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… v tomto čísle najdete celou řadu informací a komentářů z aktuálních 
událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí, z oboru technologií a 
bezpečnosti, několik zajímavých tipů našeho magazínu, rozhovor s panem 
Miloslavem Boučkem, ředitelem marketingu a obchodu společnosti Diners 
Club ČR a mnoho dalších zajímavostí ze světa platebních karet.  
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EDITORIAL …  

… cítit to čemu věříte a věřit tomu co cítíte … 
 
  
Tak nějak podobně by se dala interpretovat snaha o posunutí kvality a hodnoty magazín  cardmag 
do vyšší úrovně, snaha o uvedení magazínu cardmag do širšího mediálního povědomí. 
  
Nový cardmag bude svým čtenářům představen již v prvním čísle roku 2007, v novém formátu 
s vlastní grafikou a profesionálním zpracováním. cardmag po několika letech samizdatového 
vydávání   oblékneme do slušivého "outfitu“ moderního střihu. I nadále bude cardmag přinášet 
svým stávajícím i novým čtenářům původní informace, názory, analýzy a komentáře ze světa 
platebních karet a sdílených technologií a oblastí. 
  
cardmag jako jediný odborný magazín o kartách v ČR si s sebou ponese některé tradiční a 
osvědčené rubriky. Navíc rozšíří svůj záběr o informace a zajímavé postřehy, které by svým mírným 
přesahem mohly oslovit nové čtenáře a příznivce magazínu cardmag . V roce 2007 bude cardmag   
vycházet opět jako čtvrtletník, tzn. v únoru, v květnu, v září a v listopadu 2007. Internetová verze 
magazínu bude i nadále v elektronické podobě na www. cardmag.cz. 
  
Plánovaný projekt by nebylo možné realizovat bez podpory partnerů magazínu, jejichž představení a 
profily přinese první - únorové číslo nového magazínu cardmag  .  
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
Předseda SBK 
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SBK ve druhé polovině 90. let  

 
Druhá polovina devadesátých let je již obdobím 
rozvíjejícího se trhu platebních karet v ČR a to jak 
v rámci asociací Eurocard/MasterCard a Visa, tak 
v domácím provozu.  Z českých bank byly řádnými 
členy (Principal Member) asociace Eurocard/
MasterCard Agrobanka Praha, ČSOB, Hypo Bank CZ, 
IPB a KB, řada dalších měla jejich prostřednictvím 
přidružené členství (Associated). Řádnými členy Visa 
Int. byly Bank Austria, Česká spořitelna, ČSOB a 
KB.  V roce 1995 bylo v systému MUZO zapojeno 15 
bank, v provozu bylo 357 bankomatů ve 147 
městech a obcích, měsíčně bylo provedeno kolem půl 
milionu výběrů. Platebních terminálů pěti bank bylo 
připojeno 440, obrat za deset měsíců roku 1995 činil 
téměř 700 mil. Kč. Separátní síť České spořitelny 
tvořilo 800 bankomatů.  
  
Interoperabilitu karet členských bank SBK v síti 
MUZO zajišťoval tzv. tuzemský clearing provozovaný 
od 1.9.1993 v Europay, účetní zpracování jeho 
instrukcí probíhalo prostřednictvím KB v zúčtovacím 
centru ČNB. V r. 1994 se rovněž podařilo zajistit v síti 
akceptaci zahraničních eurošekových karet. 
  
Na rychlém rozvoji trhu platebních karet se 
významně podílelo SBK. Na přelomu let 1995/1996 
mělo Sdružení 28 řádných členů - bank a dva členy 
se statutem pozorovatelů - ČNB a I.S.C.MUZO a.s.. 
Mezi významné aktivity tohoto období patří projekty 
domácího clearingu a elektronické peněženky, 
projekt propojení sítí České spořitelny a MUZO, a 
začátek spolupráce bank SBK se sítí CCS. 
 
SBK také zahajuje vlastní marketingově orientované 
akce, např. periodické vydávání adresáře bankomatů, 
nepříliš úspěšný pokus o adresář obchodních míst 
přijímajících karty a k 1.1.1995 vydává první číslo 
Bulletinu SBK. Významnou měrou se podílí rovněž na 
společné imageové bilboardové reklamní kampani 
značek podporovaných Europay Int. - MasterCard, 
Maestro, Cirrus. 
 
Projekt domácího clearingu - zpracování vzájemných 
transakčních pozic jednotlivých bank - nabídlo 
I.S.C.MUZO v r. 1995, do zkušebního provozu byl 
uveden k 1.6.1996 a následně získán souhlas ČNB 
k přístupu do zúčtovacího centra z tzv. třetí strany 
tvořené I.S.C. MUZO. Zavedení domácího clearingu - 
TCPK - umožnilo odstranit technologickou závislost 
na zpracování v Eurocard.  
  
Společné aktivity členů SBK a MUZO v oblasti 
bezpečnosti karetních plateb vyústily v r. 1996 do 
otevření pilotního projektu databáze rizikových 
obchodníků "Card Fipok“ která se pak stala účinným 
prostředkem hodnocení rizik v oblasti akceptace 
karet - acquiringu. 

Z HISTORIE SBK 
  
Rok 1995 znamenal počátek zapojení SBK do 
projektů v Evropě stále populárnějších elektronických 
peněženek. V ČR se touto problematikou, 
znamenající současně seznamování s čipovou 
technologií, začala zabývat řada nebankovních 
subjektů, proto se SBK obrátilo na ČNB se žádostí o 
stanovení pravidel pro jejich vydávání. Současně byl 
ustaven pracovní "Výbor pro čipové karty“, který 
následně otevřel spolupráci SBK s nebankovní 
Asociací pro čipové karty. K nabídce Europay na 
společný produkt elektronické peněženky Europay 
Express se v r. 1996 připojily pouze AgB Praha, IPB a 

KB. Pod produktovým vedením Europay a 
s technologickou účastí MUZO byl projekt 
s obchodním názvem Clip uveden do pilotního 
provozu v Praze, pro nedostatečný zájem 
akceptačních míst byl v r. 1998 ukončen. Přinesl však 
významné první zkušenosti z práce s čipovou 
technologií, díky němu se pojem elektronická 
peněženka objevil i v právních dokumentech ČNB. 
 
V lednu r. 1998 bylo rovněž ukončeno dlouholeté 
projednávání a technické připravy k propojení sítí 
bankomatů SBK (MUZO) a České spořitelny, a to 
propojením  837 bankomatů ČS a.s. se sítí EC/MC 
čímž se staly všechny bankomaty v ČR přístupné 
všem kartám běžných značek. 
 
Členové SBK se nadále setkávali na pracovních 
seminářích. Po seminářích v září 1994 ve Velkých 
Bílovicích, listopadu 1995 v Praze a  květnu 1996 

v Blansku se do dějin SBK nesmazatelně zapsal 
seminář uspořádaný společně s tzv. Europay Day ve 
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
 
 
 
 

Logo společnosti First Data International (FDI) se v letošním roce často objevuje ve spojení se 
statutem generálního partnera akcí Sdružení pro bankovní karty - sbk. Nejinak je tomu i v případě 
podzimní kartové conference cardforum 2006 v Srní na Šumavě. Jménem cardmag vyzval k bližšímu 
představení společnosti FDI pana Martina Szabo předseda SBK - Roman Kotlán. 
  

cardmag: Martine, začneme asi věcně a stručně ☺ … 
  

Martin Szabo: First Data International sa zaoberá outsourcingom systémov a 
procesov súvisiacich s platbami. Klientmi sú bankové inštitúcie, obchodné reťazce a 
iné nebankové finančné inštitúcie. 
  

cardmag: No vidím, že jste mou výzvu vzal doslova ☺ … tak, aby si přišli na své i 
čtenáři cardmagu, pojďme myšlenky trochu rozvést. Pracujtete pro velkou 
celosvětovou společnost. Nemáte někdy pocit, že po tolika akvizicích se může 
společnost stát velkým nemotorným molochem?  
  

Martin Szabo: Sme globálny líder v tom, čo robíme. V EMEA regióne máme už 
viac ako 6 000 zamestnancov v 27 krajinách sveta a určite sa pamätáte, že naše 
zastúpenie na starom kontinente 5 rokov späť bolo diametrálne odlišné. (Poz. 
autora: spoločnosť pôsobila v UK a mala menej ako 800 ľudí). Na jednej strane rast 
prostredníctvom akvizícií posilňuje našu pozíciu globálneho lídra. Na druhej strane 
práve tento rast výborne dopĺňa našu organizačnú štruktúru a umožňuje nám byť 

lídrom na konkrétnom trhu. Sme firma, v ktorej pracuje každý jeden, ak náš klient potrebuje interakciu technika, 
analytika, či  samotnej prezidentky FDI, tak ju má. Takýmto spôsobom pracujeme a rastieme aj v Českej 
republike. 
  

cardmag: Jaký je hlavní cíl společnosti, ve které pracujete? 
  

Martin Szabo: Cieľom našich aktivít je vytvárať reálnu hodnotu pre klienta a zároveň pre našich akcionárov. 
Poskytovať transakčné služby kdekoľvek, kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom. 
 

cardmag: Můžete být trochu konkrétnější? 
 

Martin Szabo: Hodnotu tvoríme prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s klientom a proaktívnym prístupom k 
jeho aktivitám. Tvorba spoločnej hodnoty je ako pestovanie ovocného stromu. Keď vkladáte do jeho pestovania 
čas, zdroje a znalosti, mali by ste mať úrodu a zároveň víziu reálnej šance, že raz vám vyrastie ovocný sad. 
 

cardmag: Jaká je Vaše osobní role v akvizicích  FDI? 
 

Martin Szabo: Moja hlavná úloha je business development. Pracujem na projektoch s klientami z finančných 
inštitúcií, obchodných reťazcov a telekomunikačných firiem, či už na lokálnej alebo regionálnej úrovni. 
 

cardmag: Všiml jsem si, že ve svých prezentacích uvádíte, že firma FDI není dodavatelem, ale partnerem. Není 
to tak trochu marketingový trik, který by bylo možné použít před několika lety? 
  

Martin Szabo: Nie je to marketingový trik, je to fakt. Na partnera sa môžte spoľahnúť, pomôže vám v ťažkej 
chvíli, podpori vás, a čo je najdôležitejšie, môžete mu veriť. Jednoducho tak myslíme, pracujeme, a preto sme 
trochu iní. V EMEA regióne máme niekoľko desiatok klientov, ktorí nás vnímajú ako rovnocenného partnera a ich 
počet neustále rastie. 
 

cardmag: Pokud si dobře vybavuji některé souvislosti z minulosti, od Vašeho bratislavského centra v roce 2000 
odešlo několik společností. Takže Váš business není dán jenom úspěchy a růstem? 

dnech 20. a 21. listopadu v hotelu Růže v Českém 
Krumlově. Po dnech odborných přednášek (na 
obrázku přednáší již zvěčnělý St. Sofron) se díky 
využití služeb kostymérny místní divadelní scény 
změnil společný večer na setkání s dobou pánů 
z Růže, v inspirativním prostředí historického 
Českého Krumlova jak dokumentuje i náš další 
obrázek.       
 

cardmag | mz 
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Martin Szabo: Áno, máte pravdu, boli to dvaja slovenskí klienti. Bolo to okolo roku 2000, keď začali spravovať 
svoje karty na in-house systémoch. 
 
cardmag: Z jakého důvodu přestali Vaši klienti využívat Vaši společnost pro outsorcing svých kartových aktivit? 
  

Martin Szabo: Položili ste dobrú otázku, ale musíte ju smerovať im.  
  

cardmag: Tak jinak, jste vy osobně schopen identifikovat důvody, které vedly kroky Vašich klientů k odchodu z 
Vašeho processingového centra? 
  

Martin Szabo: Ja si myslím, že môžeme hovoriť o troch základných dôvodoch. Prvým dôvodom bola kvalita 
poskytovaných služieb. V roku 2000 bolo processingové centrum v Bratislave vlastnené bankami. Centrum nebolo 
plne zákaznícky orientované a správalo sa ako nedotknuteľný dodávateľ služieb. Je pravda, že sme reagovali na 
požiadavky bánk, ale neboli sme proaktivní a neprinášali sme klientom nové príležitosti, ako je tomu dnes. A je 
pravdou aj to, že tí, ktorí nepristupovali k svojej každodennej práci s vedomím, že pracujú pre klienta, u nás už 
nepracujú. 
  

Druhým dôvodom na zmenu bola cena. Viem, že už vtedy sme používali základný obchodný prístup – čím viac 
kúpite, tým máte lepšiu cenu. To ale nestačilo. Ak chcete robiť služby za lepšie ceny a zvyšovať kvalitu, tak 
musíte pracovať efektívnejšie. 
 

A musíte byť aj rýchly. Svet sa za posledné roky zrýchlil, aj keď hodina má stále 60 minút už zopár storočí. Čas je 
určite tretím dôvodom. Čas zavedenia novej služby je dnes výrazne dôležitejší ako pred šiestimi rokmi. Čas 
migrácie služieb alebo čas roll out klienta v novej krajine, sú rovnako dôležité, nakoľko svet je rýchlejší a tlak 
konkurencie našich klientov silnejší. Byť rýchlejší môžete byť len na základe skúsenosti, a je jedno, či hovoríme o 
zavedení služieb cardmanagementu alebo o maratóne.  
  

cardmag: Kdy došlo ke změně v přístupu, tzn. ke změně v chápání profesionální role poskytovatele služeb? 
  

Martin Szabo: Až keď klient od nás odišiel, začali sme chápať, čo sme robili zle a mohli robiť lepšie. Vtedy 
začala zmena.  Došlo k zmene akcionárskej štruktúry a začali sme myslieť  a pracovať inak. Dôkazom je aj to, že 
jeden z klientov, o ktorých teraz hovoríme, vníma našu zásadnú zmenu pozitívne. 
 

cardmag: Co vy osobně výrazem - pozitivně -  vnímáte? 
  

Martin Szabo: Ako som hovoril, klient v roku 2000 od nás odmigroval väčšinu služieb do vlastného in-house 
systému. Dnes sa k nám vrátil a poskytujeme mu správu ATM, správu a financovanie POS siete, správu 
debetných a kreditných kariet a doplnkové služby ako je personalizácia kariet, risk monitoring alebo služby call 
centra. Tento fakt je dôkazom toho, že sme sa zmenili a jednoducho sme lepší.   
  

cardmag: Uvedl jste, že kromě kvality služeb a ceny, je výrazným faktorem při rozhodování klienta čas. V jakém 
smyslu? 
  

Martin Szabo: Náš tím v Bratislave s podporou kolegov z rôznych FDI krajín realizoval 30 implementácií alebo 
migrácií inštitúcií. A to len v Strednej a Východnej Európe za posledných 30 mesiacov. Tento výsledok bez 
kvalitných ľudí a ich skúsenosti by bol asi len veľmi optimistickým predpokladom. Mám pre vás jeden príklad, kde 
čas zohrával kľúčovú úlohu. Klient zo segmentu consumer finance chcel začať vydávať karty na novom trhu v 
Rumunsku do 3 mesiacov. Termín sme spolu s klientom splnili. 
  

cardmag: Čtvrt roku je na takový projekt skutečně krátká doba. Zřejmě se jednalo o vyjímečnou záležitost … 
 

Martin Szabo: Každý projekt musí prejsť fázami analýzy, implementácie, testov a uvedenia do živej prevádzky. 
Moja skúsenosť je tá, že ak máte skúsených ľudí a sú splnené základné predpoklady, tak sa dá spraviť 
implementácia do živej prevádzky za krátky čas. Tento klient z Rumunska nám dôveruje na základe vlastnej 
skúsenosti a dnes robí s nami vo viacerých krajinách. 
  

cardmag: Jak vnímáte jednotlivé trhy platebních karet ve střední a východní Evropě. Jaké jsou Vaše další plány? 
 

Martin Szabo: Každý trh  vnímam ako pohár vody, ktorý je naplnený len do polovice. Jedna polovica je plná a 
druhá polovica je prázdna. Je to výzva pre všetkých. Je to miesto, kde môžeme rásť. 
  

cardmag: Je zřejmé, že processingové centrum v Bratislavě se za poslední roky rozrostlo a dnes podporuje 
poměrně velkou část regionu střrední a východní Evropy, včetně České republiky. Co považujete za svůj největší  
úspěch? 
  

Martin Szabo: Za doterajší najväčší úspech našej firmy považujem, že francúzska inštitúcia zo segmentu 
consumer finance si vybrala firmu First Data International za svojho partnera, aby v priebehu nasledujúcich 12 až 
18 mesiacov vytvorila celý rad nových kartových a úverových produktov pre jej zákazníkov v celej Európe, na 
Blízkom východe a v Afrike. Táto skutočnosť ma teši o to viac, že na tomto úspechu som sa podielaľ osobne. 
 

cardmag: Díky za Váš čas a Vaše odpovědi. 
 

Martin Szabo: Ďakujem za rozhovor. 
  

 cardmag | rk  
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Řízení provozu firemních aut může 
být nyní ještě efektivnější díky 
novým funkcím služby CCS 
iMonitor  
 

Již tisíce automobilů v České 
republice využívá portálovou 
s lužbu CCS iMon i tor  pro 
zefektivnění provozu firemních 
vozidel, kterou CCS Česká 

společnost pro platební karty a.s. v létě loňského 
roku rozšířila svou nabídku monitorovacích systémů 
využívajících satelitní síť GPS. V současné době navíc 
spouští nové funkčnosti produktu, které mají za cíl 
další zvýšení uživatelského komfortu a nabídky 
možností nastavení služby dle požadavků zákazníka.  
 

Nejžhavější z aktuálních novinek služby CCS iMonitor 
jsou informace o poloze vozidla na zavolání. Stačí 
zatelefonovat na informační linku produktu a 
zákazník získá přesnou informaci o poslední známé 
poloze vozidla po celé Evropě, což může usnadnit 
dohledání vozu například v případě jeho odcizení 
nebo odtažení. "Mezi další novinky patří mimo jiné 
hromadné sledování více vozů na jedné mapě, 
podrobný itinerář ke každé jízdě, uživatelsky 
nastavitelné alarmy o stavu vozidla nebo definice 
uživatelských bodů v mapových podkladech,“ říká 
Petr Beneš, obchodní ředitel CCS České společnosti 
pro platební karty a.s. 
 

Služba CCS iMonitor představuje dokonalý nástroj 
pro snížení nákladů na provoz firemních vozidel, 
který je díky nízkým pořizovacím nákladům vhodný 
pro každého podnikatele nebo firmu, bez ohledu na 
počet zaměstnanců či vozidel, které firma vlastní. 
Ovládání portálového řešení CCS iMonitor je snadné 
a zákazníka nikterak nezatěžuje starostmi o sběr dat, 
nenutí jej k instalaci a aktualizaci speciálního 
softwaru a nepřináší tak žádné výjimečné nároky na 
vybavení složitou výpočetní technikou. Jeho 
výjimečnost je především v tom, že umožňuje 
p r o s t ř e d n i c t v í m  i n t e r n e t o v é  s t r á n k y 
www.imonitor.cz přistupovat k informacím o 
vozidlech kdykoli a odkudkoli. 
  

