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EDITORIAL …  
 
 
 
 
Nahraďme diktát ekonomiky vzdělanostní společností  

  

Je zajímavé sledovat počínání států, společností či jedinců jak přestávají věřit všemu kolem sebe … 
s výjimkou zlata. Ano, řeč je o novodobé zlaté horečce, která v posledních týdnech nabyla obřích 
rozměrů. Ekonomové a odborníci na kapitálové a finanční trhy se předhání v prognózách, co, kdy a 
jak nastane, stratégové, političtí pozorovatelé a komentátoři modelují různé situace na lokálních 
resp. globálních trzích či v různě rozvinutých ekonomikách. S mírnou nadsázkou lze říci, že pokud 
někdo tuší co nastane, tak to jsou především hollywoodští scénáristé a filmaři … 
  

Jsme téměř na vrcholu nestability; cokoli, co nás napadne, může být interpretované jako černé či 
bílé, sladké či slané, pravdivé či lživé. Je nejvyšší čas se vrátit na počátek k podstatě dějů, situací či 
okolností, které nás obklopují.  
  

Je nezbytné více podporovat svobodu projevů po vzdělanosti, po hledání řešení problémů, 
nepodřizovat vše pouze diktátu ekonomiky, je nutné podporovat kvalitu společnosti, různost a touhu 
po vzdělanosti. 
  

Začít může každý u sebe, každý občan by měl být vzdělán alespoň natolik, že by přesně věděl, zač 
stojí tzv. průzkumy veřejného mínění …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Nový zákon o finančním arbitrovi 

  

Praha, 9. června 2011 - Poslanecká sněmovna 
schválila změny 
v zákonu o finančním 
arbitrovi s účinností od 

1.7.2011. Aniž si činíme nárok na úplnost, 
chceme upozornit na některé institucionální 
změny v postavení a chápání činnosti 
Kanceláře finančního arbitra.  
  

Základní změna spočívá v rozšíření záběru FA při 
rozhodování sporů na nové okruhy institucí. FA může 
vystupovat při rozhodování sporů mezi 
  

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli 
platebních služeb při poskytování platebních služeb, 
  

b) vydavateli elektronických peněz a držiteli 
elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně 
elektronických peněz, 
  

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při 
nabízení, poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru (podle zákona č. 145/2010 
Sb., o spotřebitelském úvěru), 
  

d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo 
zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli 
ze standardních fondů kolektivního investování a 
speciálních fondů kolektivního investování, které 
shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, pokud 
je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc 
českého soudu, je příslušný též finanční arbitr. 
Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc 
arbitra. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení 
sporu. 
  

Jinými slovy, nově se institucí rozumí věřitel nebo 
zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru, investiční 
fond, investiční společnost, zahraniční investiční 
společnost, poskytovatel platebních služeb a 
vydavatel elektronických peněz. 
  

Další změna spočívá v přesunu pravomocí zvolit 
finančního arbitra (FA) a provádění kontroly jeho 
činnosti z Poslanecké sněmovny na vládu, místo 
svébytného úřadu pod hlavičkou ČNB se bude jednat 
o organizační složku státu pod MF ČR. Místo volby 
finančního arbitra a jeho zástupce Poslaneckou 
sněmovnou nastupuje institut jmenování přímo 
vládou (na návrh ministra financí).  Dosavadní 
pracovněprávní práva a povinnosti zaměstnanců ČNB 
vykonávající práci pro FA přecházejí na Českou 
republiku, za kterou jedná Kancelář FA. Nadále 
nebude FA vyplácen z prostředků České národní 
banky, ale z prostředků státního rozpočtu a stává se 
součástí moci výkonné, tedy organizační složkou 
státu a nikoliv součástí centrální banky. Za výkon své 
funkce odpovídá arbitr vládě, výroční zprávu o své 
činnosti předkládá Poslanecké sněmovně i vládě.  
  

Ve vztahu k bankám došlo ke změně výše minimální 
sankce, kterou FA ukládá instituci v případě vyhovění 

návrhu navrhovateli z částky 10 000 Kč na 15 000 
Kč, přičemž sankce je příjmem státního rozpočtu. 
Zajímavý je přístup zákonodárce k negativnímu 
vymezení pojmu „spotřebitele“ jako „Spotřebitelem 
se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své 
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 
výkonu svého povolání.“ 
  

Zákon tak odstraňuje stávající nekompatibilitu 
financování činnosti finančního arbitra s právem 
Evropské unie a respektuje též závěry veřejné 
konzultace a dopadové studie vypracované 
Ministerstvem financí. V tomto případě lze poukázat 
na pozitivní vliv EU při úpravách právního řádu ČR na 
úroveň obvyklou ve „standardních demokraciích“, 
neboť finanční arbitr je ve všech zemích Evropské 
unie součást moci výkonné.  
  

cardmag l františek tomášek  
 
 

Nový finanční ředitel v Global  
Payments Europe 

  

Praha, květen 2011 - Pavel Bláha byl jmenován 
finančním ředitelem společnosti 
Global Payments Europe 
s účinností od 1. června, 2011. 

Ve své funkci nahradil Renatou Smutnou, která nově 
zodpovídá za finanční řízení v Číně a dalších 10 
zemích jihovýchodní Asie a Tichomoří. Pavel Bláha 
pracuje v GPE již od roku 1997 a doposud působil 
jako vedoucí oddělení controllingu. 
  

cardmag l roman kotlán l gpe  
 
 

MasterCard a Citibank přinášejí  
jako první v historii ČR karty pro  
bezkontaktní placení 

  

Společnosti MasterCard a Citibank jako první v České 
republice představují platební karty 
obsahující technologii MasterCard 
PayPass. Konkrétně bude MasterCard 
PayPass zabudován v Shell 
MasterCard kreditní kartě, kterou již 
nyní vydává Citibank. Nová 

bezkontaktní platební technologie přináší rychlejší a 
pohodlnější způsob placení. S bezkontaktní kartou 
Shell MasterCard PayPass od Citibank již zákazníci 
nemusejí hledat hotovost, dávat kartu pokladní, ani ji 
vkládat do čtečky, jako tomu bylo dosud.  
  

Praha, 22. června 2011 - Společnosti MasterCard a 
Citibank přinášejí unikátní bezkontaktní platební 
metodu PayPass, která se již osvědčila po celém 
světě, včetně Slovenska, kde PayPass funguje již od 
roku 2008.  
  

„Jsme moc rádi, že můžeme poprvé v historii 
nabídnout českému zákazníkovi platební karty s 
bezkontaktní platební technologií PayPass. Platby s 
MasterCard PayPass se řídí třemi zásadami - rychlost, 
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bezpečí a pohodlí. Tuto kartu stačí prostě jen přiložit 
k bezkontaktnímu platebnímu terminálu a je 
zaplaceno. Kartu držíte během platby v ruce, tudíž ji 
máte neustále pod kontrolou. Bezkontaktní 
technologie je benefitem jak pro držitele karty, kdy 
kartu pouze přiloží ke čtečce a odchází, ale také pro 
obchodníky. Těm tyto platby ulehčují především 
manipulaci s hotovostí a umožňují rychlejší pohyb 
front u pokladen,“ říká Brian Lang, generální ředitel 
MasterCard Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. 
  

Při nákupu již zákazníci nemusejí hledat hotovost, 
dávat kartu pokladní, protahovat ji čtečkou ani 
zadávat PIN, jak tomu bylo doposud. Kreditní kartu 
Shell MasterCard od Citibank stačí jednoduše přiblížit 
ke čtečce, která je schopna si data přečíst na 
bezdotykové bázi, a je zaplaceno. U nákupů v 
hodnotě nižší než 20, resp. 25 EUR není vyžadován 
PIN ani podpis držitele karty. PayPass je proto ideální 
v místech, kde je důležitá rychlost, např. ve 
fastfoodech, trafikách, parkovištích či v městské 
hromadné dopravě. O popularitě této technologie 
svědčí i fakt, že k prvnímu čtvrtletí 2011 bylo ve 
světě vydáno přes 92 miliónů PayPass platebních 
karet. 
  

„Na bezkontaktní kreditní kartě Shell MasterCard od 
Citibank zůstávají všechny 
dosavadní funkce, parametry a 

výhody beze změn. S touto novou kartou můžete 
stále platit obvyklým (kontaktním) způsobem a 
nadále využívat všech jejích benefitů, jako je 
například bonus ve výši 5% z každého nákupu 
pohonných hmot na čerpacích stanicích Shell v celé 
ČR, bezúročné období až 55 dní a mnoho dalších. 
Navíc, díky tomu, že je tato kreditní karta první 
bezkontaktní kartou na českém trhu, mají naši klienti 
výhodu být vůbec prvními uživateli této novinky,“ 
uvedl Bhaskar Katta, ředitel Consumer Bank v české 
Citibank. 
  

Terminály pro bezkontaktní platby budou na český 
trh zavedeny během několika měsíců. Do té doby 
mohou zákazníci platit bezkontaktně téměř po celém 
světě, což je především v letním období zahraničních 
dovolených velkou výhodou. Celkový počet 
obchodníků, kteří akceptují MasterCard PayPass, je 
přibližně 311 tisíc ve 37 zemích světa. Obchodní 
místa akceptující bezkontaktní platby najdeme např. 
ve Velké Británii, Polsku, Turecku, Francii, Švýcarsku, 
na Slovensku a dalších zemích. Zaplatit bezkontaktně 
můžete v londýnském bistru Pret-a-Manger, v 
restauraci McDonald na curyšském letišti, v 
supermarketu Carrefour v Paříži či v bratislavské 
ZOO. Seznam obchodních míst akceptujících 
bezkontaktní platby naleznete například na  
http://www.mastercard.us/cardholder-
services/paypass-locator.html 
  

„Na základě praktických testů mohu potvrdit, že 
transakce prostřednictvím karty PayPass je rychlá, 
jednoduchá a velmi pohodlná. Zaplacení zboží trvalo 
řádově 5 vteřin,“ popisuje svou zkušenost Dalibor Z. 
Chvátal, odborník na platební karty a šéfredaktor 
finančního serveru Měšec.cz, a dodává: „V 
bezkontaktních platebních technologiích vidím cestu 

ke snížení počtu hotovostních transakcí a tím i větší 
komfort pro zákazníky. Karta je bezpečná a navíc 
mezinárodní, takže svému držiteli může ušetřit 
peníze za výběr z bankomatu. Jsem rád, že se na 
český trh tato platební možnost dostává. Ačkoliv 
dnes u nás představuje zajímavou novinku, věřím, že 
za pár let půjde o naprosto běžnou záležitost.“ 
  

cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 

Začal pilotní projekt  
bezkontaktních mobilních plateb 
První Češi zaplatili v obchodě  
mobilem 

  

Praha, 20. července 2011 - Komerční banka, 
Citibank Europe, Globus ČR, VISA Europe 
a Telefónica Czech Republic v hypermarketu 
Globus v pražských Čakovicích zahájily pilotní 
projekt bezkontaktních mobilních plateb 
s reálnými uživateli. Nová technologie přenáší 
platební funkce z klasické platební karty na 
SIM kartu mobilního telefonu. Do České 
republiky tak přichází moderní trend, který 
nadále zvyšuje bezpečnost a komfort při 
placení. Do standardní nabídky by se platební 
karty nahrané na SIM kartu měly dostat již 
v roce 2012. 
  

Dnešním dnem začíná půlroční projekt, jehož cílem je 
získat poznatky z reálného využívání bezkontaktních 
mobilních plateb a připravit se tak na komerční 
spuštění této služby. Do ověřovacího programu se 
zapojí dvě stovky společných klientů společností 
Telefónica a Citibank a dvě stovky společných klientů 
společností Telefónica a Komerční banka, kteří 
mohou novou technologií platit na pokladnách 
v hypermarketu Globus v Chotíkově u Plzně a ve 
třech hypermarketech Globus v Praze (Černý Most, 
Čakovice a Zličín). Platební aplikaci, která je nahrána 

na SIM karty mobilních telefonů 
operátora Telefónica, poskytla 
karetní asociace VISA Europe. 
  

Technologie NFC (Near Field 
Communication) zažívá v poslední době prudký 
rozvoj. Její podporu přislíbila většina velkých výrobců 
mobilních telefonů. V roce 2014 se očekává, že pro 
NFC platby bude na světě k dispozici přes 260 
milionů terminálů. Výhodou telefonů s technologií 
NFC je zejména zvýšení pohodlí a intuitivnější 
používání při platbách. Platby jsou jednoduché a 
zároveň bezpečnější, protože uživatelé mají své 
přístroje neustále pod kontrolou. 
  

„Oblast mobilních plateb na bázi NFC vnímáme 
v Komerční bance jako perspektivní. Jedním 
z hlavních důvodů je, že tato technologie 
umožňuje vytvořit moderní a uživatelsky 
komfortní platební řešení pro naše klienty,“ 
uvádí Sirus Zafar, ředitel Platebních karet Komerční 

banky a dodává: „Komerční 
banka má cenné 
zkušenosti  se zaváděním 

inovací v oblasti platebních karet. Mohli jsme 
proto v rámci projektu připravit potřebnou 
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infrastrukturu pro zavedení mobilních plateb. V rámci projektu budeme sledovat, jak nová služba 
vyhovuje držitelům platebních karet a současně jak se osvědčuje na straně obchodníka. Výsledky 
pilotního projektu budou cennou informací pro směřování Komerční banky v této oblasti v dalších 
měsících a letech.“ 
  

„Visa Europe je evropský lídr v mobilních platbách založených na moderní technologii NFC, 
které probíhají v rámci bezpečné a interoperabilní platformy. Propojení mobilních 
telefonů s platebními systémy je pro nás přirozenou a nevyhnutelnou evolucí a 
cestou do budoucnosti. Platby mobilem nabízejí uživateli vysoký standard 

komfortu, rychlosti a bezpečnosti. Obchodníkům zase přináší nový systém obsluhy klienta. Jsme 
velmi rádi, že jsme mohli podpořit naše inovativní partnery v tomto jedinečném pilotním projektu 
v Česku. Přinese konkrétní poznatky a zkušenosti od účastníků zkoušek této progresivní 
technologie, které budeme moci využít při dalším rozvoji "nové generace" plateb v Česku,“ říká 
Marcel Gajdoš, manažer asociace Visa Europe pro bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou republiku a 
Slovensko. 
  

„Díky svému celosvětovému působení a sdílení globálního know-how se Citibank dlouhodobě daří 
být jedním z lídrů na trhu inovací prostřednictvím řešení a služeb s přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti komfortu a bezpečnosti klientů. NFC je již naším 

druhým projektem v oblasti bezkontaktních plateb. Vzhledem ke stále stoupající oblibě chytrých 
telefonů a technologickému pokroku v telekomunikačním i bankovním sektoru máme za cíl přenést 
pilotní část projektu co nejdříve mezi reálné uživatele a zajistit, aby byla služba dostupná pro 
všechny klienty v ČR,“ říká Stanislav Novotný, produktový manažer kreditních karet Citibank.  
 

„Kromě široké nabídky kvalitního zboží dbá Globus také na příjemné nákupní prostředí, ke kterému 
patří i rychlé a pohodlné odbavení na pokladnách. Bezkontaktní platby to umožňují a jejich včasné 
osvojení považuje Globus za nespornou výhodu pro zákazníky i náskok před konkurencí. Přitom 
se může opírat o osvědčené obchodní a technologické partnery,“ říká Miroslav Exner, vedoucí odboru 
IT Globus.  
  

„Telefónica vnímá NFC jako nástroj k rozšíření použití mobilního telefonu o další služby. Proto jsme 
vyvinuli aplikaci O2 Wallet, která zákazníkům umožní přesunout jejich plastové karty do 
mobilního telefonu. Vedle platebních karet VISA integrujeme do O2 Wallet například i 
novou generaci multifunkční Plzeňské karty, kterou obyvatelé a návštěvníci Plzně mohou 
využít nejen v dopravě a kultuře, ale také jako náhradu věrnostních nebo vstupních 

karet,“ uvedl Richard Walitza, manažer pro NFC a Finanční služby společnosti Telefónica Czech Republic. 
  

