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EDITORIAL …  

 
 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
  
  
  
dovolte mi, abych Vám v letním čísle magazínu nabídl informace, novinky a 
komentáře z oblasti platebních karet … a nejen to ! Na tradičním necenzurovaném 
místě - straně 23 - naleznete i fragment z historie. Ve druhé části letního čísla 
naleznete i jakési ohlédnutí za teplým obdobím roku … 
 
  
  
  
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
 
 
 
 
P.S. Mnozí z Vás, kteří v minulosti věnovali čas i k přečtení editorialů jednotlivých čísel 
magazínu, budou na tomto místě možná částečně zklamáni … v editorialu již 
nenaleznete onen lehce ironický resp. kritický pohled či komentář k nešvarům 
společnosti. Výčet nepřetržitých společenských poklesků a „majstrštyků“ mocenských 
špiček by totiž už ani papír nesnesl … v kontextu s uvedeným, byl text editorialu 
reflektující tyto skutečnosti  vytištěn speciálním light inkoustem, který nijak papír 
nepoškozuje. Text je čitelný pouze za určitých světelných podmínek a pod určitým 
šikmým úhlem …  
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Zpráva o globálním obchodu a 
výdajích 2012 
 
Praha, 20. června 2012 - Podle pátého 
ročníku Zprávy o globálním obchodu a 
výdajích, shrnující výsledky průzkumu 
prováděného společnostmi American 
Express a CFO Research, finanční ředitelé 
po celém světě předpovídají návrat 
k mírnému hospodářskému růstu. 
Obnovení střední či výrazné hospodářské 
expanze očekávají finanční ředitelé v 
Indii (85%), USA (78%) a Mexiku (73%), 
zatímco evropští finanční ředitelé jsou 
skeptičtější - významnou expanzi 
v nadcházejících dvanácti měsících 
očekává pouze jeden z deseti. 

Navzdory tomu hodlá 44% evropských 
finančních ředitelů vynaložit své finanční 
rezervy na realizaci plánů obchodního růstu, což 
zahrnuje zvýšené investice do výzkumu a 
vývoje (74%), rozšiřování provozů a zvyšování 
počtu zaměstnanců (68%) a vyšší kapitálové 
investice (67%). Na druhou stranu dvě pětiny 
evropských podniků plánují mírné či 
významnější snížení celkového počtu 
zaměstnanců ve srovnání s pouhým jedním 
z pěti (22%) finančních ředitelů v USA a jedním 
z deseti v Indii (11%), což svědčí o tom, že 
řada evropských finančních ředitelů stále ještě 
pociťuje tlak současných hospodářských 
problémů.  
 
Vyhlídky růstu 
 
Evropští finanční ředitelé jsou i nadále 
konzervativní, pokud jde o prognózy růstu 
v jejich zemích, kdy pouhá polovina očekává 
růst již v příštím roce. V globálním měřítku 64% 

dotazovaných finančních ředitelů v následujícím 
roce předpokládá hospodářskou expanzi, což je 
o hodně méně než v minulém roce, kdy tři 
čtvrtiny (75%) finančních ředitelů z celého 
světa očekávalo, že se na jejich trzích obnoví 
hospodářský růst. Pokud jde o prognózu, zda 
ekonomiky jejich zemí znovu zaznamenají 
masivní růst, drtivá většina evropských 
finančních ředitelů (86%) jej předpokládá buď 
do 4. čtvrtletí 2012 nebo někdy v roce 2013. 
84% evropských respondentů si je jistých, že 
dosáhnou svých cílů růstu stanovených pro rok 
2012, a zhruba polovina z nich (51%) 
podotýká, že pro rok 2012 byly stanoveny 
náročnější cíle růstu než pro loňský rok.  
 
Využití rezerv 
 
Řada finančních ředitelů uvádí, že jejich 
společnosti v roce 2012 sáhnou na své vysoké 
finanční rezervy vytvořené na ochranu před 
hospodářskou nejistotou několika posledních 
let. Téměř polovina (44%) evropských 
respondentů v letošní studii tvrdí, že jejich 
společnosti hodlají během následujícího roku 
investovat část svých finančních rezerv.  
 
Zaměstnanost v roce 2012 
 
I přes obtížné hospodářské podmínky panující 
v mnoha evropských zemích téměř polovina 
(46%) finančních ředitelů tvrdí, že v příštích 12 
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měsících plánuje zvýšení počtu zaměstnanců 
(7% plánuje výrazné zvýšení, 39% mírné). Tato 
čísla vyvažuje téměř totožný údaj o 
předpokládaných snižováních stavů - 
předpokládá je 40% finančních ředitelů v 
regionu, což je o 10% více než celosvětový 
průměr. Většina evropských společností, které 
plánují najímání nových zaměstnanců, 
potřebuje pracovníky disponující speciálními 
dovednostmi, odbornými znalostmi nebo 
zkušenostmi (61%). Tento důvod náboru 
zdaleka převažuje nad důvody „přibírání 
zaměstnanců za účelem zvýšení výrobních 
kapacit“ (17%) nebo „obnova kapacit, které 
byly v minulých letech utlumeny“ (11%).    
 
Vyvážení investic a zisků 
 
Téměř polovina všech evropských respondentů 
(46%) uvádí, že jejich přístup k výdajům a 
investicím bude v následujícím roce 
charakterizován slovy „mírné výdaje a investice 
na podporu růstu výnosů při zlepšení 
ziskovosti“. Dvě pětiny evropských finančních 
ředitelů tvrdí, že hodlají přísně regulovat výdaje 
a investice pro zajištění ziskovosti.  
 
Naproti tomu 11% respondentů uvádí, že 
plánují významné výdaje a investice za účelem 
zvýšení výnosů, což je ve shodě s globální 
situací, kdy jen několik málo trhů počítá 
s vynaložením značných výdajů a investic - 
ponejvíce v Kanadě a Argentině, kde tuto 
možnost zvolilo zhruba 30% respondentů.  
Evropští respondenti uvádějí, že jejich 
společnosti budou v následujících 12 měsících 
investovat selektivně, a to zejména do podpory 
dlouhodobého růstu:  
 
40% bude v roce 2012 pravděpodobně více 
investovat pro rozšíření přístupu na trh 
zvýšením  prodeje a marketingovými činnostmi 
 
40% bude více investovat do vývoje nových 
produktů či služeb 
 
36% bude více investovat do nových výrobních 
kapacit 
 
O průzkumu 
 
Skupina CFO Research Services provedla 
průzkum mezi 541 finančními řediteli velkých 
světových společností působících v celé řadě 
odvětví v USA, Evropě*, Kanadě, Latinské 
Americe, Asii a Austrálii. Výnosy těchto firem se 
pohybovaly od 500 milionů USD po více než 20 
miliard USD. Průzkum, který zahrnoval online 

dotazování a rozhovory s finančními řediteli, byl 
dokončen v březnu 2012.  
 
*Průzkum pro rok 2012 byl proveden v těchto 
evropských zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, 
Francie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, 
Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. 
 
O Global Corporate Payments společnosti 
American Express  
 
Prostřednictvím své skupiny Global Corporate 
Payments společnost American Express 
poskytuje středním i velkým společnostem na 
celém světě firemní karty, řešení firemních 
nákupů a další služby řízení výdajů. V USA se 
jedná o předního vydavatele komerčních karet, 
jehož klienty je více než 70% společností 
zařazených na žebříčku Fortune 500, stejně 
jako desítky tisíc středně velkých firem. 
American Express vydává komerční karty pro 
platby v místní měně ve více než 40 zemích a 
mezinárodní dolarové firemní karty v dalších 
více než 100 zemích. Bližší informace naleznete 
na  
www.americanexpress.com/corporate 
 
O CFO Research Services 
 
CFO Research Services je sponzorovanou 
výzkumnou skupinou společnosti CFO 
Publishing LLC, která vydává časopis CFO, 
provozuje portál CFO.com a pořádá konference 
pro finanční ředitele. Již více než 25 let 
představuje CFO Publishing důvěryhodný zdroj 
zásadních informací v oboru finančnictví. 
 
CFO Publishing LLC, společnost skupiny Seguin 
Partners, je přední mediální společností 
zaměřenou na uspokojování informačních 
potřeb finančních ředitelů. Díky svému věrnému 
vlivnému publiku a redakčnímu obsahu, který 
firmě přinesl různá ocenění, je CFO Publishing 
jak ceněným zdrojem pro čtenáře, tak 
efektivním marketingovým partnerem pro celou 
řadu nejvýznamnějších společností. CFO 
Publishing udržuje dlouhodobé vztahy s více 
než  500.000 finančními řediteli. 
 
cardmag l american express cr l foto american express 
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Na český trh přichází nová metoda 
mobilních plateb: 
MasterCard Mobile  
 
Praha, 21. června 2012 - Společnost 
MasterCard Europe společně s partnery 
ČSOB, Era a Wincor Nixdorf, představuje 
na českém trhu novinku 
pro mobilní platby, 
službu MasterCard 
Mobile. Tato moderní 
platforma má široké 
uplatnění a umožňuje placení mobilním 
telefonem na internetu, ale např. i pro 
dárcovské platby, jízdné, placení 
v kamenných obchodech atp. MasterCard 
Mobile se rozebíhá i v okolních zemích. Na 
českém trhu bude fungovat od konce roku 
2012, nyní se testuje beta verze. 
 
„MasterCard Mobile umožňuje držitelům 
běžných karet realizovat platby ze svých 
chytrých telefonů bezpečnou a pohodlnou 
cestou. Jedná se o mezinárodně 
standardizovanou metodu navrženou 
společností MasterCard. V České republice 
bude tento program realizován ve 
spolupráci se společnostmi Wincor 
Nixdorf jako poskytovatelem technologie 
a ČSOB jako acquirerem transakcí,“ uvedl 
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku a dodal, že do 
budoucna bude systém fungovat i v dalších 
zemích, v tuto chvíli se rozbíhá např. 
v Maďarsku, Polsku a Rusku. 

 
Technologie a bezpečnost 
 
„Služba bude určena v první vlně pro 
majitele telefonů s platformami iPhone a 
Android. Bezpečné platby prostřednictvím 
MasterCard Mobile je možné používat 
okamžitě na všech podporovaných 
telefonech, bez nutnosti speciálního 
hardwarového vybavení (NFC, secure 
element) nebo speciálního software (SIM 
toolkit). Postačí pouze chytrý telefon a 
připojení k internetu, ať už mobilní nebo 
WiFi. Služba bude uvedena do provozu do 

konce roku 2012,“ uvedl Michal Prázný, 
Area Delivery Manager, Easter Europe, Wincor 
Nixdorf.  
 
Bezpečnost služby je mimo jiné zajištěna 
heslem, které si uživatel zvolí, a také 
pokročilými bezpečnostními prvky: 
 
 kromě registrace na telefonu citlivé údaje o 
uživateli nebo kartě nikdy neopustí prostředí 
bezpečného certifikovaného centrálního 
systému 

 na celý systém je aplikován kompletní fraud 
monitoring (řízení rizik) standardní pro prostředí 
fyzických platebních karet  

 platba je prováděna z mobilního telefonu, což 
je další způsob ověření držitele karty; navíc 
ztrátu telefonu si majitel prakticky okamžitě 
uvědomí, a tudíž karty může včas zablokovat 
 
Stažení a aktivace aplikace, registrace 
karty 
 
Držitel karty stáhne aplikaci pro svůj chytrý 
telefon standardním způsobem od výrobce 
telefonu (App Store, Google Play). Aplikace 
provede uživatele procesem aktivace, během 
kterého je navázán bezpečný komunikační 
kanál mezi telefonem a centrálním systémem a 
uživatelem vytvořen bezpečnostní kód mPin pro 
přístup k aplikaci. Do té si uživatel zaregistruje 
jednu nebo více karet, zpočátku MasterCard 
nebo Maestro, ale později systém umožní i další 
karty. Každou kartu si uživatel může 
pojmenovat nebo označit tak, aby si pro každý 
nákup zvolil tu, která mu vyhovuje. 
 
„MasterCard mobile od ČSOB a Ery přináší 
firemním klientům a obchodníkům ještě 
mohutnější rozmach elektronických prodejen a 
umožní interaktivní prodej zboží a služeb 
kdykoli a kdekoli, a to díky své přívětivosti, 
jednoduchému pořízení, vysokému zabezpečení 
a rychlosti platby. ČSOB a Era tak přinášejí do 
ČR ve spolupráci s MasterCard doslova 
světovou revoluci v oblasti plateb na internetu a 
v mobilu, která umožní kupujícím doposud 
nevídaný komfort plateb s ambicí v 
daleké budoucnosti zcela nahradit platební 
karty a platební terminály,“ říká Roland Katona, 
manažer Acquiring a e-commerce, ČSOB a Ery.  
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Základní příklady použití 

 Platby mobilním telefonem 
Peněženku v chytrém telefonu lze použít 
napřímo, ale i v kombinaci s dalšími aplikacemi 
v telefonu, které umožňují pohodlnou, 
bezpečnou a rychlou platbu. Například 
v aplikaci jízdních řádů si zákazník vybere spoj a 
zaplatí prostřednictvím MasterCard Mobile 
jednoduchým zadáním mPINu. Jízdenku pak 
bude mít například v podobě QR kódu přímo 
v mobilu a nemusí nic tisknout. 

 Nakupování na internetu 
 
MasterCard Mobile lze použít k platbě za nákup 
v internetových obchodech. Po standardním 
vytvoření nákupu na internetu zvolí uživatel 
metodu placení MasterCard Mobile. Nákup 
spáruje se svou peněženkou prostřednictvím 
vyfocení QR kódu nebo zadáním telefonního 
čísla. Poté dokončí platbu přímo na svém 
telefonu. Pro eShopy systém nabídne výhodné 
komerční podmínky a velmi jednoduchou a 
rychlou integraci do jejich webových stránek. 

 Drobným obchodníkům nahradí terminál 
 
Podobně, jako při platbách mobilním telefonem, 
je možné použít peněženku i k přímé platbě u 
obchodníka. Obchodníkovi registrovanému do 
služby stačí zařízení s displejem (tablet, telefon, 
PC), na kterém při platbě ukáže QR kód 
zákazníkovi. Zákazník naskenováním kódu 
přenese platbu do svého telefonu, kde ji také 
dokončí. Obchodník dostane okamžitě po 
skončení platby informaci o výsledku transakce 
na své zařízení. „Tento postup je vhodný 
zejména pro malé obchodníky, pro které 
nemá provozování standardního 
platebního terminálu smysl. Obchodníkovi 
bude stačit telefon, PC nebo tablet, které 
poslouží jako klasický platební terminál. 
Tedy i lidé bez hotovosti budou moci 
nakoupit a jednoduše zaplatit díky 

MasterCard Mobile,“ upřesnil Miroslav 
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku.  
 
 Darování a převody peněz 
 
Dalším způsobem užití bude možnost zasílat 
příspěvky na dobročinné akce nafocením QR 
kódu z plakátu nebo obrazovky. Poplatková 
politika je v tomto případě pro dárce výhodnější 
než například u DMS. 
 
Služba MasterCard Mobile bude spuštěna na 
konci roku 2012 s počáteční sadou 
integrovaných případů použití a připojených 
obchodníků. Všechny tři společnosti podílející se 
na službě budou společně rozšiřovat tuto sadu 
o další zajímavá použití tak, aby se maximálně 
rozšířil počet míst, kde je možné tuto 
bezpečnou a pohodlnou metodu platby využít, 
například:

 Nákup jízdenek - ale i prezentování 
elektronických jízdních dokladů, takže odpadá 
nutnost jejich tisku 

 Vstupenky na kulturní a sportovní akce 
 
 Využití pro platby ve vozech taxi  
 
 Platby mezi sebou (peer to peer) 
 
 Parkovné 
 
 Katalogové nakupování přes QR kódy 
 
 Interaktivní nakupování (položky nebo 
podmínky se budou zobrazovat na mobilu, 
uživatel je bude ovlivňovat) 
 
 Platba faktur, složenek 
 
 Věrnostní programy  
 
 Slevové kupóny 
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NFC mobilní platby v České  
republice komerčně spuštěny  
  
Praha, 23.srpna 2012 - Asociace Visa 

Europe,  Komerční 
banka, mobilní operátor 
Telefónica a Samsung 
představují veřejnosti 
revoluční  novinku 
v platbách. Dva tisíce 
nejrychlejších nových 
vlastníků chytrého 
telefonu Samsung 
Galaxy SIII si může 
jednoduše vyměnit 

klasickou SIM kartu za speciální platební 
SIM kartu podporující NFC technologii. Tu 
získají zákazníci zdarma od 27.srpna 2012 
ve vybraných prodejnách O2. Díky 
předplacenému kreditu Komerční banky 
v hodnotě 250 korun si budou moci 
vyzkoušet zaplatit za své nákupy 
mobilním telefonem.  
  
Očekávané komerční spuštění mobilních plateb 
prostřednictvím technologie NFC (Near Field 
Communication) přichází. To navazuje na 
úspěšný pilotní projekt z minulého roku, který 
prokázal zájem a připravenost trhu na tuto 
inovaci v platbách. Speciální platební SIM karta 
bude dostupná zákazníkům zdarma jako 
doplněk k chytrému telefonu Samsung Galaxy 
SIII od 27. Srpna 2012 a to v limitovaném 
počtu 2.000 kusů. Díky spolupráci s Komerční 
bankou bude na SIM kartě k dispozici 
zákazníkům počáteční kredit v hodnotě 250 
korun, aby si mohli první platby mobilem ihned 
vyzkoušet. Tuto KB MobilKartu může každý 
následně spojit se stávajícím KB bankovním 
účtem nebo vytvořit zcela nový účet u Komerční 
banky za zvýhodněných podmínek. Mobilní 
platební aplikaci, která je nahrána na NFC SIM 
kartě poskytla asociace Visa Europe a O2 Guru 
ji zákazníkům na vyžádání nainstalují do 
telefonu.  
  
Mobilní bezkontaktní platby zažívají v poslední 
době prudký rozvoj. Komfort, rychlost i 
bezpečnost placení prostřednictvím NFC si 
vyzkoušeli díky limitované edici chytrého 
telefonu Samsung Galaxy SIII také sportovci 
během Olympijských her v Londýně.  
  
„Naším cílem je představit ve spolupráci 
s partnery technologii mobilních 
bezkontaktních plateb jako alternativu 
hotovostních transakcí. Platby mobilem 

nabízejí uživateli vysoký 
s t a n d a r d  k o m f o r t u , 
rychlosti a bezpečnosti. 

Obchodníkům zase přináší nový systém 
obsluhy klienta. Dnes ukazujeme způsob, 
jakým lidé budou v budoucnosti běžně 
platit a hospodařit se svými penězi. 
Věříme, že do roku 2020 bude 50% všech 
transakcí uvnitř sítě Visa provedeno na 
mobilních zařízeních,“ říká Miloslav Kozler, 
regionální manažer asociace Visa Europe pro 
Českou republiku. „Jsme 
přesvědčení, že bude mít 
platební mobilní aplikace 
v nejnovějším chytrém 
telefonu od Samsungu u 
spot řeb i te lů  ve lký 
úspěch. Pilotní projekt 
nám potvrdil, že když 
m a j í  s p o t ř e b i t e l é 
možnost mobilní a 
bezkontaktní technologie sami vyzkoušet, 
tak si je hned oblíbí. Komfort, rychlost a 
bezpečnost jsou nejen atributy mobilních 
NFC plateb, ale také moderního způsobu 
života. To je to, co dnes spotřebitelé 
očekávají“,  dodáva Miloslav Kozler 
  
„Komerční banka vytrvale podporuje 
inovace v oblasti 
platebních prostředků. 
Jsme nadšeni, že nyní 

jako první banka v České 
Republice můžeme ve 
spolupráci s našimi 
p a r t n e r y  k l i e n tům 
n a b í d n o u t  t e n t o 
r e v o l u č n í  z p ů s o b 
placení“, uvedl Pavel 
Filipi, ředitel Produktového 
marke t ingu  Komerčn í 
banky“. 
  

“Podpora technologie NFC v chytrých 
telefonech Samsung 
GALAXY S III je dalším 
krokem k našemu cíli 

přinést uživatelům pohodlné a efektivní 
ř e š e n í  v  r á m c i 
b e z h o t o v o s t n í c h 
mobilních plateb. Dnešní 
zákazníci,  potažmo 
uživatelé GALAXY S III, 
jsou zvyklí využívat 
vyspělé technologie a 
funkce kdekoli a kdykoli. 
Rychlá a bezpečná 
bezkontaktní platba tak 



 
 

 

cardmag no 3.2012                                                                                              17                                                                                                © září 2012         

 

 

 

rozšíří možnosti využití jejich telefonů. A 
právě možnost využití nové technologie 
NFC koresponduje jak s potřebami našich 
zákazníků, tak s naší firemní filosofií,“ říká 
Roman Šebek, Sales and Marketing Director 
mobilní divize Samsung.  
  
„Těší nás, že jako první ze všech 

operátorů uvádíme NFC 
mobilní platby na český 
trh. Limitovaná edice 
NFC SIM karet je pro nás 
posledním krokem před 
masovým spuštěním 
p l a c e n í  m o b i l e m 
v příštím roce,“ říká 
R i c h a r d 
W a l i t z a , 
manažer pro NFC a Finanční 

služby Telefonica Czech Republic, a.s. 

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 a také míru bezpečnosti 
nastavují dle svých preferencí. Pro komerční 
provoz byli speciálně vyškoleni také O2 Guru 
v prodejnách O2. Ti jsou zákazníkům k dispozici 
pro radu, pomoc s instalací mobilní aplikace či 
dalšími tipy.  
  
Jak to všechno funguje 
  
Platbu mobilem do výše 500 Kč může 
spotřebitel provést bez zadání PIN kódu. Poté, 
co pokladní zadá do platebního terminálu 
částku k zaplacení, stačí přiložit telefon 
k terminálu a je zaplaceno. Při platbě nad 500 
Kč je spotřebitel vyzván k zadání PINu v 
telefonu. Míru zabezpečení si ale může každý 
zvolit flexibilně dle svých preferencí.  

cardmag l roman kotlán l grayling l foto grayling  

 

m e d i a   p a r t n e r 
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Fio banka začala vydávat platební 
karty s PayPassem 
 
Společnost MasterCard představila v 
České republice minulý rok první platební 
karty s bezkontaktní technologií 
MasterCard PayPass, a to ve spolupráci se 

Citibank. Nyní PayPass 
zavádí na svých kartách 
i Fio banka. Ve své 

nabídce má tři typy platebních karet s 
touto technologií. Z průzkumu 
MasterIndex vyplynulo, že 3/4 Čechů má 
o PayPass zájem. 
 
