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Z ČESKA 
Workshop se uskutečnil 24. června v hotelu Yasmin 
ve spolupráci s digitálními agenturami Nydrle, Havas 
Worldwide a Motion Media. Po jednotlivých 
prezentacích měli zástupci klientů možnost si 
všechny novinky vyzkoušet.  Pro banky byly 
nejzajímavějším předmětem brýle Google Glass, 
které umožňují uskutečnit inovativní formy platby. 
S brýlemi pro virtuální realitu Oculus si klienti zase 
mohli zahrát několik her.  
 
„MasterCard je globální lídr v oblasti 
moderních technologií. Neustále hledáme nové 
nápady a zlepšení, které by přispěly ke zvýšení 
kvality života lidí. Proto jsou pro nás inovace 
klíčové a podporujeme je, “ říká Richard 
Walitza, viceprezident pro mobilní platby a inovace 
MasterCard Europe ČR, SK a Rakousko. 
 
Cílem workshopu bylo informovat banky o 
současných trendech v inovacích, technologiích 
a marketingu, což se prostřednictvím praktických 
ukázek např. dronů, 3D tiskáren, chytrých hodinek či 
náramků dokonale povedlo. Celá řada novinek už se 
používá a jejich cena je dostupná pro široké vrstvy 
uživatelů. Nové technologie také významně pomáhají 
v řadě oblastí, např. 3D tiskárny umožňují kvalitní 
výrobu lékařských protéz. Workshop se nevyhnul ani 
prezentaci nových technologií využívaných 
v marketingu, mimo jiné např. interaktivní billboard 
reagující na proudící vzduch ve stanici metra. „Češi 
patří mezi nejinovativnější Evropany, což 
dokládá i náš průzkum, podle kterého dvě 
třetiny z nich uvažují o placení mobilem. Díky 
aplikaci MasterCard Mobile a technologii NFC 
telefonů jim v tom již nic nebrání. 
V MasterCard ale neustále hledáme další 
horizonty vývoje a inovací. Technologie totiž 
umožňují nejen komfortnější platby 
u obchodníků a nová věrnostní schémata, ale 
také nabízejí využití bankovních karet 
v dopravě a veřejné správě,“ dodává Miroslav 
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe ČR a SK. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy public relations 

 

S Visou na nákupy do Kauflandu 

Visa Europe startuje 
společnou marketingovou 
kampaň s obchodním 

řetězcem Kaufland. Akce poběží 14 týdnů 
po celé České republice. 
 
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 23. července 2014 - Od 
31. července do 5. listopadu 2014 probíhá ve všech 
obchodech společnosti Kaufland spotřebitelská akce, 
během níž zájemci při každé platbě nad sto korun 
získají samolepku. Zaplatí-li kartou Visa, získají další 
samolepky navíc. Tu nalepí do speciální věrnostní 

Desátý ročník SmartWorld prověří 
imunitní systém naší digitální  
existence 
 
Zlín, 12. 8. 2014 - Již desátý ročník odborné IT 

konference SmartWorld 
pod taktovkou společnosti 
MONET+ se uskuteční v 

termínu 22. až 24. října 2014 v hotelu Vista na 
Dolní Moravě.  
 
Každým dnem, každou hodinou naše lidská 
společnost přijímá digitální existenci. Lidé už nežijí 
svůj život jen v reálném světě, ale mají i druhou 
„virtuální“ totožnost, která se rychlým tempem vyvíjí 
a nekončí s odpojením od sítě. Nehovoříme už jen 
o možnosti zkontrolovat si e-maily kdekoli a kdykoli, 
ale o přesunu celé identity na síť, o její neomezené 
dostupnosti a použitelnosti, a tedy nutnosti jejího 
zabezpečení. Stačí jediný dotek prstu obrazovky 
mobilního telefonu nebo pohyb čipové karty a 
můžete nakupovat, registrovat se, podepisovat 
dokumenty, převádět peníze. Prostřednictvím 
jediného doteku máte celý svět na dosah ruky. 
Společnost MONET+ si je vědoma, že dnešní trendy 
mají nejen hravou tvář, ale že je nutné především 
hledat odpovědi na otázky, které nám pomohou 
vytvořit imunitní systém naší digitální přítomnosti a 
budoucnosti. Zaměření na novinky ze světa 
elektronické identifikace a autentizace přinese pohled 
i na New expansive acquiring, Multi Channel Entry 
Point tedy na nové přístupy autentizace v přímých 
bankovních kanálech. Za řečnický pult se přislíbili 
postavit odborníci ze sektoru bankovnictví, státu i IT 
průmyslu, osobnosti z praxe i z akademického světa. 
SmartWorld je jedinečná příležitost nejen k získání 
nových poznatků z oblasti Smart Security, ale také k 
poznání a setkání se se zajímavými lidmi z branže. 
 
Partneři konference: 

Inovace vládnou světem,  
MasterCard hýbe inovacemi  
 
Praha, 2. července 2014 - Společnost 

MasterCard® uspořádala pro 
vybrané zástupce bankovní 
sféry workshop s názvem 
„Inovace vládnou světem“ 
o virtuální realitě a 

technologických novinkách.  
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karty a po dosažení požadovaného počtu nalepených 
samolepek mohou hrací kartu v obchodech Kaufland 
vyměnit za vybrané kuchyňské zboží se slevou až 70 
procent. 
 
„Touto spotřebitelskou akcí chceme u 
zákazníků podpořit placení kartou při jejich 
každodenních nákupech. Je pravdou, že Češi 
již nyní z celkové měsíční částky, kterou 
zaplatí kartou, utratí více než třetinu právě 
v supermarketech. Právě proto věříme, že 
novou kampaní tento trend ještě více 
podpoříme,“ říká Marcel Gajdoš, regionální 
manažer Visa Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. V současnosti je na českém trhu bezmála 
pět milionů Visa karet a za celý loňský rok utratili 
držitelé Visa karet v českých obchodech zhruba 160 
miliard korun. 

Akce proběhne ve všech 117 obchodech Kaufland po 
celé České republice. Účastník si po splnění 
podmínek může vybrat zboží od firmy Fissler, 
největšího německého výrobce kuchyňského nádobí. 
Celkem jsou připraveny více než tři miliony hracích 
karet a 100 milionů nálepek. „Kampaň bude 
podpořena printovou, POS a online reklamou. 
Během celých 14 týdnů budeme akci 
komunikovat v našich zákaznických novinách, 
na billboardech, plakátech, portamatech, na 
webových stránkách včetně sociálních médií 
v čele s Facebookem“ dodává Michael Šperl, 
tiskový mluvčí společnosti Kaufland. Pro propagaci 
kampaně budou využity spoty v instore rádiu ve všech 117 obchodech, v nichž akce probíhá, a informace budou 
zákazníkům podávat i zaměstnanci u pokladen. Vizuální podobu kampaně pro banky připravila agentura Saatchi. 

cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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NFC MicroSD platobná karta vyvinutá na Slovensku 
má certifikát MasterCard® 

  
Logomotion, Bratislava, 11. augusta 2014 - Chcete ponúkať mobilné finančné služby bezpečne a 
osloviť okamžite 70% súčasných mobilných užívateľov ? NFC MicroSD platobná a pamäťová karta 
vyvinutá spoločnosťou Logomotion na Slovensku a v Čechách (LGM Card) vám to plne umožní.  LGM 
Card v júli 2014 získala osvedčenie spoločnosti MasterCard® ako certifikovaný Mobile MasterCard® 
PayPass™ platobný produkt. 
 

LGM Card obsahuje bezpečný čip, ktorý je globálne akceptovaným štandardom pre poskytnutie 
najvyššej bezpečnosti pre ukladanie dát a hardwarové kryptovanie. Okrem toho má LGM Card 
tri vlastnosti, ktoré ju odlišujú od obdobných produktov - unikátne výkonná - patentovaná 
anténa, dva zabudované bezpečné čipy a ISO7816 kontakty vyvedené na jej povrchu. Tieto tri 
vlastnosti umožnia vašim projektom mobilných platieb a služieb: 

 

1) okamžite adresovať obrovskú bázu potenciálnych klientov (minimálne 70% telefónov na trhu má MicroSD slot) 
a umožniť im platby mobilom na všetkých štandardných bezkontaktných POS termináloch a na internete; 

2) posilniť bezpečnosť existujúcich mobile banking služieb a zvýšiť 
výnosy využitím LGM Card v rôznych obchodných modeloch. Priestor 
druhého bezpečného čipu je možné prenajať dopravným 
spoločnostiam, vládnym projektom, prípadne aj mobilným 
a alternatívnym poskytovateľom. Hardwarovo silná bezpečnosť je 
najmä vhodná na umiestnenie tokenov, generovanie jednorazových 
hesiel (OTP) ale aj pre obojstrannú autentifikáciu pri prístupe do 
cloudov a k serverom, vrátane tých, ktoré poskytujú HCE služby; 

3) využiť súčasné infraštruktúry pre kontaktnú personalizáciu 
a distribúciu kariet tým, že LGM Card môže byť vložená do plastového 
nosiča štandardných rozmerov ID-1. 

LGM Card je teraz použiteľná pre komerčné projekty. Logomotion hľadá partnerov.    

O spoločnosti 
Logomotion bola založená v roku 1994. Centrála sa nachádza v Piešťanoch, Slovenská republika, pobočky má 
v Prahe a Bratislave. Tím Logomotion tvoria skúsení technici, ktorí spolupracujú s externými partnermi - 
poprednými spoločnosťami finančného priemyslu a vývojovými laboratóriami na univerzitách. Logomotion je 
členom priemyselných a odvetvových organizácií ako SD Association a Združenia pre bankové karty. Logomotion 
má svoje unikátne riešenia chránené radom patentov na celom svete. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj LGM 
 
 

ZE SLOVENSKA 
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Novú kartu Debit MasterCard vydáva prvýkrát na Slovensku ČSOB 
 
Bratislava 12. mája 2014 - ČSOB ako prvá banka na Slovensku vydáva novú kartu Debit 

MasterCard spoločnosti MasterCard®, ktorá je jednotkou v inteligentných, 
pohodlných a bezpečných platbách. Táto debetná karta je spojená s 
bežným účtom a je súčasťou základných debetných balíčkov ponúkaných 
bankou. 
 

Debit MasterCard je ďalšou z radu debetných kariet v portfóliu spoločnosti MasterCard a o jej debut na 
slovenskom trhu sa postarala ČSOB, ktorá ju od tohto februára zaradila do svojej ponuky debetných balíčkov. 
Karta je vždy vydávaná k bežnému účtu. 
 
„Debit MasterCard je bez zveličovania jednou z 
najbezpečnejších kariet na trhu vďaka najnovším 
technológiám, ktorými je vybavená. Obsahuje technológiu 
MasterCard® PayPass™ ,pri ktorej klient  môže platiť 
bezkontaktne akúkoľvek sumu a nemusí kartu  dávať z ruky. 
Pri platbe cez internet vyžaduje autorizáciu pomocou 3D 
SecureCode. Okrem štandardných funkcií  umožňuje výber 
hotovosti pri platbe kartou u obchodníka, takzvaný cashback. 
Zaujímavosťou je, že ČSOB riešenie podporuje online 
overovaním zostatku pri bezkontaktných transakciách, čo 
v praxi znamená, že aj pri platbe do 20,- EUR bez použitia 
PIN uskutočnenú platbu klient vidí okamžite na účte. Karty MasterCardu budú v budúcnosti 
pripravené aj pre ďalšie funkcie, ktoré môžu byť na karte nastavené, napríklad platby s voľbou 
funkcie počtu  splátok a pod.“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko 
a ČR.  
 
„ČSOB pomocou implementácie novej rady produktov MasterCardu prináša jednoznačné odlíšenie 
kreditných kariet od debetných a klientovi tak uľahčí rýchlu orientáciu medzi kartami v peňaženke. 
Karty majú navyše PayPass™ funkcionalitu, ktorou MasterCard označuje bezkontaktnú technológiu. 
ČSOB zaviedla tieto produkty ako prvá banka na Slovensku a reaguje tak na aktualizovanie 
produktového portfólia MasterCardu. Tieto nové platobné karty sú akceptované u rovnakých 
obchodníkov a bankomatoch ako pôvodné platobné karty,“ približuje Mária Salamová, manažerka 
Oddelenia spracovania platových kariet ČSOB.  Debit MasterCard bola prvýkrát vydaná vo Veľkej Británii pred 
piatimi rokmi a od ostatných debetných kariet MasterCard sa líši práve množstvom špecifických funkcií. Aj dizajn 
tejto embosovanej karty je iný - vďaka špeciálnemu hologramu a označeniu „Debit“ na karte. V súčasnosti je 
Debit MasterCard vydávaná v 31 krajinách Európy a doposiaľ jej bolo vydaných 90 miliónov kusov. Kartu 
akceptuje 34 miliónov obchodníkov a dva milióny bankomatov po celom svete.  
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
 
 
 

Visa Europe intenzívne prehlbuje spoluprácu so slovenskými bankami pri 
vydávaní kariet a rozvoji nových produktov 
 
Bratislava, 18. august 2014 - Asociácia bánk Visa Europe zintenzívňuje svoje pôsobenie na trhu 

v spolupráci s vydavateľskými bankami. V posledných dvoch rokoch Visa Europe 
spoločne so slovenskými bankami dosiahla mimoriadne úspechy v implementácií 
bezkontaktných platieb, čím sa Slovensko zaradilo medzi najrýchlejšie rastúce trhy 

a bolo označené za „Hrdinský trh“ regiónu Visa Europe. V súčasnosti počet bezkontaktných kariet 
prekročil 2 milióny, čo znamená, že bezkontaktné karty Visa vlastní na Slovensku vyše 90% 
majiteľov bezkontaktných platobných kariet. Zároveň aktívny držiteľ bezkontaktnej karty za jeden 
mesiac použije kartu viac ako päťkrát, čo zaraďuje Slovensko na popredné priečky v rámci Európy. 
 
Počet bezhotovostných platieb na Slovensku neustále rastie, slovenskí držitelia kariet minuli v prvom štvrťroku 
2014 viac ako 855 miliónov eur, čo predstavuje 24% nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2013. Medzi 
najrýchlejšie rastúce slovenské banky v oblasti bezhotovostných platieb platobnými kartami patrí banka ČSOB, 
ktorá prevyšuje celoslovenský priemer rastu transakcií terminálmi na počet vydaných kariet.  „Teší nás 
kontinuálne rastúci záujem zo strany klientov o platby prostredníctvom platobnej karty. 
Obľúbenosť tohto rýchleho a pohodlného spôsobu platenia v dnešnej dobe napríklad aj 
bezkontaktnou technológiou je dôkazom toho, že klienti oceňujú technologický pokrok, čo je pre 
nás hnacím motorom a preto neustále pracujeme na vývoji našich služieb a prinášaní inovácií. 
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Samozrejmosťou a veľmi dôležitou súčasťou je zároveň bezpečnosť, čoho dôkazom je fakt, že sme 
v minulosti ako prvá banka na Slovensku zaviedli Zabezpečenú internetovú platbu, ktorá chráni 
klienta pred prípadným zneužitím pri platbe kartou na internete,“ povedal Branislav Straka, vrchný 
riaditeľ a člen predstavenstva pre platby, elektronické kanály a ICT ČSOB.   
 
