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EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
Svět je divadlo 
 
Svět je divadlo a my jsme jeho součástí, někdy jako diváci, někdy jako herci, jindy jako kritici … tak 
nějak, s nadsázkou, lze vyjádřit vztah k tomu, co se kolem nás děje. Divadlo je to někdy nudné až 
trapné, někdy dramatické jindy bizarní. 
 
Skutečné, současné divadlo, lze zažít také během několika zářijových dní v Poličce, kde se koná již 
čtvrtý ročník festivalu pantomimy - MIME FEST 2015. Na festivalu je možné vidět, cítit, vnímat i 
slyšet pohyb. Pohyb jako základ moderně pojaté komunikace herce s divákem. 
 
V roce 2014 jsem měl možnost vidět v pražské Akropoli (v rámci MIME FEST 2014) vystoupení 
německo-francouzského dua Bodecker&Neander, kteří představují evropský vrchol klasické 
pantomimy. Pro mne osobně to byl úžasný zážitek a obrovská inspirace.  Od mimů můžete odkoukat 
celou řadu pohybů a prvků neverbální komunikace, které můžete využít jak v pracovním tak 
privátním prostředí, záleží jen na Vás čím a jak zaujmete či pobavíte … duo Bodecker&Neander jsou 
hosty i letošního festivalu, takže pokud chcete zažít opravdu něco originálního a inspirativního, 
neváhejte s návštěvou festivalu v Poličce. Festivalový program je opravdu nabitý a kdo bude mít 
chuť, může se zapojit do divadla i v rámci workshopů. 
 
Jsem hrdý, že mohu být nablízku dění a konkrétní formou podpořit mladé lidi, tvůrce a nadšence, 
bez kterých by festival v Česku nebyl. Na prvním místě bych rád vyjádřil respekt a obdiv Radimu 
Vizváry, mimovi, umělci, herci, pedagogovi, režiséru, producentovi a organizátorovi mezinárodního 
festivalu pantomimy MIME FEST. 
 
Festival MIME FEST získal prestižní evropskou značku EFFE zaručující prestiž a vysokou kvalitu. 
Letošní ročník MIME FEST se koná ve dnech 14.-19.9.2015 v Poličce. Magazín cardmag je hrdým 
partnerem festivalu MIME FEST. 
 
S úctou 
 
Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 

Společnost Global Payments Europe zahajuje akceptaci 
platebních karet JCB v České republice 
 
7. července 2015, Praha a Tokio. JCB International Co., Ltd. (JCBI), dceřiný subjekt společnosti JCB 
pro oblast mezinárodních operací, a Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), plně vlastněná dceřiná 
společnost předního světového poskytovatele služeb v oblasti platebních technologií Global 
Payments Inc., s potěšením oznamují, že společnost GPE v České republice obchodníkům nově 
nabízí akceptaci platebních karet JCB. 
 

GPE sídlí v České republice a patří mezi významné evropské hráče v segmentu bezhotovostních plateb. Tato 
společnost je držitelem licencí pro přijímání hlavních značek debetních a kreditních karet a jedním z jejich cílů je 
rozšířit akceptaci platebních karet u obchodníků po celé Evropě. Zmíněné partnerství dále navýší počet 
obchodníků umožňujících příjem karet JCB v rámci středoevropských zemí, v nichž má GPE velmi silnou pozici. 
Tato důležitá obchodní spolupráce zajistí JCBI rozšíření působnosti na trhu a současně umožní GPE nabídnout 
obchodníkům více platebních produktů. 
 

JCBI svou působnost v Evropě neustále zvyšuje prostřednictvím rozšiřování akceptační obchodní sítě. Držitelé 
platebních karet JCB mohou v současné době platit kartou u zhruba 27 milionů obchodníků po 
celém světě, z nichž se několik milionů nachází v Evropě. Pro evropské držitele platebních karet 
JCB představují středoevropské země hlavní cílový trh. Partnerství s GPE tak dále posílí příjem 
těchto karet u obchodníků v celé střední Evropě, čehož pak mohou držitelé platebních karet JCB 
při návštěvě daného regionu využít. 

 

Ryuji Shinzawa, výkonný viceprezident JCBI, centrální ředitel pro oblast prodeje a marketingu / Amerika a 
region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), v této souvislosti uvedl: „JCBI v Evropě podniká již 32 let a 
neustále navyšuje počet lokalit, kde naši zákazníci mohou využívat platební karty. Společnost 
Global Payments Europe tímto vítáme v akceptační síti JCB - jsem si jist, že toto nové partnerství 
bude zajímavé a přínosné jak pro GPE, tak pro držitele platebních karet JCB.“ 
 

Jon Bayliss, ředitel pro prodej a obchodní rozvoj v evropském regionu, dodal: „U zahraničních návštěvníků 
jsme svědky neustálého nárůstu ve využívání platebních karet mezinárodních značek a u našich 
obchodníků pak vnímáme rostoucí poptávku po příjmu širšího portfolia platebních karet. Stejný 
trend očekáváme také u JCB. Jsme si vědomi faktu, že počet držitelů karet z Asie, kteří cestují do ČR 
pracovně i soukromě, se neustále zvyšuje. Jsme proto velmi rádi, že našim obchodníkům v celé 
České republice můžeme nabídnout možnost přijímat platební karty JCB.“ 
 

O společnosti Global Payments Europe 
Global Payments Europe poskytuje komplexní portfolio služeb v segmentu zpracování plateb, což zahrnuje mimo 
jiné i zpracování transakcí u kreditních, debetních a privátních karet, správu a servis bankomatů a POS terminálů 
či služby v oblasti vydávání platebních karet, například správu karetních databází a personalizaci karet. Global 
Payments Europe rovněž poskytuje řešení pro mobilní platby a e-commerce. 
 

O společnosti Global Payments 
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) je přední světový poskytovatel služeb v oblasti platebních technologií, který 
nabízí inovativní řešení reagující na potřeby zákazníků po celém světě. Díky partnerstvím, technologiím a 
odborným znalostem zaměstnanců je společnost Global Payments schopna poskytovat širokou škálu produktů a 
služeb, které svým zákazníkům umožňují přijímat veškeré typy plateb prostřednictvím různých distribučních 
kanálů na mnoha světových trzích. Global Payments sídlí v Atlantě v americkém státě Georgie a po celém světě 
zaměstnává přes 4 300 osob. Tato společnost je součástí žebříčku Fortune 1000 a spolupracuje s obchodníky a 
partnery ve 29 zemích Severní Ameriky, Evropy, Asie a Tichomoří a Brazílie. Více informací o společnosti Global 
Payments, značce Service. Driven.  
Commerce a technologiích naleznete na adrese www.globalpaymentsinc.com. 
 

O společnosti JCB 
JCB International Co., Ltd. vznikla v roce 1981 jako plně vlastněný dceřiný subjekt společnosti JCB Co., Ltd. pro 
oblast mezinárodních operací. JCB International v současné době provozuje pobočky a zastoupení ve 20 zemích a 
plánuje další rozšíření a posílení akceptační sítě. V úzké spolupráci s místními partnery usilují JCB a JCB 
International o rozvoj kvalitních produktů a služeb reagujících na rychle se měnící požadavky na globálním trhu 
plateb. V budoucnu bude JCB nejen pokračovat v rozvoji spojenectví s partnerskými bankami, korporacemi 
a dalšími institucemi po celém světě, ale zaměří se také na budování strategických partnerství s klíčovými 
regionálními hráči po celém světě. 
 
cardmag l Global Payments Europe 
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Nový věrnostní program Priceless Specials 
 
Společnost MasterCard si koncem května připravila pro svoje zákazníky novinku, na českém a 
slovenském trhu představila jedinečný projekt odměn. Nový věrnostní program Priceless Specials 
umožňuje všem stávajícím i novým držitelům karet MasterCard nebo Maestro čerpat výhody tzv. 
money backu a podělit se o svoje tajné přání, které by jim mohla společnost Mastercard splnit. 
Ojedinělý projekt svého druhu v České republice a na Slovensku má také svého ambasadora. Je jím 
známá osobnost českého showbyznysu Leoš Mareš, který měl za úkol v obou zemích slavnostně 
spustit program Priceless Specials a motivovat spotřebitele k častějšímu využívání platebních karet 
při nakupování. 
 
Při této příležitosti se konaly dvě tiskové konference, jedna v Bratislavě a druhá v Praze. Koncept celé akce byl 
pojat v hollywoodském stylu, což mělo návaznost na právě ukončený filmový festival v Cannes, kam v letošním 
roce díky MasterCard zavítal i Leoš Mareš. Dopolední program zahájil Matouš Michněvič, ředitel pro produkty a 
program Priceless Specials, MasterCard. Přítomné hosty seznámil s principy věrnostního programu a společně 
s dalšími řečníky vysvětlili výhody Priceless Specials a důvody, které jednotlivé partnery vedly k tomu, aby tento 
projekt podpořili. Na podiu se postupně vystřídali také Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou 
republiku, Slovensko a Rakousko, Martina Piskorová, marketingová ředitelka MasterCard, Ján Franek, člen dozorčí 
rady a tiskový mluvčí Fio banka, Milan Bednár, vedoucí oddělení kartových produktů Slovenská sporiteľňa, a Jan 
Janáček, area manager Orsay. Po oficiálním představení programu se mezi nic netušícími diváky objevil Mareš, 
který přišel stejně jako v Cannes po červeném koberci a podělil se s publikem o zážitky z francouzské filmové 
metropole. Tento výlet bude moci již příští rok vyhrát i někdo z registrovaných uživatelů programu. 
 
Ve druhé části dopoledne se všichni přítomní za doprovodu Leoše Mareše společně na exkurzi po obchodním 

centru, kde měli šanci si u vybraných obchodních partnerů vyzkoušet, jak 
program Priceless Specials funguje v praxi. Do programu se může zapojit 
každý, kdo svou kartu MasterCard/Maestro registruje na www.specials.cz. 
Výše money backu z každého nákupu se pohybuje od 1 do 15%. Peníze jsou 

shromažďovány na online účtu uživatele a poputují zpět na kartu automaticky vždy po nasbírání 100 Kč, případně 
častěji dle přání uživatele. 
 
Aktuálně je do programu zapojeno 21 obchodních partnerů s více než 600 provozovnami po celé České republice. 
Mezi klíčové partnery programu patří společnosti Alpine Pro, Benu lékárny, EXIM tours, ETA, Pet Center, Pompo, 
Orsay a na dalších se pracuje. Na Slovensku je nyní zapojeno 14 partnerů - Albi, Alpine Pro, Datart, KARTAGO 
tours, Koh-i-noor, Víno Matyšák, MIKO Sport, Orsay, Pet Center, Piklio, Schneider lekáreň, Sora Boutique, Sora 
Elektro a Tempo Kondela, kteří mají dohromady téměř 180 provozoven.  
 
cardmag l best communications 
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Visa Innovation Day 2015 
 
 
Praha, 23. června 2015 - Pražská kancelář Visa Europe 
uspořádala pro své členské banky a pozvané hosty  
„Innovation Day 2015“. Konference byla zasazena 
v originálním formátu premiérového eventu do prostředí 
pražského kina Ponrepo, kde nechyběly palmy, filmové 
reflektory a osvěžující občerstvení.  

Hlavním obsahem letního setkání byly přednášky, prezentace a 
diskuse k novým progresivním technologiím a novým formám 
plateb a komunikace. Mezi účastníky nechyběli zástupci českých, 
slovenských, maďarských a polských bank a společností. 
Hostitelský tým pražské kanceláře  Visa  doplnili  speciální hosté a 
prezentující, mj. Erik Howell, Tzachi Toledo, Inma Anglada a další. 
 
 

cardmag l foto a text cardmag l grafika visa  
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Praha opět patří mezi 20 nejnavštěvovanějších měst světa 
 
Globální Index MasterCard odhaduje, že v roce 2015 utratí zahraniční turisté v Praze okolo 82 miliard korun 
 
Praha, 3. června 2015 - Společnost MasterCard v rámci svého indexu Global Destination Cities každý 
rok sestavuje žebříček 132 nejnavštěvovanějších měst po celém světě. Nejvyhledávanějšími 
destinacemi zahraničních turistů jsou stejně jako v loňském roce Londýn, Bangkok a Paříž. Praha se 
i letos zařadila mezi prvních dvacet světových metropolí, a porazila tak například Berlín, Dublin, 
Madrid, Lisabon, Los Angeles či Miami. V evropském měřítku Praha zaujímá deváté místo, velmi 
těsně za osmou Vídní. 
 
Londýn, nejnavštěvovanější světová metropole, v loňském roce evidoval přes 17,75 milionů zahraničních příjezdů 
s přenocováním. Předpoklady pro rok 2015 počítají s více než 18,8 miliony cest. Zahraniční návštěvníci by letos 
měli v Londýně průměrně utratit 1 075 dolarů, tedy téměř 27 tisíc korun. Z TOP 20 měst lidé nejvíce utrácejí 
v Barceloně (za rok 2015 by to mělo být průměrně okolo 1 816 dolarů) a Soulu (1 473 dolarů), nejmenší útrata 
na jednu cestu naopak připadá na Amsterdam (491 dolarů). 
 
Zahraniční turisté podnikli do Prahy v roce 2014 přes 5,2 milionu cest s přenocováním, v letošním roce by jejich 
počet podle studie MasterCard měl vzrůst na téměř 5,5 milionů. Průměrná útrata během výletu do hlavního města 
České republiky v loňském roce činila 650 dolarů, tedy okolo 16 tisíc korun. Letos by dle předpokladů měla mírně 
poklesnout na 603 dolary. Celkově by zahraniční turisté měli letos v Praze utratit v přepočtu zhruba 82 miliard 
korun. Během celého roku 2015 by mělo být do 132 nejnavštěvovanějších měst uskutečněno téměř 383 milionů 
mezinárodních příjezdů s přenocováním a lidé by v průběhu svých návštěv měli za zboží, služby a zážitky utratit 
360 miliard dolarů.  
 
Předpovědi studie MasterCard týkající se návštěvnosti jednotlivých metropolí mohou sloužit úřadům a firmám 
k identifikaci oblastí, od veřejné dopravy, přes kulturu až po celkovou infrastrukturu, do nichž je třeba dále 
investovat, aby byl zajištěn budoucí růst, inovace a udržitelnost. „Náš globální index je jen začátek, 
prostřednictvím kombinace důkladné znalosti prostředí, inovací a zkušeností MasterCard uzavírá 
partnerství, která umožňují budovat chytrá města budoucnosti,“ vysvětluje Ann Cairns, ředitelka pro 
mezinárodní trhy, MasterCard. 
    
TOP 20 nejnavštěvovanějších světových měst pro rok 2015: 

Pořadí Město Předpokládaný počet mezinárodních příjezdů 
s přenocováním 2015 

1 Londýn 18 815 185 

2 Bangkok 18 242 528 

3 Paříž 16 058 779 
4 Dubaj 14 256 000 

5 Istanbul 12 555 087 

6 New York 12 268 497 

7 Singapur 11 875 491 

8 Kuala Lumpur 11 121 993 

9 Soul 10 346 654 

10 Hong Kong 8 658 023 

11 Tokio 8 075 030 
12 Barcelona 7 634 238 

13 Amsterdam 7 439 449 

14 Řím 7 407 055 

15 Milán 7 171 150 

16 Tchaj-pej 6 547 288 

17 Šanghaj 5 846 755 

18 Vídeň 5 814 415 

19 Praha 5 468 012 
20 Los Angeles 5 198 723 
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MasterCard mimo jiné vyvinul speciální marketingový program na podporu významných měst. Šest z deseti nejna-
vštěvovanějších měst pro rok 2015 se řadí mezi tzv. „Priceless cities“, což je unikátní globální platforma pro drži-
tele karet MasterCard propojující jedinečné zážitky, speciální akce s možností prioritních vstupů na vybrané atrak-
ce a výhodné nabídky u obchodníků.  
 
Zajímavosti z jednotlivých regionů: 

 Asie/Pacifik - region je domovem tří ze čtyř nejrychleji rostoucích turistických destinací mezi lety 2009 a 2015 
- Kolombo, Čcheng-tu a Ósaka. 
 Evropa - nejdiverzifikovanější destinací z hlediska návštěvnosti je Istanbul, 50% zahraničních návštěvníků 
přijíždí z 33 různých měst po celém světě. 
 Latinská Amerika - Lima je nejnavštěvovanější a zároveň i nejrychleji rostoucí destinací v regionu. Navštíví ji 
a alespoň jednou tam přenocuje téměř o 50% více zahraničních turistů než v druhém Mexico City. 
 Blízký východ a Afrika - Dubaj je stále jednou z nejrychleji rostoucích destinací v rámci TOP 10, Abú Dhabí je 
pak mezi lety 2009 a 2015 třetí nejrychleji rostoucí destinací vůbec. 
Severní Amerika - Nejrychleji rostoucím městem od roku 2009 je Houston, který je zároveň jediným městem 
v Severní Americe s dvouciferným růstem cest. 
 
O MasterCard Global Destination Cities Index 
Index řadí jednotlivá města podle celkového počtu zahraničních příjezdů s přenocováním a výdaje těchto návštěv-
níků v cílových městech a odhaduje vývoj na následující rok. Pro identifikaci těchto údajů jsou využita veřejná 
data a speciálně upravené algoritmy, které slouží především k eliminaci tzv. přestupního efektu u měst jako Sin-
gapur, Dubaj, Amsterdam, Frankfurt aj. Index a související zprávy nejsou založeny na transakčních datech Mas-
terCard ani jejich objemu. 
 
cardmag l best communications 
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MasterCard Priceless Specials - jedinečný program odmien 
na nezaplatenie! 
 
Nový vernostný program pre držiteľov kariet MasterCard vracia percentá z nákupu a plní tajné sny 
 
25. mája 2015 - Spoločnosť MasterCard dnes spustila jedinečný program odmien MasterCard 
Priceless Specials, ktorý je určený všetkým súčasným aj novým držiteľom všetkých platobných 
kariet MasterCard a Maestro na slovenskom trhu. Každý držiteľ karty získa z nákupu u vybraných 
obchodníkov peniaze späť, môže si sporiť a navyše má možnosť si plniť sny. 
 
Aktuálne je do programu zapojených 14 obchodných partnerov s takmer 180 prevádzkami po celej Slovenskej 
republike. Medzi kľúčových partnerov programu patria Alpine Pro, Datart, KARTAGO tours, Orsay, Pet Center, 
Schneider lekáreň, Tempo Kondela a na ďalších sa pracuje. „Základom Priceless Specials je princíp money 
back, teda vrátenie určitej čiastky z nákupu. Doteraz nebol na slovenskom trhu predstavený takto 
rozsiahly a unikátny program. Neobmedzuje sa len na jeden reťazec alebo klientov jednej 
konkrétnej banky, prináša totiž výhody u širokého spektra obchodníkov,“ hovorí Matouš Michněvič, 
riaditeľ pre produkty a program Priceless Specials, MasterCard. 
 