Součástí služby iMonitor je mobilní jednotka, kterou 
si zákazník nechá v síti smluvních servisů zabudovat 
do svého vozidla. Mobilní jednotky umístěné ve 
vozidlech s vysokou přesností prostřednictvím 
systému GPS průběžně zaznamenávají polohu vozu 
kdekoli po celé Evropě. Data o pohybu vozu se 
automaticky přenášejí do centrálního počítače služby 
CCS iMonitor, který je zpracuje a připraví pro 
zákazníka. Klient si může sám jednoduše a kdykoli na 
internetu zobrazit údaje o poloze vozidla, alarmových 
stavech nebo historii jízd vozů. Může si rovněž 
vytisknout knihu jízd nebo si nechat službou 
zpracovat další údaje o provozu svých vozidel. 
 

cardmag | rk  
 
 

ACG IT … kvalitou k úspěchu  
 

Firma ACG IT, vedoucí dodavatel na trhu RFID a 
čipových karet získala MasterCard PayPass™certifikát 
pro své ISO/IEC 14443 bezkontaktní řešení. ACG 
rovněž oznamuje, že získala MasterCard Card Quality 

Management (CQM) certifikaci výrobního závodu a 
řízení jakosti ve výrobním procesu. Obě certifikace 
jsou platné od 15.7.2006. 
 

A C G  p ř e d v e d l a  v e  s p o l u p r á c i  s e 
společností  MasterCard tuto technologii včetně 
vlastního řešení personalizace na letošním veletrhu 
Cartes v Paříži. 
  

 cardmag | rk | www.acg-id.com  
 

Česká spořitelna se stala po dvou 
letech znovu absolutním vítězem 
MasterCard Banky roku  

 
Dne 25. října 2006 byly v kostele sv. 
Anny v Praze slavnostně vyhlášeny 
výs ledky j iž  pátého ročníku 
prestižního ocenění MasterCard 
Banka roku. Hlavní cenu ocenění 

MasterCard Banka roku 2006 získala Česká 
spořitelna, která po dvou letech znovu obhájila své 
vítězství v hlavní kategorii. Druhé místo obsadila 
Komerční banka. Třetí místo získala ČSOB. Titul 
Bankéř roku 2006 obhájil generální ředitel a 
předseda představenstva České spořitelny John 
James Stack. Na ocenění Bankéř roku bylo 
nominováno 16 bankéřů, vrcholných představitelů 
bank nominovaných v hlavní kategorii. Porotou byli 
sami nominovaní bankéři, kteří volili vítěze ze svého 
středu.  
 

„Ocenění MasterCard Banka roku představuje pro 
český bankovní trh příležitost, kdy jednotlivé banky a 
finanční instituce dostanou zpětnou vazbu za své 
celoroční úsilí,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel 
MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko 
a Polsko. „Ocenění však není přínosem pouze pro 
finanční ústavy, ale především pro jejich klienty. 
K těm se prostřednictvím MasterCard Banky roku 
dostává objektivní zhodnocení kvality poskytovaných 
finančních produktů a služeb,“ dodal Ján Čarný.  
 

Česká spořitelna získala prvenství i v dalších dvou 
kategoriích. Stejně jako v minulém roce se i letos 
stala Nejdůvěryhodnější bankou roku a její 
produkt ČS Hypotéka se může pyšnit titulem 
Hypotéka roku 2006. 
  

Nejdynamičtější bankou se pro rok 2006 stala 
Raiffeisenbank, v kategorii Účet roku 2006 pak 
zvítězila eBanka se svým Osobním účtem. Během 
MasterCard Banky roku 2006 se dostala na stupínek 
vítězů i Česká pojišťovna v kategorii Pojišťovna 
roku 2006 či Nationale-Nederlanden v kategorii 
Životní pojištění roku. Penzijním fondem roku 
2006 se stal Penzijní fond České pojišťovny. Titul 
Stavební spořitelna roku 2006 je v rukou Modré 
pyramidy stavební spořitelny.   
 

Nad oceněním MasterCard Banka roku 2006 převzalo 
záštitu Ministerstvo financí České republiky 
a Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem ocenění bylo 
stejně jako v předchozích ročnících objektivně 
zhodnotit kvalitu služeb a produktů bankovních 
domů, stavebních spořitelen a penzijních fondů 
působících na českém trhu.  

„Zvyšování úrovně finančního trhu je samozřejmě i 
jedním ze zájmů společnosti MasterCard, což je také 
důvodem našeho partnerství. Banky a finanční domy, 
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které v minulých letech získaly titul v některé z kategorií ocenění, jej velmi aktivně využívaly v rámci své externí i 
interní komunikace. I to, jak se banky k ocenění staví, nám dává signál, že naše volba stát se generálním 
partnerem MasterCard Banky roku byla správná,“ řekl Ján Čarný.  
  

cardmag | rk | ogilvy | mastercard europe  

Barclaycard bude pod VisionPlus migrovat další 
portfolia karet a partnerské programy. 

 
Euronet Worldwide  
 

Společnost Euronet Worldwide prodala 
v Maďarsku svých 300 bankomatů 
budapešťské bance OTP. Banka tím 
posílila svoji vlastní síť na téměř 1 900 

bankomatů. Provozování nově získaných bankomatů 
však bude i nadále zajišťovat Euronet Worldwide, 
která současně podniká expanzi do Číny a Indii.  
 
JCB a Discover Financial Services  
 

JCB a Discover Financial Services podepsaly 
reciproční smlouvu o vzájemném přijímání platebních 
karet. Od r. 2007 budou obchodníci napojení na 
přijímání karet Discover v USA moci přijímat karty 
JCB, od r. 2008 budou obchodníci v Japonsku 
přijímat karty Discover.  
 

Společnost JCB  je největší vydavatel domácích 
karet v Japonsku, založena v r. 1961, od roku 1985 
začala vydávat mezinárodní karty v Hongkongu, od 
90. let expandovala svůj kartový program a síť 
obchodníků do celého světa, počet karet v r. 2005 
přesáhl 56 miliónů.  
 

Karty Discover vydává obchodní pobočka banky 
Morgan Stanley (NYSE:MS) Discover Financial 
Services. Nabízí širokou nabídku produktů pro různé 
skupiny a potřeby zákazníků: Discover Classic Card, 
Discover Gold Card, Discover Platinum Card, The 
Miles Card a další co-brandované karty. Společnost 
Discover Financial Services sídlí v Riverwoods, 
Illinois, má 14 000 zaměstnanců a vydala 50 miliónů 
karet.  
 
Wells Fargo  

 

Banka Wells Fargo zamýšlí vydat 400 
000 kreditních karet VISA Platinum a 
VISA Signature s bezkontaktními čipy do 
konce tohoto roku 2006.  
 

Network Branded Prepaid Card 
Association, NBPCA  
 

Asociace předplacených karet 
(Network Branded Prepaid Card 
Association, NBPCA) vznikla ve 
Spojených státech v r. 2005. Po 
letech postupného zavádění karet 

nevyžadující existenci běžného účtu v bance a na 
které se uloží předem prostředky k postupnému 
utrácení (typ Pay Before), vznikla asociace, která má 
tyto karty v rámci existujících známek (brand) 

Londýnská banka chrání své 
bankomaty proti skimingu  

 

Banka obchodního řetězce 
Sainsbury, Sainsbury's Bank 

PLC, investuje 6,7 mil. USD do ochrany svých 885 
bankomatů proti podvodům typu skiming. Při skiming 
podvodníci umístí speciální čtecí zařízení před 
štěrbinu čtečky magnetického proužku v bankomatu, 
aby zaznamenali bez vědomí držitele karty 
elektronické údaje z magnetického proužku. 
Současně si opatří PIN buď odcizením přes rameno 
nebo nasnímáním web kamerou nenápadně 
nalepenou na bankomat. Následně získaná data 
použijí např. k výrobě padělku karty a mohou 
provádět stejné transakce a ve stejném rozsahu jako 
právoplatný držitel karty. 
  

Londýnská banka zaznamenala vzrůst tohoto typu 
podvodu a bankomaty vybaví kamerami a anti-
skimovacím zařízením, které trhavým pohybem karty 
ve čtečce znemožňuje její přečtení dříve, než se 
posune k vlastnímu zabudovanému čtecímu prvku. V 
Spojeném Království podvody prostřednictvím 
skimingu představují drtivou většinu podvodů u 
bankomatu. Během prvního čtvrtletí 2006 podvody u 
bankomatu dosáhly 40,8 mil. USD (49 mil. €), což 
představuje nárůst 54% oproti roku 2005.  
 

Situace v ČR je obdobná, banky registrují stále 
častější pokusy o manipulaci bankomatů, instalaci 
přídavných zařízení a i když škodám se podařilo často 
zabránit, je na místě při výběru hotovosti podrobit 
bankomat zevrubné prohlídce. 
  

 cardmag | ft  
 

First Data International  
 

Společnost First Data International 
bude provozovat síť bankomatů v 
Estonsku, Lotyšsku a Litvě ve 
spolupráci se švédskou bankou 

Nordea. Obchodní záměry předpokládají provozování 
400 bankomatů během tří let.  
 

Barclaycard  
 

Spo lečnos t  Barc layca rd  bude 
spolupracovat se společností First Data 
International při zpracování účtů, 
spojených s poskytováním kreditních 

karet a nezajištěných půjček na základě programů s 
partnerskými organizacemi v UK. FDI bude využívat 
svou zpracovatelskou platformu VisionPlus. Také pro 
Barclaycard zajistí služby klientského telefonního 
centra, personalizaci karet, zpracování žádostí, 
zpracování plateb, tisk výpisů, dopisů a PIN obálek. 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
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propagovat. Asociace již získala 28 členů, z nichž 9 
členů přispělo mnohem více než minimální roční 
příspěvek ve výši 25 000 USD. Mezi tyto členy 
patří  Visa, MasterCard, Discover, TSYS, Springbok, 
Meta Payment Systems, Greed Dot, eFunds a Bank 
First. Vyšší příspěvek jim umožní zasedat v poradním 
výboru NBPCA, který bude volit první 
představenstvo. Prostředky v souhrnné výši 1 mil. 
USD (do června 2007) budou podporovat misi 
asociace - vzdělávání trhu a vytváření příznivého 
prostředí pro značkové předplacené karty, včetně 
karet se známkou Visa, MasterCard, Amex, Discover, 
a Star. Za tím účelem ustanovili dvě pracovní skupiny 
pro styk s vládou a pro vzdělávání médií a zákazníků.  
 
MasterCard  
 

Společnost MasterCard prošla od 
května 2006 transformací z kartové 
asociace vlastněné bankami na 
veřejně obchodovatelnou akciovou 

společnost. V průběhu IPO (Initial Public Offering, 
počáteční veřejná nabídka) se akcie obchodovaly za 
39 USD. K 18. říjnu 2006 se akcie vyšplhaly na 70,40 
USD. 
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VeriFone koupil výrobu terminálů 
Trintech  
 

V současném ekonomickém období jsme svědky 
usilovného přátelského spojování i nedobrovolného 
slučování podniků, které přináší zvýšení obratu, 
uplatnění nových technologických trendů a nových 
možností ve větším měřítku.  
 

V oboru výroby platebních terminálů byl 
průkopníkem nových modelů a integrovaných řešení 

při poskytování podnik 
Trintech, založený 
roku 1987 v irském 
Dublinu. Profiloval se na 
výrobě sofistikovaných 
terminálů pro přijímání 
platebních karet, a 
spolu s VeriFonem 
pronikal začátkem 90. 
let na český trh. Od 
roku 2000 poskytuje 

také technologii a služby spojené s finančními 
službami mnoha odvětvím (školství, finančnictví, 
výrobní odvětví, zdravotnictví a v neposlední řadě 
prodejní sektor) - verifikace transakcí, jejich 
odsouhlasení, řízení pracovních činností a shodu s 
předpisy. Zaměřil se na centralizovaná řešení 
odsouhlasování (párování) plateb podporovaná 
ověřenými doporučeními (best practices) a 
celosvětově expanduje. Trintech rostl vlastními 
akvizicemi, v r. 2003 získal DataFlow Services, která 
usnadňovala rekonciliační proces finančních oddělení 
vyhledání kritických dat. V r. 2006 získal Assurity 
Technologies, Inc., s jejím softwarem pro vedení a 
odsouhlasování hlavní účetní knihy.  
 
TRINTECH OPENPAY 4000 
 

Přesun Trintechu k softwarovým aktivitám a 
poskytováním finančních služeb více než 400 

společnostem přirozeně vedl k prodeji sekce výroby 
POS terminálů společnosti VeriFone (za 12,1 mil. 
USD v hotovosti; část výnosu Trintech použije k 
dalším akvizicím v oboru). V poslední době Trintech 
prodával cca 60 000 terminálů ročně, z větší části to 
byly samoobslužné terminály pro čerpací stanice a 
další ve volném prostoru stojící prodejní jednotky 
(prodej parkovacích lístků, samoobslužné kiosky). 
VeriFone koupí moderní produkce EMV terminálů 
získal přístup do tohoto segmentu trhu a bude je 
nabízet celosvětově. 
 

VeriFone by založen v r. 1981 na Hawai, USA, a začal 
s výrobou terminálů pro ověřování transakcí 
(VERIFication telephONE). Dnes je druhým největším 
celosvětovým producentem terminálů, hned po 
společnosti Ingenico. Počátkem roku ohlásil záměr 
získat společnost Lipman Electronic Engineering  v 
hodnotě 793 mil. USD, koupi zatím brání šetření 
regulátorů trhu. Lipman Electronic Engineering je 
izraelská společnost, založená v r. 1974, producent 
POS terminálů nabízených pod značkou NUTRIT.  
 

cardmag | ft 
 

Diners Club International  
 

Společnost Diners Club 
International od 1.listopadu 
2006 rozšiřuje své služby 

v Maroku. Kancelář v Maroku bude mí na starosti mj. 
i rozvoj sítě POS terminálů u cca 3.500 obchodních 
partnerů, které navštěvují držitelé karet DCI z celého 
světa.  
 
Kancelář DCI je otevřená na adrese:  
  

Diners Club International 
8 angle avenue  
Moulay Rachid & rue bab El Mansour  
20050 Casablance  
Morocco 
  

 cardmag | rk | DCCzech | DCI EMEA – Paris office  
 

Visa oznámila globální 
restrukturalizaci  
 

Společnost Visa oznámila, že plánuje 
celkovou restrukturalizaci svých 
aktivit a vytvoření nové globální 

společnosti s názvem Visa Inc. V rámci této 
restrukturalizace zůstane Visa Europe i nadále 
členskou organizací, vlastněnou a řízenou členskými 
evropskými bankami, přičemž bude uživatelem 
licence vydané společností Visa Inc. Společnost Visa 
očekává, že plánovaná restrukturalizace umožní 
organizaci lépe reagovat na nové potřeby klientů a 
že vyšší provozní efektivitou přispěje ke zrychlení 
tempa růstu. Zároveň by restrukturalizace měla 
vyřešit jisté právní ohledy na některých trzích a 
zlepšit přístup ke kapitálu.   
 

"Tento krok představuje významný okamžik v historii 
společnosti Visa – i nadále zůstáváme leaderem 
v oblasti platebních produktů, společnost vykazuje 
silný růst, prosazujeme velice silné tržní strategie a 
růstový potenciál v oblasti platebních produktů je 
stále velký,“ prohlásil předseda správní rady Visa 
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International William I. Campbell. "Očekáváme, že 
restrukturalizace posílí růst naší společnosti a bude 
přínosná pro naše finanční instituce i obchodníky, 
kteří naše platební produkty přijímají." 
  

Plánovaná restrukturalizace bude realizována řadou 
fúzí mezi Visa Canada, Visa USA a Visa International, 
jež zahrnuje regiony Asii, Tichomoří, Latinskou 
Ameriku a karibskou oblast, stejně jako střední a 
východní Evropu, Blízký východ a Afriku. Výsledkem 
reorganizace bude nová akciová společnost vlastněná 
členy Visa. Po dokončení fúze hodlá nová globální 
společnost spustit proces emise akcií a následně 
uvést své akcie na nejvýznamnější světové trhy 
cenných papírů. Počítá se s tím, že většina akcií 
v reorganizované společnosti bude nabídnuta 
k veřejnému prodeji.   
  

Doporučení k restrukturalizaci již schválily správní 
rady šesti regionálních organizací Visa a Visa 
International. Plán restrukturalizace ještě podléhá 
schválení členských organizací Visa a regulačních 
orgánů. 
 

V rámci nového uspořádání si společnost Visa Europe 
ponechá svou strukturu členské asociace čítající 
4 500 evropských členských bank, přičemž nadále 
bude fungovat jako uživatel licence vydané 
společností Visa Inc. Tato nová struktura umožní 
asociaci Visa Europe zaměřit se na významné 
příležitosti, které nabízí vytvoření vnitřního trhu pro 
platby v Evropě v rámci Single Euro Payment Area 
(SEPA). Společnost Visa Europe bude dále minoritním 
akcionářem globální organizace, zatímco Visa Inc. 
bude mít minoritní investiční podíl ve Visa Europe.  
 

"Společnost Visa si uvědomuje, že evropský trh 
vzhledem ke svým specifikům vyžaduje individuální 
přístup," prohlásil Jan Lidén, předseda správní rady 
Visa Europe. "Toto je evropské řešení pro Evropu a 
profitovat z něj budou všichni zúčastnění: naše 
členské banky i jejich klienti, a to jak prodejci, tak 
spotřebitelé. Nové uspořádání navíc podporuje úsilí 
Evropské komise o vytvoření celoevropských 
platebních systémů.“ 
 

Nová struktura společnosti Visa by měla posílit 
globální koordinaci a urychlit vývoj nových produktů 
a celkovou inovaci a zároveň zachovat výhody dobré 
znalosti místních trhů a silných provozních schopností 
na těchto trzích. I proto společnost Visa očekává, že 
díky nové struktuře bude moci poskytovat lepší 
služby globálním zákazníkům a zároveň uspokojovat 
požadavky místních trhů. Společnost Visa bude i 
nadále usilovat o co nejvyšší míru integrace, 
spolehlivosti a zabezpečení napříč svou globální 
provozní sítí. 
 

"Přístup zvolený společností Visa nabízí to nejlepší 
z obou světů: kombinuje efektivitu globálního 
pohledu a respekt k jedinečnému podnikatelskému a 
ekonomickému prostředí na evropských trzích," 
prohlásil William I. Campbell. "Nová struktura nás 
odlišuje od jiných globálních značek a zvyšuje našich 
konkurenceschopnost díky efektivnímu využití 
klíčových aktiv naší společnosti – silné značky a 
rozsáhlé sítě.“   
 

Restrukturalizací projde i správní rada společnosti 
Visa Inc., jež bude nově sestávat z většiny 

nezávislých ředitelů. Výběr nezávislých ředitelů a 
nového generálního manažera Visa Inc. právě 
probíhá. 
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Společnost Societe Generale 
Consumer Finance vybrala 
společnost First Data 
International pro svou expanzi 
dále do Evropy  
 

Společnost First Data 
International (FDI), celosvětový 
vedoucí poskytovatel služeb pro 
elektronický obchod a platby, 

oznámila, že podepsala dohodu se společností 
Société Générale Consumer Finance (Société 
Générale - spotřební úvěry) o poskytování služeb 
zpracovávání karet pro mezinárodní divizi banky - 
divizi spotřebních úvěrů.  
 

Společnost Société Générale Consumer Finance 
(Société Générale - spotřební úvěry) si vybrala firmu 
First Data International za svého partnera, aby v 
průběhu následujících 12 až 18 měsíců vytvořila řadu 
nových kartových a úvěrových produktů pro její 
zákazníky v celé Evropě, na Blízkém východě a v 
Africe. Société Générale Consumer Finance (Société 
Générale - spotřební úvěry) zaujímá skutečně tržně 
orientovaný přístup ke svému komplexnímu 
programu rozšiřování, a to prostřednictvím kombinací 
produktů a podpory služeb zákazníkům upravených 
tak, aby uspokojily potřeby každého místního trhu.  
 

