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ÚVODNÍK …  
… pomalu se přibližuje období bilancování, ohlédnutí za uplynulým obdobím a tradiční poděkování …  
 

Vážení čtenáři,  
dovolte mi, abych vyjádřil za sebe a za své kolegy poděkování především našim partnerům. 
 

     Jejich loga se staly zosobněním dynamiky a mnohdy globální síly ve stále tvrdším světě 
konkurenčního boje. Pro mne, loga uvedených společností na českém trhu, představují lidi z masa a 
kostí, lidi, které provázejí obdobné  emoce jako sportovce, herce, umělce či prostého člověka.  
     Rád bych těmto lidem vyjádřil poděkování za spolupráci v roce 2005 a jejich přínos a 
nezaměnitelný rukopis při psaní historie českého karetního trhu. 
 

Roman Kotlán 
Předseda SBK 

p  o  d  z  i  m      2 0 0 5 
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Aktuální publikace Pavla Juříka 
 

Londýnské vydavatelství VRL Publishing (skupina 
Lafferty) publikuje již 20 let pravidelně detailní 
tématické zprávy a analýzy z nejdůležitějších oblastí 
retailového a obchodního bankovnictví, platebních 
karet a platebního styku současnosti. Autory zpráv 
jsou přední odborníci z analyzovaných oborů, 
přinášející expertní pohledy na trendy založené na 
exaktních datech a extenzivních případových 
studiích.  
     Je i pro nás potěšující zjištění, že autorem jedné 
z posledních vydaných zpráv je Pavel Juřík, 
spoluzakladatel a bývalý dlouholetý předseda SBK. 
Zpráva vydaná v edici Cards International  nese 
název The Central and East European Cards 
Market 2005/2006  

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
 
Zpráva sestává ze tří částí: 
 
Part I:  
Products, Payment Systems Organisations and 
Profitability, 
 
Part II:  
The regional card market, 
 
Part III:  
Country-by-country analysis 
Části jsou dále členěny do celkem deseti kapitol. 
Podrobnější informace a Executive Summary 
naleznete na www.cardsinternational.com 
 
cardmag*mz 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 

MasterCard Inc. připravuje změnu 
vlastnické a řídicí struktury 

 

Vedení MasterCard Incorporated ohlásilo 31. srpna 
2005 že hodlá otevřít veřejnosti vlastnickou a řídicí 
strukturu asociace.  
     Podle vyhlášení hodlá MCI ponechat v rukou 
dosavadních akcionářů – cca 1400 světových 
finančních institucí – 41% akcií Class B se kterými 
nejsou spojena hlasovací práva a dále jim předat 
akcie Class M bez ekonomických práv, s některými 
omezenými právy, jako např.  volit určitý počet 
ředitelů.   
     Akcie Class A s plnými volebními právy hodlá MCI 
uplatnit formou veřejné nabídky na New York Stock 
Exchange. Investorská veřejnost tak může získat 
49% majetku společnosti a 83% hlasovacích práv. 
Další část akcií Class A se zbývajícími hlasovacími 
právy bude převedena na nově vytvářenou 
dobročinnou nadaci (Charitable foundation).  
Prostředky získané veřejnou nabídkou hodlá MCI 
použít k odkupu podílů dosavadních akcionářů. 
     Podle PR z 31.8.2005 tento záměr podléhá 
schválení stávajících akcionářů a regulátorských 
institucí. 
     Již 15.září však MCI ohlásil, že podal tzv. 
registration statement u Securities and Exchange 
Commission na veřejnou nabídku odkupu akcií Class 
A podle uvedeného záměru. 
     Tato akce je považována za snahu reagovat na 
obavy z konfliktu zájmů a do budoucna omezit rizika, 
plynoucí z množících se útoků ze strany regulátorů. 
 
http://www.mastercardintl.com 
 
cardmag*mz|MCI PR 31st August 2005, 15th September 2005 
 
 
 

MasterCard MIF v UK bez sankcí, 
na řadě je Visa 
 

Pět let trvající šetření britského úřadu Office of Fair 
Trading posuzující na základě stížnosti konsorcia 
British Retail Consortium legálnost dohody o 
Multilateral Interchange Fee uzavřené členskými 
bankami sdružení MasterCard UK Members Forum 
(MMF) skončilo v září vydaným rozhodnutím.  
Podle rozhodnutí OFT, kterému předcházela již 
v letech 2003 a 2004 vydaná sdělení, dohoda MMF o 
MIF omezuje a deformuje konkurenci mezi MC 
vydavateli a acquirery i mezi MasterCard a ostatními 
platebními metodami a porušuje článek 81 EC Treaty 
a kapitolu 1 britského Competition Act. MasterCard 
dal na vědomí, že se proti rozhodnutí odvolá.  
 
Poněkud překvapující je, že OFT „s ohledem na 
okolnosti případu“ bez dalšího zdůvodnění rozhodl 
neudělit účastníkům dohody žádné sankce. Rovněž 
se ve svém rozhodnutí nezabývá podstatnými 
aspekty celého problému, rozhodnutí je jmenovitě 
zaměřeno na spotřebitelské kreditní a charge karty, 
přestože obdobná dohoda platí i pro další typy karet. 
Neřeší ani otázku transparentnosti a nepožaduje 
zveřejnění úrovně MIF, nedefinuje, které cenové 
složky MIF jsou pro jeho stanovení akceptovatelné a 
které nikoli, jako je tomu v obdobných rozhodnutích 
regulátorů EC nebo např. Austrálie či Španělska 
(Cmag 3/2005).  
 
OFT nedávno zahájil šetření obdobné stížnosti na 
dohodu o MIF uzavřenou mezi britskými členskými 
bankami Visa. 
 
cardmag*mz|UK OFT, Banking Automation Bulletin 
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MONEX - globální víceměnový 
platební systém pro karty 
 

Finanční skupina Monex Financial Services (http://
www.monexfs.com) nalezla první dvě letecké 
společnosti, irský Ryan Air a thajský Air Asia, které 
využijí její systém dynamické měnové konverze 
(Dynamic Currency Conversion, DCC) a 
zpracovatelského centra. Aplikace byla certifikována 
VISA Int. Systém DCC umožňuje obchodníkům 
celosvětově nabízet svým zákazníkům provádění 
plateb za zboží a služby v jejich místní měně. Monex  
také nabízí webovou stránku pro platby jménem 
těchto obchodníkům a může zajistit zpracování 
plateb v Evropě, Asii/Pacifiku a Severní Americe 
způsobem, který platbu integruje přímo do jakéhokoli 
objednávkového a řídícího systému obchodníka. 

 
Monex Financial Services Ltd. 
   

Irská společnost založená v r. 1997, poskytuje 
inovativní aplikace k přijímání platebních karet v 

multiměnovém prostředí (Dynamic Currency 
Conversion Solutions). Systém nabízí nový zdroj 
výnosů prostřednictvím měnové konverze a 
zpracováním zahraničních karet. Společnost 
zpracovává platby v objemu přesahujícím 3,5 mld. 
Euro/rok v operačních centrech v Londýně, Dublinu, 
Killarney (Headquarters), New Yorku, Bangkoku, 
Singaporu, Dubai, Bahrainu, Kapském Městě and 
Sydney. 

cardmag*ft | podle zahr. tisku  

SEPA na konferenci EFMA 

 

Konference Cards and Payments pořádané 
asociací European Financial Management and 
Marketing Association   v Paříži 20.- 22. září t.r. 
se vedle dalších čtyř set delgátů zúčastnili  Charlie 
McCreevy – evropský komisař DG Markt, Gerald 
Hartsink - EPC Chairman, Jean-Michel Godeffroy – 
ECB, Alex Labak - MCE, Hans Van der Velde – Visa E.   
     Komisař Ch. McCreevy věnoval svůj příspěvek, 
nazvaný „A vision for the future of payments in 
Europe“, politickým a ekonomickým východiskům 
jednotného platebního prostoru, který v jeho pojetí 
zahrnuje  všech 25 členských zemí. Zdůraznil mj. že 
banky i podnikatelé musí mít záruky, že: 
• politické zázemí projektu je a zůstane stabilní, 
• časový plán projektu je „vytesán do kamene“, 
• všichni účastníci projektu jsou spojeni vůlí 

k jeho dokončení, 
• přínosy projektu jsou přesvědčivé a opravňují 

vložení potřebných investic. 
     V podrobné charakteristice ekonomických 
důvodů, nákladů a přínosů vyjádřil p. McCreevy 
přesvědčení Komise, že realizace SEPA bude 
znamenat pro oblast platebního styku úspory bank 
v rozsahu mezi 50 až 100 miliardami Euro ročně a 
citoval studii společnosti McKinsey podle níž snížení 
jednotkových nákladů na platební operace bank o 

20% vytvoří potenciál pro zvýšení jejich výnosů až o 
10 miliard Euro ročně. Tato tvrzení vyvolala značný 
ohlas mezi delegáty. 
     Text tohoto významného projevu p. Mc Creevy na 
konferenci je na: 
 

http://europa.eu.int/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=SPEECH 
 

     Vedoucí pracovní skupiny  EPC  Karty (WG Cards) 
p. Alfred Schmauss charakterizoval hlavní zásady 
dokumentu SEPA Cards Framework jako sadu 
obecných principů a pravidel, které umožní 
evropským držitelům karet v SEPA oblasti provádět 
jejich bankovními kartami platby a výběry v euro. 
Dokument byl schválen na paralelně proběhlém 
záříjovém plenárním zasedání European Payments 
Council v Bruselu.  
     Představitelé  karetních asociací pp. P. Labak za  
MC Europe   a Van der Velde za  Visa Europe 
prezentovali přístupy a produkty svých asociací – 
MCE SEPA Action plan a Visa VPay, vyhovující 
podmínkám karetních plateb SEPA. 
     Zdá se, že původní představa „jednotné platební 
karty SEPA“ postupně konvertuje do rámcové 
podmínky „euroointeroperability“ jinak libovolných 
karetních produktů vydávaných v jednotlivých zemích 
EU. 
 
cardmag*mz 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
 Outsourcingová smlouva 

Institution for International 
Research - Právo v praxi Praha  29.11. 2005 

www.konference.cz/law.cfm 
Jednodenní seminář, odb. vedení JUDr. M.Maisner, AK Fiala, Profous, Maisner. Důležitá kritéria při výběr outsourcingového 
partnera, uzavírání outsourcingové smlouvy, organizace jednání a práce se smlouvou, právní rizika outsourcingu. 
  

Bankovní dny IIR 

IIR- Institution for International 
Research 

Praha  7.-8.12. 2005 
www.konference.cz/banking.cfm 

Regulační trendy na národní a nadnárodní úrovni 
Renesance retailového bankovnictví 
Bankovní trendy v produktech, službách a řízení nákladů 

Věrnostní programy 
EFMA 

Praha  15.-16. 11. 2005 
www.efma.com/loyalty  

Konference v Praze ve dnech 15. -  16. 11. 2005 je zaměřena na hledání cest k udržení zákazníkovy loajality, k nákupu více 
finančních produktů a služeb. Prezentace budou zaměřeny na existující programy a přístupy k programům loajality, zejména na 
spojení mezi získáním zákazníka a vybudováním loajality v ranné fázi klientského vztahu. Budou předvedeny různé přístupy 
k loajalitě zákazníků a srovnání přístupů specifických věrnostních programů s důrazem na větší orientaci na služby zákazníků. 
Součástí akce bude více interaktivních setkání a workshopů zaměřených na interakci a diskuze mezi účastníky. 