Visa Europe sa spoločne so svojimi partnerskými bankami chce aj naďalej zamerať na rozvoj a rozšírenie siete 
akceptačných miest, mobilných platieb a podporu a rozvoj platieb v elektronickom obchode. „Na slovenskom 

trhu už čoskoro uvedieme spoločne s lokálnymi bankami projekt elektronickej 
peňaženky V.me by Visa,“ hovorí Marcel Gajdoš, Regionálny manažér Visa Europe pre SR a ČR. 
„V.me by Visa je už dostupná v niekoľkých krajinách Európy.“ Podľa Gajdoša je práve V.me 
by Visa jeden z produktov, ktorý by mal pomôcť akcelerovať rozvoj e-shopov, keďže znižuje počet 

krokov, potrebných na realizáciu nákupu. Zároveň je predpoklad zníženia počtu hotovostných transakcií pri platbe 
na dobierku, ktorá je v súčasnosti najpreferovanejším spôsobom platby pri dobierkach. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
 
 
 

J&T Banka uvádza prestížnu platobnú kartu MasterCard World Elite 
 
Klienti J&T Banky môžu ako prví na Slovensku využívať exkluzívnu prémiovú 
platobnú kartu MasterCard World Elite, ktorú im banka prináša spolu 
so spoločnosťou MasterCard. Nová karta s bezkontaktnou technológiou PayPass a 
elegantným dizajnom poskytuje klientom všetky nadštandardné služby privátneho 
bankovníctva. Sú nimi life-style management od J&T Concierge, prestížne cestovné 
poistenia J&T Exclusive a J&T Premium, golfové poistenie a doplnkové služby IAPA a Priority Pass.  
 
Bratislava, 5. augusta 2014 - Nová platobná karta je určená klientom privátneho bankovníctva. „Našim 
klientom poskytne pohodlnejšie využívanie služieb concierge ako aj ďalšie exkluzívne služby 
spojené najmä s cestovaním a voľným časom,“  hovorí Jozef Šimovčík, riaditeľ slovenskej divízie 
prevádzky J&T Banky. V tomto segmente je MasterCard World Elite meradlom toho najlepšieho v oblasti 
platobných kariet.  
 
„Našim cieľom je ponúkať jednotlivým zákazníckym segmentom atraktívne platobné riešenia, ktoré konečný 
užívateľ ocení. Táto karta nie je bežne dostupná a je určená len pre bonitnú klientelu s tými najvyššími nárokmi. 
Teší nás, že si J&T Banka tento produkt vybrala a priniesla ho svojim významným klientom,“ hovorí Matouš 
Michněvič, riaditeľ pre produktové riešenia MasterCard. 
 

Držitelia MasterCard World Elite môžu využívať nadštandardnú službu J&T 
Concierge, ktorá poskytuje služby v oblasti  life-style manažmentu. Zahŕňa pomoc 
s organizáciou cestovania a voľného času, nákupov, vzdelávania, správou 

nehnuteľností či domácností. Služba concierge je k dispozícii držiteľom karty 24 hodín denne. S novou kartou je 
spojené cestovné poistenie J&T Exclusive pre celú rodinu, ktoré poskytuje banka v spolupráci 
s poisťovňou Generali Slovensko. Okrem nadštandardných poistných súm a celosvetového krytia je jeho výhodou 
aj možnosť pripoistenia až 5 osôb určených držiteľom karty. Na nich sa poistenie vzťahuje v plnej výške bez 
nutnosti cestovať s držiteľom karty. Milovníci golfu určite uvítajú golfové poistenie J&T Golf, vďaka ktorému majú 
držitelia karty mnoho výhod nielen v podobe poistenia golfového výstroja, ale tiež poistenie zodpovednosti za 
škodu, storna turnaja, alebo hole in one, či poistenie green fee. 
 
Ďalšie výhody spojené s vlastníctvom platobnej karty MasterCard World 
Elite od J&T Banky sú automatické členstvo v programoch IAPA, ktorý 
zahŕňa medzinárodné služby a výhody pre cestujúcich, ako sú napríklad 
hotelové zľavy a zľavy v autopožičovniach alebo v zabezpečení batožiny. 
Ďalej klienti dostanú výhody programu Priority Pass, ktorý ako jediný na 
slovenskom trhu umožňuje bezplatný vstup do viac než 700 VIP salónikov 
na letiskách v stovkách krajín po celom svete, a to bez ohľadu na leteckú 
spoločnosť, triedu alebo letenku. V prípade oneskorenia alebo zrušenia 
letu, môže držiteľ karty a jeho sprievod využiť komfortné zázemie VIP 
salónikov na prácu alebo odpočinok. 
 
J&T Banka a.s., pobočka zahraničnej banky 
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného 
bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,6 mld. EUR. Vytvárame unikátne 
investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto 
sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Naším cieľom je bohatšie Slovensko. V 
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umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou 
Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme 
súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 
1 mld. EUR. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk. 
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MasterCard je celosvetovým lídrom v bezkontaktných platbách 
Výsledky bezkontaktných platieb MasterCard za 2. štvrťrok 2014 

 
Bratislava, 25. Augusta 2014 - Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a 
bezpečných platbách, uverejnila štvrťročné výsledky bezkontaktných platieb kartami MasterCard® a 
Maestro®. Výsledky preukázali absolútne prvenstvo spoločnosti. Bezkontaktnými kartami 
MasterCard sa dá platiť u viac ako 2,5 milióna obchodníkov v 66 krajinách na svete. Na Slovensku 
štvrťročne vzrástol počet transakcií bezkontaktnými kartami MasterCard o skoro 40%.  
 
Celosvetovo je možné bezkontaktne platiť v 66 krajinách sveta, z toho v 36 krajinách v Európe. V roku 2014 
pribudli do zoznamu „bezkontaktných krajín dve nové: Dánsko a Lotyšsko. Platiť bezkontaktnými kartami 
MasterCard alebo Maestro sa dá celkom u 2,5 milióna obchodníkov na svete, čo je o 108% viac, ako v roku 
2013. Spoločnosť MasterCard začala bezkontaktné platby ponúkať prvýkrát v roku 2005. Na Slovensku ich 
MasterCard ako prvá uviedla na trh v roku 2008 a ich zavedenie prebehlo extrémne úspešne - u viac ako 40% 
obchodníkov sa dá v tejto chvíli zaplatiť bezkontaktne. Aj preto je medziročný nárast bezkontaktných transakcií 
taký dramatický. V porovnaní s minulým rokom je to 292%.  
 
„Úspech bezkontaktných kariet MasterCard PayPassTM spočíva v ústretovej spolupráci so 
slovenskými bankami a obchodníkmi a tiež v pohodlí a bezpečnosti pre  používateľov. Tie ďalej 
akcentujeme v motivačných kampaniach s obchodníkmi alebo školeniach obsluhy bezkontaktných 
terminálov,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard a dodáva: „Na inovácie sa 
sústreďujeme dlhodobo. Vďaka tomu, že bezkontaktné karty sú už štandardom, rastie aj obľuba 

platobných nálepiek, ktoré získate vo väčšine hlavných bánk. A ďalším 
krokom bude zavedenie platenia priamo mobilom.“ 
 
To, že tieto formy platenia majú u Slovákov úspech, dokladá aj fakt, že v Európe  
je Slovensko na treťom mieste v podiele tzv. bezkontaktne aktívnych kariet, teda 
tých, ktoré boli aspoň raz na bezkontaktnú platbu použité. Vo frekvencii platenia 
bezkontaktnou kartou je Slovensko celoeurópsky na štvrtom mieste: priemerne je 
tu vykonaných  každou bezkontaktnou kartou 4,6 bezkontaktných transakcií 
mesačne. Počet transakcií bezkontaktnými kartami len za druhý  štvrťrok 2014 
v porovnaní so štvrťrokom prvým vzrástol o 38%. Bezkontaktné karty a zariadenia 
MasterCard alebo Maestro vydáva v Európe viac ako 260 vydavateľských 

finančných inštitúcií. Ich objem v prvej polovici roku 2014 sa medziročne zvýšil štvornásobne. V Európe bol 
celkový priemerný objem jednej bezkontaktnej transakcie v 2. štvrťroku 2014 11 EUR, pričom u debetných kariet 
to bolo 10 EUR a u kreditných kariet 14 EUR. 
 
Bezkontaktné platby MasterCard  
Bezkontaktná platobná technológia PayPass™ výrazne urýchľuje proces platby, pretože celá transakcia prebehne 
približne do 5 sekúnd. Držiteľ karty ju jednoducho priloží k bezkontaktnému terminálu, ktorý prečíta potrebné 
údaje. Vďaka tomu je možné nakupovať tovar do 20 EUR bez potreby zadávať PIN kód či vkladať kartu do 
čítacieho zariadenia. Pri nákupoch prevyšujúcich čiastku 20 EUR je držiteľ karty požiadaný o autorizáciu platby 
svojím podpisom alebo zadaním PIN kódu. Bezkontaktná platobná technológia MasterCard PayPass™ nemusí byť 
viazaná iba na klasickú platobnú kartu, platiť bezkontaktne je možné aj pomocou špeciálnej nálepky. Tá sa dá 
prilepiť napríklad na zadný kryt mobilného telefónu, čím získate pohodlný platobný nástroj, ktorý môžete mať 
vždy po ruke. Platenie touto nálepkou prebieha rovnako ako pri akejkoľvek inej platobnej karte s bezkontaktnou 
technológiou. Viac informácií nájdete na: www.mastercard.sk. 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Mobilní terminály jsou pro menší obchodníky katalyzátorem pro přijímání 
plateb kartou 

Praha, Česká republika, 18. června 2014 - V posledním čtvrtletí se počet obchodníků v Evropě, kteří 
chtějí mít mobilní terminály na čipové karty, zvýšil o více než 60 procent. I v dalších měsících roku 

2014 se o tuto službu očekává rostoucí zájem. Vyplývá to ze studie o přijímání 
nových platebních řešení, kterou zveřejnila asociace Visa Europe.  
 

Podle studie se v roce 2014 prudce zvýší využívání mobilních terminálů (mPOS - mobile point of sale) ze strany 
malých a středních obchodníků v Evropě. Menší obchodníci začnou přehodnocovat vztah k přijímání platebních 
karet, jakmile se s možnostmi mobilních terminálů důkladněji seznámí. 
„Menší obchodníci tradičně projevovali o platby kartami nižší zájem, to se však mění i v České 
republice. Například klasických platebních terminálů máme nyní po celé republice zhruba 100 tisíc a 
očekáváme, že do konce roku 2014 dosáhneme hranice sto deseti tisíc kusů. A to i díky naší 
celonárodní aktivitě zaměřené na rozvoj akceptační sítě, která má vedle zvýšení počtu terminálů u 
tradičních obchodníků za cíl otevřít nové sektory služeb, jako je doprava, parkování nebo oblast 
nápojových automatů. Mobilní terminály nám pomohou tuto nabídku doplnit a rozšířit tak 
akceptační síť u obchodníků,“ uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. 
 
Výzkum, jehož se zúčastnilo přes dva tisíce menších obchodníků ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii a 
Polsku, potvrdil, že postoj těchto firem k přijímání platebních karet se mění. Zásadním důvodem změny v jejich 
postoji je to, že si uvědomily, jaký potenciál pro ně mají právě mobilní terminály. Někteří obchodníci nebyli 
mobilním terminálům původně příliš nakloněni, protože se domnívali, že jsou pro ně řešení na přijímání platebních 
karet příliš drahá a složitá. Po předvedení jejich funkcí však brzy změnili názor a pochopili, jak praktická a 
výhodná tato technologie může být. 
 
“Jsou to právě mobilní terminály, které pomohly rozptýlit pochybnosti o přijímání plateb kartou. Pro 
menší podniky jsou jako dělané - ať už tyto firmy přijímají platby ve svých provozovnách nebo 
v terénu. Jakmile se malé podniky více seznámí s výhodami a praktičností mobilních terminálů, 
budeme svědky dalšího nárůstu zájmu. Tento trend začal nabírat na obrátkách už v poslední 
čtvrtině roku 2013, a jak ukazuje i studie Visa Europe, během roku 2014 by měl dále stoupat,“ 
dodává Marcel Gajdoš. Mobilní terminály představují pohodlný a ekonomický způsob, jak proměnit chytrý 
telefon nebo tablet na bezpečný platební terminál. Řešení funguje prostřednictvím chytrého telefonu či tabletu 
prodejce, a proto umožňuje mobilní a jednoduché použití v prodejních stáncích, na festivalech nebo při 
dodávkách zboží domů. Technologie tedy pomáhá rozšířit přijímání karet a zpřístupnit je i pro malé podniky a 
menší prodejce, kteří dříve neměli možnost přijímat platby kartami Visa. 

K hlavním zjištěním výzkumu patří: 

Více než čtvrtina menších firem, které se zúčastnily šetření, projevila zájem pořídit si mobilní terminál 
v následujících šesti měsících.  

Většina respondentů označila za jedinečnou výhodu to, jak snadno se mobilní terminál používá (výsledky dle 
jednotlivých zemí: 74% respondentů ve Francii, 73% v Německu, 63% ve Velké Británii a v Polsku, 59% v Itálii). 

Za nejdůležitější vlastnost je považována bezpečnost, těsně za ní následuje vyhovění požadavkům příslušného 
odvětví a možnost přijímání všech významnějších typů karet.  

Téměř polovina respondentů v Německu se domnívá, že mobilní terminál by mohl zvýšit prodej, protože zákazníci 
nebudou omezeni množstvím hotovosti, kterou mají v době nákupu u sebe.  

V Itálii věří 45% respondentů, že mobilní terminál by jim pomohl zlepšit cash flow, protože by umožnil, aby 
dostali rychleji zaplaceno.  

Výzkum rovněž potvrdil, že zájem o mobilní terminály je přibližně stejný ve všech oborech. Rozhodujícím faktorem 
není odvětví, ale spíše to, jakou formou daný podnik přijímá platby - převažují zejména ty firmy, u nichž je 
nejčastějším typem platby osobní transakce. V současnosti v Evropě funguje 25 řešení mobilních terminálů a 
některé přední banky spustily pilotní fázi užívání mobilních terminálů, v jejímž rámci má být do podzimu tohoto 
roku zprovozněno 30 projektů nového programu pro čipové karty - nejnovějším přírůstkem je Barclaycard ve 
Velké Británii.  

cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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Hotovosť je špinavý zlozvyk 
 
Dve tretiny Európanov sú presvedčené, že hotové peniaze sú špinavé, ale ťažko sa tohto zlozvyku 
vzdávajú a len jedna pätina z nich si po použití hotovosti umyje ruky 
 
Bratislava 7. mája 2014 - Z výskumu, ktorého výsledky dnes zverejnila spoločnosť MasterCard®, jednotky v 
inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, vyplynulo, že navzdory presvedčeniu, že hotovosť, bankovky 
alebo mince sú nehygienické a špinavé, si ruky po použití hotovosti umyje len každý piaty. Štúdia zahŕňajúca viac 
ako 9 000 spotrebiteľov z 12 krajín naprieč Európou ukázala, že Európania sa nedokážu zbaviť zlozvyku platiť 
špinavými peniazmi, aj keď ich považujú za menej hygienické ako držadlá v prostriedkoch verejnej dopravy alebo 
verejne ponúkané potraviny ako napr. oriešky v baroch. 
 
Tri štvrtiny všetkých Európanov, ktorí sa zúčastnili štúdie, súhlasia s tým, že by si pri používaní peňazí mali dávať 
pozor, pretože sa na nich môžu vyskytovať choroboplodné zárodky. Závery výskumu však hovoria, že ruky si skôr 
umývame po iných činnostiach, akými sú napr. dotyk so zvieratami (46%) alebo cestovanie verejnou dopravou 
(36%). Prvotný výskum uskutočnený v rámci spolupráce spoločnosti MasterCard s Oxfordskou univerzitou v roku 
2013 zistil, že priemerná európska bankovka obsahuje až 26 000 potenciálne zdraviu škodlivých baktérií. V novom 
prieskume v roku 2014 síce respondenti uznávajú potenciálne zdravotné riziká, ktoré so sebou používanie 
hotovosti nesie, avšak v celej Európe majú od slov ešte veľmi ďaleko k činom - peniaze síce považujú za špinavé, 
ale v podstate s tým nič nerobia. Tento rozpor medzi presvedčením, že peniaze sú nečisté, a pravdepodobnosťou, 
že si ľudia po kontakte s peniazmi umyjú ruky, je najväčší v Maďarsku a vo Francúzsku. 
 