Na základě smluvních podmínek společnost First 
Data International zajistí pro Société Générale 
Consumer Finance (Société Générale - spotřební 
úvěry) řízení a správu kreditních karet, zpracovávání 
transakcí spolu se širokou škálou služeb pro back 
office a služeb s přidanou hodnotou. Regionální 
středisko firmy First Data ve střední Evropě založené 
v Bratislavě na Slovensku bude zajišťovat vlastní 
zpracování. Služby pro back office budou 
podporovány z několika různých sídel First Data, 
zaměřených na specifické místní požadavky dané 
země. Kromě řízení a správy kreditních karet a služeb 
zpracovávání transakcí, dohoda také obsahuje: 
zprávu obchodníků, služby pro středisko podpory 
zákazníků (call centre), monitorování podvodů a 
řízení rizik, zpracovávání sporů a refundace (charge-
back), produkci karet, služby tisku a  jejich zasílání. 
 

Tato smlouva významně rozšiřuje existující 
spolupráci mezi Société Générale a First Data 
International. First Data již poskytuje zpracovatelské 
služby dvěma retailovým podnikům společnosti 
Société Générale založeným mimo Francii, a to od 
r.2005 pro BRDF v Rumunsku a od r.1997 pro Geniki 
v Řecku. 
 

David Yates, prezident společnosti First Data 
International pro Evropu, Blízký východ a Afriku o 
nově rozšířeném partnerství řekl: “Jsme potěšeni, že 
společnost Société Générale Consumer Finance 
(Société Générale – spotřební úvěry) si vybrala 
nás  pro svůj strategicky důležitý projekt, a těšíme 
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se, že zajistíme ve své třídě nejlepší infrastrukturu, 
která přinese významný prospěch jak bance tak i 
jejím zákazníkům. Tato dohoda představuje důležitý 
a vzrušující milník pro First Data International: je to 
důležitá celoregionální smlouva, které naplnění 
zajistíme posílením kapacit pro poskytování služeb a 
odborných znalostí, které jsou dostupné v naší 
rozsáhlé síti po celé Evropě.” 
 

“Je zřejmé, že banky rozšiřující se v regionu hledají 
takového partnera pro poskytování zpracovatelských 
a platebních služeb, který je schopen podpořit toto 
rozšiřování prostřednictvím místních poboček, 
poskytujících stálou a vysokou úroveň služeb. 
Společnost First Data má obzvlášť dobrou pozici k 
tomu, aby  takovou  podporu poskytla,” řekl p.Yates. 
 

O společnosti First Data International 
 

Společnost First Data 
International, část firmy First 
Data Corp. (NYSE: FDC) je 
vedoucím poskytovatelem 

elektronických řešení pro obchod a platby pro 
zákazníky  celého světa. First Data International 
poskytuje služby rozmanité škále trhů, posiluje trhy v 
celosvětovém rozsahu prostřednictvím místních 
zastoupení a neustálým zaměřením na potřeby 
jednotlivých klientů. Společnost má více než 6700 
zaměstnanců a působí po celé Evropě, na Blízkém 
východě a v Africe, Latinské Americe, Kanadě, 
Austrálii a pacifické Asii. 
Společnost First Data obsluhuje 4,6 milionů 
obchodních míst, 1900 vydavatelů karet a jejich 
zákazníků. First Data pohání a posiluje světovou 
ekonomiku tím, že umožňuje lehčí, rychlejší 
a bezpečnější nakupování zboží  a služeb lidem a 
podnikům na celém světě za použití prakticky 
jakékoliv formy úhrad. Portfolio služeb a řešení 
společnosti  obsahuje služby zpracovávání transakcí 
pro obchodníky, nabídky vydávání kreditních, 
debetních karet, karet soukromých značek, 
dárkových, výplatních (payroll) a jiných 
předplacených karet, ochranu před podvody a 
autentifikační řešení, službu akceptování 
elektronických šeků prostřednictvím TeleCheck, a i 
řešení pro internetové obchodování a řešení pro 
mobilní telefony. Síť firmy STAR Network nabízí 
akceptaci debetních operací zaj ištěnou 
prostřednictvím PIN na 2 mil. bankomatech a 
maloobchodních místech. Pokud  chcete více 
informací, navštivte na www.firstdata.com.   
 

cardmag | rk | First Data International | Paříž 2. listopad 
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Visa Europe dosáhla významné 
dohody pro V PAY, přichází s novou 
debetní kartou V PAY kompatibilní 
se standardem SEPA  
 

Visa Europe dosáhla klíčové dohody 
s předním německou zúčtovací 
bankou B+S Card Service GmbH 

(B+S) ohledně akceptace nové evropské debetní 
karty V PAY. 
  

B+S souhlasila s tím, že k 1. lednu 2007 otevře svou 
obchodní síť kartě V PAY, jež je novým debetním 

řešením společnosti Visa kompatibilním s evropským 
standardem SEPA. B+S bude nabízet V PAY (včetně 
štítků v obchodech informujících držitele karet V PAY 
o tom, že na daném místě je možné jejich kartou 
platit) všem obchodníkům splňujícím podmínky EMV, 
stejně jako novým obchodníkům. B+S obsluhuje 
zhruba 135 000 obchodů přijímajících karty Visa a 
zúčtovává 40 procent transakcí učiněných zákazníky 
u obchodníků v Německu. Po podepsání této dohody 
si držitelé karet V PAY mohou být jisti tím, že jejich 
karta V PAY bude akceptována jak v německých 
obchodech, tak ve třech milionech terminálech a 180 
000 bankomatech po celé Evropě. 
  

„Visa Europe je hrdá na to, že německý trh se 
připravuje na příchod V PAY a že B+S učinila v tomto 
ohledu první významný krok mezi zúčtovacími 
bankami. I nadále úzce spolupracujeme se všemi 
našimi německými partnery, abychom společně 
zajistili co nejširší přijetí nové karty V PAY na 
německém trhu. V Evropě zúčtovací banky 
připravené na V PAY tvoří již 85 procent transakčního 
objemu realizovaného společností Visa“, říká 
zástupce ředitele Visa Europe Philippe Menier. 
  

„B+S se již těší, až svým obchodníkům bude moci 
umožnit přijímat nový produkt V PAY,“ říká výkonný 
ředitel B+S Card Service Helmut Schmid. „Díky této 
právě uzavřené dohodě budou moci naši partneři 
přijímat V PAY od samotného začátku, a tak 
profitovat z toho, co nového V PAY přináší.“ 
  

V PAY je evropské debetní řešení navržené speciálně 
s ohledem na potřeby evropských bank. Pro zajištění 
celoevropské kontroly zřídila společnost Visa Europe 
v květnu 2006 řídící výbor pro V PAY, který se sešel 
na svém ustavujícím zasedání ve Frankfurtu. Ve 
výboru jsou zastoupeny německé banky, jež dohlížejí 
na vývoji produktu V PAY v rámci Německa. 
  

Na regionální úrovni výbor zajišťuje německým 
vydavatelům kontrolu nad jejich strategicky 
důležitými debetními produkty, mezi něž patří též 
karty k účtům. To je důležité, neboť průzkum ukázal, 
že téměř 98 procent transakcí učiněných debetními 
kartami se odehrává ve 30kilometrovém okruhu od 
držitelova bydliště. Prostřednictvím německého 
výboru mohou banky ovlivňovat ceny na celostátní 
úrovni a připravit tak V PAY cestu do celoevropského 
debetního segmentu. 
  

Samolepky označující akceptaci karet V PAY má nyní 
na dveřích svých obchodů již milion obchodníků 
v jedenácti zemích, například v Belgii, Řecku, Itálii, 
Portugalsku, Švýcarsku nebo Turecku. 
V následujících měsících jejich řady rozšíří velký 
počet obchodníků z Francie, Německa, Španělska a 
Velké Británie. 
  

Další informace: zúčtovací banky, které se zavázaly 
přijmout V PAY: 
  

Belgie: BCC, euroConex 
Česká republika:  Česká spořitelna, Komerční banka 
Estonsko: Hansapank 
Finsko: Luottokunta 
Francie: Carte Bleue 
Irsko: AIB, Bank of Ireland 
Itálie: Setefi, Deutsche Bank, CartaSi, Banca Antonveneta, BNL 
Litva: SEB Vilnius 
Lotyško: Hansabanka 
Maďarsko: OTP, K&H 
Německo: B+S Card Service, Concardis, euroConex 
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Polsko: Polcard, Cardpoint 
Portugalsko: UNICRE 
Rakousko: Visa-Austria 
Řecko: Alpha Bank, Piraeus Bank, Emporiki 
Slovensko: Tatrabanka 
Slovinsko: Banka Koper 
Španělsko: Servired, Sistema 4B, EURO6000 
Švýcarsko: Telekurs, Aduno 
Turecko: Ak Bank, Is Bank, Garanti Bank, Yapi Kredi 
Velká Británie: Streamline 
  

O společnosti Visa 
Společnost Visa v Evropě vydala přes 308 milionů 
debetních, kreditních a komerčních karet. Od března 
2005 do března 2006 bylo prostřednictvím těchto 
karet utraceno na transakcích v obchodech a na 
výběrech z bankomatů přes 1,17 trilionu EUR. Visa 
Europe je členskou asociací, již vlastní a provozuje 
4500 evropských členských bank. Je to organizace 
vlastněná a provozovaná Evropany, takže dokáže 
rychle reagovat na specifické potřeby evropských 
bank a jejich zákazníků, tedy držitelů karet a 
obchodníků. Visa Europe je součástí společnosti Visa 
International, jež zajišťuje interoperabilitu produktů 
na celosvětové úrovni a dohlíží na rozvoj značky Visa. 
Visa je jedním z předních platebních systémů světa a 
její karty jsou přijímány zhruba na 24 milionech míst, 
včetně 1 milionu bankomatů. Více informací najdete 
na adrese: www.visaeurope.com 
 

O společnosti B+S Card Service 
Společnost B+S Card Service má zhruba 135 000 
klientů Visa a je jedním z předních poskytovatelů 
služeb pro platby kartami Visa v Německu. 
Společnost nabízí komplexní řešení pro kreditní karty 
včetně autorizace a zúčtování pro karty MasterCard, 
Visa, JCB a CUP. Dále provozuje POS terminály pro 
všechny druhy platebních karet, poskytuje zúčtovací 
služby, statistiky o obratu /prodeji, vyvíjí internetová 
platební řešení pro všechny druhy internetových 
obchodů a vyvíjí i svá řešení poskytuje i sousedním 
zemím. 
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Společnost MasterCard dosáhla ve 
třetím čtvrtletí v Evropě 
dvouciferného růstu  

 

Evropa výrazně přispívá 
celosvětovým výsledkům 
MasterCard Worldwide 
  
 

Společnost MasterCard oznámila, že ve třetím 
čtvrtletí roku 2006 zaznamenala v Evropě 
dvouciferný růst svých provozních výsledků. 
Společnost  vykázala v Evropě růst o 12,9 % pokud 
jde o celkový objem v dolarech. V absolutních číslech 
došlo k jeho nárůstu na 135 mld. USD. Stejně tak 
vzrostly v tomto období v Evropě i nákupní objemy, a 
to o 13,3 % na 99 mld. USD. 
  

Karty společnosti MasterCard byly v Evropě použity 
k celkovému počtu 1,28 mld. transakcí, což 
představuje zvýšení o 9,6 % oproti stejnému období 
loňského roku. Ke 30. 9. 2006 vydaly klientské banky 
v Evropě 145 milionů platebních karet  MasterCard, 
tedy o 17 % více než loni. Celkový počet 
akceptačních míst dosáhl v Evropě počtu 7,6 milionu. 

Počet karet značek Maestro a Cirrus se v Evropě 
zvýšil na 281 milionů, což představuje zvýšení o 8 % 
oproti stejnému období loňského roku a počet 
akceptačních míst dosáhl v Evropě 6,7 milionu. 
  

„Evropa významně přispěla k celosvětovým 
výsledkům MasterCard Worldwide ve třetím čtvrtletí 
roku 2006,“ sdělil Javier Perez, prezident MasterCard 
Europe. „I nadále v regionu dosahujeme 
dvouciferného růstu, zejména na nově se 
rozvíjejících trzích střední a východní Evropy.“ 
  

„Jakožto globální firma s celoevropskou tradicí 
skutečně chápeme, co evropští klienti potřebují a 
snažíme se pro ně maximalizovat naši nabídku. Díky 
kartám Maestro máme již na trhu řešení, které 
vyhovuje požadavkům SEPA. Naším hlavním cílem je 
nyní využít této pozice ve prospěch našich klientů, 
partnerů a regulátorů tak, abychom v Evropě 
vytvořili opravdovou platební zónu bez hranic,”dodal 
Javier Perez. 
  

Mezi nejvýznamnější evropské události ve třetím 
čtvrtletí patřilo spuštění prvního plně bezkontaktního 
platebního programu v Evropě, které se uskutečnilo 
v létě 2006 v Turecku na bázi technologie OneSmart® 
PayPass™. PayPass nabízí spotřebitelům pohodlnou 
alternativu k hotovosti, která umožňuje rychlé a 
snadné drobné nákupy. Při platbách pomocí systému 
PayPass v hodnotě do 25 dolarů již nemusí zákazníci 
hledat peníze a drobné, nemusí protahovat kartu 
čtečkou ani podepisovat stvrzenky. Stačí pouze přiložit 
kartu s touto funkcí na čtečku PayPass u příslušných 
obchodníků. 
  

Ve třetím čtvrtletí společnost MasterCard dále 
pokračovala v budování svého rozmanitého portfolia 
evropských co-brandových programů. V České 
republice například představila Citibank co-brandové 
programy s významnými partnery jako jsou České 
aerolinie a síť čerpacích stanic Shell. Dalším úspěšným 
příkladem na českém trhu je také nová ISIC affinity 
studentská karta, kterou vydává Komerční banka. Tyto 
co-brandové a affinity platební karty MasterCard 
poskytují jejich držitelům značné výhody a bonusy. 
  

„Naše stabilně dobré provozní výsledky ukazují, že 
evropští zákazníci i nadále preferují moderní 
produkty společnosti MasterCard, celosvětově 
uznávanou značku a silné technologické zázemí. To 
vše  s cílem zvyšovat rentabilitu svého platebního 
styku,” uzavírá Javier Perez. 
 

MasterCard Worldwide 
MasterCard Worldwide přispívá k rozvoji globálního 
obchodování tím, že poskytuje životně důležité 
ekonomické spojení mezi finančními institucemi, 
podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. 
Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce 
společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební 
řešení, zpracovává každoročně více než 14 miliard 
plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské 
služby zákazníkům z řad finančních institucí 
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia 
značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a 
Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům 
i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další 
informace naleznete na  
www.mastercardworldwide.com. 
 

cardmag | rk | ogilvy | mastercard europe  
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SEPA, PSD  a platební 
karty  
 
 
 
 

V návaznosti na informace z minulého čísla cardmag 
3/2006 lze konstatovat že na frontě SEPA versus 
Payment Services Directive (PSD) je stále střídavě 
oblačno beze změn. Trvá představa, že by návrh 
Payment Services Directive (PSD) měl být předložen 
Evropskému parlamentu a schválen do konce r. 
2006, text konečného znění návrhu však zatím nebyl 
zveřejněn. Různí se názory na to, do jaké míry to 
ohrožuje přijaté termíny implementace produktů 
SEPA a tedy realizace "cestovní mapy" projektu.  
  

Pokud jde o situaci v oboru platebních karet, která je 
doménou pracovní skupiny WG Cards EPC, stále více 
se vnucuje vzpomínka na půvabný vtip z dob 
totalitních: "socialismus se s vypětím všech sil 
úspěšně vyrovnává s problémy, které v jiném 
systému vůbec nevznikají“. Proč, osvětlí stručná 
rekapitulace. 
  

ECB (ústy paní Tumpel-Gugerell) a EK (např. komisař 
Charlie Mc Creevy) jako konečnou vizi evropského 
karetního produktu vidí "jednu kartu k jednomu účtu, 
použitelnou k platbě nebo výběru hotovosti kdekoli 
v evropském prostoru za stejných podmínek jako 
v zemi vydání“.  Tuto vizi umožňují naplnit nejen 
v Evropě, ale ve většině civilizovaného světa karty 
dvou mezinárodních bankovních systémů a s velkou 
blízkostí i dalších dvou nebankovních. Jenže to má 
dva háčky. První je v tom, že všechny tyto systémy 
jsou "neevropské“ tedy nejsou dostatečně pod 
kontrolou evropských regulátorů, osobujících si právo 
regulovat vše a všude. Druhý háček je naopak 
v existenci více než dvaceti silných domácích 
systémů jejichž provozovatelé se nehodlají smířit 
s představou jejich likvidace a přechodu na blíže 
nespecifikovaný "evropský" (hlavně tedy neamerický) 
systém a vyvíjejí značné úsilí na jejich 
"zinteroperabilnění" v rámci Evropy. Příkladem je 
zejména tzv. Berliner Group (viz cardmag 3/2006). A 
tady je kořen problémů, které by nevznikly kdyby se 
Evropa spokojila s existencí světově zavedených a již 
léta funkčních systémů a netrvala na systému novém 
(i když rozumnější a ekonomicky uvažující hlavy od 
této myšlenky již ustoupily), poněkud "šovinisticky“ 
vyhrazeném jen pro Evropu samotnou. 
 

"Zinteroperabilnění“ fungujících a pro "domácí“ 
provoz ekonomicky výhodných systémů znamená mj. 
vytvoření nových standardů, kterým bude tyto 
systémy potřeba přizpůsobit, aby jejich karty byly 
vzájemně funkční ve všech systémech ostatních. Jde 
v zásadě o čtyři skupiny standardů a protokolů, 
pojmenovaných v doporučení "SEPA Cards 
Framework" (SCF) a specifikujících podmínky 
komunikace mezi: 
  

- držitelem karty a terminálem 
 - kartou a terminálem 
 - terminálem a acquirerem 
 - acquirerem a issuerem 
 

V současné době tedy probíhají diskuse jak v rámci 
WG Cards, tak v širších odborných kruzích o váze a 
aktuálnosti potřeby jednotlivých skupin protokolů a 
standardů. Tyto  diskuse se pokoušejí upřesnit 
podmínky vyplývající z poměrně široce pojatých 
požadavků SCF a formulovat zadání pro jednotlivé 
skupiny. Vzniká v nich řada otázek na které 
neexistují jednoznačné odpovědi, jako např.: 
znamená požadavek na interoperabilitu mezi 
držitelem a terminálem, že všechny terminály budou 
muset komunikovat ve všech jazycích Unie nebo 
p o s k y t o v a t  v š e c h n y  d r u h y  s l u ž e b ? 
Znamená  interoperabilita mezi kartou a terminálem 
to, že všechny "SEPA-compliant" karty musejí 
fungovat ve všech "SEPA-compliant" terminálech, 
nebo stačí specifikovat určitou podmnožinu EMV 
karet a terminálů pro něž to platí? Podle jiných 
názorů je stejně důležitá otázka jednotných 
bezpečnostních standardů, které pro různé systémy 
chybějí. Názory se různí zejména podle příslušnosti 
ke skupinám jako Berlin Group nebo vznikající Euro 
Aliance of Payment Systems (EAPS, prosazovaná 
zejména Portugalskem).  A ECB stále trvá na tom, že 
chybí pracovní plán pro vývoj a implementaci 
standardů pro všechny fáze karetní transakce a pro 
bezpečnostní procedury. 
 

Celá řada uživatelů pak raději rozumně očekává 
dokončení dalších fází standardu EMV, tzv. CPA 
(Common Payment Application), který vymezuje 
některé dosavadní neurčitosti specifikací EMV karet. 
 

V podstatě tedy neexistuje zatím ani shoda v 
odpovědi na otázku, zda realizace SEPA vyžaduje 
zcela nové standardy, rozšíření a upřesnění 
stávajících standardů anebo nepotřebuje nové 
standardy vůbec. 
  

Jsou to starosti (nebo ty výše zmíněné problémy?). 
  

cardmag | mz  
 
 
First Data International přináší 
pohled na SEPA - hrozba nebo 
příležitost?  
 

