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Z ČESKA 

MasterCard: Skoro polovina Čechů 
platí na zahraniční dovolené kartou 
 
Praha, 2.8.2016 - Nemáte ještě zakoupenou 

letošní zahraniční dovolenou? 
Nevadí, pak možná patříte mezi 
jednu pětinu (19%) Čechů, kteří 
podle výsledků aktuálního 
průzkumu MasterIndex 

společnosti Mastercard nechávají výběr 
dovolené na poslední chvíli a spoléhají na 
zajímavé nabídky cestovních kanceláří v rámci 
tzv. last minute. 13% respondentů naopak 
uvedlo, že si vše rezervují hned při první 
nabídce, tzv. first minute. 

Společnost Mastercard zjistila, že polovina Čechů 
(49%) si dopřeje zahraniční dovolenou alespoň jednou 
za tři roky, přičemž čtvrtina jezdí alespoň jednou za 
rok. 24% respondentů nejezdí na zahraniční dovolené 
nikdy. Třetina respondentů, kteří jezdí na zahraniční 
dovolené, si svoji cestu raději plánuje sama, bez 
pomoci cestovní kanceláře nebo agentury.  Skoro 
polovina (42%) lidí bez problému platí v zahraničí 
kartou. „Je to rychlé, bezpečné a pohodlné, 
nemusíte chodit do směnárny a poté řešit, co 
dělat se zbývající cizí měnou, když se vrátíte 
zpět do republiky,“ dodává Miroslav Lukeš, 
generální ředitel Mastercard pro ČR, SR a Rakousko, 
„je to příjemné i ve chvíli, kdy při svých cestách 
navštívíte více zemí, třeba jedete autem do Chorvatska 
a chcete si po cestě něco nakoupit v Rakousku či 
Slovinsku.“ Ochota platit v zahraničí kartou roste se 
vzděláním a příjmem. Další možností, jak se vyhnout 
frontám ve směnárnách, je výběr místní měny 
z bankomatů přímo v cílové destinaci, čehož využívá 
zhruba třetina (31%) dotázaných.  

A kde Češi platí v zahraničí kartou nejčastěji? 
V obchodech (83%), na čerpacích stanicích (60%), 
v restauracích (50%), v mýtných branách a za dálniční 
známky (32%) či při vstupech do muzeí, na výstavy a 
sportoviště (24%). „Za drobnější nákupy na ulici, 
například za pohledy či zmrzlinu, platí kartou 
v zahraničí zatím jen 5 procent Čechů. Je to do 
jisté míry ale dáno i tím, že ne všechny oblíbené 
prázdninové destinace tuto možnost nabízejí. 
Zatímco ve Skandinávii si bez problému koupíte 
kartou třeba noviny ve stánku, v jižní Evropě to 
zatím takovým zvykem není,“ vysvětluje Miroslav 
Lukeš. Jednotlivé destinace se neustále snaží 
vymýšlet pro svoje návštěvníky novinky tak, aby byl 
jejich pobyt ještě příjemnější a pohodlnější. 
Chorvatsko například připravilo kampaň se čtyřmi 

klíčovými prodejci v oblasti potravin, sportovního 
zboží, cestování a módy. Cestovatel si stáhne na webu 
voucher na 10% slevu a tu pak může v partnerských 
prodejnách uplatnit při platbě kartou MasterCard. 
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Prémiový segment nabírá na síle 

Oblíbenost používání prémiových karet v České 
republice neustále stoupá, což 
je trend, který je v souladu se 
zahraničními trhy. Tomu 

nasvědčují i nejnovější čísla asociace Visa 
Europe, která ukazují na výrazně vyšší obraty 
u prémiových zákazníků v porovnání 
s klasickým typem karty. 

Praha, 14. června 2016 - Ekonomika v České republice 
roste nejvíce od roku 2008. S ní narůstá i bonitní 
klientela bank a využívání prémiových platebních 
karet.  

Útraty prémiových karet se zvyšují, oproti 
zahraničí ale máme ještě co dohánět 

Jak vyplývá z nejnovějších statistik Visa Europe, obliba 
využívání prémiových karet v poslední době výrazně 
stoupla. Lidé v České republice, kteří disponují 
prémiovými kartami, mají v průměru o celých 85% 
vyšší útraty na jednu kartu, než tomu je u klasických 
platebních karet. Podobný trend vidíme i u počtu 
transakcí, který je na jedné prémiové kartě v průměru 
o 18% vyšší než u běžné platební karty. Jak je vidět, 
segment prémiových karet u nás představuje velký 
potenciál. „Prémiový segment v České republice 
má v porovnání se soudními zeměmi nejvyšší 
zastoupení. Přesto však zatím nedosahuje 
úrovně Západní Evropy. Právě proto se spolu 
s bankami postupně snažíme tuto situaci 
změnit,“  říká Marcel Gajdoš, regionální manažer 
asociace Visa Europe pro Českou republiku a 
Slovensko. 

Prémiový segment v ČR roste 

V souladu s nárůstem prémiového segmentu přichází 
ČSOB se svou novou službou ČSOB Premium. Spouští 
ji pro bonitní klienty s příjmem nad padesát tisíc 
korun, případně depozitem minimálně ve výši 1,5 
milionu korun či hypotékou alespoň ve výši 3 milionů 
korun. Splněním alespoň jedné z těchto podmínek 
získají klienti nárok na Premium Konto, jehož součástí 
je i devizový účet v EUR, USD nebo GBP. K tomuto 
účtu pak klienti zdarma získají i prestižní platební kartu 
VISA Infinite a její výhody v podobě neomezených 
výběrů z kteréhokoli bankomatu všude na světě. Karta 
je navíc pojištěná v nejvyšší variantě pro případ ztráty 
či krádeže a tato pojistka zahrnuje i další osobní věci 
jako mobilní telefon, tablet, kabelku, doklady, apod. 
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Nová služba zahrnuje komplexní nabídku produktů a služeb včetně Premium bankéře, unikátního pojištění, 
investic, úvěrů a hypoték a partnerského programu. „Viděli jsme příležitost oslovit bonitní klientelu, která 
by rozsáhlejší služby uvítala. Stále pozorujeme, že osobní přístup ke klientovi hraje ve finančním 
světě důležitou roli a my tento trend nyní naplno rozvíjíme,“ sděluje důvody uvedení prémiové služby 
Petr Hutla, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel zodpovědný za retail. 

cardmag l grayling 

 

Kvůli šedé ekonomice přichází stát ročně o více než 109 miliard … 

 

…  říká studie EY a MasterCard 
 
Praha, 20.6.2016 - Podle studie, kterou vypracovaly mezinárodní síť poradenských firem EY a 
společnost MasterCard, přichází stát kvůli šedé ekonomice ročně o více než 109 miliard korun. 
Studie byla prezentována na setkání se Svazem průmyslu a dopravy a zabývala se tématem šedé 
ekonomiky v České republice. Podle posledních dostupných výpočtů činila odhadovaná výše šedé 
ekonomiky 11,3% HDP. 

 

Trend klesajícího podílu šedé ekonomiky k HDP země byl zastaven světovou finanční krizí v roce 2008. Zatímco 
mezi lety 2004 a 2008 došlo se snížení šedé ekonomiky o téměř 3 procentní body, v roce 2009 se tento trend 
obrátil a do roku 2010 vzrostla šedá ekonomika o 1 procentní bod. 

 

Převážnou část šedé ekonomiky tvoří tzv. pasivní složka (zhruba 90%), jejíhož výrazného snížení lze docílit 
například podporou elektronických plateb, které na rozdíl od transakcí v hotovosti znemožňují provádění 
neregistrovaných transakcí. Na celkové pasivní šedé ekonomice má z hlediska sektorového rozdělení dominantní 
podíl odvětví potravin, nápojů a tabáku (39,6%). Dále následuje sektor HORECA (restaurace, kavárny, bary a 
další gastronomická zařízení) s 12,5% podílem. Třetím v pořadí je automobilový a motocyklový průmysl, zejména 
ve spojitosti s opravnami a servisními službami (8,6%). Na druhém konci žebříčku lze zmínit např. veřejnou 
hromadnou dopravu (3,3%), ubytovací zařízení (3,6%) či sektor s oblečením a obuví (3,9%).   

 

Vysoká úroveň šedé ekonomiky má vážné ekonomické a sociální dopady na celou společnost. Mezi negativní 
důsledky patří např. nižší množství a kvalita veřejných statků, což se projevuje nedostatkem peněz v jednotlivých 
sektorech (zdravotnictví, školství), narušení hospodářské soutěže na trhu či degradace a podfinancování 
ekonomických a sociálních institucí. Prostřednictvím těchto kanálů se zpomaluje i celkový hospodářský růst země.  
 
Studie navrhuje několik možných řešení této problematiky. Mezi stěžejní návrhy patří: 

 

- elektronické vyplácení mezd na bankovní účet nebo alternativně předplacenou kartou - zvýšení vládních příjmů o 
1,4 miliardy Kč 

 

- elektronické vyplácení vládních transferů, důchodů a sociálních dávek - zvýšení vládních příjmů o 5,1 miliardy Kč 

 

- pobídky pro obchodníky - zvýšení vládních příjmů o 5,6 miliardy Kč 

 

- pobídky pro spotřebitele - zvýšení vládních příjmů o 26 miliard Kč 

 

- fiskální pokladny - zvýšení vládních příjmů o 5,7 miliardy Kč 

 

- zavedení limitu na hotovostní platby 
 
 „MasterCard se intenzivně věnuje tématu šedé ekonomiky a snaží se proaktivně spolupracovat 
s vládami jednotlivých států v regionu,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou 
republiku, Slovensko a Rakousko, a dodává: „V České republice společnost MasterCard vítá iniciativu 
registrace transakcí a je zastáncem dalších opatření, např. aktivní podpory zavedení POS terminálů 
v maloobchodním sektoru tak, jak je tomu třeba v Itálii.“ 

 

„Problematika šedé ekonomiky je v současné době více než aktuální. Naše spolupráce s MasterCard 
měla za cíl vypracovat nezávislou odbornou analýzu, která se kromě evropských zemí zaměřuje 
detailně i na situaci v České republice,“ říká Marek Rozkrut, partner a hlavní ekonom EY v Polsku. 

 

Společnost MasterCard podporuje i další řešení, jež mají spojitost s veřejným i soukromým sektorem. Mezi 
úspěšné projekty patří např. koncept Smart Cities, který přináší moderní dopravní řešení do mnoha českých a 
moravských měst. 
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Nová éra bezkontaktního placení v dopravě 
 
Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO) ve spolupráci s Visa Europe, Koordinátorem ODIS, ČSOB,  
XT-Card a společností Mikroelektronika představují průlomový způsob placení jízdného 
v prostředcích MHD v Ostravě bezkontaktní bankovní kartou bez tištění papírové jízdenky. Jedná se 
o historicky první odbavovací systém tohoto typu v České republice a druhý v Evropě. 
 
Ostrava, 28. června 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Od 30. června budou mít cestující ostravské hromadné dopravy 
možnost uhradit jízdné bezkontaktní platební kartou bez tištění papírové jízdenky. Vozidla DPO jsou nově 
vybavena terminály, které akceptují bezkontaktní platby. Jedná se o kompletní řešení pro celé město - 
bezkontaktními terminály jsou osazena všechna vozidla DPO, u každých dveří je alespoň jeden terminál. Celkem 
je nainstalováno přes 2 000 terminálů, které budou k dopravním kartám ODISka akceptovat i bankovní karty. Pro 
cestující to znamená dvě velké výhody - nemusí mít u sebe připravené drobné na jízdenku a dokonce ani nemusí 
předem zjišťovat, jakou cenu jízdného mají uhradit, aby se dostali tam, kam potřebují.  
 

Při nástupu cestující pouze přiloží kartu k terminálu, 
pořídí si tak elektronickou jízdenku a dál už se může 
spolehnout na inteligentní systém, který zvolí 
optimální jízdné. Pokud jízda trvá méně než 10 minut 
a cestující nehodlá přestupovat, při výstupu z vozidla 
znovu přiloží kartu a zaeviduje se mu nepřestupní 
jízdenka. Pokud v jízdě pokračuje déle nebo 
přestoupí na jiný spoj, zaeviduje se mu jízdenka 
přestupní. Při přestupu na jinou linku stačí pouze 
znovu přiložit platební kartu k terminálu. 
 

„Vždy jsme chtěli, aby měli ostravští cestující 
co nejlepší podmínky k cestování. Nyní jsme 
tomu opět o krok blíže díky projektu, který se 
inspiroval evropskou metropolí Londýnem. 
Cestující budou mít možnost využívat 
nejmodernější technologie ve všech 
prostředcích městské hromadné dopravy a 
cestování se díky této novince významně 
usnadní a zpřehlední,“ říká Roman Kadlučka, 
předseda představenstva Dopravního podniku 
Ostrava a.s. 
 

„Možnost platby bezkontaktní cestou za 
pomoci platební karty, která úplně eliminuje 
papírové jízdenky, je v současnosti největší 
technologickou inovací v městské hromadné 
dopravě. Tím, že se navíc jedná o úplně první 
projekt svého druhu v kontinentální Evropě, je 
přínos tohoto projektu pro cestující a české 
technologické prostředí opravdu markantní. 
Jsme velmi rádi, že jsme se na jeho realizaci 
mohli podílet a doufáme, že se stane 
průkopnickým projektem pro další česká 
města,“ uvedl František Jungr, manažer 
regionálního rozvoje Visa Europe. 