Psychologička Donna Dawson k nechuti zbaviť sa zvyku platiť hotovosťou poznamenáva: „Peniaze vo forme 
hmatateľných bankoviek a mincí sú tým najočividnejším znakom našej ekonomickej sily a osobného úspechu, a 
preto si ľudia neradi vytvárajú a uchovávajú negatívne predstavy spojené s peniazmi. Dôvodom onoho často 
veľkého rozporu, ktorý výskum odhalil medzi našimi slovami a činmi, môže byť chýbajúce „prepojenie“: síce si 
uvedomujeme, že na peniazoch sa usádzajú choroboplodné zárodky, ale choroby si s peniazmi nespájame. 
 
Je to podobné, ako s obavami zo zárodkov vo vzduchu, ktorý dýchame - nevidíme ich, a tak nad nimi 
nemáme žiadnu moc. Myšlienka, že môžeme riadiť svoj život, je pre človeka veľmi silným 
motivačným faktorom. Pocit kontroly je však často iluzórny - toho, čo nemáme vo svojej moci, je 
veľa, napríklad práve baktérie, ktoré nevidíme. Až 40% respondentov uznáva, že neovplyvnia to, 
kto s ich peniazmi manipuloval pred nimi, a preto sa mnohí z nás snažia nemyslieť na veci, nad 
ktorými nemáme kontrolu: 38% respondentov uvádza, že na to nikdy nemyslí. To, že peniaze sú 
špinavé, nás síce chvíľku trápi, ale táto obava na ‚rebríčku hrozieb‘ rýchlo klesne na oveľa nižšiu 
priečku,“ dodáva Donna Dawson. 
 
Prieskum spoločnosti MasterCard ďalej zistil, že takmer štyria z desiatich (37%) Európanov tvrdia, že by boli 
ochotní urobiť vo svojom živote aspoň jednu malú zmenu smerom k väčšej čistotnosti, a väčšina z nich uvádza, 
že kvôli lepšej hygiene by dali prednosť karte alebo bezkontaktnej platbe pred hotovosťou. Dr. Jim O’Mahony, 
docent prírodných vied na Cork Institute of Technology v Írsku, prehlásil: „O súvislosti peňazí s hygienou sa 
vie už dlho. Dokonca existujú historické záznamy o tom, že vidiečania verili, že peniaze nejako 
môžu za morové epidémie v Anglicku, a dávali mince do korýt naplnených octom, aby sa očistili. 
V posledných rokoch sa uskutočnil rad vedeckých štúdií, ktoré obzlášť preukázali, že na bankovkách 
a minciach sa vyskytujú baktérie a ďalšie mikróby. Ľudia síce väčšinou uznávajú, že manipulácia 
s hotovými peniazmi prináša riziko, avšak v praxi potom základné hygienické návyky skôr 
nedodržiavajú. Ako ukázali predošlé štúdie, európska bankovka obsahuje v priemere 26 000 
bakteriálnych kolónií. To je potrebné mať na pamäti a viac myslieť na to, že používanie hotových 
peňazí možno považovať za potenciálne rizikovú záležitosť - rovnako ako ďalšie ošemetné činnosti, 
ako napríklad chytanie kľučiek záchodových dverí, dotýkanie sa verejne ponúkaných potravín či 
držadiel na eskalátoroch. Neexistujú síce žiadne záväzné medzinárodné pokyny na používanie 
hotovosti a manipuláciu s ňou napríklad v priebehu sezónnych výskytov chrípky alebo žalúdočných 
viróz, bolo by však vhodné viac sa zamerať na hygienu a hlavne v týchto obdobiach prejsť skôr na 
bezhotovostné transakcie.“ 
 
Chris Kangas, riaditeľ divízie bezkontaktných platieb spoločnosti MasterCard Europe, dodal: „Tým 
najzrejmejším záverom tohtoročnej štúdie je, že navzdory vedomiu nevýhod hotovosti z hľadiska 
hygieny, majú Európania problém zbaviť sa zlozvyku, ktorý spočíva v jej používání. Bezkontaktné 
platobné metódy sú nielen moderným spôsobom platieb, ale prispievajú tiež k eliminácii niektorých 
baktérií a choroboplodných zárodkov, ktoré sa podľa našich poznatkov prenášajú pri manipulácii a 
platení bankovkami alebo mincami.“ 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
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Polská Eurobank představila kartu Visa se splátkovým kalendářem. Inovaci 
plánuje Visa Europe uvést i na český & slovenský trh. 
 
Platební karta Visa Gold Select umožňuje rozdělení platby na splátky již v momentě vykonání 
platební transakce, a to u jakéhokoli obchodníka. 
   
Praha, Česká republika, 29. dubna 2014 - Visa Europe uvedla v Polsku další ze svých inovací - čipovou kartu EMV. 

Díky této novince si může držitel karty již během platební transakce určit, na kolik splátek si 
platbu chce rozdělit. První bankou v Polsku a zároveň druhou v rámci Evropy, která čipovou 
kartu EMV vydává, je eurobank. Tento produkt nazvaný Visa Multichoice představuje v oblasti 

plateb na splátky revoluci, a to především díky svým minimálním vyřizovacím formalitám, rychlosti 
a jednoduchosti. V minulosti museli zájemci o platbu na splátky přes platební kartu navštívit banku, zavolat na 
zákaznické centrum a oznámit, které platby si chtějí rozdělit na splátky. Tuto službu v rámci střední Evropy však 
nabízí jen hrstka bank. 
 
Dnes se držitel nové Visa karty může přímo po zaplacení rozhodnout mezi běžnou kreditní transakcí a rozdělením 
platby na libovolné množství měsíčních splátek. Držitelé karty Visa Gold Select od eurobank si platbu mohou 
rozdělit na 6, 10, 12, 18 nebo 24 splátek. Tyto možnosti se klientovi zobrazí na platebním terminálu po vložení 
karty. Marcel Gajdoš, regionální manažer pro Českou republiku a Slovensko říká: „Český a slovenský trh je 
velmi vyspělý a rychle absorbuje platební inovace. S našimi členskými bankami postupně začínáme 
řešit vydávání Visa Multichoice karty, která poskytuje možnost volby splátek přímo u obchodníka. 
Klient tak může pohodlně nakupovat bez zbytečných papírů a rozložit si platbu dle vlastní potřeby. 
Visa Multichoice – v Polsku Visa Select Gold - je výhodným řešením pro obchodníka a rovněž pro 
spotřebitele. Spotřebitel je schopný zaplatit nákup a nezatěžovat svůj běžný rozpočet částkou, 
která by mohla být jednorázově hůře zvládnutelná. Může se přímo před samotnou platební 
transakcí rozhodnout a zvolit pro něj nejvýhodnější splátkový kalendář.“ 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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NFC & CONTACTLESS 

Mobilné platenie MasterCard Mobile so Slovenskou sporitelňou  
MasterCard Mobile už využíva desiatky tisícov užívateľov  
 
Bratislava, 6. júla 2014 - MasterCard Europe, Slovenská sporiteľňa a Wincor Nixdorf dnes spúšťajú 
unikátne platenie prostredníctvom aplikácie MasterCard Mobile. Tá umožňuje jednoduché platenie 
prostredníctvom mobilného telefónu v približne 4 500 e-shopoch na Slovensku a v Českej republike 
a je novou možnosťou pre mobilné platby. Spoločnosť MasterCard chce možnosti platenia rozšíriť 
aj do kamenných obchodov, výdajných automatov a dopravy. Slovenská sporiteľňa je medzi prvými 
bankami, ktoré túto službu podporujú. Obchodníkov s platobnou bránou od Slovenskej sporiteľne 
zavedenie tohto platobného systému nič nestojí.  
 
Užitočná aplikácia  
Každý, kto chce jednoduché a bezpečné platenie prostredníctvom smartfónu s aplikáciou MasterCard Mobile 
vyskúšať, si ju môže zadarmo stiahnuť na Google Play a App Store. Pre aktivovanie aplikácie je potrebné uviesť 
telefónne číslo, na ktoré príde SMS správa s aktivačným kódom, nastaviť šesťmiestny mPIN, ktorý chráni 
aplikáciu proti zneužitiu a zaregistrovať si svoje platobné karty. Nahrať je možné všetky platobné karty nezávisle 
od vydávajúcej banky. 
 
„Držitelia kariet môžu platiť pomocou MasterCard Mobile od apríla. Tisíce Slovákov už tak pri platbe 
v internetových obchodoch nikde neuvádza žiadne údaje a platba sa potvrdzuje zvoleným heslom 
priamo na displeji mobilného telefónu,“ hovorí Richard Walitza, viceprezident pre rozvoj mobilných platieb 
a inovácií MasterCard Europe pre Slovensko, ČR a Rakúsko, a dodáva: „Verím, že vďaka inovatívnemu prístupu 
Slovenskej sporiteľne počet spokojných obchodníkov i užívateľov aplikácie postupne porastie.“ 
 
 
Bezpečné a jednoduché platenie 
Pri platení v niektorom z viac ako 4 500 e-shopov si klient namiesto vypĺňania údajov z karty vyberie MasterCard 
Mobile, zobrazí sa mu QR kód, ktorý je treba mobilnou aplikáciou načítať a automaticky sa zobrazia informácie o 
transakcii (obchodník, popis tovaru alebo služby a čiastka). Zákazník si vyberie jednu zo svojich platobných kariet 
a  transakciu potvrdí heslom. „Bezpečnosť MasterCard Mobile je na veľmi vysokej úrovni. Údaje o 
platobných kartách nie sú totiž uložené v telefóne, ani sa žiadnou cestou nedostanú k obchodníkovi. 
Všetky údaje o platobných kartách sú uložené na zabezpečenom serveri,“ uviedol Milan Bednár, 
vedúci oddelenia kartových produktov Slovenskej sporiteľne. Prístup k aplikácii MasterCard Mobile je možný iba 
zo smartfónu, v ktorom bola aplikácia aktivovaná. Každú platobnú transakciu je nutné potvrdiť mPIN-om, ktorý 
užívateľ zvolil pri aktivácii a môže ho kedykoľvek zmeniť.  
 
Inovácia pre obchodníkov  
Akceptácia platieb prostredníctvom MasterCard Mobile prináša výhody aj obchodníkom. Získajú tak rozšírenie 
obchodnej siete a nových zákazníkov, bezpečný spôsob inkasa platieb a zníženie nákladov. Pripojenie 
k MasterCard Mobile zvyšuje tiež prestíž obchodníka a pomáha zlepšiť propagáciu.  „Platby je možné prijímať 
kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby bolo potrebné inštalovať nové terminály. Stačí samolepka 
s QR kódom či smartphone s aplikáciou. Tento inovatívny systém platieb priláka nových zákazníkov, 
ktorí preferujú rýchle a pohodlné nakupovanie. Hodí sa pre platby malých súm aj tam, kde by bol 
terminál drahý,“ doplnil Milan Bednár. V súčasnosti je k dispozícii riešenie pre obchodníkov s platobnou 
bránou od Slovenskej sporiteľne. Zavedenie tohto platobného systému ich nič nestojí. Obchodníci, ktorí majú 
vlastnú mobilnú aplikáciu a chcú umožniť zákazníkom platiť priamo z ich aplikácie, dostanú tzv. MasterCard 
Mobile API, ktorú prepoja so svojou existujúcou mobilnou aplikáciou. Zákazník si teda v ich mobilnej aplikácii zvolí 
tovar alebo službu a dokončí transakciu výberom karty a potvrdením v aplikácii MasterCard Mobile. Viac informácií 
získajú na linke Sporotel 0850 111 888. Ďalšie informácie, podrobný návod a video ukážky aplikácie sú na 
www.mastercardmobile.sk. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
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Visa & BBVA představují první komerční řešení pro cloudové 
mobilní NFC platby 

Praha, Česká republika, 30. června 2014 - BBVA se stala první globální bankovní skupinou, která nabídne ke 
komerčnímu využití mobilní platby NFC postavené na novém cloudovém platebním řešení asociace Visa. Nový 
systém umožní zákazníkům BBVA, kteří ve svém mobilním přístroji používají operační systém Android podporující 
technologii NFC, provádět bezkontaktní platby. K tomu jim bude stačit pouze stáhnout si aktualizovanou verzi 
aplikace BBVA Wallet.  

Nová služba aplikace BBVA Wallet, kterou využívá přes 200 000 zákazníků, již funguje ve Španělsku a během 
tohoto roku bude nabídnuta také zákazníkům skupiny BBVA v USA, Mexiku a Chile. Mezinárodní rozšíření aplikace 
BBVA Wallet umožnila cloudová platební specifikace Visa, která částečně zahrnuje i technologii Host Card 
Emulation (HCE). Platby realizované v cloudu umožňují zákazníkům provádět platební transakce u obchodníků a 
přitom využívat bezpečné zpracování dat v rámci cloudového systému banky.  

Cloudové mobilní NFC platby již brzy i v Česku 

Toto revoluční cloudové řešení pro mobilní placení se chystá i do České republiky. “Na tuzemském 
trhu je Visa Europe v pokročilé fázi jednání ohledně spuštění technologie HCE s významnými 
bankami a velmi brzy lze očekávat první implementace tohoto řešení i v Česku,” říká regionální 
manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš. Podle něj se situace se spuštěním velmi 
dobře vyvíjí i na sousedním slovenském trhu. “Na Slovensku první spuštění Visa HCE plateb očekáváme 
do konce tohoto roku,” informuje Marcel Gajdoš.  

Jeremy Nicholds, výkonný ředitel divize mobilních plateb Visa Europe, k novince uvedl: „Bankovní sektor 
zaregistroval zvyšující se poptávku po mobilních platbách u zákazníků ze všech koutů Evropy. 
Mobilní technologie nabízejí rychlejší způsob jak bezpečně platit, a také mají potenciál integrovat 
se s dalšími formami funkcí mobilního bankovnictví. Tím pomáhají zdokonalit nakládání s finančními 
prostředky. Cloudové platby a technologie HCE přispívají k tomu, že banky mohou klientům rychleji 
nabízet mobilní bezkontaktní řešení, a současně umožňují jejich lepší dostupnost. Je nám ctí, že si 
skupina BBVA, jedna z předních světových finančních institucí, zvolila jako partnera pro tento krok 
právě Visu.“ 

Visa od počátku úzce spolupracuje se skupinou BBVA i dalšími významnými finančními a technologickými 
institucemi, aby společně zajistily, že NFC platby využívající HCE technologie naplní přísné bezpečnostní 
požadavky, jež Visa od všech svých partnerů očekává. Celosvětové uvedení aplikace BBVA Wallet je vyvrcholením 
mnohaleté usilovné práce a projevem výrazných posunů, k nimž v současnosti na poli platebních technologií 
dochází. 