First Data International, globální leader v oblasti 
elektronického obchodu a platebních služeb, 
realizoval průzkum připravenosti na SEPA v 30 
předních evropských bankách 15 zemí. Výsledky 
ukazují na fakt, že termíny zavedení jednotné oblasti 
plateb v eurch v letech 2008 až 2010 představují pro 
průmyslová odvětví důležitou výzvu.  
 

David Yates, prezident pro Evropu, Blízký východ 
a Afriku, First Data International, se vyjádřil: "Je 
zřejmé, že banky, které se zúčastnili na naší studii, 
uznávají záměr Evropské komise vytvořit SEPA 
a angažují se v programu, který přinese v oblasti 
evropského kartového průmyslu významné změny. 
Proto nepřekvapuje, že v tomto stadiu se banky 
zaměřují spíše na náklady než finální přínosy 
vyplívající ze souladu se SEPA. I když bychom neměli 
podceňovat náklady, jsou tu též příležitosti na 

AKTUALITY ZE SEPA 
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rozšíření výnosů a díky zjednodušení zpracování i 
k redukci nákladů.“ 
 

"Jednotná oblast plateb v eurech“ (Single Euro 
Payments Area, SEPA) je program prosazovaný 
Evropskou unií (EU) a Evropskou centrální bankou 
(ECB) za účelem standardizace elektronických plateb 
v rámci celé eurozóny.  
Momentálně jsou předpisy řídící převody plateb, 
bezhotovostní platby a platby prostřednictvím 
kreditních a debetních karet v jednotlivých zemích 
odlišné, a to bez ohledu na společnou měnu. 
U společností využívajících současný stav mohou být 
občané, a také i organizace vystaveni vysokým 
poplatkům při vykonávání mezinárodních transakcí.  
 

SEPA tento systém zjednoduší, přičemž způsoby 
provádění elektronických plateb budou stejně tak 
jednoduché jako hotovostní transakce v rámci 
eurozóny. EÚ je přesvědčená, že zavedení 
plnohodnotného systému SEPA nejen přispěje 
k růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky, ale navíc 
ušetří evropskému ekonomickému systému 50 – 100 
miliard € ročně. 
 

Systém SEPA sestává z dvou částí; první se týká 
elektronických převodů a bezhotovostních plateb 
a může být celoevropským  schématem; druhá se 
zabývá platbami prostřednictvím karet a je známá 
pod názvem "Rámcový systém SEPA pro 
karty“ (SEPA Cards Framework, SCF).  
 

Protože již existuje několik fungujících systémů 
platebních karet, Evropská platební rada (European 
Payments Council, EPC) nebude vyvíjet jednotný 
celoevropský systém, tak jak to provedla v případě 
elektronických převodů a bezhotovostních plateb. 
Místo toho SCF předepíše pravidla a nařízení vysoké 
úrovně, které umožní, aby se systém SEPA prosadil 
prostřednictvím své síly na trhu. Banky musí být plně 
kompatibilní do roku 2010.  
 

Klíčoví členové 
 

Evropská platební rada (European Payments Council, 
EPC): EPC vznikla v roce 2002 z evropských bank 
a finančních institucí za účelem dozorování 
implementace systému SEPA prostřednictvím 
samoregulace. Definuje pravidla a nařízení pro SEPA 
a je odpovědná za řízení implementace.   
 

Evropská centrální banka (European Central Bank, 
ECB): ECB monitoruje implementační aktivity EPC ve 
vztahu k SEPA. Pokud ECB posoudí, že na 
zabezpečení zavedení SEPA je třeba vypracovat 
nařízení, bude řídit legislativu v součinnosti 
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.   
 

Banky: Banky tvoří klíčovou část členské základny 
EPC. Stejně tak  se od nich vyžaduje, aby prováděly 
významné změny ve způsobu řízení své činnosti tím, 
že uvádějí své produkty do souladu se systémem 
SEPA.   
 

Mezinárodní systémy platebních karet: Systémy 
MasterCard International a Visa budou muset 
prokázat, že jejich produkty jsou v souladu se SEPA, 
což může vést k vývoji nových produktů. 
 

Domácí procesoři: Od domácích procesorů se bude 
vyžadovat, aby otevřeli své monopoly vůči 
mezinárodní konkurenci a umožnili přístup svých 

produktů do celé eurozóny (např. Switch vo V. 
Británii, Bancontact v Belgii) 
 

Mezinárodní procesoři: Procesingové společnosti, 
jako např. First Data International, mají příležitost 
vykonávat služby pro své zákazníky napříč regiony. 
 
Systém karet SEPA: Aktuální situace 
 

Momentálně existuje značná fragmentace v průmyslu 
platebních karet v Evropě. Existují firmy pracující 
v celé oblasti EPC a zkouší, jak dosáhnout dohodu 
o co nejlepší implementaci systému SEPA (viz část 
"Klíčoví členové“).  
 

ECB vydala v únoru 2006 zprávu, ve které se 
přiznávalo, že akceptováním systému karet SEPA 
udělala  EPC pokrok, avšak že SCF je stále v jistých 
záležitostech příliš všeobecná a vyžaduje další 
dopracování.  
 

ECB jasně prohlásila, že zatím co se upřednostňuje 
samoregulace, pokud evropské finanční instituce 
nedokáží dosáhnout dohodu, Evropská komise 
a Evropský parlament legislativně zajistí úplnou 
implementaci SEPA.  
 

Důsledky systému karet SEPA  
 

Konec vnitrostátních systémů platebních  
karet:  
 

V současné době mají některé země eurozóny vlastni 
systémy karet, které není možné použít  na jiných 
trzích.  
V rámci nařízení SEPA všechny karty vydané v rámci 
SEPA musí být akceptovatelné v rámci celé zóny.  
 

Nižší poplatky pro obchodníky: 
 

Odhaduje se, že obchod v EÚ představoval v roce 
2005 sumu více než 25 miliard € (poplatky za karty). 
Existuje značný nesoulad ve výši poplatků mezi 
mezinárodními a domácími procesory.  
 

SEPA má představu, aby se všechny platby 
uskutečňované kartami v rámci eurozóny fakticky 
vykazovaly jako domácí transakce. Pokračující 
konzultace o systému karet SEPA určí, zda  vyšší 
poplatky obchodníků představují pro EÚ téma 
konkurenceschopnosti.  
 

Obchodníci mají možnost, aby je  získal jiný 
přijímatel v rámci zóny bez úhrady dalších poplatků. 
Terminály v místě prodeje (Point of Sale, POS) musí 
být schopny přepínat mezi více přijímateli, aby tato 
změna byla funkční.  
 

Zvýšená konkurence na trhu:  
 

Asi polovina vnitrostátních systémů platebních karet 
v EÚ vyžaduje od vydavatelů a přijímatelů (issuers, 
acquirers), aby byly finančními institucemi, a některé 
z nich vyžadují, aby finanční instituce byla na trhu 
fyzicky přítomná.  
 

SEPA odstraní bariéry jako jsou  ty, které existují 
v rámci celé eurozóny a umožní zvýšeni konkurence.  
 

Mezinárodní systémy platebních karet jako VISA 
budou vyžadovat zvláštní procesingové označení, 
které bude mít ten význam, že karta s jejich logem 
nemusí nevyhnutně procházet její sítí. Banky 
a obchodníci budou muset být  schopni používat 
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různé sítě kvůli získání menších poplatků.  
 

Potenciální ztráta tržeb u mezinárodních 
systémů:  
 

Mezinárodní transakce v rámci eurozóny v rámci 
jednej bankovní skupiny se musí v mezinárodních 
systémech karet vykazovat jako ‘on us (samých na 
sebe)’ což může vést k případné ztrátě tržeb pro 
VISA a MCI. 
 

Uvedeni EMV v celé eurozóně do roku 2010: 
 

V současné době  je V. Británie jediný trh, ve kterém 
je úplně zaveden čip a PIN. SEPA bude od všech 
ostatních zemí eurozóny vyžadovat, aby byly 
kompatibilní s EMV do r. 2010.  
 

Implementace 
 

V současné době není  jasné, jak bude systém karet 
SEPA vypadat  po implementaci. Toto zůstává 
záležitostí diskuse pro různé strany zainteresované 
v nastavování a implementací SEPA. Načrtneme tři 
existující možnosti:  
 

Evropská komise se může prostřednictvím EPC 
rozhodnout zavést nový produkt - kartu SEPA, která 
bude vydávána a přijímána všemi bankami v oblasti 
SEPA. Tato možnost je považována za 
nepravděpodobnou, pokud uvážíme pravděpodobné 
mimořádně vysoké náklady a požadavky na nutné 
zdroje.  
 

Všechny karty vydávané v rámci SEPA budou co-
brandované s VISA nebo MasterCard, aby byla 
umožněna akceptace bez závislosti na zemi jejího 
vystaveni. Následně budou všechny transakce 
v rámci SEPA  považovány za domácí. Vydávající 
a přijímající banky budou mít možnost volby, jaké 
karty budou zpracovávat a jaké sítě používat. Tato 

možnost bude znamenat zánik vnitrostátních 
systémů a vnitrostátních monopolů a pravděpodobně 
se setká s odporem bank, které vložily značné 
investice do vnitrostátních systémů. Většina členů se 
domnívá, že toto je nejpravděpodobnější 
a nejuskutečnitelnější scénář.  
 

Skupiny domácích procesorů se mohou spojit 
a vytvořit  síť SEPA pro své domácí kartové produkty. 
Toto se již děje, jak to předvedla skupina bank 
a výrobců Berlin Group, a bude pravděpodobně 
v krátké době pokračovat. V dlouhodobém horizontu 
však tento systém nesplňuje záměry ECB a Evropské 
komise otevřít trhy domácích procesorů. Kromě toho, 
všichni účastníci zainteresovaní v síti stylu Berlin 
Group budou muset překonávat konfliktní finanční, 
technické, politické a konkurenční bariéry.  
  

Poradce společnosti First Data International pro 
oblast evropského platebního systému Joe Chaplin se 
vyjádřil: "Je zřejmé, že banky, které se zúčastnily na 
naší studii, uznávají záměr Evropské komise vytvořit 
SEPA a angažují se v programu, který přinese 
v oblasti evropského kartového průmyslu významné 
změny. Proto nepřekvapuje, že v tomto stádiu se 
banky zaměřují  spíše na náklady než finální přínosy 
vyplývající ze souladu se SEPA. Z tohoto důvodu se 
obáváme, že většinu bank před tím, než budou 
připraveny přijmout  SEPA, čeká těžký úkol. Navíc 
zde jsou stále klíčové otázky, které Evropská komise 
a Evropská platební rada musí vyřešit a objasnit. 
Výzvou pro všechny zainteresované strany je proto 
neustále vyvíjet tlak na zavádění změn bez vytváření 
přesvědčení, že v tomto směru je nevyhnutelná 
regulace a průmysl proto musí čekat na její 
realizaci." 
 

cardmag | rk | First Data International 
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KARTY V ČÍSLECH 

 PRODUKCE TERMINÁLŮ 2005 

Pořadí Výrobce-Sídlo Celkem Bezdrátové term. 

    Počet 
Podíl na 
celkové 
produkci 

Počet % 
celk.počtu 

1 Ingenico - Francie 2 216 346 23,8% 434 000 19,6% 
2 VeriFone - USA 2 063 379 22,2% 17 000 0,8% 
3 Lipman - Izrael 966 937 10,4% 182 103 18,8% 
4 Hypercom - USA 879 166 9,5% 42 900 4,9% 
5 Thales - Německo 503 500 5,4% 45 000 8,9% 
6 Sagem - Francie 479 897 5,2% 101 658 21,2% 
7 CyberNet - Jižní Korea 396 452 4,3% 12 330 3,1% 
8 Axalto - Francie 280 000 3,0% 35 000 12,5% 
9 Di Ltd - Malta 129 000 1,4% 30 000 23,3% 
10 Intellect - Belgie 125 230 1,3% 5 500 4,4% 
11 Da Sistemi - Itálie 114 500 1,2% 14 700 12,8% 
12 Bitel - Jižní Korea 111 000 1,2% 30 000 27,0% 
13 Hanchang - Jižní Korea 110 100 1,2% - - 
14 Keycorp - Australie 84 065 0,9% 7 890 9,4% 
15 Kwangwoo - Jižní Korea 70 000 0,8% - - 
16 Panasonic - Japonsko 65 000 0,7% - - 
17 Banksys - Belgie 62 097 0,7% 12 119 19,5% 
18 Pax Tech. - Hongkong 58 237 0,6% 33 0,1% 
19 LinkPoint - USA 54 595 0,6% 2 530 4,6% 
20 EL-ME - Německo 50 000 0,5% 500 1,0% 
21 Symbol Tech. - USA 44 070 0,5% 44 070 100,0% 
22 Moneyline - Francie 41 950 0,5% - - 
23 Hand Held Prod. - USA 41 610 0,4% 15 500 37,3% 
24 Castles Tech. - Taiwan 38 000 0,4% - - 
25 Spectra Tech. - Hongkong 34 416 0,4% - - 
26 Omron - Japonsko 28 855 0,3% - - 
27 REA Card - Německo 28 400 0,3% 700 2,5% 
28 Cadmus - Nový Zéland 25 350 0,3% 3 000 11,8% 
29 Urmet - Itálie 22 700 0,2% 7 880 34,7% 
30 Fujian Newland - Čína 18 000 0,2% 7 900 43,9% 
31 Toshiba TEC - Japonsko 17 571 0,2% 500 2,8% 
32 NBS Tech. - Kanada 17 300 0,2% 3 000 17,3% 
33 Linudix - Jižní Korea 16 070 0,2% 16 070 100,0% 
34 M.POS - Hongkong 13 900 0,1% 13 900 100,0% 
35 ExaDigm - USA 12 596 0,1% 11 155 88,6% 
36 Thyron - UK 11 321 0,1% 5 198 45,9% 
37 KDE - Jižní Korea 10 630 0,1% - - 
38 G.I.C. - Jižní Korea 10 545 0,1% 6 000 56,9% 
39 ParaRede - Portugalsko 10 000 0,1% 500 5,0% 
40 Way Systems - USA 9 411 0,1% 9 411 100,0% 
41 Intelligent Data - Španělsko 8 500 0,1% 5 800 68,2% 
42 SZZT Electronics - Čína 8 000 0,1% 7 500 93,8% 
43 IPC - Německo 3 400 0,0% - - 
44 ASK - Francie 1 900 0,0% - - 
45 Sygade - Jižní Afrika 55 0,0% 55 100,0% 

   CELKEM  9 294 051    1 131 402  12,2% 
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Dodávky POS terminálů z globálního hlediska  
 

Výrobci terminálů určených pro autorizaci plateb platebními kartami, a zachycení dat pro jejich 
odeslání ke zpracování, dodali v r. 2005 do celého světa 9,3 miliónů POS terminálů, což je nárůst o 
14,7% proti roku 2004. Uvedený počet zahrnuje samostatné autorizační terminály nebo spojené buď 
s elektronickou pokladnou nebo lokální POS sítí v supermarketech řízených osobním počítačem; 
nezahrnují nově vyráběné terminály v elektronických pokladnách a terminály řízené počítačem a 
samoobslužné terminály, např. u čerpacích stanic a samostatná zařízení jako PIN klávesnice.  
 

Dodávky podle regionů. Evropa instalovala v r.  2005 nejvíce nových POS terminálů - 3,7 mil. kusů 
(nárůst o 17,4%), celkovým podílem na trhu cca 40%. Dodávky jsou zajišťovány z velice široké 
nabídky 31 dodavatelů; proti ostatním regionům jde o nejrozmanitější nabídku. Do USA bylo dodáno 
2,6 mil. terminálů (28,4% celosvětové produkce). Na region Asie/Pacifik se dostalo 1,3 mil. kusů s 
14,4% podílem. Latinská Amerika zakoupila 0,9 mil. terminálů, tj. 9,4% celosvětové výroby. Střední 
Východ / Afrika umístila 0,6 mil. POS terminálů (tj. nárůst o 78%) s podílem na celosvětovém trhu 
6%. Kanada s 0,2 mil ks se umístila s 2,1% na posledním místě.  
 

Pro přehlednost a úplnost uvádíme celkovou statistiku 45 výrobců terminálů o rozsáhlosti trhu s 
terminály a pozici jednotlivých výrobců z hlediska celosvětového podílu na trhu. Z hlediska výrobců 
se projevila tendence ke slučování: VeriFone obdržel souhlas k převzetí společnosti Lipman Electronic 
Engineering (viz též informaci "VeriFone koupil výrobu terminálů Trintech") a společnosti Cadmus a 
Intellect oznámily své spojení. Ingenico ohlásil převzetí společnosti Moneyline.   
 

cardmag | ft  

KOMENTÁŘ 

Mohla by to být zpráva z černé kroniky, nebo 
začátek scénáře k filmovému thrilleru: 26. ledna 
byli v bolivijském LaPaz uneseni Peter Kirsten 
Rabitsch a Katharina Koller, individuální turisté toho 
druhu, pro nějž má angličtina výstižné označení 
"backpackers". Po desetitýdenním pátrání bylo 
zjištěno že byli zavražděni. Jejich bankovní účty 
byly přes bankomaty systematicky vyčerpány 
prostřednictvím jejich platebních karet a PIN.  
 

Rodiče obou zmizelých byli díky publicitě během 
pátrání kontaktováni řadou podobně postižených 
turistů či pozůstalých po podobně zmizelých. 
Ukázalo se, že podobné případy nejsou v zemích 
Jižní Ameriky jako je zejména  Venezuela, Ecuador, 
Columbia, Peru, Bolivia nebo Chile ojedinělé, podle 
bolivijského deníku El Diario z února 2006 dochází 
jen v Bolivii ke třem až čtyřem takovým únosům 
denně. Cílem únosců, často maskovaných za 
policisty, je získání platebních karet a PIN obětí, ty 
jsou v některých případech po nějakém čase 
propuštěny na vzdáleném místě a jejich účty 
vyčerpány v době do zablokování (tzv. "express 
kidnapping"), nebo drženy dlouhodobě a po 
vyčerpání a zablokování účtů propuštěny event. za 
další výkupné (long-term kidnapping) případně 
zmizí beze stopy. Podle některých zdrojů se tyto 
"karetní" únosy stávají v chudých jihoamerických 
zemích takřka "průmyslovým odvětvím" a gangy 
které je provozují získávají 50 až 70 tisíc USD 
měsíčně.  
 

Rodiče rakouského zavražděného páru publikovali 
výsledky svých zjištění v petici, kterou pod 
označením   

"Petition for safe bankcards for backpack 
tourists in countries of Latin America - Set 
limit for money withdrawal from ATM 
machines in the streets to local income 
levels" 
 

rozeslali evropským bankovním institucím. Vyjadřují 
v ní názor, že jednou z příčin, pro které jsou 
"backpackers" tak žádoucím terčem této násilné 
kriminality jsou relativně vysoké limity pro výběry 
z bankomatů. Průměrný denní limit cca 450 USD 
totiž odpovídá v Bolivii polovině průměrného 
ročního výdělku a je tedy skutečným lákadlem pro 
kriminální živly, které se nazastaví před žádnou 
metodou jak od uneseného turisty získat PIN ke 
kartě.  
 