 
Vždy nejlevnější varianta 
Inteligentní systém umí vyhodnocovat a propočítávat jízdné tak, aby cestující vždy zaplatil pro něj tu nejlepší 
kombinaci jízdenek. Pokud se například stane, že si cestující zakoupí nepřestupní jízdenku, ale pak se rozhodne 
pokračovat v jízdě nebo přestoupit na jiný spoj, nezaplatí dvakrát nepřestupní tarif, ale pouze jeden přestupní - 
systém totiž vyhodnotí jízdné podle skutečných časů přiložení či času přestupu. A když cestující jezdí po městě 
celý den, nemusí propočítávat a řešit vůbec nic - pokud by součet denních plateb za jízdné měl překročit cenu 
24hodinové jízdenky, systém naúčtuje pouze její cenu.  
 
„Ostravský způsob úhrady jízdného je v České republice zcela unikátní v tom, že je plně 
automatický. Cestující nemusí v žádné fázi nákupu jízdného cokoli mačkat, volit mezi tarify, ani 
schovávat papírovou jízdenku či stvrzenku. Proto věřím, že námi předložené řešení, v němž jsme 
zúročili zkušenosti z předcházejících projektů po celé ČR, obyvatelé Ostravy respektive celého 
Moravskoslezského kraje ocení,“ zmínil Martin Rejzl, předseda představenstva společnosti XT-Card. 
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„Motem naší společnosti jsou systémy pro snadnější život a nový systém v Ostravě toto motto 
naplňuje beze zbytku. Nový systém propojuje bankovní a dopravní svět v jeden celek, kde hlavní 
roli hraje cestující,“ říká Vladimír Vojáček, generální ředitel společnosti Mikroelektronika. 
 
Údaje v bezpečí, bez nutnosti zadávat PIN 
Nový způsob placení jízdného je kromě pohodlí také bezpečný. Všechny terminály v ostravské MHD dodržují 
standardy kartových společností a rovněž bezpečnostní standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard), což jsou mezinárodní pravidla definující podmínky nakládání s údaji z platebních karet. Těmito 
mezinárodními pravidly se řídí veškeré organizace, které zpracovávají data z platebních karet a kartových 
transakcí.  
„Moderní bankovní služby jsou založeny na inteligentních technologiích. Jsme rádi, že tento projekt 
usnadní cestování nejen lidem, kteří v Ostravě žijí, ale i těm, kteří do města přijíždějí pracovně či 
jako turisté. Platby bezkontaktní kartou jsou v České republice velmi oblíbené a jejich využití 
v hromadné dopravě má velký potenciál,“ uvedl Jakub Klečka, manažer Rozvoje obchodu s třetími 
stranami ČSOB. 
„Tento projekt je součástí a první realizovanou etapou celokrajského projektu, jehož cílem je 
rozšíření možnosti úhrady jízdného prostřednictvím bankovní karty ve všech vozidlech na všech 
linkách zapojených do IDS Moravskoslezského kraje ODIS, a to jako alternativa k dopravní kartě 
ODISka,“ shrnuje Aleš Stejskal,  jednatel společnosti Koordinátor ODIS. Ta projekt zastřešuje jako krajský 
organizátor veřejné dopravy, který prostřednictvím smluvních partnerů (XT-Card a ČSOB) zajišťuje všechny 
operace nezbytné pro funkci systému u všech dopravců v celém kraji. 
 
cardmag l grayling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cestující prostředky Dopravního podniku Ostrava mohou platit jízdné 
bezkontaktními bankovními kartami a „bez papírově“ Ostrava 
se tak stala po Londýně druhým městem v Evropě 
vybaveným nejmodernějším odbavovacím systémem 
 
Koordinátor ODIS spustil ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava (DPO) a společnostmi ČSOB, 
Mikroelektronika, VISA EUROPE a XT-Card ostrý provoz systému, který umožní cestujícím zaplatit jízdné přímo ve 
vozidle DPO, pouhým přiložením jakékoliv bankovní karty VISA nebo MasterCard. Autobusy, tramvaje i trolejbusy 
ostravského DP jsou u každých vstupních dveří vybaveny validátory, které nově umožnují cestovat nejen 
s využitím již známé ostravské čipové karty ODISka s nahranou elektronickou jízdenkou, ale i s jízdným 
uhrazeným bezkontaktní bankovní kartou. Cestující jednoduše kartu přiloží k validátoru, podobně jako v obchodě 
přikládá kartu ke čtečce, a validátor zobrazí její přijetí. Nyní lze tímto způsobem zaplatit elektronickou přestupní a 
elektronickou nepřestupní jízdenku, další tarify budou postupně následovat. 
 
Řešení umožňující použití bankovních karet v ostravské MHD bylo realizováno na základě vyhlášení výběrových 
řízení Koordinátorem ODIS s.r.o. v srpnu 2015 s názvem „Výběr poskytovatele služeb zprostředkování karetních 
transakcí pro odbavení cestujících“ a Dopravním podnikem Ostrava v únoru 2016 s názvem „Odbavení cestujících 
ve vozidlech MHD prostřednictvím bankovních karet“. 
 
Celý systém tvoří v podstatě tři části: 
1) validátory (čtečky karet), které společně s jejich softwarem dodala společnost Mikroelektronika,  
2) dopravní back-office, který transakce bankovními kartami zpracovává (naprogramovaný firmou XT-Card),  
3) clearingové centrum Moravskoslezského kraje, který pro Koordinátora ODIS rovněž vyvinula XT-Card. 
 
Tato provázanost je důležitá pro rozúčtování (rozdělení) tržeb, které v dohledné době umožní platby bankovními 
kartami také u dalších dopravců v rámci ODIS (DPO je prvním z těchto dopravců). Nejde tedy o jednoúčelový 
systém, ale o komplexní řešení, které bude postupně zavedeno v celém Moravskoslezském kraji. 
 
Nyní je v 613 vozidlech Dopravního podniku Ostrava instalováno 2139 odbavovacích terminálů řady VEGA CVB25. 
Systém využívá 615 modemů s GSM komunikací a softwarové vybavení (Back-office) pro správu a komunikaci 
odbavovacího systému včetně přípravy a zpracování dat. Tyto terminály jsou využívány od roku 2015 pro 
odbavení bezkontaktní kartou „ODISka“ a nyní jsou schopny rovněž akceptovat bezkontaktní bankovní karty 
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standardu EMV. Ostravský způsob úhrady jízdného je tak v České republice zcela unikátní a v rámci Evropy po 
Londýně druhým úspěšně realizovaným. V ostatních odbavovacích systémech v ČR, kde lze platit bankovní 
kartou, si cestující navolí na dotykové obrazovce požadovaný tarif a po přiložení karty mu terminál vytiskne jízdní 
doklad včetně informace, jaká částka mu bude odečtena z jeho účtu. U nového ostravského řešení papírová část 
transakce odpadá. 
Platba kartou v praxi funguje tak, že validátor zaznamená přiložení karty a nejdříve vyhodnotí, zda se karta 
nenachází na tzv. blacklistu*. Poté je informace o přiložení karty odeslána z validátoru prostřednictvím ČSOB do 
vydavatelské banky. Ta provede autentizaci karty, a poté je informace o schválení platby odeslána do Dopravního 
back-office.  
 
*Systém v pravidelných intervalech stahuje a ukládá tzv. blacklist - seznam karet, u kterých se po přiložení 
k validátoru zjistí, že nemají dostatečnou hotovost nebo byly vydavatelem blokovány. Kartami na tomto seznamu 
nelze transakci provést. 
 
Dopravní back-office, který je v provozu 24 hodin denně, přijímá všechny informace o přiložení karet a provádí 
jejich zpracování, rozpoznává, zda se jednalo o přestupní nebo nepřestupní jízdenku a na základě těchto 
informací stanovuje pro cestujícího nejvýhodnější cenu jízdného. A právě toto, tzv. autocapping, je další 
„kontinentální“ premiérou. Obdobně je počítáno jízdné v Evropě pouze v Londýně. Pokud cestující například 
zakoupil během tzv. dopravního dne (tedy od 03:00do 02:29 hod. následujícího dne) bankovní kartou jízdenky 
v ceně přesahující cenu Denní jízdenky, bude mu započtena pouze cena Denní jízdenky. Odpadá tak starost 
s volbou správné jízdenky, což nejvíce ocení zejména návštěvníci. Na závěr zpracování dat vytváří Dopravní back-
office platební příkazy pro jednotlivé karty, které jsou zasílány do banky.  Z banky pak obdrží informaci o realizaci 
těchto platebních příkazů, takže má i zpětně o svých jízdách dokonalý přehled. 
 
Pro držitele karet vytvořil XT-Card v rámci systému webové rozhraní, které umožňuje držiteli karty prohlížet 
jednotlivé transakce a podívat se, z jakých položek se skládá zúčtovaná částka za každý den, případně 
zkontrolovat, zda částka na výpisu z účtu odpovídá provedeným jízdám. Při designu webových stránek byl opět 
kladen důraz na uživatelskou jednoduchost a přehlednost zobrazovaných informací. 
 
Pro přístup do webového rozhraní se musí držitel karty zaregistrovat, k registraci postačí e-mail, který slouží jako 
login uživatele a bankovní karta. Držitel karty provede při registraci fiktivní platbu jedné koruny, která mu ale 
nebude účtována, tato fiktivní platba se provádí z důvodu ověření platnosti karty. K jednomu e-mailovému účtu je 
pak možno přiřadit více karet. Pomocí webového rozhraní může držitel karty také zažádat (maximálně jednou 
denně) o odstranění karty z blacklistu, pokud důvody umístnění na blacklist pominuly. Žádost je vyřízena on-line, 
takže držitel karty ihned vidí výsledek, zda kartu bylo možné z blacklistu odstranit či nikoliv. Zároveň je pro 
případ, že tak neučiní sám uživatel, nastavena na 4. a 14. den v měsíci rutina pro automatické odstraňování karet 
z blacklistu v případech, kdy důvod umístění již pominul. 
 
Rovněž pokud cestující potřebuje daňový doklad, může si ho ke každé elektronické jízdence vytisknout právě z 
webového rozhraní. Přes webové rozhraní Dopravního back-office je možné podat reklamaci, aniž by držitel karty 
musel kamkoliv chodit. Stačí vybrat ze seznamu transakcí tu, kterou chce reklamovat, zadat důvody reklamace a 
kliknout na tlačítko „Odeslat reklamaci“. 
 
Webové rozhraní je pouze doplňkovou, volitelnou službou a platby kartou jím nejsou nijak ovlivněny nebo na něj 
vázány. Platit kartou lze tedy samozřejmě i bez registrace v tomto rozhraní. Při kontrole revizorem jsou validátory 
přepnuty do módu přepravní kontroly. Cestující, který se prokáže bankovní kartou, může být revizorem vyzván 
k opětovnému přiložení karty k validátoru. V tomto módu se po přiložení karty zobrazí seznam evidovaných 
přiložení této karty. Revizor také může být vybaven přenosným kontrolním zařízením, na které si, po vstupu do 
vozidla, nahraje z libovolného validátoru, pomocí NFC komunikace, seznam všech přiložení ve vozidle a kontrola 
pak může proběhnout přiložením bankovní karty ke čtečce kontrolního zařízení přepravního revizora. 
 
Nový dopravní systém je samozřejmě navržen s ohledem na informační bezpečnost a ochranu osobních údajů. 
Komunikace s bankou je šifrovaná, samotný Dopravní back-office nesbírá, nezpracovává a neuchovává žádné 
osobní údaje, a ani při registraci nejsou žádné osobní údaje zadávány. Nikde není vedeno jméno uživatele ani 
celé číslo jeho bankovní karty. Systém nepracuje s úplným číslem bankovní karty, ale s jeho zašifrovanou 
podobou, tzv. tokenem, k jehož dešifraci vlastní klíč banka, takže ani správce Dopravního back-office neví, jaká 
čísla bankovních karet se v systému pohybují. Dopravní back-office má k dispozici pouze prvních 6 a poslední 4 
číslice z čísla karty, které se využívají např. při řešení reklamací. 

cardmag l grayling 
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Cashless Society - Život a byznys bez hotovosti 
 
V pražském Konferenčním centru České národní banky bude 
dne 13. října 2016 probíhat 3. ročník prestižní tuzemské 
odborné konference s tématikou platebních karet a 
bezhotovostního platebního styku. Konference, nad kterou 
opět převzala záštitu Česká národní banka, se zaměří na 
problematiku vize bezhotovostní společnosti.  
 

Jaká rizika znamená postupný odchod bankovek a 
mincí ze scény?  
 

Jaké to naopak přináší výhody? Které konkrétní 
projekty se nyní zkouší?  
 

Jaké postoje mají k životu bez hotovosti jednotlivé 
státy?  
 

V čem se bude muset změnit legislativa a co to přinese 
lidem a podnikatelům?  
 

Na tyto i další otázky budou v rámci programu hledat 
odpověď například ředitel sekce finanční stability Dánské 
národní banky, Karsten Biltoft, kritik vize bezhotovostní 
společnosti, bývalý prezident Václav Klaus či jeden z 
nejuznávanějších českých bankéřů Pavel Kysilka.  
 