Aplikaci BBVA Wallet lze používat na jakémkoli telefonu se systémem Android poslední generace vybaveném 
technologií NFC. „Naše první testy ukázaly, že tato nejnovější technologie dá skupině BBVA příležitost 
nabídnout milionům zákazníků z celého světa nesmírně snadný a intuitivní prostředek jak využít 
telefon k bezkontaktním platbám – a jediné, co k tomu budou potřebovat, je aktualizovaná 
aplikace,“ dodal Mehmet Sezgin, ředitel divize Global Payment Channels společnosti BBVA. 

cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 

 

NFC platby s peňaženkou MyWallet tento rok novinkou na Magio pláži 
 
Bratislava, 23. júna 2014 - Magio pláž, obľúbené miesto na petržalskom brehu Dunaja, odštartovala 

svoj ôsmy ročník. Aj toto leto je pre návštevníkov vytvorený priestor s letnou 
plážovou atmosférou priamo v centre mesta, ktorý tentokrát organizátori spestrili 
tzv. Chytrým centrom. V rámci neho si budú môcť návštevníci vyskúšať rôzne 
novinky z oblasti hardvéru či technologické vychytávky, vrátane bezkontaktnej 
platby pomocou mobilného telefónu s NFC technológiou a s peňaženkou MyWallet.  

 
Ôsmy ročník Magio pláže prináša niekoľko noviniek. Úplne nová je zóna tzv. Chytrého centra, ktoré bude počas 
leta slúžiť ako technologické a kreatívne centrum pláže. Návštevníci si tu budú môcť vyskúšať digitálnu televíziu 
Magio, hudobnú službu Deezer či pohodlné platenie NFC mobilom prostredníctvom mobilnej peňaženky MyWallet. 
Do MyWallet si jednoducho nahrajú MyWallet Card, predplatenú dobíjaciu platobnú kartu MasterCard, s ktorou 
následne môžu svojím mobilným telefónom bezkontaktne platiť všade tam, kde uvidia logo MasterCard® 
PayPass™. 

 
„Slovensko sa stalo svetovým priekopníkom v bezkontaktnom platení, preto sme sa rozhodli 
priniesť na Magio pláž tento veľmi pohodlný a u Slovákov obľúbený typ platby aj pomocou 
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mobilného telefónu. Okrem toho, že si návštevníci pláže budú môcť vyskúšať službu mobilnej 
peňaženky MyWallet, získajú tiež 50% zľavu na nápoje pri bare,“ uviedol Miroslav Lukeš, generálny 
riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko a ČR. „MasterCard ako prvý zaviedol na Slovensku 
bezkontaktné nálepky a karty PayPass. Aj touto cestou chceme naďalej podporovať rozširovanie 
bezkontaktných platieb na slovenskom trhu,“ dodal Lukeš.  
 
Magio pláž má rozlohu 6 990 m2 a na jej prípravu sa použilo 2 000 ton piesku, čo je v prepočte približne 75 
nákladných áut. Návštevníci môžu využiť dve ihriská na plážový volejbal, jedno multifunkčné pieskové ihrisko, 
crossfitovú zónu s hrazdou či spinningovú zónu s bicyklami. V prípade odpočinku môžu návštevníci využiť dva 
bary s kapacitou 400 miest na sedenie. Zákazníci Telekomu môžu tiež využiť 50% zľavu na všetky nápoje, a to 
v prípade, že zaplatia bezkontaktne prostredníctvom mobilnej peňaženky MyWallet. Všetky aktivity na pláži 
vrátane športovísk či letného kina budú pre každého návštevníka počas celého leta už tradične bezplatné. Viac 
informácií o programe či podujatiach nájdete na www.magioplaz.sk.  
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
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EXKLUZÍVNĚ 

Mezinárodní festival pantomimy/International MIME Festival Pantomima 
se vrací do Česka - na festival přijedou mimové ze čtyř kontinentů. 
 
Praha 20. srpna 2014 - Americká megastar Red Bastard, mimové z Egypta, Ekvádoru a mnoha 
Evropských zemích se spolu s českými umělci představí na 3. ročníku Mime Festu. V září proběhne 
ve východočeské Poličce a v říjnu poprvé v Praze. Mime Fest nabídne přes dvacet  představení pro 
děti i dospělé, ale i speciální představení pro školy. Součásti festivalu budou i odborné workshopy a 
mimové v ulicích. 
  
Třetí ročník jediného festivalu pantomimy v České republice MIME FEST  proběhne od 15. do 20. 
září v Poličce a od 17. do 22. října v Praze, kde se letos koná poprvé. „Do hlavního města festival 
rozšiřujeme kvůli velké poptávce a také proto, že pro mnohé umělce je to pocta hrát v Praze,“ říká 
umělecký šéf a dramaturg Mime Festu Radim Vizváry. Zájem o pantomimu v Česku roste tak, že se Mime Fest 
od příštího roku bude konat nejen v Praze a v Poličce, ale i v  Ostravě. 
 
Na festival letos zamíří mimové z celkem čtyř kontinentů, mezi nimi i světové špičky v oboru jako například Red 
Bastard a Michael Trautman z USA nebo Bodecker&Neander z Německa, kteří vystoupí v pražském Paláci 
Akropolis. V nové formaci se také představí mimové z legendárního polského Divadla pantomimy Henrika 
Tomazsevského. 
 
Poprvé letos přijedou i mimové z afrického a jihoamerického kontinentu - Teatr del Cielo z Ekvádoru a El Ghaba z 
Egypta. Ty na Mime Festu čeká dokonce jejich evropská premiéra. „Je to pro ně obrovská událost, protože 
je to poprvé, co se svým souborem vycestují mimo Egypt. Bylo ale obtížné je k nám přivézt. 
Nakonec je podpořilo Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze a Ministerstvo kultury 
Egypta. Jejich účast bude doprovázet i egyptská celebrita Rogina, která se na  jejich představení do 
Poličky přijede podívat,“ prozrazuje Vizváry. 
 
Umělecká úroveň Mime Festu se každým rokem zvyšuje a spolu s ní roste i zájem veřejnosti o pantomimu. 
Zatímco vloni festival navštívilo přes 3 000  diváků, letos se jich očekává až 5 000. „Původně jsme začínali jako 
malý festival mimů ze střední a východní Evropy, ale  rychle jsme získali  výbornou reputaci a teď se nám hlásí 
mimové z celého světa a jsme v pozici, že si už můžeme vybírat, koho pozveme,“ říká Vizváry, který si na Mime 
Festu zahraje se svým souborem Mime Prague, který prezentuje současnou českou pantomimu. Obor mimického 
divadla budou na festivalu dále prezentovat i Bolek Polívka, Spitfire Company či nové soubory mladých mimů jako 
například Mime Fatale. 
 
V Praze i v Poličce vyrazí mimové i do ulic, kde budou bavit kolemjdoucí. Součástí festivalu budou jako každý rok i 
workshopy vedené profesionálními lektory pro odbornou i laickou veřejnost. Povedou je lektoři z USA, Ekvádoru, 
Finska, Německa, Polska a České republiky. Mime Fest navazuje na několik málo mezinárodních festivalů 
mimického divadla konaných v naši historii. První se konal v roce 1969 v Praze a poslední v roce 1996 v Kolíně. 
Cílem festivalu Mime Fest je obnovení zapomenuté slavné éry české pantomimy, pokračování v její tradici a 
vytvoření platformy pro mimické umění. Usiluje o rehabilitaci téměř zapomenutého oboru, který dnes dokáže 
překvapit svou moderní podobou. 
  
Mime Fest byl finančně podpořen Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury Ekvádoru, Velvyslanectvím 
Egyptské arabské republiky v Praze, Ministerstvem kultury Egypta, Česko-německým fondem budoucnosti, 
Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury, Magistrátem hlavního města Prahy, městem Poličkou, Nadací 
Život umělce, Pardubickým krajem nebo společnostmi MasterCard a Cardmag. 
  
Organizátoři festivalu Mime Fest: 
Pontopolis, Palác Akropolis a Mime Club, o.s. 
Více informací o Mime Festu na www.mimefest.cz 
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BEZPEČNOST 

Společnost SONET získala bezpečnostní certifikát PCI DSS 

 

Brno, 28. srpna 2014 - Po úspěšném složení zkoušek získala společnost SONET certifikát o splnění 
bezpečnostní normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Certifikát potvrzuje 
vysokou úroveň zabezpečení procesů a technologií SONET a jejich soulad s nejnovějšími 

bezpečnostními trendy. Potvrzení o shodě s přísnými normami udělila 
českému leaderovi v oblasti platebních terminálůí k 31. červenci 2014 
firma QSA, která patří mezi akreditované zástupce NTT Security. 

 
Certifikace PCI DSS je mezinárodně uznávaný soubor bezpečnostních pravidel, jenž se vztahuje na všechny 
subjekty, které pracují s informacemi z platebních karet. „Certifikace PCI DSS pro nás znamená start 
dlouhodobého bezpečnostního závazku vůči našim zákazníkům a partnerům. Svět komunikačních 
technologií se vyvíjí rychlým tempem, se kterým je potřeba držet krok. Velmi pečlivě proto budeme 
sledovat další vývoj standardu PCI DSS, a zdokonalovat s ním ochranu platebního procesu,“ uvedl 
Viktor Kouřil, Chief Informatics Officer společnosti SONET.  
 
Díky nové certifikaci budou mít obchodníci i nakupující větší jistotu, že jejich transakce odolají pokusům o krádež 
dat. „Podle statistik v posledních letech stoupá počet skimmingových a phishingových útoků. 
Častější jsou i pokusy o krádež dat přímo při přenosu platebních údajů. Jakékoliv další zpřísnění 
standardu vítáme, protože bezpečnost je pro nás na prvním místě,“ dodává Kouřil. 
 
Standard PCI DSS vytvořily globální kartové společnosti z důvodu sjednocení systému pro hodnocení bezpečnosti 
dat u karetních plateb. Hlavním cílem standardu je zvýšení ochrany datových přenosů. Pravidla jsou aplikována na 
všechen software a zařízení v platebním procesu, jako jsou servery, sítě, aplikace i hardware. Bezpečnostní normy 
se přitom vztahují nejen na banky, které platební karty vydávají, ale i na poskytovatele platebních systémů a 
obchodníky. 
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Bankovní malware je na vzestupu 
 
Moskva/Praha, 1. července 2014 - Roste množství malwaru, který krade peníze uživatelům online 
bankovnictví. Vyplývá to z nejnovější zprávy Kaspersky Lab o bankovních online hrozbách. 
Ve sledovaném období od 19. dubna do 19. května 2014 zablokovala bezpečnostní řešení Kaspersky 
Lab 341 216 pokusů o spuštění bankovního malwaru na počítačích uživatelů. 
 
Ve srovnání s předchozím měsícem je to nárůst o 36,6%. Více než třetina napadených uživatelů byla v Brazílii, 
Rusku a Itálii. Analytici přičítají nárůst tohoto malwaru blížící se sezóně dovolených, kdy lidé častěji nakupují 
nejrůznější služby (například ubytování nebo letenky) na internetu. Je už pravidlem, že se kybernetičtí zločinci 
snaží ukrást detaily kreditních karet obětí pomocí trojských koní. Nejrozšířenějším byl ve sledovaném období opět 
Zeus (Trojan-Spy.Win32.Zbot), který si na konto připsal 198 200 útoků. Zhruba 82 300 uživatelů bylo napadeno 
trojany Trojan-Banker.Win32.ChePro a Trojan-Banker.Win32.Lohmys - programy šířenými pomocí spamu 
s předmětem „poplatky za bankovní služby“.  
 
Dalším způsobem odcizení bankovních dat je phishing, neboli rhybaření. Během sledovaného období zablokovaly 
produkty Kaspersky Lab 21,5 milionu těchto útoků a 10% z nich cílilo na informace o kreditních kartách uživatelů. 
Sledované období zvláště poznamenaly dopady události, která vážně ohrozila bezpečnost internetových 
platebních systémů - dříve nalezená zranitelnost v šifrovací knihovně OpenSSL. Ta umožňovala útočníkům přístup 
k vyrovnávací paměti zařízení, ať už to byl chytrý telefon, počítač či server. Zranitelnost Heartbleed nezanechává 
stopy a není stále jasné, jaká data a jaké množství bylo ukradeno. Většina společností, které tuto verzi OpenSSL 
používaly, doporučila klientům změnu hesel a pozorné sledování aktivit na účtech. Kvůli faktu, že několik hodin po 
objevení zranitelnosti neexistovala aktualizace a IT služby a finanční instituce ji poté instalovali se zpožděním, 
analytici očekávají, že v příštích měsících vzroste počet podvodných transakcí. 
 
Kaspersky Lab zveřejňuje měsíční zprávy o hrozbách v bankovním sektoru jako součást svých informačních služeb 
v rámci platformy Kaspersky Fraud Prevention. Ta poskytuje mnoha-úrovňovou ochranu elektronických plateb. 
Spojuje přitom serverové komponenty instalované na hardwaru finančních institucí, klientské aplikace pro 
koncová zařízení a právě speciální informační služby.  
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Digitální peněženka V.me v ČR v roce 2015 
 
K zemím, kde je služba již dostupná (Velká Británie, Francie, Španělsko, Polsko), se připojí dalších 
osm zemí. Pět ještě letos, tři v roce příštím. 
 
PRAHA, 17. července 2014 - Visa Europe dnes oficiálně potvrdila, že digitální peněženka V.me  
by Visa bude do konce roku 2014 spuštěna v Německu, Irsku, Norsku, Švédsku a Itálii. Na rok 2015 se chystají 
pilotní programy v Řecku, České republice a na Slovensku. Celkem tak bude služba V.me fungovat ve dvanácti 
evropských zemích. “Aktuálně jsme spolu s klíčovými bankami a internetovými obchodníky ve fázi 
intenzivního plánování. Rozjezd služby V.me by Visa pro české držitele karet by se měl uskutečnit 
do první poloviny příštího roku,” potvrdil informaci Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro 
Českou republiku a Slovensko. Visa Europe rovněž oznámila, že hodlá investovat dalších 200 milionů eur (bezmála 
5 a půl miliardy korun) do rozvoje digitálních plateb v Evropě. Zavede například program, jenž podpoří 
obchodníky v přijímání této služby, a tak dále rozšíří řady 20000 obchodníků, kteří již V.me by Visa přijímají.  
 
V.me by Visa je digitální peněženka, která umožňuje bankám a finančním institucím, aby tuto službu 
podporovanou Visou opatřily vlastním jménem a značkou. V současnosti funguje ve Velké Británii, Francii, 
Španělsku a Polsku. Průběžně byla nabízena vybraným zákazníkům účastnických bank, od roku 2015 se plánuje 
komerční uvedení služby. „Otázky přijímání a rozsahu služby představují dvě hlavní výzvy v rozšiřování 
digitálních peněženek. Nejdůležitější je pro nás rozšiřovat síť obchodníků, proto v evropských 
zemích dále investujeme do podpory toho, aby službu využívalo čím dál více firem“, uvedla výkonná 
ředitelka V.me by Visa Wendy Martinová. 
 
Evropská peněženka pro evropské zákazníky 

Tento týden rovněž americká Visa Inc. oznámila přejmenování V.me by Visa na Visa Checkout. Tento název se 
bude používat pro Spojené státy americké, Kanadu a Austrálii. „Věříme, že evropským zákazníkům máme nabízet 

evropskou peněženku. Proto jsme se rozhodli zachovat značku V.me by Visa i náš přístup 
orientovaný na banky,“ dodala Wendy Martinová. 

Aby se urychlilo přijímání služeb V.me by Visa, oznámila Visa Europe také založení Evropské 
pracovní skupiny pro interoperabilitu (European Interoperability Working Group). Tato iniciativa 

podpoří cíl Visa Europe podporovat celoevropskou součinnost lokálních řešení digitálních peněženek. 

