace, věrnostní programy, případně jakékoliv jiné identifikační služby. Služby by bylo možné
kdykoliv změnit. Společné by bylo pouze to, jak data na čip nahrát a v jakém formátu.
7. kdy podle tebe dosáhne domácí trh v akceptační infrastruktuře čísla 100 tis akceptačních míst
GE Money Bank nemá vlastní síť akceptačních míst, tudíž nemáme přímý vliv na rozšiřování. Podle mého
opravdu hrubého odhadu dosáhne počet akceptačních míst uvedeného čísla v rozmezí 6 - 8 let.
8. myslíš si, že má opodstatnění, aby vznikl evropský platební systém jako alternativa k MC, Visa
atd.
Jako nástroj ke sjednocení lokálních evropských karetních schémat to opodstatnění má. Obecně si myslím, že
další platební systém, zvlášť v ČR, není potřeba.
9. zaujala tě nějaká současná reklama na kartové služby (video, print, youtube atd.)
V poslední době mě zaujala reklama na kartové služby v souvislosti s fotbalovým mistrovství světa v JAR.
10. čemu se věnuješ ve volném čase (sport, umění, cestování, atd.)
Ze sportu mám rád plávání, cyklistiku, v zimě pravidelně vyrážím na hory jak v Čechách tak v zahraničí. Rád si
zahraju bowling, přečtu zajímavou knížku nebo posedím s přáteli při letním grilování.
11. jakou barvu máš oblíbenou
Většinou odpovídám, že modrou, ale zjišťuji, že to není až tak pravda, těch barev je víc.

František Jungr - Unicredit Bank

Manažer oddělení platebních karet, 3 roky v zastávané pozici
1. Co tě vedlo k výběru kariéry v oblasti platebních karet?
Náhoda. Dělal jsem dříve v oblasti marketingu a hledal jsem razantní změnu. Kamarád v bance mi řekl, že hledají
někoho na pozici specialisty a poté, co mi vysvětlil co je acquiring, jsem šel zkusit štěstí a vyšlo to. Po pár
měsících v bance jsem si karty zamiloval a už u nich zůstal.
2. Co tě motivuje v činnostech kolem platebních karet?
Rozmanitost. To že karty zasahují do všech oblastí banky a neustále se vyvíjejí a mění.
3. Co považuješ za svou silnou stránku, kterou využíváš ve své činnosti?
Nadšení a chuť věci měnit a posouvat.
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4. K čemu směřuje podle tebe vývoj v oblasti pk na domácím trhu a na evropském či globálním trhu;
vidíš nějaké rozdíly?
Vývoj směřuje k novým technologiím, ale ještě to chvíli potrvá, než budeme mít čip pod kůží, na druhou stranu
platby mobilem už jsou na dosah. Rozdíl vidím primárně v čase, západní trhy používají karty déle než my a tak
jsou přirozeně napřed. Obávám se však vývoje v oblasti regulace, aby neměla ve finále negativní dopad na karty
a držitele.
5. Existuje alespoň jedna věc na domácím kartovém trhu, která tě zaujala svou funkcionalitou či
formou využívání?
Již delší dobu čekám, že se něco takového objeví. Naše banka na podzim něco chystá a vím, že nejsme jediní,
máme se na co těšit …
6. Pokud bys měl dostatek prostředků, jaký produkt či službu bys zavedl na domácím kartovém
trhu?
Hodně by záleželo, co by bylo cílem. Pokud atraktivita, tak pak asi použití biometrických údajů k platbě, pokud
výnos pro banku, tak pak není potřeba nic vymýšlet, jen to lépe prodat, co už máme.
7. Kdy podle tebe dosáhne domácí trh v akceptační infrastruktuře čísla 100 tis akceptačních míst?
Až přejdeme na novou technologii akceptace, 2026 J
8. Myslíš si, že má opodstatnění, aby vznikl evropský platební systém jako alternativa k MC, Visa
atd.
Ne.
9. Zaujala tě nějaká současná reklama na kartové služby (video, print, youtube atd.)?
Nemám televizi, tištěná reklama mě žádná nezaujala a na youtube se chodím dívat hlavně na basketbal. Ale rád
mám reklamy kartových asociací i když si myslím, že se do jisté míry plní hlavně předpoklad jejich propagace
(znalost značky), ale nevzdělávají držitele, což by mělo být primárním cílem.
10. Čemu se věnuješ ve volném čase (sport, umění, cestování, atd.)?
Basketbalu, který hraji a zároveň trénuji, běhání a sportu všeobecně, rád si přečtu dobrou knížku a nebo jdu do
kina.
11. Jakou barvu máš oblíbenou?
Záleží na tom… auto mám rád černé, interiér světlý, atd., ale celkově asi bílá.