Registrovaní držitelia kariet MasterCard môžu u partnerských obchodníkov čerpať ďalšie výhody vo forme 
zľavových voucherov a navyše majú možnosť vyhrať splnenie svojho sna. „Pri registrácii vyplníte v osobnom 
profile priania a my každý mesiac niekomu jeden sen splníme. Či už sa bude jednať o vstupenky na 
zápas Ligy majstrov UEFA, rodinný výlet do Disneylandu alebo napríklad stretnutie s celebritou, s 
MasterCard majú ľudia šancu premeniť svoje priania v skutočnosť. Registráciou do programu 
premenia držitelia kariet MasterCard svoje každodenné zvyky, teda platenie za tovar a služby, v 
niečo neobyčajné,“ hovorí Martina Piskorová, marketingová riaditeľka MasterCard. 
 
Medzi ďalšie jedinečné aktíva, ktoré MasterCard ponúka pri plnení snov, patria globálne partnerstvo napríklad s 
UEFA Supercup, Majstrovstvami sveta v rugby 2015, The Walt Disney company, tenisovým turnajom Roland 
Garros, Cirque du Soleil a ďalšie. 
 
Do programu sa môže zapojiť každý, kto svoju kartu MasterCard/Maestro registruje na www.specials.sk. Výška 
money backu z každého nákupu sa pohybuje od 1 do 10%. Peniaze budú zhromažďované na online účte 
užívateľa a poputujú späť na kartu automaticky vždy po nazbieraní 5 eur, prípadne častejšie podľa priania 
užívateľa. Prehľad platieb a získaných odmien je možné priebežne kontrolovať na online účte, prípadne cez call 
centrum na 02 58252 182. 
 
 „V Slovenskej sporiteľni klientov dlhodobo odmeňujeme za platby kartou. Program Priceless 
Specials je cesta ako našim klientom dať opäť niečo naviac. Pre klienta je ľahko pochopiteľný, 
transparentný, navyše zapojenie sa do neho je zadarmo. Aj preto sme sa rozhodli tento program 
našim klientom ponúknuť,“ hovorí Milan Bednár, vedúci kartových produktov v Slovenskej sporiteľni.  
 
„Priceless Specials je výnimočný program a som veľmi rád, že je spoločnosť Orsay jeho súčasťou. 
Získali sme tak atraktívny spôsob, ako potešiť a odmeniť naše verné zákazníčky,“ dopĺňa Jan 
Janáček, area manager CZ/SK v Orsay.  
 
Priceless Specials má tiež ambíciu redukovať počet vernostných kariet v peňaženkách ľudí. „V spolupráci s 

bankami a obchodníkmi sme počas štyroch rokov naučili ľudí platiť 
bezkontaktne. Verím, že za ďalšie štyri roky sa s prispením programu 
Priceless Specials ľudia zbavia veľkej časti vernostných kartičiek vo svojich 
peňaženkách a budú kartou platiť výrazne častejšie. V porovnaní so 

západnými trhmi máme kam rásť,“ uzatvára Matouš Michněvič. 
 
„Program Priceless Specials má naučiť slovenského spotrebiteľa platiť kartou častejšie. Platba 
kartou je rýchla a bezpečná. Program má za cieľ bežnému spotrebiteľovi toto pripomenúť a 
priniesť ešte niečo navyše,“ vysvetľuje Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ pre Českú republiku, Slovensko a 
Rakúsko.  
 
Program Priceless Specials bude tento týždeň spustený aj v Českej republike. Tam je teraz zapojených 21 
partnerov, ktorí majú spolu vyše 600 prevádzok. Postupne je jeho zavedenie plánované aj v ďalších krajinách. 
Registrovať sa do programu môžete tu: www.specials.sk 
 
cardmag l best communications 
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Bezkontaktné technológie a mýty okolo nich 
 
Bezkontaktné platobné technológie sú v Slovenskej republike nesmierne populárne. Ku koncu roka 
2014 registrovalo Združenie pre bankové karty v SR viac ako 3,2 milióna (3 216 030) vydaných 
bezkontaktných kariet. Aj napriek tomu sú niektorí ľudia málo informovaní o tom, ako 
bezkontaktné technológie fungujú a majú zbytočné obavy. 
 
„Držitelia bezkontaktných kariet sa často obracajú na našu linku s rôznymi otázkami ohľadom 
bezkontaktných technológií, väčšina otázok sa týka ich bezpečnosti. Ľudia si totiž v internetových 
diskusiách niečo prečítajú, prípadne získajú zaručené informácie od svojho okolia a potom majú 
pocit neistoty,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre ČR a Slovensko. 
 
Mýtus č. 1 - Ktokoľvek s vhodným zariadením môže z karty vysať peniaze a osobné informácie 
Jednou zo stálic medzi mýtmi je informácia o tom, že z bezkontaktných platobných kariet možno nepozorovane 
vysať peniaze a osobné informácie - napríklad v MHD či na ďalších miestach s vysokou koncentráciou ľudí. Stačí, 
keď bude mať útočník pri sebe tú správnu čítačku. „Toto samozrejme nie je pravda. Bezkontaktná platba funguje 
naozaj len na vzdialenosť niekoľkých málo centimetrov od konkrétnej časti terminálu, v ktorom v ten istý okamih 
došlo k aktivácii čítačky. Aby niečo také bolo čo i len teoreticky možné, musel by dotyčný disponovať výkonnou 
čítačkou s rozmermi slona. Náhodné transakcie a transakcie bez vedomia držiteľa karty sú teda vylúčené,“ 
vysvetľuje Miroslav Lukeš. 
 
Všetky terminály sú navyše zapojené do elektronického systému, čo znamená, že každú transakciu je možné 
dohľadať. Terminály bez zapojenia do systému nefungujú. Potenciálny zlodej by tak bol rýchlo odhalený. 
 
Mýtus č. 2 - Vďaka zachyteniu bezkontaktných dát môžu zlodeji vyrobiť falošnú kartu a použiť ju 
na transakciu 
 
Bezkontaktné karty pracujú iba vo veľmi tesnej blízkosti terminálu a o držiteľovi karty poskytujú iba minimálne 
množstvo informácií. V takýchto situáciách je nemožné kartu naklonovať. Použitá ochrana navyše znemožňuje 
klonovanie karty alebo výrobu duplikátu - vďaka mikročipu, ktorý je vo vnútri karty a disponuje pokročilou 
šifrovacou technológiou. 
 
Mýtus č. 3 - Bezkontaktnú kartu je nutné chrániť proti úniku dát špeciálnym nepriepustným 
puzdrom 
 
Niektorí držitelia kariet si v obavách o svoje bezkontaktné karty zaobstarávajú špeciálne puzdrá a obaly, ktoré ich 
majú chrániť. Všetky bezkontaktné karty sú spoľahlivo chránené aj bez doplnkového obalu, ktorý slúži iba na 
ochranu pred mechanickým poškodením. „Používanie puzdra na bezkontaktnú kartu rozhodne nie je nič zlého, 
môžete ju tým chrániť proti mechanickému poškodeniu, inú funkciu však neplní,“ vysvetľuje Miroslav Lukeš. 
 
Mýtus č. 4 - Podvodníci môžu elektronicky zneužiť informácie z mojej karty/zariadenia pre krádež 
identity 
 
Existuje jasný rozdiel medzi krádežami identít, kedy dochádza k zneužitiu totožnosti konkrétnej osoby a podvodmi 
s platobnými kartami, kedy dochádza ku sprenevereniu informácií z karty za účelom vykonávania neoprávnených 
nákupov. Vzhľadom k tomu, že karty vysielajú minimálne množstvo informácií, je veľmi malé riziko, že by mohlo 
dôjsť ku krádeži identity. 
 
Mýtus č. 5 - Bezkontaktnú funkciu na karte si môžem vypnúť sám doma 
 
V prípade, že človek vlastní bezkontaktnú platobnú kartu a využitie tejto technológie mu nevyhovuje, môže ju 
používať ako klasickú „kartu kontaktu“, teda vkladať ju do terminálu a zadávať PIN aj pri transakciách nižších ako 
20 €. Pokiaľ mu ani toto nestačí, mal by kontaktovať svoju banku, niektoré umožňujú vypnutie funkcie, iné mu 
ponúknu výmenu za klasickú „kontaktnú kartu“. Na internete koluje celý rad „zaručených“ návodov ako 

bezkontaktnú funkciu na karte vypnúť - tieto domáce pokusy však vo 
väčšine prípadov povedú ku kompletnému zničeniu celej karty! „Ľudí, 
ktorí chcú vymeniť bezkontaktnú kartu za kontaktnú je úplné minimum. 
Väčšinou je to naopak, ľudia s klasickými kontaktnými kartami žiadajú 
svoje banky o výmenu za kartu bezkontaktnú, ktorej použitie je 
rýchlejšie a komfortnejšie. Ak sa však niekto rozhodne, že o 
bezkontaktnú kartu nemá záujem, mal by vždy kontaktovať svoju 
banku. Domáce znehodnocovanie bezkontaktných kariet samozrejme 
funguje, ale iba tak, že si vo finále zničíte celú kartu a musíte požiadať o 
novú,“ vysvetľuje Miroslav Lukeš. 
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Mýtus č. 6 - Bezkontaktné technológie sú menej bezpečné ako magnetické prúžky, pretože sa jedná 
o obojsmernú rádiovú komunikáciu medzi terminálom a platobnou kartou. 
 
Bezkontaktné platby umožňujú svojim vlastníkom väčšiu mieru kontroly, pretože pri platbe nemusí kartu vôbec 
dávať z ruky a nemôže tak dôjsť k jej zneužitiu zo strany obchodníka. Unikátny autorizačný kód pre každú 
transakciu zaručuje, že nie je možné vykonávať podvodné transakcie opätovným zadaním toho istého kódu. 
Bezkontaktné karty nevysielajú informácie o trojmiestnom kóde, ktorý sa nachádza na zadnej strane karty (CVC 
kód), vaše meno, adresu ani ďalších osobných údajoch. 
 
Ďalšie časté mýty/otázky a odpovede:   

  

 Ak mám v peňaženke viac bezkontaktných kariet, musia byť od seba dostatočne ďaleko, inak sa môžu 
vzájomne „zmagnetizovať“ a zničiť alebo môže dôjsť dokonca k odčerpaniu peňazí z viacerých kariet 
naraz. 

 
Bezkontaktné platobné karty môžete bez obáv uchovávať vedľa seba, nijako sa vzájomne nepoškodzujú. Ak 
platíte u obchodníka a priložíte k terminálu iba puzdro/peňaženku, kde máte viac bezkontaktných kariet na sebe, 
môže sa stať, že terminál platbu nezrealizuje a nahlási chybu načítania, pretože nedôjde k prepojeniu s príslušnou 
kartou. Signál k prepojeniu totiž vysielajú všetky. Ak k tomuto dôjde, je nutné kartu vybrať a priložiť ju k 
terminálu samostatne. Nikdy však nedôjde k strhnutiu čiastky z viacerých kariet, terminály pri realizácii platby 
„komunikujú“ vždy len s jednou kartou. 
 
 Nie je dobré nalepiť bezkontaktnú nálepku na telefón, 

vlny z telefónu a nálepky sa môžu navzájom rušiť a tým 
pádom sa ničia ako telefón, tak nálepka. Pri platbe u 
bezkontaktného terminálu navyše môže dôjsť k prenosu 
informácií z telefónu. 

 
Mobilný telefón predstavuje jedno z najčastejších miest, kde 
ľudia nálepky upevňujú - majú ho neustále pri sebe, takže 
môžu kedykoľvek zaplatiť a povrch väčšiny telefónov je hladký, 
takže na ňom nálepka bezpečne drží. K žiadnym prenosom 
medzi telefónom a nálepkou nedochádza. Pre istotu však 
neodporúčame lepiť bezkontaktnú nálepku priamo na oblasť, 
kde sa nachádza anténa. Počas používania nálepky nedochádza 
k aktivácii telefónu či akýchkoľvek jeho funkcií alebo aplikácií. 
 
 Mám telefón s NFC, automaticky tak môžem v 

obchodoch platiť mobilom, ale musím mať aktivované 
pripojenie na internet. 

 
Nie je to tak. Pre platby mobilným telefónom potrebujete 
okrem mobilného telefónu podporujúceho NFC zatiaľ aj NFC 
SIM kartu. Zároveň musíte mať v mobile aktivovanú mobilnú 
peňaženku s nahranou platobnou kartou. 
NFC platby mobilom nie sú viazané na internetové pripojenie. 
Online musíte byť iba v momente, keď do aplikácie nahrávate 
svoju platobnú kartu, pre samotné platenie už pripojenie na 
internet nepotrebujete. Rovnako tak nie je platba viazaná na 
silu signálu mobilného operátora. 
 
cardmag l best communications l foto best communications 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Austria Card develops contactless payment solution “ACE MOBILE TAG” for 
Česká spořitelna 

 
Austria Card is the partner of choice for payment, government, enterprise, retail and public transport 

organizations in need of the most sophisticated solutions for digital 
security and secure transactions. The company provides its clients 
with a customized and viable service, no matter how complex, 
challenging or diverse their needs. For Czech bank Česká 

spořitelna, Austria Card has developed a leading-edge NFC solution, which has been awarded with the prestigious 
Élan Award of Excellence by the ICMA (International Card Manufacturers Association). 
 
Contactless payment continues to gain pace as consumers in Europe become more familiar with the benefits of 
this easy-to-use and convenient way to pay. With the “ACE Mobile Tag”, Austria Card and its partner Schreiner 
PrinTrust have developed a bridging technology between payment cards and mobile payments. The sticker 
enables customers to easily add NFC (Near Field Communication) to any mobile device. 
 
Konstantinos Lagios, Chief Commercial Officer at Austria Card: “We constantly review new technologies 
for their potential to support our customers’ interest and business objectives. The prestigious ICMA 
award reiterates our commitment to provide customers with innovative solutions. We thank Česká 
for believing in this new product from the very beginning.”  
 
Marie Hešnaurová, Head of Cards development department, Česká spořitelna, a.s.: "Contactless payments 
became very popular in the Czech Republic with more than 70,000 POS terminals available for this 
payment method (more than 65% of all POS terminals on the Czech market). The sticker represents 
a suitable accessory product to our card portfolio and is appreciated by certain segments of our 
clients".  

Easy to use while ensuring high security  
Austria Card started pushing the new technology three years ago. 
Ready to be attached to any mobile phone, the ACE Mobile Tag is 
the ideal alternative or complement to contactless cards. In 
addition to contactless payment, other applications such as loyalty 
programs, ticketing, or access authorization can be integrated.  
 
Global award  
The innovative product has now received the prestigious Élan 
Award of Excellence by the ICMA (International Card Manufacturers 
Association) in Phoenix, Arizona. The Élan award is the only award 
that recognizes card design, personalization and product 
innovation, and technical achievement in the industry. The global 
awards represent the pinnacle of card manufacturing achievement 
in seven different categories. Selected from over 60 entries, the 
“ACE Mobile Tag” has won the People’s Choice-category in the 25th 
anniversary year of the ICMA. 
 
cardmag l austriacard l grafika austriacard 
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Visa Europe Collab - nová šance pro startupy 
 
Asociace Visa Europe spustila již dvě mezinárodní inovační centra v Londýně a Tel Avivu. Visa Europe Collab chce 
otevírat dveře nové generaci platebních služeb. 
 
Praha, 3. června 2015 - Inovační hub Visa Europe Collab byl vyvinut ve spolupráci s partnery z 
digitálního a finančně-technologického ekosystému. První hub funguje od 1. května v Londýně a 
druhý od minulého týdne (26. května) v izraelském Tel Avivu. Velmi záhy otevře Visa Europe Collab 
svou pobočku rovněž v Berlíně. Startupům a podnikatelům v technologiích nabízí informace, 
nástroje a kontakty, které jim umožní vyvíjet revoluční technologie a služby v oblasti plateb. 
 
„Visa se nachází v jedinečné pozici, z níž může pomoci inovátorům rozvíjet jejich myšlenky a nápady,“ říká Steve 
Perry, zakladatel a spolutvůrce Visa Europe Collab. „Disponujeme padesáti lety zkušeností v daném 
odvětví a zároveň spolupracujeme s více než třemi tisíci členských bank a finančních institucí v 
Evropě. Prostřednictvím inovačního centra nyní vytváříme síť partnerů a komunitu, jež nám umožní 
nabízet mentoring, poradenství a zkušenosti startupům a podnikatelům. Tak aby zájemci mohli své 
nápady přenést z rýsovacího prkna do světa obchodu,“ doplňuje Perry. 
 
Uplatnit se můžou i Češi 
 
Široká škála partnerů Visa Europe Collab zahrnuje designovou agenturu Seren, Cass Business School i akcelerátor 
Digital Catapult. Šanci prosadit se mají i lokální startupy z jednotlivých trhů, na nichž Visa Europe působí. To 
znamená, že příležitost mají i čeští startupisté. „S tím jak se díky neustálému rozvoji smazávají hranice mezi 
tradičním fyzickým placením a online placením, potřebují naši zákazníci i partneři jednodušší přístup k našim 
technologiím,” vysvětluje David Brendl, manažer inovací Visa Europe. 
 
„Vzhledem k potřebám českého trhu i českých zákazníků neustále rozvíjíme nové možnosti akceptačních řešení, 
která zjednoduší placení. Patří k nim již zavedené bezkontaktní platby, mPOS mobilní terminály nebo nové 
platební zařízení, jako jsou hodinky či náramky. Vedle toho poskytujeme nástroje, technologické komponenty a 
rozhraní pro programování aplikací API, které našim zákazníkům a partnerům umožňují rozvíjet jejich vlastní 
inovace podporující platby Visa v nových digitálních kanálech. Mohu potvrdit, že již nyní spolupracujeme s 
některými lokálními společnostmi. Za všechny zmíním třeba Nexperts,“ pokračuje Brendl. 
 
Sídla Visa Europe Collab - Londýn, Tel Aviv a Berlín 
 
Během prvního roku své existence plánuje Visa Europe Collab provést minimálně dvacet nápadů svým jedinečným 
inovačním „stodenním trychtýřem“ - od původního návrhu a ohodnocení přes marketingové testování, design až 
po „proof of concept“ (POC). Z dokončených POC budou ty nejlepší nové validované a komerčně životaschopné 
služby předány asociaci Visa, kde budou rozvíjeny v plně vyvinuté služby. Ty budou posléze nabídnuty členským 
bankám Visa, obchodníkům a spotřebitelům po celé Evropě.  
 
Visa Europe Collab sídlí v Londýně s pobočkami v Tel Avivu a Berlíně. „Oblast finančních technologií nikdy v 
minulosti nebyla zajímavější. V současnosti se toho děje tolik - od technologií integrovaných v oblečení po 
virtuální realitu ovlivňující přístup spotřebitelů k platbám. Právě nyní je díky tomu ideální okamžik ke spuštění 
Collab,” vysvětluje Perry a dodává. „Jsme přesvědčeni, že budeme něco jako tmel, který spojí řadu různých 
aktérů - inovátorů, bank, prodejců, mobilních operátorů i orgánů státní správy - a že tato spolupráce povede k 
růstu ekosystému a nakonec i k nabídce těch nejlepších platebních služeb.“ 
 
cardmag l grayling 
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Greggs Rewards breaks new ground by adding Contactless 
 
Greggs has released a refreshed app that enables users to redeem rewards, make payments and 
receive offers with a simple phone tap at the point of sale, using contactless technology supplied by 
Spire Payments and Eagle Eye. 
 