„Dnešní sdělení odráží naše přesvědčení, že digitální peněženky hrají v budoucnosti plateb 
význačnou roli. V dlouhodobé perspektivě tvoří V.me by Visa zásadní součást naší digitální platební 
strategie. Je mi nesmírnou ctí, že budu předsedat nové Evropské pracovní skupině pro 
interoperabilitu. Visa tímto pokračuje v dlouholeté tradici předního aktéra v oblasti zavádění 
jednodušších a bezpečnějších plateb v zájmu spotřebitelů i obchodníků,“ uvedl ředitel digitálních služeb 
Visa Europe Steve Perry. 
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Cestující již dva roky navštěvují MasterCard salonek na pražském letišti. 
Klidová zóna salonku je k dispozici každý den od 5:30 do 23:30 

 
Praha, 17. července 2014 - Již dva roky využívají držitelé prémiových karet zdarma výhod salonku 

MasterCard® na Letišti Václava Havla. Od té doby sem zavítalo tisíce českých i 
zahraničních návštěvníků a jeho obliba stále roste. Návštěvníci se zde mohou 
občerstvit, komfortně vyřídit pracovní záležitosti nebo využít nový dětský koutek. 
Od začátku provozu byla obnovena část vybavení a přibyly i nové služby.  
 

Komfortní prostředí, které architektonicky navrhl Atelier FD, se nese v klasických barvách MasterCard. Návštěvníci 
nejvíce využívají občerstvovací pult, připojení wifi, tiskárnu, kopírku i počítače, pro rodiny s dětmi přibyl nový 
dětský koutek. Členové Elite programu mohou využít 10% slevu na standardní parkování nebo 20% na VIP část 
krytého Parkingu C. 
 
„MasterCard Lounge patří mezi klíčové výhody Elite programu. Zdarma ho ročně navštíví tisíce 
držitelů našich prémiových karet MasterCard - Gold, Platinum, World a World Elite. Cestující si velmi 
chválí přednostní průchod bezpečnostní kontrolou, absolutní 
soukromí, občerstvení a panoramatický výhled na letištní 
plochu.“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou 
republiku a Slovensko. 
 
MasterCard Lounge je přístupný cestujícím třídy Business Českých 
aerolinií, smluvních partnerů Českých aerolinií, členů aliance SkyTeam a 
dalších leteckých společností. Dále držitelům vybraných prémiových karet 
i 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. Majitelé prémiových karet se stávají členy 
Elite programu automaticky, jakmile platební kartu obdrží. Spolu s ní dostanou i kartu identifikační, která je 
opravňuje k využívání výhod. Další benefity mohou získat, pokud se registrují na stránkách programu 
www.eliteprogram.cz, to však není podmínkou. 
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Citi již tradičně oceněna jako nejlepší internetová banka  
pro spotřebitele i korporace a instituce v České republice  

 
PRAHA, 30. července 2014 - Citi v České republice získala v 15. ročníku soutěže časopisu Global 
Finance „World’s Best Internet Banks“ první cenu v kategoriích „Nejlepší internetová banka pro 
spotřebitele“ a „Nejlepší internetová banka pro korporace/instituce“. Citi bodovala i v dalších 
zemích střední a východní Evropy, kromě České republiky také na Slovensku, v Rumunsku, 
Bulharsku, Ukrajině a Rusku. Internetové bankovní služby Citi získaly v hlavních kategoriích letos 
celkem 87 ocenění v 77 zemích světa a dalších 37 ocenění v soutěžních podkategoriích v celkem 
šesti zemích. 
 
Citi je rovněž regionálním vítězem v kategoriích „Nejlepší on-line správa hotovosti”, „Nejlepší design webových 
stránek”, „Nejlepší mobilní bankovnictví” a „Nejlepší iniciativa informační bezpečnosti” v regionu střední a 
východní Evropy. 
 
„Citi v České republice byla vyhlášena časopisem Global Finance jako nejlepší internetová banka pro 
spotřebitele i korporace a instituce již potřetí. S rostoucím významem a neustálým rozšiřováním 
internetu se samozřejmě mění i způsob využívání služeb a produktů bank ze strany našich klientů. 
Ti dnes již mnohem častěji poptávají služby v oblasti digitálního bankovnictví a získaná ocenění 
české pobočky Citi jsou tak dalším milníkem na cestě, jejímž hlavním cílem je poskytovat klientům 
moderní a inovativní produkty a služby v prostředí internetu,“ říká Michal Nebeský, generální ředitel 
Citibank v České republice. 
 
Vítěze soutěže volila porota složená ze zástupců společnosti Infosys, světového lídra v IT technologiích, spolu 
s editory časopisu Global Finance. Hodnoceny byly pouze banky, které se do soutěže přihlásily, a to na základě 
kritérií jako strategie pro oslovení klientů a poskytování služeb na internetu, šíře produktového portfolia, 
úspěšnost v získávání klientů prostřednictvím nabídek inzerovaných na webových stránkách banky nebo design 
webových stránek a jejich funkcionalita.  
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Radek Sedlář, ředitel divize Digital Bank pro středoevropský region, k tomu dodává: „Vylepšování on-line 
kanálů patří mezi klíčové oblasti, do kterých neustále investujeme. I proto mohou nyní klienti Citi 
v České republice využívat výrazně inovované on-line bankovnictví, které je mnohem více 
uživatelsky přívětivé, přehledné a usnadňuje provádění bankovních operací, včetně vybraných 
investičních produktů, nejen z pohodlí domova, ale i třeba z kanceláře nebo na cestách.“  
 
Vítězové všech kategorií na lokální i globální úrovni budou slavnostně vyhlášeni 28. října 2014 v New Yorku a 
prezentováni v prosincovém vydání časopisu Global Finance. Více informací o časopise a soutěži je k dispozici na 
www.gfmag.com.   
 
Internetové bankovnictví Citibank Online 
 
Klienti Citi s novým internetovým bankovnictvím Citibank Online mohou využívat zcela nový modul pro investování 
do prémiového devizového produktu, který byl mimo jiné rozšířen o nové měny a dostupná on-line je i týdenní 
splatnost tohoto produktu. Dále mohou nakupovat i prodávat on-line podílové fondy, mají k dispozici detailní 
přehled o svém investičním portfoliu a možnost směny mezi 13 měnami rychle a pohodlně on-line. 
Citibank Online, které získalo kromě nových funkčností i zcela novou grafickou podobu, přináší nové funkce také 
v oblasti každodenních transakcí. Klienti tak mohou propojit svoji debetní kartu CitiCard s jakýmkoliv svým 
běžným účtem vedeným v cizí měně, který mají vedený u Citibank. Platby kartou jsou tak účtovány přímo na vrub 
vybraného účtu bez poplatků za konverzi. Navíc je možné provádět on-line SEPA platby (jednotné oblasti po 
platby v eurech). Přehlednější je také správa trvalých příkazů a inkas. 
 
Novinky jsou zde i pro držitele Citi kreditních karet. Prostřednictvím internetového bankovnictví mohou klienti nyní 
aktivovat svoji novou či obnovenou Citi kreditní kartu a nastavit si svůj A-PIN jen v několika snadných krocích. 
Nové internetové bankovnictví nyní také nabízí detailní přehled o splátkových programech nastavených na Citi 
kreditní kartě, on-line čerpání prémií a poskytuje přehled o všech benefitech ke kartám nabízených. V případě 
poškození či ztracení Citi kreditní karty ji lze nyní on-line zablokovat a požádat zároveň o kartu novou. 
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J&T BANKA spolu s MasterCard uvádí na český a slovenský trh novou 
prestižní kartu MasterCard World Elite 
 
Jako první na Slovensku a třetí v České republice uvádí na trh J&T BANKA spolu s MasterCard 

nejvýše postavenou prémiovou kartu MasterCard® World Elite. Nová karta 
s bezkontaktní technologií MasterCard® PayPass™ a elegantním designem 
kombinujícím matné a lesklé prvky přináší svým majitelům mnoho nadstandardních 
služeb, jako například life-style management od J&T Concierge či prestižní pojištění 
J&T Exclusive.   

 
„Privátní bankovnictví je především o unikátních produktech, zajímavých investicích a 
nadstandardních službách. Jsme proto velmi rádi, že se řadíme k prvním bankám v našem regionu, 
které tuto jedinečnou kartu svým klientům nabízí,“ komentuje Rastislav Vranka, manažer platebních 
karet J&T BANKY. 
 
„Naším cílem je nabízet jednotlivým zákaznickým segmentům atraktivní platební řešení, která 
konečný uživatel ocení. Pro segment privátního bankovnictví je měřítkem toho nejlepšího v oblasti 
placení karta MasterCard World Elite. Tato karta není běžně dostupná a je určena jen pro bonitní 
klienty privátního bankovnictví s těmi nejvyššími nároky. Jsme rádi, že si J&T BANKA zvolila tento 
produkt a přinesla jej svým významným klientům,“ říká Matouš Michněvič, ředitel pro produktová řešení 
MasterCard.  
 
Držitelé MasterCard World Elite mohou využívat nadstandardní službu J&T 
Concierge, která řeší oblast life-style managementu, například tedy 
zahrnuje pomoc s organizací cestování a volného času, nákupy, 
vzděláváním, správou nemovitostí či domácností. Služba concierge je 
k dispozici držitelům karty 24 hodin denně. S novou kartou je spojeno 
cestovní pojištění J&T Exclusive pro celou rodinu vytvořené ve spolupráci 
s pojišťovnou Generali Slovensko. Jeho výhodou je, kromě 
nadstandardních pojistných částek a celosvětového krytí, také možnost 
připojištění až 5 osob určených držitelem karty, na které se pojištění 
vztahuje v plné výši bez nutnosti cestovat s držitelem karty.  
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Zejména milovníci golfu pak jistě uvítají golfové pojištění J&T Golf, díky kterému mají držitelé karty řadu výhod 
nejen v podobě pojištění golfového vybavení, ale také pojištění odpovědnosti za škodu, storna turnaje, nebo hole 
in one či pojištění green fee. 
 
Další výhody spojené s vlastnictvím platební karty MasterCard World Elite jsou automatická členství v programech 
Priority Travel, který zahrnuje mezinárodní služby a výhody pro cestující jako jsou například hotelové slevy, slevy 
v autopůjčovnách nebo zabezpečení zavazadel či v programu Priority Pass, který jako jediný na českém trhu 
umožňuje bezplatný vstup bez omezení do více než 700 VIP salónků na letištích ve stovce zemí po celém světě, 
bez ohledu na leteckou společnost, třídu nebo letenku. V případě zpoždění nebo zrušení letu tak může držitel 
karty a jeho doprovod využít komfortního zázemí VIP salónků jak k práci, tak k odpočinku. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
 
 
 
 

Business karty snižuji náklady, ale podnikatele s nimi platí zatím jen 10% 
výdajů. MasterCard motivuje firmy k využití business karet prostředním 
programu Business Selection  

 
Praha, 28. srpna 2014 - MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách 

uskutečnila průzkum, který mapoval vztah podnikatelů a představitelů malých a 
středních firem k platebním kartám a jejich využívání. Průzkum ukázal, že ač 
společnosti platební karty využívají, platby jejich prostřednictvím tvoří jen okolo 
10% všech finančních transakcí. Zajímavé bonusy a výhody by ale toto chování 
mohly změnit. 

 
Z průzkumu vyplynulo, že v České republice podnikatelé i malé a střední podniky (SME s 5-20 zaměstnanci) 
platební karty ve své každodenní činnosti používají, ale příliš nerozlišují, o jaký typ karty jde, tj. jestli jde o osobní 
či firemní karty, debetní či kreditní karty. Jakoukoliv kartu používá 89% z nich, přičemž pouze 50% z nich má 
business card a to v průměru dvě karty na jednu společnost. Využití prémiových karet je ještě menší - jen 12%. 
Nejpreferovanějším způsobem plateb u tohoto segmentu jsou bankovní převody, které tvoří dvě třetiny všech 
transakcí, což také většina firem, které karty nemají, uvádí jako hlavní důvod. Oblíbené jsou dále hotovostní 
platby (v průměru 20%) a teprve na třetím místě jsou platby kartami (10%).  
 
„Podnikatelé platební kartou nejčastěji platí za pohonné hmoty a v obchodech, třetina společností 
je také využívá k úhradě ubytování v hotelech a při nákupu zboží na internetu“, říká Matouš 
Michněvič, manažer pro produktová řešení MasterCard Česká republika a Slovensko. „Využití platebních 
karet přináší firmám řadu výhod jako je přehlednost v účetnictví, ochrana prostředků - zaměstnanci 
již neztrácí hotovost a ochrana proti zneužití prostředků zaměstnancem. Držitelé všech MasterCard 
Business karet navíc těží z výhod programu MasterCard Business Selection. Ten zaručuje velké 
množství jedinečných nabídek pro malé a střední podniky od partnerů jako je Google, Microsoft, 
DHL a dalších, telefonickou asistenci a volné vstupy do letištních salónků v Praze a ve Vídni 
zdarma.“ dodává Michněvič. Do programu MasterCard Business Selection se mohou firmy a držitelé Bussines 
karet registrovat zde: https://business.mastercard.cz 
 
Podnikatele a firmy motivují k placení kartou bonusy 
 
Většina společností v tomto segmentu ale deklaruje, že kdyby byly k používání business karet motivovány bonusy 
a výhodami, byly by ochotné své chování změnit. A jaké výhody by považovaly za adekvátní? Dvě třetiny velmi 
malých společnosti a 57% středních podniků by nejvíce motivovaly peníze zpět při platbách u obchodníků v 
hodnotě alespoň 1% z utracené částky a slevy na pohonných hmotách ve výši kolem 2 - 3%. V úvahu připadají i 
slevy na telekomunikační služby. V případě věrnostních programů spojených s platebními kartami by 65% firem 
jako bonus opět uvítalo peníze zpět a v rámci slevových programů by 76% firem uvítalo omezený počet partnerů, 
ale s vysokými odměnami. „Výhoda za platbu kartou v podobě cash-back je nyní již běžná u 
spotřebitelských platebních karet. Na business kartách tato výhoda ještě není častá.“ říká Matouš 
Michněvič, manažer pro produktová řešení MasterCard Česká republika a Slovensko. 
 
Zhruba třetina podnikatelů, malých a středních firem uvádí, že v rámci jejich podnikání několikrát do roka cestuje 
letadlem a již využívá nebo by využívala volného vstupu do salonku na letišti, pokud jej mají jako benefit ke své 
kartě. Proto MasterCard na svých kartách MC Business, Maestro Business umožňuje vstup do letištního salonku 
v Praze a ve Vídni zdarma. Tento benefit je v rámci celé Evropy unikátní. Standartně vstup do letištního salonku 
stojí více jak 25 EUR. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
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Charitativní akce s podporou Visa Europe 
 
Společnost Visa Europe věnovala částku 150 000 korun prostřednictvím akce Nákupy Ona Dnes 
společnosti MAFRA a.s Nadaci Terezy Maxové dětem. Tato charitativní akce probíhá již druhým 
rokem. Vybraný obnos je určený na projekt pro zvýšení finanční gramotnosti matek v Azylovém 
domu Vysočina. Peníze nadace využije také na doučování a volnočasové aktivity pro jejich děti. Na 
charitativní částku přispíval každý, kdo během březnové akce Nákupy Ona Dnes, které byla Visa 
Europe generálním partnerem, platil kartou VISA. 
 
Konečnou částku 150 000 Kč předal v pátek 27. června 2014 zástupcům Nadace Terezy Maxové dětem formou 
šeku manažer rozvoje trhu společnosti Visa Europe František Jungr. 
 