Společnost MasterCard přichází na český trh s 
dalšími platebními kartami, které v sobě mají 
zabudovanou bezkontaktní platební technologii 
MasterCard PayPass. Nejdříve se jednalo o 
PayPass platební karty od Citibank. Nyní mají 
PayPass i platební karty Fio banky. Její nabídku 
bezkontaktních platebních karet tvoří karty 
MasterCard Standard PayPass, MasterCard 
Business PayPass a MasterCard Gold PayPass. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 

Studie MasterCard česká centra  
rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a  
Plzeňský kraj mají nejlepší  
systémy veřejné dopravy v ČR 
 
Společnost MasterCard př ichází 

s výsledky 1. části letošní 
unikátní studie MasterCard 
česká centra rozvoje, kterou 
tradičně zpracoval tým 
odborníků z Vysoké školy 

ekonomické v Praze. Studie se v první 
části letošního projektu zaměřila na 
hodnocení systémů veřejné dopravy ve 
všech 14 krajích a jejich krajských 
městech. V letošním žebříčku nejlépe 
uspěl Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský 
kraj a město Plzeň. 
 
Praha, 14. června 2012 - Společnost 
MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 
100 zveřejnila výsledky unikátního projektu 
MasterCard česká centra rozvoje. Letos byl v 
rámci studie hodnocen systém veřejné dopravy 
na území všech 14 krajů a jejich krajských 
měst. V rámci projektu MasterCard česká centra 
rozvoje byly oceněny tyto kraje: Liberecký kraj 
za „nejkomplexnější systém veřejné dopravy“, 
Jihomoravský kraj za „nejlépe organizovaný 

systém veřejné dopravy“ a Plzeňský kraj a 
město Plzeň za „nejlepší kartu veřejné 
dopravy“. 
  
„V letošní studii MasterCard česká centra 
rozvoje jsme se zaměřili na analýzu systémů 
veřejné dopravy ve všech krajích a krajských 
městech České republiky. Hlavními 
posuzovanými kritérii bylo 
fungování systémů veřejné 
dopravy, rozsah služeb pro 
cestující, platební prostředky, 
financování a další specifika 
jednotlivých krajů a krajských 
měst. Vyzdvihli jsme hlavní výhody a nevýhody 
dopravních systémů v jednotlivých krajích. 
Věřím, že konečné výsledky pomohou krajům 
při zkvalitňování systémů veřejné dopravy,“ 
okomentoval výsledky studie Ing. Milan 
Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska 
regionálních a správních věd VŠE a odborný 
asistent Katedry regionálních studií Vysoké 
školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského 
týmu studie MasterCard česká centra rozvoje. 
  
„Je zajímavé se podívat, jak jednotlivé 
kraje přistupují k systémům veřejné 
dopravy. Polovina z nich již zavedla 
integrovanou dopravu, díky čemuž 
nabízejí svým občanům značné pohodlí. 
Další kraje k plné integraci směřují. 
Důležitým krokem pro zkvalitnění 
cestování veřejnou dopravou je zavedení 
bezkontaktních čipových karet, které 
v ideálním případě platí pro všechny 
dopravce v kraji. Pokročilé dopravní karty 
v Plzni, Liberci a Praze nabízejí vedle 
dopravního řešení i dodatečné služby. 
Dalším stupněm je spojení těchto funkcí s 
platební funkcí. Nástroj, který spojuje 
platební kartu a kartu pro MHD v jedno, 
jsme úspěšně zavedli např. v Bratislavě. 
Tamní magistrát vyvinul kartu 
s MasterCard a bankovními a 
nebankovními partnery s minimálními 
náklady. O provozní náklady se postarala 
banka,“ uvedla Eva Kárníková, obchodní 
ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard 
Europe pro Českou republiku a Slovensko, a 
dodala, že podobnou kartu je MasterCard 
připraven zavést i v českých krajích.   
  
Nejzajímavější závěry žebříčku dopravní 
situace¨ 
  
Liberecký kraj má nejkomplexnější systém 
veřejné dopravy 
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Liberecký kraj je sice po Praze nejmenším 
českým krajem (dle rozlohy), ale v oblasti 
veřejné dopravy patří mezi ty nejpokročilejší. 
Integrovaný systém IDOL je ř ízen 
organizátorem KORID Libereckého kraje, který 
pokrývá celý kraj. Hlavními centry krajské 
dopravy jsou města Liberec a Jablonec nad 
Nisou, která jsou navíc spojená meziměstskou 
tramvají. Jako jeden ze tří krajů v ČR má 
propracovanou elektronickou kartu s celou 
řadou bonusů. Kraj se také může pyšnit 
nadčasově propracovanou tarifní integraci. 
  
Libereckou elektronickou kartu již brzy doplní 
cobrandová karta Citi Opuscard, která v sobě 
bude slučovat výhody regionální multifunkční 
karty Opuscard a kreditní karty Citi Life 
společnosti Citibank Europe plc. Citi Opuscard 
zajistí díky dvěma integrovaným čipům komfort 
jedné karty namísto dvou a současně nabídne 
ještě další výhody, například možnost rozložení 
nákupu ročního kupónu do 12 splátek, a to s 
nulovým navýšením, nebo další bonusy 
za platbu touto kartou. „O kartu budou moci 
požádat jak stávající držitelé současné 
Opuscard a klienti Citibank, tak i noví zájemci, 
kteří by rádi využili výhody obou karet v jedné,“ 
dodává George Denisenko,  ředite l 
spotřebitelských úvěrových produktů v Citibank.  
  
Jihomoravský kraj má nejlépe organizovaný 
systém veřejné dopravy    
  
Díky velmi dobré propracovanosti systému 
veřejné dopravy se Jihomoravskému kraji 
dostalo výborného hodnocení. Organizátorem 
veřejné dopravy v tomto kraji je společnost 
KORDIS. Jihomoravský kraj se řadí mezi kraje 
zcela pokryté integrovaným dopravním 
systémem. Jedná se o propracovaný dopravní 
systém se skvělou návazností spojů, což je 
nezbytné, neboť cestující z obcí vzdálených 
krajskému městu jsou často odkázáni na 
přestupy. Výdaje na veřejnou dopravu jsou v 
kraji druhé nejnižší v České republice za tento i 
minulý rok, v Brně jsou ovšem, s hodnotou 
4530  Kč na obyvatele, druhé nejvyšší.  
  
Plzeňský kraj a město Plzeň mají nejlepší kartu 
veřejné dopravy 
  
Plzeňská karta nemá podle výsledků studie 
MasterCard v počtu nabízených funkcí v České 
republice konkurenci. Karta může být využita 
jako předplacený kupon, elektronická 
peněženka a čtenářský průkaz či jako karta 
přístupových, docházkových a stravovacích 
systémů. Zahrnuje i bonusový program, který 

nabízí slevy do restaurací, cestovních kanceláří 
a podobných institucí. Kartu lze navíc propojit 
se studentskými průkazy. Integrovaný dopravní 
systém v Plzeňském kraji fungoval do letošního 
roku pouze v krajském městě a jeho okolí, na 
začátku dubna ovšem došlo k jeho značnému 
rozšíření. 
  
„Projekt MasterCard česká centra rozvoje 2012 
je jediný svého druhu v České republice a 
každoročně se tak dozvídáme, jak je na tom 
Česká republika po ekonomické stránce. Je 

založen na zpracování kvalitních 
dat, která vypovídají o 
atraktivnosti českých měst a 
krajů. O relevantnost a 
nezávislost dat se starají 
specialisté ze společnosti 
MasterCard a odborníci z 

Vysoké školy ekonomické v Praze,“ říká Jan 
Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100. 
  
Projekt MasterCard česká centra rozvoje se 
v letošním roce zaměřil na dvě témata. Závěry 
prvního z nich, hodnocení systémů veřejné 
dopravy, byly zveřejněny v červnu 2012. 
Výsledky druhé a hlavní části projektu 
zaměřené na vývoj socioekonomické situace 
měst a krajů v letech 2008 - 2012 a srovnání 
správy majetku v krajích, budou zveřejněny na 
podzim 2012. Více informací o projektu najdete 
na www.centrarozvoje.cz 
  
cardmag l roman kotlán l ogilvy  
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ZE ZAHRANIČÍ 
Austria Card’s NFC technologie pro 
Banca Comercial Româna - Zambet 
card 
  
Vienna/Praha, srpen 2012  - V dubnu 2012 
vyhrála Banca Comerciala Româna (BCR), 
dlouhodobý klient Austria Card (Lykos Group), 
se svojí bezkontaktní kartou s dopravní aplikací 
tzv. Contactless Mobile Award za nejlepší využití 
bezkontaktní NFC technologie v oblasti dopravy 
a ticketingu. Toto ocenění je výsledkem 
úspěšné a intenzivní spolupráce mezi Austria 
Card a BCR.  
  
“Austria Card je naše 
opora a velmi nám 
pomohla dosáhnout 
všecho, co jsme si 
představovali…Za to 
bychom chtěli našim 
p a r t n e rům  v e l m i 
p o d ě k o v a t ! “  ř e k l 
p ro jek tový  manaže r 
B o g d a n  I o n e s c o , 
“Doufáme, že se 
stejným způsobem brzy zrealizujeme i 
budoucí projekty za užití nových 
technologií”.  Ocenění v kategorii 
“Transportation and Ticketing” bylo uděleno 
nejen za příkladnou implementaci bezkontaktní 
NFC technologie, ale také proto, že se nový 
produkt obrací na široroké spektrum klientů. 
  
Zahájení projektu 
  
V roce 2006 vydala dopravní společnost RATB v 
Bukurešti první bezkontaktní dopravní kartu. 
Vzhledem k úspěšnosti tohoto produktu se 
RATB rozhodla oslovit rumunské banky a 
nabídla jim možnost rozšíření funkčnosti této 
karty o další funkčnost. V roce 2009 se spojila 
Banca Comerciala Româna (BCR) s RATB a 
vyvinula tzv. Zambet BCR kartu: dual-interface 
kartu, která spojuje platební funkčnost VISA 
payWaveTM a dopravní aplikace za užití Mifare 
Classic technologie. 
  
Současný produkt 
  
Zambet karta BCR byla vyvinuta za pomoci 
specialistů Austria Card na základě potřeb 
klientů banky: jedná se o spojení bankovní, 
dopravní a věrnostní karty. Držitelé karty 
mohou při použití karty získat mezi 1% (při 

nákupech v supermarketech a obchodech, při 
platbách lokálních poplatků) až po 10% (vstupy 
do muzejí). 
  
Kromě toho získávají zákazníci při použití této 
karty 5% slevu na jízdné městskou hromadnou 
dopravou v Bukurešti. 
  
O Lykos Group 
  
Řecká firma Lykos Group působí v oblastech 
information management a 
business communications a 
nabízí široké portfolio produktů, 
služeb a inovativních řešení v oblasti karetní 
technologie a aplikací. Kromě toho nabízí služby 
v oblasti m-paymentu, výtisků z účtů, plně 
perzonalizovanou marketingovou komunikaci a 
multi-channel dodávky, business service 
outsourcing a věrnostní programy. Lykos Group 
se obrací především na banky, telekomunikace, 
retailové organizace a státní instituce centrální, 
východní a jihovýchodní Evropy. Skupina Lykost 
Group má v současné době produkci v Aténách, 
Bukurešti a ve Vídni. Inform P. Lykos S.A. byla 
založena v roce 1897. 
  
O Austria Card 
 

Austria Card je 
členem skupiny 

Lykos Group, s hlavním sídlem ve Vídni, 
Rakousko. Austria Card je situována do centra 
Evropy, je jedním z nejdůležitějších 
mezinárodně aktivních dodavatelů v oblasti 
vývoje softwaru a aplikací a výroby a 
perzonalizace čipových karet. Austria Card byla 
v roce 1995 jednou z prvních na poli platebních 
systému na bázi čipových karet. Vývoj vlastního 
operačního systému pro čipové karty (ACOS) u 
Austria Card byl základem jejího dnešního 
úspěchu. Operační systém ACOS odpovídá 
globálním EMV standardům a zároveň nabízí 
prostor pro flexibilní řešení na základě 
individuálních požadavků našich klientu.  
  
V současné době rozšíříla Austria Card své 
produktové portfolio o produkty a služby v 
oblasti mobile payment, v případě zájmu o bližší 
informace se obraťte na: Olgu Czapovou, 
olga.czapova@austriacard.at nebo Petru 
Paul, petra.paul@austriacard.at.  
  
cardmag l roman kotlán l austriacard  
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MasterCard a Deutsche Telekom 
spojují své síly v oblasti mobilních 
plateb  
  
Praha, 2. července 2012 - Společnosti 

MasterCard Europe a 
D e u t s c h e  T e l e k o m 
i n f o r m o v a l y  o  s v é m 
spojenectví v Evropě, jehož 
c í l e m  j e  u m o ž n i t 

spotřebitelům vstup do bezhotovostního 
světa a používání mobilních telefonů jako 
bezpečného, jednoduchého a chytrého 
způsobu placení. 
  
Na tiskové konferenci v Berlíně představitelé 
obou společností zdůraznili význam jejich 
spojenectví a zavádění mobilních plateb - jedné 
z nejrychleji rostoucích spotřebních služeb 
v uplynulých pěti letech. Cílem spolupráce je, 
aby 93 miliónů zákazníků společnosti Deutsche 
Telekom v Evropě mohlo využívat mobilní 
platby. 
  
„Jedná se o obrovský krok k dalšímu 
rozšiřování mobilních plateb. Společnost 
M a s t e r C a r d  p o v a ž u j e m e  z a 
sofistikovaného partnera, díky němuž 
tento důležitý segment roste. Chceme 
vybudovat komplexní „ekosystém“ pro 
mobilní platby a pomoci tak Telekomu při 
realizaci jeho strategie - být pro 
zákazníky operátorem první volby v práci 
i v soukromém 
ž ivotě , “  uved l 
Thomas Kiessling, 
ředitel pro produkty a inovace Deutsche 
Telekom. 
  
První systém bude do ostrého provozu uveden 
letos v Polsku. I němečtí spotřebitelé se dočkají 
mobilních plateb ještě letos - nejprve ve 
zkušebním provozu s kartami v mobilních 
telefonech a až později, v první polovině 
následujícího roku, se službou mobilní 
peněženky, do níž budou moci vstoupit i jiné 
vydavatelské banky a partneři. Deutsche 
Telekom bude vydávat produkty MasterCard 
prostřednictvím své dceřiné společnosti 
ClickandBuy, která je držitelem licence na 
elektronické peněžní služby. Produkty budou 
uváděny i na jiných evropských trzích. 
  
„Platební prostor je připraven na inovace. 
Jsme svědky zrychlujícího se odklonu od 
hotovosti, jehož hnacím motorem jsou 
technologie. Bohatství společnosti 

MasterCard spočívá ve vývoji otevřené 
technologie určené pro každého, kdo chce 
využívat bezpečná, jednoduchá a 
inteligentní platební řešení. Spolupráce 
mezi společnostmi MasterCard a Deutsche 
Telekom, která díky službě mobilní 
peněženky, otevřené i pro jiné 
vydavatelské banky a partnery, zde 
v Evropě přinese do oblasti plateb 
mimořádnou inovaci. Navazuje na naši 
vizi světa bez hotovosti a napomůže 
našim zákazníkům při osvojování nových 
spotřebitelských vzorců. Dnešní oznámení 
potvrzuje, že obě naše společnosti mají 
společný pohled na věc – a na takovém 
základě vzniká skutečné partnerství,“ 
prohlásila Ann Cairnsová, prezidentka pro 
mezinárodní trhy společnosti MasterCard 
Worldwide. 
  
To, že se technologie mobilní peněženky 
realizuje v prostředí SIM karty chytrých 
telefonů, přináší spotřebitelům významné 
výhody: nejenže jsou platební transakce 
bezpečné, ale navíc má spotřebitel nepřetržitou 
a úplnou kontrolu, protože se každá transakce 
potvrzuje textovou zprávou. 
  
I na českém trhu představila společnost 
MasterCard Europe společně s partnery ČSOB, 
Era a Wincor Nixdorf novinku pro mobilní 
platby, službu MasterCard Mobile. Tato moderní 
platforma má široké uplatnění a umožňuje 
placení mobilním telefonem na internetu, ale 
např. i pro dárcovské platby, jízdné, placení 
v kamenných obchodech atp. MasterCard 
Mobile se rozebíhá i v okolních zemích. Na 
českém trhu bude fungovat od konce roku 
2012, nyní se testuje beta verze. 
  
cardmag l roman kotlán l ogilvy  
 
 
 

EU zaznamenala v 1.čtvrtletí útlum 
v růstu útrat, jde o druhé čtvrtletí 
bez růstu 
  
Útraty spotřebitelů v EU se snížily o 0,2% 
meziročně v prvním čtvrtletí roku 2012. 
Zaznamenal to EU Consumer Spending 
Barometer společnosti Visa Europe. 
  
Praha, 5. červen 2012 - Spotřebitelské útraty v 
Evropské unii byly v prvním čtvrtletí (Q1) roku 
2012 nižší o 0,2%  oproti stejnému období v 
roce 2011. Zatímco celkové útraty byly v celé 
EU slabší, v patnácti členských státech EU byl 
zaznamenán růst. 
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Mírný pokles útrat v 1. čtvrtletí 2012 byl 
pokračováním trendu, který převládá od 
poloviny roku 2011. Pokles v 1. čtvrtletí tohoto 
roku představuje již druhé období se 
stagnujícím růstem a nejslabším výkonem od 
doby, kdy se region vymanil z recese na konci 
roku 2009. Smíšený obraz poskytly údaje z 
největších ekonomik EU. Francie zaznamenala 
mírný meziroční růst o 2,0%, ale to bylo 
kompenzováno poklesem v Německu (-1,0%), 
Itálii (-1,2%) a zanedbatelným poklesem ve 
Velké Británii (-0,1%). 
  
V souladu s posledními trendy patřily 
k nejslabším právě země postižené státními 
dluhy. Krize se nejvíce podepsala na Řecku, kde 
byl zaznamenán nejstrmější meziroční pokles 
v útratách ze všech 27 zemí EU (12,7%), 
zatímco v Irsku (-5,1%) a Portugalsku (-4,1%) 
je tento trend jen pokračováním vleklé krize. 
Chování spotřebitelů ve východní Evropě 
přineslo větší optimismus a s ním také tempo 
růstu. Litva a Slovinsko zažily dvouciferný růst, 
zatímco Estonsko, Lotyšsko, Polsko a Slovensko 
zaznamenaly robustní nárůst v útratách 
domácností. Kromě toho v 1. čtvrtletí 2012, s 
výjimkou Lotyšska, všechny tyto země 
registrovaly silnější růst než v předchozím 
čtvrtletí.  
  
Češi stále více platí i za menší nákupy 
  
I na českém trhu lze sledovat trendy v chování 
spotřebitelů. Auditované výsledky z prosince 
2011 ukazují výrazný nárůst počtu transakcí u 
obchodníka (až o 20%). Zatímco se počet 
bankomatových transakcí zvýšil zhruba o 5,3%, 
stále více Čechů používá platební kartu 
k platbám v obchodech a to i za menší nákupy. 
  
Philip Symes, finanční ředitel společnosti Visa 
Europe říká: "Zatímco většina z 27 
členských států EU zaznamenala v prvním 
čtvrtletí roku 2012 růst, prvořadým 
trendem bylo utlumení spotřebitelských 
útrat. Druhé čtvrtletí bez růstu také 
ukazuje na to, jaký je v současné době na 
spotřebitele vyvíjen tlak, nicméně to 
výrazně kryje rozdíly mezi jednotlivými 
zeměmi a jejich ekonomickými 
vyhlídkami.“ 
  
Visa Europe Spending Barometer je založen na 
reálných údajích, nikoli na emocích či 
představách. Tyto údaje zohledňují preferenci 
spotřebitelů a inflaci. Na rozdíl od jiných indexů 
nebo průzkumů, které jsou založeny na 
emocích či názoru v jednotlivých sektorech, 

tento Barometr poskytuje reálný obraz 
spotřebitelských útrat v rámci EU. Barometr 
poskytuje data na základě rostoucích preferencí 
pro elektronické platby, kdy z každých 7 eur 
zaplacených v Evropě je 1 euro zaplacené 
prostřednictvím karty Visa.  
  
Více informací o EU Consumer Spending 
Barometer najdete na odkazu níže: 
http://www.visaeurope.com/en/
newsroom/all_reports/latest.aspx 
  
cardmag l roman kotlán l grayling  
 
 
 

S easyJet do Holandska na největší 
výstavu květin v Evropě 
  
Praha 26. června 2012 - Společnost 
easyJet, čtvrtý největší dopravce na 
pražském ruzyňském letišti, přináší svým 
zákazníkům skvělý tip na podzimní 
dovolenou. Zákazníci mohou cestovat do 
Holandska, a poznat tak pravou tamní 
kulturu. Turisté mají 
možnost zajít na 
výstavu květin, 
sýrové trhy nebo navštívit skanzen 
s historickými mlýny. 
  
Zemi tulipánů, sýrů, kakaa či větrných mlýnů si 
zamiluje každý, kdo sem alespoň jednou za 
život zavítá. Hlavní město Amsterdam je 
doslova protkáno historickými budovami, muzei 
a galeriemi. Kdo chce ale poznat skutečné 
Holandsko, měl by zamířit na venkov. Kousek 
od Amsterdamu, v Zaanse Schans, se nabízí 
turistický zážitek v podobě tisícovky posledních 
větrných mlýnů. Skanzen Zuiderzeemuseum v 
Enkhuizenu je pak krásným výletem, kde je 
k vidění historická vesnice a mlýny. Rovněž až 
do půlky října mohou zákazníci navštívit 
městečko Venlo, kde se jednou za deset let 
koná jedinečná zahradnická výstava. Jedná se o 
největší výstavu květin v Evropě ve vnitřních 
prostorách. 
 