Self-Service Banking 
EFMA 

Paříž  24.-25. 11. 2005 
www.efma.com/loyalty  

Konference v Paříži ve dnech 24. - 25. 11. 2005 je zaměřena na význam a transformaci bankomatů z hlavního distribučního 
kanálu do multi-distribuční strategie, s internetovým a mobilním kanálem. 
Generování výnosů prostřednictvím surcharging, advertising, new functionalities… 
Recyklování hotovosti v bankomatech: business model 
Vliv nových technologií: web-ATMs, biometrics…Bezpečnost bankomatů: skimming, shoulder-surfing… 

EASTERN EUROPE ATMS: 
TRENDS, SECURITY 

ATMIA 
www.atmiaconferences.com 

/events/europeansummit 
Praha  29.11. 2005 

Mezi účastníky konference vystoupí Pekka Mattila, Visa a Simon Mastny, Euronet Worldwide. 
CARP PROCESSING 
EUROPE 2005 Datamonitor 

www.cardprocessingeurope.com Varšava  29.11. 2005 

Evropa zažívá prudký nástup amerických zpracovatelů kartových transakcí do oblasti dříve kontrolované bankami. S přihlédnutím 
k  cestovní mapě programu SEPA konference se zaměří také na obchodní modely pro banky k zachování efektivnosti. 

BANKOVNÍ DNY IIR 

IIR- Institution for International 
Research 

Praha  7.-8.12. 2005 
www.konference.cz/banking.cfm 

Regulační trendy na národní a nadnárodní úrovni. Renesance retailového bankovnictví.  
Bankovní trendy v produktech, službách a řízení nákladů 

KARTA 2005: 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF CARD 
TECHNOLOGY AND 
SERVICES 

Biuro Reklamy Poland 
www.karta.info.pl Varšava  14. - 15.12. 2005 

SECURITY PRINTING 
 Pyrabelisk Conferences Ltd 

Bukurešť  25.-26.01. 2006 
www.security-printing.com 

Mezi přednášejícími vystoupí za Českou republiku Jaroslav Kosek, Regional Manager, Datacard, na téma: Secure ID and 
Passport Personalisation. 
Další témata: Hi-end Equipment against Counterfeits, Image Security for ePassports and eVisas, Secure ID and Passport 
Personalisation, Unique Coatings for Holograms, Security Printing in India. 

WINCOR WORLD 2006 
Wincor Nixdorf Paderborn 

Germany  24.-26.01. 2006 
www.wincor-world.com 
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     Podle studie bylo ve sledovaných zemích v r. 
2004 provedeno kartami  23,3 miliardy plateb, což je 
o 3,8 mld transakcí víc než v r. 2002 (o 19%). Přes 
polovinu tohoto počtu transakcí bylo realizováno ve 
Francii, UK a Německu, v těchto (s výjimkou SRN) a 
Skandinávských zemích je průměrný počet transakcí 
na kartu vyšší než 1mld Euro a v Německu 147 mld 
Euro.  
     Nejaktivnějším uživatelem karet je průměrný Nor, 
který v r. 2004 provedl 179 plateb s celkovou 
hodnotou 9321 Euro. (Západoevropský průměr je 
3700 Euro). 
      Méně než 50 transakcí provedou naopak 
držitelé karet ve Španělsku, Rakousku, Německu,  
Turecku, Itálii či Řecku.  
     Pokud jde o rozvoj podmínek k placení kartou, 
v posledních letech vzrostl významně počet 
platebních terminálů (POS) v západoevropských 
zemích a nyní přesahuje sedm milionů kusů. 
Průměrný procentní nárůst 2004/2002 činil 23%. 
Nejvyšší počet POS terminálů na milion obyvatel  
vykazuje trvale Španělsko s 31168 kusy, nejméně 
kupodivu Německo s 11372 kusy. Západoevropský 
průměr je 18573 ks. (Španělský údaj je ale nutné 
brát s vědomím tamní zvyklosti obchodníků 
podepisovat smlouvy s více acquirery, takže mnoho 
terminálů je ve skutečnosti používaných jen velmi 
zřídka). 
     V posledních pěti letech vzrostl význam 
přeshraničního acquiringu, zvláště v oblasti aerolinií, 
mezinárodních hotelových řetězců, pronájmu 
automobilů a prodejců pohonných hmot. 
Nejvýznamnější místo zaujímá spol. Streamline ze 
skupiny Royal Bank of Scotland Group, která  
uzavřela již smlouvy s obchodními místy v řadě zemí 
mimo UK. Tato část studie se zabývá rovněž úrovní 
tzv. Merchant Service Charges (obchodnických 
poplatků – provizí) a interchange fee včetně 
regulátorských aktivit v řadě zemí (Španělsko, UK). 
     Studie nepomíjí ani stav konverze na EMV 
čipovou technologii, kde odhaduje její dokončení ve 
sledovaných zemích do r. 2008 i když hybridním 
variantám předpovídá ještě nejméně desetiletou 
životnost. 
www.rbrlondon.com/cards 
 
cardmag*mz|RBR Banking Automation Bulletin 9/2005 

 
Karty ve střední a východní Evropě 
- studie RBR 

 

Retail Banking Research Ltd. (www.rbrlondon.com )
vydala v říjnu 2005 také studii Payment Cards 
Central and Eastern Europe 2006, která vhodně 
doplňuje data z Evropy západní (viz předchozí 
článek) o data získaná z následujících středo a 
východoevropských  zemí: 
 
     Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, 
Maďarsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. 

Karty v západní Evropě - studie 
RBR 

 

Londýnská společnost Retail Banking Research 
vydala studii „Payment Cards Western Europe 
2006“. Shrnuje stav oboru platebních karet 
v západoevropských zemích  (Irsko, Dánsko,Finsko, 
Rakousko, Norsko, Řecko, Švýcarsko, Belgie, 
Švédsko, Portugalsko, Holandsko, Itálie, Španělsko, 
Francie, SRN, UK a Turecko). 
      Podle studie je v těchto zemích vydáno v r. 2004 
celkem 721 milionů platebních karet, o 80 milionů 
více než v r. 2002. Průměrný meziroční nárůst 
2004/2002 činil 12,5%, nejvyšší v Turecku 53%, 
nejnižší v SRN jen 2%. 
       Nejvyšší počet karet je vydán v UK a to 166 
milionů, následuje SRN s téměř 125 miliony, Francie 
s  90 a Španělsko s cca 80 miliony karet. Počet karet 
těchto čtyř zemí tvoří 63 % celkového trhu. Méně 
než deset milionů vydaných karet má podle studie 
Norsko, Rakousko, Finsko a Dánsko. Ve všech 
sledovaných zemích převyšuje počet vydaných karet 
počet obyvatel, v UK je tento poměr nejvyšší (3,36), 
nejnižší v Irsku (1,08). 
     Trhu stále dominují debetní karty tvořící 51% 
trhu, od r. 2002 tento podíl o dvě procenta poklesl 
na úkor rychlejšího růstu kreditních karet (33%). V 
UK je přitom vydáno 39% celého objemu kreditních  
 
karet (93 milionů). Převahu kreditních karet na 
debetními mají pouze čtyři země: UK, Francie, Irsko 
a Řecko. Vysoký podíl, nad 40% mají kreditní karty 
rovněž ve Švýcarsku a Turecku, nad 25% také ve 
Finsku, Švédsku, Norsku a Španělsku.  
     Ve složení vydavatelů mají převahu finanční 
instituce – vydaly 81% všech karet. Zbytek připadá 
na nebankovní – privátní a tzv. Travel and 
Entertainment společnosti.  
Privátní karty, vydávané velkými obchodními a 
úvěrovými společnostmi mají dosud silnou pozici na 
vyspělých trzích ve Francii, Švédsku, Finsku a UK.  
Všeobecně však vývoj směřuje k jejich postupnému 
konvertování na mezinárodní značky karetních 
asociací. 

Mezinárodní značky mají následující zastoupení:  
Maestro   39,9% 
Visa   28,6% 
MasterCard   17,3% 
Visa Electron  12,2% 
American Express   1,5% 
Diners Club    0,4% 
     Souhrn 568 milionů karet těchto světových 
značek v oběhu ve sledovaných západoevropských 
zemích v r. 2004 tvoří čtvrtinu všech ve světě 
vydávaných mezinárodně použitelných karet. 

KARTY V ČÍSLECH 
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     Je potěšitelné, že na rozdíl od řady jiných studií 
tohoto druhu, RBR uvádí úvodem definice 
jednotlivých použitých pojmů (Debit, Credit, Charge 
Cards) s příklady konkrétních produktů. Je známo, že 
právě rozdílným chápáním definic těchto pojmů 
vznikají statistiky s nesrovnavatelnými čísly. 
     Uvádíme některé údaje z Press Release RBR ze 
7.listopadu t.r., uvádějící tuto studii na trh: 
     Východoevropský trh charakterizuje studie jako 
značně diverzifikovaný, lišící se stupněm 
technologické vyspělosti, počty vydaných karet a 
stupněm jejich používání. Ve srovnání s vyspělým 
trhem západní Evropy jsou ve většině středo a 
východoevropských zemí karty využívány hlavně 
k výběrům hotovosti z bankomatů. 
     Celkový počet karet vydaných ve sledovaných 
devíti zemích dosáhl  v r. 2004 109 milionů proti 37 
milionům v roce 2000. Nejvyšší – desetinásobný růst 
dosáhla Ukrajina, absolutně nejvyšší nárůst – 31 
milionů  - vykázalo Rusko. Přes vysoký index růstu 
zůstává celkový počet vydaných karet – 109 milionů 
– stále méně než třetinový proti 375 milionům karet, 
vydaných v zemích Evropy západní (viz studie RBR o 
západní Evropě). Obrovské rozdíly jsou mezi trhem 
jednotlivých zemí, největší ruský s více než 38 
miliony karet proti Estonsku s méně než 1,3 milionu. 
    
    Largest Card Markets in CEE, 2004 
 

Source: Payment Cards Central and Eastern Europe 2006 (Retail Banking 
Research) 
     Debetní karty stále výrazně převažují nad 
kreditními, tvoří 88% z celkového počtu, zbytek tvoří 
kreditní karty s 8 % a Charge se 4 %. Pouze Česká 
Republika, Estonsko, Polsko a Slovensko vykazují 
větší než desetiprocentní podíl kreditních karet 
z celkového objemu trhu, u charge karet je to jen 
Slovinsko a Chorvatsko. 
 

Payment Card Types in CEE  
(by number of cards), 2004 

 
Source: Payment Cards Central and Eastern Europe 2006 (Retail Banking 
Research) 

Country Cards (millions) Share 

Russia 38.1 34.8% 

Ukraine 17.0 15.5% 

Poland 17.0 15.5% 

Czech Republic 7.7 7.1% 

Croatia 6.4 5.8% 

Others 23.3 21.3% 

CEE Total 109.4 100.0% 

     Za lépe vypovídající údaj o vyspělosti trhu 
pokládá RBR počet karet vydaných na sto dospělých 
obyvatel. Zde nejvyšší číslo vykazuje Slovinsko – 
1,92 karty na sto dospělých, nejnižší pak 
Rumunsko (0,32). Celkový průměr devíti sledovaných 
zemí je 46 karet na jedno sto dospělých obyvatel, 
málo ve srovnání se západní Evropou se 190 kartami. 
Znamená to, že region má dosud značný potenciál 
pro vydávání karet, zejména kreditních. 
 

Cardholding in Central and Eastern Europe 
(payment cards per adult), 2004 

 
Source: Payment Cards Central and Eastern Europe 2006 (Retail Banking 
Research) 
      

     Podle průzkumu RBR jsou jako vydavatelé 
v naprosté převaze (97%) finanční instituce, 2% 

zbývají na tzv. „private label“ a pouhé 1% na T&E 
organizace (AmEx, DC). Zde není zcela jasné, získal-li 

RBR dostatek relevantních údajů o nebankovních 
kreditních vydavatelích (např. CETELEM, HomeCredit, 

GE Multiservis), kteří reprezentují vysoké počty 
vydaných úvěrových karet. 