„Jsme rádi, že se nám pro Nadaci Terezy Maxové dětem podařilo získat vytyčenou částku 150 tisíc 
korun. Projekty nadace považujeme za dlouhodobě velmi přínosné, o to více nás těší, že jsme mohli 
dětem pomoci právě jejím prostřednictvím. Visa Europe se kromě své role technologického 
inovátora v oblasti platebního styku zaměřuje na podporu charitativních projektů a dobrovolnických 
aktivit v různých oborech. Prostřednictvím své firemní společenské odpovědnosti přispívá k rozvoji 
občanské společnosti a potažmo růstu ekonomického potenciálu celé země. V těchto svých snahách 
klade důraz zejména na ochranu mladých lidí a zlepšení jejich postavení ve společnosti,“ uvedl 
František Jungr, manažer rozvoje trhu společnosti Visa Europe. 

Na obrázku František Jungr (Visa Europe), Petra Zapletalová (Nadace Terezy Maxové ) a Lenka Tréglová (Ona Dnes). 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 
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Bankovní platební karta nahradí jízdenku 
 
Papírové jízdenky nebo čipové karty typu Opencard mohou být výhodně nahrazeny bezkontaktními 
platebními kartami, vyplývá z unikátní studie Pracovní skupiny pro použití bankovních 
bezkontaktních karet ve veřejné dopravě. 
 
Praha, Česká republika, 4. července 2014 - Vzhledem k trendům ve společnosti se bezkontaktní bankovní karty 

mohou stát odpovědí na požadavky moderních přepravních systémů velkých měst a regionů, 
tvrdí autoři nejnovější studie, ve které jsou zhodnoceny jak domácí, tak zahraniční způsoby 
plateb jízdného ve veřejné dopravě. Studie s podporou České spořitelny vznikala od konce 

roku 2013 v Pracovní skupině pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě. Členy skupiny jsou 
městské dopravní podniky, dopravci, organizátoři integrovaných dopravních systémů, objednatelé veřejné 
dopravy a systémy bankovních karet v České republice. Skupina se zabývala nejen situací v oblasti 
bezkontaktních bankovních karet, ale hodnotila i způsoby placení městského jízdného například v Polsku (Varšava 
a Vratislav), Spojených státech (Chicago), Velké Británii (Londýnská Oyster Card). Podle studie je trendem 
v placení ve veřejné dopravě přechod z tzv. „distribuovaného privátního systému“ na systém otevřený. „V 
privátním systému neboli uzavřeném systému si musí cestující pořídit zvláštní kartu, kterou mu 
vydá město nebo dopravce. Na tuto kartu si pak nahraje kupóny nebo určitou finanční částku – 
informace jsou tak předávány mezi karty a akceptační terminály. Naproti tomu v otevřeném 
systému s bankovními kartami cestující použije kartu, kterou již má od své banky. Na kartu nemusí 
nic nahrávat, ani se předem registrovat. Bankovní kartu přiloží ve vozidle nebo na nástupišti a karta 
slouží jako jízdenka. Může si také koupit ke kartě kupón a bankovní karta funguje jako 
tramvajenka. Údaje o cestovních dokladech jsou uloženy centrálně a cestující je může spravovat 
třeba přes web nebo mobilní telefon,“ objasňuje popsanou metodu koordinátor skupiny a nezávislý odborník 
na elektronické platební systémy Martin Procházka. 
 
Inspirací pro Prahu je Londýn 
Dobrým příkladem přechodu na placení bezkontaktními kartami je veřejná doprava v Londýně. Od roku 2012 
zavedl londýnský dopravní podnik Transport for London (TfL) placení bezkontaktními kartami v autobusech. 
Během letošních prázdnin se bezkontaktními kartami začíná platit i v londýnském metru a ve všech dalších 
prostředcích městské dopravy.  Karta Oyster, londýnská obdoba pražské Opencard, kterou se platilo od roku 
2003, tak bude postupně nahrazena modernějším systémem, na jehož realizaci londýnský dopravní podnik 
spolupracoval s Visa Europe, jako největším platebním schématem ve Velké Británii.  „Na základě našich 
zkušeností bychom Praze doporučovali ne zůstat na půli cesty, tak jako je tomu nyní, ale rovnou 
vystoupit na nejvyšší možný stupeň – to znamená podobně jako například v Londýně využívat 
bezkontaktní bankovní platební kartu ve veřejné dopravě. Pro cestující je to jednodušší a 
komfortnější a město nemusí řešit vydávání a správu karet. Podle informací od dodavatelů 
dopravních systémů by došlo k úsporám v řádech desítek milionů korun.“ informuje Marcel Gajdoš, 
regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. „Rádi se budeme podílet na zpracování 
studie, která posoudí přínosy zavedení bankovních karet,“ dodal Marcel Gajdoš. Navrhovaný otevřený 
systém eliminuje jakékoli další prostředníky, protože využívá přímého platebního kanálu k bankovnímu či jinému 
účtu cestujícího. Rovněž není potřeba jakákoli další doplňující infrastruktura pro elektronické peněženky, které 
jsou v některých regionech ČR ve veřejné dopravě používány. „Pokud se ukáže, že cestující neměl na svém 
účtu dost prostředků, pak jeho první jízdu banka dopravci uhradí. Odbavovací systém pak 
cestujícímu nedovolí další jízdu,“ dodává Procházka. 
 
Praha může využít bankovní karty rychleji než další regiony 
 
V Praze lze na nový systém naskočit velmi rychle. Nezavedla totiž zatím elektronickou peněženku  
a Opencard využívá pouze jako nosič kupónů. Proto by změna na 
otevřený systém byla méně náročná, než je tomu v jiných regionech 
se zavedenou dopravní kartou. Kromě toho velká část Pražanů 
vlastní bezkontaktní kartu již nyní. „Co se týká bezkontaktního 
placení, je Česká republika evropským lídrem. Z hlediska 
Evropy máme nejlepší infrastrukturu pro přijímání 
bezkontaktních karet, máme nejvíce plateb za měsíc. Z toho 
jasně vyplývá, že bankovní karty jsou pro Prahu 
životaschopnou variantou,“ uvádí  ředitel kartového centra České 
spořitelny Miloslav Křečan. A nejen Praha, v České republice je 
nyní 2,1 milionu bezkontaktních Visa karet a do dvou let se očekává, 
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že naprostá většina karet bude bezkontaktních. Do konce roku 2017 budou také všechny platební terminály 
bezkontaktní, což zajistí, že bezkontaktní platebními kartami bude možné platit všude. Studie je nyní dána 
k dispozici provozovatelům a objednatelům veřejné dopravy, bankám, dodavatelům technologií a další odborné 
veřejnosti. Dalším krokem je zpracování konkrétních projektů ve veřejné dopravě, které by přizpůsobily popsané 
metody regionálním podmínkám veřejné dopravy, jako jsou tarif a používaný odbavovací systém. Studii bude 
Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě i nadále doplňovat o zkušenosti 
získané v budoucích projektech.  
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mBank Polsko zavádí řešení na bázi multifaktorového 
ověřování od společnosti HID Global pro zabezpečené 
internetové a mobilní bankovnictví 
 

ActivID® DisplayCard tokeny společnosti HID Global nabídnou klientům korporátního bankovnictví 
mBank pokročilé řešení na bázi multifaktorového ověřování pro zajištění zabezpečeného přístupu 
k internetovým a mobilním bankovním účtům.  
 
Společnost mBank plánuje i nadále spolupracovat se společností HID Global a rozšířit svou nabídku 
korporátního bankovnictví o nová pokročilá řešení pro klienty retailového bankovnictví. 
 
Token je vybaven touchpadem pro bezpečné zadání PIN kódu a snadno se vejde do peněženek 
zákazníků. Token je přenosný a tak kdykoli či kdekoli umožní přístup k jejich internetovým 
bankovním účtům.   
 
AUSTIN, Texas, 16. července 2014 - společnost HID Global ®, jež je celosvětovým lídrem v oblasti řešení  
bezpečné identifikace, dnes oznámila, že přední polská bankovní společnost mBank (součást německé skupiny 
Commerzbank http://en.wikipedia.org/wiki/Commerzbank), úspěšně zavedla ActivID® DisplayCard 
tokeny od firmy HID Global.  Tokeny zajistí klientům korporátního bankovnictví mBank pokročilé řešení na bázi 
multifaktorové autentizace k zajištění zabezpečeného přístupu k internetovým i mobilním bankovním účtům. 
Společnost mBank s centrálou ve Varšavě patří mezi průkopníky v oblasti služeb korporátního bankovnictví v 
zemi. V roce 2013 mBank získala od organizace Efma a společnosti Accenture prestižní ocenění „The Most 
Disruptive Innovation“ za projekty a iniciativy v oblasti retailových finančních služeb, jež radikálně mění a nově 
vymezují způsob podnikání v této oblasti. 
 
Cílem mBank bylo najít velmi bezpečné, pohodlné a inovativní řešení autentizace pro internetové a mobilní 
bankovnictví, které lze snadno implementovat. Tokeny ActivID DisplayCard společnosti HID Global byly vybrány 
na základě nejpřísnějších požadavků společnosti mBank a také díky jedinečnému patentovanému algoritmu HID 
Global, jenž dokázal spolupracovat se serverovým systémem společnosti mBank. Firma HID Global byla navíc 
bankou uznána jako renomovaná značka nabízející silnou autentizaci a pokročilou ochranu proti podvodům na 
základě dlouhodobého působení v dané oblasti a úspěšných implementací v posledních deseti letech. „HID 
Global je důvěryhodná a uznávaná značka, jež nabízí nejlepší řešení na trhu.  ActivID®DisplayCard 
tokeny bylo možné snadno integrovat do bankovních řešení společnosti mBank“, prohlásil Aleksander 
Gawroński, ředitel elektronického bankovnictví v mBank. „Díky společnosti HID Global můžeme svým 
klientům korporátního bankovnictví nabídnout pokrokovou, pohodlnou a bezpečnější metodu 
multifaktorového ověřování identity při přístupu k 
jejich účtům na internetu a v mobilních 
telefonech.“  
 
„Jsme velmi hrdí, že jsme se mohli účastnit 
projektu mBank, jedné z nejdůvěryhodnějších 
polských bank, a to dodáním pokročilého a 
inovativního řešení autentizace usnadňující 
korporátním klientům práci s internetovým 
bankovnictvím. Řešení pro ověřování identity od 
společnosti HID Global se na trhu konzistentně 
osvědčuje jako nejspolehlivější a velmi 
důvěryhodné“, shrnuje Harm Radstaak, generální 
ředitel HID Global pro oblast EMEA. Díky tokenům ActivID 
DisplayCard mohla mBank svým klientům korporátního 
bankovnictví nabídnout  autentizační řešení ověřování ve 
stylu kreditní karty . Token je vybaven touchpadem pro 
bezpečné zadání PIN kódu, snadno se vejde do 
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peněženek zákazníků. Je přenosný a tak kdykoli či kdekoli umožní přístup k jejich internetovým bankovním účtům. 
Neustálé vylepšování zákaznických služeb ze strany  mBank vede ke zvýšování spokojenoti zákazníků a následně 
se odráží v udržování  jejich věrnosti. Tokeny ActivID DisplayCard eliminují potřebu speciálních čteček a pro 
mBank představují nákladově efektivní řešení „vše v jednom“.   
 
Na základě dlouhodobých úspěšných vztahů se společností HID Global plánuje mBank s firmou HID Global i 
nadále spolupracovat a rozšířit svou nabídku korporátního bankovnictví o nová pokročilá řešení pro své klienty 
retailového bankovnictví. Chcete-li získat další zprávy ze společnosti HID Global, navštivte naše mediální centrum, 
přečtěte si náš  blog, přihlaste se k odběru informačního kanálu, shlédněte videa a sledujte nás na sociálních 
sítích Facebook, LinkedIn či Twitter. 
 
cardmag l roman kotlán l HID Global 
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MasterCard představuje nové možnosti řešení plateb ve veřejné dopravě v 
České republice 

 
Praha, 26. června 2014 - Jaká je aktuální situace ve veřejné dopravě v České republice? Jakým 

způsobem je možné jí zefektivnit a zjednodušit s ohledem na zákazníky i dopravce? 
Jak využít světových trendů a zkušeností společnosti MasterCard ze zahraniční? 
Tyto otázky řeší 7. ročník projektu MasterCard česká centra rozvoje. Na vhodných 
řešeních pro veřejnou dopravu v České republice s MasterCard spolupracuje 
Středisko regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 
V analýze, kterou v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje zpracovala Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se uvádí, že v roce 2013 přepravila veřejná hromadná doprava v ČR 2,7 miliardy osob. Vozidla veřejné dopravy u 
nás ročně najezdí více než 400 mil. km, což je delší vzdálenost než ke Slunci a zpět. Veřejná doprava je proto 
významným tématem na národní i regionální úrovni.  
 
„Aktuálně v regionální veřejné dopravě existuje jedenáct krajských a tři meziměstské systémy 
integrované dopravy, které pokrývají 70% území České republiky, integrující více než 200 dopravců 
a 112 systémů městské hromadné dopravy. V systémech existují výrazné odlišnosti jak v hloubce 
integrace, tak i  platebních způsobech.“ říká Martina Kirchrathová, Commerce Development Director 
MasterCard pro Českou republiku a Slovensko. „Regionální veřejná doprava v České republice je 
roztříštěná, to je neefektivní. Vzájemně nekompatibilní řešení jsou hrozbou pro další rozvoj a vyšší 
komfort ve veřejné dopravě,“ dodává Milan Damborský z Vysoké školy ekonomické v Praze.  
 
Pět z těchto integrovaných dopravních systémů má vlastní karty, například Opencard v Praze nebo Plzeňská karta 
v Plzni. Řada dopravců má pak další vlastní karty. Vedle toho mají cestující možnost platit za jízdenky pomocí SMS 
a různých mobilních aplikací. Nicméně bankovní karty v ČR zatím nelze použít ani pro platbu v automatu na 
jízdenky, ani přímo v dopravních prostředcích. V dnešní době, kdy si lidé stále více zvykají a preferují 
bezhotovostní - a nyní již i bezkontaktní - platby, je toto mnoha cestujícími vnímáno jako nepohodlné.  
 
Bezkontaktní řešení MasterCard pro oblast dopravy 
Společnost MasterCard má velmi bohaté zkušenosti se zaváděním bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě v 
různých zemích světa již od roku 2005, kdy poprvé představila co-brandovanou hybridní platební kartu na Tchaj-
wanu ve spolupráci s Taipei Smart Card Corporation. Ta platila nejen na všech linkách veřejné dopravy ve městě 
Tchaj-pej, ale šlo s ní i nakupovat v obchodech. Od té doby již podobným způsobem zavedla úspěšná řešení pro 
městská dopravní centra v dalších zemích Asie a Tichomoří, v Kanadě, v Latinské Americe a Karibiku, ve 
Spojených státech a v Evropě například ve Francii, Itálii, Velké Británii, Turecku, Rusku, Polsku a na Slovensku, 
kde se podílela na projektu Bratislavské městské karty. Bratislavská městská karta je vydávána od začátku roku 
2011 a má nejen aplikaci pro veřejnou dopravu, ale lze s ní uplatnit slevu na vstupném do městské zoo, do galerií 
a muzeí i u obchodních partnerů. Rovněž slouží jako průkazka do knihovny. „Inovativní řešení 
bezkontaktních plateb s technologií Paypass™ se uplatňují v dopravních systémech po celém světě 
hned z několika důvodů,“ dodává Martina Kirchrathová. „Nabízejí totiž příležitosti ke snížení 
provozních nákladů, zvládání rizik a finančního řízení dopravních podniků, zároveň také přispívají k 
větší plynulosti dopravy a pohodlí pro cestující.“  
 
Využít se dají jak v metru, tak v příměstských vlacích, v tramvajích, autobusech, taxících, na trajektech, 
v parkovacích zařízeních a u mýtných stanic. Výhodou řešení společnosti MasterCard je i to, že globální strategie 
pro oblast dopravy podporuje celou řadu řešení - například hybridní, co-brandované, retailové či předplacené. 
Tato řešení lze upravit pro mnoho různých akceptačních scénářů, z nichž každý má složité specifické nároky. 
Každé řešení přitom nabízí výhody plynoucí z projektové koordinace, rychlosti, bezpečnosti, ale také zapojení 
marketingu sítě MasterCard. V neposlední řadě zapojení otevřených standardů MasterCard limituje korupční 
prostor a městu i dopravním podnikům poskytuje flexibilitu ve volbě dodavatelů. 
 