The innovative move from Greggs sees the addition of NFC (near field communications) added to the award 
winning ‘Greggs Rewards’ loyalty app for Android devices. Android users will simply tap their phone against the 
card terminal, which will connect straight to Eagle Eye’s AIR platform for basket data verification and approval. 
Through this one tap customers can pay, get a coffee stamp and receive instant offers and rewards, making for a 
simple user journey and less time spent at the till. 
 
First pioneered in early 2014, the ‘Greggs Rewards’ app  provides customers with real-time offers that can be 
redeemed at the point of sale and has seen a record number of redemptions to date. This fully digital solution 
removes the need for paper vouchers enabling a seamless shopping experience, which eliminates fraud. 
 
Greggs has worked with Spire Payments, a leading provider of point of sale hardware and software solutions, to 
upgrade their systems to NFC capabilities across all of its shops. The systems will work in tandem with the Eagle 
Eye AIR platform, which enables retailers to connect with potential and existing customers in real-time and 
deliver relevant offers, rewards and services that can be redeemed securely through any point of sale. 
 
Malcolm Copland, Greggs Commercial Director said: “NFC enables us to offer our customers a simple yet 
superior journey they won’t find anywhere else, and delivers on our core strategy of ensuring our 
customers are always getting the best service possible. Working with Eagle Eye and Spire Payments 
has helped us deliver advanced technology straight to our customers and we’re looking forward to 
seeing how they embrace the innovation.” 
 
Phillip Blundell, CEO of Eagle Eye Solutions, added: “The ‘Greggs Rewards’ app is already at the 
forefront of digital customer engagement as it provides one identity for each customer and supports 
payment, loyalty and promotions in a single transaction at the point of sale. This new addition takes 
it one step further putting Greggs at the height of innovation and demonstrates where others 
should follow. 
 
“NFC improves the customer experience in terms of speed and convenience and enables Greggs to offer 
customers even more flexibility whilst still fully understanding individual shopper behaviour.”   
 
Kazem Aminaee, CEO and President of Spire Payments, said: "At Spire Payments we are committed to 
providing innovative, highly secure and future proof devices and solutions that promote seamless payment 
transactions to all end-points around a user experience that is both interactive and rewarding. 
 
“Following the success that Greggs have had in the past 12 months with the ‘Greggs Rewards’ app, 
we believe that this new innovation will provide a cutting edge mobile payment mechanic, further 
enhancing the customer’s journey.” 
 
Consumers can register for a Greggs Rewards account via the app or online at www.greggs.co.uk and can top up 
their accounts with any amount from £5-£50 using their debit/credit card or with the added safety and simplicity 
of PayPal, allowing them to pay securely in-store with their smartphone. 
 
Greggs Rewards will not only allow Android users to pay swiftly for their purchases, but also reward them with 
exclusive treats and rewards built in to the app. 
Read article online About Spire Payments 
 
Transaction.Interaction.Convergence 
 
In a world of converging technologies in which e-commerce, mobile commerce, and social networks cross over 
into traditional electronic payment, Spire Payments applies its thirty years of expertise to bring to market 
innovative, highly secure and future proof devices and solutions that promote seamless payment transactions to 
all end-points around a user experience that is both interactive and rewarding.  Spire Payments, the fastest 
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growing European POS solutions provider, is one of the original pioneers to develop world-class secure electronic 
payment solutions - from fixed, portable and mobile payment solutions to PIN pads and unattended terminals for 
integration with cash register systems and self-service kiosks. Serving market segments ranging from the 
financial and retail to hospitality and transportation and with offices in Spain, the UK, the Czech Republic, Russia, 
Dubai and Hong Kong, Spire Payments is a forward-looking alternative to traditional payment terminal 
suppliers.  With some of the world’s top financial and retail organisations among its customers, the Spire 
Payments team will always be at the forefront of progress in electronic payments. 
 
cardmag l spire payments 
 
 
 

 
SIA signs an agreement with JCB International to manage 
payment card transactions in Italy  
 
SIA strengthens its partnership with JCBI in Europe by managing the payment transactions of JCB merchants in 
Italy  
 
Milan and Tokyo, 5 August 2015 - SIA, a company specializing in the management of electronic payments, and 
JCB International Co., Ltd (JCBI), a major global payment brand operating in 190 countries around the world, 
have signed a five-year agreement for the processing of payment transactions of JCB merchants in Italy through 
the SIA technology platform. 
  
The agreement reached with SIA will enable JCBI to consolidate even further its international presence and the 
acceptance network for the JCB cards issued outside Italy. In addition to the newly managed Italian merchants, 
SIA is already delivering the same processing services to JCBI in other European countries.  
 
The SIA platform guarantees compliance with the most recent Italian and European regulations on calculation of 
fees, and due to its advanced multi-currency and multi-country features, enabling the complete management of 
the merchant, from the authorization process to acceptance of the transaction, from reporting services to account 
settlement, all in total compliance with the international data security standards relating to debit and credit cards 
(PCI-DSS).  
 

“We have been working with SIA so many years in several European markets. Now 
this partnership extended further, we will be able to deliver more efficient and 
sophisticated services to our merchants in Italy” commented Tom Okabe, Managing 
Director of JCB International (Europe) Ltd.  

 
“This important agreement signed with JCBI enables us to consolidate our business in the highly 
competitive market of payment services, also in the light of the recent coming into force of the 
regulations concerning interchange fees,” commented Nicola Cordone, Senior Vice President and 
International Division Director of SIA. “One of the central pillars of our strategy is internationalization 
and, thanks to the investments made in innovation, we are continuing to develop state-of-the-art 
technology infrastructures to promote the spread of digital payments at global level, thereby 
supporting the business and competitiveness of our customers. We currently provide issuing and 
acquiring services in 15 countries and manage over 65 million payment cards.” 
 
cardmag l sia 
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Visa je pátou nejhodnotnější značkou na světě 
 
Asociace Visa se v jubilejním 10. ročníku prestižního žebříčku nejcennějších značek BrandZ Top 100 agentury 
Millward Brown umístila na pátém místě. Oproti předchozímu ročníku si o dvě příčky polepšila.  
 
Praha, 1. června 2015 - Tvůrci žebříčku letos vyčíslili hodnotu značky Visa na 92 miliard dolarů, což 
je bezmála o 13 miliard dolarů více než v roce 2014. Visa tak v celkovém pořadí poskočila hned za 
čtveřici technologických firem, které jsou v čele žebříčku stálicemi. V rámci top desítky pak 
představuje jedinou firmu z oblasti platebních služeb. Od roku 2009, kdy se značka Visa v žebříčku 
BrandZ Top 100 objevila poprvé (tehdy na 36. místě), svou hodnotu více než zpětinásobila.  

Zákazníky „milovaná“ značka 
Podle tvůrců žebříčku hodnota značek „milovaných“ zákazníky, tedy takových, k nimž si spotřebitelé vytvořili silný 
citový vztah a které vnímají jako přívětivé a přátelské, roste 10násobně v porovnání s těmi, které v hodnocení 
citové vazby zákazníků dosahují nízkého skóre. „Těší nás, že značka Visa je v tomto ohledu dávána za 
příklad. V rámci poskytování našich služeb se dlouhodobě snažíme o to, abychom byli spolehlivými 
partnery, a aby naše platební řešení co nejvíce vycházela vstříc skutečným potřebám našich 
zákazníků. Hodnocení BrandZ Top 100 tak vnímáme jako potvrzení, že se nám to daří,“ uvedl Marcel 
Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  
cardmag l grayling  
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Visa hlásí jednu miliardu bezkontaktních plateb 
 
Zájem o bezkontaktní placení rekordně roste. A nejvíc právě v České republice, která je první 
v Evropě podle podílu bezkontaktních útrat v obchodech. 
 

Praha, 13. července 2015 - Nejnovější data společnosti Visa Europe ukazují, že obliba 
bezkontaktních karet nadále roste a za posledních 12 měsíců bylo jejich prostřednictvím 
uskutečněno zhruba 1,1 miliardy transakcí za celkem 12,6 miliard eur (více než 340 miliard korun). 
Údaje rovněž ukazují, že držitelé karet Visa utratili jen v březnu 2015 1,6 miliardy eur (přes 43 
miliard korun) - to je třikrát více než ve stejném období roku 2014.   
 

Bezkontaktní technologie je velmi rychle přijímána bankami, obchodníky i bankami a její využití stále roste. V 
březnu 2015 byla hlavním evropským trhem pro společnost Visa Velká Británie s 52,6 miliony transakcemi, 
následovaná Polskem (49,7 milionu) a Českou republikou (13,9 milionu). 
 

Česko na špici Evropy 
Česká republika okupuje nejvyšší příčky všech tabulek týkajících se bezkontaktního placení. „Podle aktuálních 
statistik Visa Europe je naše země první, co se týká podílu bezkontaktního placení u obchodníků, které dosahuje 
bezmála 60 procent, což je výrazně více než u druhé země v pořadí - Polska. Češi si již uvědomují, že platit 
bezkontaktně znamená platit rychle a zároveň bezpečně,“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 

Top 5 zemí s nejvyšším podílem bezkontaktních plateb v obchodech (červen 2015) 

Zdroj: Visa Europe 

 
Bezkontaktně se platí především za nákupy potravin, v restauracích nebo fast-foodech 
Evropští spotřebitelé nejvíce používají bezkontaktní karty k platbě za každodenní nákupy, jako jsou nákupy 
potravin, platby v restauracích nebo platby za rychlé občerstvení. Data ukazují, že spotřebitelé též rádi používají 
bezkontaktní karty k hrazení vyšších částek, jako jsou platby za týdenní nákupy v supermarketech. To platí 
zejména v zemích jako Česká republika, Polsko a Španělsko, kde držitelé karet mají možnost využívat 
bezkontaktní karty pro jakékoli platby - stačí kartu přiložit a zadat na terminálu PIN. Na celém kontinentě 
používají zákazníci celkem 131 milionů bezkontaktních karet Visa, které jsou pravidelně používány na více než 2,6 
milionech bezkontaktních terminálů. Do roku 2020 budou všechny terminály Visa v Evropě přijímat bezkontaktní 
platby. Aktuálně vydává bezkontaktní karty Visa 240 bank po celém kontinentu a do roku 2020 bude mít přístup k 
bezkontaktnímu platebnímu nástroji velká většina držitelů karet Visa.  
 

Top 5 zemí s nejvyspělejší bezkontaktní infrastrukturou (březen 2015) 

Zdroj: Visa Europe 
 
„Obliba bezkontaktních plateb v budoucnu ještě poroste, neboť právě nyní jsme svědky nástupu 
nové generace digitálních plateb, kde bude jednoduchost a pohodlnost rozšířena na mobily a NFC 
technologii zabudovanou na příklad do hodinek nebo oblečení,“ dodala Sandra Alzettová, výkonná 
ředitelka pro klíčové produkty Visa Europe. 
 
cardmag l grayling 

NFC & CONTACTLESS 

Země  Podíl bezkontaktních plateb 

Česká republika  59,45% 

Polsko  39,03% 

Slovensko  38,71% 

Velká Británie  6,86% 

Chorvatsko  6,18% 

Země  Počet bezkontaktních terminálů  Počet bezkontaktních transakcí  Výdaje (v eurech) 

Velká Británie  410 000  52,6 milionu  330 milionu 

Polsko  354 000  49,7 milionu  334,9 milionu 

Česká republika  75 000  14 milionů  314,4 milionu 

Španělsko  593 000  11,5 milionu  447,8 milionu 

Francie  405 000  8,3 milionu  88,5 milionu 
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Spire Payments wins RAY contract - Finland’s largest  
chip & PIN / contactless deployment 
 
Spire Payments, in collaboration with Poplatek Oy, wins the contract to supply over 15 000 EMV and 
contactless-enabled card payment devices to RAY. Recognised as the largest deployment of such 
technology in Finland to date, this ambitious project will see all new RAY gaming installations 
equipped with the latest chip & PIN and contactless payment technology. 
 
 
RAY, a non-profit-making organisation raises hundreds of millions of Euros per annum for charitable causes in-
country. Over 21 000 slot machines are situated in thousands of nationwide locations, including hotels, 
restaurants, cafés, service stations, markets, kiosks and arcades. The proceeds are used for promoting health and 
social welfare in Finland, and in 2015 over 309 million Euros will be granted to organisations supporting these 
causes. The fund allocation is guided by the RAY funding strategy, an agreement with the Ministry of Social 
Affairs and Health, and applicable legislation. 
 
 
The Spire Payments and Poplatek Oy solution will see state-of-the-art SPp30 card payment devices installed in 
gaming locations, allowing customers to pay securely by debit card. Utilising Spire Payments’ latest technology 
and an application developed by Poplatek, the solution will accept both chip & PIN and contactless payments, 
with winnings being paid directly into the customer’s account. 
 
 
Poplatek Oy, a Finnish payment service provider, was founded in 2009 and has grown rapidly due to an ever-

increasing customer base. Its services include payment processing (thanks to its 
own payment gateway), provision of POS devices, payment application 
development, service and support. This significant project has seen Poplatek Oy 
develop the bespoke RAY application and terminal management system, while also 
coordinating the logistics and support for this national project. 

 
 
Timo Kiiskinen, COO in RAY: ‘We are excited to work with Spire Payments and Poplatek Oy on this 
project. The installation of the latest payment technology will ensure we can provide further value 
added features to our customers in the future.’ 
 
 
Mikko Virtanen, Managing Director of Poplatek says: ‘This project is a significant milestone for our 
business and has been possible thanks to the extremely powerful and flexible Spire Payments 
development tool kit (inSPire) utilised by our technical team to develop the RAY application on the 
SPp30. Deployment has already begun and we envisage this as the first step in a long and 
successful relationship with Spire Payments and RAY.’ 
 
 
‘We are delighted to be part of the RAY project which has been made possible by the local 
capabilities of Poplatek Oy, the SPp30 platform and our Linux based software development toolkit 
(inSPire SDK) which promotes both rapid and secure application development. This not only 
demonstrates the ability for our partners to rapidly develop customer-specific payment solutions, 
but also Spire Payments’ commitment to meet the demands of the latest technologies, support our 
international customer base while also enabling continued global growth for our business.’ explains 
Kazem Aminaee, CEO and President of Spire Payments. 
 
cardmag l spire payments 
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MasterCard prináša mobilné platby v rámci Android Pay  
 

1. júna 2015 - Spoločnosť Google predstavila službu Android Pay, ktorá umožní držiteľom 
debetných, kreditných, firemných či predplatených kariet MasterCard používať ich mobilné telefóny 
vybavené operačným systémom Android na každodenné nákupy v obchodoch a v rámci aplikácií pre 
Android. Táto novinka poskytuje držiteľom kariet MasterCard ešte viac možností, ako platiť aj v 
pohybe pomocou svojich mobilných zariadení. 
 
Podľa aktuálnej správy Federal Reserve (“Consumers and Mobile Financial Services 2015”, March 2015, Federal 
Reserve ) zaplatilo mobilným telefónom prostredníctvom platobného terminálu už 39% ľudí, ktorí bežne využívajú 
mobilné telefóny na platenie. To dokazuje zvýšený dopyt po jednoduchých a bezpečných spôsoboch, ako 
realizovať platbu priamo zo zariadenia. MasterCard vybudoval základ pre bezpečné mobilné transakcie, keď pred 
desiatimi rokmi zaviedol bezkontaktné platby a v roku 2013 dodal digitálnu platformu, ktorá poskytuje dnešné 
mobilné platobné riešenia. 
 
Dnes je možné platiť bezkontaktne s MasterCard u viac ako troch miliónov obchodníkov v 68 krajinách sveta. 
Vďaka MasterCard a Android Pay sú platby jednoduché a bezpečné a spotrebitelia tak môžu používať svoje karty 
kedykoľvek a kdekoľvek. Pre spotrebiteľov i obchodníkov prinesie každý nákup s kartou MasterCard cez Android 
Pay rovnakú úroveň bezpečnosti, benefitov a garancií ako akákoľvek iná transakcia MasterCard. A navyše je 
spotrebiteľom poskytnutá ďalšia úroveň ochrany, pretože Android Pay nezdieľa číslo karty s obchodníkom. 
 
„Mobilné platby sa stali bežnou súčasťou našich životov, preto očakávame, že v budúcnosti budú nové zariadenia 
bežne vybavené funkciami potrebnými pre mobilné platby,“ povedal Ed McLaughlin, Chief Emerging Payments 
Officer v MasterCard, „so službou MasterCard Digital Enablement Service (MDES) a Android Pay môžeme použiť 
zabezpečené tokeny k jednoduchému uskutočneniu platieb z pripojeného zariadenia zákazníka.“  „Mobilné platby 
sú pre Google veľkou prioritou, preto sme pracovali s kľúčovými partnermi, ako je MasterCard, aby sme umožnili 
ľuďom platiť pomocou telefónov s OS Android jednoducho, bezpečne a s možnosťou voľby a to všetko v rámci 
Android Pay,“ povedal Pali Bhat, riaditeľ product Management v Google.  
 

Android Pay bude dostupný (s verziou KitKat a vyššie) v USA v nadchádzajúcich 
mesiacoch. Platobná metóda bude akceptovaná prevažne v popredných amerických 
obchodoch, reštauráciách, samoobsluhách, u prepravcov alebo na čerpacích 
staniciach. Pre viac informácií o miestach, kde je možné platiť bezkontaktne, si 
môžete stiahnuť MasterCard Nearby app alebo navštíviť internetové stránky 
www.mastercard.com/contactless. 

 
cardmag l best communications 
 
 
 
 
 

Visa podporuje Android Pay 
 
„Je to další důkaz, že v roce 2015 se mobilní platby stávají konečně plnohodnotným nástrojem placení v 
obchodech“ - Jeremy Nicholds, Visa Europe. 
 
Londýn/Praha, 29. května 2015 - Asociace Visa Europe potvrdila, že uzavřela partnerství se 
společností Google prostřednictvím nové platformy Android Pay.Ta po celém světě otevře možnost 
nových zabezpečených plateb Visa pro finanční instituce a obchodníky používající systém Android. 
Zabezpečené API Android Pay budou postavené na stávající funkcionalitě Google Host Card 
Emulation (HCE) a vytvoří široké spektrum nových možností pro bezkontaktní platby v obchodě a 
zároveň pohodlnou možnost pro držitele karet Visa platit prostřednictvím svého zařízení na 
operačním systému Android.  
  
Jeremy Nicholds, výkonný ředitel společnosti Visa Europe, novinku komentoval slovy: „Jedná se o další 
příklad toho, proč si myslíme, že v roce 2015 se mobilní platby stanou skutečně hlavním platebním 
trendem. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností Google na otevření platformy Android 
Pay pro držitele karet Visa, kteří tak získají nové možnosti platit svými kartami Visa. Ty jsou 
vybudované na našich zabezpečených technologiích jako Visa payWave nebo nová Payment Token 
Service.” 
 
cardmag l grayling  

m e d i a   p a r t n e r 
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Apple Pay konečně v Evropě 
 
Nová éra placení přichází do Evropy, první zemí je Velká Británie. Podle asociace Visa Europe začíná přechod od 
plastových karet k digitálnímu řešení. 
 