 

Payment Card Issuers in Central and Eastern 
Europe (by number of cards), 2004 

 
Source: Payment Cards Central and Eastern Europe 2006 (Retail Banking 
Research) 

 
     Mezi 25 největších vydavatelů v regionu řadí RBR 
na prvním místě ruskou Sberbank (přes 9 mil. karet), 
druhé a třetí místo zaujímají polské PKO BP (5,5 mil.) 
a Pekao a další tři ruské a čtyři ukrajinské banky. 
     Studie obsahuje rovněž obsáhlou kapitolu 
zabývající se poplatky a jejich značnou různorodostí 
v jednotlivých zemích. 
     Velmi zajímavá je část popisující karetní 
transakce, zejména platby kartou, kterých bylo 

1.9

1.7

1.0
0.9 0.9 0.9

0.7

0.5
0.4

0.3 0.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Slv Cro Est Lit Cze Slk Hun Pol Ukr Rus Rom



 
 

 

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR                                                                   9                                                                                                         © 2005         

v regionu v r. 2004 provedeno 795 milionů, což 
představuje více než trojnásobný nárůst proti r. 2000 
(234 mil.). Dominují opět transakce debetními 
kartami (72%) nad charge (17%) a kreditními 
(11%). 
 
      Více než polovina celkového počtu (52%) 
transakcí byla provedena ve třech zemích – Polsku 
(215 mil.), Slovinsku (108 mil.) a Rusku (91 mil.). 
Čtvrtá je s necelými 90 miliony Česká Republika, 
v další skupině s více než 60 miliony jsou Estonsko, 
Chorvatsko a Maďarsko. 
      Celkový objem transakcí v devíti zemích regionu 
přesáhl 28 miliard EUR, což znamená téměř 
čtyřnásobek proti r. 2000. Přitom podíl debetních 
karet (67%) poklesl v důsledku používání karet i pro 
transakce nižších hodnot ( 88% podíl karet, 72% 
podíl počtu transakcí). 
      Nejvyšší průměrné hodnoty transakce dosahují 
držitelé kreditních karet – 44 EUR, proti charge  (41 
EUR) a debetním (36 EUR). 
Průměrné roční čerpání na dospělou osobu v regionu 
je 119 EUR, ve Slovinsku je to téměř 2000 EUR, 
průměr v západní Evropě je 3663 EUR. 
      Studie dále popisuje rozšíření a vytížení 
platebních terminálů (POS), včetně podílů na trhu 
jednotlivých dodavatelských firem. „Velkou trojku“ 
dodavatelů v tregionu tvoří VeriFone (45%), 
Hypercom (18%) a Ingenico/Bull (14%). 
      Celkový počet terminálů POS se od r. 2000 více 
než zdvojnásobil. V absolutních počtech terminálů 
vedou Polsko a Rusko s více než 100 tisíci, teprve 
daleko za nimi jsou Chorvatsko a Česko s počty 
kolem 40 000 kusů. Páté Slovinsko má ale nejvyšší 
počet POS na dospělou osobu. 

Průměrný počet POS terminálů na milion dospělých 
v regionu je jen 1865, v západní Evropě je to 
desetinásobek (18000). 
 

Density of POS Terminals by Country  
(top five), 2004 

 
Source: Payment Cards Central and Eastern Europe 2006 (Retail Banking 
Research) 

 
     Nárůst počtu POS terminálů současně provází 
pokles používání imprinterů, související rovněž 
s přípravou na technologii EMV. 
     Pokud jde o EMV migraci, nejdále v regionu je 
podle studie Česko a Estonsko. Zde jsou ovšem 
uvedena data za konec r. 2004, současný stav je 
patrně už dost odlišný. 
 
      Podrobnější údaje a objednání celé studie nebo 
jejích částí odpovídajících jednotlivým zemím regionu 
najdete na www.rbrlondon.com/cards 
 

Country No. of Terminals per 
Million Adults 

Slovenia 20,100 

Croatia 11,100 

Estonia 10,100 

Lithuania 5,200 

Czech Republic 4,300 

CEE Average 1,865 
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TECHNOLOGIE 
Karty v oblasti identifikace 

 

Stále více zemí přechází na řidičské průkazy a 
identifikační dokumenty ve formě karet. Identifikační 
dokumenty ve formě karet jsou nejen praktické, 
protože se snadno vejdou do každé peněženky, jsou 
také odolnější proti vnějším poškozením a jejich 
životnost je delší než u dokumentů na bázi papíru. 
Hlavním argumentem pro přechod na technologii 
karet ze stávajících technologií je však především 
výrazné zvýšení bezpečnosti a ochrana proti padělání 
a zneužití těchto dokumentů. Další výhodou karet je 
možnost implementace různých typů čipu, jako 
například bezkontaktní čip nebo čip, který umožňuje 
tzv. digitální podpis. 
     Řidičské průkazy ve formě karet jsou v současné 
době jedním z nejpoptávanějších produktů 
identifikační technologie. V souvislosti s rozšířením 
Evropské Unie  jsou právě noví členové nejlepším 
příkladem. Austria Card je v oblasti CEE jedním 
z hlavních technologických partnerů pro inovativní 
technologie a spolupracuje kromě většiny velkých 
bank s vládními a státními institucemi těchto zemí. 
Česká republika si stejně jako Slovenská republika 
zvolila firmu Austria Card jako technologického 
partnera pro realizaci projektu přechodu a výměny 
všech řidičských průkazů.       

     Od první poloviny minulého roku vyrábí Austria 
Card české řidičské průkazy – jedná se zde  o několik 
miliónů polykarbonátových karet s vybranými 
bezpečnostními prvky, které jsou známy již 
z technologie tisku bankovek a cenin. Vysoké 
zabezpečení proti zneužití zajišťují kromě jiného 
prvky jako UV-tisk, OVI (Optical Variable Ink), CLI 

(Changeable Laser Image), Guillochen, mikrotisk a 
další. Karty vyrobené z čistého polykarbonátu 
zaručují minimální životnost po dobu 10 let a jsou 
personalizované formou laserování. Personalizace 
průkazů probíhá u Státní tiskárny cenin v Praze. 
Stejně jako u českého řidičského průkazu ve formě 
karty odpovídá nový řidičský průkaz Slovenské 
republiky nejnovějším požadavkům Evropské Unie. 
Na základě dlouhodobé zkušenosti s vysoce 
kvalitními karetními produkty zde mohla Austria Card 
nabídnout speciální kartu s užitím všech výše 
uvedených bezpečnostních prvků v kombinaci 
s holografickým proužkem a tzv. TKO-fólií. TKO-fólie 
je celoplošný Kinegram ® s holografickým efektem, 
který opticky doplňuje design karty.  
     Vedle dalších projektů v oblasti identifikačních 
dokumentů v České a Slovenské republice dodává 
Austria Card identifikační karty a řidičské průkazy do 
mnoha dalších zemí především střední Evropy jako 
jsou např. Dánsko, Holandsko, Island, Malta, 
Rakousko, Švédsko a další. 

Austria Card - Read the future 
 
- Bankovní karty a EMV technologie 
- ID technologie 
- Telekomunikace 
- Věrnostní karty 
- Personalizace 
- Software 
- Konzultace  
 
Kontakt: 
Petra Paul,  
T: +43 1 610 65 123     
M:+43 664 800 665 123    
petra.paul@austriacard.at 
 
Olga Czapová 
T: +43 1 610 65 119 
M:+43 664 800 665 119 
olga.czapova@austriacard.at 
 
Lamezanstr. 4-8, A-1232, Vienna 
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Globální mobilní platby 
v nedohlednu 

 

Na poli mobilních plateb v Evropě došlo k 
negativnímu vývoji. Společnost SIMpay, která v r. 
2004 ohlásila ambiciózní plán na vytvoření 
globálního, interoperabilního rámce pro platby 
mobilním telefonem v červnu 2005 oznámila, že 
vzhledem ke stažení zakládajícího člena, operátora T-
Mobile, bude tento projekt pro celoevropskou 
působnost zastaven.  
     SIMPay byl založen 4 hlavními globálními 
mobilními operátory, Vodafone, Orange, Telefónica a 
T-Mobile, k podpoře mikro-plateb (částky do 10 
EUR). Úhrady m-plateb by se hradily z telefonních 
účtů nebo předplacených karet , spolupráce 
operátorů měla zajišťovat celoevropskou působnost. 
Podmínkou účasti mobilního telefonu v systému 
SIMPay byla registrace SIM karty. SIMPay, který 
chtěl využít potenciálu 280 mil. zákazníků, zahájil 
činnost ve Španělsku, a zamýšlel rozvoj v UK a Belgii. 
Cílové platby zahrnovaly platby za parkování, mýtné, 
jízdné v taxi, nakupování na mobilních portálech, 
internetu nebo v reálném světě, dále dobíjení mobilů. 
     Po 18 měsících vývoje budou dosažené výsledky 
a intelektuální vlastnictví použity jednotlivými 
operátory na národních úrovních, bez naděje na 
celoevropské propojení. Na druhé straně, zrušení 
globálního projektu může povzbudit individuální 
národní projekty, které čekaly na nastavení 
standardu pro m-platby vzhledem k očekávanému 
globálnímu nasazení. T-Mobile se chce zaměřit na 
projekt Web'n'Walk, umožňující uživatelům přístup 
na internet bez potřeby registrace. 
     Také další společnost na poli m-plateb ukončila 
svou činnost. Obdobnou aplikaci pro mikroplatby 
vyvinula společnost paybox, založená v r. 2000 
mobilními operátory pro spolupráci s finančními 
domy v Německu, UK a Rakousku. Platby jsou 
podmíněny registrací a napojením SIM karty na 
bankovní účet. Po zdárném rozběhu a zavedení 
aplikace také tato společnost v létě r. 2004 ohlásila 
ukončení aktivit v Německu (kde se podílela i 
společnost AUDI a MasterCard), UK a Švédsku. 
Činnost payboxu zůstala zachována v Rakousku, kde 
je podporována operátorem Mobilkom Austria. 
     Ve vztahu k platebním kartám jsou zajímavé 
aktivity společnosti Mobipay, založené v r. 2000 na 
kooperativním modelu mezi španělskými finančními 
institucemi a operátory Telefónica Móviles, Vodafone 
and Amena. V jejich projektu může být platebním 
prostředkem standardní nebo virtuální debetní, 
kreditní nebo předplacená platební karta. Poslední 
zprávy o projektu jsou však z listopadu 2004. 
Výsledky pilotního projektu jako obvykle zveřejněny 
nebyly.  
     Podstatných úspěchů k proniknutí do trhu s 
potenciálem miliard eur zřejmě bude dosaženo až 
podnikateli s vizemi podporovanými silnými 
ambicemi, a ne zaměstnanci dozorovanými 
koordinačnímu výbory.  
 
cardmag*ft|research 
 
 
 

Karty s tištěnými elektronickými 
displeji 

 

Společnost AVESO Technology, která se 
osamostatnila v r. 2004 od Dow Chemical Company v 
Minnesotě, ohlásila revoluční vývoj elektronického 
displeje, který se může vložit do plastové karty. 
Aplikační možnosti jsou velmi široké. 
     Elektronický displej je vytvořen tenkovrstvovou 
technologií (obdoba technologie plošných spojů) a je 
integrován s dalšími komponenty - mikroprocesorem, 
zdrojem, anténou pro příjem radiových frekvencí a 
uživatelským interfejsem. Celková tloušťka obvodu je 
zhruba poloviční proti tloušťce karty .        
     Tenké elektronické displeje se mohou masově 
vyrábět unikátní technologií využívající stávajících 
rychlých technik pro tištěné spoje. Ve spojení s 
procesorem a "bezdotykovým" přijímáním informací z 
vnějšího světa (RF) displeje nabízejí řešení 
marketinkových i bezpečnostních problémů v 
platebním styku a dalších aplikací budoucnosti (např. 
označování zboží), kde je zapotřebí ochrana proti 
padělání.  
 
Autentikační čipové karty  
 

Karty s displejem umožní v budoucnosti poskytnout 
široké vrstvě spotřebitelů autentikační nástroj. 
Displej zobrazí jednorázový verifikační kód (OTP) pro 
každou transakci. Využití může být jak pro 
internetové bankovnictví, tak v oblasti platebních 
karet. 

Uživatel natypuje PIN na klávesnici karty 
Vložení PINu aktivuje generování jednorázového 
hesla (OTP) a jeho zobrazení na displeji 
Bezpečná transakce se ukončí natypováním OTP 
spolu s převzetím názvu a čísla karty.  