Citovaná petice tedy jako jisté řešení navrhuje a 
současně důrazně žádá vydavatele bankovních 
platebních karet aby odvozovali denní povolené 
limity výběru z bankomatu od průměrné týdenní 
mzdy v každé zemi. Současně autoři také vydali 
"Safety Guidelines" – soubor doporučení pro turisty 
vydávající se do nebezpečných zemí. Vedle 
obecných  návodů a zkušeností doporučuje 
tento materiál i smysluplná opatření z hlediska 
finančního zajištění takové cesty. Zejména jde o 
snížení výběrového limitu platební karty na úroveň 
očekávané potřeby v dané zemi, omezení celkové 
částky na účtu případně dohodu s bankou o 
opatřeních proti neobvyklému čerpání 
kartou.  Místo platebních karet doporučuje používat 
cestovní šeky případně předplacené karty nezávislé 
na účtu a celou řadu dalších opatření. 
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Tento konkrétní případ s tragickým koncem vyvolal 
vlnu zájmu jak o "batůžkovou turistiku" tak o vliv 
držení platebních karet na bezpečnost jejich 
majitelů. Je jistě těžko možné vinit platební 
prostředek a jeho vydavatele z vytváření podmínek 
pro uvedený odporný druh kriminality a těžko lze 
očekávat realizaci požadavku na systémové 
nastavování výše výběrových limitů podle 
průměrného příjmu v zemi použití karty. Je však 
vhodné z hlediska prevence na tyto případy 
upozornit a zejména pro potenciální "backpackery" 
zpřístupnit potřebné informace a doporučení a 

zejména trvale vytvářet a posilovat vědomí jejich 
vlastní odpovědnosti za dodržování pravidel 
přiměřené opatrnosti, nakládání s platebními 
nástroji a celkového chování nevyhledávajícího 
zbytečná rizika. 
 

Stále nové druhy náhodné i organizované 
kriminality, používající na jedné straně čím dál 
sofistikovanější a na druhé straně bezohlednější a 
surovější metody nedává v těchto oblastech důvod 
k velkému optimismu do budoucna. 
 

cardmag | mz | www.katharinaandpeter.info 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY 

Bharosa (důvěra) - společnost zabývající se  
ochranou před on-line podvody  
www.bharosa.com  

VeriFone       
www.verifone.com  

Groupement des Cartes Bancaires  
www.cartes-bancaires.com  
 

Google  www.google.com   
nebo  
www.centrum.cz  
(od října Centrum.cz uzavřel kooperaci s Googlem)  
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Francie  

Francie svou rozlohou 547 030 km2 je 2. největším státem v Evropě (po Ukrajině), počtem 
obyvatelstva 60,7 mil. je 3. nejlidnatějším státem v Evropě (s náskokem pouhých 270 tis. obyvatel 
před Spojeným Královstvím). Nejníže položeným místem je delta řeky Rhony (-2 m), nejvyšší horou 
je Mont Blanc (4,807 m). Pracovní síla čítá 27,72 miliónů osob (údaj z roku 2006), podíl ve věku 15-

64 let je 65,3% z celkového počtu obyvatel. Francie prochází transformací z ekonomiky se silným státním 
vlastnictvím a zásahy na ekonomiku s posílenými tržními mechanismy. Po privatizaci velkých společností a bank 
vláda stále ovládá Air France, France Telecom, Renault. Došlo ke snížení daní, ale přesto je daňová zátěž ve výši 
50% HDP. Ročně se do země přistěhuje na 40 000 imigrantů (ve srovnání pouhá třetina imigrantů do UK). 
Francie slaví od roku 1789 státní svátek dne 14. července (Den dobytí Bastily).  
 
 

Oblasti Francie:  
 

Paříž a Ile-de-France;  
Severovýchodní Francie kam patří Nord a Pikardie, Champagne a Alsasko a Lotrinsko;  
Západní Francie kam patří Normandie, Bretaň, Údolí Loiry; 
Střední Francie a Alpy kam patří Burgundsko a Franche-Comté, Francouzské středohoří, Údolí Rhóny a  
Savojské Alpy;  
Jihozápadní Francie kam náleží Poitou a Akvitánsko, Périgord, Quercy a Gaskoňsko a Pyreneje;  
Jižní Francie kde nalezneme Lanquedoc-Roussillon, Provence a Azurové pobřeží a Korsiku 
 
  

Hlavní vinařské oblasti: 
 

Bordeaux, Burgundsko, Champagne, Alsasko, Údolí Loiry, Provence, Jura a Savojsko, Jihozápad,  
Lanquedoc-Roussillon, Notes du Rhone  
 

 
Po platebních kartách ve Spojeném Království (cardmag 03/06) se věnujeme Francii, po staletí vzájemnými 
soupeři na poli válečném i obchodním. Francouzi na Brity přes kanál (Lamanšský či britský) posměšně pokřikovali 
"hokynáři", z druhé strany pociťovali opovrhování jak lehce a krvavě se vzdali monarchistického principu. Od roku 
1066 v Británii přijímali francouzskou kulturu včetně slovní zásoby (mečem zaváděné Williamem Dobyvatelem po 
invazi z Normandie), v 15. stol. pocítili Francouzi vpád Angličanů (s potupným upálením Johanky z Arku) a od 16. 
stol. Francouzi museli strpět britskou nadvládu na moři. Jak jejich odvěké soupeření dopadá na poli karet? 
  
 Historie  
 
1967 - ve Francii byly vydány první platební karty v roce 1967 (jen o rok později než v UK) 
 
1971 - byly zaváděny první bankomaty (UK v 1967)  
 
1980 - byly instalovány první elektronické terminály EFTPOS.  
 
1984 - byla ustavena Společnost pro bankovní karty | Groupement des Cartes Bancaires | CB, která se  
podílela na projektu výběru hotovosti i z jiných bankomatů než vydávající banky.  
  
Zde se zastavme. Společnost pro bankovní karty CB sdružuje všechny banky, zabývající se vydáváním karet, v září 
2006 jejich počet vzrostl na 147 bank, z nichž 11 bank tvoří tzv. jádro bankovního systému (Chefs de File). Mezi 
25 nejsilnějších evropských bank se řadí 8 francouzských bank (britských bank jen 6) s následujícími počty a 
objemy karet. Do zmíněné "jedenáctky" patří ještě banky Crédit du Nord, Crédit Lyonnais a HSBC France.  

PROFIL ZEMĚ 

Srovnání ekonomik, 2005 Francie Spojené Království Česká republika 

HDP 1 535 mld. EUR 1 547 mld. EUR 160 mld. EUR 

Počet obyvatel 60,9 mil. 60,6 mil. 10,3 mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2005) 25 200 EUR 25 600 EUR 15 300 EUR 

Počet pracujících 27,72 mil. 30,07 mil. 5,27 mil 

Míra inflace 1,7% 2,1% 1,00% 

Nezaměstnanost 9,90% 3,70% 9,90% 
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Vydávání karet  
 

Karty se ve Francii od roku 1967 těší ohromné oblibě a staly se každodenním prostředkem placení i výběru 
hotovosti. V roce 2003 v objemu čerpání hotovosti karty předběhly šeky. Počty debetních a kreditních karet jsou 
uvedeny v tabulce s porovnáním s konkurující Velkou Británií. 

 
Francie je jednou z mála zemí západní Evropy (spolu s Řeckem, Irskem a Spojeným Královstvím), kde kreditní 
karty převyšují debetní karty. V počtu debetních karet Francie za UK silně zaostává.  
  

Z celkového počtu 86 mil. počtu platebních karet je 51,2 mil. bankovních karet, vydanými bankami pod 
značkou CB, tj. bankovní karty se ve Francii podílejí 60% na celkovém počtu karet (v UK to je plných 84%). 
Zákaznické platební karty obchodních domů a různých společností (private label store cards) se podílejí 39% (v 
UK jen 15%). Ve Francii 87% dospělých obyvatelů vlastní kartu CB (v UK vlastní alespoň jednu kartu 70% 
obyvatelstva). Současný francouzský trh s bankovními platebními kartami vykazuje následující parametry.   
 

FRANCIE 2005: Největší vydavatelé karet VISA & MasterCard  - podle objemu výdajů 

Vydavatel - země Vydávaný 
Brand 

Pořadí 
v EU 

Celk. objem výdajů 
v euro 

% 
prodej 

% 
cash 

Pořadí 
podle 
počtu 
karet 

Počet karet 
Výdaje za 

rok na 
kartu 

% obje-
mu 

plateb 
na kartu 

% objemu 
hotovosti 
na kartu 

Credit Agricole - France  V/M  1 € 90 963 277 204 72 28 1 13 306 752 € 6 836 72 28 

Credit Mutuel - France  V/M  4 € 37 349 892 900 62 38 5 4 126 000 € 9 052 62 38 

Societe Generale - France  V/M  7 € 28 347 210 000 74 26 6 3 785 000 € 7 490 74 26 

Caisse d’ Epargne - France  V  9 € 28 052 623 319 88 12 2 5 256 724 € 5 337 88 12 

BNP Paribas - France  V  10 € 27 809 901 182 70 30 4 4 244 272 € 6 552 70 30 

Banques Populaires  - France  V/M  12 € 23 772 004 597 81 19 7 3 517 324 € 6 758 81 19 

La Banque Postale - France  V/M  17 € 19 341 985 626 55 45 3 4 450 000 € 4 346 55 45 

CIC - France  V/M  24 € 12 425 835 109 78 22 8 1 780 992 € 6 977 78 22 

  Francie Spojené Království 

Počet karet (2005) 86 mil. 141,6 mil. 

debetních karet 23,1 mil. 67 mil. 

kreditních a charge karet 62,9 mil.  74,6 mil. 

Průměrný počet karet na  
obyvatele ve věku 15-64 let 2,1 karty/obyvatele 3,5 karty / obyvatele 

v Euro 2005 % 

Počet CB karet 51.2 mil.   

Počet plateb/kartu CB/rok 103,5 80 

Počet výběrů hotov./kartu CB/rok 25,3 20 

Počet transakcí 6,27 mld.   

Počet plateb 4,98 mld. 80 

Počet výběrů 1,29 mld. 20 

Objem transakcí 325,4 mld.   

Objem plateb 236,8 mld. 72,7 

Objem výběrů 88,6 mld. 27,3 

Průměrná platba 47,60 (1370 Kč)   

Průměrný výběr 68,50 (1986 Kč)   
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Celkový počet míst přijímající karty dosáhl 1,1 miliónu. Z celkového počtu 6,27 mld. transakcí kartami CB bylo 
provedeno 151,4 mil. (2,4%) mimo systém CB: 54% v Evropské unii a 46% v ostatních zemích světa. V Francii 
platby CB kartami dosáhly v roce 2005 objemu 236,8 mld. €, což je více než 25% výdajů domácností. Jejich 
používání meziročně vzrostlo u lékařů o 19%, u zubařů o 16%, u veterinářů o 21%, v domovech důchodců o 20, 
v nemocnicích o 7% a u taxíkářů o 15%.  
K bankovním kartám CB - původně typicky tuzemské platební karty - byla smluvně v 90. létech 20. stol. připojena 
možnost je vydávat i se značkou VISA nebo MasterCard, tedy jako mezinárodní karty s možností jejich použití ve 
200 státech světa.  
  

Přijímání karet 
Model přijímání karet je založen na čtyř-prvkovém modelu (vydavatelé karet, držitelé karet, obchodníci a 
acquieři), banky si navzájem konkurují u obchodníků i vyjednávají MCS (obchodní provizi). Trh karet je velice 
rozvinutý, z celkového počtu 147 vydavatelských bank se 80 bank věnuje také uzavírání smluv s obchodníky na 
přijímání karet.  
 

Podstatným rysem trhu ve Francii je INTERBANCARITY (interbankovnictví). CB vytvořila systém pravidel pro 
clearing a autorizaci, zásady pro smluvní podmínky při vydávání CB karet a zejména povinné klauzule do smluv s 
obchodníky. Banky hrají významnou roli při marketinku karet svým klientům, uzavírání smluv s obchodníky na 
přijímání karet a také řídí svoji síť bankomatů. Trh vykazuje konkurenceschopnost ohledně nákladů, úrovně 
služeb, bezpečnosti a spolehlivosti. CB poskytuje specifikaci technických a smluvních pravidel a vystupuje jako 
ručitel za plynulost kartových plateb a výběrů a respektování CB pravidel pro všechny účastníky - výrobce, banky 
a obchodníky. Zajišťuje centralizovaný autorizační systém e-rsb (SICB), poskytující odezvu na autorizační 
dotazy v čase menším než 2 sec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V jistém smyslu je situace ve Francii unikátní - smlouvy se uzavírají na přijímání všech karet i když konkrétní typ 
karet není bankou vydáván; tím se liší od zemí jako Itálie, Španělsko a UK. Umožňuje to silná centralizace pod 
Společností pro bankovní karty: 
 
Modelová smlouva pro obchodníky.  
Banka musí umožňovat u obchodníka akceptaci všech známek, i když tuto nevydává. To je zajištěno modelovou 
smlouvou CB, kterou musí zahrnovat smlouva s obchodníkem, a umožněno všeobecnou licenční smlouvou mezi 
Carte Bleue (člen VISA Europe) a Europay France (člen MasterCard Europe). 
výše uvedený koncept "interbancarité" 
obchodníci platí stejnou provizi nezávisle na typu platební karty (debetní, kreditní, charge); tento rys je v zásadě 
shodný s ČR.  
 

PLATBY   

Počet terminálů celkem 1 030 000 

Počet POS terminálů 750 000 

Počet integrovaných terminálů 140 000 

Počet samoobslužných terminálů (parkování, jízden-
ky, čerpání pohonných hmot)  65 000 

VÝBĚRY   

Počet bankomatů 46 150 
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přestože existuje velký počet kreditních karet vydávaných nebankovními úvěrovými subjekty (private 
label cards), jediný široce přijímaný produkt je karta Aurora úvěrové společnosti CETELEM; přesto je 
akceptován jen na 12% míst akceptující karty CB, MasterCard a VISA.  
 

Uvedená charakteristika a silná ochrana trhu přijímání karet se podílí na skutečnosti, že zahraniční acqueři 
nezískali ve Francii významný podíl. Francie se tak řadí spolu s Irskem a Španělskem mezi nejvíce chráněné 
kartové trhy. Potenciální investoři situaci řeší buď koupí existující banky nebo společným podnikem s domácí 
bankou. 
  

Karty se přijímají na téměř 1 100 000 místech (1 terminál na 55 obyvatel):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet míst přijímajících elektronické karty Maestro a VISA Electron prudce vrostl od roku 1999, kdy se jejich 
přijímání stalo povinnou součástí smluv s obchodníky; jejich počet dosáhl 950 000 míst (90% všech CB lokací).  
 

CB také zajišťuje centrální Help Line pro hlášení ztráty nebo zcizení karty na bázi 24/7, která držitele karty 
přesměruje na vydávající banku (tel. č. 0892 705 705 je zpoplatněno € 0,34 / minutu). 
 

Čipové karty a migrace na EMV karty 
 

Čipové karty ve Francii došly velké obliby a rychlého rozvoje zejména silnou státní podporou výzkumu a vývoje 
nové technologie.  
 

1992 -  CB podpořila vývoj národního standardu B0' pro čipovou technologii a za masivní finanční podpory vlády 
byla vybudována infrastruktura čipových POS terminálů a bankomatů pro CB karty. V tomto roce se Francie stala 
první zemí se zavedenou čipovou technologií a všemi kartami vybavenými čipem B0'. 
 

2003 -  Od roku 2003 CB systém přijal a započal s přechodem na mezinárodní EMV standard. V první fázi byly 
vydávány duální karty s normou B0' i EMV. Od 2004 se začalo doopravdy s migrací na výhradně EMV karty se 
současně probíhající výměnou zařízení na oba standardy.  
 

2006 - V květnu 2006 bylo pro EMV karty migrováno 100% bankomatů, více než 88% POS terminálů a 89% 
karet v oběhu. (V ČR bylo migrováno k březnu 2006: 77% bankomatů, 55% POS terminálů a 30% karet v 
oběhu.) Migrace je nyní takřka dokončena, ale EMV čipových karet s autentikací prostřednictvím dynamických dat 
(Dynamic Data Authentication, umožňující širší okruh aplikací) je pouze 270 000. 
 
Další projekt 
 

Francie se zúčastnila evropského EMV projektu c-TRAVEL, projektu pro multi-aplikační firemní karty umožňující 
cestující klientele kupovat letenky, rezervovat hotel nebo pronajmout auto online s využitím čipové čtečky 
připojené k PC, mobilnímu telefonu nebo osobnímu digitálnímu asistentu (PDA). Projekt spadá do kontextu 
Evropské komise pro informační společnost a je provozován CB (Francie), SSB (Itálie), SITA (Nizozemsko) a 
Gemplus a Sagem (Francie). Pilot se zaměřil na tři funkce: 
 

-     online rezervace: uživatel se autentikuje svou platební kartou vloženou do čtečky a natypováním PIN.    
     Uživatel pak může bezpečně online provádět rezervace (letenky itineráře, cenu), s použitím digitálního 
      podpisu spojeném s konkrétní kartou. 
 

-     prohlížení a modifikování cestovních itinerářů prostřednictvím mobilních telefonů s dvěma čipy nebo PD  
      připojených na internet. 
 

-     získání palubních vstupenek s použitím bankovní karty a PINu z terminálů umístěných na letištích.  
 
 
Uvedené informace přibližují francouzský trh karet s velmi rozvinutou moderní infrastrukturou se silnými 
centralistickými prvky prosazovanými Společností pro bankovní karty. Webové stránky CB poskytují další 
informace o kartovém odvětví nezávisle na jednotlivých bankách. 
 
cardmag | ft | research (s využitím cartes-bancaires.com, rbrlondon.com, atmmarketplace.com)  

PLATBY   

Počet terminálů celkem 1 030 000 

Počet POS terminálů 750 000 

Počet integrovaných terminálů 140 000 

Počet samoobslužných terminálů (parkování, 
jízdenky, čerpání pohonných hmot) 

  

65 000 

VÝBĚRY   

Počet bankomatů 46 150 
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TECHNOLOGIE 
Google usnadňuje platby v  
e-commerce 
 
 
Vedle často diskutovaného monopolního a 
imperiálního přístupu společnosti Microsoft ve 
světě osobních počítačů paralelně vznikl, a ve 
virtuálním světě e-commerce, se rozvíjí další 
gigant, který hledá spojence a aliance. 
Společnost Google, na podkladě svého 
geniálního enginu pro vyhledávání informací na 
webu, rozvíjí další virtuální aktivity s dopadem 
do reálného světa financí. Oproti Microsoftu, 
který své služby váže na jejich instalaci v 
osobním počítači, Google poskytuje služby, 
které nemusí být součástí softwaru. 
 

Velkou inovací bylo zavedení kontextové 
reklamy k pojmu zadávaného uživatelem do 
vyhledávače. Její zpoplatnění přineslo 
společnosti nebývalé zisky. Po zavedení dalších 
služeb, jako Google Toolbar (integrace Googlu 
do internetového prohlížeče), Google API 
(programování), Google News, Google Calendar 
nebo Google Talk (internetové telefonování), 
společnost přistoupila k usnadnění plateb při nákupu 
na síti. Kupující musí zpravidla nejprve na síti zboží 
svého zájmu vyhledat a pak zaplatit, proto Google 
připravil novou integrovanou službu Google 
Checkout, podporovanou marketinkovým heslem 
"Find it with Google. Buy it with Google 
Checkout".  Tato služba šetří uživateli e-commerce 
vytváření násobných účtů a hesel a soustřeďuje 
přehled o všech objednávkách a platbách na jedno 
místo; zabezpečuje před neautorizovanými platbami, 
pro obchodníky není přístupná historie nákupů, čísla 
platebních karet ani emailová adresa a nemohou 
tedy zasílat spamové maily. Jde o anonymizér pro 
placení kartou - citlivé údaje se předávají jen jednou 
Googlu a nikoliv každému obchodu zvlášť. Výhodou 
je i zadávání pouze jednoho loginu a hesla pro celou 

síť obchodů využívajících Google Checkout. Z toho 
vyplývá, že na svém Google-účtu žádné peníze přímo 
neuchováváte.   
 