Praha, 16. července 2015 - Držitelé debetních a kreditních Visa karet vydaných předními britskými 
bankami mají nyní přístup k nově spuštěné službě Apple Pay. Ta uživatelům přístrojů iPhone 6, 
iPhone 6 Plus, Apple Watch, iPad Air 2 a iPad mini 3 nabízí snadný, bezpečný a diskrétní způsob 
placení prostřednictvím těchto zařízení. Apple Pay lze používat na jakémkoli bezkontaktním 
terminálu, který již teď využívají držitelé karet Visa po celé Velké Británii milionkrát denně.   
 

Průzkum Visa Europe, zveřejněný v květnu ukazuje, že existuje vysoká spotřebitelská poptávka po mobilních 
platebních řešeních, zejména ze strany uživatelů iOS, z nichž 60 procent chce platit za zboží a služby mobilním 
telefonem. To naznačuje, že Apple Pay bude mít u zákazníků úspěch.  
 
„Poptávka po mobilních bezkontaktních platbách, v kombinaci se skutečností, že 70 procent lidí ve 
Velké Británii vlastní mobilní telefon, znamená, že dílky skládanky do sebe zapadají a že jsme 
svědky seismického otřesu a přechodu od plastu k digitálnímu řešení. Se spuštěním Apple Pay je 
jasné, že mobilní řešení se záhy stanou preferovaným způsobem pro používání kreditních a 
debetních karet,“ uvedl Jeremy Nicholds, výkonný ředitel mobilních plateb Visa Europe. 
 

Apple Pay na stovkách tisíc míst 
 

Apple Pay lze použít k placení kdekoli, kde jsou akceptovány bezkontaktní karty Visa. Již teď karty Visa s Apple 
Pay akceptuje přes 410 000 terminálů na 250 000 místech po celé Velké Británii.  Při spuštění bude služba 
dostupná klientům bank MBNA, Nationwide, NatWest, RBS, Santander, a Ulster Bank. Tito uživatelé si budou moci 
své debetní a kreditní karty nahrát do Apple peněženky Passbook a začít používat službu Apple Pay. V příštích 
měsících se přidají další banky, včetně First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds a TSB. 
 

Česká republika je na Apple Pay připravena 
 

Spuštění služby Apple Pay lze díky rychlému startu ve Velké Británii brzy očekávat i v České republice. „Naše 
země je velmi dobře připravená na příchod mobilních bezkontaktních plateb. Tím pádem i na službu 
Apple Pay. Česko má totiž jednu z nejlepších bezkontaktních infrastruktur v Evropě,“ informoval 
David Brendl, manažer inovací Visa Europe.  

 

Pokud by americká technologická společnost souhlasila s expanzí na český trh, mohli by 
majitelé zařízení Apple platit svými smartphony nebo hodinkami na jakémkoli bezkontaktním 
terminálu. Tyto terminály jsou přitom v Česku už nyní běžnou součástí například velkých 
maloobchodních řetězců. V současnosti je více než 80% všech platebních terminálů 
bezkontaktních. „Vedle toho podle prognóz Visa Europe bude do konce roku 2017 
naprostá většina všech terminálů v Česku bezkontaktních a tím pádem jakoukoliv 
platbu bude možné provést pouze mobilem nebo hodinkami,“ konstatoval Brendl. 
 

Bezpečnost především 
 

Klíčovým aspektem všech produktů Visa je bezpečnost a soukromí. „Když přidáte do Apple Pay kreditní nebo 
debetní kartu Visa, údaje karty nejsou uloženy ani v přístroji, ani na serverech Apple. Namísto toho 
Visa vygeneruje jedinečný klíč neboli Device Account Number, který je přiřazen Vašemu přístroji, a 
na něm je uložen,“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. Nastavení Apple Pay je velice prosté. Držitelé karet Visa buď mohou jednoduše zvolit kartu již 
uloženou v účtu iTunes nebo zvolit kartu zcela novou. Při nákupu v obchodě pak jen přiložíte iPhone k 
bezkontaktnímu terminálu a prst na snímač otisku prstů, který je součástí telefonů Apple. 
 

Protože spotřebitelé používají své karty Visa s Apple Pay, budou využívat stejných výhod, jaké mají 
dnes u svých debetních a kreditních karet, včetně ochrany proti zneužití v případě neautorizovaných 
nákupů a široké akceptační sítě po celém světě. Karty Visa nahrané do Apple Pay budou fungovat na 
všech bezkontaktních terminálech fungujících na bázi technologie NFC a pro všechny částky při 
potvrzení identity kupujícího přes Touch ID. Počet britských firem, které přijímají mobilní platby 
vyšších částek (přes 20 liber) stále roste a Visa očekává, že další obchody a restaurace provedou 
požadovaný upgrade tak, aby ke konci roku přes 80 procent bezkontaktních terminálů přijímat platby 
jakékoli hodnoty přes Apple Pay a další mobilní bezkontaktní služby. Apple Pay funguje na přístrojích 
iPhone 6, iPhone 6 Plus a Apple Watch. Pro platby prostřednictvím mobilních aplikací je Apple Pay kompatibilní s 
modely iPad Air 2 a iPad mini 3.  
 

Apple Pay vyžaduje spárování Apple Watch s iPhonem 5 (nebo vyšším), který má nainstalovaný iOS 8.2 (nebo 
vyšší) 
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O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky a další 
poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, jehož podíl na trhu 
vzrostl z 55,5% v roce 2011 na 56,9% v roce 2013 a předstihl tak konkurenční MasterCard. 
 
Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby milionům 
evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa Europe jsou odpovědni 
za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i obchodníky. Visa Europe je rovněž 
největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá za zpracování 16 miliard transakcí ročně, 
přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí za sekundu. V současnosti je v Evropě vydáno více 
než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata 
provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. Asociace Visa 
Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, nezrušitelnou a 
trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují s cílem zajistit globální platby Visa ve 
více než 200 zemích a teritoriích. 
 
Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews. 
 
cardmag l grayling 
 
 
 
 
 

MasterCard rozširuje partnerstvo so Samsungom uvedú 
Samsung Pay na európsky trh 
 
30. júla 2015 - Spoločnosti MasterCard a Samsung Electronics Co. dnes oznámili, že rozširujú svoje 
globálne partnerstvo a za využitia platformy MDES spustia Samsung Pay v Európe. Samsung Pay je 
mobilná platobná služba, ktorá umožní majiteľom prémiových telefónov značky Samsung používať 
ich prístroje k bezkontaktným platbám za každodenné nákupy u obchodníkov vybavených 
bezkontaktnými terminálmi a terminálmi na karty s magnetickým prúžkom podporujúcimi NFC a 
MST technológie.  
 
Európski vydavatelia kariet dostanú možnosť pripojiť sa k MDES platforme a aktivovať tak službu Samsung Pay. 
Držitelia kariet potom budú môcť v rámci Samsung Pay pripojiť svoje kreditné, debetné a predplatené karty, 
rovnako ako firemné karty pre malé a stredné podniky zúčastnených vydavateľov a využívať ich na každodenné 
platenie prostredníctvom telefónu. MasterCard začiatkom tohto roka oznámil, že pre bezpečné platby v rámci 
služby Samsung Pay poskytne technológiu tokenizácie, ktorá umožní rýchlo rozšíriť prístup k tejto službe 
partnerským bankám v USA. 
 

„Samsung s potešením spojí sily s MasterCard a ponúkne zákazníkom a vydavateľom 
v Európe jednoduché a bezpečné mobilné platby, ktoré budú akceptovateľné v 
širokej sieti obchodníkov,“ povedal Injong Rhee, výkonný viceprezident Samsung 
Electronics a globálny riaditeľ Samsung Pay, „obe spoločnosti sa dlhodobo intenzívne 
venujú inováciám v oblasti financií a technológií a vznik skutočnej mobilnej 
peňaženky je tak splnením ich záväzku.“  
 
„Počet inteligentných mobilných zariadení a ich využívanie celosvetovo neustále 
rastie, preto sme veľmi radi, že môžeme rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou 
Samsung a ponúknuť Samsung Pay a technológiu MDES držiteľom kariet aj v Európe. 
Európania sú lídrami v skúšaní a prijímaní nových spôsobov nakupovania a platenia. 
Prostredníctvom nášho partnerstva so Samsungom posunieme inovácie v mobilnom 

platení ešte ďalej a to tým, že umožníme ľuďom platiť jednoducho a bezpečne len s využitím ich 
telefónu,“ povedal Javier Perez, prezident MasterCard Europe.  
 
Služba Samsung Pay by mala byť tento rok v lete spustená v USA a v Južnej Kórei. Na spustení v Európe 
Samsung intenzívne pracuje s bankami a ďalšími partnermi. 
 
Od uvedenia technológie MDES v roku 2013 boli úspešne „tokenizované“ milióny kariet MasterCard, ktorých 
majitelia využívajú obľúbené služby digitálnej peňaženky. V súčasnej dobe MDES umožňuje tokenizáciu 
kreditných, debetných, co-brandových a predplatených kariet, rovnako ako kariet pre malé podniky. Private label 
tokenizácia (poskytnutie tokenizácie co-brandovým kartám) bude spustená v treťom štvrťroku tohto roka. 
Tokenizačné služby pre mobilné aplikácie, eCommerce a opakované platby faktúr pomocou uloženej platobnej 
karty budú ešte tento rok umožnené obchodníkom v USA a Kanade a následne sa rozšíri aj do ďalších krajín, kde 
je technológia MDES k dispozícii. 
 
cardmag l best communications 
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Konec mýtů kolem mobilních plateb 
 
Boom bezkontaktního placení přináší také rozmach mobilních plateb. Inovativní technologie získává stále více 
příznivců, zároveň však vzbuzuje i řadu otázek.  
 

Praha, 13. srpna 2015 - Jsou mobilní platby skutečně bezpečné? Kdy lze chytrým mobilem platit a 
kdy ne? Může se platba v blízkosti čtečky aktivovat sama?  Podívali jsme se na nejrůznější mýty 
kolem mobilního placení a přinášíme vysvětlení k možným nejasnostem. 
 

Mýtus č. 1: 
U mobilních plateb nebo online peněženek je výrazně bezpečnější používat kreditní, nikoli debetní 
kartu.  
Skutečnost: V zabezpečení debetních a kreditních karet proti jejich zneužití není žádný rozdíl. Pokud se jejich 
uživatelé stanou nevinnými oběťmi podvodu, chrání pravidla Visa Europe všechny stejně.  
 

Mýtus č. 2: 
Mobilní platby jako Apple Pay lze používat pouze do výše platby 500 korun.  
Skutečnost: Lidé, kteří používají mobilní bezkontaktní platby jako Apple Pay, mohou svým telefonem platit u 
kteréhokoli bezkontaktního terminálu na světě. Terminály mají schopnost přijímat platby vyšších částek než 500 
korun, pokud je k dispozici možnost ověření totožnosti držitele karty (například otiskem prstu Touch ID) a pokud 
prodejce aktivoval terminál na přijímání větších obnosů.  
 

Mýtus č. 3: 
U Apple Pay mi někdo může z iPhonu ukrást informace o mé kartě.  
Skutečnost: Bezkontaktní platební technologie Visa a řada jedinečných bezpečnostních prvků zabudovaných do 
iPhone i Apple Watch umožňují držitelům karet Visa používat Apple Pay snadno a zcela bezpečně, při zachování 
soukromí.  
 

Tokenizované platby Visa prostřednictvím Apple Pay  
Když svou kartu Visa vložíte do Apple Pay, informace o kartě (včetně 16místného čísla na přední části karty) jsou 
společností Visa a vaší vydavatelskou bankou nahrazeny číslem účtu, které lze bezpečně uložit na zařízeních 
Apple. Toto číslo je posléze poskytnuto obchodníkům ke zpracování transakcí provedených prostřednictvím Apple 
Pay.  Zmíněnému procesu se říká „tokenizace plateb“. Pro zákazníky (uživatele karet) je to prakticky neviditelný 
proces, který se děje v pozadí. Čísla kreditních a debetních karet Visa se neukládají na žádném zařízení 
provozujícím Apple Pay ani na serverech Apple. Stejně tak nikdy nejsou sdílena s obchodníky prostřednictvím této 
služby, což je další vrstva zabezpečení.  
 

payWave for Mobile  
Technologie payWave for Mobile vyvinutá společností Visa se používá v rámci Apple Pay k vytvoření dynamického 
a zabezpečeného kódu při každé jednotlivé transakci. Šifrovací kód je specifický pro konkrétní platbu a je prodejci 
sdělen společně s Vaším číslem účtu, aby bylo možné platbu prostřednictvím Apple Pay zpracovat stejně, jako 
kdyby šlo o normální platbu kartou.  
 

Touch ID  
Technologie Touch ID vyvinutá společností Apple umožňuje ověřit platbu buď v prodejně, nebo prostřednictvím 
aplikací - stačí k iPhonu, Apple Watch nebo iPadu kompatibilním s Apple Pay přiložit prst.  
 

Mýtus č. 4: 
Pokud svůj iPhone ztratím nebo mi bude odcizen, může mi zloděj přes Apple Pay vyluxovat účet 
nebo kartu.  
Skutečnost: Chytré telefony, dokonce i v nepovolaných rukou, jsou stále několika způsoby chráněny: Minimálně 
tím, že informace o kartě Visa nejsou ukládány do telefonu ani na serverech společnosti Apple. Namísto toho se 
používá bezpečný „platební token“ nebo číslo účtu spojené s konkrétním zařízením. Toto číslo lze použít pouze pro 
konkrétní zařízení, na němž je provozována služba Apple Pay – pro další zařízení je bezcenné. Platby přes Apple 
Pay jsou navíc ověřovány pomocí otisku prstu Touch ID, které zajišťuje, že telefon může k provádění plateb 
použít pouze jeho majitel.  
 

Mýtus č. 5: 
Pokud mi někdo ukradne token / číslo účtu vázané k zařízení, může s jeho pomocí zjistit číslo mé 
karty.  
Skutečnost: Pokud se Vaše číslo účtu (vázané na konkrétní zařízení) dostane do nepovolaných rukou, nelze jej 
použít k platbě. Je navrženo tak, aby platilo pouze pro nákupy prostřednictvím konkrétního zařízení, u konkrétního 
obchodníka nebo pro konkrétní typ nákupu. Na žádost vydavatele nebo poskytovatele elektronické peněženky 
může navíc Visa token velice rychle deaktivovat, reaktivovat nebo nahradit jiným. Vedle toho mají uživatelé 
přístup k několika nástrojům od společnosti Apple, například Find my iPhone nebo iCloud, které jim umožňují 
vzdáleně deaktivovat nebo vymazat všechna data z jejich zařízení, a to včetně údajů pro platbu nebo tokenů 
používaných Apple Pay.  
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Mýtus č. 6: 
Bezkontaktní mobilní platby lze používat pouze tehdy, pokud obchodník uzavřel smlouvu s 
výrobcem konkrétního terminálu nebo zúčtovací bankou.  
SKUTEČNOST: Mobilní zařízení je možné používat prakticky všude, kde je bezkontaktní terminál. Po celé Evropě 
jich je aktuálně 2,6 milionu a jejich počet neustále narůstá. Čím dál větší počet obchodníků aktivuje své terminály 
pro přijímání vyšších částek. V České Republice je přijímání vyšších částek podporováno naprostou většinou 
bezkontaktních terminálů.  
 

Mýtus č. 7: 
Spuštění Apple Pay ve Velké Británii znamená, že je možné ji využívat pouze tam.  
Skutečnost: Služby jako Apple Pay je možné k bezkontaktním platbám využívat téměř všude, kde je bezkontaktní 
terminál. Ve Velké Británii je to přes 410 000 míst (u více než 250 000 obchodníků), v celoevropském měřítku pak 
aktuální počet přesahuje 2,6 milionu. Celosvětově počet bezkontaktních NFC terminálů neustále roste. Různé 
země mají pro bezkontaktní platby různé limity (ve většině zemí EU je to ekvivalent 20 liber nebo 25 eur, v České 
republice je to 500 Kč), po jehož překročení jsou zákazníci vyzváni k ověření mobilní platby (v případě Apple Pay 
použitím Touch ID). V případě pochybností lze vždy ověřit přímo u obchodníka, zda je možné mobilem platit.  
 

Mýtus č. 8: 
Mobilní peněženky jsou možná dobré pro platby v obchodě, ale vrácení peněz jejich prostřednictvím 
není možné.  
Skutečnost: Mobilní peněženka je přesně to, co říká její název – peněženka. Karta obsažená uvnitř umí všechno, 
co běžná plastová karta. Tedy placení nákupů, přijímání refundací a poskytování odměn a benefitů. Co se 
refundací týče, zde je věc mírně složitější. Vydavatelské banky a obchodníci provozující bezkontaktní platby 
pracují na tom, aby se odstranily problémy, které brání vrácení peněz přímo na mobilní platební zařízení. 
Obchodníci nicméně mají povinnost vrátit peníze na účet držitele karty, který mobilní platební zařízení předloží. Za 
tímto účelem mohou obchodníci použít fyzickou kartu – tu, která je spojená s účtem zařízení. Po jejím předložení 
je možné vrácení peněz provést na tuto kartu prostřednictvím kontaktního rozhraní.  
 

Mýtus č. 9: 
Pokud se váš telefon ocitne blízko čtečky, může dojít k tomu, že omylem zaplatíte za něco, co jste si 
vůbec nekoupili.  
Skutečnost: Ať už mluvíme o platební kartě nebo mobilním telefonu, bezkontaktní čtečky na bázi NFC fungují 
pouze tehdy, pokud se zařízení dostane do vzdálenosti zhruba 4 centimetrů – to je méně než klíč od auta nebo 
Váš palec. Bylo by tedy velmi obtížné za něco zaplatit omylem. U Apple Pay je navíc ještě dodatečný požadavek 
potvrdit všechny platby přes Touch ID, takže náhodná úhrada je prakticky vyloučena.  
 

Mýtus č. 10: 
Pokud nahrajete svou kartu do peněženky typu Apple Pay, nemůžete získávat odměny nebo jiné 
benefity.  
Skutečnost: Jak už bylo řečeno výše (viz mýtus č. 8), mobilní peněženka funguje identicky jako skutečná 
peněženka. Karta obsažená uvnitř umí to samé, co běžná plastová karta – od placení nákupů, přes vrácení peněz, 
až po poskytování odměn a benefitů z oblíbených obchodů. Záleží jen na tom, jak je karta zaregistrována do 
schématu prodejce a jak jsou transakce zpracovány v programu.  
 

Mýtus č. 11: 
Když svou kartu Visa propojíte s Apple Pay, Apple vidí vše, co si kupujete.  
Skutečnost: Služba Apple Pay byla navržena tak, aby se v Applu neshromažďovaly žádné informace o transakcích, 
které by bylo možné spojit s konkrétní osobou. Apple si tak uchovává pouze anonymní údaje. Výpis plateb 
provedených prostřednictvím platebních karet spojených s Apple Pay se pro vyšší pohodlí uživatele objevuje v 
Passbooku; historie transakcí je ukládána pouze lokálně na konkrétním telefonu, nikoli na serverech společnosti 
Apple.  
 