Konferenci organizuje vydavatelský dům Economia ve 
spolupráci mj. se Sdružením pro bankovní karty. Jedním 
z mediálních partnerů je odborný magazín cardmag. 
 
cardmag l grafika economia 
 
 
 
 
 

SONET mění po 25 letech svůj vizuální styl 
 
V letošním roce si SONET, společnost s r.o. připomíná více než 25 let svého působení na 
českém trhu a 16 let na poli poskytování služeb a vývoje softwaru pro platební terminály. 
Mimo to také dokončuje vývoj druhé generace informačního systému pro acquiring 
POSMan, buduje specializované call centrum a zprovozňuje novou sofistikovanou 
technologii HyperNET, poskytující konverzi protokolů a data pro nové služby našim 
partnerům a zákazníkům.  
 
Na podporu a zvýraznění těchto inovativních změn se společnost SONET rozhodla obměnit svůj vizuální styl, který 
ztvárňuje klíčovou myšlenku firmy - Věříme, že ty důležité věci jsou na první pohled velmi často neviditelné. Proto 
objevujeme a vytváříme svět, který je inspirován [ne]dokonalostí umělé inteligence. Tento „nový“ svět 
přibližujeme vám, nechť nám pomáhá v cestě vpřed. 
 
Základem vizuálu je nové logo se sloganem a uživatelsky přívětivější webové stránky, které přispějí k pohodlnější 
orientaci a snadnějšímu vyhledávání potřebných informací.  
 
A proč právě takovéto logo? Šedý znak představuje počáteční písmeno názvu společnosti - S. Dále se v něm 
promítá slogan „Svět za vaší kartou“, kdy kulatý tvar představuje zeměkouli s platební kartou uprostřed.   
 
Veškeré merkantilní tiskoviny a elektronické dokumenty, včetně nových webových stránek, uvede společnost do 
komunikace s veřejností do konce tohoto roku.  
 
cardmag l sonet 
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VÚB banka sa zapojila do programu MasterCard Priceless Specials 
 

Bratislava, 19.4.2016 - Klienti VÚB banky získavajú späť časť peňazí z každej platby 
vo vybraných obchodoch vďaka unikátnemu vernostnému programu MasterCard 
Priceless Specials. Držitelia kreditných kariet MasterCard Standard a Flexikarta tak 
môžu využívať automatického pripisovania ďalších odmien priamo na svoju kartu, 
vďaka čomu sa platenie kartou stáva ešte výhodnejším. 
 
Súčasným aj budúcim držiteľom kariet MasterCard a Maestro umožňuje tento program získať časť utratených 
financií späť. Do programu sa môžu od jeho spustenia na Slovensku registrovať všetci majitelia kariet MasterCard 
a Maestro a novo sú automaticky súčasťou vernostného programu všetci klienti VÚB banky, ktorí majú vydanú 
kreditnú kartu MasterCard Standard alebo Flexikartu. Využívanie programu je úplne zadarmo. Stačí v niektorom z 
partnerských obchodov zaplatiť kartou a peniaze budú potom pripísané na účet majiteľa karty. 
 
„Na programe Priceless Specials oceňujeme myšlienku, že práve platobná karta môže byť 
nositeľom všetkých výhod pre klienta, vrátane výhod vernostných kariet,“ hovorí Andrea Šipošová, 
vedúca oddelenia Kartové produkty VÚB banky, „teší nás, že sme mohli našim klientom zjednodušiť zapojenie sa 
do programu a že sú za svoje platby odmeňovaní automaticky.“  
 
„Základom Priceless Specials je princíp money back, teda vrátenie určitej čiastky z nákupu. Prináša 
výhody u širokého spektra obchodníkov. Veľmi nás teší, že sa do programu zapája stále viac 
obchodných partnerov a bánk,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard pre Českú republiku, 
Slovensko a Rakúsko.  
 
O spoločnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných 
platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája spotrebiteľa, finančné inštitúcie, 
obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti 
MasterCard ešte viac uľahčujú, zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad 
nakupovanie, cestovanie, podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, 
pripojte sa k diskusii na Beyond the Transaction Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ. 
 
O spoločnosti VÚB 
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 
krajinách po celom svete. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global 
Finance a EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími službami privátneho bankovníctva na Slovensku od 
magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 209 retailových pobočiek, 32 
firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.  
 
cardmag l best communications 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Visa Inc. Completes Acquisition of Visa Europe 

 
San Francisco & London, UK, Jun. 21, 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) today announced the completion of 
its acquisition of Visa Europe Ltd. Company appoints Gary A. Hoffman, CEO of Hastings Group, to its 
Board of Directors 
 

The combined, global company provides digital payment products, services and processing to about 17,100 
financial institution clients and partners, more than 40 million merchant outlets, and 3 billion Visa accounts 
worldwide. Visa -branded cards and payment products enable approximately $6.8 trillion in global payments 
volume annually.  
 

In addition, Visa Inc.’s Board of Directors (the “Board”) announced today that it appointed Gary A. Hoffman, CEO 
of Hastings Group, as a Board member of Visa Inc. He is currently a director and Chairman of Visa Europe 
Limited. This brings the Board to twelve members. 
 

Mr. Hoffman has been the Chief Executive Officer of Hastings Group, a UK insurance provider, since November 
2012. Prior to this role, Mr. Hoffman was Chief Executive Officer of NBNK Investments, an investment vehicle 
formed in August 2010 to establish personal and business retail banking in the UK, from 2011 to 2012. He also 
served as Chief Executive Officer of Northern Rock PLC, from 2008 to 2010 and Vice Chairman of Barclays PLC, 
from 2006 to 2008. Prior to that, he served in various other roles at Barclays Group, including Chairman of UK 
Banking and Barclaycard at Barclays PLC and Chief Executive Officer of Barclaycard.  
 

“I am pleased to welcome Gary to the Board of Directors,” said Charlie Scharf, CEO of Visa Inc. “Gary’s 
broad knowledge of the European payments and banking industries brings an important perspective 
to the Visa Inc. Board and will be invaluable as we build our business in Europe.”  
 

Gary Hoffman said: “It is exciting to be part of the next chapter in the Visa story. Visa Europe has 
performed strongly as a business and combining with Visa Inc. will provide European clients with 
greater access to the global scale, additional innovation resources and range of capabilities 
necessary to continue to offer the best payment services to their customers”. 
 

About Visa Inc.  
Visa Inc. (NYSE: V) is a global payments technology company that connects consumers, businesses, financial 
institutions, and governments in more than 200 countries and territories to fast, secure and reliable electronic 
payments. We operate one of the world’s most advanced processing networks - VisaNet - that is capable of 
handling more than 65,000 transaction messages a second, with fraud protection for consumers and assured 
payment for merchants. Visa is not a bank and does not issue cards, extend credit or set rates and fees for 
consumers. Visa’s innovations, however, enable its financial institution customers to offer consumers more 
choices: pay now with debit, pay ahead with prepaid or pay later with credit products. For more information, visit 
usa.visa.com/about-visa, visacorporate.tumblr.com and @VisaNews. 
 

Forward-Looking Statements 
This release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995. Forward-looking statements generally are identified by words such as “will,” “continue,” and 
other similar expressions. Examples of forward-looking statements include, but are not limited to, statements Visa 
Inc. makes about the benefits to Visa Inc. arising from the completion of the transaction and the addition of a 
Board member. 
 

By their nature, forward-looking statements: (i) speak only as of the date they are made; (ii) are not statements 
of historical fact or guarantees of future performance; and (iii) are subject to risks, uncertainties, assumptions or 
changes in circumstances that are difficult to predict or quantify. Therefore, actual results could differ materially 
and adversely from Visa Inc.’s forward-looking statements due to a variety of factors, including the risk that the 
benefits of the transaction may not be realized, or may not be realized on the currently anticipated timeline; risks 
related to developments in Visa Inc.’s business; and various other factors, including those contained in our 
Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2015, our Quarterly Report on Form 10-Q 
for the quarter ended March 31, 2016, and Visa Inc.’s other filings with the U.S. Securities and Exchange 
Commission. 
 

You should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, Visa Inc. does not intend to 
update or revise any forward-looking statements as a result of new information, future developments or 
otherwise. 
 
cardmag l visa.com 
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MasterCard spouští první komerční aplikaci pro robota Peppera  
 

Praha, 24.6.2016 - Společnost MasterCard představila první komerční aplikaci pro lidského robota 
Peppera z dílny SoftBank Robotics. V aplikaci můžete využít MasterPass, globální digitální službu 
MasterCard, která spojuje zákazníky s obchodníky a umožňuje provádět rychlé, jednoduché a 
bezpečné digitální platby napříč různými kanály. Pilotní projekt aplikace bude spuštěn během 
tohoto roku ve spolupráci s Yum! Brands ve vybraných pobočkách Pizza Hut v asijsko-pacifickém 
regionu. 
 
Nová aplikace rozšiřuje schopnost robota integrovat zákaznický servis, přístup k informacím a prodejům, a 
přispívá tak k unikátním zážitkům z nakupování. Pizza Hut bude testovat Peppera pro zadávání objednávek a u 
pokladen, díky čemuž budou mít číšníci více příležitostí věnovat se samotnému prostoru prodejny, a budou se tak 
moci zaměřit na zlepšení zákaznických služeb a spokojenosti zákazníka. Schopnost Peppera přijímat objednávky a 
vyřizovat platby také zkrátí čekací dobu na objednávky a službu jídlo s sebou, která v současné době představuje 
přibližně 80% tržeb. 
 

„Spotřebitelé očekávají personalizované služby, nabídky na míru a jednoduché a bezproblémové 
procesy, a to jak v obchodech, tak online,“ řekl Tobias Puehse, viceprezident MasterCard Labs. „Cílem 
této aplikace je poskytnout spotřebitelům zapamatovatelnější a osobnější zážitek z nakupování i v 
době samoobslužných pokladen a kiosků. To vše díky kombinaci inteligentního Peppera se 
zabezpečenou digitální platební službou MasterPass,“ dodal. 
 

Spotřebitel bude moci pozdravit Peppera a spárovat svůj MasterPass účet buď klepnutím na ikonu Pepper uvnitř 
peněženky, nebo načtením QR kódu na tabletu, který robot drží. Po spárování s MasterPass bude Pepper 
připraven pomáhat zákazníkům, ať už s osobním doporučením a nabídkami, poskytnutím dalších informací o 
produktech, nebo s asistencí při placení. Pepper bude moci iniciovat, schvalovat a dokončovat transakce 
připojením k MasterPass prostřednictvím připojení Wi-Fi. Transakce se děje v rámci peněženky. 
 

„V rámci naší digitální transformace zkoumáme zajímavé způsoby, jak zaujmout naše zákazníky, jak 
se s nimi propojit a obchodovat,“ říká Karen Chan, chief digital officer, Pizza Hut v Asii. „S Pepperem 
mohou zákazníci jednoduše objednávat a platit a my máme možnost bezproblémového propojení 
s věrnostními programy, které umožňují okamžité uspokojení přání zákazníka,“ dodala.  
 

Aplikace byla vytvořena týmem MasterCard Labs v Singapuru, jedním z osmi výzkumných a vývojových center 
společnosti po celém světě. Pepper obohacuje probíhající programy MasterCard, které umožňují platby z 
jakéhokoli spotřebitelského zařízení, příslušenství nebo nositelné věci - od fitness pásků po chladničky - a nyní i 
roboty. Integrace s Pepperem má potenciál otevřít příležitosti ve světě maloobchodu, jako např. individualizované 
nákupní a concierge služby, speciální uličky k pokladně nebo možnost nakoupit v obchodě, ale nechat si zboží 
doručit domů. Stejné možnosti by také mohly najít využití v jiných sektorech, jako jsou hotely, banky, letiště a 
další odvětví zákaznických služeb. Aplikace bude představena na akci Pepper Partners Europe pořádané Softbank 
Robotics Europe (jednou ze společností SoftBank Robotics Holdings) v Paříži od 24. do 26. května 2016. 
 

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.  
 

O společnosti Pizza Hut Pizza Hut, dceřiná společnost Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), doručuje více pizzy, 
těstovin a křidýlek než jakákoliv jiná restaurace na světě. Společnost začala působit před 58 lety ve Wichitě, 
americkém státě Kansas, když dva bratři půjčili 600 dolarů od své mámy, aby si mohli založit pizzerii. Co začalo 
jako malý podnik, se stalo největší pizza společností na světě a dnes je v provozu více než 15 600 restaurací ve 
více než 97 zemích. K dostání jsou inovativní pizzy, tradiční favoriti jako Pan Pizza a mnoho dalšího. Pizza Hut je 
také majitelem programu BOOK IT!®, který je dlouholetým programem dětské gramotnosti a je používán ve více 
než 630 000 učebnách po celé zemi. Pro více informací navštivte www.pizzahut.com. Sledujte Pizza Hut na 
Facebooku  
 
cardmag l best communications 
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Austria Card powers Erste Bank´s NFC payment strategy 

 
V Rakousku se přes počáteční skeptické nálady NFC technologie prosadila. Statistiky z konce dubna 2016 uvádí, 
že každá čtvrtá transakce na pokladnách je prováděná bezkontaktně. A u malých plateb do 25 EUR se počet 
transakcí ztrojnásobil. V současné době je každá třetí pokladna vybavená NFC technologií a do roku 2020 budou 
takto vybavené všechny. Začínají se objevovat i bezkontaktní bankomaty, ale jejich počet je stále ještě 
zanedbatelný.  