 
Bezkontaktní platební karty  
 

Karta s displejem umožní vydavatelům nabídnout 
klientům další možnosti zobrazením zůstatku na 
předplacených kartách, získané body ve věrnostním 
programu a to bez náročné maloobchodní 
infrastruktury. Obchodníci (např. čerpací stanice) 
mohou poskytnout novou generaci věrnostních karet 
s personalizovanými údaji, s upozorněním na datum 
konce platnosti akcí, apod.  
     Klient také může sledovat průběh realizované 
transakce s ohledem na ochranu údajů a zabudovaná 
anténa může dále ovlivnit infrastrukturu platebních 
terminálů.  
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Držitel mávne kartou poblíž terminálu.  
Držitel karty také může na displeji sledovat průběh 
realizované transakce a komunikaci karty s 
terminálem probíhající prostřednictvím zabudované 
RF antény. 
 
Zdravotní karty  
 

Čipové karty (jako přirozená náhrada papírových 
Zdravotních knížek), navíc s displejem, mohou  
vyhovět požadavkům na ochranu osobních údajů a 
bezpečnost, spolu se zvýšením efektivnosti, snížení 
administrativních nákladů a usnadnění přístupu 
pacientů k léčebné péči. Inteligentní karta umožní 
přechod mezi různými systémy, a i v off-line zajistí 
přístup k klíčovým záznamům.  
Podle firemních podkladů 
http://www.avesodisplays.com.  
Na stránkách jsou animace vlastností nových karet.  
 
cardmag*ft 
 

Průhledná platební karta  
MasterCard z Komerční banky 

 

Řadu karet s novým ojedinělým průhledným 
designem vydávaných v ČR rozšířila Komerční banka. 
Po ohlášené kartě České spořitelny (Visa Electron 
Student+, viz cardmag č.3/2005) v září 2005 vydala 
KB první čipovou průhlednou platební kartu pro 
mladé lidi a studenty. Kartu mohou získat mladí a 
studující ve věku od 15 do 30 let ke kontu 
Gaudeamus. 

 
     Průhledná karta se svým atraktivním a zajímavým 
designem představuje marketinkový nástroj k 
přilákání nové klientely. Co však nová karta 
representuje po technologické stránce?   
     Jde o další krok dlouhého vývoje plastu pro karty. 
Kartu pro Komerční banku vyrobila firma Giesecke & 
Devrient (www.gi-de.com), která poskytla 

technické údaje o nové kartě.  
     Průhledné (transparentní) karty se vyrábějí běžně 
pro komunikační společnosti, a slouží jako atraktivní 
podklad pro marketinkové série telefonních karet. 
Karty k využití v bankomatech musí být translucentní 
- s prostřední speciální vrstvou schopnou odrážet 
infračervené (IR) paprsky, které s v bankomatech 
používají pro rozpoznání přítomnosti karty ve čtecím 
zařízení a k optickému měření ISO formátu karty. 
     Prostřední vrstva se nazývá IR Blocker, a je lehce 
světle barevně zbarvena. Tato vrstva je obložena 
dvěma foliemi, které jsou potištěny požadovaným 
designem karty, a opatřena magnetickým proužkem. 
Následuje další vrstva z laminovací folie, která se 
přiloží z obou stran a za experimentálně 
vyzkoušeného tlaku a teploty se karta zalaminuje a 
opatří podpisovým proužkem. Vložení čipu 
představuje další mezioperaci.  

     Translucentní karty jsou vyráběny podle 
certifikované technologie v závodech G&D Mexiku. 
Příprava barevnosti designu, výroba vzorku a 
testování jsou technologicky náročnější než u karet 
kompaktních. Na barevnost karty má vliv interakce 
zbarvení IR blockeru s barevným potiskem, tlak a 
teplota laminace. Barevnost karty se musí pečlivě 
připravit.   
     Karta musí odpovídat ISO normě 7810 o době 
užitečné trvanlivosti karty, její tloušťka je standardní, 
je však pružnější, více ohebná. Její nevýhodou je 
opticky vyšší citlivost na otěr.  
     Při návrhu karty musí banka zvážit nová hlediska 
a postupy. Pro výrobu translucentní karty nabízí 
výrobci běžně dostupnou škálu barevných odstínů. 
Pokud vydavatel požaduje design platební karty s 
použitím jiné barvy průhledného plastu, výrobci 
nabízejí i tuto možnost, avšak ze strany objednatele 
musí být garantován minimální odběr v podstatně 
vyšších řádech než je obvyklé u dosavadních karet. 
      Proces schvalování designu takové karty je 
složitější, a to s ohledem na použitou technologii 
"průhledného" plastu. Při schvalování designu 
zpravidla vydavatel požaduje po výrobci 
dodání přímo fyzického vzorku plastu platební karty, 
nikoli jen nátisk nebo cromalin (tak jak postačuje u 
designů pro standardní PVC karty). 
      Do vlastního grafického designu čipové karty 
mohou vstupovat další hlediska jako umístění a barva 
čipu (na stříbrnou kartu stříbrný, na zlatou zlatý čip) 
nebo jeho tvar (čtvercový nebo oválný). Variací 
designu je karta banky ANZ, která odpovídá ISO 
standardům z hlediska kompaktnosti a je tedy 
potištěna krycí barvou kromě středního pruhu, který 
zůstává průhledný a dodává kartě neobvyklého 
vzhledu.  
     Vývoj materiálů jde však dál a přináší další 
podkladové materiály. Klasické i translucentní 
platební karty se vyrábějí z PVC (Polyvinylchlorid), 
který má trvanlivost 3 roky a zachová si vlastnosti do 
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75o C. Karty se stejnou trvanlivostí a zvýšenou 
odolností proti otěru  jsou vyrobeny z ABS 
(Acrylnitril-Butadien-Styren); trvanlivost 3 roky a 
odolnost do 100o C. Karty z PC (polycarbon) na 
poklep „zvoní“ a mají zvýšenou trvanlivost až na 10 
let; proto jsou vhodné na identifikační karty a odolají 
teplotě až do 140o C. Snaha o snadné odstranění 
neplatných karet vedla k vývoji "kompostovatelných" 
karet z materiálu PETG (Polyetylenglycol) nebo PETP 
(Polyetylenpolyester) s trvanlivostí 5 - 10 let a 
odolností do 95o C; tyto karty však nelze 
embossovat, praskají a proto se při vydávání 

platebních karet neuplatnily. 
     Závěrem několik vzorků translucentních karet a 
tzv. karet s Full Face folii, s pokoveným stříbřitým 
povrchem. Tato technologie nahradila postup "hot-
stamping", tj. za tepla nalisovanou stříbrnou folii na 
hotovu kartu, který byl asociacemi před lety zakázán. 
Pomocí stříbrného tisku lze vytvářet zajímavé návrhy 
v celé ploše karty, nebo vytvářet líbivé efekty , 
„prostorové efekty“ 3D, jako např. rozsvícené 
reflektory u automobilů.  
 
cardmag*ft|interní podklady KB a Giesecke & Devrient   
 

Platební karta Maestro nahrazuje 
ve Venezuele potravinové 
stravenky 
 

Venezuelská úvěrová banka (Venezuelan Bank of 
Credit) a TEBCA (organizace pro podporu 
elektronických  transakcí v Caracasu), která odpovídá 
za správu, řízení a rozdělování finančních prostředků 
v rámci venezuelského programu potravinových 
stravenek pro zaměstnance, si vybraly Maestro jako 
preferovanou platební kartu pro elektronické 
převody. Nový program s názvem Bonus Maestro 
bude alternativou k dosud běžně používaným 
papírovým potravinovým stravenkám, poskytovaným 
podle venezuelského zákona o stravování 
zaměstnanců. Podle tohoto zákona mají pracovníci, 
kteří vydělávají méně než třetinu minimální mzdy, 
nárok na finanční dávku určenou na nákup potravin.  
„Spuštění programu Bonus Maestro ve Venezuele je 
významným milníkem v úsilí proniknout s platebními 
kartami do nových segmentů,“ uvedl Jose Ramil, 
generální ředitel společnosti MasterCard pro 
Venezuelu. „Používání bezpečné a pohodlné platební 
karty, jakou je Maestro, přinese výhody jak 
zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům a 

obchodníkům,“ dodal Ramil. Mezi výhody programu 
Bonus Maestro pro zaměstnance patří okamžitá 
možnost využití finančních prostředků a vysoká 
bezpečnost a efektivita používání této platební karty 
– ve Venezuele je více než 81 150 obchodů s 
potravinami, které přijímají platební karty Maestro. 
Zaměstnanci si navíc mohou zjistit stav svého účtu 
online nebo na bezplatném telefonickém čísle TEBCA. 
„Nahrazení distribuce papírových kuponů převody 
přes elektronické účty prostřednictvím on-line služby 
TEBCA Online sníží zaměstnavatelům provozní 
náklady a usnadní manipulaci s finančními 
prostředky,“ doplnil Ramil. Program Bonus Maestro v 
současné době využívá již tisícovka venezuelských 
společností. 
     Program Bonus Maestro přináší výhody i 
obchodníkům, neboť svým zákazníkům mohou 
nabídnout další možný způsob platby. O 
Obchodníkům jsou nákupy realizované těmito 
kartami ihned propláceny – snižují se jim 
administrativní náklady a zjednodušuje se proces 
proplácení. 
 
cardmag*ft|research 
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Bezkontaktní technologie dnes a 
zítra  
 
V minulých číslech cardmagu jsme informovali o 
některých pilotních projektech platebních karet, 
umožňujících komunikaci mezi kartou a platebním 
terminálem bez fyzického kontaktu, pouze po 
vzájemném přiblížení. (CardMag 2/2005, 4/2004). 
Vzhledem k tomu, že jde o technologii nepochybně 
otevírající další prostor v používání platebních karet, 
nebo obecněji v bezhotovostních platbách zejména 
v oblasti „malých“ plateb, pokusíme se podat 
souhrnný přehled dostupných informací: 
     MasterCard Int., Visa Int. a American Express 
testují bezkontaktní technologii platebních karet 
zhruba od r. 2002 na řadě pilotních projektů v USA a 
v některých asijských zemích a to ve spolupráci 
s různými kooperanty a subdodavateli. Každá 
z asociací má v současné době vlastní produkt: 
 
      MasterCard Int. Visa Int. AmEx 
 
Produkt      PayPass    Visa Contactless ExpressPay 
 
Pilot      Florida 2003  Malaysia 2004 Arizona 2002 
      Dallas  2003  Taiwan  2004 N.Y. 2002 
      Canada 2005  Malta 2004 
 
MC pilot  PayPass  na Floridě testoval 16 000 karet  
vydaných Chase, Citibank a MBNA po devět měsíců 
na 60 obchodních místech. Projekt v Dallasu 
naprotitomu testoval spolupráci s mobilními telefony 
Nokia. Od prosince 2004 probíhá pilot OneSMART 
PayPass, který kombinuje kontaktní a bezkontaktní 
aplikaci na kartě M/Chip 4 EMV. Na kanadském 
projektu se podílí  Mint Technology Corporation jako 
dodavatel finančně–účetní části projektu a Giesecke 
& Devrient jako dodavatel technologie. 
V listopadu 2005 uvedla americká HSBC Bank na trh 

novou MC debetní kartu 
vybavenou aplikací PayPass. 
Očekává vydat do konce r. 2005 
až jeden milion těchto karet. 
 
 

www.mastercard.com/paypass. 
 