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery:
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NA SKOK V SBK
… s Františkem Jungrem
Mám rád letní měsíce, užíváme si prázdniny a dovolené, žijeme uvolněněji než obvykle.
Velmi často využíváme čas na sport a záliby, na poznávání a cestování, na něco co jsme
v průběhu roku nestihli. Nebo si volný čas užíváme jen tak při kávě či letním drinku. Jedno
takové zastavení jsem dohodl s Františkem Jungrem, předsedou SBK a šéfem karet
v Unicredit Bank.
Roman Kotlán, cardmag : Jseš více než 1 rok ve funkci předsedy SBK. Domnívám se, že je to tak
akorát období, ze kterého si člověk může udělat obrázek, aby mohl poměrně objektivně posoudit a
komentovat, co se v SBK daří resp. kde jsou příležitosti pro další rozvoj. Můžu Tě požádat, aby ses
čtenářům magazínu cardmag krátce představil.
František Jungr : Pokusím se o svižnější tempo :-) … v Unicredit Bank zastávám pozici manažera oddělení
Platebních karet, mám na starosti vývoj a podporu platebních karet (kreditní i debetní, doplňkové služby) a této
kompetenci se věnuji 3 roky.
Roman Kotlán, cardmag : Tak to bylo hodně svižné J, můžu požádat o přiblížení Tvých zájmů a
oblíbených věcí (kuchyně, nápoj, barva, hudba atd)?
František Jungr : Oblíbená kuchyně by měla být italská podle banky v které pracuji :-) ale nemám příliš
vyhraněná vkus. Mám rád rozmanitou mezinárodní kuchyni, českou kuchyni příliš nevyhledávám, protože je na
mě dost těžká. Barva podle nálady a účelu, nápoj kdo mě zná ví, že je Coca-cola Zero, značka Saab, destinace
Skandinávie (nemám rád příliš teplo), sport basketbal (hraji již 20 let a minulý rok
jsem začal trénovat různé kategorie mládeže až po dospělé), film není jen jeden,
rád chodím do kina a v průměru je to tak 1 film týdně, hudba bez vyhraněného
vkusu, autor Haruki Murakami, herec či umělec - jako každý chlap Angelina Jolie ,
ale vážně, obdivuji všechny lidi, kteří něco umí a dělají to dobře, web používám
hlavně pro pracovní účely a komunikaci a doma internet ani nemám, takže moje
oblíbená stránka je samozřejmě www.bankovníkarty.cz
Roman Kotlán, cardmag : Jak relaxuješ, kde hledáš inspiraci pro svou
činnost ?
František Jungr : Relaxuji primárně sportem. Basketbal je pro mě jedna z mála
činnosti při které dokážu totálně vypnout a relaxovat. Inspiraci hledám naopak při
všem ostatním. Vždy se přistihnu jak si prohlížím karty lidi, kteří platí v obchodě,
jak si představuji na výstavě design karty v podobě známého obrazu, atd.
Roman Kotlán, cardmag : Co považuješ za důležité ve své činnosti v rámci SBK
František Jungr : Vidím svou roli primárně v nadšení a motivaci pro celou věc. Reálnou práci pak dělá Roman …
SBK je velmi unikátní organizací a to nejen v ČR, ale i v rámci Evropy. Naší roli opravdu do jisté míry vidím v tom,
že sbližujeme jednotlivé hráče, co mají co dočinění s kartami, zajišťujeme osvětu a organizujeme setkání a
diskuse k různým tématům a umožňujeme k ním přístup všem. Ale důležité je říci, že je to společná práce nás
všech, kteří máme karty rádi a děláme pro ně maximum.
Roman Kotlán, cardmag : Je něco za uplynulých 12 měsíců co se v SBK podařilo a ukázalo se
jako přínosné pro domácí trh platebních karet ?
František Jungr : Myslím, že poslední rok byl pro nás úspěšný v různých rovinách a dařilo se nám plnit, co jsme
si naplánovali. Věci jako kartové osvěta a komunikace s médii, zastřešení společných témat jako PSD, PCI DSS,
nebo nyní zákon spotřebitelských úvěrech. Není ani nutné zmiňovat kvalitu a odvedenou práci Bezpečnostního
výboru pod vedením Karla Kadlčáka z České spořitelny.
Roman Kotlán, cardmag : Kde vidíš na trhu další možnosti pro činnost SBK ?
František Jungr : Určitě osvěta, osvěta a osvěta, ale to je běh na dlouhou trať a spíše to patří mezi dlouhodobé
cíle. Vedle našich standardních aktivit jako podpora kartových konferencí a to nejen CardFora to určitě bude
dotažení podpory ohledně zákona o spotřebitelských úvěrech.
Roman Kotlán, cardmag : Jak hodnotíš vývoj domácího kartového trhu ve srovnání s trhem
evropským či celosvětovým ?
František Jungr : Myslím, že stále ještě doháníme západní trh a transformujeme hotovost na platby kartou a
výběry z ATM na platby u obchodníků. Ale jinak se nemáme za co stydět spíše naopak. Bezpečnost karet je u nás
na vysoké úrovni, čipová technologie je u nás více rozvinutá než v kdejaké zemi západní Evropy a novinky
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zavádíme sice v pomalejším tempu zato s velkým rozmyslem.
Roman Kotlán, cardmag : Očekáváš během nejbližšího období nasazení nějakého zajímavého
produktu či služby ?
František Jungr : Očekávám a těším se na ně, myslím, že je to již otázka měsíců než se potkáme s bezkontaktní
technologií, 3Dsecure z pohledu issuera.
Roman Kotlán, cardmag : Co tě nyní čeká, co plánuješ?
František Jungr : Rozhodl jsem se, že potřebuji změnu, abych se posunul dále a tak jsem přijal novou výzvu a
tou je Londýn a práce pro asociaci Visa Europe. Chci vidět kartový business z druhé strany a získat tak zkušenost
z práce v zahraničí. Pěvně věřím, že zůstanu s českým trhem a SBK v úzkém kontaktu. SBK pro mě byla
obrovskou a skvělou zkušeností a určitě se mi neodchází lehce a tak bych chtěl tuto příležitost využít
k poděkování Vám všem za podporu, spolupráci a přátelství a přeji Vám všem hodně štěstí a spokojenosti do
budoucna.
Roman Kotlán, cardmag : Děkuji za rozhovor a za nás za všechny, kteří působíme „v kartách“, bych Ti rád
poděkoval za skvělou spolupráci, bylo mi potěšením a ctí. Do budoucna přeju spokojenost a úspěch v nové roli.

cardmag l roman kotlán l zdroj foto František Jungr
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MARKETING
MS 2010:
Američané a Angličané neuspěli na hřišti, ale útratám jasně dominovali
Útraty učiněné prostřednictvím zahraničních karet Visa v Jihoafrické republice v průběhu fotbalového MS 2010
dosáhly hodnoty 312 milionů amerických dolarů (2,4 miliard randů)
Výdaje v porovnání se stejným obdobím v roce 2009 vzrostly o 70 procent
V době konání MS se v JAR prostřednictvím zahraničních karet Visa denně uskutečnilo průměrně 55.000 transakcí
Přes 90% těchto výdajů bylo přímo spojeno s turismem
Nejvíce se utrácelo během vyřazovacích bojů a finále, dle výdajů vyhráli fotbalové MS Američané a druzí byli
Angličané
Johannesburg/Praha, 19. července 2010 - Jihoafrická republika v červnu a červenci zažila pravou fotbalovou
horečku. Zároveň však zaznamenala rapidní nárůst plateb, které byly učiněné
prostřednictvím karet Visa zahraničními návštěvníky. Dle aktuálních dat organizace Visa
Inc. přesáhly útraty návštěvníků Jihoafrické republiky prostřednictvím zahraničních
karet Visa v období těsně před začátkem a v průběhu mistrovství světa (1. 6 - 11. 7)
částku 312 milionů USD (2,4 miliardy ZAR). To představuje v porovnání s rokem 2009
nárůst o 70 procent (o 128 milionů USD, tedy 1 miliardu ZAR). Ve stejném období loňského roku byly útraty
učiněné prostřednictvím zahraničních platebních karet Visa ve výši 184 milionům amerických dolarů (1,4 miliardy
randů). V období od 1. června do 11. července bylo v JAR učiněno prostřednictvím zahraničních karet Visa
bezmála 2,2 milionu transakcí, což činí
průměr 55 000 transakcí denně.
V porovnání se stejným obdobím
v loňském roce (celkem 41 dnů) tak počet
transakcí vzrostl o 79 procent. Loni byl
celkový počet uskutečněných transakcí na
úrovní 1,2 milionu a denní průměr potom
činil 33000.
Zajímavé údaje o útratách prostřednictvím
karet Visa například říkají, že:
- nejvíce utráceli návštěvníci ze Spojených
států amerických (19,05%), dále z Velké
Británie (19,03%), Austrálie (4,7%),
Brazílie (4,2%) a Francie (3,4%).
Obyvatelé z těchto pěti zemí dohromady
utratili celkem 51 procent celkové částky
- přes 90 procent výdajů připadá na typické kategorie spojené s turismem; ubytování, gastronomie, půjčovny
automobilů, letecká doprava a nákupy u maloobchodníků
- z afrického kontinentu nejvíce utráceli v Jihoafrické republice návštěvníci z Mozambiku (8,1 milionu USD, tedy 61
milionů ZAR), následně to byli návštěvníci z Botswany (7,47 milionů USD, tedy 56 milionů ZAR)
„Právě skončené mistrovství světa ve fotbale je vůbec prvním, které společnost Visa sponzorovala. Je tedy velmi
příjemné sledovat, jak výrazný finanční dopad měl turnaj na ekonomiku Jihoafrické republiky. Návštěvníci z celého
světa kartami Visa platili u více než 120000 obchodníků, kteří v Jihoafrické republice přijímají platební karty Visa,“
řekl Colin Grannell, výkonný viceprezident pro marketing v oblasti partnerství společnosti Visa Europe.
Tabulka 1: Celkové výdaje během jednotlivých fází průběhu MS ve fotbale 2010 v porovnání se spotřebitelskými
výdaji ve stejném období v roce 2009
Data

USD
(v milionech)

ZAR
(v milionech)

Změna proti
roku 2009 (%)

Před

1. - 10. června

54,1

409,5

29

Skupiny

11. - 25. června

122,1

924,3

88

16. června – 11. července

136,3

1031

77

312,5

2365

70

Období

Vyřazovací boje finále
Celkem
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Tabulka 2: Žebříček výdajů v JAR dle jednotlivých států, od 1. června 2010 do 11. července 2010 – podle statistik
organizace Visa (1 USD = 7,57 ZAR)
Pořadí

Země/region

Celkové výdaje
(v milionech USD)

Celkové výdaje
(v milionech ZAR)

Změna proti
roku 2009 (%)