 
Erste Bank ve spolupráci s Austria Card se rozhodla nabídnout letos v květnu svým klientům ke 
klasické bezkontaktní platební kartě tři další inovativní alternativy, a to najednou, v rámci jedné kampaně:   
Micro - Sticker - Mobil.  

 
BANK CARD MICRO  
Je silikonový náramek, který skrývá tu nejmenší vodotěsnou platební kartu na světě. 
Je to vhodný platební prostředek při akcích, kde se nenosí peněženka -  sporty, 
eventy, pláže, … 
 
YouTube: Die kleinste Bankomatkarte der Welt , https://youtu.be/ZBZEwISDEhU  
 
BANK CARD STICKER 
Je inteligentní nálepka, kterou je možno nalepit na nějaké medium nebo nosit jako 
přívěšsek na klíče. V případě, že si klient nalepí sticker na mobil,  musí být vypnuta 
NFC mobilu. 
 
BANK CARD MOBIL  
Zákazník si může zvolit i možnost platit rovnou mobilem. Podmínkou je NFC Smartphone, Android SW, smlouva 
s některým  z mobilních operátorů a NFC SimKarta. Aplikaci si klient stáhne z Playstore. 
 
 
Austria Cards od začátku projektu zajišťovala pro Erste konzultantské služby. Micro a Sticker fungují na bázi ACOS 
operačního systému, podle specifikací M/Chip Advance and Data Storage v1.1.  Austria Card  zajišťuje i nastavení 
personalizačních profilů a data generation. Mobilní platby byly vyvinuty ve spoluprácí s PSA a Austria Card 
zajišťuje TSM hosting. 
 
Austria Card je dodavatel technologie, výrobce i personalizátor a garantuje tak funkčnost i bezpečnost. 
 

cardmag l austriacard l foto austriacard 
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UnionPay takes top spot from Visa in $22 trillion global cards market 
London, 22nd July 2016 - Having been the largest scheme worldwide for card numbers since 2010, UnionPay 
overtook Visa to also become the largest by value of card payments in 2015 

Payment cards worldwide increase by 8% to reach 13 billion in 2015 

New research from RBR shows that the number of payment cards in circulation worldwide increased 
by 8% last year to 13 billion. Although still impressive, the growth rate fell from 11% in 2014, 
following a slowdown in the expansion of the Chinese market. The fastest growth in 2015 was seen 
in the Middle East and Africa and Asia-Pacific where card numbers rose by 13% and 10% 

respectively, driven in particular by financial inclusion initiatives.  

UnionPay, Visa and MasterCard account for 89% of worldwide expenditure 

According to RBR’s Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 study, China’s UnionPay is now the largest 
scheme in terms of value of card payments, with a 37% share of the $21.6 trillion spent in 2015, up from 32% in 
2014, and ahead of Visa (32%) and MasterCard (20%). UnionPay has been the largest scheme for card numbers 
since 2010 and, by the end of 2015, there were 5.3 billion UnionPay-branded cards, accounting for 41% of the 
card base worldwide.  

UnionPay, Visa and MasterCard account for 89% of worldwide expenditure, with the remainder made up by T&E 
schemes (American Express, Diners Club and JCB), Discover and domestic-only bank and private label cards. 
There are, however, significant regional and country level differences; for example, Iran consists entirely of 
domestic scheme cards, as a result of international sanctions and JCB accounts for 22% of expenditure in its 
home market of Japan.  

Value of Card Payments Worldwide, by Scheme, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 (RBR) 

 

Visa and MasterCard are by far the largest international schemes outside of China 

While UnionPay’s growth is impressive, it has been a result solely of the rapid expansion of the Chinese market. 
UnionPay remains a predominantly domestic scheme with a share of just 0.5% of expenditure outside of China, 
whereas Visa and MasterCard maintain commanding shares of 50% and 31% respectively. RBR’s Chris Herbert 
commented: “Despite its rapid recent expansion, increases in UnionPay’s share will be more gradual 
going forward as a result of slowing growth in its home market. Moreover the Chinese market is 
opening up to foreign players following the end of UnionPay’s monopoly on domestic bank card 
clearing in June 2015”. 

About RBR 

RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in banking and retail 
automation, cards and payments. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and events. 

cardmag l © RBR  l rbrlondon.com  
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Se společností Visa jsme se díky virtuální realitě vydali až do Ria 
 

Vžít se do kůže silničních cyklistů a vůbec poprvé si vyzkoušet jedinečnou cyklo virtuální realitu 
jsme mohli během Olympiády spolu s ostatními návštěvníky Olympijského parku Rio-Lipno ve 
Visa stanu. Díky chytrému telefonu, brýlím pro virtuální realitu a speciálnímu cyklo trenažéru 

jsme se tak ocitli přímo v ulicích slunečného Ria a projeli se jako profesionální závodníci i okolo takových míst jako 
je slavná socha Krista Spasitele či legendární pláž Copacabana.  
 
Jízdy se mohli zúčastnit vždy dva jezdci najednou, takže si sílu měřili kamarádi, rodina i náhodní fanoušci 
cyklistiky. Jako motivaci při virtuálním závodění přichystala Visa pro soutěžící odměnu pro nejrychlejšího jezdce. 
Závodník s nejrychlejším časem za dobu Olympiády získal cenu v podobě kompletního setu pro virtuální realitu - 
telefon Samsung Galaxy S7 edge a Samsung Gear VR brýle. 

Kolem Lipna na elektrokole a na výstavu Cyklo Expo 
Po virtuálním olympijském závodu jsme měli možnost prohlédnout si i unikátní výstavu sportovní výbavy českých 
cyklistických olympioniků. Naživo jsme tak viděli třeba výbavu a dresy silničních a horských cyklistů či 
hypermoderní kolo pro dráhovou cyklistiku.  

MARKETING 
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Při návštěvě Visa stanu se nám dokonce 
poštěstilo stát se svědky závodu dvou 
sportovních hvězd. Kajakář Vítek Přindiš a 
bývalý dráhový cyklista Pavel Buráň si totiž za 
přítomnosti desítek fanoušků dali exhibiční 
závod. A jak to dopadlo? Očekávanou výhrou 
favorita Buráně. Za prohranou sázku si pak 
musel Vítek vyslechnout od cyklistické kapacity 
výchovnou lekci o základech jízdy na kole. 
Rekord na trati ve Visa stanu ale ani zkušený 
cyklista nepokořil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ti z nás, kdo se cítili spíše na odpočinkovější 
aktivity s menší námahou, se zastavili na dalším 
stanovišti Visa, umístěném poblíž cyklostezky, a 
vyzkoušeli si bezplatnou jízdu na moderních 
elektrokolech nebo si ve chvílích mezi 
promítáním živých přenosů a zkoušením dalších 
sportovních atrakcí zahráli pétanque či frisbee, 
které jsme při doložení 3 Visa účtenek dostali 
jako letní dárek ve Visa stanu.   
 

 
Návštěvu Olympijského parku jsme si tak i díky Visa užili plnými doušky.  
 

 
cardmag l grayling l visa l foto visa 
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Firemní karty Visa s novými benefity 
 
Společnost Visa Europe představila nové výhody na firemních kartách Visa. Až do konce září mohou 
všichni jejich držitelé využívat rozsáhlé spektrum výhod u řady partnerů. Kromě slev a speciálních 
nabídek k nim patří i služby osobního asistenta na telefonu.  
Praha, 14. července 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Širokou nabídku speciálních služeb, slev a mnoho dalšího mohou 
čerpat všichni držitelé firemních karet Visa, přičemž není potřeba se jakkoli speciálně registrovat. Jednoduše stačí 
firemní kartu Visa používat, získat tak jeden z benefitů a ještě tím podpořit efektivitu svého podnikání. Mezi 
partnery, u kterých lze benefity čerpat, jsou společnosti Mall.cz, Electro World, Liftago, Microsoft, Hertz a další. 
Nabídka platí pro období od 1. července do 30. září.  
 

„Ačkoli je používání firemních karet v České republice stále na vzestupu, jsme ještě pořád za 
průměrem západní Evropy. Snažíme se proto tento segment karet podporovat, abychom výhody 
jejich využívání ukázali širšímu spektru potenciálních uživatelů. Firemní karta je totiž velmi 
jednoduchý a účinný nástroj, jak mít pod kontrolou, co se s výdaji, i těmi drobnými, ve vaší firmě 
děje,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou Republiku a Slovensko. 
 

Pohodlně s firemní kartou 
Využívání firemních karet má řadu výhod, které podnikání usnadní i zpříjemní. Je to především možnost mít 
veškeré výdaje přehledně pod kontrolou a jasně je oddělit od těch soukromých. Účetnictví je tak mnohem 
přehlednější. Řada dodavatelů také čím dál častěji upřednostňuje právě platbu kartou a to především kvůli její 
rychlosti. S firemní kartou Visa je dnes navíc možné platit již na více než 140 000 místech po celé České 
republice, v zahraničí i na internetu.  
 

Schopný tým na dosah ruky 
Velkou předností firemních karet Visa je i možnost získat nadstandardní službu Visa Business Asistence v podobě 
osobního asistenta na telefonu. Službu lze velmi dobře využít například při vybavování kanceláře, objednávání 
lístků na kulturní akci, organizaci služební cesty nebo i pro vyvenčení domácího mazlíčka při neočekávaném 
zdržení v práci. Visa Business Asistence jednoduše vymyslí a zorganizuje to, na co vám už čas nezbývá.   
 
Seznam všech partnerů a aktuálních benefitů:  

BodyBody - exkluzivní balíček „Vyzkoušej BodyBody“  
 

Electro World - 11% sleva na malé kuchyňské spotřebiče (platí pro 7 + 8/2016),  
10% sleva na televizory (9/2016) 
  

Hertz - 15% sleva na zapůjčení vozu ve více než 150 zemích světa (při rezervaci z Evropy) a další výhody  

 

Hertz - 50% sleva na zapůjčení vozu v České republice a na Slovensku 
 

Liftago - 300 Kč̌ taxi-kredit na zákaznický profil  

 

Mall.cz - 3% sleva na produkty z elektro kategorie, 6% sleva na produkty non-elektro  

 

Microsoft - 20% sleva na různé typy produktů a příslušenství 
 

Potřebyprokancelář.cz - 12% sleva na každý nákup v e-shopu  
 

Kompletní informace o partnerech a benefitech naleznete na webu www.visa.cz/business. 
 

O společnosti Visa Inc. 
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční 
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými 
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě - VisaNet - která dokáže zpracovat 
více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním platby pro 
obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky pro 
spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům stále 
více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí 
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision 
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews. 
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Mastercard bourá bariéry digitálních plateb 
 
Mastercard představuje v USA základ pro budoucnost obchodování - globální digitální platební 
službou Masterpass. Vylepšené řešení umožňuje, aby se spotřebitelé nemuseli v platebním procesu 
zajímat o víc než svoji důvěryhodnou banku, která jim zajistí rychlé, jednoduché a zabezpečené 
digitální platby prostřednictvím různých zařízení a kanálů. Nakupovat budou moci kdekoliv a 
kdykoliv - online, v aplikaci a nyní i v obchodech, kde lze platit bezkontaktně.  

Masterpass zjednodušuje každodenní platby 
Masterpass zjednodušuje proces placení u širokého spektra obchodníků, od nákupu jízdenky na vlak do práce až 
po rozdělení útraty za stůl v restauraci nebo nákup potravin pomocí mobilního telefonu. Zavádění rozšířených 
řešení Masterpass vydavateli karet v USA začne koncem tohoto měsíce. Do konce roku 2016 budou zahrnuty další 
trhy v Evropě a region Blízkého východu/Afriky. Postupné zavádění této služby v Severní Americe, Evropě, 
Latinské Americe a Karibiku, na Blízkém východě a v Africe, Asii a Tichomoří bude pokračovat až do roku 2017. 
Masterpass je v současné době dostupný u stovek tisíců online obchodníků či v aplikacích.  Odteď budou mít 
spotřebitelé možnost využívat Masterpass ve více než 5 milionech obchodních míst v 77 zemích světa, kde 
přijímají bezkontaktní platby. V USA bude služba nejdříve dostupná pro majitele zařízení s OS Android. 
 

 
Masterpass na českém trhu 
V České republice byla služba Masterpass představena v listopadu 2014. Do skupiny obchodníků, kteří na českém 
trhu poskytují Masterpass, se zapojila již řada klíčových společností a organizací, mezi nimiž lze zmínit např. České 
dráhy, Student Agency, Alza nebo Národní divadlo. V současné době je do programu zapojeno téměř 3 000 
obchodníků v ČR a jejich počet se bude i nadále zvyšovat. Masterpass lze využívat online či v aplikacích Českých 
drah Můj vlak, Student Agency Jízdenky a v aplikaci IDOS. Od letošního roku je ho navíc možné využít přímo 
v obchodech. Mastercard spolu se společností Globus představil inovativní řešení pro rychlou a efektivní platbu v 
hypermarketech. Pro platbu aplikací Masterpass mohou zákazníci využít šest platebních terminálů „Scan and Go“ 
anebo čtyři samoobslužné platební terminály „SelfCare Checkout“. Inovativní řešení lze využít i při sledování 
hokejových utkání týmu HC Dynamo Pardubice, kde si zákazník pohodlně objedná občerstvení a zaplatí svou 
objednávku tlačítkem Masterpass, a to přímo svým mobilním telefonem v aplikaci InCard Masterpass. Obsluha 
ihned obdrží na tablet zprávu s celkovou objednávkou a číslem skyboxu a potvrzením platby. 
 