    Visa ve strategické alianci s Royal Philips 
Electronic a spolupráci se Sony Electronic a Infineon 
Technologies představila na bázi své multiaplikační 
Global Platform čipovou kartu Visa Smart Debit 
Credit (VSDC) s bezkontaktní aplikací a to na 
Taiwanu společně s Malaysijským vydavatelem MBF.  
Na Members Meeting 2004 na Maltě Visa Europe 
předvedla bezkontaktní platbu této karty a rovněž 

mobilního telefonu Nokia 3220 
vybaveným modulem NFC (Near 
Field Communication) s POS 
platebním terminálem Ingenico. 
Visa USA očekává, že do konce r. 
2006 bude v USA přijímat 
bezkontaktní karty až 200 000 
obchodních míst (cca 2% 

celkového počtu amerických obchodníků). 
www.visaeu.com/pressandmedia 

 
     American Express umístil bezkontaktní čip jednak 
na kreditní kartu „Blue“, jednak do klíčového 
přívěsku (keyfob). Obojí aplikace umožňuje 
bezkontaktní platbu v některých obchodních místech  
v New Yorku a Arizoně. (7-Eleven, Chevron Texas, 
McDonald´s, Ritz Camera, Sheetz a.j.) 
www65.americanexpress.com/expresspay 
 

     Technologicky jsou všechny 
dosud existující bezkontaktní karty 
založeny na využití mezinárodního 
standardu ISO 14443 (přenos dat 

pomocí radiových frekvencí) na němž se MC a Visa 
dohodly v březnu 2005 a k němuž se následně 
přihlásil i AmEx.  Karta i terminál obsahují příslušné 
elektronické obvody zprostředkovávající přenos 
prostřednictvím zabudovaných miniaturizovaných 
antén,(např. CardMag 1/2003) 
    Bezkontaktní technologie ovšem omezují, resp. 
vylučují použití klasických metod ověření totožnosti 
držitele karty jako je podpis, nebo zadání PIN. 
Řešením je stanovení maximální výše takto 
realizovatelné platby, v USA obvykle USD 25, 
případně povinná autorizace. Vychází z jednoduché 
filosofie určení této technologie pro oblast 
hromadných ale malých plateb, která je dosud 
převážně doménou hotovostních plateb. Ztráta či 
zneužití karty nebo nosiče (klíčenka Amex) proto 
nepředstavuje neúnosné riziko, které bere na sebe 
obvykle v plném rozsahu vydavatel karty.  Volba 
rozsahu on-line autorizací pak umožňuje riziko 
zneužití dále snížit. Stávající produkty charakterizuje 
následující přehled: 
 
MasterCard Int. Visa Int.  AmEx 
 
Produkt  PayPass  Visa Contactless ExpressPay 
 
Autentizace  ne pod 25 USD  ne pod 25 USD ne 
držitele    nebo limit karty  
    (pak PIN) 
 
Autorizace v USA všechny  podlimitní ne ne  
  transakce 
 
Odpovědnost  ne  podle pravidel  ne 

 
Bezkontaktní platební karty jsou tedy v současné 
době v rutinním provozu u několika 
severoamerických vydavatelů. Kromě výše 
uvedených jsou to ještě: J.P. Morgan Chase – přední 
vydavatel kreditních karet v USA - začal vkládat 
modul pro bezkontaktní čtení na své magnetické 
karty MC i Visa a plánuje vydání osmi milionů 
takových karet během prvého čtvrtletí 2006.  
Citibank New York ohlásila vydávání „keyfobs“ 
PayPass pro 2,5 milionu svých držitelů debetních i 
kreditních karet.     Bezkontaktní karty vydává v USA 
rovněž GE Consumer Finance, Keybank a již zmíněná 
MBNA. 
     Využití bezkontaktní technologie v platebních 
kartách je tedy, nepočítáme-li pokusné projekty 
v Asii, zatím omezeno na USA. Pro Evropu by měly 
platit stejné důvody pro zavádění, zejména možnost 
infiltrace karet do oblasti malých ale hromadných 
plateb kde dosud vládne hotovost. Na rozdíl od 
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dalších místech. Vzhledem k tomu, že v rámci 
European Payments Council je pro završení konverze 
na EMV stanoven termín 2010, lze jen těžko 
očekávat jiné významnější technologické aktivity 
evropských vydavatelů karet před tímto termínem. 
 
cardmag*mz|MC, Visa, AmEx  
  

amerických vydavatelů jsou však evropští zřejmě 
v současné době zaměřeni na jiné prioritní projekty, 
zejména zvýšení bezpečnosti karet proti podvodům a 
s tím související přechod na čipovou technologii EMV, 
který si vyžádá podstatný díl z disponibilních 
investičních prostředků a je významně tlačen 
evropským projektem SEPA o kterém referujeme na 

BEZPEČNOST 
Bezpečnostní řešení NCR získalo 
ocenění “inovace roku“ 
 

V letošním hodnocení The Banker Technology 
Awards byla NCR oceněna ve dvou kategoriích: 
„Fraud Prevention” a „Innovation of the Year”. NCR 
získává toto prestižní ocenění časopisu The Banker 
již třetí rok za sebou, pokaždé v oblasti technologií 
pro self-service. Letos poprvé však získala NCR 
nejvyšší cenu - Inovace roku.  
 
Ceny The Banker jsou udělovány za špičkový 
produkt, inovaci nebo úspěch ve finančních 
technologiích. Letos porota ocenila jedinečné 
technologické řešení NCR, Intelligent Fraud Detection 

(IFD), určené k 
ochraně bankomatů 
před zneužitím. Řešení 
NCR je jediným svého 
druhu, které chrání 
karty, hotovost a PIN 
před krádeží.  
     Intelligent Fraud 
Detection (IFD) je 
účinným prostředkem 
k boji s kriminalitou 
na bankomatech. Je 
určen k odhalení 

nelegálních zařízení, která zloději instalují na ATM, 
jako jsou falešné čelní stěny, kamery, zařízení 
instalované do čtečky karet nebo do vydavače 
bankovek.  
     IFD monitoruje a identifikuje pokusy o umístění 
těchto zařízení,  bez ohledu na materiál, ze kterého 
jsou vyrobeny. Ještě než dojde k vlastnímu podvodu, 
IFD vyšle bance automatické upozornění. Banka pak 

může učinit potřebné 
kroky, například 
vyřadit bankomat 
z provozu, upozornit 
servisní obsluhu, 
personál pobočky nebo 
přivolat policii. Protože 
technologie NCR 
zaznamenává čas 
umístění i odstranění 
podvodného zařízení z 
bankomatu, může 
banka zjistit, které 

karty byly použity v době, kdy bylo nelegální zařízení 
aktivní a přijmout příslušná opatření. 
 
cardmag*rk|NCR ČR 
 

Představujeme logo  
bezpečnostního výboru sbk 

 

Logo bude využíváno zejména v rámci vnitřní 
komunikace SBK. 
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Jak nabízet nejdražší karty  

 

Pro klienty, jejichž výdaje významně přesahují 
průměr, jsou v kartovém portfoliu vydavatelských 
společností připravovány tzv. "premium cards" , tj. 
luxusní karty spojené se službami s vysokou přidanou 
hodnotou. Problémem je, jak tyto karty klientům s 
vysokým osobním příjmem nabízet. Jejich 
propagování v masových mediích by jim ubíralo na 
výjimečnosti a na druhé straně klientům s 
nadprůměrnými výdaji nelze nabídky na tyto karty 
posílat poštou. Vydávající společnosti přijaly k těmto 
VIP klientům zvláštní přístup a vybraným klientům 
jsou tyto karty nabízeny individuálně jako "upgrade" 
stávající druhu karty. Podívejme se na přehled 
vydávaných nejdražších, samozřejmě kreditních, 
karet a jejich střídmý design. Výhody těchto karet v 
podobě zajištěných doprovodných doplňkových 
služeb mohou být inspirací pro zavádění obdobných 
služeb v České republice.  
     Na trhu VIP karet vede svými produkty American 
Express vzhledem ke svým možnostem 
shromažďovat informace o perspektivních klientech v 
síti svých exkluzivních obchodníků (Service 
Establishments). Získané informace mohou být 
použity k pobídce klientů k upgradu jejich karty.  
 

Centurion, American Express, roční poplatek $ 2 500  

     Karta často nazývaná "černá karta", nabízí 
partnerství se šesti soukromými leteckými 
společnostmi, které jako přidanou hodnotu nabízejí 
další hodiny letového času, catering na palubě, 
telefonní službu FlightPhone a letecké míle. Cílovou 
skupinou jsou malé společnosti a klienti s ročními 
výdaji kolem $250 000. U hotelových řetězců, včetně  
Mandarin Oriental a Ritz Carlton, jsou zdarma 
poskytovány pokoje vyšší kvality (room upgrade) a 
požadovaného standardu. Další předností prestižní 
karty Centurion je automatické zařazení držitele karty 
do VIP programů půjčoven aut Hertz a AVIS, volný 
přístup do letištních salónků pro držitele karty a jeho 
hosta, nepřetržitou osobní hotelovou službu a 
osobního cestovního poradce k plánování cest a 
sledování programů Frequent Flyer a věrnostních 
programů leteckých společností. Automaticky jsou 
zahrnuty výhody karty Platinum.  
 
 
 

Stratus Rewards VISA, U.S.Bank, roční poplatek $ 1 500  

 
      "Bílá karta" nabízí partnerství se dvěma 
soukromými leteckými společnostmi, Marquis Jet a 
Executive Jet, které jako přidanou hodnotu nabízejí 
uprgade v podobě prodloužení letového času, slevy a 
zdarma dopravu limusinou. Držitelé těchto karet mají 
nepřetržitou službu hotelové služby, leteckých 
salonků na většině letišť bez poplatků a celosvětový 
přístup k výměnným domům a bytům. K životnímu 
stylu patří členství v klubech Marco Polo a Cirge 
společnosti Sony. 
 

Chairman MasterCard, Citigroup, roční poplatek $ 400  

 
     Držitelé této elegantní karty mohou získávat 
věrnostní body jak za nákupy, tak za letecké míle u 
všech leteckých společností, bez omezení počtu 
získaných bodů. Body slouží na nákup různého zboží 
a "zážitků", včetně letecké dopravy. Při platbě kartou 
Chairman za leteckou přepravu má držitel nárok na 
další volnou letenku. Do výbavy karty patří karta také 
karta Priority Card ke vstupu do více než 450 
letištních salónků. Při platbě kartou Chairman za 
letenku u partnerské letecké společnosti má držitel 
nárok na ubytování v déle 3 dnů, a to až do hodnoty 
$900, u některého partnerského hotelu. Současně 
jsou v těchto hotelech nabízeny rozšířené hotelové 
služby a automatický upgrade pokoje. 

TRENDY 
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Platinum, American Express, roční poplatek $395 

 
 
     Pokud držitel karty Platinum zakoupí letenku do 
první nebo business třídy prostřednictvím služby 
American Express Platinum travel Service u některé z 
18 leteckých spolupracujících společností, pak získá 
volné letenky pro doprovázející osoby. Dále mají 
volný přístup do salonků společností Continental, 
Delta a Northwest Airlines. Mezi další přínosy patří 
přednostní celosvětový přístup do vil, hotelů a 
rekreačních resortů s dalšími dárky a výhodami. Při 
využití lodní dopravy, mezi výhody patří kredit $300 
na útratu na palubě a večeře s kapitánem. Držitelé 
dostávají pozvání na speciální akce, výhody VIP 
přednostních nákupů v top obchodních domech a 
volné tréninkové lekce v Equinox Health klubech. 

Diners Club Carte Blanche Mastercard, roční poplatek $300 

 
     Od května 2005 byla na karty Diners Club Carte 
Blanche v USA přidána známka a hologram 
MasterCardu. Jde o kreditní kartu s 30 denním 
úvěrem a rozšířeným balíčkem výhod. Spojení s 
Mastercardem přineslo držitelům celosvětové 
rozšíření míst uplatnění karet z 8 na 24 miliónů 
obchodních lokací; Mastercard zvýšil svůj roční objem 
o 10 miliard USD. 
Výhody zahrnují volné letenky pro doprovodné osoby 
na linkách British Airways a přístup do 80 
mezinárodních salonků. Přednostní péče v hotelích s 
poskytnutím mobilních telefonů je standardem. 
Držitelé karet mají dále zajištěn přístup na nejlepší 
světová golfová hřiště.  
 
cardmag*ft 

ROZHOVOR 
Vážení čtenáři, 
na této stránce Vám v rámci našeho cyklu, kdy představujeme nejvýznamnější subjekty kartového 
odvětví v ČR, přinášime exkluzivní rozhovor s ing. Miloslavem Kozlerem, zástupcem VISA EU pro ČR. 
Pana Miloslava Kozlera jsme oslovili na konci října těsně po tiskové konferenci VISA Teamu pro 
Olympijské hry v Torinu 2006 
 

Roman Kotlán : Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům krátce představil? 
Miloslav Kozler : Skoro 50 let, mám rád legraci, příjemné lidi kolem sebe, úspěchy a výzvy, 
které jsou reálné, mám rád změnu a rodinu.  
 