1

USA

59,45

450

80

2

Velká Británie

59,40

449

23

3

Austrálie

14,8

112

125

4

Brazílie

13,4

101

634

5

Francie

10,8

82

80

6

Německo

9,2

70

76

7

Kanada

8,8

67

68

8

Mozambik

8,1

61

24

9

Mexiko

7,53

57

n/a

Botswana

7,47

56

18

10

Zdroj: VisaVue Travel database 2009-2010. Měsíční výdaje zahraničních turistů.
Visa provozuje nejrozšířenější platební systém na světě a pružně jím reaguje na aktuální potřeby zákazníků,
kterým poskytuje služby v oblasti kreditních, debetních a předplacených karet po celém světě. Zahraniční turisté
podle studie 2010 South Africa Tourism Outlook, kterou vydala organizací Visa, utratili v prvním čtvrtletí roku 2010
prostřednictvím karet Visa 566 milionů USD (4,6 miliard ZAR). To představuje nárůst o 34 procent oproti stejnému
období roku 2009.
cardmag | roman kotlán l grayling l foto cardmag

Na český trh přichází unikátní program MasterCard Elite
Společnost MasterCard zavedla 10. dubna 2010 pro držitele prestižních platebních
karet MasterCard speciální věrnostní program s názvem MasterCard Elite. Tento
program představuje soubor benefitů, odměn a jiných služeb poskytovaných za
určitých podmínek držitelům prémiových karet MasterCard (MasterCard Gold,
MasterCard Platinum, MasterCard World). Program Elite využívá již mnoho zákazníků
po celém světě nyní i včetně České republiky.
Věrnostního programu MasterCard Elite funguje zcela jednoduše. Pro využití benefitů stačí držitelům zaplatit za
nákupy v určitých značkových obchodech z oblasti módy, cestování, elektroniky, volného času, kosmetiky a
spotřebního zboží. Držitel má nárok na poskytnutí benefitu za každou jednotlivou platbu svojí prestižní kartou při
dodržení podmínek stanovených jednotlivými obchodníky. Nabídky benefitů mají různou formu, např.:
procentuální sleva, sleva formou 2 za 1, sleva formou 2 +1 atd. „Poté, co budou mít držitelé karet
MasterCard Gold, World a Platinum aktivovaný tento program, obdrží od vybraných bank poštou
tzv. welcome pack, v němž naleznou brožuru s informacemi o obchodech, kde je možné výhody
využívat, ale hlavně také identifikační kartičku programu, se kterou se budou u nákupu
prokazovat,“ vysvětluje fungování programu Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou
republiku.
Pro registrované členy programu jsou navíc připraveny vstupy na V.I.P. večírky, poutavé sportovní akce a
jedinečná kulturní představení. Program je výhodný i pro samotné obchodníky, resp. partnery programu, kteří
mohou tímto způsobem přilákat řadu zákazníků a získat tak značnou konkurenční výhodu. „Každý den
zaznamenáváme nespočet registrací nových zákazníků a firem, které se do programu zapojují.
MasterCard Elite zkrátka nemá v Čechách konkurenci,“ prozrazuje Javorský.
V této chvíli je do programu zapojeno celkem 15 českých obchodníků a jejich počet se bude
dále zvyšovat. V programu MasterCard Elite jsou začleněny módní obchody Bepon, Blue
rabbit, Golden Point, steilmann, Styx Mania & Diesel Mania; cestovní kanceláře ESO a
Fischer; domácí potřeby a spotřebiče Potten & Pannen a Baumatic; hotely Kempinski; restaurace Zátiší group;
kadeřnictví, kosmetiku, wellness a fitcentrum: Petra Měchurová, Lancome, Planet Zen, Holmes Place. Současní
držitelé prestižních karet bank zapojených do programu: GE Money Bank a.s., Raiffeisenbank a.s., Citibank Europe
plc, organizační složka, LBBW Bank CZ, a.s., Komerční banka a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jsou členy
MasterCard Elite programu automaticky.
Pro snadnější získávání informací o tomto programu, zřídila společnost přehledné stránky o MasterCard Elite. Více
informací o programu naleznete tedy na www.eliteprogram.cz
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Launch of the fundraising programme: Our Team 2012
Small business across the UK urged to join medal quest Launch of the fundraising programme:
Our Team 2012
London, 26.7.2010 - A new and innovative fundraising programme has today been launched to help meet the
£25million fundraising target set for Team 2012. Designed exclusively for SME’s across the UK, Our Team 2012
provides smaller businesses with an opportunity to support high performance Olympic and Paralympic sport as we
enter this most exciting phase in the build up to London 2012 while raising vital funds to equip our athletes with
the best training and equipment required to compete at the highest level.
With just two years to go until the London Olympic and Paralympic Games, the journey is already well under way
for over 1200 of our most talented sports men and women across 47 different sports and disciplines. And to
reach their full potential and win as many medals as possible for our nation on home soil, they need our support
now more than ever.
Our Team 2012 will raise funds by creating a unique opportunity for smaller businesses to share in the
excitement at the coming of the London Games while providing a catalogue of
business benefits. Described as a “once in a life time chance to be part of making
history” by Duncan Bannatyne, who has volunteered his time to champion the
cause as a Team 2012 Ambassador, the programme provides SMEs with
opportunities for staff engagement as they join athletes on their inspiring journey,
access to hospitality events at prestigious venues including the House of Lords
and tickets to major sporting events across the UK. SMEs will also enjoy
networking opportunities in their own region, seminars, insight and training. At a
cost of under £10,000 per annum for the two year programme it is designed to be accessible
Attending today’s launch at the headquarters of the British Olympic Association in London, the Minister for Sport
and Olympics, Hugh Robertson said:
“Sports funding has always come from a mixture of exchequer, lottery and private sources. As
Government, we have committed substantial exchequer and Lottery funding for our elite athletes in
the run up to 2012 - but it has never been more important, given the difficult economic situation
we’re in, to have business behind our athletes. Supporting the Olympics is not just something the
big multinationals can do – it is within the reach of every small and medium business in the UK and
I’d encourage as many as possible to get involved. With just two years to go until the Games begin,
this is a once-in-a-lifetime opportunity to support the UK’s Team 2012 athletes on their home turf.”
Paul Deighton, CEO of LOCOG also commented “Our Team 2012 is another example of how the London
Games are bringing opportunities to companies throughout the country. With a maximum capacity
for 750 SME’s, Our Team 2012 will be reserving 30 places in each of the UK’s nations and regions
for a limited time to safeguard widespread representation. Our aim is to empower SME’s to play an
important role in ensuring our athletes are best prepared by helping Team 2012 reach its £25million
target, a total to which Visa as Presenting Partner has already made a significant contribution.”
Andy Hunt, British Olympic Association CEO said: “Across the UK athletes are now entering the critical
phase in their journey towards Olympic and Paralympic qualification and selection. The vital ‘Our
Team 2012’ funding from SMEs will help to ensure that our athletes are fully resourced and
provided with the tools that will give them the edge in an increasingly competitive international
environment. With the help of ‘Our Team 2012’, British athletes will aim to deliver the inspirational
performances that will unite the nation with pride and excitement in two years time.”
John Steele, CEO of UK Sport, added: “With two years to go our Olympic and Paralympic ambitions are
firmly on track, and the level of our support for sports at an all time high – in coaching, sports
science and medicine, research, equipment and travel. Achieving our ambitions, however, requires
substantial investment and programmes like ‘Our Team 2012’ are crucial alongside existing Lottery
and Exchequer funding if we are to maximize this once in a lifetime opportunity.”
Phil Lane, British Paralympic Association CEO said: “Our Team 2012 will help ensure that as Paralympians
and Olympians head toward London, they are properly resourced to do the job and make Britain
proud”
How an SME can join Our Team 2012
To join Our Team 2012 SMEs can fill out the on-line form at www.team-2012.com/sme .
Alternatively companies may call the customer service line on (+44) 020 7227 0965
or e-mail follow@team-2012.com
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MasterCard:
Poláci nejčastěji vybírají z bankomatů, Švédové raději platí kartou
Společnost MasterCard dokončila studii o „souboji“ mezi používáním platebních karet a hotovosti.
Zvyky evropských spotřebitelů při placení a nakupování jsou různé. Hotovostí nejčastěji platí
Italové (75% všech transakcí je v hotovosti). Poláci nejčastěji vybírají z bankomatů (průměrně
5,3krát za měsíc) a realizují nejvíce transakcí měsíčně (průměrně 42 nákupů za měsíc). Švédové
používají hotovost pouze u 28% svých transakcí.
Praha, 16. června 2010 - Společnost MasterCard představila výsledky nezávislých průzkumů, které zadala s cílem
odhalit různé zvyky Evropanů při utrácení peněz. Hlavní snahou bylo postihnout vztah spotřebitelů
k používání hotovosti a odkrýt jejich motivaci při rozhodování, jakým způsobem budou platit při
běžných nákupech. Současně byla mezi maloobchodníky provedena tzv. mystery shopper studie,
která přinesla důležité informace o zkušenostech evropských spotřebitelů v prodejních místech.
„Považuji za zásadní, abychom rozuměli, proč spotřebitelé dávají přednost hotovosti.
Hotovost stojí každého Evropana každoročně průměrně 130 eur, nicméně mezi spotřebiteli
přetrvává zakořeněná představa, že je zadarmo. Čtyři pětiny maloobchodních transakcí stále
probíhají v hotovosti,“ uvedl Luke Olbrich, vedoucí úseku debetních karet společnosti MasterCard Europe.
Podle průzkumu evropští spotřebitelé vítají platební karty. Rozšiřující se akceptační síť a důraz na bezpečnost
podporují důvěru spotřebitelů v platební karty. Tyto dvě podmínky jsou stále považovány za zásadní při používání
karet. Většina respondentů vnímala jako slabinu platebních karet omezenou schopnost platit kartou malé částky.
Jako klíčový požadavek, který by pomohl vyřadit ze hry nákladnou hotovost, uvádějí potřebu rychlých plateb.
Jak platí Evropané?
Každá evropská země, kde se průzkum uskutečnil, nabídla velmi odlišné vzorce nakupování a zvyky při placení.
Průzkum frekvence nakupování ukázal, že evropské národy jsou v této kategorii velmi nejednotné. Poláci mají na
kontě nejvíce transakcí za měsíc – průměrně 42 (celkový evropský průměr je jen 34 nákupů). Více než polovina
všech nákupů Poláků (64%) je nižší než 10 eur. Hotovostí místo kartou nejčastěji platí Italové (75% všech
transakcí platí v hotovosti), následováni Němci a Poláky se 71%, a 68%. Na druhém konci jsou Nizozemci a
Švédové, kteří hotovost používají u méně než poloviny všech nákupů (44% a 28%).
Potřeba mít drobné v kapse
Poláci, kteří nejčastěji nakupují po malých částkách a raději platí v hotovosti, u sebe neradi nosí větší finanční
částky (nosí u sebe 16 až 26 eur) a patří mezi nejčastější uživatele bankomatů – průměrně 5,3krát za měsíc. Na
druhém konci evropského žebříčku jsou Němci, kteří potřebují mít v kapse minimálně 91 eur a každý měsíc
navštíví bankomat průměrně třikrát (2,8).
Vliv maloobchodníků
Velký vliv na chování spotřebitelů mají podle studie i maloobchodníci. V březnu společnost MasterCard zadala
provedení analýzy typu „mystery shopping“ v Turíně, Mnichově, Manchesteru, Varšavě, Göteborgu a Rotterdamu.
Kromě Turína a Mnichova akceptovalo karty bez výhrad 94% až 100% maloobchodníků. Poměr v obou uvedených
městech je výrazně nižší – 69% maloobchodníků – a odráží přetrvávající důvěru v hotovost v obou zemích.
Co brání spotřebitelům v širším používání karet?
Průzkum společnosti MasterCard zkoumal hlavní překážky v používání karet oproti hotovosti, jak je vnímají
spotřebitelé. Ve všech zemích byla jako problém vnímána rychlost placení, zejména při nákupech pod 10 eur.
Spotřebitelé v Evropě mají pocit, že platba za malý nákup se současnými debetními kartami trvá příliš dlouho a
nechtějí zdržovat další kupující. Tento důvod uvedlo 41% všech spotřebitelů, přičemž rychlost vadí nejméně
Italům (25%), zatímco nejnetrpělivější u pokladny jsou Švédové (53%).
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Vyhrajte s MasterCard cestování s přáteli po Evropě
Společnost MasterCard připravila pro držitele svých karet soutěž s názvem „4 země, 4 města, 4 dobří přátelé:
k nezaplacení“. Kampaň je určena pro zákazníky, kteří budou v období od 10. června 2010 do 31.
srpna 2010 platit za své nákupy v zahraničí kartou MasterCard. Jako hlavní cena je připraven pro
výherce speciální zájezd po Evropě, soutěží se i o řadu dalších atraktivních cen.
Praha, 10. června 2010 - Společnost MasterCard připravila pro své zákazníky exkluzivní soutěž
nazvanou „4 země, 4 města, 4 dobří přátelé: k nezaplacení“. Soutěž je určena pro všechny
držitele osobních platebních karet MasterCard nebo MasterCard Electronic, kteří svoji platební kartu použijí
k platbě za zboží nebo služby na kterémkoliv obchodním místě mimo území České republiky v období od 10. 6.
2010 do 31. 8. 2010. Následně stačí, aby držitel karty zaslal SMS zprávu, kde popíše svůj zážitek s přáteli
k nezaplacení ve správném formátu na telefonní číslo +420 736 363 363.
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Formát soutěžních SMS zpráv je MCmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraTEXT a text musí být v max. délce 320
znaků. Zaslané soutěžní SMS texty bude posuzovat odborná porota. „Výhercem hlavní soutěže se stane deset
držitelů platebních karet, kteří v období trvání soutěže uskuteční platbu kartou v zahraničí a jimiž zaslanou SMS
zprávu vyhodnotí odborná porota jako jednu z deseti nejlepších soutěžních SMS zpráv. Šanci na výhru budou mít
texty, které nejvýstižněji naplní slogan naší soutěže: zážitek k nezaplacení,“ říká Pavel Javorský, obchodní ředitel
MasterCard Europe pro Českou republiku.
První cenou v této soutěži je exkluzivní zájezd pro výherce a jeho tři přátele v celkové hodnotě 400000 Kč po
Evropě (4 země/4 města/4 osoby/8 dní) od cestovní kanceláře FISCHER. Poukázku nelze vyměnit za peněžní
hotovost. Výherci druhého až pátého místa získají 3 fotoaparáty Canon v hodnotě 50000 Kč. Pro šesté až desáté
místo je připraveno 5 DVD přehrávačů Philips v hodnotě 10000 Kč.
V rámci toho projektu bude probíhat také vedlejší soutěž, kdy díky internetovému hlasování rozhodne o vítězi
veřejnost. Výhrou ve vedlejší soutěži, jejíž vítěze určuje veřejnost, je 12 poukázek na víkendový pobyt pro dva
v Hotelu Kempinski ve Vysokých Tatrách. „Internetová soutěž bude probíhat ve dvanácti týdnech, kdy každých
sedm dní vzejde z internetového hlasování jeden vítěz. Hlasování pro každý týden začíná vždy následující čtvrtek
po konci předchozího soutěžního období (formát čtvrtek – středa). Každý hlasující může dát každý týden z jedné
IP adresy 5 hlasů libovolným soutěžícím,“ upřesnila Tereza Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe
pro Českou republiku a Slovensko.
K soutěži bude pořadatelem zřízena telefonická linka +420 234 718 505 určena pro případné dotazy soutěžících.
Linka bude dostupná v pracovní dny od 9:00 – 17:00 hodin a bude obsluhována živým operátorem. Speciálně pro
tuto soutěž jsou také zřízeny webové stránky www.mastercard.cz/soutez, kde bude probíhat hlasování
vedlejší soutěže a je zde také veřejně zpřístupněný herní plán nebo podmínky celé soutěže.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU
FEST International film festival - Training ground 2010
Praha, Espinho, červen 2010 - Ve dnech 20.-27.6.2010 se za podpory společnosti MasterCard ČR vydala skupinka
studentů Filmové akademie na mezinárodní setkání filmařů a studentů filmových škol
do severoportugalského městečka Espinho, poblíž Porta. Jinak poklidné přímořské
letovisko se na jeden týden na konci června proměnilo v útočiště začínajících i
profesionálních filmařů z celého světa. Po šest dní probíhaly workshopy a prezentace
pod vedením vysoce respektovaných představitelů filmového umění v čele s
švýcarským dokumentaristou Christianem Freiem, držitelem několika mezinárodních
ocenění. O své zkušenosti se spolu s dalšími profesionály podělil i Larry Smith,
kameraman filmu Eyes Wide Shut (1999) režiséra Stanleyho Kubricka.
Program nabídl široký výběr témat - light design, set design, storyboarding, možnosti
financování a distribuce audiovizuálních děl, nové trendy v oblasti audiovize, využití
nových technologií, budoucnost filmu, scénáristika a dialogy, práce s hercem, střihová
skladba, filmová hudba, zvuk, metody postprodukce, 3D počítačové animace a triky,
atd ... Současně s Training ground 2010 probíhal i mezinárodní festival studentských
filmů, jehož večerní program dodal celé akci velice přátelskou a odlehčenou atmosféru.
Více o setkání na http://fest.pt/trainingground2010/
Celovečerní dokumentární filmy Christiana Freie:
http://www.war-photographer.com/
http://www.giant-buddhas.com