Výhody vnímají i cestující, pro které je bezkontaktní způsob placení tím ideálním, protože je jednoduchý, rychlý a 
bezpečný. To potvrzují i čísla z průzkumu, který uskutečnila firma Harris Interactive: 
 
66% cestujících v USA, 83% cestujících v Singapuru a 88% v Jižní Koreji by k placení používalo bezkontaktní 
prostředky; 
 
72% procent dotazovaných si přejí, aby se ve všech systémech místní hromadné dopravy mohlo platit jen jednou 
kartou; 
 
cestující v USA odhadují, že při používání bezkontaktního placení by v hromadné dopravě ušetřili celé dva dny (50 
hodin) ročně. 
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Projekt MasterCard česká centra rozvoje se již sedmým rokem věnuje hodnocení ekonomické situace českých 
krajů a měst. V letošním roce se zaměřuje na analýzu systémů veřejné dopravy ve všech 14 krajích. Cílem studie 
je poskytnout vzájemně srovnatelné informace, které budou užitečné pro dopravce i zastupitele krajů a krajských 
měst.  Hlavními řešenými tématy jsou fungování dopravních systémů, rozsah služeb pro cestující, platební 
prostředky, financování a další témata specifická pro jednotlivé kraje. Metodika projektu stejně jako v minulých 
letech vzniká na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
 
 
 

Polovina Čechů chce mít možnost ve veřejné dopravě platit bezkontaktně. 
Nový automat na jízdenky v Liberci umožňuje bezkontaktní platby 

 
Praha, 24. srpna 2014 - Podle průzkumu MasterIndex, který si každoročně nechává 

zpracovat MasterCard®, by chtělo 52 % Čechů platit ve veřejné dopravě 
bezkontaktní platební kartou. Společnosti MasterCard, ČSOB, 
Mikroelektronika a Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
(DPML) tento trend následují a dnes uvádí do provozu nový bezkontaktní 

prodejní automat na nákup jízdenek MHD. 
 
Liberec je po Praze teprve druhým městem ČR, které nabídne zákazníkům městské hromadné dopravy možnost 
zaplatit za jízdenku z prodejního automatu bezkontaktní platební kartou. 
Automat je umístěný na terminálu MHD Fügnerova v Liberci. Vedle možnosti 
bezkontaktního placení je stejně jako doposud možné provést i platbu mincemi. 
Prodejní automat umožňuje zakoupení papírových jízdních dokladů pro zónu 
Liberec a relaci Liberec - Jablonec. Automat pořídil DPMLJ za výrazné podpory 
společností MasterCard a Československá obchodní banka. 
 
„Bezkontaktní placení je v České republice velmi úspěšné, dokládá to 
i fakt, že každá druhá transakce u obchodníků je provedena 
bezkontaktní kartou. Z hlediska budoucího rozvoje veřejné dopravy je 
proto implementace moderních platebních prostředků naprosto 
klíčová,“ říká Martina Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení 
ze společnosti MasterCard. Podle statistik Sdružení pro bankovní karty je na 

domácím trhu vydáno více než 2,5 mil. 
bezkontaktních karet MasterCard, které lze 
využít pro bezkontaktní platby ve více než 
56 tisíc obchodních míst. Ve 2. čtvrtletí bylo uskutečněno téměř 24 mil. 

bezkontaktních transakcí kartami s bezkontaktní technologií PayPass™ v objemu přes 12 miliard Kč. 
 

„ČSOB a Era mají v oblasti bezkontaktních plateb bohaté zkušenosti. Cílem všech 
našich inovací v této oblasti je zvyšovat komfort uživatelů a postupně umožnit 
akceptaci karet i v odvětvích či místech, kde to dosud nebylo možné nebo 
obvyklé. Věříme, že jednoduché, pohodlné a rychlé zaplacení jízdenek 
bezkontaktní kartou občané i návštěvníci Liberce ocení a že podobných 

jízdenkomatů bude přibývat, stejně jako měst, kde se s nimi cestující budou moci 
setkat,“ říká Roland Katona, manažer Acquiring a e-commerce ČSOB a Ery. 
 
Dopravní podnik se pro toto řešení rozhod i z důvodu, že v České republice se v posledních letech masivně 
nahrazují kontaktní platební karty kartami bezkontaktními. Vedle využívání SMS jízdenek je používaní bezkontaktní 
karty dalším inovativním řešením, které chce dopravní podnik vyzkoušet. „Liberečanům, kteří cestují MHD 
jen občas, se tak nabízí další možnost nákupu jízdenky a zahraničním návštěvníkům města, kteří 
přijíždějí do Liberce většinou na krátkou turistickou návštěvu, nabídneme komfort v nákupu 
jízdenky bez nutnosti výměny peněz, což právě zahraniční turisté určitě ocení,“ ohodnotil přínos nové 
služby náměstek Statutárního města Liberce, Jiří Šolc. 
 
„S každým inovativním prvkem se snažíme přivést další a další cestující do MHD. Dopravní podnik se 
také aktivně zabývá podporou cestovního ruchu v Liberci a k tomu by měl sloužit tento jízdenkový 
automat. Prodávané jízdní doklady jsou nabízeny vedle českého jazyka i v jazykových mutacích 
angličtina, němčina, polština, což v turisticky navštěvovaném Liberci může být vítáno tradičními 
návštěvníky města z Německa a Polska,“ vyzdvihl rozšíření služby Roman Šotola, předseda představenstva 
DPMLJ. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
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HID Global  
 

HID Global® je spolehlivým dodavatelem inovativních produktů, služeb, řešení a know-
how souvisejících s tvorbou, správou a využitím bezpečné identity pro miliony zákazníků 
po celém světě. Společnost působí v oblasti fyzického a logického řízení přístupu včetně 
silné autentizace a správy identit, potisku a personalizaci  karet, systémů řízení pohybu 
návštěvníků, vysoce zabezpečených občanských a jiných státem vydávaných   průkazů a 
identifikačních technologií RFID pro identifikaci zvířat či průmyslové a logistické 
aplikace. Mezi hlavní značky patří ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, 
LaserCard®, Lumidigm® a HID®. Společnost HID Global s centrálou v texaském 
Austinu má přes 2 200 zaměstnanců po celém světě. Jednotlivá  mezinárodní 
zastoupení nabízejí podporu ve více než 100 zemích světa. Společnost HID Global® je 
jednou ze značek skupiny ASSA ABLOY. Více informací naleznete na webové adrese 
www.hidglobal.com 
 

Současné akvizice posilují pozici HID Global a rozšiřují nabídku o nová  inovativní řešení 
 
Nedávno proběhli  2 významné akvizice, které ještě vice posilují postavení HID Global na trhu.  Lednovou událostí 
byla akvizice společnosti  IdenTrust, Inc. (IdenTrust®).  “Akvizice společnosti  IdenTrust, Inc. 
(IdenTrust®) doplňuje predchozí akvizici firmy ActivIdentity, čímž se významně posílilo postavení 
HID Global v oblasti bezpečné autentizace a poskytlo nám tak možnost využití digitální identity na 
bázi otevřených standardů “, říká Denis Hébert, President a CEO HID Global. IdenTrust je největším 
dodavatelem digitálních identit programu ECA (External Certification Authority) ministerstva obrany, správy 
základních služeb programu ACES (Access Certificates for Electronic Services) a poskytuje řešení pro správu 
identit pro více než dvacet největších světových finančních institucí.  Ve Spojeném království zabezpečují digitální 
certifikáty IdenTrust přes šest miliard platebních transakcí ročně v celkové hodnotě přesahující 7 bilionů dolarů.  
IdenTrust zůstává nezávislou společností v rámci skupiny HID Global.  Akvizice doplňuje zkušenosti i společnosti 
HID Global v oblasti infrastruktury veřejných klíčů (PKI) při kontrole identity a navíc je rozšiřuje o možnost 
vydávání.  Firma IdenTrust poskytuje   společnosti HID Global technologii PKI pro správu klíčů čímž dochází ke 
zlepšení zabezpečení SDI na jedné straně a schopnosti dodávat   mobilní klíče pro správu zařízení na straně 
druhé.   Mezi společnostmi HID Global a IdenTrust existuje vysoká úroveň součinnosti. Akvizice firmy Lumidigm 
proběhla v únoru 2014. Výsledkem je rozšíření portfolia ověřování identity společnosti HID Global v prostředích 
vyžadujících  velmi vysoké zabezpečení a připravenost poskytovat celou řadu nových řešení.   
 
Lumidigm® je světový lídr v oblasti řešení ověřování využívajících multispektrální zobrazovací technologie, 
software a biometrické snímače otisků prstů k ověřování identity s velmi vysokou 
přesností .  Tato akvizice rozšiřuje portfolio společnosti HID Global a umožňuje 
dodávání celé řady nových řešení zabezpečené identifikace. Lumidigm přináší 
jedinečné funkce pro inteligentní získávání a ověřování biometrických otisků prstů 
včetně patentované technologie překonávající problémy vznikajícími  v náročných 
podmínkách.  Osvědčené produktové portfolio firmy Lumidigm posílí stávající 
nabídku silné autentizace  společnosti HID Global.  Cílem společnosti HID Global je 
rozšíření osvědčené a patentované multispektrální zobrazovací technologie 
Lumidigm za hranice snímání otisků a využití založených na manuální interakci do mnoha dalších aplikací.   
 
Řešení pro online bankovnictví od společnosti HID Global  
 
Ověřovací zařízení ActivID® Authentication Appliance  společnosti HID Global je online řešení pro kontrolu 
identity zaměřené na poskytovatele  finančních  služeb.  ActivID® Authentication Appliance poskytuje vícevrstvou 
univerzální a integrovanou platformu pro autentizaci pro bankovní sektor. Nabízí adaptivní strategii zabezpečení 
odkudkoli a z  čehokoli. Tento přístup se zaměřuje na potřeby bankovních klientů vyžadujících pohodlný a 
bezpečný přístup k vlastním účtům on-line nebo prostřednictvím  svých mobilních telefonů, a také pro cloudové 
aplikace spolu s ochranou před hrozbami a útoky škodlivého softwaru. Jedná se o inovativní, průkopnické a 
jedinečné řešení napomáhající bankám udržet si důvěru zákazníků se současným zajištěním podpory přístupu k 
jejich účtům. 
 
Řešení na bázi zařízení  ActivID® Authentication Appliance  bylo strategicky navrženo s cílem nabídnout jednotný 
přístup pomocí integrované ověřovací platformy, jež zajistí nákladově efektivní provoz např. při centralizovaném 
řízení zabezpečení v prostředích vícekanálového bankovnictví. Umožňuje také snadnou správu pověření napříč 
širokým spektrem uživatelů a typů zařízení se současným zabezpečením náležité ochrany proti rizikům. Zařízení je 
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kompatibilní se SAML v2 pro cloudové aplikace a je k dispozici jako hardwarové či virtuální zařízení. Přináší 
integrovanou podporu otevřených protokolů a zajistí jejich snadnou integraci v rámci podnikové infrastruktury 
včetně platforem internetového bankovnictví. Společnost HID Global rovněž nabízí volitelnou službu detekce 
hrozeb k identifikaci zařízení v reálném čase a ochraně proti škodlivému softwaru s cílem omezit nebezpečí 
podvodu. Díky pěti vrstvám ověřování přístupu splňuje požadavky na dodržování právních předpisů, jako jsou 
např. FFIEC, PCI DSS a ekvivalentní směrnice, zásady a direktivy k zabezpečení přístupu k sítím, aplikacím a 
službám on-line. 
 
Těchto pět kritických vrstev pro skutečné multifaktorové ověřování umožňující důvěryhodné transakce online 
tvoří: silné ověřování uživatele, pokročilé ověřování zařízení, ochrana prohlížeče proti škodlivému softwaru 
nabízející bankám základní ochranu proti útokům typu MitB (Man-in-the-Browser), ověřování v úrovni transakce/
inteligence založené na vzorcích a zvyšování odolnosti aplikací.  
Řešení na bázi  ActivID® Authentication Appliance  přináší bankám klíčové výhody prostřednictvím řady 
bezpečnostních mechanismů. Patří mezi ně flexibilní a centralizovaná kontrola zabezpečení vícekanálového 
bankovnictví, služba detekce hrozeb v reálném čase (sestávající z pokročilé a diskrétní identifikace zařízení či 
detekce škodlivého softwaru), ověřování mimo pásmo k zabezpečení v transakční úrovni, podpora komplexní 
škály metod ověřování (dvojúrovňové hardwarové tokeny založené na standardech OATH), softwarové (např. 
mobilní) tokeny, forenzní analýza zařízení a možnosti jednorázového SMS hesla (OTP) mimo pásmo k zajištění 
nákladově co nejefektivnějšího řešení rizik.  ActivID® Authentication Appliance společnosti HID Global nedávno 
vyhrálo ocenění za nejinovativnější produkt zabezpečení a 
řízení rizik za rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví -
 Security and Risk.  V porotě zasedli klíčoví odborníci v 
bankovním sektoru z celé oblasti EMEA.  Získané ocenění je 
uznáním skvělého řešení a zároveň oslavou úspěchu a inovací 
v bankovním sektoru. 
 
HID Global získala rovněž nejvyšší ocenění společnosti 
CEB TowerGroup v kategorii hodnocené uživateli za nejlepší 
vícevrstvou autentizaci a neustálou detekcí rizik na všech 
úrovních servisních kanálů.Samoobslužné vlastnosti systémů 
HID Global navíc zákazníkům poskytují intuitivní správu 
přihlašovacích údajů. Společnost CEB TowerGroup rovněž 
označila proces ověřování zařízením ActivID od HID Global jako od základu spolehlivý, jenž do budoucna firmám s 
různými potřebami implementace či rozmanitými stávajícími staršími verzemi systémů nabídne funkce podporující 
externí autentizaci a flexibilitu. Řešení společnosti HID Global na bázi   ActivID® Authentication Appliance  
podpořila také firma Temenos Group AG (přední poskytovatel bankovních softwarových systémů pro retailové, 
korporátní a soukromé banky) jako „upřednostňovaného partnera pro autentizaci“, jenž zákazníkům společnosti 
Temenos vyplnil očekávání vyváženosti požadavků na pohodlí a bezpečnost. Se zařízením ActivID® společnosti 
HID Global získají banky ucelené a komplexní řešení zabezpečení. 
 
Společnost HID Global významně posílila i své postavení v bankovním sektoru ve Střední a východní Evropě, kde 
zmíněná řešení byla v současnosti nasazena v rámci systému mBank v Polsku a Hypo Alpe-Adria-Bank, Záhřeb, 
Chorvatsko. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj HID Global 
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Studie MasterCard: Praha je na 22. místě turisticky nejatraktivnějších 
měst světa. Londýn je podle žebříčku Global Destinations Cities Index 
nejnavštěvovanějším městem světa 
 

Londýn/Praha, 10. července 2014 - Podle studie MasterCard® Global Destinations 
Cities Index 2014, která analyzuje cestovní ruch jednotlivých metropolí, se Londýn 
již potřetí za čtyři roky umístil na prvním místě žebříčku nejvíce navštěvovaných 
destinací. Žebříček, který byl letos sestaven již pošesté, udává pořadí 132 světových 
metropolí z hlediska celkového počtu jejich zahraničních návštěvníků a útraty. 