V rámci pilotního projektu budou použity mobilní telefony Samsung Star 5230 NFC s předinstalovanou mobilní 
aplikací O2 Wallet. Při budoucím komerčním nasazení aplikace O2 Wallet se počítá s podporou například pro 
telefony Apple iPhone, BlackBerry, Samsung Galaxy II a další telefony vybavené NFC technologií. Technologickými 
partnery pilotního programu jsou společnosti Samsung, Ingenico CZ, Giesecke & Devrient, Oberthur 
Technologies, Global Payments Europe a Plzeňské městské dopravní podniky a.s. Více o těchto společnostech 
naleznete v přiložených tiskových informacích. 
  

cardmag l roman kotlán l visa europe l graling  
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
Společnost VeriFone oznámila  
dokončení akvizice společnosti  
Hypercom 

  

Dne 4.8.2011 v Kalifornii společnost VeriFone 
Systems, Inc. oznámila 
d o k o n č e n í  a k v i z i c e 
společnost i  Hypercom 

Corporation. 
  

V souvislosti s tímto se obě společnosti dohody 
s americkým ministerstvem spravedlnosti a 
společnost Hypercom Corporation prodala svůj US 
retail business skupině The Gores Group, LLC. 
  

„Tato strategická akvizice dodává VeriFone pozici 
důvěryhodného, celosvětového leadera v odvětví 
elektronických plateb," uvedl generální ředitel 
VeriFone Douglas G. Bergeron. „VeriFone plánuje 
růst a zlepšení všech hlavních produktových řad, 
které existovaly ještě před dokončením této akvizice, 
kterou posílí silnou identitou značky VeriFone." 
  

Nový a posílený VeriFone bude představovat veliké 
geografické pokrytí trhu produkty a službami. 
  

Účast Hypercom v řadě důležitých světových trzích 
umožňuje VeriFone urychlení růstu v zahraničí, 
zvýšení inovace a vytváření hodnot pro zákazníky, 
zaměstnance a akcionáře. 
  
VeriFone očekává, že získáním Hypercom přispěje ve 
fiskálním roce 2012 non-GAAP tržby 350 milionů 
dolarů a non-GAAP rozředěného zisku na akcii plným 
narůstáním 20 až 25 centů. 
  

Více detailnějších informací se dočtete 
v angličtině: 
http://www.verifone.com/2011/verifone-
c o m p l e t e s - a c q u i s i t i o n - o f - h y p e r c o m -
corporation.aspx 
  

Z pohledu SoNet (Jan Pištělák, CEO): 
  

Jsme velmi rádi, že proces akvizice Hypercom 
společností VeriFone byl 
dokončen i přes intervenci úřadů 
kontrolujících hospodářskou 

soutěž (USA, Španělsko, Velká Británie). Je to 
stabilizují informace nejen pro nás, ale především pro 
naše zákazníky. Podle uzavřených dohod bude 
pokračovat podpora „původních“ produktů Hypercom 
pod novou vlajkou bez dopadu na naše zákazníky. 
V nejbližších týdnech bude dokončena vnitřní 
stabilizace týmu „nového“ VeriFone, někdy v průběhu 
IV. čtvrtletí očekáváme první informace, jak budou 
vypadat příští produktové řady, jak se bude 
„prolínat“ Hypercom technologie do produktové řady 
VeriFone. Samozřejmě je naší snahou co nejdříve si 
osvojit jak vývojové nástroje, tak samotné produkty 
VeriFone, abychom mohli rychle reagovat na 
požadavky trhu. 
  

VeriFone svým písemným oznámením ujišťuje nás i 

naše zákazníky o kontinuální podpoře produktů i 
služeb společnosti Hypercom. Věříme, že naši 
zákazníci blízké budoucnosti uvidí jen výhody, která 
spojení Hypercom s VeriFone přineslo. 
  

Na našich webových stránkách Vás budeme 
průběžně informovat o všech novinkách.  
 
Obama slibuje boj s mezinárodními  
kybernetickými podvody 

 

Prezident Obama vyhlásil v červenci 2011 boj s 
mimořádnou hrozbou mezinárodních 
kriminálních organizací, které ohrožují 
národní bezpečnost, zahraniční politiku a 
ekonomiku. Bílý dům vydal strategii k 
potírání organizovaného zločinu, ve které 

kybernetika hraje klíčovou roli při ochraně před 
mezinárodními kybernetickými podvody a jejich 
potírání. Strategie má 5 hledisek 
 

http://www.whitehouse.gov/administration/
eop/nsc/transnational-crime/summary 
 
1) Ochranu Američanů a jejich partnerů před 
škodami, násilím a využíváním mezinárodních 
zločinných sítí. 
 

2) Napomáhat partnerským zemím posílit řízení a 
transparentnost, rozbít korupční moc mezinárodních 
kriminálních sítí a přerušit spojenectví států, 
zaměřených na tyto zločiny. 
 

3) Rozbít ekonomickou sílu mezinárodních 
kriminálních sítí a chránit strategické trhy a americký 
finanční systém před mezinárodním organizovaným 
zločinem. 
 

4) Zmařit mezinárodní zločinné sítě, které tvoří 
největší hrozbu národní bezpečnosti zaměřováním se 
na její infrastruktury, zbavit je jejich prostředků a 
bránit vzniku teroristických aktivit. 
 

5) Vybudovat mezinárodní shodu, víceúrovňovou 
spolupráci a partnerství veřejných a soukromých 
subjektů při potírání mezinárodního organizovaného 
zločinu.  
 

Strategie také zavádí nové a inovativní možnosti a 
nástroje k přednostnímu uvolňování zdrojů pro 
pomoc napadeným ministerstvům a organizačním 
složkám státu. Obama prohlásil, že během 
posledních 15 let technologické inovace a globalizace 
prokázaly, že jsou ohromnou silou prosazující dobro. 
Nicméně mezinárodní kriminální organizace využily 
ke svému prospěchu náš stále více propojený svět k 
rozšíření svých nezákonných činností.  
 

Vlastní strategie obsahuje rozšíření sdílení znalostí a 
informací a ochranu národních finančních systémů a 
strategických trhů proti mezinárodnímu 
organizovanému zločinu. Mezinárodní organizovaný 
zločin byl tradičně regionální, hierarchicky 
strukturován s občasnými vazbami na terorismus, 
což podle předpokládané strategie již neplatí. Dnešní 
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kriminální sítě jsou pohyblivé, uzavírají dohody s 
jinými sítěmi po světě a angažují se v široké paletě 
nezákonných činností, včetně kybernetického zločinu 
a poskytování podpory terorismu. Prakticky každá 
mezinárodní kriminální organizace a její cílené 
aktivity jsou propojeny a umožňovány informačními 
technologiemi, což vyvolává z kybernetického zločinu 
velmi podstatné obavy.  
 

Strategie upozorňuje, že kriminální sítě využívají 
kybernetické technologie k provádění důmyslných 
podvodů; vytvářejí potenciál pro přesuny zbraní 
hromadného ničení k teroristům a rozšiřují sítě pro 
pašování drog, lidí a zbraní. Cílem strategie bude 
rozšířit domácí a zahraniční možnosti k boji proti 
vzrůstajícímu zapojení mezinárodních zločinných sítí 
do kybernetického zločinu a vybudovat mezinárodní 
kapacity pro forenzní průzkum a právní proces 
zpracování digitálních důkazů.  
 

Sítě mezinárodního organizovaného zločinu stojí 
spotřebitele každoročně miliardy dolarů, ohrožují 
citlivé firemní a vládní počítačové systémy a 
podrývají světovou důvěryhodnost v mezinárodní 
finanční systémy. Prostřednictvím kybernetického 
zločinu představují mezinárodní zločinné organizace 
vážnou hrozbu finančním a burzovním systémům - 
bankám, akciovým trhům, e-měně a hodnotě a 
službám platebních karet - na nichž závisí světová 
ekonomika.  
 

Strategie potvrzuje, že online podvody spáchané 
středoevropskými kybernetickými zločinnými sítěmi 
okradly americké občany a společnosti o 1 miliardu 
dolarů v jediném roce. Tajné služby potvrzují, že 
finanční zločiny prováděné anonymními online-ovými 
zločinnými fóry vedou ke ztrátám v miliardách dolarů 
v národních finančních infrastrukturách.  
 

Strategie spatřuje v počítačích a internetu hlavní roli 
ve většině mezinárodních zločinech, buď jako cíl 
útoku nebo jako zbraň použitá při zločinu. Použití 
internetu, osobních počítačů a mobilních zařízení 
vytváří stopu digitálních důkazů. Často správné 
vyšetřování těchto stop důkazů vyžaduje vysoce 
vyškolené pracovníky. Zločin se může objevit velice 
rychle, ale vyšetřování postupuje pomaleji vzhledem 
ke kritickému nedostatku vyšetřovatelů se znalostmi 
a zkušenostmi k analýze stále se zvyšujícího množství 
potenciálních digitálních důkazů.  
 

cardmag l  františek tomášek 
 
 

Společnost MasterCard  
Incorporated zveřejnila své  
hospodářské výsledky za 
první čtvrtletí 2011 

  

Čistý zisk dosáhl výše 562 mil. dolarů čili 4,29 
d o l a r ů  n a  r o z ř e d ě n o u  a k c i i 
Čisté výnosy za 1. čtvrtletí vzrostly o 14,8% 
na 1,5 mld. USD 
 

Hrubý dolarový objem transakcí vzrostl o 
12,8% a objem nákupů o 12,9% 
Provozní výnosy za 1. čtvrtletí se zvýšily o 
19,4%  

Praha 4. května 2011 - Společnost MasterCard 
I n c o r p o r a t e d  o z n á m i l a  s v é 
hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 
roku 2011. Společnost hlásí čistý zisk 
ve výši 562 mil. dolarů, což 
představuje meziroční nárůst o 
23,6%, a zisk na rozředěnou akcii na 

úrovni 4,29 USD, tedy meziročně o 24,0% více. 
  

Čisté výnosy v 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhly výše 1,5 
mld. dolarů, což představuje 14,8% nárůst oproti 
stejnému čtvrtletí předchozího roku. Kurzové výkyvy 
neměly na růst čistých výnosů v podstatě žádný vliv. 
Největší podíl na tomto růstu měl:  
  

- 12,8% nárůst hrubého dolarového objemu 
transakcí vypočteného z místních měn (728 mld. 
dolarů), 
 

- zvýšení přeshraničních objemů o 18,5% a 
  

- změny cen produktů o přibližně 5 procentních 
bodů. 
  

Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů, 
motivačních prvků zejména u nových a 
obnovovaných smluv a také zvýšené objemy.  
  

Celosvětový objem nákupů se oproti 1. čtvrtletí roku 
2010 zvýšil o 12,9% (vypočteno z místních měn) a 
dosáhl 545 mld. dolarů. Počet zpracovaných 
transakcí zaznamenal meziroční nárůst o 11,1% a 
vyšplhal se na 6 mld. K 31. březnu 2011 vydaly 
finanční instituce, které jsou klienty společnosti, 1,7 
mld. karet se značkou MasterCard a Maestro. 
  

„Náš vstup do roku 2011 byl i přes problémy, 
kterým čelilo mnoho spotřebitelů a 
podnikatelských subjektů v důsledku 
přírodních katastrof a politických otřesů na 
řadě trhů, velmi dobrý. Díky solidnímu růstu 
objemu a počtu zpracovaných transakcí jsme 
dosáhli dvojciferného růstu výnosů. Tento růst 
vychází ze silných základů a celosvětového 
působení naší společnosti,“ uvedl Ajay Banga, 
prezident a generální ředitel společnosti MasterCard.  
  
V České republice představil MasterCard společně 
s partnery v prvním čtvrtletí 2011 dva unikátní 
karetní produkty: 
  

„Komerční banka začala vydávat na českém 
trhu tzv. Lady kartu, která je navržená na 
jedinečné platformě MasterCard World a 
nabízí prestižní program MasterCard Elite. 
Komerční banka připravila inovativní produkt 
na míru moderním ženám, který odpovídá 
jejich životnímu stylu i potřebám. 
Raiffeisenbank společně s Vodafone nabídli 
speciální co-brandovou kartu, která je třetí co-
brandovou kartou spojenou s mobilním 
operátorem na českém trhu. Tento produkt 
přináší celou řadu možností pro další inovace 
do budoucna,“ dodává Brian Lang, generální 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. 
  

Celkové provozní náklady se v 1. čtvrtletí roku 2011 
meziročně zvýšily o 9,4% na 665 mil. dolarů, přičemž 
kurzové výkyvy měly na jejich výši minimální dopad. 
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Příčinou tohoto nárůstu je:  
  

- 7,9% zvýšení režijních a administrativních nákladů 
způsobené hlavně vyššími investicemi do podpory 
iniciativ zaměřených na strategický růst a zahrnutím 
výdajů společnosti DataCash, 
  

- 12,1% nárůst nákladů na reklamu a marketing (na 
129 mil. dolarů), který lze připsat zejména 
iniciativám určeným pro konkrétní zákazníky a 
sponzoringu. 
  

Provozní výnosy za první čtvrtletí roku 2011 vzrostly 
oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o 19,4% a 
společnost vykázala provozní marži 55,7%.  
  

V 1. čtvrtletí roku 2011 společnost MasterCard 
vykázala nulové ostatní výnosy nebo náklady, 
přičemž ve stejném čtvrtletí v předchozím roce 
vykázala ostatní náklady ve výši 5 mil. dolarů. 
Příčinou této změny je pokles úrokových nákladů 
vzhledem k nižšímu přírůstku úroku v souvislosti 
s narovnáním sporu.  
  

Efektivní daňová sazba společnosti v 1. čtvrtletí roku 
2011 činila 32,8% oproti hodnotě 34,6% ve stejném 
čtvrtletí roku 2010. Pokles způsobil zejména 
výhodnější mix příjmů z teritoriálního hlediska. 
  

Do konce čtvrtletí společnost v rámci programu 
odkupu akcií v hodnotě 1 mld. dolarů, který byl 
schválen 14. září 2010, odkoupila přibližně 2,6 mil. 
kusů kmenových akcií kategorie A celkem za 654 mil. 
dolarů. Představenstvo dne 12. dubna 2011 upravilo 
program odkupu akcií a oprávnilo společnost k 
odkupu dalších kmenových akcií kategorie A 
v hodnotě 1 mld. dolarů - společnost je tak 
oprávněna odkoupit akcie za celkem 2 mld. dolarů. 
K 28. dubnu 2011 společnost dokončila odkup 
přibližně 3,9 mil. kusů kmenových akcií kategorie A 
za 1 mld. dolarů.  
  

cardmag l  roman kotlán l ogilvy  
 
 

Hospodářské výsledky za druhé  
čtvrtletí 2011 společnosti  
MasterCard Incorporated 

 

Čistý zisk dosáhl výše 608 mil. dolarů čili 4,76 
d o l a r u  n a  r o z ř e d ě n o u  a k c i i 
Čisté výnosy za 2. čtvrtletí vzrostly o 22,1% 
na 1,7 mld. USD. 
 

Hrubý dolarový objem transakcí vzrostl o 
16,4% a objem nákupů o 16,3% 
Provozní výnosy za 2. čtvrtletí se zvýšily o 
23,3% 
 

Praha, 4. srpna 2011 - Společnost MasterCard 
I n c o r po r a t ed  o z nám i l a  s v é 
hospodářské výsledky za druhé 
čtvrtletí roku 2011. Společnost hlásí 
čistý zisk ve výši 608 mil. dolarů, což 
představuje meziroční nárůst o 
32,8%, a zisk na rozředěnou akcii na 

úrovni 4,76 dolaru. 
 

Čisté výnosy za 2. čtvrtletí roku 2011 dosáhly výše 
1,7 mld. dolarů, což představuje 22,1% nárůst oproti 
stejnému čtvrtletí roku 2010. V přepočtu na 

konstantní kurz se čisté výnosy zvýšily o 18,0%. 
Největší podíl na tomto růstu měl:  
 

- 16,4% nárůst hrubého dolarového objemu 
transakcí vypočteného z místních měn (811 mld. 
dolarů), 
 

- zvýšení přeshraničních objemů o 19,3% a 
 

- zvýšení počtu zpracovaných transakcí o 17,4%. 
 

Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů, 
motivačních prvků zejména u nových a 
obnovovaných smluv a také zvýšené objemy. 
 

Celosvětový objem nákupů se oproti 2. čtvrtletí roku 
2010 zvýšil o 16,3% (vypočteno z místních měn) a 
dosáhl 608 mld. dolarů. K 30. červnu 2011 vydali 
finanční instituce, které jsou klienty společnosti, 1,7 
mld. karet se značkou MasterCard a Maestro. 
 

„Dvouciferný růst výnosů v tomto čtvrtletí byl 
možný díky solidním globálním výsledkům 
včetně  značného nárůstu objemu 
zpracovaných transakcí. Vzrostly objemy 
plateb u našich stávajících zákazníků, ale 
získali jsme i nové,“ uvedl Ajay Banga, prezident 
a generální ředitel společnosti MasterCard. 
 

„V průběhu čtvrtletí pokračovaly práce 
v oblasti mobilního obchodování, kde 
k významným počinům patří smlouva se 
společností Google a řadou dalších partnerů o 
spuštění projektu Google Wallet a také naše 
spojenectví se společností Isis v USA. Dále 
byla spotřebitelům v květnu zpřístupněna 
k užívání již dříve ohlašovaná služba 
bezkontaktních mobilních plateb kartami 
Orange a Barclaycard. K dalším významným 
uzavřeným smlouvám patří smlouva 
o obchodním spojenectví se společností China 
Union Pay, na jejímž základě bude možno její 
karty používat pro přeshraniční elektronické 
obchodování, i nová smlouva ohledně řady 
produktů se Swedbank ve Skandinávii a 
Pobaltí,“ dodává Banga. 
 

Celkové provozní náklady se ve 2. čtvrtletí 2011 
meziročně zvýšily o 20,8% na 782 mil. dolarů. Při 
vyloučení kurzových výkyvů činilo zvýšení provozních 
nákladů 17,1%. Příčinou nárůstu celkových 
provozních nákladů je: 
 

- 24,8% zvýšení režijních a administrativních nákladů 
způsobené vyššími osobními náklady a dalšími výdaji 
v souvislosti se začleněním akvizic a dalších 
strategických příležitostí, 
 

- 7,1% zvýšení nákladů na reklamu a marketing 
který lze připsat zejména iniciativám určeným pro 
konkrétní zákazníky a sponzoringu. 
 

- 43,2% zvýšení odpisů a amortizace především kvůli 
amortizaci nehmotného investičního majetku 
vzešlého z nedávných akvizic a průběžných investic 
do technologií. 
 

Provozní výnosy se meziročně zvýšily o 23,3% a 
společnost vykázala provozní marži 53,1%.  
 

Ve 2. čtvrtletí roku 2011 společnost MasterCard 
vykázala ostatní výnosy ve výši 7 mil. dolarů, přičemž 
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ve stejném čtvrtletí roku 2010 vykázala ostatní 
náklady ve výši 4 mil. dolarů. Příčinou této změny je 
pokles úrokových nákladů vzhledem k nižšímu 
přírůstku úroku v souvislosti s narovnáním sporů a 
snížení úroku z nejistých daňových pozic. Efektivní 
daňová sazba společnosti ve 2. čtvrtletí roku 2011 
činila 31,8% oproti hodnotě 35,7% ve stejném 
období roku 2010. Pokles způsobil zejména 
výhodnější mix příjmů z teritoriálního hlediska. 
 

V dubnu 2011 upravilo představenstvo společnosti 
MasterCard program odkupu akcií a oprávnilo 
společnost k odkupu dalších kmenových akcií 
kategorie A v hodnotě 1 mld. dolarů – společnost je 
tak oprávněna odkoupit akcie za celkem 2 mld. 
dolarů. V průběhu druhého čtvrtletí společnost 
odkoupila přibližně 1,5 milionu ks akcií za přibližně 
387 mil. dolarů. K  28. červenci společnost odkoupila 
dalších 77 700 ks kmenových akcií kategorie A 
celkem za přibližně 24 mil. dolarů, takže v rámci 
stávajícího oprávnění k odkupu zbývá ještě hodnota 
935 mil. dolarů. 
 

Upozornění týkající se výhledových informací 
Informace obsažené v této tiskové zprávě, které 
nejsou historickými skutečnostmi, včetně informací 
o plánech, strategiích a očekáváních společnosti 
MasterCard, jsou výhledovými informacemi, na něž 
se vztahují ustanovení Zákona o reformě procesního 
řádu ve sporech týkajících se cenných papírů (Private 
Securities Litigation Reform Act) z roku 1995 (tzv. 
ustanovení „safe harbor“). Platnost těchto 

výhledových prohlášení je vázána výhradně k datu, 
kdy byla učiněna. Vyjma průběžné informační 
povinnosti, již společnosti ukládají federální právní 
předpisy USA upravující oblast cenných papírů, tudíž 
společnost nehodlá tyto výhledové informace 
aktualizovat ani jinak revidovat tak, aby odrážely 
skutečné provozní výsledky, změny finanční situace, 
odhadů, očekávání či předpokladů, celkové 
hospodářské situace či poměrů v daném oboru, ani 
jiné okolnosti, jež nastanou anebo již existují po 
sestavení této tiskové zprávy, ani tak, aby 
reflektovaly neočekávané události.  
 

Skutečné výsledky se od takovýchto výhledových 
informací mohou podstatně lišit z mnoha důvodů, 
mezi něž patří důvody uvedené ve výkazech 
společnosti MasterCard Incorporated předkládaných 
Komisi pro cenné papíry a burzu USA (Securities and 
Exchange Commission, SEC), včetně výroční zprávy 
společnosti na formuláři 10-K za rok končící dnem 
31. prosince 2006, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-
Q za čtvrtletí končící dnem 31. března 2007 a 
průběžných zpráv na formuláři 8-K, jež společnost 
předložila SEC v průběhu roku 2007, jakož i další 
důvody včetně potíží, zpoždění či nedosažení 
vlastních strategických cílů. To, že se výsledky 
společnosti mohou podstatně lišit od očekávaných 
výsledků, mohou způsobit i jiné faktory než ty, jež 
jsou uvedeny výše. 
 

cardmag l  roman kotlán l ogilvy 
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KARTY V ČÍSLECH 
Praha, 24.8.2011 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává pravidelně čtvrtletní statistiky ukazatelů rozvoje 

kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské 
instituce SBK. Statistické ukazatele za 2. čtvrtletí 2011 jsou členěné na několik 
oblastí; vydávání karet, instalované bankomaty, oblast akceptačních míst a rozvoj 
internetové akceptace karet. Z dále uvedených ukazatelů lze interpretovat 
současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR. 

  

Počet vydaných karet 
  

Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR dosáhl k 30.06.2011 celkem 9 853 349, z toho 
  

debetních karet             7 376 773 
kreditních karet             2 189 397 
charge karet                    287 179 
čipových karet               9 199 793 
  

Komentář: Meziročně počet debetních karet mírně stoupl o 0,44%, v počtu 2 189 397 kreditních 
karet jsou nově zahrnuté i bankovní kreditní karty, které ve srovnávacím období roku 2010 nebyly 
ve statistikách SBK zahrnuté. Z hlediska migrace karet na čipovou technologii se ČR řadí 
k nejaktivnějším zemím v Evropě; v současné době je více než 97% debetních karet  čipových a 
taktéž téměř 80% kreditních karet opatřených čipem. 
  

Bankomaty 
  

K 30.06.2011 bylo v ČR v provozu 4 022, z toho 1.782 na pobočkách bank 
  

počet výběrů v bankomatech ve 2.q 2011                                    45 141 148 
objem výběrů v bankomatech ve 2.q 2011                           164 775 438 000 Kč 
  

Komentář: Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 7,5%. Počet výběrů z bankomatů 
v ČR se meziročně zvýšil o 4% a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 4,5%. Průměrná vybíraná 
částka z bankomatu byla 3.650 Kč. Z hlediska migrace bankomatů na čipovou technologii dosáhla 
ČR 100% 
  

Obchodní místa 
  

K 30.06.2011 bylo v ČR 67 324 obchodních míst akceptujících karty, z toho  
  

počet provozoven vybavených POS                                 56 482 
počet provozoven vybavených pouze imprinterem              6 538 
počet internetových obchodů akceptujících karty                3 350 
počet provozoven poskytujících službu cash back               4 949 
  

Komentář: Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o více než 5%, počet 
internetových obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o více než 33%; 
meziročně narostl počet míst poskytující službu cash back o více než 17%. Z hlediska migrace POS 
na čipovou technologii dosáhla ČR více než 98%. 
  

Internetové obchody 
  

Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.06.2011 dosáhl 3 350 e-shopů 
  

počet e-shopů                                                      3 350 
počet transakcí ve 2.q 2011                             1 283 255 
objem transakcí ve 2.q 2011                     1 480 069 000 Kč 
  

Komentář: Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o 97%; objem nákupů 
uhrazených kartou vzrostl meziročně o 70%. Průměrná částka uhrazená kartou v internetovém 
obchodě byla 1.153 Kč. 
  

Cash back 
  

Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.06.2011 službu cash back vzrostl na 4 949 
  

počet obchodů                                                      4 949 
počet transakcí ve 2.q 2011                                    94 072 
objem transakcí ve 2.q 2011                           109 839 000 Kč 
  

Komentář: Meziročně stoupl počet Cash back transakcí o více než 60%. Objem hotovostních 
transakcí na pokladně obchodního místa se meziročně zvýšil o téměř 60%. Průměrná částka výběru 
na pokladně v rámci transakce byla 1.167 Kč 
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Používání karet 
  

Používání platebních karet bývá tradičně interpretováno mj. z hlediska srovnání použití karty na platebních 
terminálech v obchodních místech (POS) a na bankomatech (ATM). 
  

počet transakcí v obchodních místech ve 2.q 2011                70 140 642 
počet výběrů hotovosti z bankomatů ve 2.q 2011                  45 141 148 
objem transakcí v obchodních místech ve 2.q 2011         67 479 755 000 Kč 
objem výběrů v bankomatech ve 2.q 2011                   164 775 438 000 Kč 
  

Komentář: Domácí držitelé karet jednoznačně dávají přednost používání karet v obchodech na úkor 
výběrů hotovosti z bankomatů. Četnost využívání platebních karet přímo za platby 
v obchodech  oproti počtu výběrů z bankomatů byla ve 2.q 2011 vyšší o více než 55%. Finanční 
objem realizovaných transakcí přímo kartami v obchodech představuje 40% z celkových transakcí 
kartami. Meziročně se zvýšil počet transakcí v obchodních místech o více než 27%, počet výběrů 
hotovosti z bankomatů se meziročně zvýšil o 12%. Průměrná částka uhrazená přímo kartou byla 
962 Kč; průměrný výběr hotovosti z bankomatu byl 3.650 Kč. 
  

cardmag l sbk 2011  



 
 

 

cardmag no 3.2011                                                                                              20                                                                                                 © září 2011         

 

 

 

 
 
 



 
 

 

cardmag no 3.2011                                                                                              21                                                                                                 © září 2011         

 

 

 

CARDFORUM 2011 
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praha 2011                                                                                otištěno s laskavým svolením autorky fotografie © jitka kopejtková  
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Strhané plakáty nejen v ulicích 

  

Medzilaborce/Praha, červenec 2011 - Během července a 
srpna 2011 se v Muzeu moderního umění Andyho 
Warhola ve východoslovenských  Medzilaborcích 
uskutečnila ojedinělá výstava „new street artu“ 
s originální koncepcí galerii na ulici v podobě „strhaných 
plakátů“. 
  

Autorem vystavených fotografií přenesených na 
velkoformátová plátna je pražská fotografka Jitka 
Kopejtková (KOJIart), kterou jsme našim čtenářům 
představili již v jarním čísle magazínu cardmag#2.2011.  
  

Magazín cardmag byl mediálním partnerem výstavy a 
díky autentickým informacím z místa konání akce je 
vhodné zdůraznit, že výstava na Slovensku vzbudila 
velký zájem lidí a pozornost medií. Dodavatelem upomínkových karet k výstavě byla společnost Global Payments 
Europe.  
  

Více informací o výstavě naleznete na: www.andywarhol.sk 
  

cardmag l roman kotlán  

EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU                                                             
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ROZHOVOR 
Na českém trhu se začínají pomalu etablovat bezkontaktní platby. Lze již využívat první 

bezkontaktní kreditní karty a v pilotní fázi jsou i mobilní platby. Jaké další 
nástroje lze k bezkontaktním platbám využít? Na to a na další aktuální 
zajímavosti kolem bezkontaktních platebních karet a NFC telefonů jsem 
se zeptal Stanislava Novotného, manažera pro Card Product & Business 
Development, Citibank Europe Plc … 
 

Roman Kotlán, cardmag: Stando, s jakými produkty bezkontaktních 
technologií se dnes můžeme setkat 
 

Stanislav Novotný, Citibank: Kromě zmiňovaných platebních karet a NFC telefonů může být bezkontaktní 
technologie využita pro platby i jinými zařízeními, jako jsou přívěšky 
na klíče, hodinky, ale i speciální nálepky, které lze umístit např. na 
zadní stranu mobilního telefonu. Právě zmiňovaná bezkontaktní 
nálepka bude v blízké době součástí nabídky pro držitele Citi 
kreditních karet.  
 

RK: Jak jsou jednotlivé nástroje rozšířeny na trzích, kde 
bezkontaktní platby již delší čas fungují a při jakých 
platbách se bezkontaktní technologie nejčastěji využívá? 
 

SN: Podle statistik společnosti MasterCard z března 2011 bylo 
celosvětově vydáno přes 90 milionů PayPass karet a jiných 
bezkontaktních zařízení. Zároveň bylo evidováno přes 311 tisíc 
PayPass akceptačních míst a počet obchodníků se neustále rozrůstá. 
Zhruba 52 procent všech PayPass transakcí tvoří částky menší než 
25 dolarů a u částek pod 50 dolarů je to dokonce 75 procent. 
Z toho se dá vyvodit, že bezkontaktní platby mají do budoucna 
velký potenciál nahradit hotovost, která se dnes pro placení běžných 
nákupů používá nejvíce.   
 

RK: Ve světě i u nás klesá podíl hotovostních plateb u 
obchodníků. Na kolik se na tomto trendu podílí 
bezkontaktní platby? 
 

SN: V zahraničí není o vlivu bezkontaktních karet na snížení podílu hotovostních plateb pochyb. Není to však 
způsobeno pouze tím, že bezkontaktní platba je jednoduchá a velice rychlá. Vliv má také to, že dochází 
k neustálému růstu počtu míst akceptujících bezkontaktní platby a že se banky snaží rozšiřovat funkce 
bezkontaktních karet o další „aplikace“, jako je využití pro městskou dopravu a služby, elektronickou peněženku, 
identifikaci v knihovnách, na pracovišti atd. Příkladem spojení PayPass karty s městskou kartou je například 
slovenská Bratislavská karta vydávaná ve spolupráci města Bratislava a tamními bankami. Jiným příkladem je 
polská Miejska Karta vydávaná ve spolupráci „trojměsta“ Gdynia, Sopot, Gdaňsk a Citibank Handlowy.  
 

Situace v České republice je zatím poněkud jiná. O vlivu bezkontaktních karet nemůže být řeč, a to především 
proto, že v ČR momentálně není vybudována síť bezkontaktních terminálů, pominu-li hypermarket Globus, který 
vybavil vybrané provozovny terminály v rámci pilotního projektu NFC Karta v mobilu. Zároveň je zde téměř nulová 
šance bezkontaktní kartu si vůbec pořídit. Právě Citibank představila první bezkontaktní kartu a to i přes to, že 
v době vydání této karty nebyl na území ČR jediný produkční terminál. Nicméně jsem velký optimista a věřím, že 
vývoj kolem bezkontaktních plateb začne během příštího roku nabírat na obrátkách.  
 