RK : Prozradíte na sebe jakou máte oblíbenou kuchyni, oblíbený nápoj, oblíbený film či 
filmovou roli, hudbu, emocionálně blízkou zemi, oblíbeného umělce a sport? 
MK : Mám rád čínskou a thajskou kuchyni avšak nepohrdnu lososem na všechny způsoby, 
hlavně jako tatarský biftek či pečený. Když mám hlad tak mi chutná cokoliv, když si můžu 
vybrat tak plody moře. Oblíbený nápoj je víno a pivo a vlastně vše co teče, přesně v tomto 
pořadí. Oblibené filmy jsou pro mne ty, kde hraje Michael Caine, zejména přepis románu 
Frederica Forsytha. Oblíbený herec je Rutger Hauer.  Emocionálně blízká země je pro mne 
Španělsko /červené víno a manana/ oblíbená hudba je klasický rock, také Linkin Park kromě 
poslední kompilace s Jay Z, to je paskvil a slátanina předchozí tvorby. Mám rád i 

Evanescence a monumentální či romantický rock.  Oblíbený sport z aktivního hlediska je chůze, kolo, plaváni, běžky a 
squash, z pasivního hlediska pak hokej, kick box a thai box  a motorky, hlavně silniční.  
 
Náš rozhovor pokračoval následující den na jiném místě v Praze v rámci setkání marketingových 
pracovníků členských bank Visa  v ČR. 
 
RK : Blíží se zimní olympijské hry v Torině 2006, můžete čtenářům přiblížit některé z probíhajících či připravovaných 
aktivit VISA v ČR ? 
MK : Na konci října proběhla tisková konference k představení Team Visa v ČR. Nadějí Teamu Visa je Jakub Janda a 
jeho mentorem je držitel 8 zlatých medailí ze zimních OH, Bjorn Dahlie. Informace o této aktivitě proběhla jak tiskem tak 
všemi TV programy dne 31.10.2005.  Podmínky použití Teamu Visa pro lokální aktivity byly představeny místním 
bankám v průběhu dnešního setkáni. Již probíhá soutěž Visa na podporu používání platebních karet Visa, vítězové 3 VIP 
balíčků obsahujících zájezd pro 2 osoby, VIP, all inclusive budou známí koncem letošního roku. Během 2/11/05 budou 
vyhlášeny výsledky soutěž VOI /Visa Olympic if Imagination/. Do soutěž bylo přihlášeno více než 4000 obrázků z celé 
ČR. Hlavní cenou pro vítěze je opět zájezd na ZOH Torino 2006 pro výherce a doprovod.  
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RK : V poslední době se poměrně často hovořilo o SEPA projektu, můžete krátce představit roli Visa EU resp. přístup 
asociace k dané problematice? 
MK : Podmínky EPC pro platební styk v eurozóně se stále upřesňují. Přestože stávající debetní platební prostředky 
v zásadě vyhovují představám Card Working Group o SEPA, Visa připravila přímo produkt, který vyhovuje doposud 
známým požadavkům SEPA projektu. Tento produkt má specifické parametry, které vyhovují všem známým domácím 
schématům v Evropě a umožní jejich unifikaci v eurozóně, aniž by docházelo k zásadním změnám v jejich parametrech 
jako BIN či délka čísla a EMV specifikace.  

 
RK : Dovolte mi, abych se vrátil k tématu, které několikrát v nedávné minulosti vzbudilo pozornost na čs. trhu - cash 
back. Jaký předpokládáte vývoj? 
MK : Česká Republika je v CEE na špici co se týče používání karet na POS terminálech. Přesto tento podíl je v podstatě 
opačný než u sousedů z původních zemí EU. Cash Back je služba, která by neměla být zisková pro issuera či acquirera, 
ale ani ne ztrátová. Cílem této služby je nabídnout další služby klientům bank a držitelům karet Visa a změnit poměr 
ATM/POS. V USA a UK je tato služba velmi populární a rozšířená. Vzhledem k situaci na karetním trhu v ČR očekávám 
její rychlé rozšíření poté co bude zavedena.   

 
RK : Kromě domácího čs. trhu máte poměrně blízko k dalším trhům. Můžete krátce srovnat Slovensko, Polsko, 
Maďarsko s čs. prostředím? 
MK : Trhy střední Evropy měly v podstatě stejnou startovací pozici. I  přesto je ČR na špici, ne však v absolutních 
číslech. Srovnání s Polskem není možné vzhledem k rozloze a počtu obyvatel.  V absolutních číslech jsme tedy za 
Polskem a před Maďarskem a Slovenskem. V přepočtu na hlavu /per capita/ jsme ale absolutní jednička na CEE trhu a 
máme i další prvenství, nejvyšší POS počet a objem transakcí zahraničními kartami. Věřím, že je to dáno přitažlivostí 
Prahy, příjemnými lidmi a relativně dobrými službami.  Je tu ještě jedna věc, která nás odlišuje od ostatních sousedů, je 
to určitě nadšení, optimismus, kreativita a pozitivní přístup, hlavně ze strany všech, co se zabývají kartami. Důkazem 
toho je jak vysoká penetrace čipových EMV karet a terminálů, ale i několik světových prvenství například v karetním 
designu. 

 
RK : Co chybí čs. trhu a co naopak hodnotíte jako jeho přednost? 
MK : Přednosti trhu  a lidi co ho tvoří jsem již zmiňoval, to co chybí je větší flexibilita uživatelů karet a podpora vedení 
bank i ČNB a MF tomuto platebnímu prostředku. Podíl tzv. government cards je u nás, ale i v sousedních zemích, zcela 
mizivý, přesto zkušenosti z jiných zemí ukazují jak je to úsporné.  Oblast government cards je však na zcela 
samostatnou kapitolu. 
 
RK : Dovolte mi, abych Vám poděkoval za rozhovor a popřál mnoho dalších úspěchů ve Vaší tvůrčí práci. 
MK : I já děkuji a těším se na další setkání. 
 
cardmag*rk 

Team Visa Europe 

 

Dne 31. října 2005 představili zástupci VISA EU na 
tiskové konferenci v Praze Jakuba Jandu, 
reprezentanta české výpravy na Olympijských hrách 
v Turíně 2006, jako vybraného čs. sportovce 
patřícího do Teamu Visa Europe. 
     Jakub Janda, narozen 27. dubna 1978, závodí 
za Duklu Frenštát pod Radhoštěm. Mezi světovou 
skokanskou špičku se prosadil zejména v poslední 

sezóně, kdy obsadil na mistrovství světa 2005 druhé 
a třetí místo ve skocích na středním resp. velkém 
můstku. Přední místa obsazoval i v závodech 
světového poháru v Titisee-Neustadtu, Engelbergu a 
Kuopiu. 
     Tiskovou konferenci, která byla uspořádána 
v osobitých prostorách pražského podniku Café La 
Veranda,  moderoval pan Miloslav Kozler, z asociace 
VISA.

 
 
cardmag*rk, visa eu 

MARKETING 
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Marketingové setkání Visa Olympic 
 

Další akcí Visa týdne v ČR bylo marketingové setkání 
zástupců Visa EU a pracovníků marketingových či 
kartových oddělení členských bank na českém trhu. 
Setkání proběhlo v atraktivních prostorách jednoho 
z nejprestižnějších podniků v Praze - Hergetovy 
cihelny na břehu Vltavy. V průběhu dopoledne byly 
představeny plánované aktivity asociace Visa 
v rámci partnerství Visa a Zimních olympijských her 
v Turíně 2006. 
 

     Visa je jedním z předních platebních nástrojů na 
světě a 1,2 miliardy vydaných karet generují ročně 
objem 2,8 trilionů EUR. Karty Visa jsou přijímány na 
24 milionech míst a ve více než milionu bankomatů. 
Více informací najdete na adrese 
www.visaeurope.com a www.soutezvisa.cz .  
 
cardmag*rk, visa eu 

 
Visa Olympiáda fantazie 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Visa Olympiáda 
fantazie“ má svého vítěze za Českou republiku. Do 
Turína pojede Tomáš Staněk. 
 

     Visa, globální partner a oficiální platební systém 
Zimních olympijských her v Turíně 2006, oznámila 
2.listopadu 2005 vítěze českého kola mezinárodní 
výtvarné soutěže pro mládež nazvané „Visa 
Olympiáda fantazie“.  

Vítězem se stal Tomáš Staněk (12 let), jehož výkres 
udělal na porotce největší dojem. Tomáš Staněk 
stráví za odměnu spolu s otcem několik dnů v dějišti 
Zimních  olympijských her v Turíně. 
   

     Porota, v níž nechyběl zástupce Visa - Miloslav 
Kozler, obdržela k uzávěrce soutěže, která byla 
15.září 2005, téměř 4100 přihlášek. Školáci ve věku 
od 9 do 13 let byli vyzvání, aby zapojili svou fantazii 
a vytvořili originální vlajku zimního olympijského 
sportu, v němž by nejraději soutěžili … více informací 
najdete na adrese www.visaolympiadafantazie.cz 
     Visa se stala partnerem olympijských her v roce 
1986 a od té doby sponzorovala letní olympiády 
v Soulu, Barceloně, Atlantě, Sydney, Athénách a 
zimní olympiády v Calgary, Albertville, Lillehammeru, 
Naganu, Salt Lake City. Zimní olympijské hry 
v Turíně 2006 proběhnou od 10. do 26. února 2006. 
 

 
 
cardmag*rk, visa  
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Kampaň MasterCard 

 

MasterCard Europe ve spolupráci s reklamní agenturou McCann Erickson připravil pro český trh na podzimní 
období letošního roku pro držitele platebních karet  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro kampaně na 
podporu používání těchto platebních karet.    
     Kampaně jsou zaměřeny nejenom na přímou aktivaci držitelů karet, ale také na jejich vzdělávání.  
     “V rámci vzděláváni jsme se zaměřili jak na místa, kde je placení kartami již tradičnější (obchody s 
potravinami, elektronikou, čerpací stanice), ale také na ta obchodní místa, kde podle posledních kvalitativních 
výzkumů spotřebitelé neočekávají, že zde mohou platit kartou (domácí potřeby, obchody se zvířaty či nábytek). V 
tisku byla využita ikonografická kreativní cesta, kdy pro danou formu komunikace jsou použity konkrétní elementy 
v barvách loga MasterCard. Tato cesta nejenom, že úspěšně podporuje vzděláváni držitelů, ale také silně 
podporuje povědomí o značce, díky specifické a zajímavé formě kreativity.“ říká Klaudie Tóthová, zodpovědná za 
marketingové aktivity MC v ČR. 
     Jako další aktivita připravená společností MasterCard je aktivační  Zimní kampaň pro držitele. Tak jako každým 
rokem se společnost MasterCard zaměřuje na předvánoční období, kdy vzrůstá ev. nákupní horečka a držitelé jsou 
motivováni k častějšímu používání platebních karet  formou zajímavých výher, jako jsou zájezdy do zahraničí, 
nabiti účtu s kartou hotovosti či v minulosti možnost výhry automobilu. Celá promo aktivita je podpořená nejenom 
v nadlinkové komunikaci - tisk, rádio - ale také přímo v místě prodeje - tzv. instore komunikací. 
     Pro rok 2006 připravuje společnost MasterCard další vzdělávací či aktivační kampaně, které se ponesou v 
duchu mistrovství světa ve fotbale (World Cup 2006 v Německu). 
 
cardmag*rk/MasterCard Europe ČR 
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Diners Club Global Vision 

 

Společnost Diners Club 
Č e s k á  r e p u b l i k a 
uspořádala v polovině 
l i s topadu premiérovou 
prezentaci Global Vision, 
jedné z významných služeb 

společnosti Diners Club International. Společnost 
DCC představila tuto službu v zajímavých 
prostorách pražského design hotelu josef. Byli jsme 
při tom a přinášíme základní informaci o představené 
službě. 
 