cardmag | text a foto lenka kotlánová, university tampere
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Skončila Diners - Weco Tour 2010
Celý druhý ročník Diners-Weco Tour se těšil velkému zájmu. Každého ze čtyř turnajů se
zúčastnilo kolem 100 hráčů.
Hrálo se na hřištích menších i větších. První květnový turnaj se konal v Beřovicích, v červnu se hráči podívali do
Mariánských Lázní, v červenci si zahráli v Českém Krumlově a v srpnu zakončili cestu po českých hřištích
v Sokolově. O turnajích v Beřovicích a v Mariánských Lázních jsme přinesli krátký článek již v minulém vydání
Cardmagu. Zbývá tedy komentovat dění na zbývajících dvou turnajích v Českém Krumlově a v Sokolově.
Padaly nejen teplotní rekordy. Českokrumlovské hřiště hráčům i navzdory vysokým teplotám docela přálo a
hendikep zde zlepšila řada účastníků. Zcela jistě tomu napomohly relativně krátké
jamky. I tak se ale hráči museli vypořádat se složitým terénem i zapískovanými
greeny, a to zvládli skutečně více než dobře. Padl dokonce i rekord hřiště!
Postaral se o to Petr Makovský (HCP 4,7) výslednými 66 ranami (43 bodů). I
výkony ostatních však byly obdivuhodné. Díky řadě partnerů bylo skutečně o co hrát, a tak vítězové odjížděli
pokaždé s krásnými cenami. Mezi vítěze se zařadil i olympijský vítěz, desetibojař Roman Šebrle, který skóroval
díky 290 metrů dlouhému drivu.
Vyhlašovaly se celkové výsledky. Sokolov patří k nejoblíbenějším hřištím této tour a turnaje organizované či
spolupořádané společností Diners Club se zde konaly již mnohokrát. Velký zájem o účast tak vyvolal samozřejmě i
letos. Navíc se jednalo o závěrečný turnaj celé tour, kde byli vyhlášeni kromě turnajových výsledků také nejlepší
hráči v každé kategorii za letošní rok. Po celý den zde vládla jako obvykle příjemná atmosféra a všichni účastníci
se dobře bavili i díky perfektně připravenému hřišti a chutnému občerstvení.
Tour bude pokračovat i příští rok. Nové vložené soutěže best birdie shot a longest second drive, které se
hrály vedle tradičních vložených soutěží, se účastníkům zalíbily, a tak není pochyb, že se s nimi potkají i na
turnajích v roce 2011. „Naše malá tour se stala oblíbeným místem setkávání jak s obchodními partnery, tak
s klienty. Už nyní plánujeme pomalu další, v pořadí již třetí ročník a doufáme, že bude stejně úspěšný. Něco málo
o něm snad prozradíme už na posledním turnaji,“ říká Miloslav Bouček ze společnosti Diners Club. Závěrečný
turnaj proběhl 26. srpna na hřišti v Sokolově.
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O síle návyků, vědomé pozornosti a Leadershipu pro život
„Věřím, že přišel čas více tvořit sami pro sebe“
Leadership - slovo, které zatím nemá dobrý český ekvivalent. Víc než o terminologii však jde o obsah tohoto
slova. Moje setkání s Emanuelem Byrtusem se točilo kolem podstaty leadershipu, jak jej v sobě objevit a rozvíjet.
Ptala jsem se na jeho osobní cestu a vytrvale z něj „tahala“ návody a rady. Otázek jsem měla spoustu a neustále
jsem objevovala další a další. Inspirujte se, testujte, co funguje právě pro Vás. Žijte. Tady a teď.
Jeanne Bočková Kašpaříková: Emanueli, co je podle Tebe podstatou leadershipu?
Emanuel Byrtus: Když to velmi zjednoduším, leadership pro mne znamená vést. Chtěli bychom vést své děti,
týmy, firmy i celou společnost. Ne vždycky se nám to daří. Tajemství a podstata je v tom, že potřebujeme umět
především vést sebe a prostřednictvím sebe ovlivňovat, eventuelně vést, okolí. Pořád vidím, jak paradoxně
upíráme pozornost na to, jak vést a ovlivňovat okolí, avšak podstata leadershipu je
„ve mně“. U
leadershipu platí princip zevnitř ven. Moje „já“ ovlivňuje mého partnera, osobního nebo obchodního, naše
partnerství ovlivňuje rodinu nebo tým, rodina nebo tým ovlivňuje společenství nebo firmu a potažmo společnost.
Šíří se to jako když hodíš kámen do vody, šíří se to ode mne, od jednotlivce, dál. Vedení znamená ovlivňování.
Leadership, vedení, je pro mne o ovlivňování.
JBK: Kde se leadership tvoří? Je to talent nebo se dá objevit, rozvinout? Dá se leadership naučit?
Emanuel Byrtus: Leadership se opravdu tvoří ve „mně“. Můj vnitřní nehmotný leadership myšlenek a emocí
vyzařuje navenek v mém chování, v mých akcích, činech, slovech. Zcela určitě v leadershipu hrají roli dispozice a
někteří lidé je mají přirozeně větší, to je třeba připustit. Zvláště pak některé typy osobností mají přirozené
dispozice stát se leadery. Ale tak jako ve všem, i v leadershipu, existuje kromě dispozic a talentu obrovská
příležitost formovat způsob svého myšlení a emočního prožívání tak, abych byl skutečně dobrým leaderem v tom
nejpozitivnějším slova smyslu. Leaderem především sebe sama a následně leaderem okamžiku, situace, okolí,
týmu, projektu, čehokoliv. Svým vlivem můžeš v konkrétním okamžiku ovlivnit a vést velkou skupinu lidí.
Za leadera bych označil toho, kdo ovlivňuje pozitivním, smysluplným způsobem nějakou situaci a vše kolem ní.
Znovu zdůrazňuji: pozitivním a smysluplným způsobem, protože
známe z historie, že leader a leadership může být zneužit.
Vnímám leadera jako pozitivní osobnost, která přináší společnosti
hodnoty. Leader je tvůrcem takových hodnot, které společnosti
prospívají. Leadership pro mne znamená mít vliv. Pokud se
bavíme o tom mít vliv na sebe, tak ten, kdo dokáže
efektivně, silně, smysluplně ovlivňovat sebe, je leader.
JBK: Mluvíš tedy o vnitřním leadershipu, rozumím tomu
dobře? Jak jej můžeme sami v sobě rozvinout?
Emanuel Byrtus: Vědomou pozorností. Vědomá pozornost
nám umožňuje vědomé ovlivňování. Jsme bytostí návyků a
ne všechny návyky, které jsme si vytvořili na úrovni myšlení,
emocí a chování slouží dobře našemu „leaderovi“. Některé mu
opravdu škodí, neposilují jeho schopnost ovlivňovat, řídit a vést