RK: Zavedení bezkontaktních plateb vyžaduje spolupráci bank, poskytovatelů technologie, 
mobilních operátorů a obchodníků. Jak se nastavovaly podmínky pro český trh? 
 

SN: V lednu 2011 vznikla pod vedením Marie Hešnaurové, ředitelky odboru rozvoje platebních karet České 
spořitelny, pracovní skupina složená ze zástupců členských bank Sdružení pro  bankovní karty (SBK). Tato 
skupina měla za úkol stanovit postupy, parametry a doporučení pro zavedení standardu týkající se bezkontaktních 
plateb v rámci České republiky a zároveň zohlednit a sjednotit rozdílné přístupy k bezkontaktním platbám 
asociacemi VISA a MasterCard. Do skupiny byli dále přizváni právě zástupci asociací VISA, MasterCard a zástupci 
bank ze Slovenska, kteří již měli s implementací bezkontaktní technologie zkušenosti. Samotný průběh byl zcela 
bezproblémový a na vysoce profesionální úrovni. Přeci jen pracovní skupina byla složena z odborníků, kteří 
dokázali racionálně vyhodnotit zkušenosti jak ze svých bank, tak ze zahraničí. Tím došlo k vzácnému souladu při 
nastavování těchto podmínek a zároveň vyvarování se chyb známých z okolních zemí.   
 

Již v dubnu 2011 dospěla pracovní skupina k finálním závěrům, které výrazně přispěly k nastavení standardů pro 
bezkontaktní platby v rámci České republiky. Ty nejdůležitější jsou následující: jednotné nastavení POS terminálů 
se soft limity pro MasterCard a VISA řešení (tedy umožnění i nadlimitních plateb bezkontaktním způsobem); 
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nastavení limitu pro bezkontaktní transakce bez zadání PINu na 500 Kč (v zahraničí se používají limity 25 USD, 
resp. 20 EUR); deklarace spolupráce VISA Europe a MasterCard Europe na společné komunikační platformě 
v rámci SBK (komunikace a zejména edukace v oblasti bezkontaktních karet); jednotné označení obchodníků 
přijímajících bezkontaktní karty (základ bude vycházet z globálně používaného piktogramu pro bezkontaktní 
platby). 
 

RK: Proč se bankovní domy rozhodly pro bezkontaktní platby a jaké jsou největší překážky jejich 
masového rozšíření? 
 

SN: Banky obecně hledají nové příležitosti pro navýšení počtu platebních karet a hlavně objemu peněz, které 
prostřednictvím karet klienti u obchodníků utratí. Bezkontaktní platby jsou skvělým nástrojem, jak klientům 
ukázat, že v dnešní době se již i ty nejmenší transakce dají pohodlně a rychle zaplatit kartou. Jako největší 
překážku tak vidím omezený počet bezkontaktních terminálů (pozn.: v době vydání rozhovoru bylo v ČR 50 
terminálů u dvou obchodníků, akceptujících pouze bezkontaktní platby asociace VISA) a zároveň určitou 
„opatrnost“ vydavatelských bank s přechodem na bezkontaktní karty.  
 

RK: V červenci byl v Česku spuštěn pilotní projekt bezkontaktních NFC mobilních plateb tzv. Karta 
v mobilu, můžete nám tento pilot více přiblížit? 
 

SN: Projekt byl spuštěn 20. července 2011 a z mého pohledu se jednalo o velkou událost. Již jen samotný fakt, 
že k jednomu stolu zasedly velké společnosti Telefónica Czech Republic, VISA Europe, Globus, Citibank Europe a 
Komerční banka a během relativně krátké doby postavily infrastrukturu pro zpracování bezkontaktních plateb, 
tedy vydávání a personalizaci platebních karet ve formě SIM, instalaci nezbytného softwaru pro mobilní zařízení a 
samotnou instalaci terminálů v prostorách vybraných hypermarketů Globus, svědčí o tom, že se téma 
bezkontaktních plateb začíná v České republice brát vážně. Na výsledky projektu jsem velmi zvědavý. 
 

RK: Jak platba v praxi probíhá a jaké jsou její výhody či nevýhody? 
 

SN: Platba probíhá velice jednoduše. Pro podlimitní platby pouze přiložíte telefon k terminálu a je zaplaceno. U 
nadlimitní platby, tedy u platby nad 500 Kč, je požadována autorizace pomocí tzv. passcodu, který se zadává 
přímo na displeji telefonu. Jednoznačnou výhodou je rychlost provedení platby, a to i u té nadlimitní, dále 
integrace platební karty v mobilním telefonu, čímž máte platební nástroj neustále po ruce, a v neposlední řadě i 
volitelná úroveň zabezpečení platební aplikace (mobilní peněženky). Nevýhodou je zatím omezená nabídka 
telefonů s NFC technologií a neexistence TSM infrastruktury potřebné k personalizaci platebních karet vzduchem.  
 

RK: Technické řešení mobilních bezkontaktních plateb nabízí dvě možnosti umístění komponentu 
NFC, a to buď přímo do SIM karty, nebo jinam do telefonu. Které z těchto řešení je výhodnější? 
 

SN: Ve skutečnosti se jedná o tři možná řešení, a to z pohledu části telefonu, ve které je umístěn Secure Element 
(místo, kde jsou nahrána data platební karty), NFC modul a anténa potřebná pro bezkontaktní komunikaci 
s terminálem. První je tzv. SIM centric – Secure Element se nachází na SIM kartě, NFC modul a anténa jsou 
součástí telefonu, druhé je tzv. DONGLE centric – vše je nezávisle na telefonu umístěno na jednom místě, např. 
na microSD či jiném přídavném zařízení a třetí řešení je tzv. Handset centric. – zde je vše součástí telefonu. Každé 
řešení má své výhody i nevýhody a nedá se tak jednoznačně říci, které je nejlepší. V každém případě již je patrná 
snaha některých výrobců mobilních telefonů o integraci NFC jako běžného standardu. Otázka vhodnosti NFC 
řešení tak bude prostě vyřešena tím, že se NFC technologie stane stejnou samozřejmostí  jako je dnes například 
Bluetooth. 
 

RK: Součástí NFC telefonu je i předinstalovaná aplikace, tzv. „mobilní peněženka“. Jak tato aplikace 
funguje? 
 

SN: Jedná se o aplikaci, která má několik podstatných funkcí podporujících bezkontaktní platby a individuální 
nastavení zabezpečení. Aplikace je intuitivní a spouští se v případech, kdy klient potřebuje informaci o provedené 
platbě nebo prostor k zadání tzv. passcodu při autorizaci nadlimitní platby (jakási obdoba PINu na kartě).  
 

RK: V souvislosti s bezkontaktními platbami se často skloňuje bezpečnost jejich využívání, jak se 
předchází zneužití karty či napadení mobilního telefonu zvenčí? 
 

SN: Zjednodušeně řečeno u nadlimitních bezkontaktních plateb fungují  bezpečnostní mechanismy na stejném 
principu jako u EMV plateb, tzn. každá transakce je autorizována zadáním PIN kódu. V případě podlimitních 
transakcí je karta vybavena tzv. offline čítači, které určují počet povolených offline transakcí. V okamžiku 
vyčerpání těchto čítačů jsou veškeré bezkontaktní platby autorizovány online. Je-li tedy mezitím karta 
zablokována z důvodu ztráty či krádeže, budou veškeré bezkontaktní i kontaktní transakce zamítány. Pokud karta 
blokována nebude, narazí tak případný zločinec na autorizační limity vydavatelské banky (nárůst počtu transakcí 
pod 500 Kč v rychlém sledu) a všechny bezkontaktní transakce budou zamítány. Nastavení čítačů a autorizačních 
limitů je plně v kompetenci vydavatelské banky. Tím sama určí míru rizika, které hodlá podstoupit. Navíc i zde 
platí pravidlo, že za neautorizované platby je zodpovědná banka. 
 

U NFC telefonů mohou být offline transakce podporovány, nicméně Citibank autorizuje veškeré NFC transakce 
online, čímž odpadá riziko související s offline transakcemi. Bezkontaktní nálepky neumožňují offline transakce 
vůbec. 
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Další častá otázka na bezpečnost je směřována na samotnou bezkontaktní technologii a obavu z nechtěného 
přečtení údajů z karty / mobilního telefonu / nálepky. A to buď při samotné platbě nebo dokonce při přiložení 
čtečky k peněžence či kapse například v tramvaji. Zde je odpověď jednoduchá. Platba bezkontaktním zařízením 
probíhá na vzdálenost okolo dvou cm a musí být přiložena ve správném úhlu. Případné přečtení karty by muselo 
být provedeno registrovaným terminálem a vždy po jedné transakci (nelze provádět několikanásobnou platbu 
během jednoho přiložení).  
 

Obecně vzato riziko spojené s používáním bezkontaktního platebního zařízení není vyšší než u klasické platební 
karty. A ani zahraniční zkušenosti neukazují, že by docházelo k  výraznému zneužívání bezkontaktních plateb. 
 

RK: Bezkontaktní platby už mají první vlaštovku mezi kreditními kartami, a to kreditní kartu Shell 
MasterCard od Citibank. Kolik bylo již od jejího vydání uskutečněno bezkontaktních plateb a jaká je 
situace u pilotního projektu mobilních plateb? 
 

SN: Vzhledem k současné situaci na českém trhu, kde zatím není k dispozici jediný terminál akceptující 
bezkontaktní platby PayPass, si o vydání bezkontaktní karty Shell MasterCard od Citibank požádaly pouze desítky 
klientů. Jedná se o klienty, kteří se setkali s bezkontaktními platbami v zahraničí, a projevili tak zájem o vlastní 
bezkontaktní kartu. Bezkontaktních plateb touto kartou jsme zatím zaznamenali v řádu desítek, u plateb pomocí 
mobilních telefonů v řádu stovek.   
 

RK: Jaké jsou náklady na zavedení bezkontaktních plateb na český trh a promítnou se nějakým 
způsobem i do poplatků za vydávání karet či používání NFC? 
 

SN: Jako u každé nové technologie nejsou náklady zanedbatelné, Citibank ale neplánuje promítnutí těchto 
nákladů do klientských poplatků. Bezkontaktní karty a nálepky budou vydávány zdarma, jak jsou naši klienti zvyklí 
u klasických karet.  
 

RK: Co očekáváte od bezkontaktních plateb a jaká podle vás bude budoucnost klasických platebních 
karet? 
 

SN: Od bezkontaktních plateb očekáváme především to, že klienti ocení moderní, pohodlný a rychlý způsob 
každodenních plateb spojený s již existujícími výhodami navázanými na naše kreditní karty. Variabilita způsobu 
placení navíc umožní klientovi výběr mezi bezkontaktní kartou, nálepkou či NFC telefonem, díky čemuž bude mít 
svůj platební nástroj neustále při sobě. Postupně tedy bude klesat potřeba mít u sebe hotovost. 
 

Klasické karty mají před sebou dle mého názoru ještě dlouhou cestu. Neustálý rozvoj technologií totiž „klasickou“ 
kartu posouvá k dalším výzvám. Ať už se jedná o implementaci displeje a procesoru pro generování kódu pro 3D 
Secure či internetové bankovnictví, nebo využití bezkontaktních čipů s možností instalace aplikací spojených 
s věrnostními programy, městskými službami či dobíjecími elektronickými peněženkami. Jednoduše řečeno, karta 
se pomalu stává jakýmsi univerzálním nástrojem, který postupně nahradí peněženky přeplněné různými 
jednoúčelovými kartami a identifikačními doklady.  
 

Zda bude jednou i tato univerzální karta nahrazena mobilním telefonem, hodinkami či mikročipem 
implementovaným pod kůží, tak to už se nechme překvapit… 
 

RK: … díky za rozhovor 
 

cardmag | roman kotlán l citibank europe plc  l foto citibank   
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BEZPEČNOST 

Nová taktika podvodů u bankomatů 

  

K revoluční technice oklamání klientů u bankomatů sáhli podvodníci v San Francisku (píše The San Francisco 
Examiner). Již nepotřebují vysoce technologické „udělátko“ z Ruska za 5 000 USD, které skenuje platební karty. 
Zloději nyní přilepí ke klávesnici vteřinovým lepidlem klávesy „Enter“, „Cancel“ a „Clear“ a počkají, až  se držitel 
karty odebere do pobočky nahlásit závadu na bankomatu, a pak si jen dojdou vyzvednout jeho peníze. Modus 
operandi spočívá v tom, že okradení zákazníci již natypovali svůj PIN, když zjistí, že jsou některé klávesy 
nepohyblivé. Neznalý klient buď neví, že lze transakci dokončit na dotykové obrazovce bankomatu, nebo 
znervózní po zjištění, že klávesnice nefunguje jak má, a vzdálí se od bankomatu.  
  

Jakmile klient odejde pro pomoc do pobočky, podvodník přijde k bankomatu a použije dotykové obrazovky 
k dokončení transakce na dotykové obrazovce. Obdivuhodně jednoduché. A navíc, kdyby byl podvodník 
přichycen, jak lepí klávesy, byl by obviněn pouze z přečinu vandalství (poškozování cizí věci), a nikoli z krádeže, 
za což by mu hrozilo vězení.  
  

cardmag | františek tomášek  

 
Na podvodníky s ATM skimmingem dopadá pěst zákona po celém světě 

  

Europol úspěšně dokončil dlouhodobé mezinárodní prošetřování sitě organizovaného zločinu zatčením několika 
desítek podezřelých. Rozvětvená síť získala prostřednictvím skimmingu a výroby padělaných karet údaje o více 
než 15 000 debetních kartách a napadením jejich účtů způsobila škodu na 50 mil. EUR (1,225 mld. CZK).  
  

Vyšetřování probíhalo několik měsíců (od listopadu 2010), bylo založeno na analýzách Europolu a dalších 
operačních službách, a dne 6. července 2011 vedlo k rozsáhlému zatýkání členů největšího kriminálního gangu za 
posledních 5 let. K zatýkání za účasti více než 200 policistů došlo současně na územích států Bulharska, Itálie, 
Španělska, Polska a USA. Ohniskem zásahu bylo Bulharsko, kde se 150 policistů zúčastnilo zátahu na 47 
podezřelých. Dalších 9 bylo zatčeno v Itálii a po 2 ve Španělsku a v USA, jeden v Polsku.  
  

Centrum sítě bylo v Bulharsku a jeho vedení je mezi zatčenými. Byly získány další stopy, které vedly k vyšetřování 
v dalších státech (vazby sítě na Keňu, Jižní Afriku a USA). Síť se zaměřovala na získání a vyškolení drobných 
kriminálníků k provádění nelegálních výběrů hotovosti. (Připomeňme v této souvislosti případ 21letého britského 
studenta medicíny na Karlově univerzitě, který prováděl mnoha padělanými kartami výběry hotovosti z ATM ve 
velkém a byl zadržen spec. jednotkou pražské Policie a odsouzen k vyhoštění.) Zmiňovaná „bulharská“ síť i po 
implementaci EMV technologie (čip + PIN) v EU využila mezery v těchto bezpečnostních opatřeních a prováděla 
neoprávněné výběry s kartami vydanými v EU v zemích, kde EMV není zavedeno, včetně Jižní Afriky a USA.  
  

Je vhodné si uvědomit, že se jedná o nesmírně výnosnou kriminální činnost. S ohledem na to, že EU představuje 
největší světový trh s transakcemi platebních karet, organizované skupiny si v roce 2009 v EU přišly na 1,5 mld. 
EUR (36,75 mld. CZK). „Pokud budou mít platební karty magnetický proužek, jsou vystaveny riziku 
skimmingu“, řekl Rob Wainwright, ředitel Europolu.  
  

Nicole Sturgill, ředitel výzkumu distribučních kanálů ve společnosti TowerGroup, uvedl: „Případ zdůraznil 
obecné rozšíření skimování karet. Skutečnost, že bylo již zadrženo 61 lidí a zadržení dalších se 
očekává, poukazuje na všudypřítomnost těchto skupin. Již se nejedná o jednotlivé šikovné 
teenagery, ale o globálně organizované operace“. Europol oznámil, že jejich úspěšné zadržení bylo 
umožněno širokou spoluprací útvarů prosazující právo. 
  