„Holandsko je ve světovém žebříčku velmi 
vyhledávanou destinací.  A právě na 
podzim bývá turistický zážitek navíc 
okořeněn o příjemné babí počasí. U 
easyJet vám zajistíme jak levné letenky 
do Amsterdamu, tak i výhodné ubytování 
či pronájem automobilu,“ Verena Keimer, 
marketingová manažerka easyJet pro Českou 
republiku, Polsko, Německo, baltské a 
skandinávské země. 
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Turisty gurmány by mohl zajímat výlet do 
sýrového ráje, tedy do Edamu v Kaasmarktu. 
Nepřeberné množství a druhů sýrů je zde 
k dostání snad na každém rohu a nakoupit jej 
lze i na tradičních trzích. Dámy také mohou 
ochutnat pravé holandské kakao či kvalitní 
čokoládové bonbony.  Více se o levných 
letenkách s easyJet do Amsterdamu můžete 
dozvědět na www.easyJet.com nebo na 
Facebooku. 
 
O společnosti easyJet: 
 
easyJet zaujímá vedoucí pozici na 100 
nejlepších evropských linkách a na 50 
největších evropských letištích a je tak 
evropskou jedničkou s nejlepší dopravní sítí. 
Více než 300 milionů Evropanů bydlí v okruhu 
jedné hodiny jízdy autem od letiště, na které 
létá easyJet, což je více lidí než u jiných 
leteckých společností. Díky nabídce nejnižšího 
jízdného na oblíbená letiště očekává easyJet 
nárůst zisků o 10% a plánuje přepravit 50 
milionů cestujících na více než 500 linkách mezi 
119 letišti a 29 zeměmi. easyJet je největší 
leteckou společností ve Velké Británii a v Evropě 
je na čtvrtém místě, posuzováno podle počtu 
přepravených cestujících. V roce 2009 přepravil 
easyJet 28 milionů cestujících ve Velké Británii a 
46 milionů celkem. Průměrně vychází pouze 
₤45/€50 na 1100km a cestujícího. easyJet se 
zaměřuje i na udržitelný rozvoj. Za posledních 
deset let snížil easyJet investicemi do 
nejnovějších technologií emise CO2 na 
cestujícího a kilometr o 25%. Jeho flotila čítá 
skoro 200 nejmodernějších letadel, která jsou v 
průměru stará 3,5 roku. 
  
easyJet létá do: 
 
Aberdeen, Agadir, Ajaccio, Alicante, Almeria, 
Amsterdam, Antalya, Asturias, Atény, 
Barcelona, Bari, Basilej, Bastia, Belfast, Belfast 
City, Benátky, Berlín, Biarritz, Bilbao, 
Birmingham, Bodrum, Bordeaux, Bournemouth, 
Brindisi, Bristol, Budapešť, Brusel, Bukurešť, 
Casablanca, Catania, Cagliari, Curych, Kodaň, 
Korfu, Crete, Dalaman, Doncaster, Dortmund, 
Dubrovník, Düsseldorf, Edinburgh, Faro, 
Fuerteventura, Ženeva, Gibraltar, Glasgow, 
Gran Canaria, Grenoble, Hamburg, Helsinky, 
Heraklion, Hurghada, Ibiza, Innsbruck, 
Inverness, Istanbul, Jersey, Kolín nad Rýnem, 
Kos, Krakov, Lamezia Terme, Larnaca, 
Lanzarote, La Rochelle, Lisabon, Liverpool, 
Ljubljana, Londýn Gatwick, Londýn Luton, 
Londýn Stansted, Lyon, Madeira, Madrid, 

Mahon, Malaga, Malta, Manchester, Marakéš, 
Marseille, Milán Linate, Milán Malpensa, 
Montpellier, Mnichov, Murcia, Mykonos, Nantes, 
Neapol, Newcastle, Nice, Olbia, Palermo, Palma, 
Paphos, Paříž Charles de Gaulle, Paříž Orly, 
Pisa, Porto, Praha, Rhodes, Řím, Salzburg, 
Santorini, Sharm El Sheik, Sofie, Split, 
Stockholm, Tanger, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife, 
Thessaloniki, Toulouse, Turín, Valencie, Vídeň, 
Zakynthos. 
  
cardmag l roman kotlán l ogilvy, easyjet 
 
 
 

Studie MasterCard: Praha je na 31. 
místě turisticky nejatraktivnějších 
měst světa 
  
Společnost MasterCard představila studii 
Global Destination Cities Index 2012, 

která analyzuje cestovní ruch 
jednotlivých světových 
metropolí. Celkově hodnotí 
možnosti cestování ve 132 
městech po celém světě a 

mapuje také, jak turisté v destinacích 
utrácejí. Na prvním místě se umístil 
Londýn, na druhém Paříž a na třetím 
Bangkok. Hlavní město České republiky, 
Praha, se umístilo na úctyhodném 31. 
místě. 
  
Praha, 11. června 2012 - Studie Global 
Destination Cities Index 2012 si klade za cíl 
analyzovat cestovní ruch v jednotlivých 
světových metropolích a podat tak ucelený 
obrázek o tom, které destinace se mohou pyšnit 
vysokou turistickou návštěvností. Celkem bylo 
posuzováno 132 světových metropolí. Průzkum 
také hodnotil, jak moc turisté v dané lokalitě 
utrácejí. 
  
První místo v žebříčku obsadilo hlavní město 
Velké Británie, Londýn. Za rok do něj zavítalo 
téměř 17 miliónů návštěvníků z celého světa, 
což je více než v předchozích letech. Na 
druhém místě se s počtem 16 miliónů turistů 
umístilo centrum Francie, Paříž. Nicméně počet 
návštěvníků se oproti roku 2011 snížil. Na 
třetím místě zabodoval Bangkok, který 
navštívilo 12,2 miliónů lidí. Na čtvrtou příčku 
dosáhl Singapur s 11,8 milióny turistů. Hlavní 
město České republiky, Praha, se umístilo na 
vynikajícím 31. místě ze všech světových měst. 
Předběhlo taková města, jako je například 
Brusel, Atény, Washington nebo San Francisco. 
Za tento rok Prahu podle odhadu navštíví 3,38 
miliónů turistů. Praha se navíc skvěle umístila i 
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v žebříčku Evropy, kde dosáhla na 16. místo. 
V návštěvnosti porazila taková města, jako jsou 
například Berlín, Varšava či Budapešť.    

Zdroj: MasterCard Global Destination Cities Index 2012 

  
„To, že se Praha umístila na výše 
uvedených příčkách, je velký úspěch. 
Zanechala se sebou města s mnohem 
větší rozlohou i počtem obyvatel. 
Průzkum také hodnotil, jak lidé 
v zahraničí platí. Platební karty jsou čím 
dál tím častěji používány jako 
jednoduchý, bezpečný a pohodlný způsob 
nákupu, ať už jste kdekoli na světě. 
Cestovní ruch a turistika jdou tak ruku 
v ruce s výdaji, které se k cestám vážou. 
Proto je mnohem bezpečnější vyrážet do 
zahraničí s platební kartou místo 

hotovosti,“ říká Miroslav Lukeš, generální 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku 
a Slovensko. 
  
Podle průzkumu nejčastěji do Prahy míří turisté 
z Velké Británie (Londýna), Ruska (Moskvy), 
Francie (Paříže) nebo Německa (Frankfurtu). 
Nejvíce peněz pak v Praze utratí Rusové a 
Němci. Češi zase nejčastěji navštěvují Itálii, 
Francii a Velkou Británii. Nejvíce peněz utratí 
český turista ve Francii.    
  
MasterCard česká centra rozvoje 
Studii postavenou na podobném principu 
hodnocení měst realizuje společnost MasterCard 
již 5 let i v České republice. Výsledky unikátního 
projektu MasterCard česká centra rozvoje 
připravuje ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 
100. Letos je v první části studie hodnocen 
systém veřejné dopravy na území všech 14 
českých krajů a jejich krajských měst. Výsledky 
budou zveřejněny na konferenci 14. 6. 2012. 
  
Více informací o projektu najdete na 
www.centrarozvoje.cz. 
  
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Cinecard představuje bezkontaktní platby ve filmové zkratce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na jarní konferenci cardforum.2012 v Seči byl premiérově představen klip „kartou i mobilem - visa“ 
Filmová zkratka ukazuje s lehkou nadsázkou možnosti moderních způsobů plateb bezkontaktní kartou 
Visa či mobilním telefonem s aplikací Visa NFC.  
  
Zvláštní poděkování patří panu Michaelu Tretterovi, majitelu baru Tretter´s, za poskytnutí prostor pro 
natočení videoklipu. Klip vznikl v produkci skupiny cinecard. Video lze shlédnout na youtube 
s odkazem z webů www.cinecard.cz a www.cardmag.cz  

EXKLUZÍVNĚ 
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easyJet a UNICEF bojují za záchranu dětských životů 
 
Praha 2. července 2012 - easyJet, čtvrtý největší dopravce na pražském ruzyňském letišti, 
se spojil s UNICEF, hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou dětí. Partnerství 
má umožnit turistům i business cestujícím pomoci zachránit dětské životy pokaždé, když 
toto léto poletí s easyJet. 
 
Spolupráce odstartuje 2. července 2012 napříč celou evropskou sítí easyJet, na 600 linkách ve 30 
zemích. Partnerství pojmenované „Change for Good“ povzbudí easyJet 
cestující a umožní jim na jejich letních cestách podpořit životy dětí, které 
zachraňuje UNICEF. Cestující mohou změnit životy dětí jednoduše 
vhozením zbylých drobných nebo bankovek do kasiček „Change for 
Good“ při odchodu z letadla v rámci každého z více než 1200 letů, které se denně uskuteční. 
 
Darované peníze budou financovat práci UNICEF na záchranu dětských životů po celém světě. Každý 
den čtyři tisíce dětí zemřou na smrtelné nemoci jako například spalničky, dětskou obrnu nebo malárii. 
 

 Pouhých 32 Kč může pomoci zajistit vakcíny potřebné pro ochranu dítěte před šesti 
smrtelnými chorobami. 

  
 128 Kč drobných vhozené do kasičky „Change for Good“ mohou pomoci koupit speciální 

síť proti komárům, která bude dítě a jeho rodinu chránit před malárií až pět let. 
  

„Jsme opravdu hrdí, že můžeme podpořit UNICEF - jednu z nejznámějších a 
respektovaných organizací, která zachraňuje děti po celém světě. Jsme si 
jistí, že miliony našich cestujících podpoří tuto iniciativu, která má za cíl 
vybrat co nejvíce peněz na pomoc UNICEF v jeho misi za záchranu životů 
tisíců dětí po celém světě,“ řekla Carolyn McCall, generální ředitelka easyJet. 
„Všichni v easyJet, já i naše posádka, piloti a inženýři, všichni podporujeme 

toto partnerství a rádi bychom už nyní poděkovali našim cestujícím za jejich podporu - 
pouhých 32 Kč může pomoci zajistit vakcíny potřebné pro ochranu dítěte před šesti 
smrtelnými chorobami.“ 
 
 „Jsme nadšení ze spolupráce s easyJet. Společně dokážeme pomoci zachránit mnoho 
životů těch nejzranitelnějších dětí po celém světě. Se štědrostí a podporou cestujících 
easyJet se UNICEF dostane k tisícům dětem, kterým pomohou přežít,“ uvedl Leila Pakkala, 
ředitel soukromého fundraisingu a partnerství UNICEF a dodává: „Projekt Change for good bude 
probíhat na všech letech easyJet během hlavní letní a zimní sezóny. Iniciativa je součástí 
celosvětového programu UNICEF „Change for Good“, který už ve světě ve spojení 
s vedoucími leteckými společnostmi přinesl 53 milionů liber pro nejzranitelnější děti po 
celém světě.“ 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy, easyjet 
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BELLPRO GOLF CUP 2012 - golfový turnaj nejen pro kartovou komunitu 
 
Praha, červen 2012 - Společnost BELLPRO, s.r.o. ve spolupráci s 
partnery uspořádala golfový turnaj, zaregistrovaný u České golfové 
federace pod názvem BELLPRO GOLF CUP 2012. Turnaj proběhl za 
příjemného, téměř letního počasí v areálu Golf Club Praha v Motole. 
 
Turnaj, který byl pořádán ve spolupráci se společnostmi Global Payments 
Europe, s.r.o., Ingenico CZ s.r.o a Wincor-Nixdorf, s.r.o., se hrál v jedné 
společné kategorii ve hře na 9 jamek v systému stableford. Do turnaje se 
přihlásilo 23 hráčů z bank, kartových společností, společností poskytujících 
služby v kartovém byznysu a z některých obchodních řetězců. Cenu za nejdelší 
odpal si odnesla z žen paní Eva Kasová, z mužů pan Jan Vojta. Nejblíže jamce 
se po prvním odpalu přiblížil Miloslav Bouček. Ve vlastní hře zvítězil podle počtu 
dosažených stableford bodů pan Petr Šišák, hned za ním se umístil Ladislav 
Matějka a třetí místo obsadil pan Oldřich Fremr. Úspěch turnaje je příslibem pro 
další ročník, který lze podle pořadatelů očekávat na jaře 2013. K přiblížení 
atmosféry sportovního zápolení přinášíme i obrazovou reportáž; úplnou 
fotoreportáž naleznete na internetové verzi cardmag.cz. Více informací o 
společnosti Bellpro naleznete na www.bellpro.cz 
 
cardmag | roman kotlán | bellpro | foto pavel kryka 
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Platební karty . Ilustrovaná historie placení 
 
Po šestileté přestávce se na knižní pulty 
dostala další kniha z pera Pavla Juříka 
„Platební karty: Ilustrovaná historie placení.“ 
Knihu vydalo nakladatelství Libri s exkluzivní 
podporou společnosti MasterCard Europe, k 
20. výročí vydání první karty Eurocard/
MasterCard a zprovoznění on-line sítě 
bankomatů v České republice. Publikace má 
formát A4, pevnou vazbu, 280 stran a téměř 
500 barevných fotografií. 
  
Jednou z funkcí peněz je funkce platebního 
nástroje. A právě tato funkce prošla za posledních 
3.000 let neuvěřitelným rozvojem, stejně tak jako 
bankovnictví. Autor tomuto vývoji věnuje úvodní 
část knihy (směnky, šeky, poštovní poukázky 
apod.). Větší část knihy je samozřejmě zaměřena na 
fenomén 20. století - platební karty, a to od jejich 
počátků ve Spojených státech v roce 1914, až po 
vznik mezinárodních kartových systémů MasterCard, 
VISA a dalších. Nechybí informace o významných 
vynálezech a vynálezcích (např. magnetického 
proužku nebo bankomatu), ani informace „ze 
zákulisí“ světa platebních karet.  
  
Samostatná kapitola je věnována historii platebních karet v České republice. Závěr knihy představuje 
nové platební nástroje, jako jsou bezkontaktní platební karty a stickery, e-commerce a mobilní platby. 
Kniha přináší mnoho nových informací, z historie i ze současnosti, a doprovází ji několik set barevných 
fotografií, v řadě případů dosud nepublikovaných. 
  
Petr Mach o knize napsal v E15 (13. 7. 2012) následující: „Existuje nudnější téma pro knihu než 
platební karty? Pavel Juřík dokazuje, že není důležitý předmět, ale obsah a forma. A daří 
se mu to náramně … postupuje lineárním způsobem od historie peněz a bankovnictví přes 
revoluční změny v placení až k otázce budoucnosti peněz a jejich užití … Z množství 
druhů a funkcí platebních karet se sice zatočí někdy hlava, za odměnu se ovšem pečlivý 
čtenář může směle hlásit o místo v oddělení platebních karet jakékoli banky. Výpravná 
publikace se pohybuje na pomezí ilustrovaného atlasu a odborné příručky, její autor, 
odborník na českou a moravskou šlechtu, stále zůstává také ostříleným bankéřem.“ 
  
cardmag l roman kotlán l pavel juřík  
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2014 FIFA World Cup Brasil .  ALL IN ONE RHYTM 
 
Příští světový fotbalový šampionát bude v rytmu brazilské samby! 
Začne úvodním zápasem 12.6.2014 v Sao Paolo a bude zakončen 
finálovým zápasem 13.7.2014 v Rio de Janeiro. Šampionát se odehraje 
ve 12 brazilských městech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2016 Olympic Games  
 
V rytmu samby budou v Rio de Janeiro i 31. Letní Olympijské Hry,  
které se uskuteční v době 5.-21. srpna 2016.  
 
 
 
 
 
 
cardmag l roman kotlán l www.fifa.com l www.olympic.org 
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ROZHOVOR 

 

Jak chceš vedle slunce zazářit? 
  
Letošní léto bylo poměrně přijemné a přálo mj. k různým 
venkovním posezením … jedno takové letní zastavení jsem využil 
k položení několika otázek Miroslavu Lukešovi, šéfovi pražské 
kanceláře MasterCard Europe.  
  
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš se krátce naším čtenářům 
představit?  

Miroslav Lukeš, MasterCard: V MasterCard mám od poloviny listopadu loňského roku na starosti 
Českou republiku. S týmem usilujem o dynamický růst karetního businessu, aby z toho benefitovali 
držitelé karet, banky a dodavatelé technologií; v konečném důsledku pak celá ekonomika. Máme za cíl 
přivést do Čech osvědčené inovace, ale i navrhnout inovace vlastní na základě naslouchání potřebám 
českých bank a držitelů karet. Před tím jsem pracoval na strategii GE Money Bank a asi sedm let 
v poradenství McKinsey & Company. Tam jsem se věnoval oblasti obchodu a marketingu ve finančních 
službách, telekomunikacích a hi-tech. Všechny tyto oblasti se dnes setkávají pravě v MasterCard. 
Vystudoval jsem MBA na INSEAD ve Francii a ekonomii na Joint European Study Programme v UK a 
Belgii. Na VŠE v Praze jsem absolvoval finance a IT. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Co bylo hlavním momentem, když ses rozhodoval vstoupit do 
světa platebních karet resp. do společnosti MasterCard? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Odjakživa jsem měl ke kartám pozitivní vztah, přece jen je to 
„fyzický“ kontakt s bankou, designem, technologiemi. Právě díky technologiím platby nyní procházejí 
karty fascinujícím vývojem. Tradiční hodnotový řetěz se mění v komplexní ekosystém bank, mobilních 
operátorů, technologických firem, obchodníků, sociálních sítí a dalších subjektů. Z hlediska strategie je 
to intelektuálně extrémně zajímavá oblast, a to jsem se strategiím a obchodu věnoval celou dosavadní 
kariéru. Moje rozhodnutí potvrdila i atmosféra mého prvního Cardfora minulý podzim ve Špindlu. 
Karetní komunita má svoji výraznou atmosféru. Mám rád lidi a v kartách jich je spousta zajímavých. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Jak Ty osobně vnímáš značku MasterCard a produkty resp. 
služby, které společnost MasterCard nabízí? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Jako lídra v inovacích; agilního hráče, který je a bude vždy o krok 
napřed. Společnost, která je partnerem svým klientům a dokáže jim přinést nejen produkt, ale i řešení 
zabalené v atraktivních obchodních podmínkách. MasterCard má teď obrovský “drive”, v regionech i 
globálně. Je to vidět na rostoucí ceně akcií, rostoucím celosvětovém tržním podílu, partnerstvích s 
předními firmami jako Google, Intel, T-Mobile atd. Ještě více je to vidět uvnitř, když se potkávám s 
motivovanými kolegy, kteří skutečně žijí konceptem rozvoje karetního podnikání a bojem s hotovostí.  
  
Roman Kotlán, cardmag: V čem vidíš příležitost na domácím trhu? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Je jich bezpočet. S PayPassem máme unikátní možnost měnit způsob, 
jak lidé vnímají a používají bezhotovostní platbu. PayPass je rychlejší, pohodlnější, má nový brand a 
dá se dobře skloňovat. Díky PayPassu dává smysl rozšiřovat karty tam, kde dnes nejsou; třeba 
v dopravě nebo např. v obchodech s převážně nižšími částkami, kde klasická karta a PIN těžko 
konkurovaly hotovosti. Postupně budou karty reinkarnovat do mobilů, což přinese další zvýšení 
komfortu i služeb jako například věrnostní schémata. Příležitost pro trh i ekonomiku je také v tom, aby 
si stát uvědomil přímé a nepřímé náklady na oběh hotovosti, např. v podobě daňových a jiných úniků. 
V některých zemích už stát uvažuje např. o slevách z DPH při platbě kartou. Držím palce projektu 
sKarty. Podobné projekty jsou úspěšné v západní i východní Evropě, v USA i jinde. Pro velký počet lidí 
to jistě bude impuls platit kartou.  
  
Roman Kotlán, cardmag: Připravujete něco interesantního pro domácí spotřebitele? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: V kuchyni máme dlouhý seznam věcí, ale zatím pod podkličkou. 
Raději zmíním to, co již na trh proniklo. Uvádíme do Česka osvědčený systém vzdálených mobilních 
plateb MasterCard Mobile. Velmi pozitivní ohlas máme na MasterCard salonek na Terminálu 1 
pražského letiště, který je přístupný pro držitele našich prestižních karet do konce roku zdarma.  
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V Čechách je také k dostání  nejprestižnější karta vůbec s názvem World Elite. Úspěch nálepek 
z květnového cardfora se nám podařilo zopakovat v srpnu na Open Air Festivalu, kde si mohli tisíce 
účastníků na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je platit bezkontaktně. Pro spotřebitele, ale i banky, bude 
mít zásadní přínos náš nový produkt Debit MasterCard. Významně jsme předělali debetní propozici a 
vznikla z toho nejuniverzálnější karta pro běžného spotřebitele zvyšující komfort a bezpečí. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Je něco, co český trh významně odlišuje od ostatních trhů? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Když nás srovnám se sousedy, obrat na kartách rozhodně není malý. 
U našich východních sousedů se daleko více inovuje, tady trochu zaostáváme. Co se týká  západních 
sousedů tam se zase karta daleko více používá na POS transakce, než k výběrům z bankomatů. Obojí 
je příležitost. Prostřednictvím inovací bychom chtěli zvyšovat používání karet pro platby v obchodech i 
na internetu.  
  
