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V podzimním čísle magazínu najdete aktuální informace a 
komentáře k událostem z kartového odvětví u nás i v zahraničí | 
aktuality z oboru technologií a bezpečnosti | rozhovor s panem 
Petrem Benešem, výkonným ředitelem společnosti First Data 
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EDITORIAL …  

i kdyby se opice oděla hedvábím, zůstane opicí  
 
 
 
… doslovně ze španělského originálu „aunque la mona se vista de seda mona se queda“ …  
po našem : „šaty NEdělají člověka“  
 
… osobně si myslím, že k takto výstižnému úsloví není téměř co dodávat ! 
 
Není mou ambicí s takto vymezeným španělským úslovím obracet tradicionalisty v české kotlině, 
kteří razí právě opak, totiž šaty dělají člověka … pokusím se snad jen s mírnou nadsázkou 
provokovat k zamyšlení, zda není role dresu dnes přeceňovaná oproti tomu, co člověk nosí uvnitř a 
čím obohacuje sebe a své okolí ... 
 
Existuje celá řada zajímavých myšlenek, zkušeností a nápadů, které se rodily v jiných kulturách a 
v jiných oblastech, a které by mohly rozumně obohatit chování a myšlení v naší společnosti. Není 
ovšem nezbytné obratem ruky kopírovat a roubovat některé zahraniční odlišnosti na české prostředí. 
Naopak, domnívám se, že je možné přistupovat k přijímání pozitivních a prospěšných věcí poměrně 
suverénně a s pocitem obrovského, nejen kulturního, bohatství uvnitř nás. 
 
Přistupme tedy v tomto duchu i k seznámení se s nejnovějšími událostmi, poznatky, komentáři a 
zkušenostmi z odvětví kartového businessu doma i v zahraničí.  
 
Pro naše pravidelné čtenáře přinášíme exkluzivně i pohled na španělské odlišnosti …  
 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
Předseda SBK 

model inka jamón serrano, 
foto rk 
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
Komerční banka a ESSOX vydaly 
přes 1 milion karet společnosti 
MasterCard 
 
 

Mezi výsledky vzájemné spolupráce 
karetní asociace MasterCard a 
finanční skupiny Société Générale 
nepatř í jen dynamika růstu 
kartového portfolia Komerční banky 
a společnosti ESSOX, ale také 

rozšiřování dodatečných služeb a benefitů pro 
držitele platebních karet. Komerční banka nabídla 
například jako první banka v České republice 
držitelům karet MasterCard možnost vytvoření 
vlastního vzhledu platební karty. 
 

Praha, 24. září 2007 – ESSOX, Komerční banka a 
MasterCard slaví další úspěch v rámci vzájemné 
spolupráce - počet platebních karet společnosti 
MasterCard, které ESSOX a Komerční banka vydaly 
v České republice, přesáhl již jeden milion. Z těchto 
karet bylo 50 % vydáno Komerční bankou a 50 % 
finanční společností ESSOX. Z milionu karet značek 
MasterCard vydaných Komerční bankou a firmou 
ESSOX představuje 40 % karty debetní a 60 % 
z celkového počtu jsou karty kreditní. 90 % karet 
vydaných Komerční bankou a společností ESSOX 
připadá na individuální klientelu, zbytek tvoří karty 
firemní.  
 

"Komerční banka je jednou z nejvýznamnějších bank 
na českém trhu a vzájemná 
spolupráce s finanční skupinou 
Société Générale je pro nás proto 

velmi důležitá. Překonaný milion společně vydaných 
karet v České republice je nejen symbolickým číslem, 
ale především důkazem oboustranné spokojenosti," 
uvedl generální ředitel MasterCard Europe 
pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu Ján 
Čarný.  
 

"Díky spolupráci se společností MasterCard mohou 
Komerční banka a ESSOX neustále nabízet svým 
klientům inovativní produkty a služby. Reagujeme tak 
flexibilně na jejich přání a potřeby, neboť 
spokojenost klientů je pro nás velmi důležitá. A proto 
nás těší, že jsme v mnoha oblastech mohli díky 
vzájemné spolupráci nové služby představit jako 
první v České republice," uvedl výkonný ředitel pro 
marketing Komerční banky Zdeněk Mojžíšek. 
 