Případ to však není ojedinělý. K rozbití tohoto bulharského gangu došlo po měsíci od obvinění ve Spojených 
státech 4 Evropanů z podezření na jejich podílu ve skimmingové operaci na bankomatech se ztrátou 1,5 mil. USD 
(36,75 mil. CZK), operace byla zaměřena na zákazníky banky Citibank a JPMorgan Chase v New Yorku, Chicagu a 
Miami. Podvodníci Mihail Draghici, Ionel Dedulescu, Did Theodor Ciulei and Laurentiu Mugurel Manta prováděli 
své aktivity mezi březnem 2010 a 29. květnem 2011, kdy byli zatčeni.  
  

Jiný činný Bulhar, Dimitar Dimitrov, 59 let, vedoucí skupiny organizovaného zločinu v Las Vegas, u soudu doznal 
vinu za zcizení stovky tisíc dolarů z bankovních bankomatů. Maximální sazba za těžký zločin je v USA 5 let vězení 
a 250 000 USD pokuta. Soud vynese rozsudek 27. října 2011.  
  

Zločinné skutky jsou i domácí provenience. Ve stejnou dobu prokurátor v Hustonu vznesl obvinění proti 4 mužům, 
kteří od srpna 2009 umísťovali překryvná zařízení na bankomaty, aby získali identifikační údaje zákazníků. 
Obvinění si vypůjčovali auta, barevným sprejem a jinými způsoby bránili kamerám k zachycení jejich identity. 
Získané údaje využili prostřednictvím padělaných karet k výběru více než 400 000 USD z různých bankomatů.  
  

Analýza skimmingu - globální problém. Závažnost a rozšíření skimmingu se dostalo i na úroveň EU. Komisařka pro 
vnitřní záležitosti Cecilia Malmström vydala prohlášení o znepokojujícím „tomto novém trestním fenoménu, kdy 
zločinci přenášejí data zcizená v EU svým komplicům v jiných zemích a regionech světa. Útvary prosazující právo 
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by měly v této oblasti zvýšit spolupráci s Europolem. V mezidobí se Evropská komise bude věnovat průzkumu 
všech dostupných příležitostí ke zvrácení důsledků tohoto problému.“  
  

Také ředitel bezpečnosti bankomatů ve společnosti Diebold, jedné ze tří největších, uvedl, že „skimming je zločin 
bez hranic, týká se celého světa. Náklady a rizika jsou minimální, za to výnosy vysoké. Tím je tato oblast 
vystavena pozornosti zločincům, v jejichž sítí je dostatek peněz, jsou dobře organizované a zkušené.“ 
  

Lachlan Gunn, vedoucí týmu European ATM Security Team uvedl: „Uvedené incidenty vedou k jedinému 
závěru: skimming je globální problém. A na vině jsou rozdílné, nesjednocené technologie platebních 
karet. Jde o další příklad, kdy dobře organizované evropské gangy se přesouvají do USA, neboť 
implementace EMV standardu v Evropě a jinde ve světě snížila ztráty ze skimmingu. Ve Spojených 
státech není snaha jít stejnou cestou, i když pro US vydavatele karet bude zvýšení bezpečnosti 
karet nezbytností. Dokud tak neučiní, evropští držitelé karet budou trpět skimmingem jak si 
mezinárodní kriminální kruhy budou vylepšovat své techniky a postupy. Přivedli skimovací techniky 
k dokonalosti a nyní objevili jako „měkký cíl“ právě Spojené státy“.  
  

Z jiných pramenů je zřejmé, že 80% případů, které dopadají na účet držitelů karet v Evropské unii je spácháno ve 
Spojených státech. Pro Europol a podobné agentury je velmi obtížné proti tomuto zločinu bojovat kvůli složitému 
sdílení informací. Gangy využívají moderní technologie, skimovací zařízení je zabudováno do mobilů, kde se obsah 
magnetického proužku, PIN a další data konvertují do SMS zprávy a mohou se odeslat po celém světě.  
  

Nové anti-skimovací technologie umožňují acquirům bezpečně zachycovat data na POS terminálech nebo 
bankomatech, ale vyžaduje to od obchodníků a finančních institucí další investice do moderní technologie. Snížení 
skimovacích aktivit může být snad dosaženo třemi kroky: přístup k bezpečnosti musí být víceúrovňový, musí být 
doprovázen trvalým informováním klientů a zlepšenou regulací pomocí mezinárodních standardů. Pokud se však 
podaří z karet odstranit mag. proužek, pak se podvodníci zaměří na čip a pokusí se jej obejít. Je možné, že i když 
četnost skimovacích podvodů poklesne, celkový objem podvodů nemusí.  
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Vývoj evropských podvodů podle EAST 

 

Skupina EAST (European ATM Security Team, EAST) uveřejnila svoji druhou letošní zprávu o evropských 
podvodech. Jedná se o údaje, které uveřejnilo 21 států zemí SEPA a dvou non-SEPA zemí na 24. jednání v Haagu 
dne 8.6.2011.  
 

Skimování na ATM pokračuje ve 20 zemích, které tyto incidenty hlásí. Nárůst v počtu těchto případů hlásí 8 zemí, 
2 země zaznameny pokles. Dvě země nahlásily novou variantu skimovacího zařízení a 3 státy oznámily, že anti-
skimovací zařízení bylo podvodníky zničeno nebo odstraněno. I když celkové ztráty stále klesají, trvá pokračující 
trend ztrát ze skimmingu vyskytujícího se v oblastech, kde nelze uplatňovat EMV-liability shift. Tyto ztráty hlásí 35 
zemí mimo oblast SEPA a 7 zemí v rámci SEPA. 
 

Lachlan Gunn, EAST koordinátor a autor zprávy: „Země, které konečně implementovaly EMV standard, se těší 
z výhod EMV-liability shiftu. To znamená, že obchodníci a provozovatelé bankomatů jsou odpovědni za podvody, 
spáchané na jejich zařízení, která nejsou schopna přijímat EMV karty. To je velká pobídka, i za cenu velkých 
nákladů na obměnu terminálů.“  
 

Významnou zemí, kde dochází k takovým ztrátám jsou Spojené státy, následované Argentinou, Dominikánskou 
republikou a Ruskem. V několika státech nyní dochází k regionální blokaci karet, a někteří vydavatelé karet blokuji 
domácí karty k použití mimo Evropu. Stále ovšem zůstává riziko skimování EMV karet, které mají aktivní 
magnetický proužek. Při možném kompromitování PINu, padělaná EMV karta nemůže být použita na terminálu, 
který vyhovuje normě EMV, ledažeby vydavatel karty povolil tzv. „fall back“ (tj. využití obsahu mag. proužku 
k provedení transakce namísto „nefunkčního“, poškozeného čipu, nebo v případě padělané karty neexistujícího 
čipu). Evropské banky stále ve větší míře možnost fall backu nepovolují. Fall back se však neaplikuje na trzích, 
jako jsou Spojené státy, které nevyhovují standardu EMV. Z tohoto důvodu jsou USA nyní atraktivní pro zločince 
k používání padělaných karet ze zemí, kde jsou vydávány karty podle EMV standardu.  
 

Z tohoto důvodu nyní některé evropské státy blokují všechny debetní transakce s použitím magnetického 
proužku, které vznikají mimo oblasti „liability shift“. V některých případech si držitel karty může vybrat, že tyto 
transakce budou povoleny. Tím dochází také k vyššímu opodstatnění pro existenci pouze čipových karet, jako 
jsou V Pay karty VISA.  
 

Útoky naskimovanými kartami se vyskytují čím dál častěji na neobsluhovaných čerpacích stanicích, 6 zemí 
zaznamenalo takovéto útoky. Kde byla implementována antiskimovací zařízení, prokázala se jako užitečná. Sedm 
zemí hlásilo výskyt naskimovanými kartami u POS terminálů. Antiskimovací zařízení budou vždycky hrát 
významnou roli, dokud budeme mít na trhu karty s magnetickými proužky.  
 

Celkem 11 zemí hlásilo hrubé útoky na bankomaty, jejich zcizení nebo vypáčení. V 5 zemích došlo k použití 
výbušného plynu a členové skupiny EAST nyní zkoumají opatření, jak čelit takovým útokům.  
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Následující státy dodaly úplné nebo dílčí aktuální informace: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Kypr, Dánsko, 
Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Luxembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené Království. V seznamu chybí Česká republika, kde se 
z výskytu podvodů, jejich počtu a objemů dělá tradičně bankovní tajemství, zatímco v některých státech jsou tyto 
podrobné údaje podle kategorií podvodů dostupné i na stránkách centrálních bank nebo specializovaných 
sdružení. 
 

cardmag | františek tomášek 
 
 

Kanadská policie zatkla gang z východní Evropy 

 

Kanadská policie oznámila v dubnu 2011 zatčení osmi mužů a jedné ženy za účast v organizované skupině, která 
údajně ukradla 2 mil. CAD (2,1 USD mil.) z bankomatů pomocí skimmingu. Zátah vyžadoval šest povolení 
k prohlídce bytu v Torontu a čtyřech dalších městech. Policie zadržela falešné klávesnice, sloužící k překrytí 
klávesnic na bankomatech, aby se zachytily platební údaje a PIN zákazníků. Také byly zadrženy padělané karty, 
tři automobily, kokain a značná částka v hotovosti.  
  

Policie skupinu obviňuje z více než 300 případů skimmingu v provinciích Ontario, Quebec, British Kolumbia a Nová 
Scotia. Ve skupině byli občané z východní Evropy a na akcích se podíleli od září 2010. V Kanadě se bankomaty 
označují jako „ABM“ - Automated Banking Machines. Podvodníci na ně umisťovali zařízení na jednu až dvě hodiny, 
pak si data nahráli na své vlastní plastové karty a použili je k získání přístupu na účet obětí.  
  

Příslušníci gangu byly policií za tuto „jednoduchou“ činnost obviněni z podvodu, spolčení spáchat podvod, držení 
prostředků k padělání platebních karet, držení a používání dat platebních karet, legalizaci výnosů ze zločinu, 
vlastnictví majetku získaného ze zločinu, účast v kriminální organizaci a krádež dat paltebních karet. Obvinění jsou 
ve vazbě a očekávají slyšení. Zatčení následovalo po dvou měsíčním vyšetřování.  
  

Kanada nyní vyvíjí úsilí zavést EMV standard ke snížení nebo úplné eliminaci skimmingu u bankomatů. Z 59 000 
kanadských bankomatů je již asi 56% ve shodě s EMV standardem.  
  

cardmag | františek tomášek  

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery: 
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PROFIL ZEMĚ 

Kazachstán z pohledu platebních karet 

  
Etničtí Kazaši, vzešlí z prolínání tureckých a mongolských kmenů, migrovali do 
dnešní oblasti ve 13. století. Nikdy nevytvořili jednolitý národ. Kazachstán se stal 
součástí Ruska v roce 1846 (za vlády cara Mikuláše I.). Po přičlenění k říši začaly 
do země proudit davy osadníků z evropské části ruské říše. Přicházeli hlavně ruští a 
ukrajinští rolníci, kteří se usadili převážně na severu země. Počet kolonizátorů 
postupem doby převýšil počet původních obyvatel. To vyvolalo od roku 1916 

ozbrojený odpor Kazachů, kteří začali napadat vesnice kolonistů. Kazachstán se stal sovětskou republikou v r. 
1936. Během 50. a 60. let XX. stol. se v rámci programu „Panenská země“ v zemi usazovali občané z celého 
Sovětského svazu, aby kultivovali pastviny na severu země. Tito imigranti, většinou Rusové, ale i jiné deportované 
národnosti, doplnili etnickou směsici a neetničtí Kazakové převýšili rodilé Kazachy. Nezávislost země v r.1991 
vyvolala hromadnou emigraci neetnických Kazachů. Kazachstánská ekonomika je větší než ekonomiky jiných států 
ve Střední Asii vzhledem k ohromným přírodním zdrojům. K současným 
problémům země patří vytvoření soudržné národní identity, rozšiřující se 
rozvoj ohromných energetických zdrojů a jejich export na světové trhy, 
diverzifikace ekonomiky nad rámec naftového, plynového a důlního 
sektoru, zvýšení konkurence schopnosti kazašské ekonomiky, rozvinutí 
parlamentní demokracie více stran a rozvoj politických a sociálních 
reforem a rozvoj vztahů se sousedními státy. Rusko si pronajalo aso 6 000 
km2 území (12 území Prahy) obklopující Bajkonurský kosmodrom; v lednu 
2004 Kazachstán a Rusko prodloužilo nájem do 2050.  
  

Kazachstán (koncovka -stan znamená v arabštině místo) svou rozlohou 
2 724 900 km2 (ČR je 34x menší, 78 866 km2) zaujímá 9. místo na světě 
a počtem obyvatelstva 15 522 373 (2011 odhad) (v ČR 10 190 213 obyv.) 
je na 64. místě světového žebříčku států. Oficiální název – Kazašská 
republika, Qazaqstan Respublikasy. Státní zřízení je republika 
s autoritářským prezidentem, prezidentem je Nursultan A. NAZARBAYEV 
od r. 1991. Den nezávislosti - 16. prosinec (1991, na Sovětském svazu). 
Právní systém je založen na římsko-německém právu, s teorií a praxí 
Ruské federace. Hlavní město je ASTANA s 650 000 obyv. (2009), ale 
největší město je Almaty (dř. dříve Alma-Ata) s 1,383 mil. obyv. 
  

Hustota obyvatelstva je 6 obyv/km2 (srov. s Maltou - 1 282, UK - 250, Francie - 111, ČR - 130); přirozený 
přírůstek obyvatel je 0,4%, tj. 62 090 obyv. ročně. Jedná se o vnitrozemský stát, délka pozemní hranice činí 12 
185 km. Kazachstán hraničí s Aralským mořem (nyní rozděleným na dvě vodní plochy) (1,070 km), a Kaspickým 
mořem (1,894 km). Nejnižší bod je Vpadina Kaundy -132 m, nejvyšší hora Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 
6,995 m. Mezi přírodní hrozby patří zemětřesení na jihu země a sesuvy půdy okolo Almaty. 
  

Kazachstán, rozlohou největší z bývalých sovětských republik kromě Ruska, vlastní neuvěřitelné zásoby nafty, a 
jiných minerálů a kovů (uran, měď a zinek). V letech 2002 – 2007 kazašská ekonomika rostla více než 9% ročně; 
motorem růstu byly uhlovodíky a doly. Geografické omezení a upadající infrastruktura jsou významné překážky. 
Pozice ve vnitrozemí představuje omezení přístupu k moři, export Kazachstánu závisí na jeho sousedech, zejména 
nafta a zemní plyn. I když přístavy u Kaspického moře a železnice se modernizovala, civilní letecká doprava 
zaostala. Občas dochází k výpadkům elektřiny. Zlepšují se telekomunikace, ale stále potřebují značnou investici, 
stejně tak informační telekomunikace. Na konci roku 2007 globální finanční trhy zamrzly a ztráta toku kapitálu do 
kazašských bank vyvolala sníženou uvěrovou možnost bank. Následný pád cen nafty a komodit v 2008 zhoršil 
ekonomickou situaci a Kazachstán se propadl do recese. Návratu k růstu ve výši 7% napomohl růst cen komodit 
v 2010. Kazachstán si uvědomil svou přílišnou závislost na naftě a těžebním průmyslu, a zahájil ambiciózní 
program cílený na dopravní, farmaceutický, telekomunikační, petrochemický a potravinářský sektor.  
  