Roman Kotlán, cardmag: Co bys rád na domácí trh importoval ze zahraničí? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Rozvoj PayPassu, mobilní platby, předplacené karty a použití karet 
v dopravě a veřejné sféře. Obecně pak zvyklosti lidí používat bankomat, ale i nižší poplatky pro 
zákazníky za výběr z bankomatu. Čili se rozhodně nebudeme nudit (smích) 
  
Roman Kotlán, cardmag: Vnímáš nějaká specifika v chování domácích držitelů karet? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Příkladem je právě přístup k bankomatům. Většina lidí, a zahrnuje to i 
bankéře, má obsesi z hledání bankomatů vlastní banky, aby ušetřili za výběr z bankomatu. Při velké 
dostupnosti bankomatů by si s tím lidé měli přestat dělat starosti a vybrat si, kdy potřebují a kolik 
potřebují. Až se odpoutají od bankomatů, značnou více utrácet na POS. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Na domácím trhu se významněji začíná probouzet nová 
technologie NFC a bezkontaktních karet, nechcete např. atraktivním barevným provedení 
platebních terminálů připoutat pozornost k jejich používání? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Určitě ano, úspěšných příkladů ze zahraničí je celá řada a vybíráme ty 
nejvhodnější pro český trh. Na druhou stranu čekáme na vyšší penetraci karet. 
  
Roman Kotlán, cardmag: V jaké proporci budete v následujících týdnech a měsících 
marketingově či komunikačně podporovat používání bezkontaktních karet a používání 
mobilů při platbách?  
Miroslav Lukeš, MasterCard: Není mobilní platba jako mobilní platba. Určitě budeme podporovat 
vzdálené mobilní platby MasterCard Mobile. Masové nasazení NFC mobilních plateb na PayPass 
terminálech je ještě předčasné, lidé si nejdříve budou muset zvyknout na karty nebo nálepky, a proto 

© foto MasterCard  l Miroslav  Lukeš první zleva v letištním salonku pražského letiště 
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by se komunikace naše i bankovní měla soustředit spíše tímto směrem. Připravuje to půdu pro NFC 
mobily, ale tento krok lze stěží přeskočit. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Co pro Tebe osobně znamená technologie NFC? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Osobně mě těší 
rychlost a pohodlí každé transakce.  Způsob, jak 
udělat bezhotovostní platbu ještě více atraktivnější 
pro obchodníky a rozšířit akceptaci i tam, kde dnes 
není. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Je pro Tebe vlastní 
spíše liberální či autoritářský styl řízení týmu 
spolupracovníků? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Jednoznačně 
liberální styl, který dává jasné cíle, ale svobodu 
v jejich dosahování. Svoboda dlouhodobě vybízí lidi 
k dosahování výsledků, ale i lepší týmové práci - a 
já věřím v sílu a moudrost týmu víc, než osvícenost 
individuií. Prakticky ale člověk musí improvizovat a použít styl vhodný pro danou situaci a prioritu, 
takže v praxi je to mix, kde by ale liberální měl převládat. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Vyznáváš nějakou konkrétní taktiku v konkurenčním soupeření 
na trhu nebo ponecháváš prostor pro improvizaci v kontextu s vývojem na trhu? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Zásadní pro mě je naslouchat našim klientům, ale i dodavatelům. 
Jsme otevřeni naslouchat jejich prioritám a omezením, diskutovat je a pak společně jako partneři 
nalézt řešení.  Naštěstí máme lokálně poměrně rozsáhlé rozhodovací pravomoci a výhodu silného 
týmu. Jejich nasměrování vychází ze zpětné vazby od klientů. Čím otevřenější jsou k nám naši klienti, 
tím více se MasterCard otevírá jim. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Za relativně krátkou dobu svého působení na trhu se mnohým 
můžeš jevit jako tvrdý obchodník a vyjednavač, je to tak? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: (smích) Spíš jen máme v MasterCard jasné cíle rozvíjet trh. Pro mě 
není důležitá tvrdost jednání, ale snaha najít ‘win-win’ řešení a dlouhodobé partnerství. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Téměř každá „chytrá“ společnost v dnešní době chce připoutat 

zájem trhu i v jiné rovině; např. sociální 
odpovědností, podporou nějakého 
umění, sponzoringem, mecenášstvím 
atd. … přemýšlí se v pražské kanceláři 
MasterCard o nějaké takové formě? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Asi 
nejviditelnější je náš projekt MasterCard 
česká centra rozvoje, kde odborníci z VŠE 
s naší podporou hodnotí města a kraje 
v různých oblastech, např. v efektivitě 
sociálního nebo dopravního systému. Zpráva 
vyzdvihuje ty úspěšné jako inspiraci pro 
ostatní. Aktivit máme ale celou řadu. 
Podpořili jsme Nadaci Vize 97 Dagmar a 
Václava Havlových a aktivně vystupujeme i v 

rámci Ocenění českých podnikatelek. Eva Kárníková a Tereza Janková - a zapojili i mě - spolupracují 
s o.s. Asistence (www.asistence.org). Toho si opravdu vážím, protože se nejedná jen o finační 
podporu, ale o jejich osobní angažovanost. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Pokud bychom se přenesli do říše zvířat, co by představovala 
značka MasterCard v ČR? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: (smích) Já bych si představil geparda nebo štiku. 
  

© foto MasterCard l M. Lukeš první zprava, uprostřed  Dagmar Havlová 
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Roman Kotlán, cardmag: Jaké máš sny …? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Aby se k sobě lidé chovali slušně a s úctou - v běžném životě, 
v politice, businessu. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Rád se elegantně oblékáš a významně dbáš o svůj zevnějšek, 
máš oblíbené některé konkrétní značky? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Pro mě je důležitější kvalita materiálu a zpracování. Naopak mám 
tendenci některé značky odpárat (smích). Hledám takové věci, které vypadají dobře a nevylepšují se 
značkou. Jako gentleman považuji určitý typ oblékání jako součást úcty vůči ostatním. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Velmi často prezentuješ na různých fórech; v kontextu s tím - 
konzultuješ některé kroky s image-makery či odborníky na rétoriku či PR konzultanty? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Myslíš s manželkou? (smích) Na PR spolulpracujeme s Ogilvy, které 
už beru spíše jako členy týmu. Image makery naštěstí nepoužívám, měl bych? (smích). 
  
Roman Kotlán, cardmag: Máš oblíbenou nějakou barvu či kombinaci barev? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Červenožlutou. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Jakou hudbu posloucháš? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Klasiku - Mahler, Dvořák, Beethoven a další. Nejlépe se mi běhá ve 
Stromovce za zvuku opery. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Věnuješ se nějakým zálibám? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Rodina je určitě na prvním místě. Baví mě nové technologie a různé 
technické vychytávky. Těsně před příchodem do MasterCardu mě chytnul golf. O co hůře hraji, o to 
více mě to baví. Vlastně mě baví i práce a v karetním businessu zejména. A baví mě také spánek, 
takže se věnuji pouze svými zálibám dvacet čtyři hodin denně. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Zaujalo Tě v poslední době něco opravdu výjimečného? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Naši synové (tři a pět let) a jejich bezelstná inteligence, rychlost 
učení. Každý den je tak výjimečný 
  
Roman Kotlán, cardmag: Ke které zemi či městu popř. místu cítíš silnější osobní vztah? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Všude dobře. Pocházím ze Šumavy a velice rád jezdím na Moravu - 
zažít pohodovou atmosféru Brna, projít Beskydy, obcházet sklípky. V Evropě mám nejraději Řím, 
Budapešť a samozřejmě Prahu. Nejkrásnější je procházka Hradem za letní noci. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Pokud bychom povolili uzdu fantazii, kde by sis dokázal 
představit žít? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Na pár let Singapur nebo New York. V Singapuru jsou dálky najednou 
blízko, na víkend si člověk odskočí na Bali nebo do Malajsie a přes týden si užívá úžasné autentické 
jídlo v různých etnických čtvrtích, pestrobarevné pro všechny smysly. V New Yorku jsem už nějakou 
dobu pobýval. Celý svět je na dlani, všude se tam dá dojít pěšky. Lidé jsou inspirativní tím, že mohou 
cokoliv dokázat, a otravní tím, že si pořád něco dokazují. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Líbí se Ti Londýn? Máš rád vůni ulice? 
Miroslav Lukeš, MasterCard: Vůně ulice je to nejzajímavější v každém městě. Raději než průvodce 
se jen tak procházím po městě, abych nasál atmosféru, a najdu hospodu, kam chodí místní. To je 
hezké i v Londýně, i když přiznávám, že Londýn je na můj vkus příliš zahuštěný a těžko „dýchatelný“ 
kvůli všudypřítomným pravidlům. 
  
 cardmag | roman kotlán l foto mastercard      



 
 

 

cardmag no 3.2012                                                                                              38                                                                                                © září 2012         

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 3.2012                                                                                              39                                                                                                © září 2012         

 

 

 

PROFIL ZEMĚ 

Ukrajina 
  
Ukrajina byla centrem prvního východního slovanského státu, Kyjevské Rusi, která se stala během 10. 
a 11. století největším a nejmocnějším státem v Evropě. Po svém oslabení bratrovražednými boji a 

mongolské invazi byla Kyjevská Rus začleněna do Velkovévodství Litevského a 
později do Polsko-litevské unie (1569 – 1795). Kulturní a náboženské dědictví 
Kyjevské Rusi dalo základ ukrajinskému nacionalismu v následujících stoletích. 
Nový ukrajinský kozácký stát byl založen v polovině 17. st. po povstání proti 
Polákům. Navzdory trvalému tlaku Moskvanů se hejtmanský stát udržel 
autonomním útvarem po více než 100 let. Na sklonku 18. st. byla většina 

etnického území pohlcena ruskou říší. Po zhroucení carského Ruska v 1917 dosáhla Ukrajina 
krátkodobé nezávislosti (1917 - 1920), ale byla dobyta a pokořena brutální sovětskou mocí, která 
zlovolně vyvolala dva hladomory (1921-22 a 1932-33) během nichž zemřelo více než 8 mil. obyvatel. 
Během 2. sv. války německé a sovětské armády způsobily smrt 7 - 8 mil. obyvatel. I když nakonec 
Ukrajina dosáhla nezávislosti v r. 1991 v souvislosti s rozpuštěním Sovětského Svazu, demokracie a 
prosperita jsou stále nepostižitelné, neboť přetrvávající státní kontrola a endemická, trvale se 
vyskytující korupce brání úsilí o ekonomické reformy, privatizaci a občanská práva. Klidný masový 
protest v závěru roku 2004, známý jako „Oranžová revoluce“, donutil vládu ke zrušení 
zmanipulovaných voleb a umožnil konání nových mezinárodně monitorovaných voleb, které daly moc 
reformátorovi Viktorovi Juščenkovi. Následné vnitřní hašteření v Juščenkově táboře umožnilo jeho 
rivalu Viktorovi Janukovičovi v parlamentních volbách návrat a stát se předsedou vlády v roce 2006. 
Předčasné volby, vyvolané politickou krizí na jaře 2007, vynesly v prosinci 2009 do křesla předsedy 
vlády vůdčí postavu Oranžové revoluce Julii Tymošenkovou. V únoru 2010 byl v rozhodujících volbách 
zvolen prezidentem Viktor Janukovyč. V následujícím měsíci Rada hlasováním o nedůvěře donutila Julii 
Tymošenkovou opustit premiérský post.  
  
Ukrajina je rozlohou 603 550 km2 je prvním státem v Evropě, počtem obyvatelstva 44,8 mil. (2011) je 
5. nejlidnatějším státem Evropy; hustotou obyvatelstva 74 obyv/km2 (srv. s ČR - 130, Slovensko - 
103) je 23. v pořadí. Nejvyšší horou je Hora Hoverla 2.061 m, nejnižším místem je Černé moře 0 m. 
Oficiální název státu je Ukrajina, státní zřízení republika, hlavní město Kyjev (rozloha 827 km², 
2 718 100 obyv.). Ukrajina slaví Den nezávislosti 24. srpna (1991). 
  
Obyvatelstvo  
  
Národnostně je dosti rozmanité: Ukrajinci 77,8%, Rusové 17,3%, Bělorusové 0,6%, Moldavci 0,5%, 
Krymští Tataři 0,5%, Bulhaři 0,4%, Maďaři 0,3%, Rumuni 0,3%, Poláci 0,3%, Židé 0,2%, ostatní 
1,8% (sčítání 2001). Také jazykově se jedná o náročnou společnost: ukrajinština (oficiální) 67%, 
ruština 24%, ostatní (včetně malých rumunských, polských a maďarských menšin) 9%. Náboženství: 
ukrajinské ortodoxní - kyjevský patriarchát 50,4%, ukrajinské ortodoxní - moskevský patriarchát 
26,1%, ukrajinské řecko-katolické 8%, ukrajinské autokefální (samostatné) ortodoxní 7,2%, římsko-
katolické 2,2%, protestantské 2,2%, židovské 0,6%, ostatní 3,2% (2006 odhad). Pracovní síla čítá 
22,09 milionů (49,2% obyv. v 2011, v ČR 5,41 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 70,8% (v ČR 
71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 31,8 mil. Míra růstu populace roce 2011 byla - 0.625%, tj. pokles 
o 280 338 obyv/rok. Míra migrace (2011 odhad) je - 0.08 migrantů/1000 obyv., tj. úbytek 
vystěhováním 3 588 obyv. ročně (v ČR jde o 0,97 migrantů/1000 obyv., tj. přírůstek 9 885 obyv). Míra 
migrace: - 0,08 migrantů/1 000 obyvatel (2011 odhad). 69% obyvatel žije ve městech (např. ve 
Spojeném Království 80%). Nezaměstnanost v roce 2011 činila 7% (v ČR 8,5%).  
 
Přehled ekonomiky 
  
Z ekonomického hlediska se Ukrajina nalézá na strategické křižovatce mezi Evropou a Asií, je druhou 
největší zemí v Evropě (po Francii). Oplývá nerostným bohatstvím, těží se železná ruda, uhlí, mangan, 
zemní plyn, nafta, sůl, síra, grafit, titan, magnesium, kaolin, nikl, rtuť. Po Rusku byla Ukrajina 
nejdůležitější ekonomickou oblastí bývalého Sovětského Svazu se čtyřikrát vyšší produkcí než 
následující republika. Černá orná půda generovala více než jednu čtvrtinu zemědělských produktů 
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v bývalém SSSR. Obdobně její těžký průmysl dodával jedinečné výrobky (např. trubky o velkém 
průměru) a suroviny do průmyslových a důlních závodův dalších oblastech SSSR. Po nezávislosti 
v srpnu 1991 ukrajinská vláda liberalizovala ceny a vytyčila právní rámec pro privatizaci. Avšak odpor 
k reformám v rámci vlády a legislativa záhy tento proces zastavila.  
  
Ukrajina dosáhla v roce 2008 dohody s MMF na půjčku za 16,4% mld. k řešení ekonomické krize, ale 
program se rychle zastavil neboť ukrajinská vláda nepostupovala v implementaci reforem. Ekonomický 
růst se obnovil v 2010 a 2011 díky exportu.  
  
V zemědělství pracuje 15,8% ČR 38,3%), v průmyslu 18,5% (v ČR 59,5%) a ve službách 65,7% (v ČR 
38,3%) obyvatelstva (2008).  Nezaměstnanost dosáhla v 2011 na 7% (v  ČR 8,5%, 2011). Počet 
obyvatel pod hranicí chudoby byl 35% (2011, v ČR – 9%). Veřejný dluh činil 44,8 HDP (2011 odhad). 
Míra inflace (ve spotřebitelských cenách) dosáhla 9% (2011). Úroková míra půjček komerčních bank 
k 31.12.2011 činila 15%. Výdaje na vzdělání činí 5,3% HDP (2007) (v ČR 4,2%, 2007). Růst 
ekonomiky (HDP) v r. 2011 byl 5,2%.  
  
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2009). Ukrajina při získání 
nezávislosti v roce 1991 zdědila zastaralý systém, s nevyřízenými žádostmi o zřízení 3,5 mil telefonních 
přípojek. Nyní je asi jedna třetina sítě digitalizována a v centrech jsou digitální ústředny. Počet 
pevných telefonních linek dosáhl 12,941 mil. (v ČR 2,198 mil., 2009) s hustotou 28 linek na 100 obyv., 
počet mobilních čísel 53,929 miliónů (v ČR 14,331 mil., 2009). s hustotou 120 mobilů na 100 obyv. 
dosáhl saturace a již neroste. Počet internetových serverů (.ua) dosáhl počtu 1,997 mil. (v ČR 4,14 
mil., obé v 2010) a počet internetových uživatelů činil 7,77 mil. (v ČR 6,681 mil., 2009). Další 
komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí 
občanského života: počet letišť je 412 (2012), síť železnic odpovídá rozloze: 21 684 km (v ČR 9 469 
km), síť silnic dosáhla 169 496 km, včetně 15 km (!) dálnic (v ČR 127 797 km, včetně 730 km dálnic), 
a délka vodních cest je 1 672 km, většinou na řece Dněpr (v ČR 664 km).  
  
V tabulce srovnání ekonomik Ukrajiny a České republiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs hřivny (UAH) k USD byl 7,963 UAH/USD (2011 odhad) 
  
Platební systém podle Národní banky Ukrajiny (NBU) 
  
Počet registrovaných bank u Národní banky Ukrajiny k 1.6.2012 dosáhl neuvěřitelného počtu 176 
bank, přičemž 22 bank má 100% zahraniční majetkovou účast a 29 bank částečnou zahraniční 
majetkovou účast. Zahraniční kapitál se na celkovém upsaném kapitálu bank podílí celými 41,3%. 
Celkový upsaný kapitál bank činil 1 080 620 mil. UAH (ukrajinské hřivny, kurs 1 USD = 8 UAH, tedy 
135 077,5 mil. USD). Bankovnictví i na Ukrajině však prochází krizí, a vývoj je dynamický, od začátku 
roku 2012 dospělo 23 bank k likvidaci.  
  
Vydávání karet na Ukrajině   
  
První programy karet MasterCard a VISA byly na Ukrajině spuštěny v letech 1997-98 a jejich růst byl 
exponenciální až do roku 2007, kdy celkový počet dosáhl 41,2 mil. karet. Nicméně v letech 2008 a 
2009 počet karet silně poklesl po té, co velcí vydavatelé byli postiženi finanční krizí. Na konci roku 

Srovnání ekonomik Ukrajina, 2011 Česko, 2011 

HDP 
(při paritě kupní síly, 2011) 

333,7 mld. USD 288,6 mld. USD 

 2 657 mld. UAH 5774 mld. CZK 

257,9 mld. EUR 223 mld. EUR 

Počet obyvatel 44 854 065 10,177 mil. 

HDP na osobu  
(při paritě kupní síly, 2011) 

7 300 USD 
58 130 UAH 
5 642 EUR 

27 400 USD 
546 356 CZK 
21 177 EUR 

Počet pracujících 22,09 mil. 5,41 mil. 

Míra inflace 9% 1,90% 

Nezaměstnanost 7% 8,5% 
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2010 byl počet karet pouze 29,4 mil. V růstu pokračovala jen banka Privat Bank jako největší 
vydavatel karet a banka Raiffeisen Bank Aval; též rostl národní program karet NSMEP a čipové karty 
pro domácí použití, a to i navzdory ukončení podpor soukromému sektoru. Vedle banky Raiffeisen mají 
ze zahraničních bank na trhu významný podíl banky UniCredit Bank, BNP Paribas, OTP, a z ruských 
bank VTB a Alfa-Banka (Alfa-Bank obdržela v roce 2011 ocenění Visa Service Quality Performance 
Award v jedné z 15 kategorií, a to v kategorii „vydavatel debetních karet s nejvyšší rychlostí autorizace 
transakcí na mezinárodním trhu“). Největšími vydavateli karet na Ukrajině jsou banky Privat Bank, 
Raiffeisen Bank Aval, Oščadbank a Prominvestbank (zal. 1923). Stále však pokračuje negativní trend, 
v 1. čtvrtletí 2012 se počet aktivních karet, tj. těch na které byla v posledních 12 měsících iniciována 
alespoň jedna transakce, snížil o 6%. NBU sdělila, že počet aktivních karet přesahuje 32,5 mil. karet. 
Počet bankomatů se v poslední době zvýšil o 3% na 32.000 ATM. (Pozn. K případným rozdílným 
statistickým údajům dochází neexistencí jediného spolehlivého zdroje.) 
  
V roce 2000 vznikla na Ukrajině po schválení Národní bankou Ukrajiny společnost „Ukrajinský národní 
mezibankovní platební systém, UkrCard“. Mezi hlavní zaměření společnosti patří zúčtování v národním 
mezibankovním platebním systému UkrCard a zpracování transakcí využívající platební karty, které 
vznikají jak na území Ukrajiny tak v zahraničí. V současné době je členy tohoto systému více než 30 
bank. Systém se dynamicky vyvíjí a je dnes zastoupen ve všech regionech Ukrajiny. Společnost 
UkrCard byla dne 21.06.2012 uznána NBU jako technický acquier v rámci „Národního systému 
masových elektronických plateb“, viz níže. UkrCard nabízí řešení integrace terminálů do sítě UkrCard 
k umožnění přijímání plateb kartami NSMEP. V současné době je společnost UkrCard jedinou 
společností na Ukrajině, která zabezpečuje možnost přijímání karet UkrCard, NSMEP, Visa a 
MasterCard na jediném terminálu.  
  
Pro platby na internetu byla zavedena virtuální předplacená platební karta, kterou lze uplatnit v široké 
škále internetových obchodů, ovšem jen pro domácí platby (např. Google Award, PayPal Ukrajina, 
eBay Ukrajina, Amazon Ukrajina, iBill, iTune, Facebook, McAfee, Norton, atd.). Poplatek za tuto kartu 
je např. u MasterCard jen 10 EUR/rok.  
  