Mýtus č. 12: 
Pokud použiji telefon k platbě v zámoří, mobilní operátor mi naúčtuje extra poplatek.  
Skutečnost: S použitím karty Visa prostřednictvím platebních služeb jako Visa PayWave nejsou spojovány žádné 
poplatky. Nicméně abyste mohli přijímat zprávy a notifikace od Apple, vydavatele karty a dalších provozovatelů 
mobilních peněženek, je třeba mít aktivován datový tarif. Na základě vašeho datového tarifu a nabídky operátora 
Vám proto mohou být účtovány další poplatky za zprávy a data.  
 

Mýtus č. 13: 
Mobilní platby / mobilní peněženku mohu používat, pouze když mám signál.  
Skutečnost: Jediné dvě podmínky pro provedení platby jsou nabitá baterie a telefon v „bdělém“ stavu. Jelikož 
token / ID přístroje je uloženo přímo v přístroji, zákazník k uskutečnění nákupu nepotřebuje aktivní datové 
spojení.  
 
cardmag l grayling 
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AKCEPTACE KARET (ACQUIRING)  

KARTY V ČÍSLECH 

Seznam bank nabývajících obchodníky       

Česká spořitelna, a.s.       

ČSOB       

UniCredit Bank CR, a.s.       

Komerční banka, a.s.       

Raiffeisenbank, a.s.       

       

POČET AKCEPTAČNÍCH MÍST MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet obchodních partnerů (smlouvy)  46 801 46 814 39 010 32 229 3 136 48 401 

Počet obchodních partnerů (smlouvy) NFC 28 705 28 704 13 141 13 136 0 28 777 

Počet provozoven (outlety) 94 042 94 130 78 833 61 231 7 379 97 493 

Počet provozoven (outlety) NFC 58 898 58 897 19 823 19 718 0 58 900 

Počet acquirery spravovaných POS terminálů 124 512 124 587 106 784 78 652 9 386 128 010 

Počet pokladen, akceptujících prostředky NFC 81 907 81 893 22 223 22 003 0 81 989 

Počet web obchodníků  5 527 5 527 2 368 7 0 5 529 

Počet provozoven poskytujících cash back 7 933 8 589 0 0 0 8 589 

       

AKCEPTACE - TRANSAKCE U OBCHODNÍ- MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet transakcí celkem 75 138 539 63 835 811 49 864 1 566 2 796 542 141 822 322 

z toho počet transakcí NFC 50 399 549 39 837 600 0 0 0 90 237 149 

z toho počet transakcí web 2 544 759 2 265 478 2 445 0 0 4 812 682 

počet transakcí cash back 87 719 65 116 0 0 0 152 835 

       

AKCEPTACE - TRANSAKCE U OBCHODNÍ- MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem transakcí celkem (v tisících Kč) 53 069 295 46 319 336 87 709 3 745 3 763 602 103 243 687 

z toho objem transakcí NFC (v tis.Kč) 27 494 300 21 542 664 0 0 0 49 036 965 

z toho objem transakcí web (v tis.Kč) 2 802 401 2 420 492 4 210 0 0 5 227 103 

objem transakcí cash back v tis. Kč 101 453 71 845 0 0 0 173 297 

       

VÝBĚRY Z BANKOMATŮ (ATM) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet instalovaných ATM 4 562 4 507 2 746 1 168 1 578 4 562 

Počet transakcí v ATM 20 721 343 25 743 303 3 286 45 9 834 46 477 811 

Objem transakcí v ATM (v tisících Kč) 76 739 298 98 121 614 20 831 114 62 313 174 944 169 

       

VÝBĚRY NA PŘEPÁŽCE (CASH ADVANCE) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

počet transakcí cash advance 3 800 3 397 0 0 0 7 197 

objem transakcí cash advance (tis. Kč) 148 129 27 106 0 0 0 175 235 

Souhrnná statistika SBK za 2.q.2015 
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VYDANÉ KARTY  (ISSUING)        
       
VYDANÉ KARTY podle značek MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Vydané karty celkem 6 339 518 4 540 433 10 760 0 244 722 11 135 433 

Debetní karty 4 526 523 4 359 705 0 0 0 8 886 228 

Kreditní karty 1 811 877 177 810 10 760 0 0 2 000 447 

Charge karty 1 118 2 918 0 0 244 722 248 758 

z toho: karty služební 195 737 297 687 1 957 0 0 495 381 

z toho: karty virtuální 42 965 28 270 0 0 0 71 235 

z toho: karty předplacené 25 523 0 0 0 0 25 523 

vydané platební prostředky NFC celkem 4 376 734 2 994 979 0 0 0 7 371 713 

       

    

          

POČTY PLATEB U OBCHODNÍKŮ  MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet transakcí celkem 78 751 863 63 893 779 414 056 0 2 720 254 145 779 952 

z toho kreditními kartami 18 367 875 2 090 179 414 056 0 2 720 254 23 592 364 

počet transakcí cash back 89 443 66 009 0 0 0 155 452 

počet transakcí web 3 154 221 3 819 012 0 0 0 6 973 233 

počet transakcí NFC 56 823 963 39 726 633 0 0 0 96 550 596 

       

DOMÁCÍ PLATBY  MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet domácích transakcí 73 282 733 60 187 502 389 824 0 2 694 747 136 554 806 

z toho kreditními kartami 17 378 296 1 926 449 389 824 0 2 694 747 22 389 316 

počet domácích transakcí web 1 514 903 1 782 406 0 0 0 3 297 309 

počet domácích transakcí NFC 56 487 543 39 542 197 0 0 0 96 029 740 

              

PLATBY V ZAHRANIČÍ  MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet zahraničních transakcí 5 469 130 3 706 277 24 232 0 25 507 9 225 146 

z toho kreditními kartami 989 579 163 730 24 232 0 25 507 1 203 048 

počet zahraničních transakcí web 1 639 318 2 036 606 0 0 0 3 675 924 

počet zahraničních transakcí NFC 336 420 184 436 0 0 0 520 856 

       

OBJEM PLATEB U OBCHODNÍKŮ (v tis. Kč) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem transakcí celkem 55 281 216 45 774 778 345 774 0 3 445 070 104 846 838 

z toho kreditními kartami 14 015 891 1 966 094 345 774 0 3 445 070 19 772 829 

objem transakcí cash back v tis. Kč 99 692 76 989 0 0 0 176 681 

objem transakcí web v tis. Kč 3 538 591 4 001 563 0 0 0 7 540 154 

objem transakcí NFC v tis. Kč 30 734 705 21 477 456 0 0 0 52 212 161 

       

DOMÁCÍ PLATBY (v tis.Kč) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem domácích transakcí 48 034 434 40 283 841 233 879 0 3 409 163 91 961 317 

z toho kreditními kartami 12 417 521 1 625 786 233 879 0 3 409 163 17 686 350 

objem domácích transakcí web v tis. Kč 1 519 000 1 650 582 0 0 0 3 169 582 

objem domácích transakcí NFC v tis. Kč 30 555 931 21 394 444 0 0 0 51 950 375 

TRANSAKCE VYDANÝCH KARET (ISSUING)    
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cardmag l sbk l více o statistikách sbk na bankovnikarty.cz 

PLATBY V ZAHRANIČÍ (v tis. Kč) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem zahraničních transakcí 7 246 781 5 490 937 111 895 0 35 907 12 885 521 

z toho kreditními kartami 1 598 370 340 308 111 895 0 35 907 2 086 480 

objem zahraničních transakcí web v tis. Kč 2 019 591 2 350 981 0 0 0 4 370 572 

objem zahraničních transakcí NFC v tis. Kč 178 773 83 013 0 0 0 261 786 

       

POČET VÝBĚRŮ Z BANKOMATŮ (ATM ISSUING) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Počet transakcí v ATM celkem 21 892 089 25 149 564 0 0 0 47 041 653 

z toho kreditními kartami 1 379 962 110 895 0 0 0 1 490 857 

       

POČET DOMÁCÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Domácích výběrů z ATM celkem 21 526 690 24 823 640 0 0 0 46 350 330 

z toho kreditními kartami 1 360 594 106 618 0 0 0 1 467 212 

       

POČET ZAHRANIČNÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Zahraničních výběrů z ATM celkem 365 399 325 924 0 0 0 691 323 

z toho kreditními kartami 19 368 4 277 0 0 0 23 645 

       

OBJEM VÝBĚRŮ Z BANKOMATŮ (ATM ISSUING) MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem výběrů z ATM celkem (v tisících Kč) 83 205 120 96 388 250 24 143 0 0 179 617 513 

z toho kreditními kartami 4 251 200 347 292 24 143 0 0 4 622 635 

       

OBJEM DOMÁCÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem domácích výběrů z ATM celkem (v tis. Kč) 81 445 434 94 863 360 23 612 0 0 176 332 406 

z toho kreditními kartami 4 162 313 329 287 23 612 0 0 4 515 212 

       

OBJEM ZAHRANIČNÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC VISA DC JCB Ostatní CELKEM 

Objem zahraničních výběrů z ATM celkem (v tis. Kč) 1 759 686 1 524 890 531 0 0 3 285 107 

z toho kreditními kartami 88 887 18 005 531 0 0 107 423 
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MasterCard Mobile se spojuje s MasterPass pro zvýšení pohodlí a 
rozšíření nákupních možností uživatelů 

 
Inovovaná verze produktu InCard MasterPass spuštěna v České republice a na Slovensku 

 
Praha, 2. července 2015 - Společnost MasterCard ve spolupráci s Wincor Nixdorf představuje další 
inovativní řešení v oblasti mobilního placení na českém i slovenském trhu. Mobilní peněženka 
MasterCard Mobile a globální platební služba MasterPass se spojily do jedné platební aplikace, která 
nově nese název InCard MasterPass a přináší novou úroveň pohodlí při placení na internetu. Do 
aplikace si snadno uložíte platební karty, s nimiž můžete poté platit v internetových obchodech u 
250 tisíc obchodníků, kteří podporují globální platební službu MasterPass. 
 
Vylepšená a redesignovaná aplikace InCard MasterPass, kterou spravuje společnost Wincor Nixdorf, poskytuje 
příjemné uživatelské rozhraní, v němž se lehce orientuje, a to včetně nově přidaných položek v základní nabídce, 
nových barev a ikon. V několika snadných krocích přidáte do mobilního zařízení platební kartu či karty. Poté 
můžete spravovat veškeré platby a vložené karty, sledovat historii transakcí, měnit doručovací adresu pro nákupy 
v e-shopech či dobíjet kredit mobilního telefonu. Aplikace také obsahuje seznam obchodníků využívajících jako 
jednu z platebních možností právě MasterPass. 
 
„Naším cílem bylo zvýšit uživatelský komfort, to znamená upravit ergonomii ovládacích prvků, 
zjednodušit povinné kroky a připravit peněženku na snadné rozšíření o další funkce, které do ní 
budeme přidávat,“ říká Michal Prázný, Head of professional services CZ/SK/HU, Wincor Nixdorf, „i proto 
jsme zvolili nový název InCard, což znamená Innovations in Cards, tedy inovace ve světě karet.“  
 
Kromě nových grafických prvků a optimalizace procesu registrace provedly společnosti MasterCard a Wincor 
Nixdorf i úpravy na základě podnětů uživatelů. Jednou z těchto úprav je využití tzv. swipu - tažení prstu pro pohyb 
mezi okny. Postup pro stažení a aktivaci digitální peněženky ovšem zůstává stále stejně pohodlný a intuitivní. Po 
zadání všech požadovaných údajů může uživatel aplikaci využívat dle svých preferencí, například přepínat mezi 
platbami firemní a soukromou kartou nebo si vyplnit více doručovacích adres. Kvůli bezpečnosti je vstup do 
aplikace umožněn pouze při zadání PINu. 
 
„Ačkoli systematicky dochází k růstu online plateb, tak v posledních měsících sledujeme ještě vyšší 
dynamiku růstu, k čemuž přispěl i MasterPass. Lidé přes MasterPass nakupují hlavně cestovní lístky 
a elektroniku,“ dodává Richard Walitza VP, Mobile Payments & Innovations, MasterCard, „proto jsme se 
rozhodli provést modernizaci naší digitální peněženky, abychom ještě více usnadnili nákupy na 
internetu.“ 
 
InCard MasterPass je dostupná pro zařízení s OS Android i iOS.  
 
O společnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, 
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti 
MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti - například nakupování, 
cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi 
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau. 
 
cardmag l best communications  
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Mobilní platební terminály: přichází jejich boom? 
 
Mobilní platební terminály (mPOS) jsou v České republice na vzestupu. Tuto novou technologii ocení i malí 
obchodníci - řemeslníci nebo provozovatelé stánků.  
 
Praha, 20. července 2015 - Nedávný průzkum společnosti Visa Europe v pěti evropských zemích 
ukázal, že obchodníci, kteří nepřijímají platby kartou, přicházejí o významné procento svých 
potenciálních zákazníků.  
 

Plná třetina respondentů ve Španělsku, Itálii, 
Polsku, Německu a Británii uvedla, že pokud 
obchodník nepřijímá karty, odrazuje je to od 
nákupu. Až 16 procent respondentů jde 
v důsledku toho ke konkurenci a dalších 15 
procent nákup neuskuteční vůbec. Ve věkové 
skupině do 25 let je pravděpodobnost odrazení 
od nákupu ještě vyšší. „Mladí chtějí platit 
jednoduše a rychle. Díky tzv. „mobile point 
of sale“ technologii (mPOS) mohou nyní 
jejich požadavkům vyjít vstříc i menší 
živnostníci a podnikatelé, pro které 
zavádění platebních terminálů dosud 
představovalo komplikaci. Zařízení mPOS je 
natolik jednoduché, že obsluhu zvládne 
každý i bez školení. Připojuje se k tabletu či 

smartphonu a díky nainstalovanému softwaru umožňuje přijímat bezkontaktní platby doslova 
kdekoli, pouhým přiložením karty,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou 
republiku a Slovensko.  
 
Úspěšný test během Formule E 
 
Jako sponzor Velké ceny Londýna Formule E, která se uskutečnila na konci června, vybavila asociace Visa Europe 
pořadatele závodu 60 bezkontaktními mPOS terminály. Na akci, kterou navštívilo bezmála 60 tisíc lidí, se ve 
výsledku více než polovina všech transakcí uskutečnila právě prostřednictvím této technologie. „Londýnská 
Grand Prix dokonale ukázala, jak snadno se mPOS technologie implementuje. V oblasti, kde dosud 
dominovala hotovost, se rázem velmi efektivně uplatnily platební karty. Lidé pohodlně a bezpečně 
nakupovali prakticky vše - od oficiálního zboží, přes občerstvení, až po suvenýry. To vše mnohem 
rychleji než dřív, takže nepřicházeli o podívanou, kvůli které dorazili. Obchodníci si zase 
pochvalovali navýšení tržeb,“ shrnuje Marcel Gajdoš. 
 
Situace v České republice 
 
V rámci České republiky jsou nejlepší podmínky pro placení kartou v Praze. Hlavní město však zároveň nabízí 
nejvyšší potenciál pro další zlepšení (přes 16 tisíc vhodných obchodníků). Z pohledu míry vybavenosti terminály 
jsou na tom poměrně dobře také kraje Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Naopak nejméně terminálů 
na osobu je v Pardubickém kraji. O moc lépe na tom není ani Vysočina či Ústecký kraj. „Naší vizí je 
prostřednictvím mPOS terminálů umožnit přijímat platby kartou všem obchodníkům a 
poskytovatelům služeb, bez ohledu na velikost jejich podniku nebo místo, kde svůj obchod 
provozují. Technologie mPOS představuje levné, přenosné a snadno použitelné řešení pro kohokoli, 
například i pro řemeslníky či provozovatele stánků,“ uvádí Marcel Gajdoš. 
 
Inspirací Itálie 
 
V Itálii došlo k ohromnému boomu mPOS technologie v důsledku nedávné legislativní změny, která obchodníkům 
přikazuje akceptovat karty u plateb převyšujících 30 euro. Řada malých obchodníků upřednostnila mPOS 
technologii před klasickými platebními terminály. Díky tomu 81 procent tamních zákazníků v současnosti o mPOS 
ví a 64 procent nemá problém tuto technologii používat. 
Tuzemské banky, které mPOS terminály obchodníkům nabízejí, hlásí rostoucí zájem o tuto technologii. A v blízké 
budoucnosti obliba těchto inovativních zařízení podle Marcela Gajdoše významně poroste. „Dojde-li k uzákonění 
elektronické evidence tržeb, mohl by podobný boom jako v Itálii nastat na českém trhu odhadem během roku 
2016.“ 
 
cardmag l grayling l foto grayling 
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MasterCard pomáhá inovovat plzeňskou veřejnou dopravu 
 
První řešení v České republice nabídne platbu bezkontaktní kartou ve všech vozidlech MHD 

 
Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, dlouhodobě 
podporuje inovace nejen v obchodě, ale také ve veřejné dopravě. Po loňském úspěšném komerčním 
uvedení v MHD v Liberci a Brně se bezkontaktní placení v dopravě dále rozšiřuje. V Plzni minulý 
týden proběhla instalace bezkontaktních platebních terminálů do všech autobusů, v dalších týdnech 
budou následovat trolejbusy a tramvaje. 
 
Plzeň, 25. května 2015 - Západočeská metropole se stává prvním městem České republiky, které cestujícím 
umožní platit bezkontaktně ve všech vozech MHD. Plzeňské městské dopravní podniky ve spolupráci se 
společnostmi MasterCard, ČSOB a Mikroelektronika vyvinuly systém, jenž se plně vyrovná moderním dopravním 
řešením, s nimiž se můžeme setkat v zahraničí. V polovině května byly bezkontaktní platební terminály instalovány 
do všech autobusů PMDP, v následujících týdnech budou zařízení umístěna také do trolejbusů a tramvají. Každé 
vozidlo městské veřejné dopravy bude vybaveno jedním bezkontaktním terminálem.  
 

S využitím bezkontaktní platební karty je možné zakoupit neomezený 
počet jízdenek. Cestující přiloží kartu k terminálu, vybere druh 
jízdného a během několika vteřin je mu vytištěn jízdní doklad. 
Z platební karty se nestrhne každá jízdenka zvlášť, vždy se odečte až 
souhrnná částka za určité období. „Zúčtování plateb za zakoupené 
jízdenky probíhá jednou za tři dny. Systém nedokáže odhadnout, kolik 
jízdenek daný uživatel zakoupí, při prvním nákupu je proto na 
bankovním účtu předautorizována částka 150 Kč. Po třech dnech 
proběhne zúčtování dle realizovaných nákupů a zbytek je na účtu 
opět uvolněn,“ upřesňuje Martin Chval, ředitel Úseku Plzeňská karta.  
 
Současné nastavení otevírá možnost přejít na systém odbavení, který 
by do budoucna mohl zcela nahradit papírové jízdenky. Takový 
systém se v zahraničí již prosazuje, například v Londýně či Chicagu, 
ale v kontinentální Evropě se jedná o revoluční novinku. „Jsme rádi, 
že jsme našli spolehlivé partnery, kteří sdílí naši vizi 
budoucnosti veřejné dopravy a nebojí se inovací. Lidé už 
nechtějí řešit, zda mají drobné na nákup lístků v automatu 
nebo u trafikanta. Chtějí platit kartou, což jasně dokazují 
dosavadní výsledky pilotních projektů,“ říká Martina 
Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení MasterCard. 
 