Přeměna identity značky 
Digitalizace obchodních procesů a zvýšená konektivita spotřebitelů jsou hnací silou digitální transformace, která 
bude poskytovat bezproblémové platební možnosti. V souvislosti s touto transformací zavádí Mastercard změnu 
identity své značky - zjednodušená, modernizovaná a optimalizovaná podoba pro stále více se digitalizující svět. 
Identita značky začíná s novým logem a odehrává se v holistickém designu, jež přinese pokrokový, sofistikovaný 
a inkluzivní výraz značky na všech kontaktních místech po světě. 
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„Mastercard je jednou z těch jedinečných značek, které jsou okamžitě rozpoznatelné po celém 
světě," řekl Raja Rajamannar, ředitel marketingu a komunikace, Mastercard. A dodal: „Abychom uspěli v 
tomto novém digitálním světě, kde jde byznys vpřed rychleji než kdy předtím, chceme modernizovat 
a pozvednout značku do takového designu, který je jednoduchý a elegantní, stále avšak nesporně 
Mastercard.“ 
 
Upravená identita značky, včetně nejkomplexnějšího designu značky, který byl kdy představen globálně v rámci 
Mastercard, bude součástí všech produktů a komunikace Mastercard, počínaje Masterpass na konci tohoto měsíce 
a Mastercard na podzim. 

 
O Masterpass  
Vizí Masterpass je podporovat všechny formy obchodu s cílem řešit nejširší škálu obchodních zkušeností a potřeb 
spotřebitelů. Masterpass ukládá všechny informace o platbě, včetně údajů o kartě z Mastercard a jiných 
platebních sítí, informací o dopravě a platebních preferencí na jednom praktickém bezpečném místě. S 
Masterpass můžete zaplatit online nebo v aplikacích pouhým klepnutím na tlačítko Masterpass a následným 
ověřením při dokončování transakce. V obchodech stačí kliknout platit u obchodníků, jež umožňují bezkontaktní 
platby. Masterpass také využívá nejmodernější způsoby zabezpečení plateb, které jsou dnes k dispozici, včetně 
sítě tokenizace, která zajišťuje, že jsou informace chráněny. Masterpass umožňuje emitentům navrhnout a 
vyvinout jejich vlastní značkové digitální platební řešení, které využívá Masterpass API a SDK, zatímco obchodníci 
mohou využít Masterpass API a SDK k tomu, aby šlo platit online nebo v rámci mobilních aplikací. Masterpass je v 
současné době dostupný na 33 trzích po celém světě. Do konce roku se plánuje expanze na další tři trhy. Seznam 
obchodníků akceptujících Masterpass online nebo v aplikacích je k dispozici na www.masterpass.com.  
 
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 Beyond the Transaction Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv. 
 
cardmag l best communications l foto best communications 
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Díky Priceless Specials vrátili obchodníci lidem již téměř 8 milionů korun 
 

Praha, 7.6.2016 - Společnost MasterCard představuje výsledky věrnostního programu Priceless 
Specials za první rok působení na trhu. Program byl spuštěn na konci května 2015 
v České republice a na Slovensku jako úplně první svého druhu na světě. Za 12 měsíců 
fungování je jeho součástí již více než 900 000 držitelů karet MasterCard a Maestro, 
kterým bylo vráceno téměř 8 milionů Kč. Výsledky byly představeny na tiskové 
konferenci ve stylu talk show s Leošem Marešem, ambasadorem programu. 

Koncept Priceless Specials je jedinečný v tom, že po jednoduché registraci umožňuje získávat slevy, respektive 
odměny formou cash back za platby kartou MasterCard a Maestro u vybraných obchodníků. V současné době je 
partnery programu 87 obchodníků, v České republice mezi ty největší patří například MOL Česká republika, Orsay, 
Pet center, Exim Tours, Pompo, Alpine Pro, Benu lékárny a Cinema City. Na Slovensku je to například Kartago 
Tours, Orsay, Pet Center, Datart, Tempo Kondela nebo Schneider Lékárny. 

Úspěchy programu dokazují i čísla:  

Počet participujících držitelů karet: cca 900 000 

Objem transakcí realizovaných v programu: 338 708 522 Kč 

Nejvyšší jednorázová odměna v rámci programu: 4 271,85 Kč 

Všechny svoje klienty mající kartu MasterCard či Maestro do programu přihlásili tito vydavatelé platebních karet: 
Fio banka Česká a Slovenská republika, BNP Paribas Česká republika (Cetelem), mBank Česká a Slovenská 
republika, Expensa a Cofidis. Část svého karetního portfolia do programu přihlásila VÚB Banka (kreditní karty) a 
Moneta Money Bank (Gratis karta). 

Součástí programu je i možnost si nechat splnit svůj sen nebo potěšit někoho blízkého neobyčejným zážitkem. Při 
registraci do programu vyplní držitel platební karty své přání a MasterCard vybírá každý měsíc jedno menší a 
každé čtvrtletí jedno větší přání, které splní. Povedlo se například zajistit tandemový skok padákem, projížďku 
Ferrari nebo rybářský výlet do zahraničí. 

„Lidé si přejí opravdu nejrůznější věci. Máme ovšem velkou radost z toho, že je velká část přání pro 
někoho dalšího. Manželka chce odměnit manžela, děti rodiče…,“ řekla Martina Piskorová, 
marketingová ředitelka MasterCard, „nad rámec těchto pravidelných přání připravujeme i speciální krátkodobé 

kampaně, v nichž si mohou lidé rovněž splnit svůj sen.“ Proběhla například soutěž o 
dovolenou za sto tisíc korun, vouchery na nákup potřeb pro zvířecí mazlíčky, víkendový 
pobyt v Londýně se stylistkou, nákupy a gurmánskou večeří nebo o zájezd na 

legendární Světový pohár v alpském lyžování v rakouském Kitzbühelu. Nedávno skončila soutěž o rodinný víkend 
v Disneylandu, o procházku po červeném koberci na filmovém festivalu v Cannes či účast na finále Ligy mistrů 
v Miláně. 

„Do Cannes jsme se moc těšili, byl to můj dárek pro přítelkyni k výročí, takže jsem rád, že jsme 
vyhráli. Jen nevím, zda se mi tento jedinečný moment povede ještě někdy překonat,“ říká s úsměvem 
Lukáš Frydecký, výherce soutěže. „Měl jsem možnost navštívit Cannes díky MasterCard Priceless 
Specials již podruhé a bylo to opět báječné. Člověk má zážitek na celý život, dostane se totiž do 
míst, která jsou vyhrazena pouze hollywoodským celebritám,“ dodává Leoš Mareš, „je mi ctí, že jsem 
mohl být u předání téměř všech výher, je to vždy okamžik plný pozitivních emocí a já mám skvělý 
pocit, že jsem toho součástí.“ 

Do budoucna má MasterCard v plánu navyšovat počet obchodníků zapojených do programu tak, aby se nadále 
rozšiřovala nabídka pro uživatele programu. V průběhu roku již došlo k několika změnám, zjednodušil se například 
registrační proces nebo webové rozhraní. Uživatelský komfort programu bude samozřejmě jednou z klíčových 
priorit i v letošním roce. „Uvést program Priceless Specials na trh bylo velmi náročné. Podařilo se, 
nicméně naše práce tím rozhodně nekončí. Pokračujeme v technologickém rozvoji platformy 
programu a také v získávání dalších obchodníků, kteří budou relevantní nejen pro velká města, ale 
také pro menší města a obce v regionech,“ dodal Josef Machala, Loyalty & Acceptance Manager, 
MasterCard. Více na www.specials.cz 
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Favorit je oficiálně zpět na startovní čáře! 
 
Symbolikou Favoritu je především pohyb, radost, sport, a závodění 
na prémiových bicyklech. Kromě cyklistů české reprezentace byl 
speciální závodní model Favorit F1S od roku 1956 využívaný i 
reprezentanty Finska, SSSR a Bulharska, v dalších letech pak i týmy 
z Indie, Albánie, Kuby, Bulharska, Maďarska, Rumunska a jednotlivci 
z dalších zemí. Pro značku Favorit to byla tehdy obrovská reklama. 
 
Tvrdá práce celého současného týmu značky Favorit Czechoslovakia 
a nadšení majitele značky Richarda Galoviče dovedlo Favorit po 
několika desítkách let pauzy zpátky na závodní okruh.  
 
Mladí, ambiciózní muži Franišek Sisr a Jiří Hochmann byli oficiálně 
prvními závodníky, kteří v sedle novodobého modelu bicyklu F2 
Super Special stáli na startovní čáře mezinárodních závodů a velmi 
úspěšně tak prezentovali značku Favorit. Kromě radosti z přítomnosti 
závodníků reprezentujících Českou republiku ze sedla Favoritu, jsme 
se těšili především jejich průjezdy cílovou čárou. Díky obrovské 
snaze a vytrvalosti našich závodníků jsme se radovali z příjemných 
výsledků. Jiří Hochmann stanul s Favoritem na stupních vítězů na 
druhém místě. 
 
Samotná účast na šestidenních závodech v dráhové cyklistice, které se odehrály v italské Fiorenzuole, byla pro 
celý tým pomyslným vítězstvím. Vítězstvím dokazujícím, že víra, přesvědčení a píle mají naději proměnit myšlenku 
v zrealizovaný sen. 
 
cardmag l text a foto favorit czechoslovakia 
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Global EPOS market enjoys steady growth in uncertain times 
London, 25th July 2016 - New RBR research shows that the fixed EPOS market remained in a 
healthy state in 2015, despite economic worries and pressure from competing store technologies 

Increased activity in China and the USA despite challenging market conditions  

Global shipments of programmable EPOS units grew by 2% in 2015, according to Global EPOS and Self-Checkout 
2016, a new study by strategic research and consulting firm RBR. In total, 1.9 million units were shipped globally 
during the year. 

The two largest markets, China and the USA, both saw EPOS deliveries increase by 6%, despite each facing 
specific challenges. The slowing Chinese economy has not hindered local retailers from pursuing bold expansion 
plans, and many have also upgraded technology in existing stores.  

After marginal growth in 2014, shipment activity increased robustly in the USA, with retailers finally prioritising 
EPOS hardware refreshes in their IT budgets. Brick-and-mortar stores remain an important element of US 
retailers’ plans, as part of their objective of giving a seamless user experience to their customers. 

Strong year for the Middle East, but shipment numbers slump in the UK 

RBR’s research also highlights significant investment in store technology in the Middle East in 2015, despite 
plunging oil prices. The Saudi retail market has been buoyed by the expansion of foreign retailers in the country, 
while major shopping mall construction continues in the UAE, with EPOS shipments up 50% and 33% 
respectively. 

Activity in the mature markets of Europe is characterised by the timing of specific retailers’ EPOS estate refresh 
projects. In Iberia and Scandinavia, shipments were up in 2015, whereas in the region’s largest market, the UK, 
they fell to their lowest number in a decade after a strong 2014. 

Economic frailties in Russia and Brazil led to retailers curtailing spending plans, with shipments down by 34% and 
21% respectively. The negative impact of international sanctions and declining oil prices on the Russian economy 
was evident, and the value of the rouble fell dramatically, while consumer spending in Brazil has also been hit. 

 

Growth in Programmable EPOS Shipments by Region, 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Source: Global EPOS and Self-Checkout 2016 (RBR) 
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One in five EPOS terminals shipped by Toshiba 

Toshiba remained the largest EPOS vendor in the world in 2015, although its market share declined. NCR’s global 
share held steady at 13%; the company delivered more units to North America than any other vendor for a 
second consecutive year. 

HP gained one percentage point to account for 11% of shipments, while Wincor Nixdorf was fourth largest 
globally, and maintained its position as the largest vendor in CEE. 

Both Taiwanese supplier Posiflex and Japanese company Fujitsu gained market share in 2015; the former became 
the largest vendor in the Middle East and Africa, while the latter saw its sales grow most strongly in North 
America and Europe. 

 

Suppliers’ Shares of Programmable EPOS Shipments Worldwide, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Source: Global EPOS and Self-Checkout 2016 (RBR) 

 

Mobile solutions complementing rather than replacing fixed EPOS 

The use of mobile devices for POS currently tends to complement rather than directly substitute fixed 
programmable EPOS systems. There has been minimal adoption of mobile POS by large corporate chains, with 
growth more rapid in the dynamic SME sector, in particular among new businesses. 

Growth in the fixed EPOS installed base will be driven by emerging markets, in particular populous Asian nations 
such as China, India and Indonesia. RBR forecasts that the number of installations worldwide will increase by 
12% to reach 14.5 million by 2021, with the Asia-Pacific region accounting for three quarters of all new 
installations during this period. 

About RBR 

RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in banking and retail 
automation, cards and payments. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and events. 
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European card acceptance market far from saturated 
London, 10th June 2016 - New interchange fee regulations and impact of mPOS will boost card acceptance across 
Europe  

Card acceptance grows more quickly in CEE than western Europe 

According to RBR’s report, Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016, payment cards were accepted at 
15.0 million EFTPOS terminals in 10.1 million outlets at the end of 2014. The number of terminals in Europe has 
increased at an average rate of 6% over the past four years - however the picture is different for western Europe 
and CEE; the number of terminals in the former increased by just 4% per year compared to 18% in CEE.   