V roce 2008 vzniká platební systém, který je založen na právně kodifikovaném „Národním systému 
masových elektronických plateb (NSMEP)“, jehož členy jsou banky coby vydavatelé elektronických 
platebních prostředků. Z nebankovních subjektů se zapojilo 8 procesních center. Systém byl založen 
15.6.2008 pod vedením Národní banky Ukrajiny s dalšími 28 bankovními členy, v letošním roce počet 
členů NSMEP dosáhl počtu 58 (55 bank vydávajících, 56 bank je zapojeno jako acquireři a 
zpracovatelé transakcí, z toho 8 bank také pro mobilní platební instrumenty). V rámci tohoto systému 
se vyvíjejí společné specifikace pro sdílení dat v rozšířené struktuře o finančních transakcích, které 
jsou iniciovány na terminálech. To snižuje náklady na úpravu softwaru, zkracuje čas implementací a 
snižuje náklady při zavádění nových finančních aplikací v NSMEP.  
  
Vedle základních platebních funkcí mají platební karty NSMEP s rozšířenou datovou strukturou 
umožňovat doplňkové funkce:  
 
- identifikaci zákazníka 
- služby ve zdravotnictví 
- služby pro privilegované kategorie obyvatelstva (Pozn. autora: pojem 
ze stránky NBU) 
- služby obchodních benefitů 
 
Technicky mohou platební karty NSMEP obsahovat několik platebních aplikací, z nichž každá 
podporuje pouze jeden kód platební jednotky (kód měny, hlavní nebo vedlejší) nebo účetní kód. Bylo 
uvažováno o implementaci některých doplňkových projektů: 
 
- elektronické studentské karty (ta se skutečně vydávají se od roku 2006, viz obr.) 
- karty pro seniory (pro výplatu penzí ze státního důchodového fondu i ze soukromých penzijních 
fondů) 
- sociální karty (ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních politiky Ukrajiny) 
- zdravotní katy 
- bonusové karty. 
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Od roku 2006 Ministerstvo školství a vědy ve spolupráci s Národní bankou Ukrajiny provozuje projekt 
„Elektronické studentské karty“ vycházející z technologie „Vzdělávání“ a technologie projektu 
NSMEP.  Multifunkční studentská karta jednotné platformy kombinuje studentskou kartu a platební 
kartu. Ve spolupráci s Ukrajinskou železnicí karta poskytuje automatické cestovní výhody pro 
studenty; tato karta byla předstupněm pro poskytování sociálních benefitů pro občany Ukrajiny 
prostřednictvím tzv. „Sociální karty“. Po ověřovacím procesu jsou tyto karty běžně vydávány od roku 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využívání karet na Ukrajině 
 
Pro potřeby tohoto článku vycházíme z dostupných statistik ke konci roku 2008, resp. z údajů NBU 
k 1.4.2009, počty debetních a kreditních karet jsou z r. 2010. Celkový počet platebních karet v oběhu 
dosáhl kumulovaně 44 070 000 karet (údaj NBU k 1.4.2009). Počet aktivních karet, tedy těch, na které 
v uplynulém roce učiněn alespoň jeden obrat bylo: 30,7 mil. karet.   
 
Podle typu karty byla struktura aktivních karet:  
 
-          karty s magnetickým proužkem: 93,1% 
-          karty s čipem: 4,7% 
-          karty pouze pro internetové transakce (tzv. virtuální karty): 0,3% 
 
Na konci roku 2010 byla situace na ukrajinském kartovém trhu ještě o poznání horší. Počet aktivních 
debetních karet bylo 23,8 mil. a kreditních karet 5,6 mil. Celkový počet tedy poklesl na 29,4 mil. karet 
(rozbor příčin viz níže). Ukrajinci se také ještě nenaučili pravidelně používat platební karty k placení: 
ve druhém čtvrtletí 2010 vybrali 93,3 mld. UAH (převážně cash kartami v rámci programů výplat mezd 

na účet, a to ještě v den připsání mzdy na účet v často velmi 
vzdálené bance), za to za platbami kartami utratili jen 6,4 mld. UAH 
(jen 7%). 
 
Infrastruktura pro přijímání karet stále poskytuje možnosti 
k dalšímu rozvoji, i když současná úroveň je uspokojující. Na konci 
roku 2008 byl počet terminálů pro bezhotovostní transakce 116 748 
kusů, ale již k 1.4.2009 NBU zaregistrovala pokles o 18% na 
107 566 kusů (rozbor příčin viz níže). Počet bankomatů pro výběr 
hotovosti dosáhl počtu 28 300 (údaj NBU k 1.4.2009). Celkový 
objem transakcí platebních karet v r. 2008 byl ve výši 372,4 mld. 
UAH (46,72 mld. USD, 934,32 mld. CZK). 
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Pokles počtu karet a terminálů  
 
 
 
 
 
 
Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik ukrajinského a českého kartového trhu  

 
 
 

Finanční krize na Ukrajině 
 
V souvislosti s finanční krizí bylo na konferenci “Payment Card - 2009”, která se konala v Kyjevě, 
konstatováno, že mnoho podniků, které proplácely mzdu na účty k platebním kartám, přešlo ny 
výplatu mezd v hotovosti. Navíc mnoho klientů bank ztratilo v důsledku četného krácení počtu 
pracovních míst svá zaměstnání a v důsledku toho je méně klientů, kterým je vůbec vyplácena mzda. 
Proto také mnoho Ukrajinců uzavřelo svá bankovní konta napojená na kartové programy. Navzdory 
snížení počtu aktivních karet celkový počet transakcí na karty vzrostl. Je tedy docela dobře možné, že 
držitelé aktivně vybírají svá depozita z účtů prostřednictvím karet.  
 
Pokud se týče kreditních kartových programů, experti udávají, že pouze 7 bank pokračuje ve vydávání 
kreditních karet. Počet kreditních karet se během prvních tří měsíců roku 2009 propadl téměř o jednu 
třetinu - z 9,9 mil. na 6 miliónů. Nicméně bankéři se nechali slyšet, že se programů kreditních karet 
nevzdají, ale budou pečlivěji vybírat a vyhodnocovat potenciální dlužníky s použitím automatizovaných 
systémů pro vyhodnocování historie splácení jednotlivých klientů.  
 
Za této situace je zajímavé, že počet bankomatů na Ukrajině stále rostl, během prvního čtvrtletí 2009 
se jejich počet zvýšil o 1,2%. To je dáno skutečností, že dodavatelé provedli přesun bankomatů ze 
skladů do volného prostoru a tyto začaly být používány. Na druhé straně se zdá, že platební POS 
terminály z ukrajinských obchodů postupně mizejí: od ledna do března 2009 se jejich počet snížil o 
9.182 kusů (7,9%). Finanční experti se domnívají, že snižování počtu terminálů je způsobeno 
optimalizací výdajů v bankách, což často vede ke stahování terminálů z neziskových prodejen. Dalším 

  Počet terminálů % Počet aktivních karet % 
2007 94 300       

2008 116 748 + 23% 30,7 mil.   

2009 107 566 - 18% N/A   
2010  N/A N/A 29,4 mil. - 4,3% 

2009, 2010 Ukrajina ČR (2011) % 

Počet bankovních karet v oběhu: 44 070 000 10 030 193   

Počet aktivních karet: 29 400 000 10 030 193   

Počet výběrů /kartu/rok n/a 16,7 38% 

Počet plateb /kartu/rok n/a 26,9 63% 

Počet transakcí 634 000 000     

Počet plateb   270 008 563   

Počet výběrů   167 872 970   

Objem transakcí (platby i výběry) 372 400 000 000 UAH 
46 550 000 000 USD     

Objem plateb   269 077 694 106 CZK 
13 494 367 809 USD 30% 

Objem výběrů   626 967 068 130 CZK 
31 442 681 451 USD 70% 

Průměrná transakce 73,4 USD 
1 464 CZK     

Průměrná platba   3 735 CZK 
187 USD 21% 

Průměrný výběr   997 CZK 
50 USD 79% 

Počet bankomatů 27 965 4 082 21% 

Počet terminálů 107 566 77 651 79% 
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důvodem pro mizení terminálů z obchodní sítě, na který upozorňují finančníci, spočívá ve skutečnosti, 
že obchodníci nechtějí mít napojení na nesolventní finanční instituce nebo na ty, které jsou 
v konkurzu. Pak obchodníci buď přejdou k jinému provozovateli, nebo ukončí přijímání karet.  
 
Ukrajinci a podvody s kartami  
 
S platebními kartami jsou spojené podvody, a nutno konstatovat, že se do nich čile zapojují i Ukrajinci. 
Např. 22.8.2011 oznámila Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU), že zadržela čtyři pachatele, podezřelé 
z výroby padělaných karet s využitím zcizených informací, kterými způsobily nezanedbatelnou škodu 
20 mil. USD (asi 400 mil. CZK). Zátah bezpečnostní službou odhalil 1 000 plastových karet a více než 
10 000 finančních záznamů použitých k výrobě karet. Služba SBU sdělila, že na operaci spolupracovala 
s FBI, což potvrzuje skutečnost, že FBI má na velvyslanectví USA v Kyjevě svého styčného důstojníka. 
Samo velvyslanectví udává, že „kyber zločiny vznikající na Ukrajině a mající za cíl americké společnosti 
a jednotlivce představují významnou hrozbu a finanční ztráty“.  
 
SBU také oznámila, že v červnu 2011 pomohla FBI rozbít okruh kybernetického zločinu šířením viru 
Conficker, který banky přišel na ztrátu 72 mil. USD. Malware Conficker se šířil od roku 2008 a více o 
tomto případě v CardMagu v sekci Bezpečnost. Na druhou stranu sdružení členů Ukrajinského 
národního mezibankovního platebního systému (Ukrainian Interbank Payment Systems Member 
Association, EMA) v březnu 2012 se připojilo ke spolupráci s organizací EAST (European ATM Security 
Team) jako národní reprezentant Ukrajiny. I když je činnost EAST zaměřena na oblast SEPA, EMA se 
bude na činnosti podílet jako člen mimo tuto oblast. Asociace EMA byla ustavena 19.3.1999 
ukrajinskými bankami, které byly členy systému Europay International Payment System, v roce 2004 
se přejmenovala na výše uvedený název a převážně spolupracuje s mezinárodními platebními 
programy.  
 
EMA ustanovila Bezpečnostní forum platebních karet (10.4.2001) k posílení úsilí prevence podvodů 
s platebními kartami prostřednictvím spolupráce svých členů a informačního real-time systému 
ustanoveném v r. 2002. Asociace úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra na jednotlivých případech 
podvodů. Kromě toho asociace pracuje na vzdělávacích programech, a poskytuje školení pro 
pracovníky bank a vládní úředníky.  
 
Pozn. k organizaci EAST: v ní jsou zastoupeni národní reprezentace z 26 evropských zemí: Rakousko, 
Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánkso, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarko, Irsko, 
Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené Království.  EAST stále vyčkává na členství ze 
států:  Estonsko, Island, Lotyšsko, Litevsko a Slovinsko. Kanada, Rusko a Ukrajina představují země z 
non-SEPA oblasti (dle ofic. stránek EAST, https://www.european-atm-security.eu). V organizaci 
EAST mají také zástupce Evropská policejní kancelář EUROPOL (Europol) a Jednotka pro soudní 
spolupráci (Eurojust). 
 
cardmag l františek tomášek l research s využitím zdrojů CIA Factbook, www.bank.gov.ua, www.ukrcard.com, www.znak.ua, překlady, ČNB 
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NA CESTÁCH 

Užijte si s easyJet Festival d´automne v Paříži 
  
Praha 23. července 2012 - easyJet, čtvrtý největší dopravce na pražském ruzyňském 
letišti, nabízí svým zákazníkům možnost vycestovat na podzimní pařížský festival 
s názvem Festival d´automne. Na návštěvníky čeká spousta zábavy a uměleckých zážitků. 
Výlet mohou Češi spojit s neopakovatelnou Bílou nocí, kdy jsou přes noc zdarma otevřena 
muzea a další kulturní instituce.  
  
Již od roku 1972 se každoročně koná po celé Paříži podzimní festival, s názvem Festival d´automne. 
Jeho zahájení proběhne letos 13. září 2012. Po dobu několika měsíců se mohou návštěvníci těšit na 
padesát kulturních akcí zejména z tanečního oboru, divadla, výtvarného umění či hudební produkce. 
„Čeští turisté mají s easyJet jedinečnou možnost navštívit proslulý pařížský festival současného umění, 
který je typický tím, že kombinuje různé směry kultury a každý si může najít to svoje. Nabízí se tak 
program jako stvořený pro podzimní kulturní výlet do Paříže. Levné letenky z Prahy do Paříže si s námi 
zarezervujete již od 699 Kč,“ říká Verena Keimer, marketingová manažerka easyJet pro Českou 
republiku, Polsko, Německo, baltské a skandinávské země.    
  
Kdo by si chtěl návštěvu Paříže ještě více okořenit, měl by se na cestu vydat v době konání Bílé noci, 
tzv. bezesné noci, tedy 6. října 2012. Na programu jsou bezplatné vstupy do muzeí a jiných kulturních 
institucí, umělecká představení v centru Paříže a neopakovatelně osvětlená metropole. Nejlepší výhled 
je zaručen z řeky Seiny nebo z Eiffelovy věže. Během celé noční akce bude jezdit metro i autobusy, 
protože se čeká velká účast nejen obyvatel Paříže, ale také turistů z celého světa.  
  
Více se o levných letenkách s easyJet do Paříže můžete dozvědět na www.easyJet.com nebo na 
Facebooku. 
  
About easyJet 
  
easyJet zaujímá vedoucí pozici na 100 nejlepších evropských linkách a na 50 největších evropských 
letištích, a je tak evropskou jedničkou s nejlepší dopravní sítí. easyJet létá na více než 600 linkách, 
mezi více než 130 letišti a ve více než 30 zemích. Přes 300 miliónů Evropanů žije do 1 hodiny cesty od 
letiště easyJet. Společnost se zaměřuje i na udržitelný rozvoj: investuje do nejnovějších technologií, 
pracuje efektivně a obsazuje většinu svých sedadel, což znamená, že pasažér easyJet zanechá o 22% 
méně uhlíkové stopy než pasažér běžné letecké společnosti, cestující stejným letadlem na stejné trase. 
  
cardmag l roman kotlán l ogilvy, easyjet  
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MARKETING 

Visa odhalí budoucnost plateb během olympijských a paralympijských her 
v Londýně. 
  
Praha, 23. července 2012 - Visa, celosvětový partner olympijských a paralympijských her v Londýně 

2012, představí během největšího sportovního svátku nejnovější inovace v oblasti 
plateb. Ty změní způsob, jakým lidé doposud platili a hospodařili se svými penězi. 

Visa představí mimo jiné také platby mobilním telefonem a platební kartou s bezkontaktním čipem, 
které umožní rychlejší, pohodlnější a bezpečnější transakce v tisících maloobchodních místech po 
celém Londýně a na všech sportovištích, která jsou součástí olympijských her. 
  
"Elektronické platby hrají klíčovou úlohu při podpoře cestovního ruchu a uspokojení 
potřeb spotřebitelů na cestách, nebo právě během sportovní události jakou jsou 
olympijské hry. Je to jedinečná příležitost ukázat, jak technologie mění způsob, jakým 
lidé po celém světě nakupují a platí," uvedla Sandra Alzetta, Senior Vice President, Visa Europe 
a dodává: "Letos v létě budeme představovat budoucnost plateb v Londýně - budoucnost, 
ve které se většina spotřebitelů při správě svých každodenních finančních úkonů spoléhá 
na mobilní zařízení, tablety a počítače." 
  
Ani Česká republika není v moderních platbách pozadu. „V této chvíli je v České republice 
vydáno téměř 500 tisíc bezkontaktních karet Visa a do konce léta bychom chtěli mít na 
trhu 5 tisíc terminálů schopných přijímat platby bezkontaktní kartou i mobilním 
telefonem s technologii NFC. Toto léto zároveň očekáváme první komerční spuštění 
mobilních plateb a do konce kalendářního roku nárůst počtu bank vydávajících 
bezkontaktní karty a mobilní telefony s bezkontaktní technologií,“ upřesňuje Miloslav 
Kozler, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku. 
  
Během olympijských a paralympijských her v Londýně 2012 si budou moci sportovci i návštěvníci 
vyzkoušet: 

 Visa mobilní platby a služby: Společnost Samsung poskytne během her v Londýně 2012 sportovcům 
sponzorovaných společností Visa limitovanou olympijskou edici telefonu Samsung Galaxy S III. 
Smartphone obsahuje tematickou mobilní platební aplikaci payWave. Při nákupu spotřebitel jednoduše 
vybere Visa ikonu na svém Samsungu a podrží telefon u bezkontaktního platebního terminálu. 
Aplikace také umožňuje starat se o své výdaje prostřednictvím kontroly historie účtu a zůstatku na 
účtu v reálném čase. 


 Visa bezkontaktní platby: V současnosti je v celé Evropě v oběhu asi 37.000.000 Visa kreditních, 
debetních a předplacených karet payWave. Díky bezkontaktním kartám budou moci návštěvníci her v 
Londýně nakupovat u tisíců obchodníků metodou "wave and pay” (pro nákupy pod 20 liber není nutné 
heslo ani PIN). Do konce roku 2012 Visa Europe očekává, že bude mít po celé Evropě v oběhu více 
než 50 milionů karet Visa payWave. 


 Bezkontaktní maloobchodní lokality: Během her bude na více než 140.000 bezkontaktních 
terminálech po celé Velké Británii umožněno používat systém VISA PayWave s povolenými kartami a 
telefony. To zahrnuje 5.000 londýnských taxíků a 3.000 míst přímo v dějišti olympijských her. 


 Visa předplacené karty: Speciální tematické Visa karty budou v prodeji po celé Velké Británii a 
umožní návštěvníkům Londýna vyzkoušet pohodlí a bezpečnost plateb Visa. Spotřebitelé budou moci 
nakupovat všude, kde je Visa akceptována, stráví méně času ve frontách a zbude jim více času na 
olympiádu. 
 

 Visa Mobile Prepaid: Během her v Londýně 2012 Visa představí svůj nejnovější produkt - Visa Mobile 
Prepaid. První mobilní produkt poskytující spotřebitelům z rozvojových zemí platební účet, který nabízí 
vysokou úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a globální součinnosti. Díky přístupu na  Visa Mobile Prepaid 
na svém mobilním telefonu mohou zákazníci odesílat a přijímat mezinárodní platby, platit účty, připlatit 
si minuty na volání a mít přístup k Visa bankomatům. 
  

cardmag l roman kotlán l grayling  
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Společnost MasterCard otevřela nový salonek na Letišti Praha 
  
Společnost MasterCard ve spolupráci s Letištěm Praha slavnostně otevřela nový salonek 
MasterCard Lounge. Role čestné patronky otevření salonku se 
ujala paní Dagmar Havlová. MasterCard Lounge se pyšní 
vyjímečným designem a originálním řešením. MasterCard tak 
svým klientům nabízí nadstandardní služby od přednostního 
průchodu bezpečnostní kontrolou až po slevy na parkování.  Věrnostní program 
MasterCard Elite určený držitelům prémiových karet MasterCard se rozrůstá o další 
benefit v podobě zvýhodněného vstupu do salonku.  
  
Praha, 2. srpna 2012 - Společnost MasterCard ve spolupráci s Letištěm Praha otevřela v červenci 2012 
nový salonek v Terminálu 1 pražského letiště. Čestnou patronkou jeho otevření se stala paní Dagmar 
Havlová. MasterCard Lounge (situovaný v prostorách někdejšího Crystal Lounge) vyniká především 
moderním designem, který hostům přináší komfort i potřebné soukromí. Architektonické řešení 
salonku navrhl Atelier FD. 
  
„Pobyt v salonku cestujícímu zajistí soukromí a pohodlí před odletem,“ vysvětluje ředitelka 
VIP služeb Letiště Praha Simona Svobodová a dodává: „Náš host si může vybrat místo v 
pracovní či relaxační zóně, občerstvit se, přečíst si denní tisk nebo si díky rychlému wi-fi 
připojení vyřídit e-maily, vytisknout či ofotit dokumenty.“ Pracovníci salonku hosty také 
informují o stavu jejich letu, poradí s připojením k internetu a dalšími záležitostmi, které cestujícího 
zajímají. Součástí salonku je také sprcha a další zázemí pro osobní hygienu. 

Nový salónek slavnostně pokřtili (zprava) Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku, Dagmar Havlová, čestná patronka otevření salonku a Jiří Pos, ředitel Letiště Praha 
  
 „Držitelé prémiových karet MasterCard - Gold, Platinum, World a World Elite mohou salonek navštívit 
bezplatně až do konce roku 2012. Vstup do nového letištního salonku MasterCard Lounge včetně jeho 
nadstandartních služeb se stává dalším z předních benefitů věrnostního programu MasterCard Elite. 
Ten je určen především klientům s prestižními kartami MasterCard a poskytuje jim dokonalý komfort,“ 
říká Tereza Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.  
  
„Jsem potěšena, že jsem mohla být u slavnostního otevření nového letištního salonku 
MasterCard Lounge, který bude k dispozici českým i zahraničním cestujícím. Jeho 
originální design i prvotřídní služby zaručují návštěvníkům potřebný komfort během jejich 
cestování. Salonek tedy bezpochyby zvyšuje úroveň letiště, které bude již brzy nést jméno 
Václava Havla,“ uvedla paní Dagmar Havlová, čestná patronka otevření salónku.  
  
Klienti MasterCard mají navíc v rámci své návštěvy MasterCard Lounge zajištěn přednostní průchod 
bezpečnostní kontrolou. Dále mají možnost získat 10% slevu na standardní parkování nebo 20% slevu 
ve VIP části krytého Parkingu C, a to po předchozí online rezervaci.  
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MasterCard Lounge je přístupný držitelům vybraných prémiových karet a dál pak široké veřejnosti, 
protože i ten cestující, který nemá vstup do salonku automaticky zajištěný, si jej může zakoupit přímo 
na recepci salonku. Ceník je zveřejněn na webových stránkách letiště: www.prg.aero. Otevírací 
doba salonku je: pondělí – neděle, od 5:30 do 23:30 hod.  
  
V salonku je také k dispozici: 

         Samoobslužný bar s občerstvením 
         TV  
         WIFI 
         Denní tisk 
  
V brzké době budou mít hosté salonku k dispozici on-line portál 
poskytující řadu benefitů, např. možnost stažení filmu, on-line verze 
magazínů nebo zprostředkovaný nákup v Duty Free Shopu. 
  