Pracovní síla čítá 8,718 milionu, (56% obyv. v 2010, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 71% (v ČR 
též 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 11,02 mil. V zemědělství pracuje 28%, (v ČR 38,3%), v průmyslu 18,2% 
(v ČR 59,5%) a ve službách 53,6% (v ČR 38,3%) obyvatelstva (2010). Nezaměstnanost poklesla v 2010 na 5,5%. 
Počet obyvatel pod hranicí chudoby činí 8,2% (2009). Míra inflace (ve spotřebitelských cenách) dosáhla 7,8% 
(2010). Míra nezaměstnanosti dosáhla 5,5%. Míra migrace (2011) je -3,27 migrantů/1000 obyv. (Česko 0,97 
migrantů/1000 obyv.), tj. úbytek 6209 ročně (v ČR přírůstek 9 885). 
  

Obyvatelstvo se skládá z mnoha národností: Kazaši 63,1%, Rusové 23,7%, Uzbeci 2,8%, Ukrajinci 2,1%, Ugurové 
1,4%, Tataři 1,3%, Němci 1,1%, další 4,5% (2009). Země je nábožensky založená, všech muslimů je 47%, 
ruských ortodoxů 44%, protestantů 2%, jiné 7%. Státní jazyk je kazaština, používaná v 64,4% obyvatel, ruština v 
95% (oficiální jazyk, používaný v každodenním styku, označovaný jako "jazyk mezietnické komunikace")  (2001). 
Výdaje na vzdělání činí 2,8% HDP (2007) (v ČR 4,4%, 2008). 
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Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2009). Z doby Sovětského svazu 
Kazachstán zdědil zastaralé telekomunikační sítě, které vyžadují modernizaci.  Počet pevných telefonních linek 
dosáhl 3,763 mil. (v ČR 2,092 mil., 2009) s hustotou 24 linek na 100 obyv., počet mobilních čísel 14,995 miliónů 
(v ČR 14,258 mil., 2009) s hustotou 96 mobilů na 100 obyv. Spojení s bývalými státy Sovětského svazu a s Čínou 
je zajištěno pozemními kabely a mikrovlnnými radiovými stanicemi. S ostatními státy je spojení zabezpečováno 
satelity a optickými kabelem propojujícím Asii a Evropu.  
Počet internetových serverů (2010) dosáhl počtu 53 984 (v ČR 3,494 mil., 2009) a počet internetových uživatelů 
činí 5,3 mil. (v ČR 6,681 mil., 2009). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních 
služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic vzhledem k rozloze není rozsáhlá, jen 15 079 km (v ČR 9 
620 km) se širokým rozchodem kolejnic 1,52 cm (v ČR 1,44 cm, síť silnic dosáhla 93 612 km, bez dálnic (v ČR 
128 582 km, včetně 691 km dálnic), a délka vodních cest je 4 000 km (v ČR 664 km). 
  
V tabulce je srovnání ekonomik Kazachstánu a Česka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankovní systém v Kazachstánu 
  

Národní banka Kazachstánu byla založena po vzniku republiky v r. 1991 a je odpovědna prezidentu Republiky 
Kazachstánu. V rámci omezení daných legislativou je však ve své činnosti nezávislá. Národní banka koordinuje 
svoji činnost s vládou, při svých krocích bere v úvahu ekonomickou politiku vády a napomáhá její implementaci, 
pokud to není v rozporu s jejími hlavními funkcemi a implementací monetární politiky.  
  

Bankovní systém dále sestává z 38 bank (2008), jejich počet stále klesá. Po poklesu počtu poboček v letech 2007 
a 2008 se jejich počet ustálil na 2299 poboček na konci roku 2009.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávání karet v Kazachstánu 
  

První platební karty byly v Kazachstánu vydány v r. 2000 (v ČR domácí v r. 1989 a mezinárodní v r. 1990), ale trh 
se s nimi rozvinul až po roce 2003. K 1.2.2010 bylo vydáno 8,477 milionů karet v celkem 20 komerčních bankách, 
počet držitelů karet byl 7,8 milionů (růst o 10,2% a 8,7%). Poměr mezi mezinárodními a domácími kartami je 
97,9 : 2,1. Za povšimnutí stojí, že Národní banka poskytuje podrobnou statistiku karet, včetně počtu skutečně 
používaných karet – těch bylo k uvedenému datu jen 3,41 mil.  
  

V Kazachstánu samozřejmě dominují debetní karty. Ke konci 2008 banky vydaly 6,7 mil. debetních karet, takřka 
3x více než v r. 2004. Úspěch debetních karet je přičítán rozšířenému systému připisování mezd na bankovní účty. 
Kromě toho se vzmáhá i sektor kreditních karet, ale ne v takovém měřítku jako v Rusku a na Ukrajině. Po vstupu 
zahraničních bank mezi 2005 až 2008 získaly kazašské banky přístup k finančním zdrojům pro masové vydávání 
kreditních karet. Koncem roku 2008 bylo téměř 500 000 kreditních karet s podílem 7%. Komerční banky vydávají 
mezinárodní platební karty VISA, MasterCard, American Express International, China Union Pay a Diners Club 
International. 
  

Srovnání ekonomik, 2010 (odhad) KAZACHSTÁN Česko 

HDP (při paritě kupní síly) 
196,4 mld. USD  
3 472 mld. CZK 
143,2 mld. EUR 

261,5 mld. USD 
6 327 mld. CZK 
357 mld. EUR 

Počet obyvatel 15,522,373 mil. 10,190  mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2010) 
12 700 USD 
224 561 CZK 
9 262 EUR 

25 600 USD 
620 672 CZK 
35 101 EUR 

Počet pracujících 8,718 mil. 5,38 mil. 

Nezaměstnanost 5,5% 7,1% 

Míra inflace 7,8% 1,5% 

Největší sítě bankovních poboček 2009 

Banka Počet poboček 

Halyk Savings Bank of Kazakhstan 653 

Bank TuranAlem (BTA) 310 

Alliance Bank 211 

Bank CentreCredit (BCC) 210 

KazKommerzBank 200 

Celkem 5 největších bank 1 584 
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Charge karty nebyly v Kazachstánu nikdy vydávány, neboť zákazníci dávají přednost pružnosti revolvingových 
kreditních karet - takže všechny karty American Express a Diners Club jsou také vydávány jako kreditní karty. 
Prvním vydavatelem karet China Union Pay byla banka Halyk Savings Bank of Kazakhstan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tabulce je přehled velkých bank, název příp. domácího produktu a počet podle druhů karet.  
  

Velcí vydavatelé karet (v tisících)  

 
Kartové společnosti  
 

Všech 20 bank vydávalo VISA karty a sedm vydávalo karty MasterCard. KKB jako jediná banka vydává karty 
Diners Club a American Express.  
 

Produkty Visa a Visa Electron vedly statistku s celkovým počtem 5,6 mil. karet (2008), o 1,6 mil. více než v r. 
2004. Počet karet MasterCard a Maestro se zvýšil z 0,4 mil. na téměř 1,4 mil. během stejného období. Přestože se 
vyskytuje více vlastních domácích programů, karty AltynCard jsou jediným domácím programem, který vydává 
více bank (Halyk Savings Bank a ATF banka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydavatel Název domácí karty Debetní Charge Kreditní Celkem 

Halyk Savings Bank of Kazakhstan Altyn 1 548 - 2 1 550 

Bank TuranAlem (BTA) SmartAlem 1 167 - 25 1 192 

KazKommerzBank (KKB)   930 - 118 1 048 

Alliance Bank   388 - 225 613 

Bank CentreCredit (BCC)   567 - - 567 
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Využívání karet v Kazachstánu 
 

Bankomaty 
 

Infrastruktura: První bankomaty bylyl instalovány počátkem 90. let, i když zpočátku bylo nasazeno jen několik 
desítek. Největší provozovatel, HalykBank, sdílí síť bankomatů s celou řadou drobných a středních provozvatelů 
včetně AFT banky, banka Eurasijska, banka Pozitiv, Kaspi banka, NUR banka, Termi banka a Tsesna banka. 
Citibanka Kazachstán, KazInvestBank a KazPost napojily bankomaty na zpracovatelské centrum banky 
KazKommerzBank (KKB), které zpracovává transakce provedené kartami těchto bank jako „on us“ transakce. 
HalykBank ma host-to-host napjení na zpracovatelské centrum KKB.  
 

Velikost 
 

S instalovanými 6 956 bankomaty na konci roku 2008 zaujímá 
Kazachstán páté místo v CEE (po čtvrtém Rumunsku. 
 

Hustota 
 

Přes masivní růst v posledních letech má Kazachstán třetí 
nejnižší počet bankomatů na milion obyvatel (407 ATM/
milión) v CEE (v Česku je nasazeno 338 bankomatů/mil. 
obyv.). Oproti tomu dosáhla hustota ATM vzhledem k počtu 
poboček počtu 225 ATM/100 poboček, což je třetí nejvyšší 
v regionu.  
 

Umístění 
 

Jak je obvyklé v jiných zemích regionu CEE je většina 
kazašských bankomatů umístěna mimo pobočky (dohromady 
71%).  Pouze dvě země v regionu mají větší počet mimo 
pobočkových bankomatů. Bankomaty ve zdi představují 20% všech instalovaných bankomatů a bankomaty 
v halách poboček jen 6%.  
 

Funkcionalita 
 

Nejrozšířenějšími funkcemi po výběru hotovosti jsou tisk mini-výpisů a tisk zůstatku/potvrzení, které jsou 
dostupné na všech bankomatech. Dobíjení mobilů a převod prostředků nabízí 99% a 91% bankomatů. 
Zobrazování reklamy nabízí 99% ATM. S výjimkou několika ATM jsou ostatní vybaveny čtečkou čipových karet, i 
když pouze dvě třetiny z nich byly aktivovány a vyhovovaly EMV standardu (v 2008). Oproti tomu bylo 99% ATM 
vyhovovalo normě 3DES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet a hodnota transakcí 
 

V r. 2008 bylo provedeno 86 mil. výběrů hotovosti. Průměrný počet výběrů hotovosti/na bankomat za měsíc klesá 
již druhým rokem na 1 148, což je druhý nejnižší v regionu.  
 

Celkový objem výběrů za rok 2008 dosáhl 11 mld. EUR, od roku 2004 jde o nárůst parametru CAGR o 37%. 
V průměru se jednalo o výběr 127 EUR/transakci, čtvrtá nejvyšší hodnota v regionu CEE PO České republice, 
Maďarsku a Rusku (v západní Evropě činí průměrný výběr 117 EUR).   
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Největšími dodavateli bankomatů na kazašský trh jsou Wincor Nixdorf a Diebold v poměru 45% a 43%. NCR 
zvýšila svůj podíl z 2% na 7%.   
 

Obchodní místa 
 

V Kazachstánu se mezi roky 2004 a 2008 zečtyřnásobil počet lokací přijímajících karty, a počet terminálů dosáhl 
16 325. Prakticky všechny terminály přijímají karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro. Okolo dvou třetin 
obchodních míst také akceptují elektronické karty MasterCard, ale nikoli V Pay karty. Diners Club karty jsou 
přijímány na obchodních místech obsluhovanými bankami KKB, BTA a SberBank, což představuje asi polovinu 
míst, a karty American Express se mohou používat na obchidních místech bynky KKB.  
 

Počet a objem transakcí 
 

Kazachstánští držitelé karet provedli v roce 2008 kartami vydanými v Kazachstánu na 16,9 mil. kartových 
transakcí. Tento růst za poslední 4 roky vyjadřuje parametr CAGR ve výši 69%. 
 

Hodnota těchto transakcí dosáhla překvapující výše 1,7 mld. EUR (314 mld. KZT), což představuje 13ti násobek 
od r. 2004.  
 

Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik kazašského a českého kartového trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za povšimnutí stojí velmi vyspělá infrastruktura bankomatů v Kazachstánu, kdy je běžné vybavení standardem 
3DES, a dvoutřetinová shoda s EMV standardem. Nasazení 71% všech ATM mimo pobočky může svědčit i o nízké 
hustotě rozmístění bankovních poboček v ohromné zemi. Na bankomatech se však realizuje 84% všech transakcí 
s kartami (oproti jen 47% v ČR).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cardmag | františek tomášek research | rbr london, CIA factbook,  Národní banka Kazachstánu | Foto Tomáš Janout  

2010 Kazachstán   Česko   

Počet bankovních karet 8 477 000 % 8 985 575 % 

Počet karet/osobu  
(15-64 let) 0,77   1,23   

Počet plateb/kartu/rok 2,0   20,3   

Počet výběrů hotov/kartu/rok 10,1   18,2   

Počet transakcí         

Počet plateb 16 900 000 16 181 228 776 53 

Počet výběrů 86 000 000 84 162 688 149 47 

Objem transakcí         

Objem plateb 
1 700 000 000 EUR 

  
210 374 704 629 CZK 

  
41 216 500 000 CZK 7 811 908 824 EUR 

Objem výběrů 
11 000 000 000 EUR 

  
609 466 253 700 CZK 

  
266 700 000 000 CZK 22 631 498 466 EUR 

Průměrná platba 
101 EUR 

  1 194 CZK   
2 440 CZK 

Průměrný výběr 
128 EUR 

  3 500 CZK   
3 101 CZK 
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KOMENTÁŘ 

Už Abe Lincoln… 
  
Trhy už nechtějí rozumět slibům politiků o záchranných opatřeních a obnovení stability a začínají se chovat podle 
hesla „zachraň se kdo můžeš“. Produktivita celé EU a eurozóny zvlášť trvale klesá, na vývoj HDP  a 
zadlužení  většiny zemí  hanba pohledět.  
  
Všechny vlády stojí  před problémem kde vzít peníze na pomoc krachujícím zemím eurozóny, na úhrady stále 
vyšších úroků a na rostoucí  nároky  zdravotnických  a sociálních služeb o státních aparátech nemluvě. Že rozsah 
státních aktivit a byrokracie přerostl už dávno všechny rozumné meze pochybuje jen málokdo. Přesto však 
socialisté, „et item“ komunisté neustále opakují  dávno ohranou populistickou zbojnickou písničku „ bohatým brát 
a chudým dávat“ (ze které pokud k tomu měli příležitost vždy rozuměli jen první polovině).  Bohužel velká část 
voličstva, zejména ta která už dávno odvykla se sama starat o vlastní obživu, na tuto melodii stále slyší.  
  
Kam tato píseň vede, je dávno jasné nejenom většině ekonomů. Nebyli to sice „staří Římané“ ale už i tak velký 
kalibr jako šestnáctý prezident Spojených států Abraham Lincoln (1809 - 1865), kterému jsou připisována 
následující „zlatá slova“: 
  
- You cannot help the poor by destroying the rich.  
- You cannot strengthen the weak by weakening the strong.  
- You cannot bring about prosperity by discouraging thrift.  
- You cannot lift the wage earner up by pulling the wage payer down.  
- You cannot further the brotherhood of man by inciting class hatred..  
- You cannot build character and courage by taking away people's initiative and independence.  
- You cannot help people permanently by doing for them, what they could and should do for ,themselves.  
 
Kéž by si tato slova našli a stále opakovali všichni protagonisté „sociálních států“ budovaných zejména  pomocí 
přerozdělování a utrácení peněz daňových poplatníků a omezování jejich občanských svobod. 
 
cardmag | milan zátka  
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TECHNOLOGIE 

Global Payments Europe je technologickým partnerem a integrátorem  
pilotního projektu plateb s využitím bezkontaktního čipu 

 

V druhé polovině července 2011 byl zahájen pilotní projekt plateb s využitím bezkontaktního čipu. 
Technologickým partnerem a integrátorem pilotního programu je společnost Global Payments 
Europe. Na desítkách platebních terminálů vybavených čtečkou bezkontaktního čipu je 
možné zaplatit jak standardní bezkontaktní platební kartou, tak i pomocí NFC telefonu 

s platební aplikací nahranou na SIM kartě.  V případě plastové karty je využito duálního rozhraní čipu karty, tzn. 
komunikace s čipem karty může být provedena standardním zasunutím karty do kontaktní čtečky POS terminálu, 
nebo lze použít výrazně rychlejšího odbavení a to krátkým přiložením karty k čtečce bezkontaktních karet. 
Transakční data jsou pak přenášena mezi kartou a čtečkou vzduchem na základě PayWave nebo PayPass 
protokolu. Maximální operativní vzdálenost mezi kartou a čtečkou je nastavena na 5 cm. V případě mobilních 
bezkontaktních plateb transakce probíhá opět přiložením NFC mobilu k bezkontaktní čtečce POS terminálu, ale 
komunikaci zajišťuje NFC (Near Field Communication) technologie implementována v mobilním telefonu. 
 