Od loňského podzimu funguje odbavování bezkontaktní platební kartou ve vybrané tramvajové lince v Liberci. 
Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům ze strany cestujících dojde dle libereckého dopravního podniku v průběhu 
letošního roku k rozšíření i na další tramvajová vozidla. Kromě platby přímo v tramvaji si mohou návštěvníci a 
obyvatelé Liberce bezkontaktně zakoupit jízdenky také v automatu. Stejnou možnost mají lidé v Brně, kde byly na 
podzim instalovány tři automaty s možností bezkontaktní platby. V lednu pak byly instalovány první platební 
automaty do vozidel autobusové linky 76 na brněnské letiště. 
 
Jízdenky lze bezkontaktní kartou v automatu zaplatit také v Praze, a to na Letišti Václava Havla, ve stanici metra 
Národní třída a na Hlavním nádraží. Podle průzkumu MasterIndex jsou lidé ochotni platit kartou stále nižší částky, 
u více než třetiny respondentů jde o částku nižší než 50 Kč. To je výhodou pro dopravní podniky - bankovní karta 
má nižší náklady a také se zvyšují příjmy díky nižšímu počtu černých pasažérů. Nákup jízdenky tak není limitován 
dostupností automatu na zastávce nebo mincí, je rychlejší a pohodlnější.  
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Češi nejvíc utrácejí na britských, lucemburských a irských  
e-shopech 
 
Na internetu nakupují Češi stále více. Vedle domácích e-shopů jsou nejoblíbenější britské, lucemburské, irské, 
americké, německé a slovenské. 
 
Praha, 7. května 2015 - Zdaleka nejvíce, a to zhruba 110 milionů korun (přes 4 mil. eur), utratí čeští držitelé karet 
Visa na britských e-shopech, dalších bezmála 31 milionů korun (1,13 mil. eur) spadá na lucemburské obchodníky 
a necelých 15 milionů (0,53 mil. eur) na irské internetové obchody. „Vysoké obliba britských e-shopů je 
dlouhodobým trendem – Češi rozumí anglicky a na rozdíl od amerických e-shopů zde odpadá 
komplikace s proclíváním. Při objednávce je pro Čechy klíčová jednoduchost, pohodlnost, a 
především bezpečnost nákupu. Jedním ze znaků důvěryhodnosti je logo Verified by Visa na 
webových stránkách e-shopu,“ informuje regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko 
Marcel Gajdoš.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Asociace Visa Europe, říjen 2013 - září 2014 

Naopak v České republice v rámci nakupování na internetu (e-commerce) nejraději utrácejí Slováci, a to necelých 
635 milionů korun (23,2 mil. eur), Rusové se zhruba 225 miliony korun (8,2 mil. eur) a Američané s bezmála183 
miliony korun (zhruba 6,7 mil. eur). Ti, stejně jako Češi, na internetu stále nejraději nakupují elektroniku nebo 
oblečení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Asociace Visa Europe, říjen 2013 - září 2014 

I v nákupním chování ale dochází k postupným změnám. Podle údajů Visa Europe totiž více roste počet placení 
kartou na internetu než částka, kterou Češi na internetu utratí. „Trend přechodu k levnějšímu zboží 
sledujeme již delší dobu. S tím souvisí i stále rostoucí obliba nakupování takzvaného digitálního 
obsahu, jako jsou mobilní aplikace nebo hudba. Stále významnou roli při nakupování hraje u Čechů 
široká nabídka slevových portálů,“ informuje Gajdoš. 
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E-commerce posiluje 

Prostřednictvím karty se od října 2013 do září 2014 na internetu kartami Visa zaplatilo zboží za bezmála 6,4 
miliardy korun, což meziročně představuje nárůst o více než osm procent. Rozvoj elektronického nakupování Visa 
Europe prohlubuje také spolupráci se všemi významnými e-shopy na českém trhu, jako je např. Aukro. Oblast e-
commerce má před sebou stále velký potenciál růstu. Třeba i proto, že na rozdíl např. od Velké Británie je v 
České republice sice velký počet e-shopů na hlavu, ale jen málo z nich je terminalizovaných, tj. jen na velmi 
malém procentu z nich lze platit kartou. Zatímco počet internetových obchodníků je v obou zemích stejný (zhruba 
37 tisíc), v České republice akceptuje platební kartu podle statistik Visa Europe pouze 10 procent e-shopů, ve 
Velké Británii je to téměř 70 procent. 

Dalšímu růstu e-commerce napomůžou i nové a inovativní technologie placení. V průběhu roku 2015 se chystá 
oficiální spuštění digitální peněženky V.me založené na cloudovém řešení. „Intenzivně komunikujeme s 
klíčovými bankami a internetovými obchodníky. Zkušenosti z jiných zemí potvrzují, že tento typ 
platební aplikace rozhodně napomůže zjednodušení a zrychlení nakupování a placení na internetu,“ 
uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  

„Zákazník tak má jistotu jednoduchého, pohodlného a bezpečného nákupu, kdy mu k zaplacení stačí 
jen mobilní telefon, přihlašovací jméno a heslo. O vše ostatní se již postaráme my,“ dodává Gajdoš. 
V současnosti době lze digitální peněženkou V.me by Visa platit ve Francii, Španělsku, Polsku, Velké Británii, 
Německu, Irsku, Norsku, Švédsku a Itálii. Na rok 2015 se vedle České republiky chystají pilotní programy v Řecku 
a na Slovensku. Ke konci letošního roku tak bude služba V.me fungovat ve dvanácti evropských zemích. 

cardmag l grayling 

 

 

 

 

 

 

 

Hokejová série v říjnu 2015  
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MasterCard pokračuje ve sponzorování Ligy mistrů UEFA 

Partnerství trvá již od roku 1994 
 
Londýn, 1. července 2015 - Společnost MasterCard dnes oznámila, že prodloužila své dlouholeté 
partnerství s Ligou mistrů UEFA, a to o další tři sezóny, do roku 2018. Obnova zahrnuje také 
sponzoring Superpoháru UEFA, finále UEFA Ligy mistrů žen a finále Ligy mistrů pro mládež. Na 
základě dohody bude také MasterCard pokračovat jako oficiální poskytovatel hráčských doprovodů. 
Společnost MasterCard podporuje nejprestižnější klubovou fotbalovou soutěž Evropy více než 
dvacet let. 
 
Být hráčským doprovodem dává dětem z celého světa exkluzivní možnost vychutnat si zážitek v podobě cesty na 
stadion  po boku jejich oblíbených hvězd během všech zápasů Ligy mistrů UEFA, včetně finále, které se v roce 
2016 bude konat na stadionu San Siro v Miláně. 
 
Raja Rajamannar, marketingový ředitel společnosti MasterCard, řekl: „Na obnovené partnerství s Ligou 
mistrů UEFA jsme velmi hrdí, navíc tato spolupráce trvá již od roku 1994. Během těchto let jsme 
měli možnost zažít spoustu nezapomenutelných momentů a vidíme, že vášeň fotbalových fanoušků 
po celém světě stále roste. Těšíme se na další tři sezóny podpory nejprestižnější evropské klubové 
soutěže, spolu s podporou Superpoháru UEFA, finále UEFA Ligy mistrů žen a finále Ligy mistrů pro 
mládež.“ 
 
Guy-Laurent Epstein, marketingový ředitel UEFA Events SA, doplnil: „MasterCard je naším dlouholetým 
aktivním sponzorem již od roku 1994 a my jsme šťastní, že toto partnerství bude pokračovat i 
nadále. Mít podporu globální a důvěryhodné společnosti jako MasterCard je pro Ligu mistrů UEFA 
velkým přínosem. Prostřednictvím svých rozsáhlých aktivit na globální úrovni bude MasterCard i 
nadále hrát klíčovou roli v přibližování Ligy mistrů UEFA blíže k fanouškům.“ 
 
cardmag l best communications l grafika cardmag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARKETING 



 
 

 

cardmag no 3.2015                                                                                              51                                                                                                 © září 2015 

 

 

 

Dovolená v zahraničí ?  
Cestujeme rádi, ale jsme národ konzervativců 
 
V uplynulých třech letech vycestovalo za hranice 78% lidí ve věku 18-64 let. Z průzkumu asociace 
Visa Europe však vyplynulo, že při cestách do ciziny se Češi mění v konzervativce - jak výběrem 
destinace, tak i z pohledu způsobů placení.   
 
Praha, 26. května 2015 - Češi už dávno nejsou národem chalupářů, alespoň ne ortodoxních. Lákají je cesty do 
zahraničí, především za sluncem a plážemi. Dovolenou u moře si dopřálo 64% z těch, kteří v posledních třech 
letech byli v cizině. 41% pak podniklo výlet do některého ze zahraničních měst. Zhruba třetina vyrazila na 
výpravu s batohem na zádech a čtvrtina se vydala do hor za zimními sporty. Prakticky stejná část respondentů 
(24%) strávila dovolenou v zahraničním kempu. Jedna pětina lidí podnikla něco dobrodružného. Plná třetina 
cestovatelů vyrazila mimo republiku dokonce několikrát za rok. 

Zdroj: Statistiky Visa Europe 

Češi jsou konzervativci - výběrem destinace i placením 
 
Co se týká vysněných destinací, Češi preferují tradiční a vyzkoušené země. V žebříčku top 10 zemí, které by 
v následujících třech letech nejraději navštívili, figurují na prvních příčkách Itálie, Chorvatsko a Řecko. Čtvrté 
místo náleží Německu, páté Španělsku. „Ze statistik průzkumu se dá usuzovat, že Češi vyhledávají osvědčená 
místa, kde mají jistotu, že celý pobyt bude probíhat v pořádku a podle jejich očekávání. I proto se koncentrují 
zejména na Evropu. Jedinou mimoevropskou výjimku v top desítce vysněných destinací představuje na osmém 
místě USA,“ uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  
 
Teorii o tom, že Češi rádi sázejí na osvědčené jistoty, podporuje i průzkum platebních návyků. Ty se s výpravou 
do ciziny značně proměňují. „Přestože Češi obecně patří k příznivcům moderních technologií a například 
v bezkontaktním placení porážejí celou Evropu, v okamžiku, kdy se vydají za hranice, mění se v konzervativce. 
Před platbami kartou jednoznačně preferují hotovost. Obecně lze říci, že k placení kartou v zahraničí jsou 
skeptičtější ženy. Ty upřednostňují hotovost v 69% případů, zatímco u mužů je to pouze 58%. Doma přitom mezi 
muži a ženami v preferenci karet nebo hotovosti není žádný rozdíl,“ přibližuje Marcel Gajdoš. 

Zdroj: Statistiky Visa Europe 
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Přístup k placení se liší podle věku i pohlaví 
 
Třetina cestovatelů uvádí, že v zahraničí platí výhradně hotovostí, kterou si před odjezdem vyměnili ve směnárně. 
V kategorii 18-24 let toto uvedlo dokonce 40% respondentů. Zejména ženy a mladí (47%, resp. 49%) pak jako 
důvod preference hotovosti uvádějí, že díky tomu nepřekročí vymezený rozpočet.  
 
Řada lidí platbu hotovostí a kartou kombinuje. To platí zejména pro střední generaci, kde 44% respondentů ve 
věku 35-54 let uvádí, že kartou hradí vysoké položky jako ubytování či výlety v místě dovolené, zatímco drobnější 
výdaje platí hotově. Mnozí ze starší generace pak chtějí mít dostatek peněz na to, aby se přepravili z letiště na 
místo určení, zbytek rádi platí kartou. Uvedlo to 38% respondentů ve věku 55-64 let. 
 
„Češi si obecně své finance velmi hlídají a chtějí mít často peníze fyzicky v peněžence. Neuvědomují si však, že 
když náhodou v zahraničí peněženku ztratí, je velmi malá šance, že své peníze dostanou zpět. Pokud se 
spolehnou na svou platební kartu, toto riziko odpadá. Vedle bezpečnosti jsou dalšími výhodami karty také 
jednoduchost, pohodlí při využívaní a dokonalý přehled o útratách. Na rozdíl od hotovosti víte naprosto přesně, 
kolik a kde jste platili,” uzavírá Marcel Gajdoš. 

Zdroj: Statistiky Visa Europe 
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MasterCard Priceless Specials - jedinečný program odměn k nezaplacení! 
 

Nový věrnostní program pro držitele karet MasterCard vrací procenta z nákupů a plní tajné sny 
 

Praha, 28. května 2015 - Společnost MasterCard spustila jedinečný program odměn 
MasterCard Priceless Specials, který je určen všem stávajícím i novým držitelům všech 
platebních karet MasterCard a Maestro na českém trhu. Každý držitel karty získá 
z nákupu u vybraných obchodníků peníze zpět, může si spořit, a navíc má možnost si 
plnit sny.  
 

Aktuálně je do programu zapojeno 21 obchodních partnerů s více než 600 
provozovnami po celé České republice. Mezi klíčové partnery programu patří 
společnosti Alpine Pro, Benu lékárny, EXIM tours, ETA, Pet Center, Pompo, Orsay a 
na dalších se pracuje. „Základem Priceless Specials je princip money back, 

tedy vrácení určité částky z nákupu. Dosud nebyl na našem trhu představen takto rozsáhlý a 
unikátní program. Neomezuje se jen na jeden řetězec či klienty jedné konkrétní banky, přináší totiž 
výhody u širokého spektra obchodníků,“ říká Matouš Michněvič, ředitel pro produkty a program Priceless 
Specials, MasterCard. 
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Registrovaní držitelé karet MasterCard mohou u partnerských obchodníků čerpat další výhody ve formě slevových 
voucherů a navíc mají možnost vyhrát splnění svého snu. „Při registraci vyplníte v osobním profilu přání a 
my každý měsíc někomu jeden sen splníme. Ať už se bude jednat o vstupenky na zápas Ligy mistrů 
UEFA, rodinný výlet do Disneylandu, nebo třeba setkání s celebritou, s MasterCard mají lidé šanci 
proměnit svá přání ve skutečnost. Registrací do programu promění držitelé karet MasterCard své 
každodenní zvyky, tedy placení za zboží a služby, v něco neobyčejného,“ říká Martina Piskorová, 
marketingová ředitelka MasterCard.  
 
Mezi další jedinečná aktiva, která MasterCard nabízí při plnění snů, patří globální partnerství například s UEFA 
SuperCup, Mistrovstvím světa v rugby 2015, The Walt Disney company, tenisovým turnajem Roland Garros, 
Cirque du Soleil a další. 
 
Do programu se může zapojit každý, kdo svou kartu MasterCard/Maestro registruje na www.specials.cz. Výše 
money backu z každého nákupu se pohybuje od 1 do 15%. Peníze budou shromažďovány na online účtu 
uživatele a poputují zpět na kartu automaticky vždy po nasbírání 100 Kč, případně častěji dle přání uživatele. 
Přehled plateb a získaných odměn lze průběžně kontrolovat na online účtu, případně přes call centrum programu 
na čísle 272 099 977.  
 
„Vždy se snažíme našemu klientovi přinést něco navíc. Program Priceless Specials toto nabízí, je 
transparetní a jednoduchý, přitom zapojení do něj je pro klienta zdarma. Proto jsme se rozhodli, že 
jej nabídneme všem našim klientům s kartou MasterCard,“ říká Ján Franek, člen dozorčí rady a tiskový 
mluvčí Fio banka. 
 
„I přesto, že máme vlastní věrnostní program, vidíme program Priceless Specials jako další kanál, 
jak oslovit naše zákazníky a posílit naše postavení na trhu,“ dodává Jan Janáček, area manager, Orsay. 
 
Priceless Specials má též ambici redukovat počet věrnostních karet v peněženkách lidí. „Ve spolupráci 
s bankami a obchodníky jsme během čtyř let naučili lidi platit bezkontaktně. Věřím, že za další čtyři 
roky se s přispěním programu Priceless Specials lidé zbaví velké části věrnostních kartiček ve svých 
peněženkách, a budou kartou platit výrazně častěji. Ve srovnání se západními trhy máme kam růst,“ 
uzavírá Matouš Michněvič. 
 
„Program Priceless Specials má naučit českého spotřebitele platit kartou častěji. Platba kartou je 
rychlá a bezpečná. Program má za cíl běžnému spotřebiteli toto připomenout a přinést ještě něco 
navíc,“ vysvětluje Miroslav Lukeš, generální ředitel pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko. 
 
Program Priceless Specials byl tento týden spuštěn také na Slovensku. Tam je nyní zapojeno 14 partnerů, kteří 
mají dohromady téměř 180 provozoven. Postupně je jeho zavedení plánováno i v dalších zemích.  Registrovat se 
do programu můžete zde: www.specials.cz  
 
 
 
 
 
Visa Europe a loajalita budoucnosti 
 
Doba, kdy se reklama a zákaznický marketing spokojily s univerzálním řešením pro všechny, je pryč. 
Spotřebitelé chtějí přístup uzpůsobený na míru a relevantní nabídky na základě jejich profilu. 
 
Praha, 21. května 2015 - Visa Europe vidí velkou budoucnost v rozvíjení sektoru loajality, a to v propojení platební 
karty a nabídek obchodníků. Tuto službu bude Visa nabízet českým bankám pod názvem CLO (Card Linked 
Offers). Bude tak možné představit inovativní a cílenou nabídku, která zákazníkům platícím kartami Visa přinese 
personifikované slevy a bonusy u vybraných partnerů. Visa proto již minulý rok navázala spolupráci se společností 
edo Interactive, která je uznávaným globálním expertem na toto řešení. Ta zároveň hledala partnery na 
jednotlivých trzích. 
 
Cílená nabídka CLO zatím funguje ve Velké Británii, od léta bude dostupná na polském trhu, postupně se bude 
rozšiřovat i do dalších zemí včetně České republiky. „Od října 2013 do září 2014 se prostřednictvím našich 
karet utratilo bezmála 560 miliard korun. To je rozhodně velké číslo, u něhož je pro marketéry 
výhodné vědět co nejvíce o prováděných transakcích. My tato individualizovaná data dokážeme 
poskytnout,“ uvádí Marcel Gajdoš, regionální ředitel Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
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Jak služba CLO funguje? 
 