     Global Vision je systém vyvinutý společností 
Diners Club International pro zákazníky používající 
produkty DCI pro firemní klientelu – služební karty a 
deponovaný účet. Systém poskytuje univerzální 
nástroj pro kontrolu a řízení firemních výdajů 
realizovaných prostřednictvím produktů Diners Club 
Int.  
     Global Vision je on-line reportingový systém, 
který umožňuje zákazníkům využívat 16 
předdefinovaných reportů a více 50 reportů, které si 
klient definovat dle svých potřeb. Systém také 
umožňuje vytvářet pomocí svých nástrojů reporty 
zcela „šité na míru“ potřebám a požadavkům klientů. 
     Reporty jsou generovány v zúčtovací měně 
klienta (reporty pro karty vydané v ČR jsou 
generovány v CZK) a systém umožňuje pro 
nadnárodní společnosti celkovou rekonciliaci všech 
dat v 9 globálních měnách: 

 
Reporty jsou generovány v jazyce dle požadavku 
klienta v současné době se jedná o angličtinu, 
němčinu, španělštinu. 
     Výhodou Global Vision je, že systém je on-line a 
vyžaduje po klientovi žádné nároky na uložení a 
správu dat, download reportů a zabezpečení 
systému. Společnost pouze definuje, které reporty 
požaduje, případně vytvoří vlastní reporty 
z kombinace více než 500 údajů o transakcích a 
klientovi, které jsou v rámci systému k dispozici. DCI 
pak automaticky tyto reporty generuje a zasílá 

klientům do „Mailboxu“, který je v rámci systému pro 
klienta zřízen. V případě požadavku klienta jsou tyto 
reporty zasílány na jím definovanou e-mailovou 
adresu. 
     Global Vision je také schopen vytvářet datové 
soubory, které klient může nahrát do svého vlastního 
účetního systému či MIS systému. 
      Používání Global Vision poskytuje společnostem 
komplexní přehled o službách nakupovaných 
prostřednictvím platebních karet DC, zvyšuje kontrolu 
o dodržování firemních předpisů o používaní karet a 
dodržování firemní „Travel Policy“ (využívání 
předepsaných dodavatelů) a v neposlední řadě 
poskytuje kvalitní podklady pro případné vyjednávání 
s dodavateli o cenách. 
     Více informací o Diners Club Global Vision včetně 
demoverze tohoto systému naleznete na www 
adrese  
www.dinersclub.com/gbems/sell/gv.htm   
 

Ukázka reportů: 

 

carmag*rk|Diners Club Czech 
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MUZO změnilo název na Global 
Payments Europe 
 

 Rozhodnutím mimořádné 
valné hromady, konané 
31. srpna 2005, došlo ke 
změně názvu společnosti 

MUZO na Global Payments Europe. Tato změna má 
zásadně posílit vnímání firmy jako evropské centrály 
Global Payments na trzích západní i východní Evropy. 
Zavedená značka MUZO, v ČR vnímaná jako 
synonymum  platebních karet a spolehlivého 
procesingu, z našeho trhu nezmizí docela. Firma ji 
bude i nadále používat jako produktovou značku ve 
spojení se zavedenými a osvědčenými produkty, 
například Pay MUZO či MUZO Secure. Společnost 
Global Payments Europe zároveň představila novou 
webovou  prezentaci v českém jazyce na 
www.globalpaymentsinc.com. Ve snaze vyjít 
vstříc potřebám klientů otevřela společnost Global 
Payments Europe již druhou zahraniční pobočku, po 
Bratislavě následovala Moskva. 
 
Global Payments v ruském credit bureau 
 

     Global Payments oznámil, že jím majoritně 
vlastněná společnost Global Payments Europe 
(dříve MUZO) uzavřela dohodu o nákupu 50% podílu 
ve společnosti BKI Scoring.ru LLC. Tato ruská 
společnost poskytuje služby úvěrového registru 
ruským finančním institucím. 
 
Reklamní kampaň v bankomatech  
 

Společnost Euronet Worldwide oznámila, že na 
vybraných bankomatech, které provozuje v ČR, běží 
reklamní kampaň pro společnost LMC (společnost 
LMC, s.r.o., vlastní Ing. Libor Malý) a její webovou 
službu www.jobs.cz . Bankomaty Euronet tak slouží 
jako marketingový kanál v místech, kde může 
reklama efektivně oslovit cílovou skupinu lidí. 
Reklama pro LMC běží na 68 bankomatech 
prostřednictvím sekvence autorizačních obrazovek na 
displeji bankomatů, byla zahájena 1. října na všech 
vybraných ATM najednou a bude probíhat nejméně 
do konce října. 
 
Počet bankomatů pro nevidomé 
dosáhl 23 
 

Po zprovoznění prvního 
b a n k o m a t u  p r o 
nevidomé letos v 

březnu rozšířila Česká spořitelna počet ATM pro 
nevidomé a slabozraké klienty i v dalších městech na 
23. Dalších 6 chce ve spolupráci s firmou NCR a 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých 
zprovoznit do konce roku. Bankomaty jsou v 
pobočkách v Praze, Kladně, Českých Budějovicích, 
Kaplici, Vimperku, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad 

Labem, Liberci, Hrádku nad Nisou, Litoměřicích, 
Pardubicích, Poličce, Brně, Znojmě, Ostravě a 
Olomouci. 
 
ATM Raiffeisenbank podporují 
čipovou technologii 
 

Raiffeisenbank je jednou z prvních domácích bank, 
která dokončila zavedení čipové technologie do celé 
své bankomatové sítě. Držitelů platebních karet se 
změna při používání bankomatu nedotkne, využití 
ATM však bude bezpečnější. Banka zároveň zvýšila 
bezpečnost bankomatů instalací nových 
bezpečnostních prvků. Tato ochrana snižuje riziko 
zneužití karet falešnými čtečkami. 
 
Nová značka Visa Commercial 
 

Visa International představila 
novou značku Visa Commercial, 
která se bude používat k označení 
platebních produktů a informačních 
služeb určených pro podniky a 

státní správu. Je to poprvé, co budou mít produkty 
Visa určené pro komerční 
s f é r u  s a m o s t a t n o u 
identitu, která zastřeší 
široké portfolio komerčních 
řešení. Ke komunikaci 
nového loga Visa využije 
všech svých regionálních i 
globálních projektů, například sponzoring, 
marketingové a co-brandové aktivity. 
 
EK schválila koupi CCS společností 
Advent 

Evropská komise schválila koupi české společnosti 
CCS americkou firmou Advent International. 
     Transakce podléhala zjednodušenému přezkumu 
a EK proti ní nemá námitky. Společnost CCS se 
zabývá především zprostředkováním nákupu 
pohonných hmot a dalšího zboží u čerpacích stanic. 
 
Vyšší odpovědnost ČS při ztrátě 
karty  
 

Od 15. října 2005 ručí Česká spořitelna za všechny 
transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou 
od okamžiku, kdy klient kartu zablokuje. Banka tak 
ruší dosavadní pravidlo, kdy ručila za transakce 
kartou od půlnoci dne, ve kterém klient nahlásil 
blokaci karty. 

KOMENTÁŘ 
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Portugalsko, stát v jihozápadní Evropě, sousedí se Španělskem a Atlantikem pobřežím o 
délce 1800 km. Severní část je hornatá, jižní rovinatá s mírným přímořským podnebím. 
Portugalsko zaujímá rozlohu 92,391 km2, s počtem obyvatelstva 10 566 212 (odhad 
2005, do země se stěhuje 35 000 migrantů ročně). Portugalsko je zakládající stát NATO a 
do Evropské Unie vstoupilo v 1986, a v druhém pololetí 2005 předsedá Výboru ministrů 

Rady Evropy. Srovnání ekonomik uvádí tabulka (Zdroj: EFMA, CIA Fact Book). 
 

 
 
 
Ekonomika a finance 

 

Portugalský finanční systém je uspořádán přehledně a funkce jeho institucí znázorňuje schéma. 

 
 
 

PROFIL ZEMĚ - PORTUGALSKO 
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Bankovní sektor prošel dramatickou změnou v 80. letech 20. stol., kdy proběhla liberalizace zákonů s následnou 
privatizací dosud státních bank, která měla za důsledek vstup zahraničních bank. Pět největších bank v 
historickém pohledu: 
 
CGD - Caixa Geral de DEPÓSITOS - Hlavní portugalská finanční skupina zahájila činnost v 1876 a vždy byla 

součástí veřejného sektoru. 
Millenium BCP - První velká neveřejná banka v Portugalsku, vznikla v 1985 při liberalizaci národního finančního 

trhu. Slučováním a koupí dosáhla významného růstu. 
BES - Banco Espirito Santo - Založena v 1937 rodinou Espirito Santo, po revoluci 25.dubna 1974 znárodněna 

(spolu s dalšími významnými odvětvími). Koncem 80. let se banka vrátila rodině. Banka BES investuje do 
dalšího růstu. 

Totta Santander - Zahájila činnost v 1969 a je vlastněna španělskou skupinou Santander.  Obdobně jako jiné 
soukromé banky byla znárodněna po revoluci v r. 1974 a vrácena do soukromého sektoru při finanční 
liberalizaci koncem 80. let. 

BPI - Banco Portugués de Investimento - Založena v 1985 a etablovala se ve vlně privatizací na konci 80. let. 
Obdobně jako BCP banka založila strategický růst na slučování a nákupech. 

 
 
Platební karty 
 

Ve Portugalsku se používá téměř 17 mil. platebních karet (2004), tj. 1,6 karty/obyvatele; přihlédneme-li k 
výdělečně aktivní populaci, jedná se o rozšíření 2,4 karty/na obyvatele starší 15 let a mladší 65 let (věk odchodu 
do důchodu). Jde o osmý největší trh v západní Evropě s nadprůměrným počtem vydaných karet na osobu. Velmi 
jsou oblíbené debetní karty, s podílem 66 %. Elektronické peněženky byly vydány v počtu ½ miliónu, ale ne 
všechny byly aktivovány, takže v 2004 s nimi bylo provedeno jen 490 000 plateb. 
 

Nejrozšířenější jsou debetní karty VISA Electron, a VISA zůstává oblíbenou známkou i pro kreditní a charge karty. 
Počet karet MasterCard se od 2002 zvyšuje, ale tvoří jen 20% všech karet. T&E karty se na trhu podílejí jen 1 % 
a jsou převážně kreditní.  
 

Počet transakcí dosáhl 655 mil., debetní karty se podílely 80 %. Platby rostly rychleji než nárůst počtu karet, 
protože si držitelé zvykají je více používat k platbám než pouze k výběrům hotovosti. Průměrná hodnota transakce 
u debetních karet byla €26, mnohem nižší než západoevropský průměr (€36); bankovní, charge a kreditní karty 
dosáhly hodnoty průměrné transakce téměř €40. Nejvyšší je průměr částky transakce na T&Ekarty ve výši €150.  
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Infrastruktura 
 

Portugalský bankovní sektor přistoupil k opatřením 
v oblasti standardizace tuzemského retailového 
platebního systému. Spoluprací mezi bankami 
vznikla společná síť bankomatů a prodejních 
terminálů pod názvem Multibanco. Národní diskuse 
a rozhodování probíhá na úrovni CISP (Komise pro 
mezibankovní koordinaci platebních systémů)). 
Portugalská tuzemská síť bankomatů je sdílená a 
provozuje ji pod názvem Multibanco společnost 
SIBS, s dohledem Banco de Portugal. Do provozu 
byla uvedena v roce 1985 (71 bankomatů), počet 1 
000 byl dosažen v 1990. V Portugalsku je 
instalováno na 9 700 bankomatů (vysoká hustota 

bankomatů představuje 4 % evropských bankomatů; srov. s turistickým Švýcarskem, kde je 5 250 bankomatů a 
Českem s 2 850 bankomaty). Dalšímu růstu brání provozní náklady, nasycení trhu a rozvoj dalších distribučních 
kanálů.  
 