Hlavní město České republiky, Praha, se umístilo na 22. místě nejatraktivnějších měst světa a 
v rámci Evropy je na 9. místě. 
 
První pětici nejnavštěvovanějších měst doplňují Bangkok, Paříž, Singapur a Dubaj. Tato města těží z nárůstu 
zahraniční turistiky díky rozmachu střední třídy, z inovací v oblasti pohodlného cestování a z rostoucí potřeby 
služebních cest. Index dále naznačuje, že tento vzestup bude pokračovat. 
 
Studie předpovídá, že v roce 2014 navštíví Londýn 18,7 milionu zahraničních návštěvníků, což je o 300 000 více, 
než kolik jich loni navštívilo Bangkok, nejnavštěvovanější město roku 2013. Očekávaná návštěvnost ostatních 
měst z první pětice vypadá následovně: 
 
Bangkok - 18,37 milionu návštěvníků 
Paříž - 15,57 milionu návštěvníků 
Singapur - 12,47 milionu návštěvníků 
Dubaj - 11,95 milionu návštěvníků 
 
Podle studie můžeme letos v Praze očekávat 4,9 milionů návštěvníků, což je o 1,1 milionu více než v roce 2009 a 
o 400 000 více než loni. V celosvětovém žebříčku Praha obsadila 22. místo a v rámci Evropy se umístila na 9. 
místě. V oblíbenosti tak předčila například Berlín, Madrid či Varšavu. „Letošní žebříček potvrzuje, že světové 
metropole nadále zůstávají důležitými centry podnikání, kultury a ekonomiky. Očekáváme, že 
v Praze turisté celkově utratí během jednodenního pobytu až 3,8 milionů dolarů. Díky velké 
akceptační síti mohou zahraniční návštěvníci jednoduše platit kartou, což je mnohem bezpečnější 
než cestovat s hotovostí,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou republiku a 
Slovensko. 
 
„Díky MasterCard a Transport for London mají turisté i obyvatelé Londýna možnost platit jízdné 
bezkontaktní platební kartou nebo mobilem. Automaticky tak vždy mají cenově nejvýhodnější 
jízdenku a nemusí se obávat revizorů. Věřím, že to nebude dlouho trvat a stejně efektivní řešení 
budeme realizovat i Praze,“ dodává Miroslav Lukeš. 
 
Trendy v cestování 
 
Z globálního pohledu můžeme sledovat několik základních trendů, mimo jiné: 
 
Dálný východ - v tomto regionu se nachází polovina z deseti nejnavštěvovanějších destinací; poprvé se mezi ně 
dostal jihokorejský Soul. 
 
Evropa - 67 procent zahraničních návštěvníků Londýna letos tvoří lidé z ostatních evropských zemí, což je znakem 
posilování evropské ekonomiky. 
 
Latinská Amerika - Lima proměnila svůj potenciál nejrychleji rostoucího města roku 2013 ve své letošní prvenství 
na žebříčku v rámci Latinské Ameriky. 
 
Střední východ a Afrika - jedním z nejrychleji rostoucích měst první světové desítky je Dubaj, která má nakročeno 
k tomu, aby do pěti let překonala Paříž i Singapur. 
Severní Amerika - tento region si od vzniku žebříčku vede poměrně vyrovnaně a pro letošní rok se 
předpokládá, že nejrychleji z amerických měst poroste Chicago. 
 
 

ANALÝZY 
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Nejnavštěvovanější evropská města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: MasterCard Global Destination Cities Index 2014 
 
O žebříčku MasterCard Global Destination Cities Index 
Žebříček nejnavštěvovanějších destinací světa MasterCard Index of Global Destination Cities udává pořadí měst 
z hlediska celkového počtu jejich zahraničních návštěvníků a jejich zahraniční útraty v těchto destinacích a 
poskytuje přehled o vývoji počtu návštěvníků a cestujících na rok 2014. Počet zahraničních návštěvníků a jejich 
zahraniční útrata se pro každé ze 132 měst zařazených na žebříček vypočítává z veřejně dostupných dat pomocí 
speciálních algoritmů. Z hlediska cílových měst se zvláštní pozornost věnuje vyloučení vlivu přestupů v městech 
jako Singapur, Amsterdam či Frankfurt. Uvedený žebříček a průvodní zprávy nevycházejí z údajů společnosti 
MasterCard o objemech a transakcích. 
 
cardmag l roman kotlán l zdroj ogilvy public relations 
 
 
 

Češi kartou nejvíce platí v supermarketu 
 
Praha, 13. srpna 2014 - Obliba placení kartou u Čechů v poslední době rychle roste. Celých 36 

procent z nich nejčastěji utrácí kartou za zboží v supermarketech. Dalších 14 
procent kartou platí za benzin a 11 procent využívá karty pro placení v ostatních 
maloobchodních prodejnách. Mezi Čechy je rovněž populární platba kartou za 

zábavu (šest procent) nebo kutilské potřeby a služby (obě po třech procentech). Naopak minimálně 
kartu používají například při zapůjčení auta. 

Tabulka 1: Placení kartou Visa v České republice 
Zdroj: Visa Europe, březen 2014                                                                                         

„V nákupním chování českých zákazníků ve srovnání s výsledky průzkumu pro celou Evropu vidíme 
jeden významný rozdíl. Evropané platí kartou všude, kde se dá. Čím dál oblíbenější jsou například 
platby za služby nebo letenky. Tím, jak se rozšiřují možnosti bezhotovostního placení, si lidé 
uvědomují výhody placení kartou a neváhají s ní proto platit i u dalších obchodníků, kteří prodávají 
auta nebo léky,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

Evropský trh je daleko více rozštěpený než český. Zatímco v supermarketech zaplatí evropský konzument 23 
procent svých nákupů kartou, za zábavu celých 15 procent a například za služby 8 procent. Zajímavé je, že 
například u oblečení Češi svou kartou využívají více (8 procent) než v průměru Evropané (6 procent). Podobná 
situace je i u nákupu benzinu - Češi (14 procent), Evropané (9 procent).  

Kde Češi nejčastěji platí kartou Kde Češi nejméně platí kartou 

Supermarkety Půjčovny aut 

Benzinové pumpy Placení za elektřinu, vodu, plyn 

Ostatní obchodníci (maloobchod) Trvalý příkaz hrazený platební kartou 
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„Ze statistik jasně vyplývá, že Češi si už zvykli za většinu zboží a služeb platit kartou. Tomu 
odpovídá i rostoucí počet terminálů. Zatímco v roce 2011 bylo nainstalováno necelých 75 tisíc Visa 
terminálů, do konce roku 2014 pokoříme hranici 110 tisíc terminálů. Portfolio služeb placených 
kartou se tak bude nadále rozšiřovat,“ informuje Marcel Gajdoš. Podle něj je důležité i prohlubování 
spolupráci s velkými obchodníky na Českém trhu. „To je důvod, proč jsme v letošním roce spustili 
společné spotřebitelské soutěže se sítí čerpacích stanic Shell nebo obchodním řetězcem Kaufland,“ 
dodává Gajdoš. 

Tabulka 2: Placení kartou Visa v Evropě 

Zdroj: Visa Europe, březen 2014   

Celkový počet plateb kartou u obchodníků dosáhl podle údajů Sdružení pro bankovní karty v roce 2012 celkem 
308 milionů plateb, v loňském roce se tento počet vyšplhal k necelým 378 milionům, a jen za první tři měsíce 
letošního roku se číslo zastavilo těsně pod hranicí 100 milionů. 

cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 

 

 

Kde Evropané nejčastěji platí kartou Kde Evropané nejméně platí kartou 

Supermarkety Pojištění 

Zábava Půjčovny aut 

Ostatní obchodníci (maloobchod) Placení za elektřinu, vodu, plyn 
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Na hřišti vyhráli Němci, v tržbách Američané 
 
Až 7,6 miliard korun utratili během fotbalového MS v Brazílii držitelé karet Visa. Nejvíce z toho zaplatili občané 
USA, Velké Británie a Francie. 
 
Praha, 25. července 2014 - Podle aktuálních statistik Visa Europe se od 12. června do 13. července 
2014, kdy se v Brazílii konalo jubilejní 20. Mistrovství světa ve fotbale, utratilo kartou Visa bezmála 
280 milionu eur (zhruba 7,6 miliard korun). To je nárůst o 143 procent oproti stejnému období 
loňského roku. Tehdy v Brazílii celkové útraty kartou Visa dosáhly jen 115 milionu eur (3,1 miliard 
korun).  

„Oproti předešlému fotbalovému šampionátu v Jižní Africe v roce 2010 se celková částka, kterou 
utratili majitelé karet Visa, zvýšila o 89 milionu eur, tedy o 2,4 miliard korun. Tehdy fanoušci utratili 
celkem 190 milionu eur, což je zhruba 5,2 miliard korun,“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer 
Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. „Z těchto čísel jasně vyplývá, že obliba placení kartou roste i u 
fotbalových fanoušků z celého světa,“ dodává Gajdoš. Nejvíce utráceli občané Spojených států (69 milionu eur), 
Velké Británie (23 milionu eur) a Francie (18 milionu eur). 

Které státy během fotbalového MS v Brazílii utratili kartu Visa nejvíce peněz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Zdroj: Visa Europe 

Nejvíce kartou Visa zaplatili návštěvníci letošního Mistrovství světa ve fotbale za ubytování 40 milionu eur), 
nákupy u drobných obchodníků (35 milionu eur) a restaurace (29 milionu eur). Nejvíce peněz z celkově utracené 
částky připadlo městům Sao Paolo (43 milionu eur), Rio de Janeiro (10 milionu eur) a Brasilia (20 milionu eur). 
Hlavní město Brazílie Brasilia zároveň zaznamenalo nejvyšší meziroční nárůst tržeb ze všech 12 hostitelských měst 
- o 642 procent. Pro porovnání - podle statistik Sdružení pro bankovní karty se v České republice za první čtvrtletí 
tohoto roku zaplatilo u obchodníků kartou Visa bezmála 42 miliard korun. Celkový počet karet Visa atakuje hranici 
pěti milionů. 

cardmag l roman kotlán l zdroj grayling 

Země 2013 2014 Meziroční porovnání 

Celkové tržby v Brazílii        
(12. června - 13. července) € 114 641 301 € 279 479 176 143,8% 

USA € 29 454 751 € 69 459 672 135,8% 

Velká Británie € 7 846 650 € 23 538 415 200,0% 

Francie € 8 808 349 € 18 617 146 111,4% 

Argentina € 7 345 844 € 15 124 433 105,9% 

Mexiko € 2 693 140 € 12 495 976 364,0% 

Německo € 4 546 313 € 10 522 083 131,4% 

Kolumbie € 1 240 406 € 9 147 311 637,4% 

Austrálie € 1 077 756 € 8 491 337 687,9% 

Angola € 5 022 429 € 8 269 967 64,7% 

Kanada € 2 005 160 € 6 337 946 216,1% 

Norsko € 3 064 762 € 6 166 509 101,2% 

Španělsko € 4 865 634 € 5 972 965 22,8% 

Švýcarsko € 2 944 776 € 5 585 854 89,7% 

Chile € 1 195 546 € 5 191 775 334,3% 

Itálie € 5 178 262 € 5 151 971 -0,5% 

Portugalsko € 4 830 313 € 4 814 604 -0,3% 

Japonsko € 2 297 120 € 4 402 129 91,6% 

Ruská federace €    517 316 € 4 245 685 720,7% 

Čína € 1 917 276 € 4 094 292 113,5% 

Peru € 1 342 674 € 3 881 303 189,1% 
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Lézt do ticha 

 

Cortina d´Ampezzo, srpen 2014 - Italské horské středisko ve spektakulárním 
prostředí Dolomit asi není třeba zvlášť představovat, nicméně, doporučuji vše poznat 
na vlastní kůži. 
 

Ubytování naleznete jak v prvotřídních hotelích s jedinečnými výhledy na horské masívy, tak v celé řadě menších 
hotelů a penzionů. My jsme zvolili přírodní camp „Dolomiti“, vsazený do úpatí jednoho z masivu hor. Ranní výhled 
z expedičního stanu na ozářené vrcholky zdejších velikánů Vám vše vynahradí … 

 

Nahoru se vydáváme brzy ráno, odměnou nám jsou nádherné výhledy, čerstvý horský vzduch a ticho. Vpodvečer, 
jak jinak, je potřeba doplnit kalorie - ochutnat zdejší špecle a pivo. No a o zbytek se postarají sami Italové. Je 
zábavné je pozorovat na Corso Italia (hlavní promenáda města), jak diskutují, gestikulují a vzájemně se 
pošťuchují … to vše s respektováním nejnovějších módních trendů, a protože jsme v horách, tak v pohorkách či 
sportovních botách … 
 
cardmag l roman kotlán l foto cardmag 

LIFE 
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Pro inspiraci do Berlina 
 
Berlin, srpen 2014 - Berlin je stále v kurzu. I po letech se mnozí návštěvníci německé 
metropole mají chuť ponořit do atmosféry Západního Berlina, svézt se soupravou S-
Bahn či vlaky U-Bahn a ocitnout se v srdci čtvrti Kreuzberg s nezaměnitelnou příchutí a 
vůní nočního života. Setkat se napřímo s pop kulturou, streetartem, graffiti na roletách obchodů či garážových 
vratech či jen tak zajít do některé stylové hospody na berlínské pivo.  

V Berlině je poměrně dost vhodných míst pro nové stavby ať již tradiční architektury tak i progresivních směrů. 
V uplynulé dekádě bylo dobudované Hlavní berlínské nádraží, vytvořila se linie berlínské vládní čtvrti a mnoha 
komerčních zón. V Berlině najdete také celou řadu památníků a obnovovaných svědectví minulosti.   

cardmag l roman kotlán l foto cardmag 
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Helmut Newton: sex & landscapes 
 
Berlin, srpen 2014 - Výstavy „Helmut Newton: sex & landscapes“ a  „Helmut Newton / Alice 
Springs: us & them“  Vás vtáhnou do zvláštního světa prodchnutého stylizací, voyeurismem a 
neodbytnou touhou po vzrušení. Hlavní nosnou vizuální stránkou je tvorba fotografa Helmuta 
Newtona z let 1974 - 2001. 
 
K ukázkám snímků není potřeba textu, každý pozorovatel si interpretaci vytvoří zcela jistě sám … 
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David Bowie is  
 
Berlin byl místem letního zastavení výstavy „David Bowie is …“, úžasně zpracovaná 
expozice hudební ikony posledních pěti dekád. Představení umělce s renesančním 
rozsahem, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj nejen v hudebním dění. David Bowie 
v Berlině působil v polovině 70. let a zkomponoval zde tři zásadní alba. Pro mne osobně 
představuje tvorba David Bowieho vrchol možností hudebního a vizuálního propojení. 
Výstavu jsme si užili po „berlínsku“ :‐) 

Expozice byla poprvé instalovaná od 23.3. do 11.8.2013 v Londýně ve Victoria & Albert Muzeu, dále probíhala od 
20.5. do 24.8.2014 v Berlině v budově Martin-Gropius Bau,  od 23.9.2014 do 4.1.2015 bude v Museu 
Contemporary Art v Chicagu, od 2.3. do 31.5.2015 bude v Grand Palais v Paříži, od 16.7. do 1.11.2015 
v Melbourne a od 15.12.2015 do 15.3.2016 v nizozemském Groningenu. Takže kdo nestihl expozici v Londýně či 
Berlině, má možnost v příštím roce! 
 
cardmag l roman kotlán l foto cardmag l www.bowiebowie.com 
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