„Stále více našich zákazníků si bere do zahraničí platební kartu a také s ní zde hradí 
náklady spojené s cestováním. Platby kartami v cizině s sebou přinášejí v porovnání 
s placením v hotovosti řadu výhod. Kromě výhodnějšího směnného kurzu je platba kartou 
i mnohem bezpečnější,“ říká Tereza Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe pro 
Českou republiku a Slovensko: „K platebním kartám jsou také často vázány různé doplňkové 
služby, jako je cestovní pojištění či pojištění odpovědnosti za škody. V mnohých případech 
pak není nutné sjednávat samostatné pojištění a platební karta vám tak šetří další peníze 
i čas. Právě salonek MasterCard Lounge je další příležitostí k tomu, využít svoji platební 
kartu, kterou máte sbalenou na své cesty. Věřím, že pobyt v salonku před namáhavou 
cestou, je k nezaplacení.“ 
  
MasterCard Elite Lounge  
V rámci MasterCard Lounge mají cestující rovněž možnost pronajmout si VIP salonek nazvaný 
MasterCard Elite Lounge. „Jedná se o privátní salonek, který poskytuje naprosté soukromí. 
Ze salonku je impozantní panoramatický výhled na dění na letištní ploše,“ dodává Tereza 
Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. Držitelé 
prémiových karet MasterCard si jej mohou pronajmout za výhodnějších podmínek. 
  
O společnosti Letiště Praha 
  
V roce 2011 odbavilo 11,8 milionů cestujících. Letiště Praha získalo v roce 2011 cenu Eagle Award od 

asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. Cestující mají v 
letní letové sezóně 2012 k dispozici nabídku 48 leteckých společností 
spojujících Prahu přímou linkou se 121 destinacemi po celém světě. 
Terminál 1, ve kterém je salonek MasterCard Lounge umístěn, ročně 

navštíví 4,5 milionů cestujících. Nejčastěji mají namířeno do Velké Británie, Ruska, Turecka nebo 
Spojených arabských emirátů. Z metropolí jsou nejoblíbenější Londýn, Moskva, Dubaj nebo Tel Aviv. 
  
cardmag l  roman kotlán l ogilvy  
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S easyJet si můžete užít všechny týdny módy - Londýn, Miláno, Paříž!  
  
Praha 6. června 2012 - easyJet, čtvrtý největší dopravce na pražském ruzyňském 
letišti,  nabízí svým zákazníkům jedinečnou možnost vycestovat na 
evropské týdny módy. Ty největší a nejproslulejší se konají 
v Londýně, Miláně a Paříži a každoročně sebou přinášejí show plnou 
módních nápadů. S easyJet máte k dispozici levné letenky z Prahy do všech těchto 
destinací.  
  
Týden módy je ve světě návrhářů sváteční událostí, kterou každoročně sledují tisíce lidí po celém 
světě a navíc se během něj udávají trendy pro nadcházející sezónu. Během takovýchto týdnů budou 
v evropských metropolích k vidění na přehlídkových molech modely nejvýznamnějších světových 
značek a návrhářů, jako například Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Versace, Dior a mnoho dalších.  
  
„Evropské týdny módy jsou výzvou nejen pro světové, ale i pro české módní návrháře. 
S easyJet můžete levně navštívit všechny týdny módy v evropských mekkách. Je jasné, že 
tento jedinečný výlet za módním dobrodružstvím ocení zejména ženy, které si mohou 
fashion week okořenit o své vlastní nákupy. Se společností easyJet si můžete do Londýna, 
Milána nebo Paříže zaletět každý den v týdnu,“ uvedla Verena Keimer, marketingová 
manažerka easyJet pro Českou republiku, Polsko, Německo, baltské a skandinávské země. 
  
Každoročně se v hlavních evropských metropolích konají dva týdny módy, jeden na jaře, který 
představuje kolekci na podzim a zimu, a druhý na podzim, který udává trendy na nadcházející jaro a 
léto. Londýnský týden módy se letos koná od 14. do 18. září 2012, v Miláně se pořádá od 19. do 26. 
září 2012 a do Paříže můžete zamířit od 25. září do 3. října 2012.  Více se o levných letenkách 
s easyJet do Londýna, Milána či Paříže můžete dozvědět na www.easyJet.com nebo na Facebooku. 
  
cardmag l  roman kotlán l ogilvy, easyjet  
 
 
 

Visa Europe spouští digitální peněženku V.me 
  
Praha, 20. srpna 2012 - Společnost Visa Europe potvrdila, že její nová služba digitální peněženky 

s názvem V.me bude spuštěna pro první skupinu spotřebitelů ve Velké Británii, 
Španělsku a ve Francii na podzim roku 2012. Služba bude k dispozici prostřednictvím 
partnerských bank Visa a bude zpočátku dostupná prostřednictvím internetového 

prohlížeče na počítačích, noteboocích, tabletech nebo v chytrých telefonech.  
  
Zjednodušení procesu kontroly, zvýšení spokojenosti nakupujících  
  
Maloobchodníkům nabízí nová služba možnost, jak zefektivnit odbavení zákazníků, což vede k jejich 
větší spokojenosti.  Služba V.me hraje klíčovou roli v budoucnosti platební strategie Visa Europe. Pro 
spotřebitele i prodejce zajišťuje bezpečnost na špičkové úrovni. Peněženka V.me poskytuje stejnou 
míru bezpečnosti a oprávnění, jakou mají všechny transakce kartou Visa. Tato komplexní sada služeb 
pod hlavičkou V.me nabídne každému snadný způsob, jak využívat široký rozsah, bezpečnost a 
spolehlivost služeb Visa.  
  
„V České republice bude služba uvedena hned po ukončení pilotu v avízovaných trzích. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový produkt, plánujeme podpořit jeho spuštění i 
komunikací zaměřenou na koncového klienta. Naším cílem bude vysvětlit funkčnost 
peněženky a výhody s ní spojené, jako jsou rychlost, jednoduchost a bezpečnost při 
platbě na internetu i u obchodníka, který bude novou službu akceptovat,“ upřesňuje Marcel 
Gajdoš, manažer asociace Visa Europe pro bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou republiku a 
Slovensko.  
  
e - Komerce 
  
V současné době zaujímají transakce v rámci e- komerce 22% všech transakcí Visa Europe a v letech 
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2009 až 2011 zaznamenala tato oblast v Evropě nárůst o 44%. Služba digitální peněženky V.me tedy 
představuje další přirozený posun v rozvoji e-komerce strategie společnosti Visa. Je dalším krokem 
společnosti směrem k platebním inovacím a přináší na trh nové služby s řadou výhod pro její členy i 
maloobchodníky.  
  
cardmag l roman kotlán l grayling  
 
 
 

Raiffeisenbank uvádí na český trh nejprestižnější kreditní kartu 
  
Praha, 14. června 2012 - V České republice bude možné poprvé získat „Rolls-Royce mezi 
kreditními kartami“. Kartu MasterCard World Elite začíná Raiffeisenbank nabízet klientům 
své privátní banky Friedrich Wilhelm Raiffeisen, držitelé karty získají ojedinělé služby 
především v oblasti concierge a pojištění. Privátní bankovnictví FWR tak přináší na český 
trh další ojedinělou službu, důraz na kvalitní a inovativní služby se odráží v prudkém 
nárůstu aktiv pod správou FWR. 
  
Celosvětově nejprestižnější kreditní karta přichází na český trh, získat ji budou moci klienti privátního 
bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR). Nová karta s názvem Friedrich Wilhelm Raiffeisen je 
nejprestižnějším typem karty MasterCard World Elite. „Jsme rádi, že jsme jedinou bankou, která 
na českém trhu nabízí takto prestižní kartu. Klienti našeho privátního bankovnictví ocení 
především celosvětový rozsah concierge služeb a velmi vysoké limity a standardy 
pojištění,“ uvedl Petr Vitásek, ředitel privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 
  
„Karta World Elite od Friedrich Wilhelm Raiffeisenbank je nejprestižnější kartou na 
českém trhu. Bezkonkurenční je rozsah benefitů v 
oblasti pojištění, ale především jazykový rozsah a 
úroveň concierge, která je držitelům karet poskytována. 
Připravujeme také speciální nabídku využití letištního 
salonku MasterCard na pražském letišti. Karta 
samozřejmě zaujme i exkluzivním designem se 
stříbrným logem MasterCard, jehož použití je limitováno 
právě pro nejprestižnější karty,“ říká Miroslav Lukeš, 
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.  
  
„Vydávání karet World Elite se řídí náročnými požadavky na poskytované benefity. V této 
souvislosti nás velmi těší spolupráce s týmem Raiffeisenbank. Díky němu je Česká 
republika mezi 23 evropskými zeměmi, kde se karta World Elite vydává pro nejnáročnější 
klienty,“ dodává Ivana Laňová, obchodní manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku. 
  
Raiffeisenbank spustila nový koncept privátního bankovnictví pod značkou Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
(FWR) v loňském roce. Od té doby přinesla na český trh nový standard služeb a řadu ojedinělých 
produktů, které doposud české privátní banky nenabízely, např. otevřenou architekturu či zakládání 
rodinných nadací a trustů. 
  
„Privátní bankovnictví bylo v loňském roce naším nejrychleji rostoucím segmentem. 
Podařilo se nám nalákat řadu nových klientů, příjemný je pro nás fakt, že se nám daří 
získávat i klienty, kteří si doposud své peníze nechávali spravovat v Londýně či ve 
Švýcarsku. Tito klienti zjišťují, že už zde mohou získat stejně kvalitní služby, jaké jim 
nabízejí zahraniční privátní banky,“ dodal Petr Vitásek s tím, že aktiva pod správou FWR 
meziročně vzrostla o více než 20 %  a celkově dosahují objemu v řádu desítek miliard korun. 
  
Karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen je unikátní rozsahem služeb pro klienta, ojedinělé služby nabízí 
především v oblasti pojištění, asistence a concierge. FWR karta nabízí skutečně komplexní concierge 
služby, a to po celém světě. „Klientům tak celosvětově zajistí např. letenky, ubytování, 
salonek pro hotelové jednání, pronájem auta i s řidičem, zaslání daru či květin či např. 
právní asistenci nebo překlad po telefonu,“ uvedl Petr Vitásek. V rámci Concierge klient dále 
získává např. aktuální zpravodajství,  asistenční služby pro případ nenadálých situací, cestovní 
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poradenství, informace o golfových hřištích nebo informace o lékařských službách v dané destinaci. 
Concierge je dostupná nepřetržitě v několika světových jazycích. 
  
Od ostatních  karet se karta odlišuje i rozsahem pojištění. Kromě běžně nabízeného rozsahu 
cestovního pojištění nabízí karta na cestách krytí i golfového či obchodního vybavení, odpovědnosti a 
osobních věcí. Dále má klient v ceně karty pojištění zneužití, přepadení u ATM, ochrany koupě a 
nejlepší ceny. Pojistné limity jsou samozřejmě výrazně vyšší než je tomu u běžných karet. 
  
Součástí karty jsou rovněž služby Priority Pass (vstupy do VIP letištních salónků) a ELITE program se 
slevami a asistenčními službami. Karta dále nabízí výhodnější úrokovou sazbu (15% p.a pro 
bezhotovostní transakce) a delší bezúročné období (až 50 dní). Podmínky pro vydání karty jsou 
individuální, max. úvěrový rámec činí  milion korun. 
  
Podle odhadu FWR je pod správou českých privátních bank jen zhruba třetina peněz z těch, které by 
pod správou mohly být. Další třetinu spravují privátní banky v zahraničí a poslední část jsou peníze 
uložené v ČR, ale ne pod správou privátních bank, tedy jsou buď rozložené do různých bank nebo 
jejich majitel nevyužívá privátní služby 
  
cardmag l  roman kotlán l ogilvy 
 
 
 

Bezkontaktní stickery slaví úspěch 
  
Praha, srpen 2012 - Bezkontaktní platební karty se stávají ve světě, a nyní i v České 
republice, realitou. Roste nejen počet karet, ale také platebních terminálů, které 
bezkontaktní karty přijímají. V České republice jich nyní je cca 5.000 a využívají je např. 
retailové řetězce Globus, Bila, C&A, Datart, OBI nebo McDonalds. Další rychle přibývají, 
lze předpokládat, že do jara 2013 se počet terminálů zvýší na cca 15.000. 
  
Letos na jaře nabídlo Global Payments Europe českým bankám další bezkontaktní inovaci: 
MasterCard PayPass Sticker. Na jarní konferenci cardforum.2012 v Seči představily společnosti 
Global Payments Europe a společnost MasterCard Europe tento produkt funkčním pilotem, který se 
setkal s velkým zájmem bank.  
  
Mnoho bank v zahraničí využívá stickery jako dodatkovou kartu pro klienty, kteří ji mohou mít vždy po 
ruce díky tomu, že sticker je možné nalepit např. na mobilní telefon. Díky speciálnímu lepidlu je možné 
sticker sejmout a nalepit na nosič (mobilní telefon, peněženka apod.) opakovaně. MasterCard PayPass 
Sticker může být vydán v několika variantách: 
  
dodatková debetní karta k účtu, 
  
předplatní karta jednorázová  
nebo s opakovaně doplňovanými peněžními 
prostředky, 
  
dodatková karta ke kreditní kartě.   

 
 
 
 
České banky rozpoznaly výhody „platebních nálepek“, zejména jako ideální řešení při přechodu od 
platebních karet k mobilním platbám. Několik implementací stickerů proběhne na přelomu roku 2012 a 
2013. Global Payments Europe navíc přichází s nabídkou aplikace do mobilních telefonů, která 
klientům zobrazí provedené transakce a disponibilní limit stickeru bez toho, že by klient musel nahlížet 
do internetového nebo mobilního bankovnictví. Řešení sticker + mobilní aplikace se bude chovat 
podobně jako platební aplikace v mobilním telefonu a může se stát vhodným řešením, kdy se zákazníci 
bank a platebních institucí naučí používat mobilní telefon k placení drobných nákupů. 
 
cardmag l roman kotlán l gpe 
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easyJet přepravil v červenci přes 5,8 miliónů cestujících  
  
Praha 6. srpna 2012 - Čtvrtý největší dopravce na pražském ruzyňském letišti, společnost easyJet, 
oznámila statistiky přepravených cestujících a obsazenost letů. Od července 2011 do července 2012 
easyJet přepravil přes 57,8 miliónů pasažérů, což je o 7,5 % více než ve stejném období v letech 2010  
až 2011. Jen za měsíc červenec 2012 s easyJet letělo přes 5,8 miliónů cestujících. 
 
 Statistiky pasažérů easyJet za červenec 2012 
  
 Měsíční srovnání                        Červenec 2012              Červenec 2011              Změna 
  
 Cestující1                                  5 860 272                     5 427 112                     8,0 % 
  
 Obsazenost2                              92,5 %                         91,7 %                         0,8 proc. body 
  
 Meziroční srovnání                     Červenec 11-12             Červenec 10-11             Změna 
  
 Cestující1                                  57 800 475                   53 761 627                   7,5 % 
  
 Obsazenost2                              88,8 %                         87,2 %                         1,6 proc. body 
  
 
 
 
 
1. Představuje počet nalétaných výdělečných míst. Do výdělečných míst se započítávají odlétaná místa bez ohledu na to, zda se 
cestující dostavil k odletu, protože easyJet nevrací cestovné a jakmile daný let odletí. Zákazník, který se nedostavil k odletu, 
obecně nemá nárok na změnu letu nebo vrácení ceny letenky. Výdělečná místa rovněž zahrnují místa poskytnutá pro 
propagační účely a pro personál na služební cesty. 
  
2. Představuje počet zákazníků jako podíl na počtu míst určených cestujícím. Neprovádí se hodnocení faktoru obsazenosti letů, 
aby se zohlednil vliv různých délek letů (nebo „fází“). 
  
cardmag l  roman kotlán l ogilvy, easyjet  
 
 
 

UniCredit Bank představuje nové platební karty s Petrou Kvitovou 
 
UniCredit Bank zahájila distribuci nových platebních karet s portrétem a podpisem Petry 
Kvitové. Světoznámou českou tenistku mohou mít klienti jak na své nové debetní, tak i 
kreditní kartě. Limitovanou kartovou edici mohou využít všichni stávající i noví klienti pro 
nákup zboží nebo služeb u obchodníků i na internetu.  
 
Platební karty s portrétem Petry Kvitové začala banka vydávat od začátku srpna. Při používání 
platebních karet získávají klienti UniCredit Bank kromě originálního designu i řadu dalších výhod. 
Debetní karty UniCredit Bank zahrnují v ceně karty cestovní pojištění TRAVEL Basic, stejně jako 
možnost vložit zdarma hotovost v bankomatech UniCredit Bank v korunách i cizí měně na jakýkoliv 
účet vedený u téže banky i mimo pracovní dobu poboček.   
 
Většina klientů určitě ocení u debetní karty Visa Classic s Petrou Kvitovou celosvětově platné cestovní 
pojištění s pojistným limitem na léčebné výlohy až do výše 1,7 mil. Kč. Navíc mají možnost vybírat 
hotovost v 19 000 bankomatech skupiny UniCredit za cenu výběru z bankomatu UniCredit Bank 
v České republice. Pro majitele Osobních kont to dokonce znamená výběry z bankomatů v Česku i 
v zahraničí zcela zdarma.  
 
Klienti, kteří si oblíbili nákupy s kreditní kartou Visa Credit Classic od UniCredit Bank, mají s novou 
kartou Petry Kvitové navíc možnost získat výrazné slevy u vybraných obchodníků. V případě, že je 
držitel kreditní karty zároveň zájemcem o nové bydlení, může při aktivním využívání získat nižší 
úrokovou sazbu při žádosti o některou z atraktivních hypoték od UniCredit Bank.   
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Debetní karta                                                                           Kreditní karta 
 

Novinky z UniCredit Bank  
  
Výherci soutěže o zájezd na olympijské hry London 2012 s kartou Visa od UniCredit Bank 
  
UniCredit Bank umožnila  8 výhercům soutěže o zájezd na olympijské hry London 2012 s kartou Visa 
opravdu na živo povzbuzovat nejlepší české a zahraniční sportovce na olympijských hrách London 
2012. Aktivně platili kartou Visa od UniCredit Bank a vyhráli jeden z exkluzivních zájezdů pro dvě 
osoby. Soutěž s UniCredit Banka probíhala od 1.3. do 31.3. 2012. O své dojmy z olympijských her se 
podělili i s čtenáři Card Mag!  
  
UniCredit Bank nabízí převod peněz z kreditní karty na jakýkoliv účet po telefonu 
  
Majitelé kreditních karet UniCredit Bank získávají další možnost, jak uhradit své nečekané výdaje. Od 
září si mohou převést peníze na libovolný účet vedený jak v UniCredit Bank tak i v jiné bance. Převod 
může uskutečnit po telefonu za bezplatné asistence telefonního operátora. Navíc se na službu PENÍZE 
PO TELEFONU vztahuje bezúročné období až 45 dnů, klient tedy okamžitě vyřeší své neplánované 
výdaje a pokud vše uhradí do data splatnosti, neplatí nic navíc. 
  
Nové platební terminály pro bezkontaktní platby od UniCredit Bank  
  
UniCredit Bank postupně zavádí u svých obchodníků terminály na přijímaní bezkontaktních plateb. 
Terminály mají v sobě zabudovanou také mobilní technologii NFC podporující standardy PayPass a 
PayWave. První přístroje pro bezkontaktní platby byly pilotně umístěny ve společnostech Mc Donald´s, 
Kik a Rossman. Postupně budou rozšiřovány do ostatních provozoven těchto společností v průběhu 
září. Banka připravuje společně se svými klienty rozšíření terminálů pro bezkontaktní platby do 
obchodní sítě Paneria, Puma či Reno nebo lékaren BENU (Pharmaland).  
 
 
Sociální karty používají ve světě miliony uživatelů  
  
Praha, 23. srpna 2012 - Projekt sociálních karet, který byl v ČR spuštěn v červenci 2012 

ve své pilotní fázi, není ojedinělý a využívá zkušenosti z již funkčních 
projektů v zahraničí. Plošné i lokální projekty pro distribuci sociálních dávek 
jsou např. v Itálii, Holandsku, Polsku, Španělsku, Rusku a dalších státech 
Evropy i celého světa. Některé státy úspěšně distribuují prostřednictvím 
platebních karet i starobní důchody (Pension Card v Itálii) či podporu 
v nezaměstnanosti (např. Mississippi Card v USA). Prostřednictvím platebních 

karet jsou distribuovány i jednorázové podpory v nouzi například při povodních, 
zemětřeseních apod. V roce 2005 pomocí sociálních karet např. Červený kříž ve státě 
Texas distribuoval příspěvky lidem postiženým hurikánem Katrina. Česká republika nyní 
bude, díky projektu sKarta, tyto země následovat. 
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Sociálními kartami se obecně nazývají karty, sloužící k distribuci sociálních dávek. Příjemci dávek 
obdrží předplacenou nebo debetní kartu, na kterou jsou pak převodem vypláceny dávky a příspěvky 
přiznané státem držiteli. Se systémem sociálních karet má zkušenosti již celá řada jiných zemí 
např. Itálie, Holandskoči americká Georgia, Oklahoma i další. Místní samospráva ve Španělsku je 
využila pro podporu sociálně slabých studentů. Municipální projekt v podobě předplacené debetní 
karty v Polsku zjišťuje PKO Bank Polski. Karta je využívána k distribuci sociálních dávek z městských 
úřadů ve 26 městech.  
  
Sociální karta v Itálii 
  
V Itálii byl systém úspěšně zaveden již v roce 2008 pod názvem „Carta Acquisti“. Realizace byla, pro 
všechny účastníky projektu, překvapivě rychlá. Na spuštění projektu 
stačilo pouhých 5 měsíců od vzniku koncepce. Během tří let bylo vydáno 
přes 880 000 karet občanům s nízkým příjmem, penzistům i 
opatrovníkům dětí do 3 let. Dnes je karet více než 1 milion. Projekt je 
nastaven tak, že uživatelé nemohou vybírat hotovost, ale mohou kartou 
platit v sítích obchodů. Svůj aktuální zůstatek zjistí na poště, 
v bankomatech, na webových stránkách či v některém ze dvou 
telefonických center, která byla pro projekt zřízena. Výhodou je, že řada obchodníků poskytuje 
držitelům daných karet slevy (lékárny, hypermarkety, mobilní operátoři…). Celkový obrat transakcí byl 
během tří let fungování projektu 1,2 miliard EUR. Projekt Aquisti potvrdil, že je možné platební karty 
vydat i  nejnižšímu příjmovému segmentu populace, včetně nejstarší skupiny obyvatel. 
  