E-commerce je stále v začátcích a Google Checkout 
má podchytit oněch 60% zákazníků, kteří přeruší 
nákup dříve než je dokončen někdy komplikovaný 
proces úhrady za nákup. Google umožňuje rychlé 
použití jednou vložených platebních údajů - mohou 
se registrovat karty VISA, MasterCard, Discover a 
Amex. Vlastní platbu technicky zajišťuje 
ChasePaymen tech ,  d ce ř i n á  spo l ečnos t 
JPMorganChase (největší US acquier). A protože více 
než jedna třetina kupujících zboží na internetu 
nejprve vyhledává, společnost má velký potenciál 
tuto službu rozvíjet. Obchodníci, kteří za reklamu na 
Googlu utratí více než 1000 USD měsíčně, mají 
zpracování plateb zdarma. Mohou si mohou 
integrovat do svých webových stránek Google 
Checkout a objednávkový systém, a to buď s 
použitím veřejného kódu API (Application 
Programming Interface) nebo se napojit na 
specializovaného procesora.  
 

Společnost Google nově navázala obchodní 
partnerství s eBay za účelem dodávat této 
internetové aukční síni textovou reklamu ve vazbě na 
klíčová slova a prostřednictvím Google Talk nebo 
Skype (patří eBay) umožnit přímé komunikační 
spojení mezi kupujícím a prodávajícím. K realizaci 
plateb eBay dosud využívá službu PayPal (nejprve 
jako službu třetí strany, v r. 2000 ji eBay zakoupil za 
1,5 mld. USD; PayPal vede klientům účty ve vazbě 
na některou platební kartu), nyní bude placení 
integrované přímo do aktuální webové stránky. 
Google generuje přes 40% z prodeje reklamy mimo 
území Spojených států, proto je nedostatkem, že 
zatím nenabízí možnost registrace platební karty z 
České republiky. Závěrem zmiňme, že Google také 
na poli cílené reklamy spolupracuje (a je personálně 
propojen) se společností Apple, soupeřící s 
Microsoftem na poli hudebních přehrávačů. Na 
obrázku jsou znázorněny konkurenční a přátelské 
vztahy společnosti Google.  
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Bezkontaktní placení výzvou pro  
zpracovatele transakcí  
 

Společnost TowerGroup v Massachussets, vlastněná 
asociací MasterCard Inc., vypracovala studii o vlivu 
bezkontaktního placení na celé odvětví zpracování 
kartových transakcí. Studie se sice týká trhu ve 
Spojených státech, ale tento trend dříve či později 
zasáhne Evropu. Rozvíjející se technologie plateb 
kartami vybavených bezkontaktními čipy může 
změnit dosavadní rozdělení trhu. V r. 2005 bylo 
zpracováno celkem 45,5 mld. transakcí kreditními, 
předplacenými a debetními kartami s podpisem, z 
toho 5% transakcí bylo vygenerováno 
prostřednictvím debetních předplacených karet (2,4 
mld. transakcí).  
 

Významní zpracovatelé karet, mající ve svém 
portfoliu velké obchodní řetězce, jsou pod novou 
hrozbou. Obchodní domy, jako např. Wal-Mart Stores 
Inc. (v Praze vlastnil OD Máj pod jménem K-Mart; 
jazyková poznámka: mart je staroanglický 

předchůdce slova market) instalovaly novou RFID 
technologii na sledování skladového hospodářství. 
Zboží má visačky s bezkontaktními čipy a RFID 
snímače na dálku sledují pohyb zásob jednak ve 
skladu, s návaznou inventurou a dalšími skladovými 
funkcemi, a u pokladny odpadá zdlouhavé 
vyhledávání čipového kódu na obalu placeného zboží. 
RFID technologie spočívá na přečtení identifikace 
produktu radiovými vlnami. Jde o stejnou technologii 
používanou u bezkontaktních platebních karet, kdy 
odpadá protahování karty čtečkou, ale data o kartě 
se přečtou na dálku.  
 

Obchodní domy, které provedly velké investice do 
RFID technologie pro skladové hospodářství, mohou 
tuto techniku zapojit i do vztahu se zákazníkem u 
pokladny: mohou sledovat jeho dřívější nákupy, 
nabídnout mu okamžité slevy a nakonec samy 
vytvořit zpracovatelskou síť kartových transakcí. Pro 
dosavadní procesory to může představovat výzvu 
(nebo hrozbu) změn technologie, event. přesunu 
objemu zpracovávaných transakcí jinam. 
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BEZPEČNOST 

Podvod přeprogramováním 
bankomatu  
 

K velmi neobvyklému podvodu u bankomatu došlo 
19. srpna 2006 ve Virginii, USA. Se znalostí tajného 
kódu, který natypoval mladý muž černé pleti (bílý 
kůň - pozn. redakce) do klávesnice bankomatu se 
mu podařilo přeprogramovat ATM tak, že vydával 
místo bankovek o hodnotě 5 dolarů bankovky 
dvacetidolarové. Na obvyklý požadavek výběru 250 
dolarů tak vždy obdržel 1000 USD. Jeho 
vysledování bude bez spolupráce s veřejností 
obtížné, protože k podvodu použil předplacenou, 
tedy anonymní kartu. 
 

Policie se proto rozhodla uveřejnit video  na 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cmW_4R81jVU   
 

v naději, že mladého podvodníka někdo pozná. 
  

Mechanismus podvodu nebyl vůbec složitý. Podvod 
se stal na bankomatu typu Tranax Mini-Bank 1500. 
Technický manuál k tomuto typu je určen výhradně 
technické obsluze bankomatu, ale přesto byl 
snadno vyhledatelný na internetu pomocí Google 
vyhledávače. Jedna kanadská firma jej totiž umístila 
na internet, volně přístupný nejen jejím technikům, 
ale pro všechny. V manuálu jsou uvedeny postupy, 
jak bankomat přepnout do diagnostického režimu, a 
kde se dá naprogramovat hodnota vydávaných 
bankovek z jednotlivých kazet. Přístup k 
diagnostickým funkcím je sice chráněn přístupovým 
PINem, ale manuál uvádí jejich typické, implicitní 
hodnoty. Pokud není přístupový PIN na každém 
bankomatu individuálně změněn (a to se nedělo, 
neboť i technici si chtějí usnadnit svou práci), je 
diagnostika přístupná každému. Toho ve Virginii 
geniálně využil mladý muž (nebo ten, kdo jej poslal 
- pozn. redakce). 

A poučení? Navzdory uklidňující poznámce, že tento 
typ bankomatu nebyl v ČR nikdy použit, opatrnosti 
na poli bezpečnosti není nikdy dost. 
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Nový přístup k detekci on-line 
podvodů  

 

K bezpečnosti platebních karet používaných pro e-
commerce se bezprostředně váže bezpečné 
používání internetu. Společnost Bharosa (zal. 2003, 
v Silikonovém údolí, Santa Clara, Kalifornie) 
vytvořila další generaci strategie pro ochranu on-
line finančních transakcí před útoky podvodníků, 
strategie využívající dva kroky. Jedná se o silnou 
autentikaci, která má zamezit podvodníkům v 
přístupu na webovou stránku, následovanou 
monitorováním v reálném čase všech probíhajících 
transakcí nebo pokusům o login těch, kterým se 
podařilo na stránku připojit. 
 

 Bharosa je relativně malá společnost; svůj název 
převzala z hindštiny, znamená "důvěru", a její 
produkty mají důvěru na internetu zajistit. 
Společnost obě složky zabezpečení vyvinula 
vlastními silami a mezi jejích 1000 klientů patří U.S. 
Air Force, Wells Fargo a National City Bank.  
 

Její produkty pro boj s on-line zcizováním identity a 
podvodům se nazývají Autheticator a Tracker. 
Poskytují řešení pro víceúrovňovou detekci podvodů 
v reálném čase a multifaktorovou autentikaci k 
ochraně on-line kanálů společností před hrozbou 
podvodů, se zachování snadného a uživatelsky 
příjemného přístupu klientů k jejich webu.  
 

Tracker pracuje v pozadí, monitoruje každý pokus o 
transakci a vytváří rizikové skóre, jak uživatel 
postupuje čtyřmi virtuálními branami. (Pozn.: 
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komunikační relace se může vyhodnotit s větší 
důmyslností. 
 
Autheticator je sada virtuálních nástrojů zobrazených 
na obrazovce, které klient používá ke svému 
identifikování, a spočívá v simulování PIN klávesnice, 
klávesnice nebo jiných vstupních zařízeních. Vkládání 
login uživatele a hesla se děje klikáním myší a nikoli 
typováním do klávesnice, a k vytvoření 
jednorázového souboru autentikačních dat se 
používá vlastního kódování. To zabraňuje detekování 
důvěrných informací podvodníky. Zobrazení 
virtuálních zařízení obsahuje grafiku nebo text 
personalizovaný pro konkrétního klienta, takže 
současně klientovi slouží k autentikaci používané 
webové stránky (a má zabránit přepnutí stánky na 
falešnou, provozovanou podvodníky). 

Klientům společnosti Bharosa 
je zároveň zpřístupněna síť s 
informacemi o podvodech, 
k t e r á  j im  po s ky tu j e 
informace o souhrnných 
rizikových modelech on-line 
podvodů .  Da t a  j s ou 
shromažďována od stovek 
klientů společnosti Bharosa v 
o d v ě t v í c h  z a h r n u j í c í 
bankovnictví, e-commerce, 
zdravotní péče a americká 
vláda. Modely obsahují IP 
adresu počítačů připojených 
k detekovaným on-line 

podvodům a simulaci budoucích možných podvodů.  
 

 cardmag | ft |podle nilson rpt a www.bharosa.com   
 

 

sledování počítačových her v mládí přineslo ovoce při 
sestavování bezpečnostní strategie v pozdějším 
věku.) 
  
1.   První brána vyhodnocuje geografické umístění 
adresy IP (internetového providera) a charakteristiku 
uživatelova PC dříve, že se uskuteční pokus o login. 
Uživatelovo zařízení tak dostane svůj jedinečný 
"otisk", který také vyhovuje požadavků organizace 
FFEIC na dvou-faktorovou identifikaci. (FFEIC = 
Federal Financial Institutions Examination Council, 
založený v 1979.) Další autentikace se může zajistit 
třetí stranou nebo prostřednictvím Bharosa-
Authenticator.  
 
2.   Druhá brána vytváří profil chování uživatele při 
loginu a porovnává je s minulými  pokusy o login.  
 
3.   Třetí brána vyhodnocuje uživatelovo chování s 
ohledem na typické používání on-line aplikace. 
Bharosa software může vytvářet profily pro různé 
uživatele téhož PC (např. manželka kontroluje 
zůstatek účtu během dne, zatímco manžel provádí 
platby ve večerních hodinách). Odchylky od 
očekávaného chování mohou spustit další 
autentikační požadavek - dalším, odlišným kanálem 
od připojení na web, např. textovou zprávou na 
mobil, e-mailem, telefonním kontaktem) nebo 
hlasovým otiskem. 
 
4.   Čtvrtá brána skóruje informace uložené v PC od 
třetích stran, například software instalované 
klientem, k vyhodnocení uživatelovy zkušenosti a 
integruje je do uživatelova profilu, takže další 
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Doplňkové zabezpečující prvky  
bankomatu 
Dálkové sledování v reálném čase 
Přístup bez klíče 
Jednoduchá instalace v místě 
Bezdrátový samostatně stojící alarm  
 

Viditelné zabezpečovací opásání 

Bezpečnostní opásání bankomatu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace 
Do bankomatu se vyvrtají 4 otvory, do kterých se 
připevní pás. Aktivace je realizována napojením na 
kontrolní jednotku pouhým vložením baterie do 
kontrolní jednotky. 

Délka instalace v místě 15 minut 

Ovládání pásu 
Pás má pákovou závoru, kterou je nutné 
odblokovat, aby se odemkl bezpečnostní pás. Tato 
operace umožňuje dostat se k již existujícímu 
systému odemykání bankomatu. Odblokovat 
pákovou závoru je možné buď za pomoci GSM/
GPRS modulu ovládaného z centra nebo 
bezpečnostní jednotkou (dálkové ovládání bez 
klíče). 
Toto zabezpečení může být také časově 
naprogramováno. 

Kompatibilita 
Tato jednotka je modulární, to znamená, že může 
být přizpůsobena podobným zařízením z této 
oblasti. 
 
Vnitřní dveře  

Instalace 
Silový odpojovací spínač izolování proudu musí být 
přemístěn z bankomatu do dveřního rámu na 
desku, dveře jsou pak zkompletovány a umístěny 
uvnitř bankomatu. Krycí deska je připevněna 4 

“Aktivní"  
Vnitřní dveře 

Vysoce zabezpečený 
přístup bez klíče 

Sledování 
v reálném čase 

“Časový zámek" 
Programovatelný 
vstup 

Vyšší ochrana 
bankomatu 
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šrouby. Montáž je dokončena namontováním dvou 
pomocných desek do základu krytu a 
uzamykatelných plátů na hranu s panty dveřního 
rámu. Při instalaci tohoto produktu není třeba vrtat. 
 
Délka instalace v místě 20 minut 
 
Ovládání vnitřních dveří 
Vnitřní dveře mají vpředu akční člen, který uzamyká 
mechanismus existujících dveří bankomatu. Vnitřní 
dveře je možno odemknout modulem GSM/GPRS z 
centrální kontroly nebo přiřazeným bezpečnostním 
ovládačem (sloužícím místo klíče). Tento produkt je 
nyní v nabídce i s časovým zámkem 
naprogramovaným na určený čas. 
 
Kompatibilita 
Tato jednotka je modulární, to znamená, že může 
být přizpůsobena podobným zařízením z této oblasti. 
 
Bezpečnostní klece do bankomatu  

Instalace 
Klec je vyrobena z 3 mm nerez oceli. Samozřejmě, že 
i tento bezpečnostní prvek lze překonat, ale trvá to 
déle než obvykle a není možné ho rychle proříznout 
autogenem. Sekce jsou uvnitř jednoduše 
sešroubovány k sobě. 

Délka instalace v místě 20 minut 
 
Ovládání klece 
Toto zařízení je zcela pasivní. 
 
Kompatibilita 
Tato jednotka je modulární, to znamená, že může 
být přizpůsobena podobným zařízením z této oblasti. 
 
GSM / GPRS Link  

 

Instalace 
Modul je umístěn uvnitř bankomatu a může být 
napojen na síť. Jednotka je napájena baterií 
dobíjenou ze sítě. Jednotka může být aktivována při 
napadení nebo při výpadku sítě. Toto zařízení působí 
jako Alarm nebo jednotka vzdáleně (centrálně) 
řízeného odemykání bankomatu. Zároveň hraje 
důležitou roli v případě, kdy je přemístěn celý 
bankomat. 

Zařízení může být napojeno na řadu dalších 
zabezpečovacích prvků - detektor kouře a detektor 
teploty, který může ohlásit napadení např. úhlovou 
bruskou či autogenem apod. 
 
Délka instalace v místě 30 minut 
 
Ovládání zařízení 
Zařízení je spojeno s centrálou pomocí GSM/GPRS 
telefonní linkou a také funguje s bezpečnostním 
dálkovým ovladačem (klíčem) firmy Cedardell. 
Může být připojeno na různé typy alarmů a sensorů, 
které poskytují kompletní samostatný bezdrátový 
bezpečnostní systém v již dříve zmíněných oblastech, 
které vyžadují vyšší standard zabezpečení. 
 
Kompatibilita 
Tato jednotka je modulární, to znamená, že může 
být přizpůsobena podobným zařízením z této oblasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instalace 
Tento kompaktní modul je umístěn uvnitř kazety s 
penězi a není připevněn.  
 
Operating the Module 
Toto zařízení je zcela nezávislé. Jednotka poskytuje 
kontrolní funkce, které mohou být doplněny stejně 
jako spuštění alarmu v případě napojení na GSM/
GPRS. Jednotka hraje také velkou roli v případě 
zcizení celého bankomatu. 
 
Kompatibilita 
Tato jednotka je modulární, to znamená, že může 
být přizpůsobena podobným zařízením z této 
oblasti, ale musí být napojena na GSM/GPRS 
modul. 
Výrobky firmy Cedardell jsou navrženy tak, aby 
fungovaly navzájem v mnoha kombinacích. 
Všechny tyto možnosti poskytují vysokou 
ochranu pro bankomaty, do kterých se tyto 
systémy zabudují. Systémy obsahující pevné 
stanice a mobilní sledování. 

Manipulace s hotovostí je vždy činnost spojená s 
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vysokým rizikem. Nicméně starosti s těmito riziky 
jsou jednodušší s řadou našich produktů: 

Proces doplňování hotovosti 
 

Hotovost při přepravě, zabezpečení a  
sledování 
 

Zabezpečení bankomatu a jeho sledování 

Cedardell se specializuje na poskytování služeb v 
oblasti zabezpečení produktů, aby vyřešil Vaše 
problémy s bezpečností. Toto umožní operátorovi 
jednoduchý bezpečný systém při doplňování 
hotovosti do bankomatů s využitím této dynamické 
řady. 
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Elektronická archivace  
 

S rozsahem využívání moderních 
technologií vyvstala společnostem 
m imo  j i né  možnos t  v yuž í va t 
dlouhodobé elektronické archivace a to 
ať už převáděním starých dokumentů 
z papírové formy do elektronické a 

jejich následnou archivací (tzv. transformace 
papírových dokumentů do elektronické podoby) nebo 
elektronickým archivováním až nově vytvořených 
elektronických dokumentů. Problematika využívání 
dlouhodobé elektronické archivace však není pouze 
otázkou dostupných technologií, ale i právní úpravy.  
 

Primární obava, kterou společnosti projevují ve 
spojení s dlouhodobou elektronickou archivací je, zda 
elektronicky archivované dokumenty ještě budou mít 
dostatečnou důkazní sílu v případných soudních 
sporech.  
 

Odpověď zní ano, ale je nutné sledovat existující 
právní úpravu a moderní trendy a standardy v této 
oblasti. není plně rozvinuta, i když existuje řada 
projektů. Základními atributy dlouhodobé 
elektronické archivace dokumentů, které dokládají 
určitý právní úkon učiněný ať už fyzickou či 
právnickou osobou je zaručení integrity dokumentu 
(obsah dokumentu nebyl pozměněn) a autentičnosti 
původce dokumentu (daný dokument opravdu 
podepsala osoba, jež jej podepsala). Zároveň proces 
(metoda), který zajistí tyto dva atributy by měl být 
důvěryhodný. Takovouto důvěryhodnou metodu 
představuje zaručený elektronický podpis, jehož 
právní základ obsahuje směrnice EU č. 1999/93/EC o 
elektronických podpisech, popřípadě elektronická 
značka. 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o směrnici a nikoli 
nařízení, která jsou přímo závazná v jednotlivých 
členských státech EU, implementace směrnice do 
právních řádů členských států neproběhla vždy 
stejným způsobem, což může u velikých 
nadnárodních společností způsobit potíže při 
zavádění celopodnikových systémů (postupů).  
 

Směrnice zakotvuje principy, které by měly přispět 
k právnímu uznávání elektronických podpisů. Členské 
státy mají zajistit, aby elektronickým podpisům 
nebyla odpírána právní účinnost a aby nebyly 
odmítány jako důkazy v soudním řízení pouze z toho 
důvodu, že jsou v elektronické podobě nebo proto, 

že se nejedná o elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu k tomu ještě vydaným 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, 
nebo vytvořený pomocí prostředku pro bezpečné 
vytváření podpisu. Zároveň však směrnice činí jeden 
typ elektronického podpisu (nikoli však technologie 
jako takovou, neboť právní úprava je technologicky 
neutrální) rovnější ostatním, a to tzv. zaručený 
elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu a vytvořeném pomocí prostředků pro 
bezpečné vytváření podpisu. O něm směrnice říká, že 
splňuje právní požadavky na podpis ve vztahu 
k datům v elektronické podobě stejně, jako 
vlastnoruční podpis ve vztahu k datům na papíře. 
Definice tzv. zaručeného elektronického podpisu totiž 
splňuje výše uvedené atributy elektronického 
archivnictví – integritu obsahu a autenticitu původce. 
Samotná definice "běžného“ elektronického podpisu 
ve směrnici totiž postrádá zaručení integrity 
dokumentu. 
  