zevnitř sám sebe. A bohužel my, pokud poutáme pozornost na
sebe, pak ji poutáme na svůj návyk na úrovni chování. Tento
přístup, jak se ukazuje, není příliš účinný. To protože našemu
chování předchází nějaký myšlenkový proces a emoce. Mnohdy
bychom se rádi zachovali jinak, víme, jaké bychom chtěli mít
chování, kompetence, co bychom chtěli udělat jinak. A přestože
to víme, tak nás něco drží zpět v původním vzorci chování. A to
něco je právě odchylka na úrovni myšlení a emocí. Negativní
návyk na úrovni myšlení a emocí. Negativním návykem a
chováním může být například nedůvěra, přesvědčení, že nemůžu
věřit lidem. Náš návyk vznikl v minulosti, na základě nějaké zkušenosti a jak říká Claudio Naranjo: „Do našeho
systému se dostala falešná data.“ Neboli špatné řídící myšlenky. Často podle těchto myšlenek, která vznikly někdy
v minulosti, reagujeme v přítomné situaci. A tím se stáváme nekvalitním leaderem okamžiku. Protože do
současného okamžiku promítáme absolutizovanou minulou zkušenost. Třeba v dané situaci žádné nebezpečí
není, může to být úžasná příležitost! Ale má nedůvěra zakódovaná v minulé myšlence říká, jen jestli je to pravda,
radši do toho nepůjdu …
JBK: Jak z toho ven? Jak se zbavit těchto falešných návyků?
Emanuel Byrtus: Tajemství je v „teď a tady“, v přítomném okamžiku. Vědomě tvořit myšlenky, které mi
přinášejí skvělé pocity a tím pádem energii, která mne vede ke správným činům, adekvátním přítomnému
okamžiku.
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JBK: Znamená to tedy „vymazat minulost“?
Emanuel Byrtus: Minulost se zcela vymazat nedá. V naší mysli pořád bude. Ale znamená to myslet a prožívat
situaci přítomného okamžiku takovou jaká je, ne takovou, jaká se jeví být na základě naší minulé zkušenosti. Ne
vymazat minulost, ale odpojit se od ní tím, že jsem plně v přítomném okamžiku. Všichni jsme to již
někdy zažili: máš skvělou myšlenku, pozitivní energii a jdeš hned do akce. Je to rychlá dynamická akce v souladu
se situací, ve prospěch situace. Nepřemýšlíš. Tvé myšlenky, pocity a činy jsou v souladu. Pak jsme až překvapeni,
jak to jde snadno. Někdy lidé říkají: „Kdybych nad tím přemýšlel, tak bych do toho nešel.“ Byli v přítomné chvíli a
konali ryze podle vnitřního vedení, vnitřních impulsů. Zkreslení minulostí v té chvíli vlastně vytěsnili. To pro mne
znamená odpojení od minulosti a cestu k vytvoření nových návyků na rovní myšlení, pocitů a projevu v chování.
To je celostní přístup ke změně a tvoření nového, žádoucího myšlení a chování.
JBK: Emanueli, mluvíš o vědomé pozornosti, vědomém tvoření - jak začít?
Emanuel Byrtus: Nejlépe je začít tak, že věnuji část své pozornosti, vnímání, tomu, co se děje
v mé mysli a hlavně v mých pocitech. Protože jen ten proces, který si vědomě uvědomuji, můžu
vědomě ovlivňovat. Opět je to o našem návyku. Náš návyk vrhá naši pozornost stále ven. Dobrá zpráva je, že
je to jen návyk. Je to soubor nervových okruhů, které „vrhají naši pozornost“ ven. Návyk lze změnit. Protože
plasticita nervových okruhů je nekonečná. Podle nejnovějších výzkumů jsme schopni vytvářet nové nervové
okruhy až do pozdního věku. Takže prohlášení „na to už jsem starý“ je paradigma, jedna z řídících myšlenek
(mentální návyk), která, když jí uvěříš, tak se podle ní chováš. Na tom je vidět, jakou sílu může mít jedno falešné
prohlášení a náš návyk. Nebo takové prohlášení „s tím se už nedá nic dělat“. To je také pěkné paradigma, „účinné
a pomáhající“ L Nebo „změna je problém“ – to je také „užitečné“ paradigma v dnešním světě, kdy každou vteřinu
je něco jinak. Tato paradigmata neodpovídají realitě. Tohle mohla být realita, která se člověku jevila třeba před
sto lety. Realita naší doby je, že změny jsou stále rychlejší. Avšak paradigmata jsou předávána i dědičně,
výchovou, společností. My pak zůstáváme s touhou, aby se svět neměnil a bylo v něm tím pádem více jistot.
Alespoň ne tak rychle. A svět se mění stále rychleji, to je realita. Vlastně v sobě živíme myšlenky, na
základě zkušeností, na kterých lpíme, které jsou staré třeba staletí nebo desetiletí. Na základě
starších zkušeností jak našich, tak našich rodičů chceme reagovat v přítomném okamžiku. A divíme
se, že to nefunguje. V době, kdy v průběhu jednoho měsíce nastávají pronikavé změny. Naše staré myšlení
nestačí tempu nového vývoje. Nestačí mu proto, že na něm lpíme. A o svých zkušenostech chceme
přesvědčit naše děti. Děti nejsou zatíženi zkušeností a minulostí, reagují v přítomném okamžiku a
vůbec nás nechápou. A my se snažíme do nich naše zkušenosti dostat …
JBK: Jak v praxi funguje spojení emocí a leadershipu?
Emanuel Byrtus: Jedna z nejdůležitějších věcí je právě spojení emocí a leadershipu. Emoce jsou energie.
Buď máte chuť něco dělat, být leaderem okamžiku nebo máte strach či odpor. Stejně důležité je, že emoce jsou
signálem způsobu našeho myšlení. Máš-li negativní emoce, velmi pravděpodobně jsi před tím měla negativní
myšlenky. Myšlenek je 40.000 – 50.000 za den, zkus je všechny vědomě zachytit – to nejde. Ale své pocity jsi
schopna vnímat, kdy přichází smutek, nechuť, rezignace … Když takové pocity přichází, je to pro nás signál, že na
vědomé a hlavně na nevědomé úrovni se odehrávají myšlenky, které vyvolávají tento typ emocí. A to je
příležitost vědomě začít tvořit myšlenky, které ti přinesou pozitivní energii. Mysli na to, co chceš a
říkej to, co chceš. Mysli na to, co se ti daří a jak se ti to daří …
Když bych to zjednodušil, tak být leaderem znamená být také leaderem emocí. A světoví leadeři toho mistrně
využívají. Emoce jsou nakažlivé. Co myslíš? Můžu dobře, opravdu dobře řídit a vést, když mám „blbou“ náladu? Je