Sociální karty v USA 
  
V oblasti sociálních dávek jsou v USA předplacené karty využívány vládou i širším veřejným sektorem 

(včetně nevládních a neziskových organizací). Karty slouží k administraci 
penzijního a sociálního zabezpečení, příspěvků sociální podpory 
(příspěvky na děti, na bydlení, na dopravu) - 
Oklahoma Debit MasterCard Card, ale i na 
vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 
Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena i 
prostřednictvím dalších projektů, jako je 

Direct Express Debit MasterCard Card nebo Mississippi Debit MasterCard 
Card. Celkový počet lidí, kteří dostávají podporu v nezaměstnanosti 
prostřednictvím předplacené nebo debetní platební karty, je v USA 17,4 mil. Celková výše podpory 
v nezaměstnanosti představuje zhruba 32,5 mld. $ ročně.  

  
V momentě, kdy existuje systém výplaty dávek prostřednictvím 
platebních karet, mohou být karty využity i k výplatě dávek při katastrofě 
či havárii - např. příspěvky vyplácené Červeným křížem. V některých 
oblastech, s pravidelným výskytem živelných událostí, je již tento druh 
pomoci připravený k použití. Odhadovaná roční hodnota podpory, 
vyplácené prostřednictvím předplacených karet v USA při katastrofě či 
havárii, činí cca 50 mil. $.  

  
„Některé projekty sociálních karet dovolují uživatelům libovolně nakládat s prostředky na kartě. Je to 
tam, kde stát (případně municipalita) nevyžaduje kontrolu užití vyplácených dávek. V jiných modelech, 
kde se jedná o účelové dávky, může být užití karty omezeno (např. u příspěvků krizové podpory, 
příspěvků na bydlení, rekvalifikačních programů či vnitrostátní dopravy) na použití pouze u některého 
typu obchodníků. Některé projekty ani neumožňují výběr hotovosti z bankomatu a vyžadují pouze 
používání karty u obchodníků, kde se dá zajistit určitá kontrola plateb. Jsou projekty - jako např. 
Italská „Pension Card“, které umožní používání karty i v zahraničí, většina projektů však využívání 
karty strikně omezuje na domácí používání, tj. v rámci  daného státu,“ uvedla Eva Kárníková, obchodní 
ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro Česku republiku a Slovensko.  
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Sociální karta v Rusku 
  
Ruská karta MasterCard OneSmart Social Card má již stovky tisíc uživatelů. Příjemcem různých druhů 
sociálních dávek je v Rusku přibližně 70 % obyvatel, což je 100 miliónů 
lidí. Zavedení sociálních karet tedy umožnilo radikálně snížit 
administrativní náročnost distribuce dávek a eliminovat výskyt chyb a 
podvodů. Ruská vláda má díky tomu navíc k dispozici spolehlivé 
informace ohledně poskytovaných sociálních služeb. Karta získala několik 
ocenění, například Oscards 2009 v Paříži za Nejlepší inovativní bankovní 
produkt v kategorii služeb. V Rusku je v plánu vydat těchto karet několik 
milionů. V první fázi projektu 870 000 karet příjemcům sociálních dávek a ve druhé fázi distribuovat 
karty také studentům středních a vysokých škol.  
  
Systém sociálních karet je úsporný a bezpečný 
  
Používání sociálních karet je pohodlné a efektivní pro úřady i pro příjemce. Oproti hotovosti nebo 
papírovým poukazům je toto řešení bezpečnější a úspornější. Systém zároveň zamezuje zneužívání 
sociálních dávek, protože, jak již bylo uvedeno, použitelnost karty lze omezit na vybrané kategorie 
obchodů (např. na potraviny a zdravotní péči, k úhradám faktur za služby). V případě snahy použití 
karty u jiných obchodníků bude karta odmítnuta. Distribuce dávek pomocí karet se ukázala jako 
vhodná rovněž pro kritické skupiny populace (osoby s nízkým příjmem, senioři nad 65 let bez 
zkušenosti s bankovním stykem). „Lidé se velmi rychle naučili, jak a kde karty používat, a 
počáteční obavy ohledně jednorázového nákupu, ihned po převedení dávky na kartu, se 
ukázaly neopodstatněné,“ potvrzuje Eva Kárníková. Kartové programy navíc zbavují příjemce 
stigmatizace spojované s používáním jiných forem výplaty a dávají do té doby „nebankovnímu 
klientovi“ do rukou vyšší stupeň platebního prostředku. Používání sociálních karet tak zvyšuje finanční 
gramotnost příjemců dávek.  
  
Průzkum mezi mladými ekonomy potvrzuje výhody sociálních karet 
  
Výhody plynoucí ze systému sociálních karet potvrzuje i průzkum realizovaný v květnu 2011 mezi 
studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, který proběhl v rámci odborného projektu MasterCard 
česká centra rozvoje. Z průzkumu je patrné, že studenti vnímají stávající sociální systém jako příliš 
rozbujelý. Myslí si to 70 % z nich. Podle 48 % respondentů mohou být nejlepším řešením pro zlepšení 
situace právě sociální karty.  
  
„Průzkum mezi českými vysokoškoláky jsme realizovali v rámci projektu MasterCard 
česká centra rozvoje. Jako největší obecnou výhodu zavedení platebních karet pro 
výplatu sociálních dávek vnímají studenti snížení míry jejich zneužívání,“ uvedla Eva 
Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro Českou republiku a 
Slovensko, a dodává: „Jako další výhody studenti zmiňovali například snížení nákladů na 
výplatu nebo zrychlení výplaty dávek.“ 
 
  
Češi nyní mohou využít výhod sociálních karet díky sKartě 
  
V České republice nyní startuje projekt sociálních karet pod názvem sKarta. Službu bude poskytovat 
Česká spořitelna, veškeré standardní služby jsou pro držitele karty 
zdarma, ani stát tato služba nic nestojí. Naopak jsou očekávány 
významné úspory za distribuci dávek. Přechod od výplat hotovosti k 
platebním kartám je přirozeným vývojem ekonomického prostředí a 
Česká republika se jen připojí ke skupině svých předchůdců. sKarta 
Maestro splňuje standardní bezpečnostní nároky podle kartové 
asociace MasterCard a zajistí svým držitelům rozhodně vyšší 
bezpečnost, ale i komfort oproti dnešním výplatám hotovosti. Více 
informací na www.skontakt.cz a na www.mpsv.cz.  
 
 cardmag l  roman kotlán l ogilvy  
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TECHNOLOGIE 

CINEO - my jsme rodina 
 
Rychlé zpracování bankovek . spolehlivost .  vysoká dostupnost 
  
Společnost Wincor-Nixdorf, s.r.o. zaujímá přední postavení mezi výrobci a dodavateli informačních 

systémů pro oblast bankovnictví, retailu a logistiky. Hlavní činností společnosti 
jsou návrhy a dodávka komplexních hardwarových a softwarových řešení, včetně 
servisu a poradenských služeb. Společnost Wincor Nixdorf působí v České 
republice od roku 1992 (do roku 2001 jako společnost Siemens Nixdorf) a od této 

doby se nám podařilo nainstalovat téměř 2.000 ATM, 18.000 platebních terminálů a zprovoznit 
platební řešení u významných bankovních institucí a retailových obchodníků. 
  
Na počátku roku 2011 společnost Wincor Nixdorf uvedla novou produktovou řadu CINEO (C - cash,  I 
- inteligence, NEO - new).  Portfolio řady CINEO pokrývá všechny potřebné varianty pro 
automatizovanou práci s hotovostí v bankovních pobočkách. Mezi produkty lze nalézt jak klasické 
výplatní, tak i recyklační bankomaty (v lobby i outdoor provedení), kiosky do samoobslužných zón a 
v neposlední řadě volně stojící, či podpřepážkové automatické recyklační pokladny.  Spojujícím prvkem 
je pak kromě designu standardizovaná recyklační kazeta, kterou lze využít ve všech produktech řady 
CINEO pracujících s hotovostí. Tato kazeta je vybavena inteligentní čipem, který zajišťuje ve 
spolupráci se softwarem, vyvinutým společností Wincor-Nixdorf, neustálý monitoring jejího umístění a 
přesné informace o jejím obsahu. Tato transparentnost v kombinaci s jednotnou technologií kazet 
poskytuje nástroje k zásadnímu zjednodušení oběhu hotovosti uvnitř poboček, mezi pobočkami a mezi 
bankovními centry pro zpracování hotovosti, což vede k výraznému snížení administrativních a 
provozních nákladů na manipulaci s hotovostí.  
Design CINEO produktů vychází z mnohaletých zkušeností vývojářů Wincor Nixdorf a byl vyvinut na 
základech ergonomických standardů mnoha významných nezávislých organizací tak, aby byla zařízení 
bez omezení použitelná pro všechny typy zákazníků. Elegance a praktičnost produktové řady CINEO 
byla oceněna mimo jiné významnou designérskou cenou Red Dot Award. Srdcem produktů CINEO 
ovšem není jen vnější design, ale především špičková inovativní technologie, která zařízení pohání. 
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CINEO zařízení byla navržena s ohledem na klíčové provozní vlastnosti: RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ 
BANKOVEK, SPOLEHLIVOST A VYSOKÁ DOSTUPNOST. Recyklační bankomaty a pokladny dosahují při 
zpracování vkladů i výplat rekordní rychlosti 10 bankovek za vteřinu. Spolehlivost a vysokou 
dostupnost zajišťují např. mechanizmy pro narovnání špatně vložených bankovek, technologie „Single 
reject“ pro odhození pouze jedné bankovky namísto celého balíčku a další. Díky pokročilé technologii 
rozpoznávání bankovek splnila zařízení řady CINEO, jako jedna z prvních, požadavky na certifikaci ČNB 
dle zákona č.136/2011 Sb., a tak je možné je používat v plně recyklačním režimu. Dalším 
charakteristickým rysem je pak vysoká variabilita, která umožňuje zvolit přesně tu konkrétní sadu 
potřebných funkcí a vlastností, s možností kdykoliv tento výběr rozšířit. Mezi dostupnými rozšířeními 
jsou mimo jiné moduly pro výplatu a příjem mincí, moduly pro zpracování šeků, čtečka čárových a QR 
kódů, tiskárny výpisů, čtečka contactless a NFC karet a další.  
  
CINEO  také nabízí více v oblasti bezpečnosti. Systém Optical Security Guard jezaložený na sledování 
povrchu bankomatu kamerami s vysokým rozlišením, který okamžitě detekuje jakýkoli pokus o 
manipulaci s klíčovou součástí, jako je například EPP (klávesnice pro zadávání PINu), nebo čtečka 
platebních karet. Navíc vysoce citlivé senzory v oblasti cash slotu zabrání pokusům o tzv. „cash 
trapping“, tedy umístění mechanizmu před výdejovou štěrbinu bankomatu a následnou krádež 
bankovek. Jako zbraň proti stále populárnímu „skimmingu“ (kopírování magnetických proužků 
platebních karet) používají ATM a kiosky řady CINEO ANTISKIM modul druhé generace, který nejen 
detekuje škodlivé zařízení, ale dokáže ho i aktivně rušit a narušitel pak nemá do příjezdu policie šanci 
získat žádná použitelná data.  
  
Všechny produkty CINEO také nabízejí velmi jednoduchou obsluhu. V kombinaci se softwarovou 
platformou Wincor Nixdorf je dostupný například i animovaný manuál pro obsluhu tak, aby byla sama 
schopna odstranit banální závady, jako je např. nedostatek papíru v tiskárně nebo špatně vložená 
bankovka při vkladu.  
  
cardmag l wincor-nixdorf  
 
 
 
 

World-firsts in technology change the game for businesses and consumers 
  
17 July 2012: Commonwealth Bank today unveiled the future of point-of-sale (POS) 
payments, powered by a new software platform, applications, and a new omni-commerce 
device that will redefine the POS experience for businesses and consumers.  The 
announcements are the result of a significant investment in breakthrough design and 
engineering that address the complex security needs of POS while unleashing opportunity 
afforded by tablets and industry-standard  platforms to deliver new innovations to 
consumers. 
  
“Every aspect of the customer interaction is being transformed by social, mobile and 
online technologies,” said Kelly Bayer Rosmarin, Executive General Manager of Corporate 
Banking Solutions, Commonwealth Bank. “Today we are leveraging our multi-year investment 
in core banking and ongoing innovation at the edge to transform point-of-sale forever. 
With CommBank Pi, Australia is positioned to lead the retail revolution globally and 
deliver outstanding experiences to consumers that are as secure as they are simple.” 
  
Commonwealth Bank announced five new technologies. 
  
CommBank Pi is a software platform built on industry-standard technologies and integrated to 
create the next generation of merchant POS solutions. This platform enables application developers 
and businesses to easily create applications for business use and distribute them through 
CommBank Pi’s AppBank to merchants. 
  
Both technologies run on CommBank Albert, a brand newomni-commerce device which combines a 
range of industry firsts into a multi-functional hardware platform featuring an interactive 
touchscreen experience, Android based platform, secure EMV pin interface, printer, and merchant 
terminal functionality. 
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CommBank Leo attaches to Apple iPod Touch or iPhone4 and iPhone4S devices to enable Pi to 
transform them into a fully functioning merchant terminal and move beyond unsecure card reader 
alternatives. Both Leo and Albert represent the future of merchant terminals and open a new 
innovation ecosystem to developers and businesses alike. 
  
A range of CommBank Pi Applications have been designed specifically to improve businesses’ 
interactions with their customers and improve their operating effectiveness. For example, the intuitive 
Split the Bill application will make it simple for a bill to be divided between multiple people and 
payment methods. 
  
Both the Pi platform and Albert were engineered from the ground-up using a human-centred design 
approach with global IT and design leaders Wincor Nixdorf and IDEO.  
  
Based on extensive feedback from consumers and businesses, Albert features a 7” screen and 
portable touch interface. This enables businesses to offer the customisation of Pi through the Android-
based platform together with flexible payment options and enhanced mobility - without compromising 
on the highest security standards of EMV chip and pin 
  
“Pi, together with Albert, will empower businesses to go beyond a simple transaction by 
using consumer-friendly applications and a human-centric interface to enrich the 
customer experience. From offering an easier way of splitting the bill, activating a loyalty 
program, using information on customer preferences, to offering a more personalised 
experience or checking stock – with Pi, the opportunities are limitless,” said Ms Bayer 
Rosmarin. 
  
The launch of Pi comes at a crucial time for Australian businesses, as the business-consumer paradox 
continues to widen. A new Commonwealth Bank study1 has highlighted the growing gap between 
customer expectations and business owners’ recognition of the need to meet these evolving 
requirements. The study revealed around two-thirds (64 per cent) of customers said no staff 
assistance resulted in a frustrating shopping experience, in staggering contrast to only 4 per cent of 
businesses which believed this was an issue. 
  
Over three-quarters (83 per cent) of customers also said waiting in a queue to pay resulted in a 
frustrating shopping experience, while less than one-quarter (22 per cent) of businesses 
acknowledged this as a concern. Additionally, 23 per cent of consumers said out-dated technology or 
no technology beyond basic payment terminals was a key frustration, compared with only 15 per cent 
of businesses. 
  
We know businesses want to have richer relationships with their customers but have felt restricted in 
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the ways they can do so. Pi will help break down these barriers, having been designed from the 
ground-up and based on actual business feedback to deliver a solution that will revolutionise the 
customer experience. Interactions between businesses and their customers will never be the same 
again,” said Ms Bayer Rosmarin. 
  
“CommBank is committed to providing game-changing, human-centric innovations for our 
customers and we believe Pi firmly delivers on this commitment. We look forward to 
continuing to work with our business partners and welcoming new developers on board 
as we work towards general availability and rollout of Albert in 2013.” 
  
Albert will commence its certification this year, with expected general availability, depending on the 
time taken for final certification in Q2 2013. Leo will offer similar payment functionality and unique 
customisation. Using Ingenico technology, Leo functions as a cradle to Apple iPod Touch or iPhone4 
and iPhone4S devices and is suitable for mobile businesses. Leo is currently already in pilot and will be 
available to other businesses next month. 
  
The Pi platform and AppBank will be available only through either the Albert or Leo devices and will 
offer developers and businesses alike the ability to design and customise the apps that work best for 
their business. All apps will be subject to approval from Commonwealth Bank before they will be 
released for use. Pi is available for developers to begin creating applications immediately. 
  
For more information on Pi, please visit: www.commbank.com.au/pi. 
  
cardmag l roman kotlán l wincor nixdorf  
 
 
 
 

Visa Europe a Telefonica formují strategické partnerství 
  
Visa Europe se stává preferovaným evropským partnerem společnosti Telefónica pro 
mobilní platby.  
  
9. července 2012, Praha - Telefónica Digital a Visa Europe oznámily koncem minulého týdne dohodu o 

celoplošném strategickém partnerství v oblasti mobilního trhu. Jejím cílem je přinášet 
nové obchodní příležitosti v zemích Evropy. V rámci tohoto partnerství by měly obě 
firmy investovat do rozvoje inovativních produktů a služeb v oblastech jako je 

mobilní peněženka, bezkontaktní platby (NFC) nebo služby obchodníkům pro platby mobilem.  
  
Tato strategická dohoda byla postavena na již existujícím modelu obou společností ve Velké Británii a 
Irsku. Nyní se formalizuje pro celou Evropu a stanovuje tak asociaci Visa Europe jako preferovaného 
partnera pro vydávání značkových platebních karet a rozvoj souvisejících služeb v oblasti mobilních 
plateb. Strategické partnerství s Visa Europe podpoří stávající rozvoj mobilních služeb a zároveň 
pomůže identifikovat a rozvíjet nové příležitosti v oblastech služeb obchodníků, sítě prodejen 
akceptujících mobilní platby a bezkontaktní platby jako takové. Visa přináší do partnerství rozměr a 
odbornost v oblasti plateb a  Telefónica silné spotřebitelské značky a stávající zkušenost v oblasti 
mobilních plateb. Toto vzájemné propojení umožní společnosti Telefónica také přístup k odbornosti 
uvnitř sítě Visa Europe a jejích partnerských společností.  
  
“Visa je pro nás strategickým partnerem v Evropě už nespočet let. Pomáhá nám zkoušet, 
testovat a nakonec i uvádět na trh produkty mobilních plateb,” říká 
Joaquin Mata, ředitel finančních služeb Telefónica Digital. “Evropa má 
ohromný nevyužitý potenciál a skrze toto partnerství s Visa Europe 
chceme odemknout dveře k významným obchodním příležitostem,” dodává Joaquin Mata. 
  
 cardmag l roman kotlán l grayling  
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Svět zatím není připraven na mobilní platby, MasterCard má řešení pro 
přechodné období i budoucnost 
 
Ani v technologicky nejvyspělejších zemích zatím nejsou dostatečně zralé podmínky pro 
masové rozšíření mobilních plateb. Přestože MasterCard světově vede ve zkušenostech s 
pokročilými komerčními řešeními pro mobilní platby, nabízí i jednodušší a dostupnější 
řešení, např. nálepky PayPass, které rovněž přinášejí rychlé a pohodlné placení. 
 
Praha, 28. května 2012 - Společnost MasterCard je globálním lídrem v mobilních bezkontaktních 

platebních řešeních, které je připravena uvést i do České republiky. Sleduje všechny 
trendy elektronických platebních transakcí, aby mohla přinášet svým klientům 
jednoduchá a perspektivní řešení. Právě zveřejnila výsledky studie, která sledovala 
připravenost na globální rozšíření mobilních plateb. Za účelem porovnání podmínek ve 
34 zemích celého světa sestavila Index připravenosti na mobilní platby (MPRI, 

MasterCard Mobile Payments Readiness Index).  
 
MPRI je ojedinělý, analyticky zpracovaný pohled na 34 zemí po celém světě, který měří připravenost 
jejich vnitřních trhů pro rozšíření mobilních plateb ve třech variantách: platby mobilem v místě prodeje 
(POS), mobilní obchodování (m-commerce) a platební převody (P2P). 
 
MRPI vychází z komplexního hodnocení zemí podle šesti parametrů:  

         Zákaznická připravenost, která se měří postojem přibližně 1000 klientů v každé zemi k tomu, jak 
používají nebo chtějí používat všechny tři typy mobilních plateb. 
 
         Ekonomické, technologické a demografické prostředí.  

         Úroveň bankovních služeb a rozšířenost jejich používání.  

         Úroveň infrastruktury nezbytné pro masové rozšíření mobilních plateb – tedy sofistikovanost a 
penetraci mobilních telefonů a NFC terminálů.  

         Mobilní clustery, tedy spolupráci bank s mobilními operátory a vládami.  

         Regulace ze strany státu, která může významným způsobem usnadnit, ale také zpomalit rozvoj 
mobilních plateb.  
 
MPRI měří připravenost pro zavedení mobilních plateb hodnotami od 0 do 100.   
 

Obrázek: Index připravenosti na mobilní platby, MasterCard Worldwide, 2012 
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Studie tvrdí, že ani technologicky nejvyspělejší země se značným rozšířením mobilních plateb, zatím 
nedosahují optimálních podmínek, kterým by odpovídala hodnota indexu 100. Žádná nedosahuje 60 
bodů, což je považováno za zlomový bod pro masové rozšíření mobilních plateb. Nejvyšší hodnoty 
indexu dosáhl Singapur (45,6), následovaný Kanadou (42) a Spojenými státy (41,5).  Ze zemí 
podobných České republice, která zatím nebyla do hodnocení zařazena, je na tom nejlépe Německo 
(31,6). Polsko má MPRI index 27,9 a Maďarsko 27. Průměrná aktuální hodnota ve všech hodnocených 
zemích je 33,2 bodu. 
 