Některé členské státy EU, jako například Finsko, 
jasně stanovují, že u právních úkonů ať už 
soukromoprávních či veřejnoprávních, v případě, že 
dokument musí být podepsán, musí být podepsán 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu a vytvořený pomocí 
prostředků pro bezpečné vytváření podpisu. V České 
republice jsme bohužel nebyli konzistentní a 
požadavky na soukromoprávní a veřejnoprávní úkony 
se liší. To však neznamená, že by nebyla dostatečná 
opora v legislativě proto, aby bylo možné dokumenty 
elektronicky archivovat. 
 

I přes výše uvedené a ustanovení občanského 
zákoníku, které považuje písemnou formu za 
zachovanou, je-li právní úkon učiněn elektronickými 
prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního 
úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, je 
nutné věnovat pozornost možné existenci zvláštních 
právních předpisů, které mohou výslovně požadovat 
například listinou formu, formu deníku apod. 
V takovýchto případech elektronizace bude 
obtížnější. Takovýchto předpisů však v České 
republice valem ubývá. 
 

 V úvodu jsme rovněž zmiňovali tzv. transformaci 
dokumentů (skenování, nikoli přepisování). Současná 
česká právní úprava příliš pozornosti transformaci 
dokumentů nevěnuje s výjimkou elektronické 
fakturace narozdíl od některých zahraničních úprav. 
Pokud bychom však na transformaci dokumentů do 
elektronické podoby aplikovali výše zmíněné atributy 
elektronické archivace, kdyby tzv. naskenovaný 
dokument s určitým potvrzením o bezpečnosti 
skenovacího procesu byl opatřen zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu a vytvořený pomocí 
prostředků pro bezpečné vytváření podpisu a dle 
současných standardů ještě opatřený časovým 
razítkem, bylo by obtížné takovýto "důvěryhodný“ 
proces zpochybnit. Jakýkoli "důvěryhodný“ proces lze 
doporučit i v případě úkonů, které nemají právní 
charakter. 
 

Jedním z klíčových problémů dlouhodobé 
elektronické archivace je dlouhodobá platnost 
elektronických podpisů a zajištění dlouhodobé 
čitelnosti datových formátů. Závěrem je však nutno 
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podotknout, že v této oblasti existují první projekty a 
vyvíjejí se standardy. Jde o zajímavou oblast, která 
však vyžaduje pečlivou technologickou a právní 
přípravu.   
  

 cardmag | rk | ceag  

 
Ve dnech 19. a 20. října 2006 se 
konal již 8. ročník konference 
společnosti MasterCard s tématem  
Bezpečnost a řízení rizik  
 

Dvoudenní konference, která se 
uskutečnila 19. a 20. října 2006 na 
Kypru, se zúčastnilo více než 180 
odborníků a specialistů ze sektoru 

financí, oblasti legislativy a technologií. Diskutovali o 
posledním vývoji a také nejnovějších strategiích a 
nástrojích pro ochranu transakcí a bezpečnosti dat. 
Účastníci se zaměřili především na zvyšující se 
požadavky na bezpečnost v oblasti platebních karet. 
Tato konference byla zároveň již pátou pan-
regionální konferencí společnosti MasterCard 
zabývající se bezpečností a řízením rizik v tomto 
roce. 
 

"Společnost MasterCard již čtyřicet let intenzivně 
buduje nejbezpečnější celosvětovou platební síť. 
Vychází přitom ze svých mnohaletých zkušeností 
a klade důraz na inovace v oblasti platebních karet,“ 

sdě l i l Chris Thom, ředitel Sekce rizik 
MasterCard  Worldwide. "Naše úsilí směřuje 
především k rozšíření obchodu v celosvětovém 
měřítku. Uvědomujeme si, že oblast bezpečnosti je 
pro klienty zásadní a že jen spoluprací a sdílením 
zkušeností s našimi zákazníky, zpracovateli a dalšími 
partnery, dosáhneme nejlepšího možného výsledku,“ 
dodal.  
  

Dvoudenní konference je součástí celosvětové 
kampaně společnosti MasterCard na řízení vztahů se 
zákazníky a partnery v otázce komplexní bezpečnosti. 
V roce 2006 přišla společnost se spoustou nových 
iniciativ v otázce bezpečnosti. V květnu letošního 
roku byl spuštěn například autorizační server 
MasterCard "All-in-One“ a také mobilní MasterCard 
autorizace. Oba programy byly vytvořené pro zvýšení 
bezpečnost i  in ternetového bankovnic tv í 
a elektronického obchodování.  
 

"MasterCard pracuje na objevování nových 
technologií, strategií a nástrojů k zabezpečení 
finančních institucí, obchodníků i držitelů karet. 
Chceme podpořit vznik co nejkvalitnějšího prostředí, 
ve kterém bude možné pokračovat s většími 
a  objemnějšími transakcemi, což bude výrazně 
podporovat zisky a obchodní růst našich zákazníků,“ 
dodává na závěr Chris Thom. 
 

cardmag | rk | ogilvy  | mastercard europe  
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ROZHOVOR 
S panem Miloslavem Boučkem jsem se setkal během jednoho 
podzimního rána v kavárně pražského "SOHO" (takto nazývám 
oblast Josefova) k přátelskému posezení … Využil jsem vrozené 
otevřenosti mého hosta k položení několika otázek a zde přinášíme 
našim čtenářům téměř autentickou zpověď … 
 

Roman Kotlán: Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům 
představil a poodkryl i některé z Vašich osobnostních rysu a zájmů? 
 

Miloslav Bouček: Mezi mé  nejcharakterističtější vlastnosti určitě 
patří skromnost a stud :-). Je mi 30 let, měřím 178 cm, vážím 98 kg 
a jsem svobodný - to pro úplnost. Nesnáším nudu a baví mě 
užitečná práce, která přináší výsledky… Rád jezdím rychle a 
myslím, že jsem určitě první kdo v rámci SBK přišel díky novému 
silničnímu zákonu o řidičák … od 1. července mi vydržel přesně 42 
dní … 
 
 

RK: Děkuji za poměrně originální představení, a pokud můžeme pokračovat v podobném duchu, 
zkuste prosím přiblížit své záliby našim čtenářům v následujících rovinách … Vaše oblíbená barva, 
oblíbený film či role, herec, hudební směr, které kuchyni dáváte přednost, který nápoj Vás téměř 
vždy uspokojí, pokud dáváte přednost značkovým výrobkům, kterou značku upřednostňujete, do 
které země se rád vracíte, máte oblíbenou nějakou restauraci, kavárnu či bar? Jak relaxujete, 
sportujete? Jakého životního kréda se držíte? 
 

MB: Neřekl bych, že mám nějakou vysloveně oblíbenou barvu. Líbí se mi ty veselé jako je červená, 
oranžová a žlutá. Jsou dynamické a živé, což mě přitahuje. Mezi mé oblíbené filmy patří především 
Bondovky, a to hlavně ty starší, ve kterých hraje Sean Connery - taky jezdí rychle, ale jemu to 
narozdíl ode mě prochází ... jinak se rád 
podívám i na válečné filmy. A mí oblíbení 
herci? Jak už jsem řekl je to především Sean 
Connery a pak Michael Douglas. O hudbě bych 
raději nemluvil. Musí být tak akorát 
k atmosféře. Nemám oblíbený určitý styl. Zato 
z kuchyní dávám jednoznačně přednost jídlům 
španělským a pochopitelně českým. Pozvat 
bych se nechal určitě na Bacardi nebo 
šampaňské Krug, ale na bary se mě neptejte, 
těch je v Praze mnoho ... Uvidíte mě jak 
v neznačkovém tak ve značkovém oblečení. 
Protože je mým koníčkem i golf, dávám často 
přednost golfové značce Callaway, jinak mám 
rád i klasické Polo Ralph Lauren. Za golfem i 
odpočinkem se rád vracím do Španělska, kde 
si užívám místní kuchyni, slunce a život, ale 
rád cestuji i do jiných zemí. Obzvlášť za svým dalším koníčkem, kterým je historie a zejména 
všechno okolo vojenství. Když vidím kdekoliv vojenské muzeum nebo pevnost, tak prostě 
neodolám. Kromě cestování s oblibou relaxuji na lyžích nebo při golfu, ale nepohrdnu ani rugby, 
které jsem dřív hrál a dodnes jej považuji za nejlepší sport. 
 

RK: Letošní rok je téměř minulostí, připravujete na počátek či v průběhu nového roku nějaké 
konkrétní firemní aktivity, kterými byste rádi na sebe upozornili popř. zvýraznili pozici společnosti 
Diners Club na trhu? Můžete přiblížit plánované záměry Diners Club v ČR? 
 

MB: Letošní rok byl pro Diners Club doslova nabitý různými, zejména pozitivními událostmi jako 
bylo znatelné rozšíření akceptace díky našim bankovním partnerům, zahájení vydávání co-
brandovaných karet s Komerční bankou pro jejich korporátní zákazníky, spuštění našeho produktu 
Road Account v rámci ČR pro úhradu mýta na dálnicích, což je mimochodem jediná platební karta, 
která je v rámci systému akceptována pro tzv. post-pay platby, spuštění on-line bankingu pro naše 
klienty, vyhrané výběrové řízení na firemní karty pro Ministerstvo zahraničních věcí a spousta 
dalších projektů ...  
 

Od příštího roku očekáváme, že se tyto projekty zásadně projeví na našem hospodářském výsledku 
a v neposlední řadě samozřejmě na našich bonusech :-) Budeme pokračovat zejména v našich 
aktivitách zaměřených na firemní zákazníky, nadále chceme rozšířit používání Lodged Accountu a 
prohlubovat spolupráci s bankami, která je pro nás velmi důležitá. 
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RK: Dokázal byste několika slovy vystihnout hodnotu resp. přínos společnosti Diners Club pro 
partnery? Kdyby se ocitla společnost Diners Club na světovém autosaloně, jakým by byla 
automobilem? 

 

MB: Diners Club je pro všechny 
své klienty a partnery 
spolehlivým partnerem, který 
má trhu vybudovanou dobrou 
pozici. K tomu, jaký je náš přínos pro ně, by se ale spíše měli 
vyjádřit oni sami:-) Naše společnost nabízí tolik různých 
produktů, že lze jen těžko přirovnat k jednomu konkrétnímu 
automobilu. Pokud bych se o to měl přesto pokusit, myslím, 
že by vzniklo úplné nové auto. Diners Club má dobré jméno 
jako Jaguár, je výkonný jako Maserati, spolehlivý jako Volvo, 
krásný jako Ferrari a dostupný pro každého jako Octavie. 
 
RK: Působením Vaší společnosti, ale i přispěním zejména 
zahraničních společností se na českém trhu dále zvyšuje 
konkurence v nabídce poskytování korporátních produktů 
kartového obchodu, jak vysoko míří společnost Diners Club a 
jaký odhadujete podíl Vaší společnosti na trhu v nejbližším 
období resp. jaký očekáváte přínos  pro Vaši společnost a pro 
Vás osobně? 
 

MB: Hooooooodně vysoko … myslím, že náš produkt, který 
nabízíme našim zákazníkům je nejlepší, který je na trhu. 
Realistický odhad je, že bychom v nejbližších letech měli 
vydat okolo dalších 20.000 karet pro korporátní zákazníky a 

další prostor, kde vidíme velký potenciál, jsou produkty typu Lodged Account, který v ČR zatím 
nabízíme pouze my. 
 

A pro mě osobně? Zajímavé možnosti, nové výzvy, odvážné cíle … 
 

RK: Díky několikaletému působení společnosti Diners Club v ČR ale i v různých zemích a na 
různých trzích v zahraničí máte k dispozici určité srovnání, které jste jistě schopen velmi věcně 
vystihnout. Přiblížíte našim čtenářům  rozdíly mezi českým trhem a některými zahraničními trhy? 
 

MB: V ČR je velmi rozvinutý a vysoce konkurenční trh, který si ale na rozdíl od mnoha ostatních 
zemí udržel lidskou tvář …  přesto si myslím, že je v rámci ČR ještě velký prostor pro všechny 
hráče na trhu. Každý trh je specifický, ať už 
třeba v oblasti vydávání či akceptace karet. 
Také vidím velký potenciál v lepší segmentaci 
trhu, například v oblasti platinových karet, a 
v doplňkových službách pro klienty … 
 

RK: Čím je podle Vašeho mínění český trh 
zajímavý a čeho byste českému trhu dopřál 
více? 
 

MB: Více klientů, větší obraty, méně 
podvodníků a pro vydavatele "kreditek" méně 
neplatičů …. 
 

RK: Zaujala Vás v poslední době nějaká 
zajímavá inovace z oblasti kartového 
businessu na českém či evropském trhu? 
 

MB: Naši kolegové ve Finsku přišli jako první 
ve Skandinávii na trh s kartou, kde si držitel 
karty sám může "udělat" svůj vlastní design – 
jen pošle elektronicky fotku, kterou chce na 
kartě mít. Jednou ročně má nárok na výměnu 
"designu" zdarma … to je myslím zajímavá 
specialitka, která může oslovit řadu lidí. 
 

RK: Děkuji Vám za Vaše odpovědí a 
komentáře a přeji hodně sil při cestě vzhůru.  
 

MB: I já děkuji a těším se na další setkání. 
 

cardmag | rk 
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Karta MasterCard pro elitu -  
World Elite  
 

Pro segmentaci 
bankovních klientů 
vhodných pro různé 
produkty banky 
dělají analýzu 
příjmů domácností. 
Např. v USA z 114 
miliónů domácností 
plných 14% (16 

miliónů) spadá do kategorie bohaté vrstvy obyvatel 
(mass affluent category) s ročním příjmem 
přesahujícím 100 000 USD (nad 2,2 mil. Kč). Z této 
vrstvy se vyděluje 2 milióny domácností s ročním 
příjmem nad 250 000 USD (nad 5,5 mil. Kč) a ti jsou 
cílovou skupinou pro nový produkt asociace 
MasterCard nazvaný World Elite. 
 

 Karty World Elite jsou černé jako karta American 
Express Centurion, i když se svými charakteristickými 
vlastnostmi blíží spíše kartě Amex Platinum. První 
karta Elite bude vydána bankou HSBC a to bez 
ročního poplatku a kobrandovaná s obchodní 
společností Saks Fifth Avenue. Od jiných karet 
značky World asociace MasterCard se liší 
poskytnutím služby concierge (viz CM 2006-3) 
zajišťovanou speciálním zákaznickým VIP servisem 
(VIP Desk po 24 hodin po celý rok), celosvětovým 
přístupem do leteckých salonků (probíhají jednání s 
Priority Pass) a luxusní cestovní asistenci od 
společnosti Virtuoso (dříve poskytovatel služeb pro 
American Express) a bezplatnou mezinárodní letenku 
v business třídě při zakoupení jiné za plnou cenu. 
Karty Elite budou dostupné pro malé podniky a 
korporace v r. 2007. 
 

 cardmag | ft  
 

Průzkum společnosti MasterCard 
ukázal, že spotřebitelé chtějí i za 
každodenní nákupy luxusní bonusy  
 

Spotřebitelé chtějí spíše než své blízké a 
charitu obdarovat sami sebe 
 

Podle nové studie MasterCard 
Worldwide chtějí tři čtvrtiny 
( 7 3 % )  e v r o p s k ý c h 
spotřebitelů kreditní kartu, 
která nabízí nějaký druh 
bonusu a téměř polovina 
(48%) připouští, že by tento 
bonus utratili za sebe. Těchto 

lidí je téměř dvakrát více než těch, kteří by odměnu 
dali charitě nebo ekologickým organizacím (25%). 
Ještě méně respondentů by získanou odměnu 
vynaložilo na rodinu či přátele (20%).  
 

Průzkum s 1400 držiteli kreditních karet proběhl ve 
Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, 
Rusku a Polsku v červenci a srpnu roku 2006. Cílem 
průzkumu bylo zjistit přístup spotřebitelů ke co-
brandovým programům ještě před zahájením sedmé 

výroční Konference společnosti MasterCard o afinitě 
a co-brandingu, která se konala 7. – 8. září ve 
španělské Valencii. 
 

Průzkum také odhalil rostoucí zájem o luxusní bonusy 
a výhody. Respondenti by nejraději získali slevy na 
víkendové pobyty v cizích městech (33%), zdarma 
lístky do kina, divadla nebo na koncert (26%), 
lázeňský pobyt zdarma (25%) nebo přestavbu domu 
či zahrady (24%).   
 

Stále výrazný je však i požadavek finančních bonusů 
u tradičních maloobchodníků, jejichž služeb 
spotřebitelé využívají každý den. 65% respondentů 
by chtělo kreditní kartu, která poskytuje okamžitou 
slevu z ceny nákupu, zatímco 57% by chtělo na 
konci roku nazpět hotovost ve výši určitého 
procentního podílu jejich celkových výdajů. 
Komerčními sektory, ve kterých by si přálo nejvíce 
spotřebitelů sbírat bonusy, jsou supermarkety (41%) 
a čerpací stanice (31%).  
  

Z průzkumu dále vyplývá, že přizpůsobení bonusů 
představám zákazníka je klíčem k vyššímu zájmu 
spotřebitelů o co-brandové kreditní karty. Šest 
respondentů z deseti (59%) uvedlo, že by rádi měli 
takovou kreditní kartu, která nabízí flexibilní výhody 
a umožňuje jim měnit způsob využití odměny tak 
často, jak by chtěli.  
 

Frederic Conrads, ředitel co-brandingové divize 
společnosti MasterCard Europe prohlásil: 
 

"Náš průzkum ukazuje, že spotřebitelé zaujímají 
k odměnám spojeným s co-brandovými kreditními 
kartami velmi pragmatický postoj. Chtějí více volnosti 
k tomu, aby si mohli vybírat mezi bonusem ve formě 
každodenních položek (levnější benzín) a bonusem 
na způsob příležitostného dárku (například sleva na 
víkendový pobyt v cizím městě). Karta, která jim 
umožní zvolit si to, co chtějí a kdy to chtějí, se 
s velkou pravděpodobností stane pokladem jejich 
peněženky.“    
 

Co o Vás říká Vaše platební karta? 
 

Průzkum odhalil, že třetinu evropských spotřebitelů 
(34%), z toho nejvíce Italů (55%), láká kreditní 
karta, která ukazuje sílu a prestiž výdajů. Další 
třetina (32%) by chtěla, aby jejich kreditní karta byla 
spojena se silnou značkou, která odráží jejich osobní 
zájmy, přičemž největší zájem o tuto vlastnost karty 
projevili Poláci (39%).   
 

Čtvrtinu spotřebitelů (24%), z toho nejvíce Poláky 
(37%), by přilákal poutavý vzhled karty. Další 
čtvrtina (26%) respondentů by chtěla kartu, jejíž 
vzhled by si sami navrhli. Tuto možnost by nejvíce 
přivítali Italové (34%).  
 

Mezi komerční sektory, ve kterých by spotřebitelé 
nejvíce uvítali co-brandové karty, patří kromě 
supermarketů a prodejců pohonných hmot také 
cestování (24%) a móda (23%). Karty spojené s 
cestováním by s největším zájmem přijali Italové 
(33%), Němci by byli nejraději spojováni s módou 
(32%) a Francouzi by nejvíce ze všech chtěli kartu 
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spojenou se supermarkety (53%) a prodejci 
pohonných hmot (41%). 
  