Total: 
1.9m 
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In CEE markets, RBR found that growth in the number of terminals has been driven by a combination of 
government legislation, increased card penetration, improving financial literacy and a greater tendency to pay by 
card. In western Europe, the number of terminals increased in all but two countries in 2014 as reduced costs 
encouraged smaller merchants to start accepting cards for the first time. Continuing consolidation brought about 
by the difficult economic environment in Greece caused the number of terminals to fall once again, this time by 
9%. 

Number of EFTPOS Terminals and Outlets in Europe (million) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Source: Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016 (RBR) 

 

Interchange fee regulation will have a positive effect on merchant acceptance 

RBR’s report suggests that new EC regulation on interchange fees, which came into effect in December 2015, will 
have a positive effect on merchant acceptance. The regulation caps domestic interchange fees at 0.2% for debit 
cards and 0.3% for pay-later cards, causing interchange fees in many markets to be lowered significantly. There 
will be a knock-on effect for merchant service charges, making the business case for installing terminals positive 
for an increasing number of merchants. 

mPOS solutions beginning to make an impact 

mPOS solutions are emerging as an increasingly popular option, especially for merchants with lower card 
volumes. In Russia, two major banks, VTB24 and MTS Bank, are promoting mPOS terminals, while in Bulgaria, 
epag.bg offers mPOS acquiring to merchants enrolled in its iPayWallet scheme. 

mPOS solutions are also considered to have potential in certain western European markets. In France, for 
example, they emerged in around 2012, and since then, a number of large and small players have entered the 
market. Meanwhile, in Denmark, retailers and restaurants use mPOS devices as an alternative to more expensive 
terminals. In Germany, the savings banks have launched a pilot of a mobile app which aims to transform mobile 
phones into payment terminals for contactless payments. 

Regulatory changes and growing influence of mPOS set to boost growth in card acceptance 
RBR’s research concludes that the European market for EFTPOS terminals is far from saturated and across the 
region payment card acceptance will continue to expand for some time to come. Daniel Dawson, who led the 
RBR study, said: “With the increasing influence of mPOS, which will encourage acceptance in new 
sectors, and the EC cap in interchange fees leading to reduced fees for merchants, it seems certain 
that card acceptance will increase in Europe despite the maturity of many of the individual 
markets”. 

About RBR 

RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in banking and retail 
automation, cards and payments. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and events. 

cardmag l © RBR  l rbrlondon.com l these figures and insights are based on RBR’s ATM Software 2016 report 
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Visa Europe spouští novou platformu pro digitální platby 
Prvním partnerem je Android Pay od Googlu 
 
Společnost Visa Europe spouští ve Velké Británii novou platformu Visa Europe Digital Enablement 
Programme (VEDEP), která využívá výhod akceptační sítě Visa a umožňuje tak snazší zavádění 
mobilních peněženek vyvíjených třetími stranami. K prvním partnerům patří platební platforma 
Android Pay od společnosti Google a řada předních britských bank.   
 
Praha, 30. května 2016 - Program VEDEP umožňuje bankám a technologickým společnostem využívat 
infrastrukturu bezpečné technologie Visa tokenizační služby, kterou společnost Visa spustila v loňském roce.  
 

Visa platební tokenizační služba pomáhá uchovávat 
údaje o platebních kartách zákazníků při platbě u 
obchodníka nebo online v bezpečí, bez ohledu na to, 
jakým způsobem svou platbu provádějí. Využívá k tomu 
sérii čísel, které tvoří tzv. token, a ten nahrazuje reálná 
data z platební karty. Skutečné údaje o kartě přitom 
zůstávají skryté. Tato technologie také úspěšně zvládá 
zapojení vydavatelů karet do nových systémů 
elektronických peněženek poskytovaných třetími 
stranami.  
 
„V důsledku překotného vývoje technologií stojí v 
současnosti banky před řadou složitých otázek. Máme 
proto velkou radost, že jim prostřednictvím nového 
programu VEDEP můžeme nabídnout rychlejší a 

jednodušší cestu ke vstupu do systémů elektronické peněženky třetích stran spolu s naší zabezpečenou 
tokenizační technologií,“ uvádí Norman Butler, výkonný ředitel pro korporátní rozvoj ve společnosti Visa Europe. 
„Očekává se, že objem mobilních plateb v následujících letech poroste geometrickou řadou a systém Android 
lidem čím dál více zprostředkovává přístup k mobilnímu webu a jeho výhodám. Jsme proto rádi, že se stal jedním 
z partnerů, kteří se podílejí na startu našeho programu.“  
 
Jednoduchá cesta k mobilnímu placení 
 
Banky automaticky získávají přístup ke všem 
poskytovatelům elektronických peněženek, kteří se do 
programu VEDEP zapojí. Všichni účastníci tak díky tomu 
získávají množství výhod.   
 
Rychlejší integraci bez nutnosti uzavírat komplikované 
bilaterální smlouvy. 
 

Obchodní rámec bez poplatků mezi technologickými 
partnery a bankami. 
 

Posílení bezpečnosti a ochrany dat zákazníků 
prostřednictvím Visa platební tokenizační služby.  
 

Velký rozsah působení, protože poskytovatelé služeb 
elektronických peněženek získají přístup ke kontaktům Visa 
Europe v podobě více než 3 000 bank.  
 
„Doba se zrychluje a na platební technologie jsou kladeny zvýšené nároky. To se týká  
i nakupování. Lidé chtějí nakoupit rychle a bez zbytečného čekání. A právě platforma Android Pay s podporou 
VEDEP je jednou z možností, jak nákup výrazně urychlit, zjednodušit a tím pádem zpříjemnit. Přesně to je naším 
cílem,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. „V České 
republice v nejbližší době připravujeme spuštění mobilních plateb s Komerční bankou a Českou spořitelnou. Do 
budoucna proběhne implementace této technologie i v dalších bankách.“  
 
Program VEDEP se spouští nejprve ve Velké Británii a v následujících měsících se pak rozšíří i do ostatních 
evropských zemí.  
 
cardmag l grayling l foto grayling, visa 
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Two million ATMs to run multivendor application software by 
2020 
London, 31st May 2016 - Unified platforms to grow by 70% as banks invest in next-generation software to 
support omnichannel and branch transformation initiatives 

Two thirds of western European ATMs use multivendor solutions  

RBR’s new study ATM Software 2016 reveals that ATM deployers’ multivendor* software projects comprised 
nearly 1.2 million machines by the end of 2015. This represented 40% of the world’s 2.9 million “bank-grade” 
ATMs. 

The largest country market in absolute terms is China; Brazil ranks second, reflecting the major banks’ long-
established culture of in-house software development. At a regional level, penetration of multivendor solutions is 
highest in the mature, concentrated banking markets of western Europe 

RBR Principal Tom Hutchings comments: “A single solution is crucial in rolling out new ATM 
technologies, like contactless transactions including Apple Pay and Android Pay”. Future growth will 
be broad‑based: by 2020, multivendor software will run on over 40% of ATMs in every region except the Middle 
East and Africa.  

NCR and Wincor Nixdorf are leading ATM software suppliers  

Providers of ATM software include both manufacturers and independent companies. Banks typically procure 
complete solutions that combine the transaction application with a middleware platform enabling it to operate on 
different manufacturers’ terminals. Some financial institutions - as well as third-party software companies - source 
only the platform, and build their own application on top of it. 

NCR of the USA is the largest provider of application software overall and for multivendor solutions, the latter 
thanks in particular to a strong presence in China. Germany’s Wincor Nixdorf and its would-be acquirer, US firm 
Diebold, have the second and third largest shares - and a combined presence equal to that of NCR. At the 
platform level, the largest independent software provider is the UK’s KAL. 

Share of ATM Software Platforms Worldwide, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Source: ATM Software 2016 (RBR) 

Banks demand integration with omnichannel and branch transformation initiatives  

Omnichannel initiatives see the ATM linked with mobile banking and CRM systems, while branch transformation 
projects demand extended functionality and integration capabilities. Tom Hutchings notes: “The rapid 
evolution of banks’ requirements creates opportunities for existing ATM software vendors and new 
market entrants alike”. 

* A multivendor ATM software deployment is one in which some or all machines are supplied by 
someone other than the software provider 

cardmag l © RBR  l rbrlondon.com l these figures and insights are based on RBR’s ATM Software 2016 report 
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Ingenico Group a Microsoft rozšiřují mobilní platby  
na platformu Windows 
 
Společnost Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), globální lídr v oblasti plateb, oznámila, že v České 
republice rozšiřuje své mPOS řešení pro akceptaci bankovních karet na mobilní telefony a tablety s operačním 
systémem Windows.  
 
Řešení kombinuje bezpečný platební terminál Ingenico mPOS a mobilní pokladní aplikaci v chytrých zařízeních s 
operačním systémem Windows. Je zajištěna kompatibilita s OS Windows 10. Mobilní aplikace byla vyvinuta ve 
spolupráci se společností Cígler Software, předním poskytovatelem řešení pro podporu obchodu a pokladních 
systémů.  
 
Řešení je navrženo tak, aby pokrylo požadavky elektronické evidence tržeb v České republice. Ingenico Group a 
její partneři tak přináší vhodný nástroj pro obchodníky, který jim zároveň umožní akceptaci plateb bankovními 
kartami.  
 
Ingenico iCMP je nejmenší a nejlehčí Chip & PIN akeptační zařízení na trhu. Integrací přes Bluetooth rozhraní 
s mobilním telefonem nebo tabletem se z něho stává plnohodnotný platební terminál pro akceptaci plateb, který 
splňuje veškeré bezpečnostní standardy.   
 
“Tisíce obchodníků v České republice používají chytrá zařízení s některým z operačních systémů 
Microsoft Windows. Tito obchodníci hledají jednoduché a zároveň bezpečné řešení pro akceptaci 
bankovních karet, které nabídne zákazníkům rychlou alternativu hotovosti. A právě takové řešení 
jsme jim ve spolupráci se společnostmi Microsoft a Cígler Software schopni nabídnout,” komentuje 
Martina Kirchrathová, Ingenico Group Country Manager pro Českou republiku a Slovensko. Zároveň dodává:  
„Řešení je navrhnuto tak, aby s ním byli obchodníci připraveni na povinnost elektronické evidence 
tržeb. Obchodníci tak budou připraveni na nový zákon a zároveň budou moci jednoduše akceptovat 
platby bankovními kartami od svých klientů.”     
 
„Jsme rádi, že touto cestou pomáháme firmám a podnikatelům užívajícím chytré telefony, tablety 
nebo počítače s operačním systémem Windows 10 zefektivnit celý proces pokladních a bankovních 
operací s jejich zákazníky. Díky tomu se pak mohou lépe soustředit na hlavní předmět svého 
podnikání a současně mohou lépe a bez významnějších investic vyhovět požadavkům nové 
legislativy,“ říká Milan Hrabovský, ředitel divize vývoje ve společnosti Microsoft Česká republika. 
 
„Dlouhodobě se snažíme usnadnit živnostníkům jejich podnikání a pomoci jim zvýšit úroveň služeb, 
které nabízejí. Společně s našimi partnery, společnostmi Ingenico Group a Microsoft, o to usilujeme 
i v tomto projektu. Podnikatelům nabízíme moderní pokladní systém ve formě jednoduché aplikace, 
s níž mohou pracovat v PC i v mobilních zařízeních. Řešení tak odpovídá požadavkům současného 
trhu. Zároveň podnikatelům usnadňuje zefektivnění stávajících procesů a splnění požadavků, které 
na ně klade nový Zákon o evidenci tržeb. A to s minimální finanční zátěží,“ dodává Tomáš Loukota, 
výkonný ředitel Cígler Software.  
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ČSOB chooses SIA to lunch the first mobile wallet with NFC 
technology in the Czech Republic 
 
ČSOB clients are able to pay for their shopping by smartphone using both MasterCard and VISA 
circuits Thanks to SIA’s infrastructure, cards can be virtualized through Host Card Emulation (HCE) 
technology which stores data in total security By the end of 2016, the new mobile app “NaNákupy” 
will allow payments on Internet, card management, transaction history viewing and sharing of 
shopping lists  

 

Milan and Prague, August 1st 2016 - ČSOB, one of the largest commercial banks in the Czech Republic and part 
of the Belgian KBC Group, and SIA, a company specializing in the management of electronic payments, have 
developed and launched the first mobile wallet for NFC payments in the Czech Republic that supports both the 
MasterCard and VISA circuits.  
 

The new mobile application “NaNákupy” enables 
ČSOB clients to make contactless payments to 
retailers by smartphone. Thanks to SIA’s 
infrastructure, debit and credit cards can be 
virtualized in the mobile wallet through Host 
Card Emulation (HCE) technology that stores 
data in total security, regardless of the mobile 
operator and without the need to apply for a 
new card or a special SIM card. Furthermore, 
the NaNákupy app allows payments without 
using mobile data or Wi-Fi connection and all 
cards are under a single PIN.  

 

By the end of 2016, new smart and useful features will be added to the mobile wallet. First of all, NaNákupy app 
users will have the possibility to pay on the Internet, easily manage the settings of different credit cards and 
constantly monitor transactions made via mobile. In addition, it will be possible to virtualize loyalty cards and 
store receipts, or share shopping lists on a smartphone, for example exchanging them among family members. 
The mobile wallet will also send notifications on goods warranty or insurance expiration dates. All of the functions 
will be available even to other banks’ clients who download the app to their mobile device.  
 