šíření dobré energie blábol nebo fakt? Je pravda, že mohu lidi nabudit nebo otrávit? Ano, mohu je nabudit a
mohu je také skutečně otrávit. Je pravda, že mohu sebe nabudit nebo otrávit? Když odpovíš ano, je to super.
Bereš za své emoce odpovědnost. Spousta lidí však tyto situace a emoce svádí na ostatní a říkají: já za to
nemůžu, to oni, dítě, manžel, šéf, zákazník …
JBK: Mají se emoce vůbec do pracovních vztahů plést? A do vztahů vůbec?
Emanuel Byrtus: Zkus to udělat tak, aby se tam nepletly. Emoce mohu potlačit. Ale když je potlačím, přicházím
o energii. Na potlačení dokonce musím vynaložit energii, a ta mi pak chybí. Pokud potlačíš emoce, chybí ve
vztazích radost, chuť, vášeň.. To všechno jsou emoce. Je mnohem lepší naučit se emoční energii užívat a
využívat. Protože je to prostě energie. Jsem si jist, že manažer by měl být tvůrce emočního klimatu, tedy
energie, chuti a radosti z práce na pracovišti. Nejdřív však musím být leaderem emočního klimatu u
sebe, přicházet ráno pozitivně naladěn s úsměvem a chutí, a pak tuto náladu šířit kolem sebe. A to přesto, že se
kolem mne všechno neodehrává tak, jak bych si představoval. Ale když se nechám otrávit, otravuji všechny
kolem. A ještě to i říkám „jsem takový otrávený, jsi také tak otrávený z té situace ve firmě?….. a už se to šíří.
Řídící myšlenka mi v takovém případě říká „mám právo být otrávený, když je to takové ….“. Tento princip platí ve
všech vztazích, nejen v pracovních.
JBK: Jaká je Emanueli tedy správná odpověď: Mám nebo nemám právo být otrávená?
Emanuel Byrtus: Ano, máš právo být otrávená, ale musíš si uvědomit také důsledky na svou náladu, na svůj
výkon, na náladu a výkon okolí a v konečném důsledku na své zdraví. Užij si své otrávenosti. Ano, máš právo být
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otrávená, ale důsledky na Tebe jistě dopadnou. A čí je to zodpovědnost, za tyto důsledky? Tvoje. To je další
přirozený zákon. Neznamená to ale potlačovat emoce, protože potlačování emocí je destruktivní. Na to
spotřebuješ energii. Můžeš ustát emoce v neutrálu, nedat nic najevo, to je však také vysilující a únavné. Lidé si
na to časem zvyknou. Ale pak nemají energii k tomu, aby budili svoje nadšení a tím nakazili okolí. Funguje to jako
v Ohmově zákoně: Narůstá-li odpor, narůstá napětí, klesá energie. Potlačení je odpor. Díky potlačení setrváváš
v odporu. To, abys zůstala stát zdánlivě bez emocí, Tě stojí energii, abys nevyjádřila svoje potřeby, abys
nevyjádřila sebe.
JBK: Emanueli, můžeš přiblížit svoji cestu osobního růstu? Kde jsi začal, kde jsi a kam směřuješ?
Emanuel Byrtus: Nerad vzpomínám, možná do jisté míry rád zapomínám, protože si chci víc užít toho, co je teď
a tady. Ale dobře, někdy je to potřeba. Moje cesta se odvíjí od toho, že mám dlouhodobě vnitřní potřebu lépe
zacházet sám se sebou. Udělal jsem se sebou dohodu, když už jsem celému procesu svojí vnitřní cesty lépe
rozuměl, že to nejdůležitější po čem toužím, je cítit se dobře, přestože se kolem mne vždycky neděje to „dobře“.
Takže posledních patnáct let hledám a objevuji a testuji na sobě nástroje a způsoby, jak se cítit dobře. Objevené
chci hned sdílet. Nečekám, až to bude dokonalé, ideální. Mám vnitřní potřebu, která souvisí s mým typem a
hodnotami, sdílet to, co je pro mne, pro mou rodinu, pro skupiny, které vedu, užitečné. Pořád vědomě vnímám,
tvořím a pozoruji - zapojování nových prvků a objevů, neurověd, které studuji, nových zákonitostí, poznatků jak
v západních vědách tak ve východních filozofiích. Extrémně mne zajímá užití těchto poznatků v praxi. Jaký to má
dopad v mém životě. Přečtu si to, zkouším u sebe, se skupinami a postupně zapojuji do programů.
JBK: Co Ti Tvoje cesta přinesla?
Emanuel Byrtus: Moje cesta mi přinesla život. Víc a víc jsem tvůrcem svého života ve všech jeho rovinách.
Přinesla mi nadšení, radost, lásku. A taky vnitřní klid. Pro mne je to úspěch.
JBK: Co bys ze svých zkušeností doporučil každému, bez ohledu na jeho pracovní pozici, pracovní
zařazení?
Emanuel Byrtus: Věnuj víc pozornosti sobě. Jednoznačně. Především tomu, co se děje v Tobě. A vytvoř to, co
chceš Ty. Mám pevnou víru v tom, že lidé jsou tvůrci, že jsou stvořeni k tvoření sebe a prostřednictvím sebe
k tvoření všeho kolem. Věřím, že pozornost se otočí. Ptáš se jak? Lidstvo vytvořilo spoustu úžasných věcí, jen se
podívej kolem sebe - věda, technika, lékařství - lidé jsou tvůrci. Je to jen o tom, kam svoji tvůrčí pozornost
zaměří. Věřím, že přišel čas více tvořit sami sebe. Tedy být leadery.
JBK: Co oceňuješ na lidech, kteří se do takové práce na sobě pustí?
Emanuel Byrtus: Říkám jim skutečně „Oceňuji Tě.“ Važte si toho, co jste, kým jste, co máte. Jste bohatí lidé.
Jste dokonalí - v tomto přítomném okamžiku - teď a tady. Protože kdybyste uměli lépe nebo více, tak byste to
určitě udělali. Tedy přijměte a milujte to, co máte a kým jste. A tvořte to, co chcete mít a především to kým
chcete být. Protože tyto archetypy přijetí (milující žena v nás) a tvoření (muž v akci) je potřeba přirozeně propojit.
JBK: Emanueli, děkuji za rozhovor.
Emanuel Byrtus. Lektor, konzultant a kouč. Většinu času věnuje osobnímu koučování, přípravě
a realizaci programů osobnostního rozvoje a emoční inteligence. Absolvoval řadu zahraničních
studijních pobytů a programů: manažerské studium NEBS Management, Llandrilo Technical
College, studijní stipendium v USA na Trifold School of Enneagram, certifikační program pro
učitele Enneagramu EPTP u Helen Palmer, M.D. Davida Daniele (USA), tréninkové programy SAT
I a II v SAT institute u chilského psychiatra Claudija Naranja (Itálie). Spolupracuje s Expertis
Praha s.r.o.
cardmag l Jeanne Bočková Kašpaříková l květen 2010
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
Masking
Maskování