„Global Payments Europe je předním poskytovatelem služeb v oblasti zpracování a doručování 
bezhotovostních plateb. S ohledem na zaměření a předmět poskytování služeb, vždy vyhledáváme 
nové příležitosti ke spolupráci. Těší náš, že jsme součástí pilotního projektu plateb s využitím 
bezkontaktního čipu,“ říká Stanislav Coufal, ředitel pro mezinárodní obchod GPE. 
 

cardmag l roman kotlán l gpe 
 
 

NagraID Security Display Cards  

 

Přestože vypadají prakticky stejně jako jejich předchůdci z 50. let, dnešní platební karty se výrazně vyvinuly na 
základě potřeb a požadavků našeho hektického a moderního nákupního prostředí. 
Plastiková karta zůstává na celém světě preferovaná platební forma vedle mnoha 
různých alternativ. Její stálá evoluce vrcholí dnes v kartách s implementovanými 
počítači, LCD displejem a dokonce dotykovou klávesnicí pro umožnění funkčnosti, 
bezpečnosti a pohodlí tak, jak definují technologické standardy. 

 

Display Card vypadá úplně stejně jako běžná a známá plastiková karta, je možné ji užít pro platby či výběr 
hotovosti v ATM. Kromě toho se na ní nachází LCD displej a dotyková klávesnice pro ovládání displeje. Display 
Card umožňuje svým držitelům generovat one-time password (OTP), které může být použito pro bezpečný vstup 
na online banking nebo e-commerce. OTP je použít jako 3D Secure code bez nutnosti užití osobní čtečky karet 
pro Remote Chip Authentication. Nejnovější generace displejových karet umožňuje zobrazení širokého spektra 
užitečných informací, jako například aktuální zůstatek na účtu, dostupný 
úvěr, transakční detaily, informace o počtu bonusových bodů vydavatele 
karty atd. za využití existující EMV infrastruktury. Při každé online transakci 
karty na POS nebo ATM terminálu je možné provést aktualizaci karty za 
pomocí EMV scripting message a poskytnout tak novou úroveň interactivity 
mezi držiteli karet a emitenty. 
 

Tato funkčnost přináší držitelům karet další přidanou hodnotu a otevírá 
nové možnosti pro inovaci v oblasti karetních produktů pro vydavatele 
karet. Display Card je inovativní produkt, který na velmi konkurenčním 
karetním trhu pomáhá vydavetelům karet odlišit se od ostatních. 
 

Turkish Bank TEB se stala první bankou na světě, která vydala MasterCard Display Card. Tato karta pomohla TEB 
podpořit její inovační strategii v oblasti technologie a výrazný nárůst podílu na retailovém bankovním trhu. Pro 
TEB je displejová karta optimální produkt, pomocí kterého mohla banka zvýšit interakci s klienty bez investice do 
infrastruktury, zvýšit atraktivitu plastikových karet pro klienty, dosáhnout rychlého průlomu na trhu a být 
kompatibilní se současnými karetními obchodními modely a existujícími věrnostními programy. 
 

Display Card - možnosti 
 

Následující formy displejových karet jsou k dispozici: Single Button, Multiple Button a Information Display. 
Všechny tyto karty jsou vybaveny ultra-rychlým, flexibilním LCD displejem s vysokým kontrastem, který umožňuje 
SCROLLING OF CHARACTERS. 
 

Single Button Display Card je jednoduchá multiaplikační karta, která je kromě standardních platebních 
funkčností schopna generovat One-Time Password (OTP) pro secure remote authentication pro e-Banking a 
platební transakce. 
 

Multiple Button verze  je vybavena 12-tlačítkovou dotykovou klávesnicí, která kromě jiného zvyšuje výši 
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bezpečnosti možností ochrany samotné karty nutností užití PIN, v případě ztráty nebo odcizení karty. Karta 
umožňuje plnohodnotnou “Remote Chip and PIN” authentikaci, a tak plně eliminuje potřebu externí karetní čtečky 
pro aplikace vyžadující zadávání přes klávesnici. 
 

V oblasti technologie Display Card naprosto vyniká MasterCard Information Display Card. Tato EMV karta 
může držiteli karty poskytnout důležité informace, jako je výše zůstatku na účtu, transakční historie nebo další 
aktuální informace od emitenta vždy, kdy karta provádí online transakci na standardním EMV POS terminálu nebo 
ATM. Karta pracuje na bázi standardní EMV technologie, která umožňuje rychlé nasazení produktu za minimální 
nutné modifikace stávající infrastruktury. Display Cards podporuje veškeré standardní bankovní aplikace a může 
být vybavena magnetickým proužkem (2-3 track). EMV kontaktní čip, bezkontaktní interface, embossing (verze 
bez klávesnice) a 3-letá životnost baterie. S touto kompletní nabídkou displejových karet umožňuje Nagra ID 
Security bezpečnější online transakce, umožňuje klientům více kontroly, vice interaktivity mezi vydavatelem a 
držitelem karty bez omezení pohodlí. 
 

o NagraID Security 
 

NagraID Security (NIDS), jako EMV-certifikovaný výrobce karet a personalizační centrum,  je světovou jedničkou 
v oblasti výroby display karet s více než 1,5 milióny karet, které jsou v nasazení po celém světě a fungují v 
souladu s velmi přísnými bezpečnostními předpisy NagraID SA. NIDS Display Cards je nejnovější inovace, 
umožňující remote two-factor authentication, PIN aktivaci, fyzický & logický přístup, challenge response a 
zobrazení kritických informací na jediné kartě ve formě běžné kreditní karty.  
 

NIDS je dceřiná společnost skupiny Kudelski Group (SIX: KUD.S), dodává nejkvalitnější a nejspolehlivější produkty 
společně s vysoce kvalitním servisem. NIDS je první a zatím jediný výrobce displejových karet kvalifikovaný a 
certifikovaný karetními asociacemi MasterCard Worldwide (CSI) a Visa Europe. 
 

http://www.nidsecurity.com/    
email: info@nidsecurity.com 
 

SWITZERLAND  
Crêt-du-Locle 10 , P.O. Box 1161   
2301 La Chaux-de-Fonds  
Tel:  +41 32 924 0404 
 

USA  
8615 Washington Boulevard  
Culver City, CA 90232  
Tel: +1 310.841.2939 
 

NagraID Security - KUDELSKI GROUP 
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POHLED ZE SLOVENSKA 

UniCredit Uses Gemalto’s Contactless Sticker for Mobile Payment  
in Slovakia   
  

Amsterdam, July 7, 2011 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leader in digital security, 
announces the selection by UniCredit Slovakia, to provide Optelio contactless 
stickers for its first commercial mobile payment deployment. The bank, part of the 
major financial institution UniCredit Group, is the first to market with a contactless 
debit payment service in Slovakia. UniCredit Group is a leading European bank with 
strong roots in 22 countries and an overall global network embracing 
approximately 50 markets through over 9,600 branches. The Optelio contactless sticker has achieved MasterCard 
certification and complements a full set of Gemalto services already available for mobile payment.  
  

The Optelio sticker is a microprocessor-based 
secure personal device that provides a compatibility 
solution to enable contactless functionality for 
handsets that don’t have contactless features built-
in. By simply attaching the Optelio contactless 
sticker to their mobile phone, UniCredit customers 
will be able to use the contactless feature on 
payments under EUR 20, while larger amount 
transactions will require a PIN code. Payments can 
be made in fast food restaurants, cinemas, 
supermarkets and other retail outlets across the 
Slovakia, with its established contactless payment 
market of over 3,000 acceptance points in place.  
  

Combining diminutive size with the highest 
communication performance with the terminal, 
Gemalto’s Optelio contactless sticker has been 
designed to work on any handset model. Gemalto 
also provides sticker personalization, packaging and 
delivery to the end user as part of the service to 
UniCredit. 
  

“The MasterCard® Paypass™sticker, which 
we named StickAir, is another unique product 
modelled upon requests and needs of 
customers of UniCredit Bank,” commented 
Monika Kohútová, Head of Retail Banking Division 
of UniCredit Bank. “It can be issued in relation 
to any current account open with UniCredit 
Bank and our customers can affix the StickAir 
wherever they want, like for example to the 
rear of their cell phone. Consumers are 
already accustomed to swiping their travel 
card to ride the public transportation in 
Slovakia so we believe contactless technology 

will also gain user adoption in the payment domain.” 
  

“Moving to contactless is more than just changing the technology, it is also changing long-standing 
consumer habits“ added Christoph Siegelin, vice president Sales, Central Europe at Gemalto. “By turning 
any handset into a payment device, Optelio contactless sticker makes the speed and convenience of 
mobile contactless payments available for UniCredit to deploy immediately.” 
  

About Gemalto 
  

Gemalto (Euronext  NL0000400653  GTO) is the world leader in digital security with 2010 annual revenues of 
€1.9 billion and over 10,000 employees operating out of 87 offices and 13 Research & Development centers in 45 
countries. Gemalto is at the heart of our evolving digital society.  Billions of people worldwide increasingly want 
the freedom to communicate, travel, shop, bank, entertain, and work-anytime, anywhere, in ways that are 
convenient, enjoyable and secure.  Gemalto delivers on the growing demands for personal mobile services, 
identity protection, payment security, authenticated online services, cloud computing access, modern 
transportation, e-healthcare and e-government services.  Gemalto does this by providing secure software, a wide 
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range of secure personal devices, and managed services to wireless operators, banks, enterprises and 
government agencies. 
  

Gemalto is the world leader for electronic passports and identity cards, two-factor authentication devices for 
online protection, smart credit/debit and contactless payment cards, as well as subscriber identification modules 
(SIM) and universal integrated circuit cards (UICC) in mobile phones.  Also, in the emerging machine-to-machine 
applications Gemalto is a leading supplier of wireless modules and machine identification modules (MIM).  To 
operate these solutions and remotely manage the software and confidential data contained in the secure devices 
Gemalto also provides server platforms, consulting, training, and managed services to help its customers achieve 
their goals. As the use of Gemalto’s software and secure devices increases with the number of people interacting 
in the digital and wireless world, the Company is poised to thrive over the coming years.   
  

For more information visit  www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow 
@gemalto on Twitter. 
  
cardmag l  roman kotlán l gemalto  
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MARKETING 

MasterCard Česká republika spustil své stránky na Facebooku  

  

Společnost MasterCard Česká republika spustila vlastní stránky na Facebooku. Všichni, které MasterCard a jeho 
aktivity zajímají, mohou pomocí těchto stránek se společností komunikovat a sdílet své zkušenosti s platebními 
kartami. Od 24. června 2011 si navíc MasterCard ČR připravil pro své fanoušky na Facebooku speciální kreativní 
soutěž. Více informací naleznete nově na www.facebook.com\MasterCardCZ. 
  

Praha, 28. června 2011 - Příznivci společnosti MasterCard mají možnost od 1. dubna 2011 navštěvovat a stát se 
fanoušky stránek MasterCard Česká republika na Facebooku. Zde se mohou nejen dozvědět, co je 
o platebních kartách zajímá, ale také mají příležitost se podělit o své karetní zkušenosti. Navíc 
MasterCard ČR spustil od 24. června 2011 na facebooku netradiční soutěž, která nese motto - 
Staň se reklamním režisérem. Celý projekt budou režírovat pouze sami uživatelé.  
  

Na Facebookovou stránku umístil MasterCard aplikaci, která jim umožňuje, aby si z 
předpřipravených sestříhaných spotů vytvořili vlastní reklamu, kterou následně doplní o vlastní texty. Na výběr 
mají ze dvou dějových linií a každá z těchto linií má úvodní video, které musejí použít všichni. Následně každá 
dějová linie obsahuje 10 “prostředních částí”, ze kterých si uživatel může vybrat ty, které se mu budou hodit. K 
dispozici jsou také 3 různé závěry.  
  

„Ve chvíli, kdy sami tvůrci video odsouhlasí, je odesláno k náhledu a schválení společnosti MasterCard. Každé 
schválené video od MasterCard bude odměněno finanční částkou 250 Kč ve formě poukázky na nákup na 
slevovém serveru www.dnesnebonikdy.cz. V okamžiku, kdy bude video finálně povoleno, automaticky se zařadí 
na YouTube kanál a bude také zobrazeno na Facebookové stránce. Hlavní vítězové budou vyhlášeni ve dvou 
kategoriích, a sice nejoblíbenější a nejsledovanější video,“ říká Tereza Janková, marketingová manažerka 
MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.  
  

Všem uživatelům se budou automaticky zobrazovat nejnovější a nejoblíbenější videa, a mohou je tak navzájem 
hodnotit a posuzovat. „Přejeme si, aby se fanoušci na našich facebookových stránkách bavili a kromě toho byli ve 
spojení s dalšími lidmi pro navazování nových přátelství. Motivací jsou také lákavé výhry,“ dodává Tereza 
Janková. Na základě uživatelského hodnocení, vyhrávají první tři místa v kategorii nejoblíbenější video přednabité 
karty MasterCard v hodnotě 1 000 EUR. Na základě počtu shlédnutí na kanále YouTube získají první 3 místa 
v kategorii nejsledovanější video také přednabité karty MasterCard v hodnotě 1 000 EUR.  
  

 cardmag l roman kotlán l ogilvy  
 
Soutěžte s MasterCard v hypermarketech Interspar o dárky z edice filmu  
Piráti z Karibiku  

  

Společnost MasterCard ve spolupráci s hypermarkety Interspar připravila pro držitele platebních karet MasterCard 
a Maestro soutěž o zajímavé ceny. Každý, kdo v období od 18. května do 24. května 2011 zaplatí 
v hypermarketech Interspar platební kartou MasterCard nebo Maestro, může vyhrát dárek z 
edice filmu Piráti z Karibiku v neznámých vodách od Disneyho. Celá soutěž bude doplněna 
speciální akcí pro děti, která proběhne od 19. - 21. 5. 2011 v Metropoli Zličín.  
  

Praha, 18. května 2011 - Držitelé platebních karet MasterCard a Maestro se mohou zúčastnit 
soutěže, která odstartuje ve středu 18. 5. 2011 a poběží do úterý 24. 5. 2011. Každý, kdo zaplatí kartou 
MasterCard nebo Maestro v hypermarketech Interspar, získá u pokladny 
speciální minci, se kterou se následně přemístí k MasterCard stánku 
s hosteskami. Ty pozná podle pirátských převleků. Nejprve zákazník hodí svoji 
minci do velké truhly, a tak potvrdí svoji platbu pomocí MasterCard nebo 
Maestro platební karty. Poté si ve stánku vybere jeden z 10 klíčů, kterým se 
bude snažit otevřít jednu ze tří připravených truhel. Pokud se mu zadaří, 
vyhrává obsah umístěný v dané truhle. Pro šťastlivce jsou připravené dárky 
z edice Disneyho filmu Piráti z Karibiku v neznámých vodách, jako například 
lístky do kina, DVD, kryty na mobil a další. 
  

„Tato kampaň vznikla jako první v ČR ve spolupráci se společností 
Walt Disney, se kterou MasterCard uzavřel víceletou partnerskou 
smlouvu. V této kampani se soustředíme na podporu plateb kartami 
MasterCard a Maestro přímo v místě prodeje. Zdůrazněn je zde 
prvek propojení rodinné zábavy při placení kartou. Kromě zmíněné 
soutěže v hypermarketech Interspar přinášíme našim klientům, a 
hlavně jejich ratolestem, také speciální akci s názvem Zaplať kartou 
MasterCard nebo Maestro a vstup na ostrov plný dobrodružství. Ta 
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se odehraje v období od 19. – 21. 5. 2011 v Metropoli Zličín. Malí i větší si zde budou moci zahrát 
dobrodružnou hru Piráti z Karibiku na playstationu, nechat si namalovat pirátský obličej, nebo 
vytvarovat balon z pirátských motivů za pomoci balloon makera,“ říká Tereza Janková, marketingová 
manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.  
 