Držitelé kreditních karet ve věku 18 – 24 let by 
s mnohem větší pravděpodobností než lidé nad 25 let 
chtěli co-brandovou kartu v oblasti módy, zatímco 
v kategorii držitelů kreditních karet ve věku 35 – 44 
let by bylo nejvíce zájemců o kartu nějakého 
supermarketu, což odráží priority mladých rodin.  
 

"Ztotožnění se s nějakou značkou je pro dnešní 
spotřebitele otázkou prvořadého významu, takže není 
překvapením, že lidé chtějí mít v peněžence kartu, 
která by odrážela jejich zájmy a ambice. Spotřebitelé 
by mnohem raději používali kartu, ke které by měli 
citovou vazbu, ať už jde o luxusní značku nebo kartu 
oblíbeného fotbalového klubu. Držitelům co-
brandových karet jde především o to, aby jim karty 
pomohly udržet si nebo získat určitý životní styl,“ 
dodal Frederic Conrads.  
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Češi se umístili na třetím místě 
v celoevropském IQ testu 
nakupování 
 

Češ t í  spot řeb i te lé  p rokáza l i 
neobyčejné nákupní IQ a umístili se 
na třetím místě z devíti zemí v IQ 

testu nakupování, který pro britskou pobočku 
společnosti Visa provedla agentura The Future 
Foundation.Test proběhl ve Francii, Německu, Velké 
Británii, Španělsku, Itálii, Švédsku, Maďarsku, České 
republice a Polsku. Studie měřila IQ v pěti hlavních 
oblastech: šetrnost, sebeovládání, ochota zkoušet 
nové produkty, porovnávání cen (na internetu a 
v obchodech) nebo získávání informací o věcech před 
nákupem.  
 

Češi, které v celkovém hodnocení předstihli pouze 
Poláci a Francouzi, obecně dosahovali ve většině 
měřeních výsledků, které se blížily průměru všech 
dotazovaných. Jen v ochotě porovnávat výrobky od 
různých výrobců zaostávají za spotřebiteli z většiny 
jiných evropských zemí.  
 

Studie ukázala, že při nákupu věcí každodenní 
spotřeby si Češi vedli velmi dobře v následujících 
oblastech: 
 
• Průzkum 

• Šetrnost / úspora peněz 

• Sebeovládání 

Vítězní Poláci vykázali nejvyšší IQ. V obchodech se 
jen málokdy nechali ovládnout okamžitou potřebou 
utrácet a prokázali neobyčejnou otevřenost vůči 
alternativním značkám. Francouzi se zase mohou 
pochlubit celkově dobrými návyky při nakupování a 
Němci jsou dobří v tom, že si o produktech před 
jejich nákupem obstarají potřebné množství 
informací. Španělští a italští spotřebitelé patří 
k nejlepším v Evropě, co se týče sebekontroly a 
úspornosti při nákupu věcí každodenní spotřeby.  
Je zajímavé, že nákupní IQ je v průměru mezi muži a 
ženami stejné. Muži lépe odolávají nutkání utrácet, 
ženy si jsou zase silněji vědomy ceny nákladů. Muži 

si obvykle častěji získávají informace o produktech, 
ať už před nákupem nebo přímo v obchodě.  
 

Průzkum ukazuje, že "nejinteligentnějšími“ zákazníky 
jsou ti, kteří si pečlivě obstarají všechny informace, 
ať už na internetu nebo porovnáním produktů 
v obchodě. Na druhém konci spektra se nacházejí 
zákazníci s nízkým nákupním IQ, kteří si nedokáží 
stanovit přesný rozpočet, běžně se nechávají svést 
k impulsivním nákupům a jen zřídkakdy si vyhledají 
nějaké informace, aby si ověřili, že za své peníze 
skutečně dostanou odpovídající hodnotu.  
 

Jana Lvová, Area Manager Visa Europe pro Českou 
republiku, výsledky průzkumu komentovala: 
"Průzkum ukazuje, že všichni můžeme na svém 
"nákupním IQ“ zapracovat a přiučit se v některých 
věcech od našich sousedů v Evropě. Kdekoli na světě 
lidé nakupují, ať už v kamenném obchodě nebo po 
internetu, chtějí mít snadný přístup ke svým 
penězům a moci s nimi efektivně zacházet. 
Společnost Visa Europe dobře chápe, že zákazník 
požaduje rychlou, spolehlivou a bezpečnou platbu, ať 
už prostřednictvím debetní nebo kreditní karty, aby 
se mohl plně soustředit na sbírání informací o 
produktu a vybírání těch nejlepších výrobků pro svou 
domácnost.“  
 

Nejvyšší míru nákupního IQ vykazovali ve všech 
zemích ti spotřebitelé, kteří nakupovali elektroniku a 
mobilní telefony. Vzhledem k ceně těchto výrobků 
jsou totiž zákazníci ochotní si najít potřebné 
informace a porovnat různé ceny. Naopak nejnižší 
inteligenci vykazovali zákazníci obecně při nákupu 
potravin a oděvů – zde nakupovali často impulsivně a 
měli problémy dodržet stanovený rozpočet.  
 

Průzkum byl proveden pro společnost Visa UK ve 
Francii, Německu, Velké Británii, Španělsku, Itálii, 
Švédsku, Maďarsku, České republice a Polsku. 
Celkem bylo osloveno 8 500 lidí.  
 

Poznámka pro novináře 
 
1. Průzkum pro společnost Visa UK provedla 
agentura The Future Foundation za použití 
telefonických rozhovorů s vybraným vzorkem 
respondentů. V průzkumu byli osloveni jedinci starší 
šestnácti let z devíti evropských zemích (viz výše). 
Průzkum proběhl během června 2006.  
 

2. Průzkum IQ nakupování uskutečněný pro 
společnost Visa UK se soustředil na následující 
aspekty: 
 
• Spořivost a úspornost 

• Sebeovládání 

• Otevřenost změně 

• Porovnávání nákupu 

• Získávání informací o produktu před nákupem 

3. Výsledné IQ pro každou zemi bylo vypočítáno 
s použitím následující rovnice 

Průměrné IQ při nakupování = spořivost + 
sebeovládání + otevřenost změně a novým 
produktům + ochota porovnávat produkty + 
průzkum a získání informací před nákupem.  
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Služba VATrecovery využívá technologie, které 
umožňují držitelům karet MasterCard průběžně 
monitorovat, jakou částku odvádí na daních a 
zároveň odhadnout, na jakou částku mají 
v rámci navrácení daně nárok. K těmto 
informacím budou mít přístup přímo 
prostřednictvím Smart Data Online™ nebo je 
bude možno integrovat do informačních 
systémů vydavatelů karet.  
  

„Jsme velice potěšeni tím, že si MasterCard pro 
spolupráci na realizaci této nové služby vybral 
právě společnost Meridian. Možnost navrácení 
DPH ze zahraničí bude na trhu podporovat 
konkurenční prostředí a také transparentnost. 
Jsme respektovaným lídrem a inovátorem 
v této oblasti a ve spolupráci se společností 
MasterCard budeme schopni poskytnout tuto 
službu malým i velkým podnikům,“ dodal ke 
spuštění služby Mark O´Riordan, ředitel 
společnosti Meridian VAT.  
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Klíčem ke konkurenceschopnosti a 
růstu malých a středních podniků 
v Evropě jsou inovace  

 

Firemní platební karty umožňují 
malým podnikům konkurovat po 
boku větších hráčů. V České 
republice však využívá 22% podniků 
stále platby v hotovosti. 
 

Malé podniky patří mezi celosvětové priority 
společnosti MasterCard a společnost vynakládá 
značné prostředky na to, aby lépe porozuměla 
tomuto sektoru a vytvořila produkty, které by 
vyhovovaly jeho specifickým potřebám. 
Pozornost MasterCard je zaměřena především 
na to, jak mohou technologie a inovace na 
platebním trhu pomoci růstu SME. MasterCard 
nabízí platební řešení, která podporují malé a 
střední podniky v celé Evropě.  
 

„25 milionů SME v Evropě je klíčovým pohonem 
k obchodnímu růstu,“ vysvětluje John Lambert, 
ředitel divize spotřebitelských a komerčních 
produktů společnosti MasterCard Europe. 
„Představují 95% všech společností, podílí se 
69% na zaměstnanosti a 57% na celkovém 
obratu,“ dodal Lambert. 
 

Průzkum společnosti MasterCard ukazuje, že 
SME jsou otevřeny novým technologiím a chtějí 
tak naplno využít dalších obchodních příležitostí. 
80% z těchto podniků bylo přesvědčeno, že budou 
obchodovat i po dobu dalších pěti let. Na dotaz 
ohledně technologických funkcí, které považují u 
karet pro své obchodování důležité, uvedlo 61% 
sledování a kontrolu plateb, 55% uvedlo on-line 
služby a 21% zdůraznilo integrování s již existujícími 
systémy.  

4. Hodnocení IQ při nakupování u devíti evropských 
zemí obsažených v průzkumu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. V průběhu roku 2006 bude uskutečněna studie 
Visa Love Every Day. Tento průzkum bude zkoumat 
životní styl spotřebitelů v jednotlivých zemích. 
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Společnost MasterCard 
představuje službu, která 
usnadňuje navrácení DPH  

  

Společnost MasterCard začala ve 
spolupráci se společností 
Meridian nabízet držitelům 
firemních platebních karet 
n o v o u  s l u ž b u ,  j e j í m ž 

prostřednictvím bude usnadněno navrácení 
daně z přidané hodnoty až v 36 zemích. Nová 
služba se tak přidá k seznamu výhod, které 
pomáhají snižovat náklady držitelům firemních 
platebních karet.   
 

Nová služba VATrecovery poskytne malým a 
středním podnikům na celém světě rychlé, 
jednoduché a efektivní navrácení až 100% daně 
z přidané hodnoty. 
 

„Faktem je, že 86% evropských podniků má 
s navrácením DPH ze zahraničí značné 
problémy a zříkají se tak dobrovolně celkové 
sumy 5 miliard euro za rok. Tato skutečnost 
podporuje naše snahy o vývoj služby, která 
poskytne klientům rychlé a jedinečné řešení,“ 
řekl Steve Abrams, Global Group Executive pro 
obchodní produkty, MasterCard Worldwide. 
 

Jedinečnou službu pro navrácení DPH 
tvoří tři základní atributy: 
 

„Průvodce úspěšnou realizací“ – vzdělávací 
program s cílem naučit firmy, jak maximalizovat 
možnost navrácení DPH. Tento program 
vyvinula společnost KPMG.    
 

počítačová aplikace, která umožňuje on-line 
sledování částek, na které mají firmy v rámci 
navrácení DPH v různých zemích nárok. 

outsourcing společnosti Meridian, která 
zabezpečuje celý proces navrácení DPH. 

1. Polsko  

2. Francie  

3. Česká republika  

4. Německo  

5. Švédsko  

6. Maďarsko  

7. Španělsko  

8. Itálie  

9. Velká Británie 
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SME si uvědomují, že inovace jsou nezbytnou 
součástí každého obchodního úspěchu a vnímají 
novinky v elektronickém obchodování, například 
firemní platební karty, jako možnost malých podniků 
konkurovat po boku větších hráčů v přístupu na 
celosvětové trhy.  
 

Vlastnictví karet je mezi majiteli SME rozšířené (asi 
70%), avšak firemní platební kartu vlastní pouze 
20% SME. Mezi majiteli SME je užívání osobních 
karet v poměru 4:1 k užívání firemních karet a velká 
část nákupů malých podniků se vyrovnává v 
hotovosti nebo šeky. Ve Francii a ve Velké Británii 
užívá přes 60% podniků šeky, zatímco v České 
republice využívá 22% podniků platby v hotovosti.   
 

„Firemní karty zvyšují hodnotu SME. Šetří jim čas a 
umožňují jim soustředit se na věci, které jsou 

pro podnikání podstatné. Firemní platební karty 
poskytují lidem z malých podniků přístup k financím 
ve chvíli, kdy je to potřeba, a poskytují zároveň 
kontrolu nad výdaji pomocí detailních výpisů. SME 
tak mohou zlepšit konečný součet finančního 
výnosu,“ vysvětluje Lambert. „Firemní karty poskytují 
majitelům SME také kontrolu před zneužitím,“ 
dodává Lambert.   
 

Společnost MasterCard si uvědomuje, jaký význam 
má zavádění takových inovačních služeb jako dohled 
nad obchodními výdaji pomocí on-line výpisů, 
podrobné kontroly a možnost integrace do účetního 
softwaru. MasterCard nabízí také balíček „Working in 
Europe“, který je určený držitelům firemních karet z 
malých podniků v celé Evropě. Balíček nabízí široké 
spektrum služeb, mimo jiné i ochranu před viry.   
 

cardmag | rk | ogilvy  | mastercard europe  

KALENDÁŘ AKCÍ 

IIR 
3 dny pro banky Praha  

Dorint  
DonGiovanni 

28.- 30. listopadu 
2006 www.konference.cz 

Perspektivy bankovnictví/Zaostřeno na retail/Korporátní bankovnictví 

 

MasterCard Academy 
& 

TowerGroup 

'SEPA: 2010 and beyond' 
Marbella 

Spain 

7th & 8th  
of December 

2006.   
https://programs.regweb.com/mastercard/

TowerGroup 
lockword: sepa 

Where are the opportunities to make money in a SEPA world? 

  

IIR 
Back office ve finančních institucích Praha 

Hotel 
Diplomat 

29 - 31. ledna  
2007 www.konference.cz 

Cíle a strategie, řízení rizik, lidské zdroje, bezpečnost v Back Office 

 

 Pyrabelisk 

Security Printing & Alternative Solutions in CEEE 
and Russia Warsaw 

InterContinental  Hotel 31.1 - 1.2. 2007 
www.security–printing.com 
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TIP CARDMAGU 

výlet … fascinující vytržení 

 

Až se někdy budete rozhodovat kam směřovat svůj výlet za poznáním Francie neváhejte ani na chvilku a vydejte 
se na západ do Normandie a Bretagne. Rozhodně tyto dvě oblasti stojí za pozornost. 

 

Normandie známá vyloděním spojeneckých armád v létě roku 1944 
Vás nadchne a probudí ve Vás ty nejskrytější emoce. Putování po 
vyloďovacích plážích Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword a návštěva 
hřbitova amerických či německých vojáků padlých v období roku 
1944 je sám o sobě silným emocionálním zážitkem, který jen tak 
něco z Vaši mysli nevymaže. Vaše putování může pokračovat přes 
most Pegasus kde byl osvobozen první dům na francouzském 
území. V Arromanches-les-Bains narazíte na pozůstatky umělého 
přístavu převezeného 
z Anglie. Tehdy tento 
umělý přístav umožnil 
realizovat v rámci 
v y l o d ě n í  j e d n u 

z nejsložitějších logistických operací v dějinách. Žádný dokument či 
sebelépe natočený film pojednávající o invazi v létě roku 1944 Vám 

nedá tolik jako osobní 
návštěva míst, která 
významně ovlivnila 
novodobou historii.  
 

Záž i tkem jakoby 
z jiného světa je cesta 
strhující krajinou po pobřeží atlantického oceánu v oblasti Bretagne 
kde na chvíli zapochybujete zda-li jste skutečně ve Francii … žijí 
zde lidé, kteří mají svou historii, své tradice a s trochou nadsázky 
by bylo možné obyvatele této oblasti spojovat spíše s Británií než 
s Francií. Setkáte se s lidmi, kteří denně podstupují souboj 
s přírodou, krásnou leč tvrdou. Suvenýrem na památku Vám může 
být kromě vzpomínek i originální námořnické tričko.  

 

Na zpáteční cestě do Čech doporučuji navštívit ojedinělý architektonický skvost světově proslulého architekta Le 
Corbusiera. Jeho působivé, téměř sochařské dílo Chapelle Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp ve Vás zanechá 
pocity fascinujícího vytržení. 
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césar martinez … vzduch utváří tělo duše 
 

hunt kastner artworks  
Vás zve na výstavu neodmyslitelná přítomnost  | El imperdurable mente 
presente na níž představí novátorské dýchající plastiky mexického umělce Césara 
Martineze. Expozici je možné navštívit v Kamenické 22, v Praze 7 do 16.12.2006. 
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Velvyslanectvím Mexika v ČR a za podpory 
Ministerstva zahraničních věcí Mexika 
 

Na výstavě můžete shlédnout latexové sochy postav vymodelované podle 
skutečných lidí do podoby živoucích figurín, které se před Vašima očima neustále 
smršťují a bortí. 
 

César Martinez je uznávaným umělcem. Jeho práce byly vystavovány po celém 
světě a jsou zastoupeny ve významných sbírkách napříč Evropou a jižní Amerikou. Více o autorovi naleznete na 
www.martinezsilva.com  
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dvd … mám tě rád klaune 

 

Tak konečně jsme se dočkali … po dlouhé době čekání se objevují na trhu 
první DVD tituly z bohaté filmografie jednoho z nejoriginálnějších a 
zároveň nejzábavnějších francouzských herců … J.P.Belmonda, a to 
s úžasným a nenapodobitelným českým dabingem.  
 
Jako nekritický Belmondův obdivovatel se těším na znovushlédnutí jeho 
rolí nespoutaných frajerů, milovníků, policistů  …  na jeho styl, který vnáší do života jiskřivý 
humor, nadhled a smysl pro nadsázku.  
 

Rád používám v různých situacích originální repliky a výrazy z jeho nejpovedenějších filmů mj. Policajt nebo 
rošťák, Zvíře, Velký šéf, Muž z Acapulca a mnoha dalších kde dal mistrně vyniknout svému talentu a strhující 
komice. Tak jsme se dočkali …  
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café calva … teplo z Bretagne 

 

Na přípravu tradičního nápoje ze Saint Malo použijeme 1 šálek Espresa, zalijeme panákem horkého calvadosu a 
podáváme prochladlým hostům. Poměr espresa a calvadosu zvolíme 1:2 či 1:1 podle stupně prochladlosti hostů 
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kuře ala Dijon … delikatesa z Dijonu 

 

Připravíme si marinádu, kterou vytvoříme z následujících ingrediencí … 2 prolisované stroužky 
česneku, 1 lžička provensálského koření, půl lžičky černého pepře, 1 lžíce pikantní dijónské hořčice, 2 
lžíce olivového oleje, 2 lžíce balzaminkového octa 
 

4 porce kuřecích prsíček zlehka naklepeme a naložíme do připravené marinády; pro spěchálky na 30 
min, pro gurmány na 120 min … doporučujeme uležet po doporučenou dobu v chladu  
 

Před tepelnou úpravou plátky nezapomeneme osolit a z každé strany ugrilujeme 7 min, pokud nám 
chybí gril, můžeme nouzově použít pánev a osmahnout připravené plátky jako steak. 
 

Připravený pokrm podáváme s přílohou. 
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zabijačka podle aspi … na čuníka podle not 

  

Systém ASPI není vždy mírumilovný, dozvíte se v něm např. jak zabít prase např. v době zabíjaček. Odpověď 
najdete, pokud ve vyhledávací masce v podsystému Právní předpisy v položce V textu zadáte pojem 
prase*pravý úhel, najdete zde postup včetně obrázku. Pokud postup nedodržíte, vystavujete se stíhání podle 
§ 203 trestního zákona! 
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Podzimní cardforum 2006  

 

Tradiční podzimní setkání odborníků z kartového odvětví v ČR pod názvem cardforum se uskuteční ve dnech 
20.-22. listopadu 2006 v hotelu Srní na Šumavě. Třídenního setkání se účastní mj. zástupci bank, platebních 
systémů, dodavatelů technologií a systémových řešení, dále zástupci výrobců karet a koncových zařízení ATM a 
POS. Konference se koná s významným finančním přispěním generálních a oficiálních partnerů. 

generální  partner generální  partner 

oficiální  partneři 

pořadatel mediální  partner 