“The ČSOB NaNákupy application will be the first in the Czech Republic to offer its users mobile 
telephone payments to retailers regardless of whether they hold a MasterCard or VISA,” says Petr 
Hutla, member of the ČSOB Board of Directors in charge of Retail. “We aim to simplify our clients’ lives, 
and therefore we decided to launch a solution where downloading the application and activating 
the service is enough - you can start paying with your mobile virtually immediately. All card-related 
benefits will be retained, of course,” explains Mr. Hutla. 
 
“The Czech Republic has the highest proportion of retail NFC transactions in Europe and, therefore, 
is the ideal place for mobile payments. We are proud to have our long lasting relationship with 
ČSOB extended by the innovative mobile payment solution we have launched together. This is the 
first wallet in the Czech Republic and among the first on the international market to allow payment 
with both MasterCard and VISA through the same mobile app,” comments Nicola Cordone, Senior Vice 
President SIA. 
 
About SIA  
SIA is European leader in the design, creation and management of technology infrastructures and services for Financial Institutions, Central 
Banks, Corporates and Public Administration bodies, in the areas of cards, e-payments, network services and capital markets. SIA Group provides 
its services in over 40 countries, and also operates through its subsidiaries in Hungary and South Africa. The company has offices in Milan, 
Brussels and Utrecht. In 2015, SIA managed 9.9 billion clearing transactions, 3.3 billion card transactions, 2.8 billion payments, 41.7 billion 
financial transactions and carried 358 terabytes of data on the network. The Group is made up of seven companies: the parent SIA, the Italian 
companies Emmecom (innovative network applications for banks and businesses), Pi4Pay (advanced collection and payment services), TSP (front-
end services for companies and P.A.), and Ubiq (innovative technology solutions for marketing), Perago in South Africa and SIA Central Europe in 
Hungary. The Group, which has approximately 1,600 employees, 
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V MHD v Děčíně nově zaplatíte bankovními kartami 
Dopravní podnik města Děčína (DPMD) ve spolupráci s asociací Visa Europe, Českou spořitelnou a 
společnostmi Telmax a Global Payments Europe zavádí možnost platby jízdného 
bezkontaktními bankovními kartami. Je to první krok na cestě k plánovanému 
převedení jízdného plně na technologii platebních karet.   
 
Děčín, 1. června 2016 – Cestující v děčínské MHD budou moci od 1. června platit za jízdenky bezhotovostně. 
Všechny autobusy budou u předních nástupních dveří vybaveny platebními terminály, které přijímají bezkontaktní 
bankovní karty. Při nástupu do vozidla tak budou moci cestující nově za jízdenku zaplatit pouhým přiložením 
karty. Velmi praktickou novinkou, kterou cestující jistě ocení, je navíc možnost přiřadit k bezkontaktní platební 
kartě časový kupon DPMD. Vzniká tím plnohodnotná alternativa k současnému řešení, kdy jsou časové kupony 
nahrávány na speciální dopravní kartu.  

„Přiřazení kupónu ke kartě je v první řadě 
pohodlné, stejně jako placení bezkontaktní 
bankovní kartou, kterou se dnes platí již 80% 
transakcí. Cestující tak tuto technologii důvěrně 
znají a běžně používají. Na podzim však služby 
ještě rozšíříme zavedením unikátního systému 
pružného jízdného, které přinese rychlé a 
spolehlivé odbavení s výpočtem nejlevnějšího 
jízdného pro cestující. Ti tak nebudou muset 
složitě volit nejvhodnější jízdenky a časem budou 
dokonce moci pro cestování v městské dopravě 
používat pouze bankovní karty, které plně nahradí 
stávající dopravní karty,“ říká František Jungr, 
manažer regionálního rozvoje Visa Europe.  

„Zaváděním bezkontaktních plateb bankovními 
kartami vycházíme vstříc rostoucí poptávce ze strany cestujících. Aktuální řešení zvýší jejich pohodlí 
při cestování - nikde nebudou muset složitě operovat s hotovostí. Ti, kteří namísto jednorázových 
jízdenek využívají časové kupony, si zase nebudou muset zřizovat speciální kartu. Jednoduše budou 
využívat tu, kterou běžně platí v obchodě,“ doplňuje Ing. Bohumil Bárta, ředitel společnosti Dopravní 
podnik města Děčína, a.s.  

„Baví nás spolupracovat na takovýchto inovativních projektech, protože jsme díky našim moderním 
bankovním službám schopni jednotlivým městům nabízet řešení, která jejich obyvatelům citelně 
zpříjemňují život. Navíc můžou být inspirací pro další podobné projekty v oblasti veřejného 
sektoru,“ shrnuje Ing. Otto Mach, manažer organizačního útvaru Veřejný sektor - regiony, Česká spořitelna.  

Registrace platebních karet online 

Pro přiřazení časového kuponu k platební kartě cestujícím stačí pouhé čtyři kroky. Základem je přihlásit se do e-
shopu DPMD na https://eshop.dpmdas.cz/. K jednomu uživatelskému účtu lze následně podle pokynů 
zaregistrovat i několik platebních karet. Zvolenou hodnotu kuponu je možné uhradit online přímo platební kartou, 
případně převodem z účtu. Pak už stačí jen počkat na potvrzovací e-mail DPMD o zaplacení a aktivaci kuponu. Při 
platbě kartou dojde k připsání kupónu do 24 hodin, v případě bankovního převodu je pak třeba počítat s časovou 
prodlevou, nejdéle tři pracovní dny. „Vše lze vyřešit jednoduše a z pohodlí domova. Jedinou výjimku 
představují zvýhodněné tarify, u nich je po přihlášení karty nutné ještě osobně v předprodeji doložit 
nárok na slevu příslušným dokladem,“ upozorňuje Ing. Bohumil Bárta. 

„V podobných projektech vidíme budoucnost nejen proto, že jsou uživatelsky přívětivé, ale 
především bezpečné. Technologická řešení pro poskytovatele služeb finančního sektoru nabízíme již 
dlouhodobě, proto věříme, že jsme právě pro tento inovativní projekt tím správným partnerem,“ 
komentuje Ing. Miroslav Crha, generální ředitel a jednatel Global Payments Europe.   

„Není překvapením, že se do podobného projektu pustil právě Dopravní podnik města Děčína, který 
je ve svém oboru progresivním hráčem. Spojení s naší špičkovou technologií pro elektronické 
odbavení už tak bylo jasnou volbou,“ uzavírá Miroslav Slavík, obchodní ředitel společnosti Telmax. 
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Rekordní tři miliardy bezkontaktních plateb za rok 

Praha, 12. května 2016 - Bezkontaktní platby kartami Visa prolomily hranici tří miliard transakcí u evropských 
obchodníků za uplynulých 12 měsíců. V období od května 2015 do dubna 2016 se počet „pípnutí“ v místě prodeje 
oproti předchozímu roku takřka ztrojnásobil. V celoevropském průměru je nyní bezkontaktní každá pátá platba 
provedená kartou Visa. Český trh však tyto statistiky dokonce předbíhá - podíl bezkontaktních plateb tu dosahuje 
rekordních 77%.  

„Co se týká moderních platebních technologií, lokální trh dlouhodobě potvrzuje, že Češi jsou 
nadšenými průkopníky v oblasti inovací. V bezkontaktním placení jsou již několik let absolutními 
lídry Evropy. Ve srovnání patnácti trhů si pevně drží první pozici. Nejvíce se jim blíží Poláci a Slováci, 
kteří aktuálně provádějí bezkontaktně přibližně každou druhou platbu,“ říká Marcel Gajdoš, regionální 
manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistiky Visa Europe 

Největší boom zažívají restaurace 

Rostoucí oblibu bezkontaktních plateb u spotřebitelů potvrzují meziroční nárůsty v řádech desítek až stovek 
procent napříč všemi oblastmi prodeje. Nejvýraznější navýšení počtu transakcí v rámci Evropy jsou patrná 
v oblasti každodenních nákupů - tedy v restauracích (+153%), obchodech (+146%) a supermarketech (+119%).  

„Tento markantní nárůst v oblasti bezkontaktního placení ovlivňuje hned několika skutečností. Za prvé stále více 
lidí vlastní a používá bezkontaktní platební kartu - v Evropě nyní registrujeme 165 milionů bezkontaktních Visa 
karet. V České republice je to pak více než 3 miliony, což je meziroční nárůst 19%. Za druhé jde rozvoj 
inovativních metod placení ruku v ruce se zdokonalováním akceptační sítě - ke konci dubna jsme v rámci Evropy 
registrovali 3,2 milionu platebních terminálů u obchodníků, což je takřka o čtvrtinu (23%) více než před rokem. 
Na českém trhu jich aktuálně máme 142 000, z nichž je více než 85 000 bezkontaktních.  

U bezkontaktních terminálů se tak jedná o 55% nárůst,“ vyčísluje Marcel Gajdoš. V neposlední řadě uvádí Marcel 
Gajdoš jako velmi důležité také pronikání bezkontaktních plateb do oblasti dopravy. Jen v Londýně bylo od 
spuštění bezkontaktního placení v MHD uskutečněno přes 400 milionů jízd zaplacených pípnutím. „Po vzoru 
Londýna nyní intenzivně pracujeme na tom, aby podobně efektivní řešení fungovala i u nás. Nejblíže k tomu má 
Ostrava, která na „londýnský“ systém přejde už během letošního léta,“ doplňuje Gajdoš. 

Evropa: Vývoj podílu bezkontaktních plateb v rámci všech karetních transakcí v místě prodeje 

Zdroj: Statistiky Visa Europe 
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Bezkontaktní platby se rozšiřují i na linku do Jablonce nad Nisou 
 

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou představuje rozšíření služeb v oblasti dopravy 
spojující tato dvě severočeská města. Na tramvajové lince č. 11 mezi nimi mohou lidé od 1. 7. 2016 
zaplatit za jízdné i bezkontaktní platební kartou. Do projektu jsou rovněž zapojeny společnosti 
MasterCard a ČSOB. 
 

Placení za jízdné bezkontaktní platební kartou je rychlé, bezpečné a pohodlné. Cestující nemusí dopředu shánět 
jízdenky v předprodejních místech či hledat na zastávce automat. Při nástupu do vozidla nemusí myslet na to, zda 
má dostatek drobných pro zakoupení jízdenky. Využije kartu, kterou používá pro běžné platební transakce. Po 
předchozích projektech na území Liberce se nyní rozšiřuje možnost bezkontaktních plateb za jízdné do dalšího 
města - Jablonce nad Nisou. 

 

„Služba je zaměřena na příležitostné cestující, kteří necestují pravidelně a nevyužívají předplatné. A samozřejmě 
tento produkt využijí i turisté, proto odbavovací zařízení umožňuje komunikaci prostřednictvím čtyř jazyků. Ohlas 
ze strany cestujících je možné dokumentovat četností používání. „Zatímco v prvních 4 měsících loňského 
roku bylo takto prodáno zhruba 5 000 jízdenek, letos za stejné období evidujeme již skoro 28 tisíc 
transakcí,“ vysvětluje Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ. 

 

Kromě stacionárního automatu na prodej jízdenek na terminále MHD v Liberci jsou zatím příslušným zařízením 
vybavena vozidla městských tramvajových linek č. 2 a 3 taktéž v Liberci. Bezkontaktní platba v plné míře 
nahrazuje klasickou papírovou jízdenku. Dopravní podnik tak ušetří na tisku jízdenek, distribuci a na odměnách 
externím prodejcům. „Každé rozšíření bezkontaktních plateb v dopravě vítáme,“ říká Miroslav Lukeš, 
generální ředitel MasterCard pro ČR a SR, „toto řešení je unikátní v tom, že díky lince mezi Libercem a 
Jabloncem můžeme tento nový způsob plateb přinést obyvatelům dalšího města.“ 

 

„Liberec se stal prvním městem v ČR, kde cestující mohou za jízdné zaplatit bezkontaktní platební 
kartou přímo v prostředku MHD. Těší nás, že lidé si rychle na pozitiva této služby zvykli a využívají 
ji. Zároveň je pro nás důležité, že řešení přináší i benefity pro provozovatele. Do budoucna bychom 
chtěli nabídnout veřejnosti další užitečné návazné služby spojené s platební kartou - například 
parkování ve městě nebo ticketing,“ říká Jan Klepiš, manažer Rozvoje obchodu s třetími stranami ČSOB. 
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BEZPEČNOST 

Evropané jsou připraveni na biometrické ověřování plateb 
 
Praha, 18. července 2016 - Podle nového průzkumu společnosti Visa mají evropští spotřebitelé při platbách kartou 
zájem využívat biometrické bezpečnostní prvky, a to zejména v kombinaci s dalším zabezpečením.  
73% spotřebitelů považuje podle průzkumu dvoufaktorovou autentifikaci platby s využitím biometrického prvku za 
bezpečný způsob ověření identity majitele účtu. Dvoufaktorová autentifikace je tvořena tím, co máte - kartou 
nebo mobilním zařízením, něčím, co jste - biometrií, nebo něčím, co víte - PINem nebo heslem.  

 
Dvě třetiny spotřebitelů chtějí při platbách využívat biometrii. 
 

Tři čtvrtiny spotřebitelů považují dvoufaktorové ověřování plateb s jedním biometrickým faktorem za bezpečné. 
 