Také ESSOX nabízí svým klientům zajímavou kartu 
M a s t e r C a r d 
s názvem Futuro. 
Jedná se o kreditní 

kartu, která svým držitelům přináší finanční rezervu, 
kterou lze navíc na žádost držitele převést na jeho 
běžný účet. Součástí karty je také pojištění 
schopnosti splácet čerpané finanční prostředky.  
 

"Když se společnost ESSOX rozhodla uvést svou první 
kreditní kartu na český trh, byla to právě karta 

Futuro ve spolupráci s MasterCard. Jsou to už 3 roky 
a od té doby je spolupráce s MasterCard perfektní. 
Profesionalita, spolehlivost, důvěra a inovace jsou 
klíčová slova, kterými bychom mohli charakterizovat 
naše vzájemné partnerství. A jsme si jisti, že i nadále 
budeme našim klientům poskytovat kvalitní služby na 
vysoké úrovni," komentuje spolupráci generální 
ředitel společnosti ESSOX, s.r.o.  Thierry Le Marre. 
 

Všechny tři společnosti zároveň přináší držitelům 
platebních karet dodatečné služby. V současné době 
je jednou z aktuálních novinek měnící se design 
karet. Komerční banka nabídla jako první v České 
republice držitelům karet MasterCard možnost 
vytvoření vlastního vzhledu platební karty. Tato 
nabídka je důkazem, že Komerční banka je 
dynamická a kreativní banka, která vychází vstříc 
potřebám svých klientů.  
 

Pro držitele karet MasterCard se tak karta stala 
nástrojem k vyjádření vlastní identity v dnešní 
uspěchané době a komunikačně vyspělé společnosti. 
Dříve, než si klienti Komerční banky zvolí vlastní 
design své platební karty, mohou si na stránkách 
www.mojekarta.cz nahrát obrázek či fotku, kterou 
by chtěli mít zobrazenou na své kartě a podívat se, 
jak bude jejich osobní karta vypadat.   
 

Další zajímavou karetní nabídkou v portfoliu služeb 
Komerční banky je tzv. e-card. Tato virtuální karta 
MasterCard je určena všem, kteří chtějí bezpečně 
platit prostřednictvím internetu. Nejedná se 
o standardní plastovou kartu, ale o unikátní 16místné 
číslo platební karty, které je určeno výhradně 
k realizaci transakcí v síti internet.  
 

Banky a karetní asociace jsou provázány od 
prvopočátků historie platebních karet. V případě, že 
by každá banka vydávala své platební karty sama, 
museli by obchodníci přijímat desítky druhů 
platebních karet a každý z nich podle jiných pravidel. 
Za účelem podpořit rozvoj bankovních karet a 
zjednodušit situaci bankám, obchodníkům i držitelům 
karet vznikla proto v roce 1966 karetní asociace, 
kterou dnes známe pod názvem MasterCard. 
  

Mezníky vzájemné spolupráce: 
  

1992 – Komerční banka v České republice 
zprovoznila ve spolupráci s Eurocard International 
(dnes MasterCard) první on-line síť bankomatů ve 
střední a východní Evropě 
  

2003 – Komerční banka jako první nejen v České 
republice, ale i v regionu střední a východní Evropy, 
zahájila vydávání čipových karet Maestro (podle 
standardu EMV) 
 

2005 –  Komerční banka jako první v České 
republice zahájila vydávání kreditní karty pro 
podnikatele 
 

2005 – KB vydává jedinečnou Makro kartu, která 
zákazníkům obchodů Makro slouží zároveň jako 
identifikační karta, kartu lze však jako jedinou kartu 

partner rubriky 
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na trhu využít k bezhotovostnímu placení 
v obchodech Makro (a dále pak jako klasickou 
platební kartu se všemi funkčnostmi) 
 