Metoda utajení segmentu dat při zobrazení. Maskování se používá tam, kde
neexistuje provozní požadavek na zobrazení celého čísla karty (PAN).

Merchant
Obchodník

Pro účely PCI DSS je obchodník definován jako subjekt, který akceptuje
platební karty s logem některého z pěti členů PCI SSC (American Express,
Discover, JCB, MasterCard nebo Visa) k platbě za zboží a/nebo služby.
Obchodník, který akceptuje platební karty k platbě za zboží a/nebo služby
může být i poskytovatelem služby, pokud prodávané služby vedou
k ukládání, zpracování nebo přenosu dat držitele karty pro jiné obchodníky
nebo poskytovatele služeb. Například ISP je obchodník, který akceptuje
platební karty k měsíčnímu zúčtování, ale je i poskytovatelem služby, pokud
je hostitelem obchodníků jakožto zákazníků.

Monitoring

Užití systémů nebo procesů, které trvale dohlížejí na počítačové nebo síťové
zdroje za účelem varování obsluhy v případě výpadku, alarmu nebo jiných
předem určených událostí.

MPLS

Zkratka pro „Multi Protocol Label Switching” (víceprotokolové identifikační
přepínání). Síťový nebo telekomunikační mechanismus určený ke spojování
skupiny paketově přepínaných sítí.

NAT

Zkratka pro „Network Address Translation” (překlad síťové adresy). Též
známo jako síťové maskování nebo IP maskování. Změna IP adresy
používané v jedné síti na jinou IP adresu známou v síti jiné.

Network
Síť

Dva nebo více počítačů vzájemně propojených za účelem sdílení zdrojů.

Network Components
Síťové komponenty

Mimo jiné i firewally, spínače, routery, bezdrátové přístupové body, síťová
zařízení a další bezpečnostní zařízení.

Network Security Scan
Kontrola síťové bezpečnosti

Proces, kterým jsou systémy subjektu na dálku kontrolovány se zaměřením
na slabé stránky pomocí manuálních nebo automatizovaných nástrojů.
Bezpečnostní kontroly zahrnující kontrolu interních i externích systémů a
hlášení služeb dostupných síti. Kontroly mohou identifikovat citlivá místa
operačních systémů, služeb a zařízení, která by mohli využít jednotlivci se
závadnými záměry.

Network Segmentation
Síťová segmentace

Prostředek omezení rozsahu hodnocení PCI DSS formou redukce velikosti
prostředí dat držitele karty. Za tímto účelem by systémy, které neukládají,
nezpracovávají ani nepřenášejí data držitele karty, měly být kontrolními
prvky sítě izolovány od systémů, které ukládají, zpracovávají a přenášejí
data držitele karty. Viz část věnovaná segmentaci sítě v příručce Požadavky
a postupy hodnocení bezpečnosti PCI DSS - další informace o užití síťové
segmentace.

více na
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GALERIE REKLAMY

Ambient Media for “Death Proof” movie by Tarantino on DVD – 2008
Source : Adsoftheworld,
Agency : New Message Amsterdam (Netherlands)

AA mbient – Hamley’s “the biggest toyshop in the world” – 2000
Source : EPICA Annual,
Agency : Ogilvy & Mather (United Kingdom)

The Hairdressers / Ambient – 2007
Source : Chip Shop Awards Best Ambient
Agency : MDA creative (United Kingdom)

IKEA Home furnishings – 03/2010
Paris Subway Station Ambient
Agency : Ubi Bene (France

cardmag l roman kotlán l www.joelapompe.net
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KALENDÁŘ AKCÍ
Termín

Název akce

Místo

Pořadatel/registrace

EFMA Cards & Payments 2010

Paris

EFMA

SEPA

Praha, Kongresové centrum
ČNB

ČNB, ČBA

Annual CCE Retail Banking

Praha, Corinthia Hotel

Jakob Fleming

Mobilní platební služby

Praha, hotel Marriott

IIR

22. - 24.11. 2010

Cardforum

Seč, Hotel Jezerka

SBK

07. - 09.12. 2010

Cartes

Paris, Villepinte Exhibition
Centre

Comexposium

19. - 20.01. 2011

Nordic Card markets

24. - 26.02. 2011

European Card Acquiring Forum

15.-17.09.2010
21.09.2010
21. - 22.09. 2010
2.11.2010

Stokholm
Berlin

www.hairatelier.cz

cardmag no 3/2010

Smi Group
Empiria Group

m: 777 100 339

70

© září 2010

cardmag no 3/2010

71

foto
©
©
září 2010

robert vano

PODPORUJEME
Festival v Písku podesáté
Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2010 se bude konat v pořadí již 10. jubilejní ročník Mezinárodního festivalu studentských
filmů Písek 2010. „Kulatá“ číslovka signalizuje tradici, ale i skutečnost, že mezinárodní přehlídka studentské
filmové tvorby má pevné a platné místo v kulturním kalendáři nejen Jihočeského kraje, ale sahá daleko za
regionální i státní hranice republiky. Dokladem je i skutečnost, že funkce předsedkyně mezinárodní poroty
festivalu se tentokrát zhostí Dr. Eva Zaoralová, umělecká ředitelka MFF Karlovy Vary.
Posláním a smyslem festivalu je umožnit studentům filmových škol - tedy nastupující generaci filmařů - nejen
účast na praktické přípravě a zajištění každého festivalového ročníku ve všech jeho organizačních složkách, ale i
možnost konfrontace svých školních snímků s ostatními studenty z celého světa. V rámci pestré palety workshopů
a diskusí nejen s filmovými profesionály je prostor pro výměnu názorů a zkušeností na širokou škálu otázek a
problémů. Festival je jedinečnou příležitostí k navázání kontaktů se zahraničními kolegy tak, aby společně měli
možnost již dnes začít hledat svým budoucím dílům cesty na plátna zahraničních kin. Osobní kontakty jsou
rozhodujícím faktorem při spojování tvůrčích sil v rámci Evropské unie a klíčem dostat se i mimo evropský
kontinent.
Proto se organizační výbor snaží získat tematicky i národnostně co nejpestřejší kolekci studentských snímků do 30
minut v oblasti hrané, dokumentární a animované tvorby, z nichž komise, složená ze studentů a jejich pedagogů,
vybere ty nejzajímavější pro soutěž, ale i do informativních,
mimosoutěžních bloků. S vybranými snímky pak přijíždí do Písku
nejen jejich tvůrci, ale i pedagogové - i pro ně je festival cenným
impulsem ke srovnání a hodnocení, ať už prostřednictvím
filmového plátna, či v osobních debatách. Desátý ročník
samozřejmě vyzývá k přípravě retrospektivní přehlídky snímků
oceněných v minulosti na píseckém festivalu. Právě s touto
kolekcí bude seznámena nejširší veřejnost s následným
obohacením o vítěze MFSF ´10.
Jubilejní ročník bude mít i velice silný humanitární akcent. V rámci festivalu se představí tvůrci a jejich krátké
filmy, které vznikly v ČR, ale i v zařízeních pro hendikepované z Belgie (pro informaci např. se zařízením Les
Pomms d ´Or v Elignies de Saint Anne udržují pořadatelé festivalu dlouholeté kontakty), Francie, Švýcarska,
Kanady. Spolupráci přislíbili pořadatelé pražského festivalu Mental Power Prague Film Festival a zvažuje se
možnost aktivního a funkčního zapojení některého z jihočeských ústavů sociální péče.
Bilanční, desátý ročník nabídne větší prostor pro prezentaci tvůrčích aktivit studentům píseckých středních i
vysokých škol, ale i uměleckým školám v rámci i mimo rámec jihočeského regionu. Věřme, že i tematicky
zajímavé workshopy, vedené špičkovými odborníky, které i v minulosti měly vysokou účast a těšily se zájmu laické
i odborné veřejnosti, budou lákavou pozvánkou na jubilejní festival.
Více než v kterémkoliv předchozím festivalovém ročníku si přejme, aby na přelomu září a října tohoto roku patřil
Písek mladým umělcům a milovníkům umění, aby se stal místem poznávání a propojovaní evropských a světových
kultur.
cardmag l roman kotlán l redakčně upraveno s využitím textu na www.filmfestpisek.cz
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2010
pořadí

beach

fotbal

volejbal

squash

human soccer

st. tenis muži

st. tenis ženy

1.

2.

3.

cardmag l roman kotlán l více informací o hrách naleznete na www.cardopen.cz
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