Polovina spotřebitelů si myslí, že biometrie platby zjednodušuje a urychluje.  
 

Za nejznámější formu biometrie je považován otisk prstu. 
 

„Identifikace a verifikace prostřednictvím biometrických prvků v oblasti plateb přináší zjednodušení 
a zdokonalení spotřebitelského zážitku. Náš průzkum ukázal, že čím dál tím více lidí vnímá 
biometriku jako důvěryhodnou formu autentifikace a je s používáním této technologie na svých 
zařízeních obeznámeno,” říká Jonathan Vaux, výkonný ředitel pro inovace společnosti Visa Europe. 

Scénář o biometrice jako jediné formě ověřování plateb by ale byl podle Jonathana Vauxe zatím spíše výzvou. 
„Na rozdíl od ověření PIN kódem, který může být zadaný jen správně nebo nesprávně, je biometrie 
založená na pravděpodobnosti shody se vzorem. Biometrické prvky fungují proto nejlépe v 
kombinaci s dalšími zařízeními, geolokačními technologiemi nebo dodatečnými metodami 
autentifikace,“ dodává Vaux. 

Více než polovina Evropanů (51%) si myslí, že biometrická verifikace, která potvrzuje identitu uživatele měřením 
jeho charakteristických znaků, jako jsou otisky prstů nebo vzor oční duhovky, proces platby urychlí a zjednoduší. 
Přes 30% lidí pak podle průzkumu na biometrické autentifikaci oceňuje, že jejich data zůstanou v bezpečí i v 
případě ztráty nebo odcizení platebního zařízení. „Postupně budou mít spotřebitelé možnost vybírat si ze 
stále více platebních metod.  S tím jak se budou měnit naše platební návyky podle místa nákupu a 
použitého zařízení, budou se těmto případům muset přizpůsobovat i autentifikační metody plateb. 
Navzdory své pohodlnosti a bezpečnosti tak nebude biometrika jediným řešením a v budoucnosti 
uvidíme rozličné varianty ověřování v závislosti na konkrétní nákupní situaci,” pokračuje Jonathan 
Vaux.  

Průzkum na 14 000 Evropanech ukázal, že nejdůležitější faktory pro přijetí biometrického ověřování plateb jsou 
diskrétnost, zkušenost a obeznámenost s tématem. Pro svou jednoduchost a bezpečnost je nejoblíbenější 
biometrickou metodou ověření otisku prstu. I co se samotné bezpečnosti týče, nejvíce (81%) respondentů staví 
na první místo právě otisky prstů. Jako druhá nejbezpečnější biometrická metoda následuje sken oční duhovky se 
76 procenty. I proto více než polovina dotázaných (53%) preferuje při placení identifikaci otiskem prstu před 
jinými metodami. 73% respondentů vyhovuje tato forma biometrické autentifikace dokonce stejně jako vyplnění 
PIN kódu. 

Autentifikace platby rozpoznáním hlasu nebo podle tváře by podle průzkumu zvolilo jen 15, respektive 12% 
respondentů, a to v případě nákupu přímo v obchodě i platby online. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Visa Europe 
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Klíčová je rovnováha mezi bezpečností a jednoduchostí 

Více než dvě třetiny spotřebitelů (67%) si v současnosti uvědomují důležitost zabezpečení osobních informací. 
Nové formy autentifikace musí tedy dosáhnout rovnováhy mezi rychlostí a bezpečností.  Z průzkumu vyplývají i 
další zjištění: 

48% spotřebitelů chce biometrickou autentifikaci používat při platbě v hromadné dopravě 
47% spotřebitelů by biometrickou autentifikaci využilo při platbě v baru či restauraci 
46% při běžných nákupech například v supermarketu 
40% respondentů by biometrické ověření totožnosti využilo při nakupování online  
39% při stahování obsahu z internetu 

 

Zdroj: Visa Europe 

O společnosti Visa Inc. 
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, 
obchodníky, finanční instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s 
rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými platbami. Společnost provozuje 
jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě - VisaNet - která dokáže zpracovat 
více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro 
spotřebitele a zajištěním platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, 
neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky pro spotřebitele. Inovace od 
společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům 
stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet 
nebo odložené placení pomocí kreditních produktů. Pro více informací navštivte 
www.visaeurope.com, blog Visa Vision (www.vision.visaeurope.com) a 
@VisaEuropeNews.  
 
 
 
 
 
 

PCI DSS a dodavatelé služeb  
 
Nejenom v souvislosti se nedávnými změnami v platebním prostředí kartové společnosti upravily pravidla pro 
„třetí strany“ a jejich spolupracující subjekty. „Třetími stranami“ zde rozumíme subjekty poskytující společnostem, 
tedy platebním institucím a obchodníkům širokou škálu služeb související ch s akvizicí obchodníků, 
s procesováním, ukládáním a přenášením transakčních dat, služby  webhostingu a další. Pro náš účel je budeme 
v našem článku nazývat service provider a subjekt, tj. poskytovatel  platebních služeb, který je držitelem licence 
ze strany kartové společnosti. 
 

PCI  Security Council kromě Standardu vydává průběžně i další manuály a best practices věnující se oblasti 
ochrany transakčních dat / citlivých údajů platebních karet. Dodržováním těchto pokynů si service provider udrží 
přízeň stávajících a potenciálních klientů, vyhne se reputačnímu riziku plynoucímu z úniku dat a vysokým 
nákladům, které s sebou nese forenzní šetření bezpečnostního incidentu. 
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KATEGORIE 
 
Podle typu poskytovaných služeb kartové společnosti rozdělují  service providery do následujících kategorií: 

 
SERVICE PROVIDER REGISTRACE 
 
Service provider musí nejprve projít registračním procesem, ve spolupráci se subjektem, kterému bude služby 
poskytovat a se  kterým uzavře smlouvu o spolupráci před zahájením registrace. Po registraci  je uveden na 
veřejném seznamu na portálech jednotlivých asociací a podle typu služby i na portále PCI SSC.  
 
SERVICE PROVIDER REGISTRACE - VISA 
 
Společnost Visa rozděluje postupy registrace podle toho, kterému subjektu bude service provider své služby 
poskytovat: 
 
Merchant Agent  - přímo nebo nepřímo ukládají, procesují nebo přenášejí transakční kartová data namísto 
obchodníka 

Kategorie Základní výčet dodávaných služeb 
Visa 

Member Visa System Processor (MVSP) Přímé propojení  subjektu se systémem Visa , přístup 
k citlivým údajům 

Visa System Processor (VSP) Procesor přímo napojený na systém Visa, není 
držitelem licence Visa, přístup k citlivým údajům 

Third Party Agent (TPSV) Service provider nepropojený přímo se systémem 
Visa, platební služby, přístup k citlivým údajům 

Common Point of Service Service provider, který ukládá, procesuje a přenáší 
citlivé údaje a transakční data 

Independent Sales Organization (ISO) Akvizice obchodníků, jejich vzdělávání, avíza, 
instalace POS  a jiné… 

Payment Facilitator 
Platební služby obchodníkům, kteří nemají přímo 
smluvní vztah s ACQ, účtování transakcí, prověřování 
obchodníků a jiné… 

MasterCard 

Independent Sales Organization (ISO) 
Akvizice obchodníků, jejich vzdělávání, příprava avíz, 
instalace POS 
Neumožňuje přístup k citlivým údajům karty a 
transakce 

Third Party Processor (TPP) 
Přístup k citlivých údajům 
Processing transakcí (autorizace, platební brána, 
účtování , chargeback 

Data Storage Entity (DSE) 
Přístup k citlivých údajům 
Neposkytuje takový rozsah služeb jako TPP 
Website hosting, website shopping carts, terminal 
servicing, encryption key loading,  … 

Payment Facilitator (PF) 
Přenáší transakční data od svých sub-merchantů, 
monitoring aktivit obchodníků,edukace, platby 
obchodníkům 

Digital Wallet Operator Dodávka služeb Pass-through Digital Wallet a Staged 
Digital Wallet 

Digital Activity Service Provider Správa systémových oprávnění, přístupů, účtů 

Merchant Monitoring Service Provider Monitoring aktivit obchodníků a jejich URL adres dle 
Standardu PCI DSS 

Service Provider Registration Facilitator (SPRF) Spolupracuje se subjektem na registraci service 
providera 
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Merchant Agent se registruje sám, odešle na visamerchantagent@visa.com vyžadovanou dokumentaci, která 
je podepsaná a naskenovaná: 
 

1.   Vyplněný MARF - Merchant Agent Registration Form 
2.   V rámci MARF je nutné podepsat Terms and Conditions 
3. A PCI DSS Validation dokumentaci, kterou odesílá každý rok přímo společnosti Visa 
4.  

 

Nakonec úspěšné registrace je Merchant Agent uveden na stránkách Visa a požádán o zaplacení vstupní 
poplatku (max 5000 EUR + daň = vstupní poplatek a poplatek za první rok) 
 

Member Agent - dodává služby subjektům, pro které přímo nebo nepřímo ukládá, procesuje nebo přenáší 
transakční data.  Member Agenta registruje subjekt u společnosti Visa, poté co obdržel od service providera 
vyžadovanou dokumentaci a shodu s PCI DSS: 
 

Member Agent Registration and Designation Form (ARD) 
 
 

SERVICE PROVIDER REGISTRACE - MASTERCARD 
 

Společnost MasterCard určí sama, podle typu služeb, do jaké kategorie zařadí service providera. 
 

DSE, ISO, TPP typ II:  
 

1.  V případě, že service provider ukládá, procesuje a/nebo přenáší  transakční data /údaje o kartě , musí nejprve 
     kontaktovat napřímo společnost  MasterCard  na sdp@mastercard.com a doložit shodu s PCI DSS.  
2. Subjekt nebo SPRF  zasílá žádost o registraci service providera prostřednictvím aplikace Business  
     Administration na portále MasterCard Connect a uhradí poplatek. 
 

TPP typ I: 
 

1.   Service provider odešle AOC přímo společnosti  MasterCard  na sdp@mastercard.com 
2.   Service provider odešle formulář TPP Registration Form 919 na tpp_registration@mastercard.com 
 

Payment Facilitator: 
 

ACQ odesílá vyžadovanou dokumentaci  na payment_facilitator@mastercard.com poté, co service provider 
doloží svou shodu s PCI DSS 
 

Staged DWO: 
 

Subjekt zahájí registraci odesláním vyžadované dokumentace na d_wallet_registration@com, poté co service 
provider doloží svou shodu s PCI DSS. 
 

Digital Activity Services: 
 

Subjekt zahájí registraci prostřednictvím aplikace na MasterCard Connect.com 
 

Merchant Monitoring Services: 
 

ACQ odešle vyžadovanou dokumentaci na mmp@astercard.com 
 
 

SERVICE PROVIDER A PCI DSS 
 

Součástí procesu registrace je i validace souladu s PCI DSS požadavky, bez ohledu zda service provider  poskytuje 
své služby subjektům (Member Agent) nebo obchodníkům (Merchant Agent) a ukládá, procesuje nebo přenáší 
transakční data: 
 

dle počtu procesovaných transakcí: 

Snažila jsme se poskytnout co nejstručnější přehled této komplexní problematiky, typy service providerů, 
samozřejmě lišící se dle kartové společnosti a jejich požadavků na certifikaci. V čem se kartové společnosti 
shodnou je dodržení standardu PCI DSS, který je pilířem kartového businessu. 
 

Komplexní informace a manuály  jsou k dispozici na těchto stránkách: 
 

www.mastercard.com (MasterCard Rules, kap. 7 Service Provider) 
 

www.visaeurope/ais.com 
 

www.pcisecuritystandards.org 
 
cardmag l Bronislava Tomková, Global Payments s.r.o. l Výbor SBK pro PCIDSS l pcistandard.cz 

Level Typ Validační nástroje 

1 > 300 000 trx/rok (pro spol. Visa - System 
Processor = přímé propojení se systémem Visa) 

ROC ve spolupráci s QSA 
+ formulář AOC 

2 < 300 000 trx/rok SAQ  D for Service Providers + AOC formulář 
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PODPORUJEME 

Eleven Cube Riders po stopách Gira a Staré dámy … 
 
Col de l'Izoard, Pra Loup, Col d'Allos, Col du Granon, Col Agnel a pár 
dalších alpských i méně známých stoupání si užili dva členové 
Eleven Cube Riders během letošního letního soustředění ve Francii, 
s výchozím bodem v Puy-Saint-Vincent, horském středisku nedaleko 
nejvýše položeného evropského města Briançon. 
  
I s podporou magazínu Cardmag se nakonec podařilo dosáhnout všech předem 
naplánovaných vysokohorských  průsmyků i cílových stoupání v nadmořských 
výškách nad 2000 m n.m. :-) Někdy se postavila trochu do cesty nepřízeň osudu v 
podobě defektu, ale psychická odolnost zabránila ve vrhu bicyklu do hlubokých 
propastí a dílo se, třeba s menším zpožděním, přece jen povedlo!  
 
V dnešní době již členové Eleven Cube Riders sbírají úspěchy na domácích 
silnicích, převážně v seriálu silničních závodů Masters a UACu (Unie Amatérských 
Cyklistů). 
 

cardmag l pavel kryka l foto eleven cube riders 
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LIFE 
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cardmag l roman kotlán l obrázek použit na základě licence s CVS Consulting s.r.o. 
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partneři 

www.     .cz 
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