Visa plánuje službu nabídnout bankám a ty ji poté nabídnou držitelům karet Visa. Banka tak bude mít na výběr, 
jestli službu představí klientovi a rovněž jak s ním bude komunikovat. Nositelem této platformy je primárně 
mobilní telefon, lze využít i tablet či počítač. Na vybraném zařízení klient obdrží informaci o partnerech a 
výhodách a nabídku si aktivuje. Pak už jen stačí zaplatit kartou Visa a sleva se mu objeví na kartovém účtu. Každý 
držitel bude mít unikátní nabídku, která mu bude šita na míru. 
V České republice společnost Visa již realizovala několik kampaní založených na odměňování zákazníků za 
používání jejich karet. „Spolupracovali jsme například se společnostmi Shell, Kaufland nebo Aukro. 
Nyní spolupracujeme s Benzinou a dalšími retailovými partnery v rámci společné kampaně trvající 
do konce června. Vedle toho jsme na začátku tohoto roku spojili v oblasti loajality síly s mediální 
skupinou MAFRA. Náš společný projekt mobilní aplikace Visa Portmonka umožňuje nahrát si 
všechny věrnostní a zákaznické karty do mobilu, získat slevy a do budoucna plánujeme i mobilní 
placení. Uživatelům aplikace nabídne více výhodných akčních nabídek a kupónů,“ dodal František 
Jungr, manažer pro regionální rozvoj společnosti Visa Europe. 
 
cardmag l grayling 
 
 
 
 
 

MIMEFEST 2015 
 
MIME FEST je mezinárodní festival mimického divadla. Představuje spolupráci se zahraničními festivaly, školami a 
významnými institucemi oboru mimického umění. Zapojuje je do širšího evropského kontextu a otevírá nové 
možnosti setkání umělců. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a široký okruh forem 
mimického divadla. Jeho hlavní součástí je podpora mladé generace a  edukativní činnost - workshopy a semináře 
vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost. Díky tomu se MIME FEST stává 
unikátní platformou rozšiřující přehled o dění současného umění pantomimy ve světě.  
 
Festival se poprvé konal v září roku 2012 v Poličce a během 4 dnů jej navštívilo cca 
1500 lidí. Po velkém úspěchu prvního ročníku se druhý ročník konal sedm dní a 
navštívilo jej přibližně 3000 diváků. V roce 2014 se festival rozvinul do i hlavního města 
Prahy, a tak společně s poličským festivalem zaznamenal návštěvnost až 4000 diváků. 
Během tří ročníků festivalu se workshopů zúčastnilo nad 250  studentů uměleckých škol 
a více jak 200 umělců z bezmála čtrnácti zemí světa (USA, Egypt, Ekvádor, Německo, 
Finsko, Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Gruzie, Rusko,  Malajsie a 
Česká Republika). 
 
Letošní ročník nabídne divákům soubory z dalších zemí, např. i z Indie nebo Belgie. MIME FEST každým rokem 
přiváží i takové umělce, kteří ještě nikdy nevystoupili v ČR. Diváci se mohou těšit na světoznámý  belgický soubor 
Okidok, který vystoupí v Tylově domě v Poličce nebo v divadle Bolka Polívky v Brně. Senzační událostí můžeme 
považovat i vystoupení německo-francouzského dua Bodecker&Neander, kteří představují současnou nejlepší 
klasickou pantomimu v Evropě.  
 
Během tří let se organizátorům projektu MIME FEST podařilo vybudovat festival, který letos získal prestižní 
evropskou značku EFFE zaručující prestiž a vysokou kvalitu. 
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BEZPEČNOST 

PCI standardy 
 
Obecně lze konstatovat, že data o platebních kartách jsou v posledních letech nejvíce zneužívanou 
skupinou citlivých dat vůbec. Právě toto zjištění představovalo v roce 2005 vznik tzv. PCI 
bezpečnostních standardů ze strany společností platebních karet (Visa, Mastercard, ..). PCI 
standardy stanovují různě náročné bezpečnostní požadavky na banky, obchodníky akceptující 
platební karty a poskytovatele služeb, kteří zpracovávají, ukládají nebo přenášejí citlivá data o 
platebních kartách. Hlavním cílem PCI standardů tedy je zamezit podvodům s platebními kartami a 
únikům těchto dat. 
 
Kromě komplexních bezpečnostních opatření tyto standardy definují tzv. „best practices“ pro zaměstnance, kteří 
s těmito daty přicházejí do styku a pravidla komunikace se třetími stranami. PCI standardy, zvláště pak ten hlavní 
PCI DSS, jsou komplexní normy informační bezpečnosti jejichž podstatou je, aby přístup k tomuto typu dat byl 
znemožněn či logicky řízen. 
 
Každý z PCI standardů se zaměřuje na jinou část infrastruktury nebo procesů. Zde nalezneme jejich základní 
rozdělení: 
 
PCI DSS standard - pokrývá bezpečnost technických prvků a systémů, přes které se šíří a ukládají citlivá data o 
platebních kartách v rámci infrastruktury organizace. Mimo to se PCI DSS zaměřuje i na procesní a lidský faktor 
bezpečnosti. 
 
PA-DSS standard - definuje bezpečnostní pravidla pro platební aplikace, jejichž podstatou je zajištění podpory 
pro dosažení souladu se standardem PCI DSS. 
 
PCI PTS (dříve PED) standard - zabývá se fyzickými a logickými aspekty bezpečnosti zařízení, která pracují 
s PINem (POS terminály, ATM, ..). Tento standard pokrývá detekci případné sabotáže těchto zařízení, šifrovací 
procesy a další mechanismy použité pro ochranu PINu. 

 
Tyto tři výše uvedené standardy tvoří základní „ekosystém“ bezpečnosti citlivých dat o platebních kartách, od 
kterého se odvozují i další ze skupiny PCI standardů (např. PCI HSM, PCI P2PE, PCI PIN, atd.). V následujících 
číslech magazínu cardmag se na aspekty jednotlivých standardů podíváme detailněji. 
 
cardmag l martin měšťák l výbor sbk pro pcidss 
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Platební karty v dopravě (závěr) 
 
V závěrečném díle seriálu o přijímání bankovních karet ve veřejné dopravě shrneme informace 
z předchozích částí a zmíníme několik typických otázek, které musí dopravce se svou přijímající 
bankou při akceptaci řešit.  
 

Za uplynulý rok, během kterého vznikal tento seriál, narostl počet dopravců přijímajících bankovní karty k úhradě 
jízdného ve veřejné dopravě. Společnost Arriva přijímá platební karty na svých dálkových linkách. Plzeň zahájila 
akceptaci karet v režimu s agregovaným jízdným. Města Brno a Liberec, která realizovala pilotní projekty, hodlají 
akceptaci karet dále rozšiřovat. K nim se přidala i další města; Ostrava oznámila plány na přijímání bankovních 
karet a i pražská primátorka uvedla, že paralelně k Opencard bude fungovat systém plateb pomocí platebních 
karet. Je zřejmé, že bankovní karty se staly akceptovaným platebním prostředkem veřejné dopravy.  
 

Pokud bychom pilotní projekty v ČR porovnali se zahraničními, pak mají společný rys v tom, že v ČR se 
nepoužívají mechanické zábrany pro vstup do dopravního prostředku či přepravního prostoru, ať už ve formě 
závor či turniketů. Buď je cestujícím umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi, nebo je vstup omezen na dveře u 
řidiče. Odbavovací systém proto nemusí být navržen jako plně automatický, neboť řidič bývá pro nástup 
cestujících využíván ke kontrole či prodeji jízdenek. Přes toto zjednodušení se však české projekty navzájem liší 
v několika podstatných otázkách. 
 

Požadovaná rychlost odbavení 
Rychlost odbavení je možná nejdůležitějším parametrem pro realizaci odbavovacího systému. Jak jsme uvedli 
v třetím díle seriálu, byla to právě požadovaná rychlost odbavení, která si v londýnské dopravě vynutila použití 
dopravních a bankovních karet a neumožnila zavedení SMS jízdenek. Existence turniketů a striktní požadavky na 
rychlost v londýnském systému je častým argumentem pro zdůvodnění odlišnosti mezi českými městy a 
Londýnem. Tyto argumenty jsou relevantní, pokud budeme považovat londýnskou dopravu jako příklad 
městského systému. Ve skutečnosti můžeme zkušenosti z londýnského systému lépe využít, pokud je porovnáme 
s českými podmínkami příměstské a meziměstské dopravy. Zónový tarif, požadavek na rychlost odbavení 
(v českých podmínkách při nástupu u řidiče), integrace železniční dopravy, to vše jsou otázky řešené častěji 
v krajských integrovaných dopravních systémech než v systémech městských. Prakticky všechny městské pilotní 
projekty v ČR byly realizovány v podmínkách, kdy rychlost odbavení není kritickým parametrem. V mnoha 
případech jde o nákup jízdního dokladu až po nástupu do vozidla, který cestující mohl vykonat všemi dveřmi 
(Plzeň, Liberec) nebo v prostředí letištních linek, kde je počítáno s delším odbavením (Praha, Brno). Jediným 
pilotním projektem s požadavkem na co nejrychlejší odbavení je prodej jízdních dokladů u dopravce Arriva, kde 
jsou jízdenky prodávány řidičem při nástupu cestujících do vozidla před jízdou.  
 

Režim akceptace bankovních karet 
Nejrozšířenějším režimem akceptace bankovních karet je zatím prodejní (retail) transakční model, kdy jsou jízdní 
doklady prodávány způsobem shodným v prodejních automatech. Jediným rozdílem je nepřítomnost PIN 
klávesnice na dopravních terminálech, která může způsobit zamítnutí transakce v případě, kdy si karta vyžádá 
autentizaci držitele. Kromě toho má prodejní režim v dopravě další nevýhody. Při nákupu jednorázových jízdenek 
vzniká velký počet transakcí s malou částkou, což znamená vyšší náklady na zpracování u vydavatelů i příjemců. 
V neposlední řadě je třeba počítat s občasnou nutností autorizace prodejní transakce, která může prodloužit dobu 
prodeje jízdenky. Mezi výhody prodejního režimu patří jednoduchost, kdy existující prodejní automaty tento režim 
podporují bez nutnosti zásadního upgrade. Prodejní režim je rovněž jednodušší při implementaci u dopravce, 
který nemusí implementovat složitější dopravní zázemí.  
 

Plzeňský projekt využívá režim agregovaného jízdného s využitím předautorizací. Po prvním použití karty je 
provedena předautorizace na určitou částku, která je pak využita pro další nákupy jízdenek. Jednotlivé jízdenky 
ani nákupy jízdenek nejsou zúčtovány ihned, ale zázemí je sčítá po předem stanovenou dobu (momentálně 
plzeňský projekt používá tři dny). Nevýhodou tohoto systému je vyšší náročnost pro cestující, kterým je třeba 
vysvětlit, proč při zakoupení např. dvou jízdenek je na účtu karty blokována částka vyšší. (V plzeňském projektu 
byla původní předautorizace nastavena na 150 Kč, ale zřejmě v důsledku reakcí cestujících je tato částka snížena 
na 1 Kč.) Dalšími nevýhodami pro dopravce je nutnost realizace zázemí pro sledování a výpočet jízdného a také 
transakční riziko vyplývající z odložené předautorizace. Výhodou je snížení počtu transakcí s malou hodnotou 
a možnost úpravy jízdného o slevy.  
 

Dalším možným režimem je pružné jízdné, tedy agregované jízdné bez předautorizací.  Při prvním použití karty je 
ověřen stav karty bez předautorizace konkrétní částky; na účtu karty tedy není blokována žádná částka předem. 
Jde o režim, který je využíván v současné fázi londýnského projektu, kterou jsme představili v druhém díle 
seriálu. Jízdné je agregováno zpravidla na denní bázi, takže cestující mají pravidelnou informaci o jízdách 
provedených za uplynulý den. I v tomto režimu je třeba implementovat dopravní zázemí a i zde je třeba řešit 
vzniklé transakční riziko.  

EXKLUZÍVNĚ 
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Zásadní výhodou agregovaného a pružného jízdného je ovšem krátká doba odbavení. Tyto metody nevyžadují 
provedení autorizace během nákupu jízdenek a umožňují tak výrazně zkrátit dobu nástupu do vozidla či 
přepravního prostoru. Domníváme se proto, že při realizaci odbavovacích systémů v podmínkách příměstské a 
regionální dopravy bude pružné či agregované jízdné výhodným či dokonce nutným transakčním režimem. 
 

Řešení transakčního rizika 
Při použití agregovaného jízdného budou vznikat případy, kdy cestující vykoná jízdu s použitím bankovní karty, 
která bude následně zamítnuta vydavatelem. Toto platí např. pro první jízdy s konkrétní kartou u dopravce či po 
uplynutí delší doby od poslední cesty. Finanční odpovědnost je definována pravidly kartových společností, jejichž 
popis je mimo rozsah tohoto článku. Pro případ, že by za transakci byl odpovědný příjemce, je třeba ve smlouvě 
mezi dopravcem a příjemcem počítat s tímto rizikem a smluvně jej vyřešit. Z rozhovorů s dopravci, krajskými 
koordinátory a pracovníky veřejné správy se zdá, že veřejná doprava není na řešení těchto rizik vlastními silami 
připravena a bude požadovat řešení od příjemce.  
 

Využití bankovní karty jako jízdního dokladu či zachování papírové jízdenky 
V několika českých městech a regionech jsou již běžně používány dopravní karty či mobilní telefony jako nosiče 
jízdenek či identifikátory k on-line databázi uložených jízdních dokladů. Zatím žádný dopravce ovšem nezavedl 
akceptaci bankovních karet tak, aby takovým identifikátorem byla sama bankovní karta. Ve všech českých 
projektech je bankovní karta použita k pořízení jízdního dokladu, který má papírovou formu. Tento způsob je 
použit jak u stacionárních prodejních automatů, tak u automatů umístěných ve vozidlech. Automaty ve vozidlech 
tak musejí být vybaveny tiskárnou a vyžadují pravidelnou výměnu používaného papíru. Jsou rovněž náchylnější 
k poruchám a méně odolné proti vandalismu.  
 

Alternativním způsobem je využití bankovní karty jako jízdenky, obdobně jako v londýnské dopravě. Bankovní 
karta zde slouží jako identifikátor ke sdílené databázi jízdních dokladů. Databáze obsahuje jízdní doklady 
zakoupené kartou podle tarifu dopravce či kraje. Pokud tarif umožní rodinné či skupinové jízdenky, může tak být 
jednou bankovní kartou zakoupeno jízdné pro celou rodinu či další spolucestující. Tento způsob odbavení bude 
používat ostravský dopravní podnik, který již instaluje do svých vozidel odbavovací terminály. Tyto terminály 
nejsou vybaveny tiskárnou a dokladem o zakoupení jízdného tak bude sama bankovní karta. Na rozdíl od 
plzeňského systému budou všechny terminály zároveň akceptovat bankovní karty i dopravní karty 
Moravskoslezského kraje ODISka.  
 

Provedení přepravní kontroly 
Způsob provedení přepravní kontroly úzce souvisí s předchozím aspektem, tedy podobě jízdních dokladů. 
V případě papírových jízdenek revizor přečte údaje na jízdence a zároveň zkontroluje pravost jízdenky. Právě 
případy padělání či „umytí“ potištěné jízdenky jsou argumentem pro elektronickou podobu jízdních dokladů. Na 
druhé straně jsou systémy s papírovými doklady jednodušší a rychlejší na zavedení. Elektronické jízdní doklady 
jsou odolnější proti padělání a umožňují další přidané funkce, např. evidenci vytížení spojů. Jsou ovšem náročnější 
na zavedení a vybavení revizorů specializovanými terminály.  
 

Závěrem 
Ve čtyřech dílech seriálu o akceptaci bankovních karet ve veřejné dopravě jsme se snažili specialistům bankovních 
karet přiblížit problematiku odbavovacích systémů, a to zejména část výběru a placení jízdného. Veřejná doprava 
je do značné míry specifickým oborem akceptace, kde způsob placení musí být sladěn s dalšími, mnohdy 
historický danými, aspekty provozování přepravy cestujících. Doufáme, že seriál pomůže pracovníkům bankovních 
karet k lepšímu pochopení problémů kolegů ve veřejné dopravě a tím i k lepší spolupráci těchto odvětví.  
 
Ing. Martin Procházka 
je konzultantem platebních karet a elektronických služeb, kde mezi jeho klienty patřili např. 
Citibank, Global Payments Europe, Home Credit, Komerční banka či Národná banka 
Slovenska. Pracoval v různých pozicích od odborné, středního a vrcholového managementu, 
až po jednatele a společníka vlastních obchodních společností. V poslední době se zaměřuje 
na akceptaci platebních karet ve veřejném sektoru, kde jeho klienty byly Česká pošta a 
Magistrát hlavního města Prahy v projektu Opencard. Působil jako koordinátor Pracovní 
skupiny pro použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě. 
 
cardmag l martin procházka l foto martin procházka 
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ROZHOVOR 

Chceme lidi naučit ještě více platit kartou přímo u obchodníků  
 
Na tuto misi se vydal Matouš Michněvič, ředitel pro produkty a program Priceless Specials ve 
společnosti MasterCard. Proto zasvětil posledních čtrnáct měsíců svého pracovního života přípravě 
unikátního věrnostního programu pro všechny držitele karet MasterCard a Maestro na českém a 
slovenském trhu. Program se jmenuje Priceless Specials a právě o něm jsme si s Matoušem nedávno 
povídali. 
 
Best Communications: Matouši, program Priceless Specials byl na konci května představen 
veřejnosti. Jaký je to pocit? 
Matouš Michněvič: Musím se přiznat, že úžasný. Já a tým čtyřiceti lidí jsme se tomu naplno věnovali více než 
rok, takže člověk skutečně cítí úlevu. Ale samozřejmě to neznamená, že úspěšným uvedením na trh naše práce 
končí. Právě naopak. Pokračujeme v budování širší sítě partnerských obchodníků, abychom do konce roku 
zdvojnásobili počet míst, kde bude možné uplatit členství v programu Priceless Specials. Již nyní máme 
rozjednaných několik obchodníků významných v celonárodním měřítku. 
 
Best Communications: Jak to vypadá nyní? 
Matouš Michněvič: V České republice máme nyní 21 
obchodních partnerů, kteří mají více než 600 poboček. Na 
Slovensku je to 14 partnerů s téměř 180 provozovnami. Mezi 
nejvýznamnější partnery patří v České republice Alpine Pro, 
Benu lékárny, EXIM tours, ETA, Pet Center, Pompo a Orsay. 
Na Slovensku je to Alpine Pro, Datart, KARTAGO tours, Orsay, 
Pet Center, Schneider lekáreň a Tempo Kondela. Je to silná 
kostra pro cílovou skupinu tohoto programu – páry a rodiny a 
rodiny s dětmi. Jak jsem už říkal, na dalších intenzivně 
pracujeme. 
 
Best Communications: Věrnostních programů je na 
obou trzích poměrně hodně. V čem je tento jiný? 
Matouš Michněvič: Priceless Specials je unikátní v tom, že 
spojuje všechny držitele karet MasterCard a Maestro bez 
ohledu na to, která banka jejich kartu vydala. Stačí jen 
zaregistrovat vaši kartu na webu specials.cz nebo .sk a pak už 
jen sbírat odměny při každé platbě kartou u již zmíněných 
obchodníků. Princip programu spočívá v tom, že nepotřebujete 
nosit věrnostní kartičky, navíc přesně víte, kolik peněz se vám 
vrátí zpátky na účet. Nefunguje to jako u mnohých jiných 
programů, kde sbíráte body nebo třeba samolepky a možná za 
to jednou něco dostanete, někdy vám třeba propadnou, nebo 
si je zapomenete vybrat a přicházíte o ně. Priceless Specials 
vám vrací peníze na účet, nebo si je můžete nechávat stranou 
na virtuálním účtu a na něco si spořit. A do třetice, při 
registraci na webu si vyplníte přání, které vám MasterCard 
může splnit, což zase přináší novou pozitivní emoci do tak běžné činnosti, jakou je platba kartou. Tento koncept 
je celosvětově unikátní a jsem rád, že s ním už teď slavíme úspěchy a zajímají se o něj i kolegové z jiných zemí. 
 