V síti Multibanco je zajištěna úplná interoperabilita mezi všemi 32 bankami, které se do sítě zapojily a umožňuje 
vedle výběru hotovosti provádění dalších operací. (Vlastní malé sítě, asi 14% bankomatů, provozují banky CGD, 
BES a zemědělská banka).  
V současné době nejsou klientům účtovány žádné poplatky za využívání dalších služeb, včetně nebankovních : 

dotazy na zůstatek na účtu a potvrzení o poslední provedené transakci, 
změnu PINu, 
platby (např. za služby jako vodné a stočné, plyn, elektřina, telefon apod.), 
přímá inkasa (včetně povolení inkasa a nastavování dalších parametrů), 
mezibankovní elektronické převody, 
žádost o vydání šekové knížky, 
službu Telemultibanco (některé operace lze provádět i prostřednictvím mobilního telefonu), 
elektronickou peněženku Multibanco (PMB), 
službu Via Verde, 
službu Via Card (platební nástroj, který slouží k úhradě mýtného), 
prodej jízdenek na vlak,  
prodej vstupenek. 

Celkový počet transakcí v bankomatech Multibanco  r. 2003 byl 55 mil. v následujícím členění: 

 

27 mil. výběrů 

16 mil. dotazů na zůstatek 

10 mil. plateb 

1,3 mil. ostatní 
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Portugalci vybírají z bankomatů velmi nízkou průměrnou částku (63 Eur), ale ve velkém objemu. V 2003 obrat 
na bankomatech dosáhl 27 mld. Eur, tj. 21 % HDP, třetí největší v západní Evropě. Síť bankomatů je řízena 
centrálním IBM počítačem, softwarem společnosti SIBS, s protokolem X.25 (86 % ATM), dodavatelem jsou 
výrobci De La Rue (74 %), Diebold (17 %), Wincor Nixdorf (6%), NCR a Fujitsu. 
 
Přijímání karet 

 

Síť on-line platebních terminálů v počtu 137 000 provozuje Multibanco s téměř 100% autorizací. Zpracovatelem 
debetních karet je banka Unicre a kreditních Banco Portuges de Negócios; Karty Diners Club a JCB zpracovává 
Unicre, zatímco karty American Express banka Millenium BCP. 
 
Prameny a odkazy: 
Národní banka Portugalska (http://www.bportugal.pt/ ), portugalská vláda http://www.portugal.gov.pt/Portal/EN/ ), Národní statistický úřad 
(http://www.ine.pt/index_eng.htm ), SIBS (www.sibs.pt); Handbook IMPLEMENTATION OF EU PAYMENT SYSTEM STANDARDS IN THE CZECH 
REPUBLIC, 2004; Nilson Report June 2005; Banking Automation Bulletin 07-08/2005.  
 
cardmag*ft|research 

 
Monet+, a.s. je softwarovou, projektově 
orientovanou  společností, která se 
specializuje na konzultační služby, vývoj, 
implementaci a podporu vlastních 
sofistikovaných IT systémů, ve kterých se 
nezastupitelně uplatňují čipové karty. 
     MONET+, a.s. je Value Added Reseller 
společnosti Gemplus, předního světového 
výrobce technologie čipových karet. 
 

Technologická orientace: 
• čipové karty, 

• bezpečné systémy elektronických transakcí, 

• kryptografické moduly a řešení pro systémovou bezpečnost. 
 
Aplikační zaměření: 
• platební a věrnostní systémy (SmartShop), 

• aplikace pro elektronické bankovnictví (SmartBanking), 

• karetní subsystémy pro systémy na bázi PKI (SmartPKI), 

• řešení pro oblast státní správy (SmartGovernment). 
 
Obchodní orientace:  
• bankovní sféra, 

• obchodní řetězce, 

• státní správa, 
• korporátní klientela. 
 
Vybrané reference: 
Ahold, a.s. * Benzina, a.s. * Česká spořitelna, a.s. * České dráhy, a.s. * ČSOB, a.s. * Český statistický úřad * 
Delvita, a.s. *  ERPET, s.r.o. * Eurotel Praha, spol. s r.o. * Komerční banka, a.s. * Ministerstvo informatiky ČR  * 
Národní bezpečnostní úřad * Nejvyšší kontrolní úřad * Penzijní fond české spořitelny, a.s. * Poštová banka, a.s. * 
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. * První certifikační autorita, a.s.  * Slovnaft, a.s. * Státní tiskárna cenin, s.p. * 
Synot Tip, a.s.* Tatra banka, a.s.  * Tipsport a.s.  * VÚB, a.s. * Západočeská energetika, a.s., * … 
 
MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín-Štípa 
tel: +420 577 110 411, obchod@monetplus.cz, www.monetplus.cz 
 
cardmag*rk|Monet+ 

PROFIL SPOLEČNOSTI - MONET+ 
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Společnost First Data Corp. (NYSE:FDC) je celosvětovým vedoucím 
poskytovatelem řešení v oblasti elektronického obchodování a plateb pro 
podniky a spotřebitele. Tím, že společnost First Data obsluhuje 4,1 milionu 
obchodních míst, 1 500 vydavatelů karet a miliony spotřebitelů, dodává hnací 
sílu globální ekonomice a umožňuje lidem a podnikům po celém světě lehce, 
rychle a bezpečně nakupovat zboží a služby prostřednictvím jakékoli formy 
placení. Portfolio služeb a řešení této společnosti zahrnuje vydávání karet 

kreditních, debetních, karet privátních značek, inteligentních tzv. „smart” karet nebo karet typu elektronické 
peněženky; zpracování transakcí obchodníků; služby převodu finančních prostředků, zpracování platebních 
příkazů, řešení na ochranu před podvody a autentifikační řešení, šekové záruky a verifikační rešení 
prostřednictvím TeleCheck; stejně tak, jako řešení internetového obchodování a různá řešení pro mobilní telefony. 
Western Union spolu se svojí dceřinnou společností Orlandi Valuta tvoří jednu z největších celosvětových sítí pro 
finanční převody, která má přibližně 242 tis. agenturních zastoupení ve více než 200 státech a teritoriích. STAR 
Network společnosti nabízí akceptaci debetních karet přes PIN v 1,7 mil. bankomatů a maloobchodních 
prevozovnách. Další informace najdete na adrese www.firstdata.com.   

First Data International působí v následujících regionech: 

• Latinská Amerika a Kanada (LAC) 
• Austrálie, Nový Zéland & jižní Asie (ANZSA) 
• Evropa, Blízký východ a Afrika  (EMEA) 
• Čína a severní Asie (CNA) 
 
O společnosti First Data International v regionu EMEA 
 
First Data je vedoucím nezávislým zpracovatelem transakcí v Evropě. Má zastoupení v celém regionu – 
zpracovatelská centra jsou v Německu, Rakousku, Řecku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Slovensku, Španělsku a ve Velké 
Británii.  
 

V Evropě, na Středním východě a v Africe má víc než 5 000 zaměstnanců a více než 100 klientů.   
 

Zpracovatelské centrum pro Českou 
republiku - First Data Slovakia 
 
First Data Slovakia poskytuje komplexní služby v 
oblasti outsourcingu informačních technologií a 
platebních systémů. Vznikla v říjnu 1994 pod názvem 
Autorizačné centrum Slovenska. V roce 2003 se 
firma přejmenovala na Transacty Slovakia a pod 
tímto názvem působila na slovenském trhu přibližně 
dva a půl roku. V roce 2004 získává Transacty 
norská společnost EuroProcessing International. 
V polovině roku 2005 se majoritním vlastníkem 
skupiny EuroProcessing International stala 
společnost First Data International a valná hromada 
v srpnu schválila přejmenování Transacty Slovakia 
na First Data Slovakia.  
V současné době zaměstnává First Data Slovakia 150 
zaměstnanců.  
Zpracovatelské centrum prostřednictvím lokalních 
zastoupení poskytuje služby v České republice, 
Maďarsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku 
a Černé Hoře a Makedonii. 
 
 
 
 
 

 

PROFIL SPOLEČNOSTI - First Data International 
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Hlavní činnosti společnosti First Data International 
 

- On-line autorizace 24×7×365 (MasterCard, VISA, Diners, AmEx) 
- Tuzemský a mezinárodní routing 
- Clearing a settlement transakcí realizovaných prostřednictvím platebních karet 
- Služby Card managementu (debetní, kreditní, věrnostní, karty na čerpání pohonných hmot a karty    
   privátních značek) 
- Personalizace karet (magnetický proužek, čip, identifikační karty, nebankovní karty) 
- Správa a outsourcing sítí bankomatů a platebních terminálů 
- Generování výpisů 
- Generování PIN, tisk obálek s PIN, balení a distribuce 
- Risk monitoring 
- Služby call centra 
- Zvláštní řešení platebních terminálů pro obchodníky (kompletní outsourcing) 
- Technické služby, instalace a testování/certifikace bankomatů a platebních terminálů 
- Vývoj aplikačního software, technická podpora a konzultace 
- Dobíjení přenosných předplacených karet, věrnostní programy, řešení pro e-commerce a m-commerce 

ZA UMĚNÍM 

Na skok do Vídně 
 

Pod titulem "Prorok moderny" se ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu 
(Kunsthistorisches Museum) od 19. října 2005 do 8. ledna 2006 koná výstava z díla 
Francisca de Goyi (1746–1828).  
50 obrazů a 35 kreseb a grafik přibližuje Goyův krutý svět lidského zla, brutality a démonických 
sil. Světoznámý španělský malíř jimi daleko předstihl svou dobu. 
Díky úzké spolupráci s madridskou galerií Prado jsou tu zastoupeny především zápůjčky z této 
největší sbírky Goyových děl, které jsou doplněny dalšími díly z evropských i amerických sbírek.  
 
Kunsthistorisches Museum  
Vídeň 1., Maria-Theresien-Platz  
   

19.10. 2005 - 8.1. 2006  
út - ne 10-18, čt 10-21 
 
 

Francisco Goya y Lucientes je v mnoha ohledech svědkem své epochy.Nejprve  pracuje jako královský malíř 
a oficiální portrétista španělské aristokracie konce 18.-ctého století, žije bezstarostným životem a prožívá své 
lásky.V padesáti jej však potkává strašlivá nemoc, v důsledku níž přichází o sluch.Hluchota ho izoluje od světa a 
stává se tak příčinou toho, že se vydává na výpravu do hloubi tajemného a zneklidňujícího nitra lidské 
duše.Nikdo nezůstává ušetřen jeho výsměchu a zálibě v demaskování pravého stavu věcí.Na obrazech a rytinách 
nelítostně obnažuje lidskou ješitnost a omezenost.Odhaluje pokřivenou duši a zhmotňuje přízraky, které se rodí 

v lidské mysli.K loži člověka 
chorého pýchou, hloupostí a 
závistí přivolává ďábly a 
čarodějnice.Další náměty mu 
dodává krvavá válka Španělů 
s  F r a n c o u z i  ( 1 8 0 8 –
1814).Umělcův pohled promění 
hrůzyplnou skutečnost v díla 
p l n á  d r a m a t i č n o s t i  a 
k ru tos t i . Jeho tvorba  se 
vyznačuje různorodostí  a 
působitostí.  
 

Sto let po Velásquezovi a sto let 
před Picassem se tak stává 
nejvýznamnějším španělským 
malířem.  
Na sklonku svého života vytvořil 
Goya ještě 14 děsivých 
výjevů.Byli nazvány černé 
malířství (Pinturas Negra ). 
Obrazy vyvolávají neobyčejně 
silné pocity tísně a bezmocnosti.  
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TIP NA DRINK 
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ODKAZY 

http://www.rbrlondon.com/  

RBR je konzultační firma, zabývající se v posledních dvou desetiletích strategií a zkušenostmi v retailovém 
bankovnictví, automatizací v bankovnictví a platebními systémy. Posyktují nezávislé poradenství a zasvěcené 
znalosti prostřednictvím published reports, consulting a newsletters . 
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