Mobilní platby v ČR 
 
„MasterCard má jako jediný funkční komerční řešení mobilních plateb a jsme připraveni 
jej nabídnout i bankám v České republice. Nikdo nepochybuje o tom, že význam mobilních 
plateb bude markantně narůstat a teď je vhodná doba startovat investice v této oblasti, 
aby se podmínky pro mobilní placení postupně zlepšovaly. MasterCard například 
významně posiluje tým mobilních expertů,“ uvádí Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku. 
 
Společnost MasterCard hledá cesty, jak zpřístupnit co nejpohodlnější způsoby elektronických plateb a 
nabízí taková řešení, která jsou v souladu s připraveností trhu. V úvahu připadají platby kartou 
prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo třeba nálepky s bezkontaktní 
technologií PayPass, které jsou k dispozici v ČR od loňského roku. Miroslav Lukeš 
dodává: „Mobily s bezkontaktním čipem k placení označené „PayPass Ready“ 
budou teprve přibývat. Do té doby je možné využít komfortní alternativy, 
např. nálepky PayPass. Jako řešení pro určitý segment zákazníků s nimi 
počítají některé banky, ale i mobilní operátoři, např. rakouský A1. U nálepky 
PayPass odpadá nutnost pořídit speciální telefon nebo příslušenství. 
Jednoduše přilepíte na mobilní telefon a můžete jít nakupovat.“  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 
 
 

GPE TSM 
  
Praha, srpen 2012 - Společnost Global Payments Europe rozšířila portfolio svých produktů 
o služby TSM 
  
GPE jako nezávislý Trusted Service Manager vychází ze své specializace v data preparation a 

personalizaci a přirozeně ji rozšiřuje o post-issuing. Díky partnerství se 
špičkovými technologickými dodavateli tak nyní nabízí komplexní řešení, 
které zahrnuje mobilní data preparation i SP TSM včetně managementu 
aplikací externích partnerů, např. dopravců. TSM v podání Global Payments 

tak představuje skutečně nezávislou a otevřenou platformu, maximalizující potenciál využití mobilního 
telefonu jako platebního prostředku. 
  
cardmag l gpe  

www.      .cz 
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iKarta jako mobile payment 
  
Roman Kotlán, cardmag: Jaký je Tvůj osobní přístup k novým technologiím? 
  
Petra Paul, AustriaCard: Jako věčný konzervativec s dobrou porcí nedůvěry v nové technologie 

jsem v obchodním oddělení firmy Austria Card přesně na správném místě, 
pokusím se vysvětlit proč … Mám za sebou i několik špatných zkušeností: 
jednou jsem si před odletem na služební cestu s sebou vzala pouze 
elektronický boarding pass na mobilu - a mobil se mi ještě před vstupem do 
odletového prostoru letiště “položil”. Tak jsem netrpělivě stepovala před 
přísným kontrolorem a zavřenou závorou a zkoušela mobil znovu probudit k 
životu. Perzonál letiště byl naprosto nekompromisní - bez boarding passu vás 
dovnitř nemůžeme pustit. V odletovém prostoru na mne čekal sám majitel naší 
firmy a já jsem zažila perných 10 minut před odletem letadla. (Nakonec 
všechno dobře dopadlo…) Nesměj se, tento přístup mi vůbec nebrání 
propagovat nejnovější technologie naší firmy. Jakmile vyvineme něco nového, 

snažím se být mezi prvními, kdo si vyzkouší všechny výhody a případné nevýhody nového produktu. 
Jsem tak vždycky v úzkém kontaktu s kluky z vývoje a často jim mohu dát ten realistický feedback s 
odstupem a určitou technickou neznalostí konečného uživatele technologie. 
  
A právě díky tomuto přístupu se mi podařilo být mezi prvními, kdo měl možnost provádět reálné 
transakce iPhonem. 
  
Roman Kotlán, cardmag: Jak ses k první mobilní transakci vlastně dostala? 
  
Petra Paul, AustriaCard: Měla jsem štěstí, protože jsem dostala možnost se zůčastnit pilotního 
testování iKaret. V pilotním projektu České spořitelny jsem obdržela personalizovanou iKartu, kterou 
bylo nutno jako rámeček nasadit na můj iPhone. Dokonce jsem měla možnost se rozhodnout, zda 
budu chtít rámeček v elegantní bílé nebo tradiční černé barvě. Potom jsem si musela stáhnout aplikaci 
Mobilní platební karty, pomocí které potom probíhají platební transakce. Kromě toho jsem od 
spořitelny obdržela PIN pro aktivaci transakce a potvrzování platebních transakcí. První transakci jsem 
prováděla společně s kolegou, byli jsme tak nadšení novou možností platby a “novostí” situace, že 
jsme se nemohli rozhodnout, co si v obchodě vybereme, abychom mohli zaplatit. Prodavačka možnost 
platby mobilem ještě neznala, ale po úspěšné transakci byla naprosto nadšená. Její spontánní reakce: 
„ty jo, to takhle jako jde ? No to je paráda - a jak je to rychlé ...” nás potěšila a hned jsme začli 
vymýšlet, co a kde bychom ještě mohli nakoupit. Rychlost transakce byla opravdu překvapující - 
nezaznamenala jsem vůbec žádný rozdíl mezi karetní bezkontaktní transakcí a transakcí s iKarta.  
  
Roman Kotlán, cardmag: Když je tedy transakce mobilem a běžnou platební kartou stejně 
rychlá, proč tedy neplatit hned všechno iKartou? 
  
Petra Paul, AustriaCard: To je jednoduché. Před 15 lety se začínaly na trhu objevovat první 
masové mobily. Tehdy jsme si nedokázali představit, že budou mít učitelky ve školách problémy se 
žáky, kteří si nechávají posílat nápovědu na mobil nebo tajně hledají výsledky písemek na internetu. 
Dnes je naprosto samozřejmé, že má každý z nás telefon při ruce, jen se rozhlédni kolem nás - kolik 
hostů v restauraci má mobil vedle skleničky na stole. A to 
je i můj argument pro mobil: peněženku nosím v baťohu 
na zádech nebo v kabelce. Mobil mám vždy při ruce a 
jakmile zazvoní, mám jej v ruce. Stejně tak v obchodě 
mám mobil vždy při ruce, zatímco peněženku musím 
hrabat někde v útrobách svých zavazadel. Dříve jsem 
nosila po kapsách i platebních kartu, ale od té doby, co 
mám domovní klíče zabezpečené malými magnety, jsem 
si to odvykla. Detaily asi nemusím vysvětlovat, tato karta 
je už třetí výměna z důvodu poškození magnetického 
proužku … 
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Roman Kotlán, cardmag: Prozraď mi jaké je Tvé doporučení všem skeptikům mobilních 
plateb? 
  
Petra Paul, AustriaCard: Vyzkoušejte si to a nebudete žádná doporučení potřebovat. Peněženku 
doma pravidelně zapomínám, bez mobilu na ulici až na vyjímky nevycházím. Většina plateb, které 
provádím během dne, jsou pod limitem 500,- Kč, takže si ani nemusím pamatovat PIN. V případě, že 
se dostanu nad limit, PIN si můžu zadat již před prováděním transakce, takže její průběh je stejně 
rychlý, jako u transakcí pod limitem. 
  
Roman Kotlán, cardmag: To zní samozřejmě zajímavě. Zatím jsi zmínila jen pozitivní 
zážitky, setkala ses s něčím negativním? 
  
Petra Paul, AustriaCard: Negativní je především nedostatek akceptačních míst. Například 
v Rakousku nám bezkontaktní akceptace ještě dost pokulhává, takže svoji iCartu můžu používat 
prakticky jenom v Čechách a na Slovensku. Setkala jsem se také s obchodníky, kde akceptace 
bezkontaktních transakcí nebyla označena ani na obchodu, ani na terminálu. Až v průběhu transakce, 
kdy jsem již platila „normální“ kartou, mi terminál nabídl možnost bezkontaktní transakce - a to už 
jsem mobil z kapsy nevytahovala ... Takže si přeji co možná nejširší akceptační síť a jsem si jistá, že 
převážnou většinu svých každodenních výdajů budu platit mobilem!  
  
Mobilní karta  
  
Jedním z nových produktů  na českém platebním trhu je Mobilní karta České spořitelny. Pilotní fáze 
testování této nové aplikace bylo zahájeno v červenci 2012. Mobilní karta je aplikace pro Apple iPhone 
ve spojení se speciálním pouzdrem iCarte (Wireless Dynamics), ve kterém se nachází NFC anténa. 
iCarte je potom individuálně personalizovaná pro každého klienta. S iPhonem s iCarte je po spuštění 
aplikace Mobilní karta možné platit u jakéhokoliv bezkontaktního terminálu, ktery akceptuje 
bezkontaktní karty VISA, iCarte zde prakticky funguje jako debetní karta VISA k Osobnímu účtu České 
spořitelny. 
  
cardmag l roman kotlán l austriacard  
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BEZPEČNOST 

Podvodníci na internetu bývají dopadeni 
 
Rok 2011 byl velmi činorodý na podvody s platebními kartami. Informace o odhalených případech se 
přímo vyrojily. Je možné vidět také souvislost s přesměrováním zájmu gangů podvodníků z padělání 
např. evropských karet a jejich používání v bohatých amerických obchodech na karty americké, a 
jejich používání ve zbytku světa. Úspěchy orgánů prosazující dodržování zákonů jsou hodny obdivu. 
Uveďme několik zajímavých případů, které měly dopady na milióny klientů bank či držitelů karet nebo 
způsobily značné škody.  
 
TD Banka 
 
Velice zajímavý podvod, vedoucí ke zpronevěření 450 000 USD, využil základní slabiny banky 
spočívající v ukládání prostředků pomocí (v Americe stále velmi oblíbených) šeků a jednoduchém 
principu okamžitého převodu mezi spořícím účtem a běžným účtem u této banky. Skupina 94 
podvodníků, vedených dvěma muži v Bronxu, je obžalována z kriminálního spiknutí spočívající 
v otevření více než 90 bankovních účtů v bance TD Bank k uložení nekrytých šeků a později tyto 
prostředky vyvedli prostřednictvím převodu na jiný (běžný) účet.  
 
Obvykle finanční prostředky z předložených šeků jsou klientovi dostupné až po té, co je šek úspěšně 
zaúčtován po proplacení druhou stranou. Nicméně převody finančních prostředků prostřednictvím 
telefonního bankovnictví ze spořícího účtu na šekový (běžný) účet umožňují okamžitý přístup. Toho 
podvodníci využili, prostředky převedli a vybrali prostřednictvím bankomatů v kasinech v Atlantic City a 
Connecticutu nebo z úřadoven Western Union na Manhattanu. Zadržení jsou obžalováni z krádeže 
velkého rozsahu a držení padělaných platebních prostředků.  
 
Dva muži z Bronxu, Joel Luciano (30 let) a Freddie Mercado (25) a Jose Cruz (34) byli obviněni, že 
celý podvod řídili, a to v době mezi srpnem 2009 až květnem 2011. Získali a řídili šest dalších mužů 
jako náboráře, kteří najali 85 bílých koní; ti vystavovali nekryté šeky použité k otevření nových účtů 
v TD Bank. Vyšetřování trvalo 18 měsíců, zahrnovalo sledování kamerami, fyzické sledování, forenzní 
prošetřování počítačů a analýzu platebních karet, prověrku bankovních a telefonních záznamů.  
 
Skiming v New Yorku 
 
V samostaném případě finančního podvodu došlo k obžalobě 28 podezřelých za jejich údajné napojení 
na organizovanou skupinu využívající skimingu karet, která využívala číšníky a číšnice (ukázka 
americké gendrové korektnosti). Ti zcizili data o platebních kartách minimálně 50 držitelů karet 
American Express, které byly použity v nóbl restauracích.  
 
Internetoví hackeři podváděli u POS terminálů 
 
V době mezi rokem 2008 a květnem 2011 skupina internetových hackerů napadla POS terminály 
v obchodech a systémy registračních pokladen u více než 200 obchodníků ke zcizení dat debetních, 
kreditních a předplacených karet. Mezi napadenými obchodníky bylo více než 150 prodejen Subway po 
celých Spojených státech. Pravděpodobnými oběťmi bylo na 80 000 držitelů karet.  
 
Skupinu tvořili čtyři Rumuni, Adrian-Tiberiu Oprea (7), Iulian Dolan (27), Cezar Iulian Butu (26) a 
Florin Radu (23) a neautorizovanými transakcemi způsobili škodu přesahující několik miliónů dolarů. 
Opera byl zatčen v Rumunsku, Dolan a Butu byli zatčeni při návratu do USA, Radu je na útěku. Jsou 
obviněni u soudu v New Hapshire ze spolčení ke spáchání počítačového podvodu, podvodu po 
internetu a podvodu s přístupovým zařízením. Podle obžaloby členové spolčení kompromitovali citlivé 
údaje o více než 80.000 zákaznících a s jejich zneužitím při neautorizovaných transakcích získali 
miliony dolarů.  
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Pokud budou usvědčeni, hrozí jim za každý případ spolčení ke spáchání počítačového podvodu odnětí 
svobody až na 5 let, za každý případ spolčení k podvodu po internetu až 30 let a za každý případ 
spolčení k podvodu s přístupovým zařízením až 5 let odnětí svobody.  
 
Podle obžaloby napadli počítače napojené na terminály nebo zóny samoobslužného placení u 
obchodníků. Systémy obsluhující terminály umožňují obchodníkům zpracovat nákupy zákazníků, 
včetně těch uskutečněných prostřednictvím platebních karet, a typicky obsahují počítač, monitor, 
integrovaný zpracovatelský systém kreditních karet, elektronické zařízení pro převod podpisu do 
digitální formy a klávesnici pro typování PINu. Mezi poškozenými obchodníky bylo 150 restaurací 
Subway (což je méně než 1 procento všech restaurací Subway) nalézající se po celých Spojených 
státech, včetně New Hampshire, a více než dalších 50 identifikovaných obchodů.  
 
Obžalovaní jsou obviněni z „war-driving“, z válečného tažení, tedy metody hackerů spočívající ve 
vzdáleném skenování a vyhledávání otevřených nebo zranitelných internetových spojení na POS 
systémy. Jakmile nalezli zranitelný systém, napojili se na interní počítače a nainstalovali software 
sledující stisky kláves na POS zařízeních. Podle obžaloby také v mnoha případech nainstalovali viry 
typu Trojský kůň, které jim umožňovaly on-line přístup do systémů a instalování a odinstalování 
malware.   
 
Tento případ je však pouze jedním z mnoha v Americe, ať již jde o „swapping scam“ na PIN 
klávesnicích v obchodech Michaels, který byl odhalen v květnu 2011, nebo napadnutí zóny 
samoobslužného placení v supermarketech Save Mart v listopadu 2011. Konzultant ze společnosti 
McAfee upozorňuje, že pro programátory a kriminální hackery není problém získat přístup 
k dedikovaným portům, používaných pro vzdálený přístup zařízení napojených na internet, včetně 
bankomatů a POS terminálů. Kdokoli s profesionálními znalostmi platebních systémů může snadno 
napadnout POS systém; může použít tyto nástroje k napadení vzdáleného desktopu Windows, 
implicitně na portu 3389 a rozluštění hesla. A navíc je snadné po tomto podvodu zahladit stopy.  
 
Podvodník, vybavený již jen základními znalostmi, může provádět „war-driving“ a zjišťovat v nejbližším 
okolí dostupné Wi-Fi sítě s cílem najít nezabezpečené sítě poskytující IP adresu pro POS terminálový 
systém obchodníka. Pro vzdělanější hackery není problém proniknout i do zabezpečených WiFi sítí, a 
to s použitím programů generující pokusy o náhodné přístupy k otevření zadní branky do POS 
systému. Zvláště u těch POS systémů, které nemají v sobě zabudováno bezpečnostní opatření, 
uzamykající systém při zjištění neúspěšných pokusů o přístup.  
 
Jiným způsobem, jak se dostat k citlivým datům, je zneužití internetového tiskového protokolu, časté 
využívaného ke vzdálenému tisku. Snadnost vzdáleného tisku nabízí pro podvodníky další možnosti 
přístupu. Jakmile se hacker dostane do systému, může nainstalovat „keylogger“ – k odezírání 
typovaných údajů, nebo „RAM scraper“ – pro vytěžení paměti RAM, pokusu o obnovu dat vymazaných 
z dočasných pamětí. Proto je např. vhodné zničit RAM paměti z vyřazených tiskáren – v síti PC je příliš 
mnoho míst, ze kterých již není problém vydolovat citlivá data o platebních kartách. 
 
Několik doporučení pro obchodníky:  
 
o    Nikdy nepoužívejte obchodní název pro označení Wi-Fi sítě.  
 
o    Pravidelně aktualizujte POS systémy a jejich software a měňte hesla zařízení. Je velmi častou 
chybou, že výrobcem nastavená prvotní hesla nejsou nikdy změněna.  
 
o    Ujistěte se, že váš platební systém je ve svém celku ve shodě s normou Standard bezpečnosti dat 
vytvoření v Odvětví platebních karet (Payment Card Industry, PCI, Data Security Standard, DSS). 
Pravidelně testujte integritu POS systémů a sítě a její přístupové body.  
 
o    Monitorujte provoz na síti, při zjištění nesprávného hesla nebo neobvyklé činnosti by měla zaznít 
„siréna“.  
 
Závěrem lze vyslovit naději, že v Česku mnohem více centralizovaná a lépe zabezpečená distribuce 
POS systémů než v Americe těmto pokusům o „war-driving“ a jiným napadením zabrání.  
 
cardmag l františek tomášek l research 
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

 

TLS Zkratka pro „Transport Layer Security” (zabezpečení na úrovni 
transportní vrstvy). Vyvinuto s cílem zajistit utajení a integritu dat 
mezi dvěma komunikačními aplikacemi. TLS je nástupcem SSL. 
  

Token 
  

Hardware nebo software, který vykonává dynamickou nebo 
dvoufaktorovou autentizaci. 
  

Transaction Data 
Transakční data 
  

Data související s elektronickou transakcí platební karty. 
  

Trojan 
Trójan 

Též „Trojský kůň.” Typ závadného softwaru, který po instalaci 
umožňuje uživateli vykonávat normální funkci, zatímco Trójan 
vykonává funkce pro počítačový systém závadné, bez vědomí 
uživatele. 
  

Truncation 
Zkrácení 

Metoda zajištění nesrozumitelnosti úplného čísla karty (PAN) trvalým 
odstraněním segmentu dat z úplného čísla karty (PAN). 
  

Trusted Network 
Důvěryhodná síť 
  

Síť organizace, která se organizaci nevymyká z možností kontroly a 
řízení. 
  

Two-Factor Authentication 
Dvoufaktorové ověření 

Metoda autentizace uživatele, v jejímž rámci se ověřují nejméně dva 
faktory. Tyto faktory zahrnují něco, co uživatel vlastní (jako např. 
hardwarový nebo softwarový znak), něco, co uživatel zná (např. 
heslo nebo PIN) nebo něco, čím uživatel je nebo co dělá (otisky prstů 
nebo jiná forma biometrického ověření). 
  

Untrusted Network 
Nedůvěryhodná síť 
  

Síť, která je externí pro sítě náležející organizaci a která se 
organizaci vymyká z možností kontroly a řízení. 

VLAN Zkratka pro „Virtual LAN” neboli „virtuální lokální síť.” Logická lokální 
oblastní síť, která přesahuje hranice jediné tradiční fyzické lokální 
oblastní sítě. 
  

VPN Zkratka pro „Virtual Private Network” (virtuální privátní síť). 
Počítačová síť, v níž některými spojeními jsou virtuální okruhy 
v rámci větších sítí jako je např. Internet namísto přímých spojení 
fyzickými kabely. Koncové body virtuální sítě pomyslně procházejí 
rozsáhlejšími sítěmi. Zatímco běžnou aplikaci tvoří zabezpečené 
komunikace po veřejném Internetu, VPN může nebo nemusí mít silné 
bezpečnostní prvky, jako např. autentizaci nebo zašifrování obsahu. 
  

Vulnerability 
Zranitelnost 

Slabá stránka systému, která umožňuje jednotlivci tento systém 
zneužít a narušit jeho integritu. 
  

WAN Zkratka pro „Wide Area Network” (širokooblastní síť). Počítačová síť 
pokrývající rozsáhlou oblast, často regionální nebo celofiremní 
počítačový systém. 
  

Web Server 
Webový server 

Počítač, který obsahuje program akceptující HTTP požadavky 
webových klientů a podává HTTP reakce (obvykle webové stránky). 
  

více na www.pcistandard.cz 
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LIFE 

David Bowie is 
 
Praha/Londýn, září 2012 - Londýnské Victoria and Albert Museum přinese v jarním období 
příštího roku retrospektivu mimořádné kariery Davida Bowieho, jednoho z 
nejprogresivnějších a nejvlivnějších umělců moderní doby. Výstava  ”David Bowie is” 
bude ke shlédnutí od 23.března do 28.července 2013. 
 

David Bowie, vlastním jménem David Robert Jones, narozený 8.ledna 1947 v Stansfield Road 40, 
Brixton, London,UK  je pokládán za vyjímečného hudebního inovátora a kulturní ikonu, která ovlivnila 
zásadním způsobem hudební dění přes pět desetiletí. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey 
Marsh vybrali více než 300 exponátů. 

 
Výstava přinese ukázky široké škály spolupráce Davida Bowieho s umělci a designéry v oblasti módy, 
zvuku, grafiky, divadla, umění a filmu. Mezi exponáty bude celá řada prezentovaná vůbec poprvé. 
Patří mezi ně ručně psané texty, originální kostýmy, móda, fotografie, filmy, hudební videa, sety 
designu, Bowieho vlastní nástroje a vybraná alba. 
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 Pojďte s námi, bude prdel 
 
Praha, srpen 2012 - Během horkých srpnových dní a nocí hostila Praha gay a 
lesbickou komunitu. Fotograf magazínu cardmag byl při tom a několika snímky 
přináší autentické záběry z pražského pochodu. Možná někdo v budoucnu 
zareaguje na fakt, že všude ve světě jsou růžové peníze zajímavý business … i 
v kartách 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

cardmag l roman kotlán l foto pavel kryka 
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