Best Communications: Přání? Jaké přání? 
Matouš Michněvič: Můžete si přát, co chcete, MasterCard vás v tomto nijak neomezuje. Primárně si na ten sen 
v rámci programu spoříte, takže to mohou být jak menší věci, třeba roční vstupenka pro celou rodinu do zoo v 
Praze, tak i něco většího. Naše společnost pak některá přání vybere a splní je bez spoření. Jednou za měsíc 
splníme jedno menší přání a jednou za kvartál nějaké větší. Máme řadu globálních partnerství, takže vás umíme 
poslat s rodinou do Disneylandu, na červený koberec na filmovém festivalu v Cannes nebo na vyhlášení Brit 
Awards. V červnu byl první výherce na finále Ligy mistrů v Berlíně, a to dokonce v doprovodu našeho ambasadora 
Leoše Mareše, což skvěle rezonovalo v médiích a hodně se o tom mluvilo i na sociálních sítích, protože to bylo 
plné skutečných lidských emocí, což velmi dobře funguje. Globálně existuje marketingový koncept MasterCard 
Priceless Surprises, kde se může obyčejný člověk setkat třeba s Justinem Timberlakem, a my to přinášíme k nám. 
Nutno ovšem dodat, že celý věrnostní program tohoto formátu nikde jinde na světě MasterCard nemá, jsme tu 
první a jsme na to pyšní. 
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Best Communications: Jak to změní trh s věrnostními programy? 
Matouš Michněvič: Máme samozřejmě velké ambice. Je přece pohodlné nenosit s sebou balík věrnostních 
karet, když vám stačí platební karta, kterou máte tak jako tak u sebe. Navíc bohužel pořád platí to, že velká část 
lidí jde nejprve s kartou do bankomatu, kde si vybere hotovost. A až s ní jde pak do obchodu. Aktuálně je situace 
taková, že je stále necelých 80% všech transakcí realizováno hotovostí. Přitom hotovost je drahá, pomalá a 
špinavá… Vidíme prostor pro konsolidaci trhu s věrnostními kartami a platforma platební karty se pro to nabízí. 
 
Best Communications: Špinavá… to si dokážu představit. No možná si to ani raději představovat 
nechci. Jak je to myšleno s tím „drahá a pomalá“? 
Matouš Michněvič: Je drahá pro vás jako uživatele, protože vám bere čas, zdržuje. Pro obchodníka je drahá, 
protože prodavačka na kase stihne odbavit méně zákazníků. To si všimněte, že mnohdy lidé raději vůbec 
nenakoupí, než aby stáli frontu. Toto dost mění bezkontaktní platební karty, ale pořád musíme jít dál. Dále 
obchodník potřebuje někoho, kdo se mu o tu hotovost fyzicky postará, třeba bezpečnostní agenturu, která ji 
doveze do banky a podobně. Další náklady… a ta pomalost s tím úzce souvisí.  
 
Best Communications: Děkuji moc za rozhovor a hodně štěstí s programem Priceless Specials! 
 
cardmag l best communications l foto best communications 
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Praktický rádce Jak platit v zahraničí ? Vsaďte na kartu 
 
Tytam jsou doby, kdy jakýkoli výjezd za hranice znamenal složité propočty a frontu ve směnárně. Rozvoj 
technologií stále více popularizuje bezhotovostní platby.   
 
Praha, 25. června 2015 - Uživatelé karet Visa Europe v roce 2014 během svých zahraničních cest 
uskutečnili přes jednu miliardu bezhotovostních transakcí nebo výběrů z bankomatů. „Toto číslo 
jasně dokládá, že platební karta je v dnešní době nedílnou součástí cestovatelské výbavy,“ uvádí 
Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
Tři důvody proč v zahraničí platit kartou 

Desatero tipů pro bezpečnější placení v zahraničí: 
 
1) Zkontrolujte si před odjezdem platnost vaší Visa karty 
Pokud se blíží její expirace, banka vám obvykle sama včas pošle novou. Kontrola ale nikdy není od věci. 
  
2) Zkontrolujte před odjezdem stav svého běžného účtu nebo účtu kreditní karty 
Platná karta, na které není dostatek peněz, člověku příliš dobrou službu neudělá 
 
3) Uložte si číslo na asistenční službu banky nebo společnosti Visa 
Snad nebude třeba, ale kdo je připraven, není překvapen. Když už se karta ztratí, ušetříte čas a budete moci 
kartu zablokovat hned. 
 
4) Platební kartu uchovávejte jinde než hotovost 
Snížíte tak riziko hromadné ztráty. A to se vyplatí. 
 
5) Plaťte stejně jako doma 
Kartou dnes lze platit prakticky kdekoli. V zahraničí vše funguje stejně jako v Čechách. Není důvod mít obavy a 
opouštět pohodlí, na které jste zvyklí. 

ANALÝZY 

BEZPEČNOST 

Platební karta Hotovost 

Karetní transakce jsou v zahraničí zabezpečeny 
stejnými mechanismy jako v ČR. Banka navíc sama 
monitoruje jakékoli podezřelé nakládání s vaší 
platební kartou. 
Při ztrátě kartu jednoduše zablokujete a o své 
prostředky nepřijdete. 

Peníze, které držíte v ruce, se zdánlivě můžou zdát 
v bezpečí. Proti ztracené nebo ukradené peněžence 
však nezmůžete nic. Pravděpodobnost, že své peníze 
ještě někdy uvidíte, je prakticky nulová. 

JEDNODUCHOST 

Platební karta Hotovost 

Platební karta představuje maximální pohodlí. Visa 
kartou se dá platit na milionech míst ve více než 200 
zemí světa. Stejně jednoduše jako doma. Starosti 
s výměnou hotovosti za cizí měnu odpadají. V případě 
potřeby je možné hotovost pohodlně vybrat z 
bankomatu v místě pobytu. 

Platit v zahraničí hotovostí vyžaduje přípravu ještě 
před odjezdem: 
vybrat dostatek peněz z banky anebo bankomatu 
najít vhodnou směnárnu 
trávit tím svůj volny čas 

PŘEHLED a PRAKTIČNOST 

Platební karta Hotovost 

Díky mobilnímu bankovnictví a sms notifikacím víte 
vše – kolik jste utratili, kdy a za co. V závěru 
dovolené navíc nehrozí utrácení za zbytečnosti, jen 
abyste se zbavili drobných, které by doma jen 
zabíraly místo v šuplíku. 

Účtenky a zase účtenky. Udělat si ve výdajích 
pořádek dá zabrat. Navíc málokdy se podaří 
odhadnout své výdaje přesně – buď člověku ke konci 
dovolené peníze chybí, nebo naopak přebývají. 
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6) Nevozte zbytečně moc hotovosti 
Ztracená karta je nepříjemná komplikace, ale když ji zablokujete, o peníze nepřijdete. U ztracené peněženky bývá 
ztráta definitivní. 
 
7) Používejte hotelové trezory 
Proč riskovat, když nemusíte? Bezpečnost až na prvním místě. 
 
8) Noste kartu/peníze blízko u těla 
Možná to není absolutní vrchol elegance, ale taková ledvinka se krade významně hůř než rozevlátá kabelka. Po 
nějakém podobně praktickém kousku se rozhodně vyplatí zapátrat. Navíc se opět vracejí do módy!  
 
9) Buďte praktičtí: Neztrácejte čas hledáním bankomatu 
Na stránkách VISA najdete praktický vyhledávač bankomatů ve vašem okolí. Proč si neusnadnit život? Namísto 
zmateného hledání jděte najisto. Ušetřete si stres a kochejte se památkami - jste na dovolené! 
 
10) U bankomatu opatrně 
Tady platí to samé, co v Čechách: hlídejte si diskrétní zónu a PIN zadávejte tak, aby ho nikdo neviděl. 
 
Platby kartou v zahraničí na vzestupu 
Z meziročního srovnání statistik asociace Visa vyplývá, že placení kartou v zahraničí výrazně nabývá na oblibě. 
„Počet mezinárodních transakcí v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 5-30 procent v závislosti na bance, 
jejích produktech či typu klienta. Jednoduché, pohodlné a bezpečné placení má stále více příznivců,“ uzavírá 
Marcel Gajdoš.  
 
cardmag l grayling 
 
 
 
 
 

Nová partnerství MasterCard 
 
Pohyb na všech frontách, tak by se daly charakterizovat poslední aktivity společnosti MasterCard. 
Během měsíce června došlo ke spuštění několika nových projektů, které buď rozšířily stávající 
nabídku platebních řešení pro zákazníky, obchodníky a banky, nebo zcela otevřely svět digitálních 
plateb v daném regionu. Ať už se jedná o sportovní fanoušky v jihoamerickém Chile, rodinné 
příslušníky v subsaharské Africe, nebo nadšence online nakupování v Asii, všichni mají jedno 
společné - platební kartu MasterCard. 
 
MasterCard v Chile 
 
Po úspěchu ve Spojených státech, Austrálii či Kanadě představila společnost MasterCard aplikaci Qkr! také 
v Latinské Americe, a to konkrétně v Chile. MasterCard, oficiální sponzor Mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale, 
zavedl mobilní aplikaci na dvou nejvýznamnějších stadionech Estadio Monumental David Arellano a Estadio La 
Portada, které zažívaly velký nápor fanoušků zejména v prvních kolech regionálního turnaje. Místo dlouhého 
čekání ve frontách na občerstvení si sportovní nadšenci stáhli aplikaci do svých chytrých zařízení, a mohli tak 
snadno a pohodlně objednávat občerstvení prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo tabletu. Aplikace 
vyžaduje, aby uživatelé zadali údaje o své kreditní kartě, a zaplatili tak jednoduše a rychle pouhým dotykem 
prstu.  
 
MasterCard v Somálsku 
 
Společnost MasterCard je první mezinárodní platební sítí, jež vstoupila na trh v Somálsku. V rámci partnerství 
s tamní bankou Premier Bank budou rozvíjet platební řešení mezi obyvateli, společnostmi a institucemi v zemi. Od 
roku 1991, kdy došlo na území státu k pádu vlády a finančního systému, nemělo Somálsko žádnou formu 
oficiálních bankovních služeb. Do konce letošního roku se očekává vydání 5 000 debetních karet MasterCard, 
posléze budou následovat také předplacené karty a v plánu je i instalace platebních terminálů. Díky zavedení 
platební sítě MasterCard mají nyní vládní instituce účinnou platformu, přes kterou mohou vyplácet mzdové výlohy. 
Cizinci, krajané žijící v zahraničí a mezinárodní organizace budou čerpat výhody spjaté se zasíláním finančních 
prostředků do Somálska přes sledovatelnou síť, která je v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, což 
eliminuje rizika přenosu a přepravy hotovosti. 
 
MasterCard v subsaharské Africe 
 
Největší africká banka Ecobank a společnost MasterCard podepsaly smlouvu o rozšíření platebních řešení 
MasterCard do více než 32 zemí subsaharské Afriky. Navazují tak na úspěšnou činnost největší dceřiné společnosti 
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Ecobank v Africe Ecobank Nigeria, která začala ve velkém poskytovat produkty MasterCard na jaře roku 2014. 
Současná spolupráce je dalším krokem k rozšíření elektronických plateb v Africe, kde je nyní realizováno 90% 
všech transakcí v hotovosti.  Během následujících 10 let by se měly všechny typy platebních karet dostat 
k milionům afrických spotřebitelů, což by výrazně snížilo rizika spojená s platbou v hotovosti.  
 
MasterCard v asijsko-pacifickém regionu 
 
Z průzkumu MasterCard Online and Mobile shopping 2014 vyplývá, že obliba mobilního nakupování v asijsko-
pacifickém regionu roste, protože více než třetina spotřebitelů již zná nebo vyzkoušela nákupy prostřednictvím 
mobilních aplikací. I v tomto regionu platí trend, že lidé platí kartou nebo prostřednictvím mobilních aplikací stále 
menší částky. MasterCard v této souvislosti zaznamenává nárůst zájmu o svoji globální službu MasterPass, během 
roku 2014 se zvýšil objem transakcí MasterPass v průměru o 38%. Spotřebitelé však nejsou jedinou skupinou, jež 
odhazuje plastové kartičky ve prospěch digitálního světa, počet obchodníků akceptujících MasterPass v roce 2014 
rovněž vzrostl. 
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Digitálny vek a moderné technológie nahrávajú spotrebiteľom 
 
Nová štúdia MasterCard skúma vplyv technológií a inovácií na správanie obchodníkov a spotrebiteľov 
 
12. mája 2015 - V súvislosti s návrhom Európskej komisie na jednotný digitálny trh pripravila 
spoločnosť MasterCard novú správu, ktorá ukazuje, ako výskum a inovácie v technológiách robia z 
digitálneho veku dobu, ktorá je výhodná tak pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov a mestá po 
celom svete a pozitívne ovplyvňuje hospodársky rast a finančné začleňovanie všetkých vrstiev 
obyvateľstva. Technológie nielenže hrajú zásadnú úlohu v premene spotrebiteľského správania, ale 
tiež otvárajú úplne nové nákupné možnosti. Zásadne sa mení spôsob, ako ľudia nakupujú a cestujú, 
spolupracujú s poskytovateľmi služieb a dokonca aj s verejným sektorom. 
 
Správa spoločnosti MasterCard demonštruje, ako rýchly nástup moderných technológií ovplyvnil spôsob 
fungovania maloobchodného sektora. V Európe je viac ako 305 miliónov inteligentných telefónov a 60% ich 
majiteľov ich už aspoň raz využilo na nákup tovaru alebo služieb online. Tento trend donútil celú radu 
obchodníkov prehodnotiť ich stratégiu a ponúkať zákazníkom čo najpríjemnejší nákupný zážitok, či už nakupujú 
prostredníctvom tradičných alebo moderných kanálov. Zásadným prvkom transformácie spotrebného správania je 
bezpečnosť. Takmer polovica ľudí (44%), ktorí sa v minulosti pri nákupe online stretli s podvodom, sa obchodu, 
kde k podvodu došlo, v budúcnosti vyhne a to bez ohľadu na príčinu tejto negatívnej skúsenosti. Počas roka 2013 
sa s podvodným správaním pri nákupe na internete stretlo 17,5% európskych spotrebiteľov. 
 
„Ľudia v novom digitálnom veku očakávajú, že budú môcť jednoducho a bezpečne nakupovať 
kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Nové platobné riešenia vo forme bezkontaktných technológií 
už dávno nie sú hudbou budúcnosti. Inovácie zahŕňajúce bezkontaktné platby a mobilné peňaženky, 
ako napríklad MasterPass, sa stali spoľahlivou platobnou metódou pre spotrebiteľov aj pre 
obchodníkov,“ povedala Ann Cairns, prezidentka divízie medzinárodných trhov, MasterCard.  
 
Moderné technológie neovplyvňujú nákupný proces iba prostredníctvom inovácií v platobných riešeniach, ale 
zaoberajú sa aj niekoľkými ďalšími kľúčovými výzvami našej doby. Stále väčšie množstvo ľudí žije v mestách, čo 
stavia mestské infraštruktúry a dopravné systémy pod veľký tlak. Dopravné zápchy a tlačenice v centrách miest 
negatívne ovplyvňujú obyvateľov, turistov, ale aj jednotlivých predajcov. Digitálne platobné technológie pomáhajú 
miliónom ľudí, ktorí denne dochádzajú za prácou, cestovať verejnou dopravou rýchlejšie, pohodlnejšie, s využitím 
ich mobilných prístrojov. „Jedným z najlepších príkladov, ako technológie a inovácie menia ľudské životy, je vznik 
tzv. inteligentných miest. MasterCard je partnerom niekoľkých metropol, kde v spolupráci s technologickými 
spoločnosťami zavádza systémy založené na používaní inteligentných telefónov, čo umožňuje dopravným 
spoločnostiam sprístupniť verejnú dopravu širšej skupine ľudí, napríklad vďaka skráteniu času potrebného k 
nákupu cestovného lístka,“ doplnila Ann Cairns. 
 
Technológie tiež pomáhajú jednotlivým štátom zapojiť do finančného systému aj tie skupiny občanov, ktoré boli 
doteraz vylúčené. Zatiaľ čo v roku 2013 predstavoval počet osôb bez jediného bankového konta 2,5 miliardy, 
koncom roka 2014 sa počet znížil na 2 miliardy. Zapájanie ľudí po celom svete do finančných systémov napomáha 
globálnemu ekonomickému rastu a produktivite. 
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Hlavné závery správy: 
 
* Takmer 6 z 10 užívateľov inteligentných telefónov v Európe s nimi aspoň raz nakúpilo  
 
* Spotrebitelia pri nákupoch online hľadia predovšetkým na komfort a pohodlnosť celého procesu, nasleduje 
bezpečnosť; pri nákupoch cez mobil sú pre nich dôležité pohodlné použitie, predovšetkým nákupy „jedným 
kliknutím“ a personalizované ponuky 
 
* Nákupné rozhodovanie dnešných európskych spotrebiteľov: 
  - 63% ľudí si o tovare zisťuje informácie na internete, ale nakupuje v kamenných obchodoch 
  - 13% ľudí sa o tovare informuje v kamenných obchodoch a následne nakupuje online 
  - 24% ľudí kombinuje internetové a kamenné obchody ako pri nákupe, tak pri získavaní informácií 
 
* Medzi najlepšie technologické novinky z hľadiska prínosu pre obchod podľa samotných európskych predajcov 
patria bezkontaktné technológie (63%), mobilné peňaženky (47%) a platby kartou všeobecne (46%) 
 
* Polovica všetkých svetových spotrebiteľov má alebo chce mať bezkontaktnú platobnú kartu 
 
* Najvyššiu pridanú hodnotu vidia obchodníci v  „tagovaní“ produktov (74%), geolokácii (70%) a vernostných 
programoch (44%), zatiaľ čo zákazníci majú najradšej vernostné programy (78%), cenové zrovnávače (61%) a 
získavanie zaujímavých ponúk podľa svojej aktuálnej polohy, teda geolokácii (53%) 
 
cardmag l best communications 
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David LaChapelle v Berlíně 
 

Berlín, srpen 2015 - Od 24. září 2015 do 24. ledna 2016 proběhne v Gemalde Galerii Staatliche Museen zu Berlin 
výstava světově prosluhého fotografa Davida LaChapelle: The Botticelli Renaissance 

LIFE 

foto © David LaChapelle 
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Týden hudební extravagance v Praze 
 
Praha, srpen 2015 - Kultovní kapela The Cinematic Orchestra, spojující hudební žánry do široké palety nálad a 
barev zavítá do Prahy 15. listopadu v rámci svého evropského turné …  

… během několika dnů bude možné zažít i vystoupení skupiny The Hidden Orchestra, která spojuje electro 
s nujazzem a ambientními náladami … obě skupiny jsou známé i prostřednictvím Radia 1 

cardmag l thecinematicorchestra.com l hiddenorchestra.com l foto facebook skupin 
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Soutěž o soudek piva Bernard ... kde byl pořízen tento snímek? 
 
... odpovědi je možné zasílat na emailovou adresu redakce magazínu cardmag (roman.kotlan@cardmag.cz) 
 
 

 
foto cardmag 
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