Nově MasterCard připravil i soutěž pro pokladní v hypermarketech Interspar. Jak už bylo zmíněno, pokladní 
rozdává zákazníkům za každou platbu kartou MasterCard nebo Maestro minci. Tyto mince obdrží pokladní na 
začátku své služby. Každá pokladní má na svých mincích uvedeno jedno konkrétní číslo. Na konci dne se sečtou 
mince vhozené do velké truhly u stánku s hosteskami. To číslo pokladny, které se v truhle objeví nejčastěji, 
vyhrává. Nejúspěšnější pokladní získává poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v hypermarketech Interspar. 
  

„Jsme velmi rádi, že se kampaň společnosti MasterCard koná právě ve spolupráci s naší sítí 
hypermarketů Interspar, které jsou ideálním místem pro velké rodinné nákupy,“ říká Martin Ditmar, 
generální ředitel společnosti SPAR ČOS.  
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

více na www.pcistandard.cz 

Router 

Hardware nebo software, který propojuje dvě nebo více sítí. Funguje jako 
třídič a překladač, který vyhledává adresy a předává segmenty informací na 
příslušná místa určení. Softwarové routery jsou někdy označovány jako brá-
ny (gateways).  

RSA 
Algoritmus pro veřejné šifrování popsaný roku 1977, autoři Ron Rivest, Adi 
Shamir a Len Adleman z Massachusetts Institute of Technology (MIT); RSA 
jsou počáteční písmena jejich příjmení.  

Sanitization 
Asanace 

Proces mazání citlivých dat ze souboru, zařízení nebo systému; nebo modifi-
kace dat tak, aby v případě napadení byla data po jejich získání 
k nepotřebě.  

SANS 
Zkratka pro „SysAdmin, Audit, Networking and Security,” institut, který po-
skytuje školení počítačové bezpečnosti s profesionální certifikací. (Viz 
www.sans.org.) 

SDLC 
Zkratka pro „System Development Life Cycle” (životní cyklus vývoje systé-
mu). Fáze vývoje softwarového nebo počítačového systému, k nimž patří 
plánování, analýza, design, testování a realizace.  

Secure Wipe 
Bezpečné mazání 

Též „bezpečné vymazání”, programová utilita užívaná k trvalému vymazání 
specifických souborů z počítačového systému.  

Security Officer 
Bezpečnostní pracovník Osoba primárně zodpovědná za bezpečnostní záležitosti organizace.  

Security policy 
Bezpečnostní pravidla 

Soubor zákonů, pravidel a postupů, které regulují to, jak organizace spravu-
je, chrání a šíří citlivé informace  

SAQ 
Zkratka pro „Self-Assessment Questionnaire” (Dotazník vlastního hodnoce-
ní). Nástroj používaný subjektem k ověření vlastní shody se standardy PCI 
DSS. 

Sensitive Area 
Citlivá oblast 

Jakékoliv datové centrum, serverový prostor nebo jiná oblast, kde sídlí sys-
témy, jež ukládají, zpracovávají nebo přenášejí data držitele karty. Sem ne-
patří prostory, kde se nacházejí pouze terminály typu prodejního místa, např. 
pokladny v maloobchodních provozovnách. 

Sensitive Authentication Data 
Citlivá autentizační data 

Informace související s bezpečností (kód/hodnota ověření platnosti karty, 
kompletní data magnetického proužku, PINy a PIN bloky) a užívané 
k autentizaci držitelů karet, které se objevují v hladkém textu nebo jiné ne-
chráněné formě. 

Separation of Duties 
Rozdělení úkolů 

Praxe dělení kroků ve funkci mezi jednotlivé osoby tak, aby jednotlivec nebyl 
schopen rozvracet proces. 

Server 
Počítač, který poskytuje služby jiným počítačům, např. zpracování komuni-
kace, ukládání souborů nebo přístup k tiskovému zařízení. Servery zahrnují 
mimo jiné web, databáze, aplikace, ověření, DNS, mail, proxy a NTP.  

Service Code 
Obslužný kód 

Trojčíslicová nebo čtyřčíslicová hodnota v magnetickém proužku, která 
v magnetickém proužku následuje po datu konce platnosti platební karty. 
Slouží k řadě věcí, např. k definici vlastností služeb, k odlišování mezinárod-
ní od národní platby nebo k identifikaci uživatelských omezení. 

Service Provider 
Poskytovatel služby 

Podnikatelský subjekt, který není platební (kartovou) společností a přímo se 
podílí na zpracování, ukládání nebo přenosu dat držitele karty. Sem patří i 
společnosti, které poskytují služby, jež ovlivňují nebo by mohly ovlivňovat 
bezpečnost dat držitele karty. K příkladům patří řízení poskytovatelé služeb, 
kteří poskytují řízené firewally, IDS a další služby, i poskytovatelé hostingu a 
další subjekty. Vyloučeny jsou subjekty jako telekomunikační společnosti, 
které jen poskytují komunikační spoje bez přístupu k aplikačnímu stupni ko-
munikačního spojení. 
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2001: A Visual Odyssey 
Vizuální zpracování 2001: A Space Odyssey 
  

2001: A Space Odyssey je jedním ze zásadních filmů Stanleyho Kubricka a nadčasovým klenotem mezi vědecko-
fantastickými filmy z hlediska obsahu, sdělení, výpravy a vizuálního zpracování. Vesmírná Odysea se 
z pochopitelných důvodů stala vzorem a inspirací pro mnoho následujících snímků a pro bezpočet umělců a 
filmových tvůrců. Vytvořila ideu přátelského vesmíru a obraz vesmíru coby dokonalého, esteticky přitažlivého, až 
designového prostoru. Barevné a kompoziční pojetí dělá z tohoto filmu vizuální báseň a jedinečný estetický 
zážitek. Důkazem síly Kubrickových obrazů je fakt, že první dialog se objevuje až v 25. minutě a divákova mysl a 
smysly jsou přesto až do té doby plně zaměstnány. Rovněž závěrečná část filmu, zhruba o stejném časovém 
trvání jako úvod, je zcela bez dialogů, tvořená pouze obrazem, zvukovými efekty a hudbou. Minimum dialogů je 
specifikum celého snímku a sám Kubrick se nechal slyšet, že „2001: A Space Odyssey je především obrazová, 
vizuální zkušenost, která má subjektivně působit na divákovy smysly a podvědomí.“ 
  

Úvodní část filmu „Úsvit lidstva“ předznamenává kompoziční schéma, barevné provedení se však od zbytku filmu 
patřičně liší. Teplé odstíny červené, žluté, oranžové a tmavě hnědé zhmotňují klimatické podmínky pravěké Afriky 
a podtrhují atmosféru boje o vodu uprostřed pouště. Studená modrá a měsíční šedo-bílá v nočním záběru 
symbolizují kromě teplotního kontrastu dne a noci rovněž životní podmínky a stupeň vývoje lidstva té doby, neboť 
chladná noc byla pro prakticky bezbranné tvory velice nehostinnou a prázdnou částí dne. 
  

Děj plynule přechází do vesmírného prostoru o několik milionů let později střihem z vyhozené kosti rotující 
vzduchem na vesmírnou loď cestující hvězdným prostorem pouze za doprovodu Straussova valčíku An der 
schönen blauen Donau (Na krásném modrém Dunaji). Z nebezpečné a nehostinné Země jsme přeneseni do 
idylického mystického vesmíru, jehož kompoziční a barevné ztvárnění přispívá dojmu klidu a věčnosti. Čisté 
kompozice, klidné plné a jemné základní barvy ve spojení s bílou, kontrast mezi světlem a tmou, celkové využití 
světla, to vše doprovází Kubrickovu ódu na vesmír. Interiéry vesmírné stanice a raketoplánu působí velice 
sofistikovaným a nadčasovým dojmem a skutečně odpovídají současnému pojetí nábytkového designu první 
dekády 21.století. Barvy jsou do obrazu komponovány důmyslně a rafinovaně a každá scéna/interiér má vlastní 
barevnou harmonii, většinou v kombinaci s bílou a černou, která však není vnímána jako barva a vedle ostatních 
plných barev a světelné bílé působí prakticky nepřítomně. Nábytek, dekorace a kostýmy jsou poskládány ze 
základních geometrických tvarů, často kulovitých a kruhovitých čistých linií. Užití základních barev a základní 
jednoduché geometrie přináší divákovi pocit estetického „známa“, přestože se nachází v neznámém a tajuplném 
vesmíru. 
  

Vesmírná loď Discovery symbolizuje svým posláním i výtvarným zpracováním objevování neznáma a cestu 
věčností nezávisle na čase i prostoru. Velké bílé plochy doplněné zpravidla jednou barvou ve své jednoduchosti 
nabízejí základní estetický zážitek a otevírají prostor pro subjektivní filozofickou úvahu v rámci děje filmu. Červená 
barva se objevuje bodovitě především na přístrojích a předmětech souvisejících s umělou inteligencí a neživou 
součástí výpravy, ať už se jedná o vševidoucí oko počítače HAL 9000, technické nápisy na lodi, tlačítka v řídící 
kabině, vnitřek dějově velice akční vesmírné kapsle nebo skafandr Davida Bowmana. Červené světlo je přítomno 
všude tam, kde se vyskytuje hranice mezi „bezpečnou lodí“ a „nebezpčeným“ a „nejistým“ vesmírem, tedy v 
„očích“ Discovery, v nouzovém tlakovém vchodu, ve vesmírné kapsli a v řídícím centru nejinteligentnějšího člena 
posádky - HALa 9000. 
  

Zelená barva se v celém filmu prakticky neobjevuje, s výjimkou zelené pasty, která je součástí vesmírné 
nanotechnologické stravy, zelené přilby skafandru, kterou si David Bowman vezme po pro odpojení logické části 
HALa 9000, průletu monolitem, v němž se vyskytují všechny barvy nám známého barevného spektra a zeleně 
laděného pokoje, ve kterém David Bowman zestárne a přestane existovat v hmotné podobě, aby mohl přejít do 
vyšší fáze existence - tedy existence na úrovni vědomí, energie, myšlenky. V prvním případě zelená představuje 
jedinou živou přírodu v celém filmu, vesmíru a budoucím technologickém věku, i přesto se však vyskytuje 
v laboratorně upraveném pokrmu a nikoliv v původní přirozené formě. Zelená přilba skafandru splňuje roli 
doplňkové barvy k červené ploše řídícího centra HAL 9000 a Bowmanově červenému skafandru. 
  

Zelené odstíny ve staro-francouzsky vybaveném interiéru pokoje kombinované s luxusní šampaňskou a čistou 
bílou symbolizují klid duše a vědomí a přijetí nové skutečnosti, nové existence. 
  

2001: A Space Odyssey je poémem složeným ze základních slov s jednoduchým a jediným sémantickým 
obsahem, je jednotným celkem poskládaným z přesně zapadajících prvotních tvarů a barev, výsledkem 
subjektivní individuální představy, výtvorem světla a myšlenky. 
  

cardmag l  lenka kotlánová, FAMO III.  
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KALENDÁŘ AKCÍ 
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PODPORUJEME 
Písek pojedenácté 
  

Ve dnech 6. - 9. 10. 2011 se bude konat 11. Ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek 2011 a tak 
se již tradičně stane toto město centrem festivalu, který sahá daleko za hranice České republiky. Letošní ročník 
jistě chytne za srdce, o čemž napovídá i téma celého festivalu „Milujeme film“.  

Hlavním cílem festivalu je připravit a nabídnout divákům co nejzajímavější soutěžní program, který je platformou 
pro konfrontaci studentských snímků všech žánrů (do 30 minut). Za tímto účelem byli osloveni tradiční účastníci. 
V rámci 10. MFSF soutěžily filmy celkem z 21 zemí a podařilo se nám navázat partnerství např. se školami v Do-
minikánské republice, Finsku, Indonésii, Izraeli, Spojených státech, Uruguay ad. Díky tomu není festival určen jen 
sám pro sebe, ale široké veřejnosti. Cíl festivalu nespočívá v pouhé praktické účasti studentů filmových píseckých 
škol na přípravě festivalu, ale v naplnění už jen samotného slova „mezinárodní“. MFSF Písek nabízí návštěvníkům i 
samotným tvůrcům možnost poznat film z odlišných pohledů a kultur. Festival otevírá dveře všem zemím a jejich 
začínajícím tvůrcům, kteří, stejně jako my, mají rádi film a chtějí ho s námi sdílet.  
  

Mezinárodní festival studentských filmů v Písku je významnou kulturní akcí i v rámci regionu. I tentokrát bude 
doprovodný program ve formě workshopů, koncertů, besed a výstav formovat nejen s ohledem na festivalové 
publikum, které je do jisté míry specifické, ale i směrem ke studentům píseckých a jihočeských škol a k sociálně i 
věkově široké cílové skupině včetně dětí a seniorů 
  

Z nabídky workshopů, tradičně zaměřených na aktuální trendy ve světové audiovizuální produkci ve spojení s 
edukativní složkou, bude letos hlavní trend zavádění mediální výchovy do školních osnov. Tento workshop, určený 
nejen veřejnosti, ale především pedagogům a studentům, povede přední český odborník na toto téma, PhDr. et 
ThDr. Radek Mezulánik, Ph.D.. Další workshopy povedou dlouholetý fotograf rallye Dakar Petr Lusk a kameraman 
Jaromír Šedina, spolupracovník např. světoznámého mexického režiséra Guillerma del Toro, který pohovoří o své 
intenzivní spolupráci se zahraničními filmovými štáby. Tyto workshopy jsou koncipovány jako interaktivní, spojené 
s prezentací a ukázkami z produkce obou odborníků. Významnou součástí doprovodného programu bude projekce 
klasického snímku němé éry „Pandořina skříňka“ G.W. Pabsta, kterou na klavír exkluzivně doprovodí jeden z neju-
znávanějších evropských hudebníků, specializujících se na umělecký hudební doprovod němých filmů, Rakušan 
Gerhard Gruber.  
  

V současné době je již známo obsazení poroty, jejíž prestiž do jisté míry ovlivňuje i „lesk“ udělených cen. Účast 
přislíbil, jak je u našeho festivalu tradicí, držitel loňské Grand Prix - mladý finský režisér Oskari Sipola, dále český 
režisér, držitel řady významných ocenění, David Ondříček, belgický herec a producent Eric da Costa, uznávaná 
britská pedagožka a porotkyně Carol Poole z univerzity Edge Hill a francouzský filmový producent a pravnuk jed-
noho z nejvýznamnějších světových průkopníků filmového umění, Augusta Lumiéra, Didier Trarieux-Lumiére. Ten 
také v rámci besedy bude exkluzivně prezentovat vzácné rodinné fotografie.  
  

V hudební části doprovodného programu, zaměřeného na mladé publikum, vystoupí mj. progresivní a odbornou 
veřejností vysoko hodnocené české kapely, kytarová Airfare a reggae skupina Pub Animals, nositelé hudební ceny 
Anděl.  
  

Největší novinkou letošního ročníku je prodloužení festivalu o jeden celý den - „factory day“. Továrna v názvu 
pouze určuje místo, kde se bude program odehrávat, nikoliv však jeho náplň. Čtvrteční den bude věnován přede-
vším prezentaci píseckých uměleckých skupin, které sídlí v bývalé továrně na textil - Jitexu. Díky mladým uměl-
cům našla továrna nové využití. Svoji zkušebnu zde má např. skupina ZIP - taneční skupina, která nedávno získa-
la titul Mistra světa. Je zde také společnost game4factory, kterou založil tanečník věhlasné skupiny UNO. Tato 
společnost postupně přetváří průmyslový objekt v umělecké prostory s tanečními, projekčními a hudebními sály. V 
rámci tohoto rozsáhlého projektu je pamatováno i na nejmenší - tvůrčí dílny, taneční sály, zkušebny a herny. Ne-
dávno zde byla otevřena jedna ze 4 nejmodernějších horolezeckých stěn v republice.  
  

Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách festivalu www.filmfestpisek.cz 
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