2006 – Studenti a zaměstnanci vybraných vysokých 
škol si mohou od Komerční banky pořídit UNIkartu, 
což je kombinace elektronické platební karty 
Maestro, identifikačního průkazu na vysoké škole 
a ISIC karty 
  

2007 – Komerční banka nabídla jako první držitelům 
karet MasterCard možnost vybrat si vlastní design 
platební karty a současně si změnit PIN ke své 
platební kartě 
 

Komerční banka je třetí největší bankou v České 
republice podle velikosti aktiv. Poskytuje klientům 
komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a 
investičního bankovnictví. Na 7  700 zaměstnanců 
Komerční banky obsluhuje 1 5 44 000 klientů, kteří 
mohou využít rozsáhlé sítě 381 obchodních míst v 
celé České republice. KB nyní provozuje 
655 bankomatů. Více než  872 000 klientů využívá 
jeden z kanálů přímého bankovnictví. 
 

KB je součástí skupiny Société Générale, která 
je  šestou  největší bankovní skupinou v eurozóně 
(podle tržní kapitalizace). Jejích 130 000 
zaměstnanců obsluhuje v 77 zemích světa přes 22,5 
miliónu individuálních klientů.   
 

www.kb.cz                                                                                                      
www.socgen.com 
 

ESSOX s.r.o. si za dobu své existence získal pozici 
jedné z nejvýznamnějších nebankovních společností 
zabývajících se poskytováním úvěrových a 
leasingových služeb. Společnost se zaměřuje na čtyři 
hlavní oblasti aktivit: financování zboží a služeb, 
financování automobilů, hotovostní půjčky a kreditní 
karty.  
  

ESSOX je dceřinou společností Komerční banky, a.s. 
a francouzské společnosti SG CONSUMER FINANCE 
SA, jež je významným poskytovatelem 
spotřebitelských úvěrů ve Francii. Stejně jako KB i 
ESSOX je součástí skupiny Société Générale a právě 
díky silnému zázemí a podpoře této finanční skupiny 
se Essoxu stále daří navyšovat tržní podíl na českém 
trhu.Další informace naleznete na www.essox.cz 
 

Společnost MasterCard Europe je subjekt 
odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard 
Worldwide v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v 
belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými 
zeměmi, které jsou administrativně rozděleny do tří 
zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují 
"Jednotnou oblast pro platby v eurech" (SEPA), 
vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají až 
k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních 
zastoupení dokáže MasterCard Europe naplňovat 
rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po 
celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich 
vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce. 
 

MasterCard 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 16 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.mastercard.com. 
 

Kontakty pro média 
Pro informace o MasterCard:  
Eva Čechurová, Ogilvy Public Relations 
+420 221 998 397, +420 736 529 977 
eva.cechurova@ogilvy.com 
 

Anna Šámalová, Ogilvy Public Relations 
+420 221 998 226, +420 731 619 287 
anna.samalova@ogilvy.com  
 

Pro informace o Komerční bance: 
Romana Ondrůšková, tisková mluvčí KB 
 

+ 420 222 432 174 
romana_ondruskova@kb.cz 
 

Pro informace o ESSOX: 
ESSOX, s.r.o. 
Senovážné nám. 231/7 
370 21 České Budějovice 
+420 389 010 111 
essox@essox.cz 
 
Visa Europe posiluje manažerský 
tým řídící operace společnosti 
v České republice a na Slovensku 

 

Praha 23. října 2007 
  

Společnost Visa Europe 
dnes oznámila, že novým 
Area managerem pro 
Českou republiku a 
Slovensko byl s účinností 
od 1. ř í jna 2007 
jmenován Miloslav Kozler. 
Posílí tak manažerský tým 
společnosti Visa Europe 
odpovědný za rozvoj 
firemních aktivit a 
udržování obchodních 
vztahů v České republice 
a na Slovenku. V této 
pozici bude Miloslav 

Kozler koordinovat z Prahy úzkou spolupráci 
s členskými bankami asociace Visa a aktivity 
související s platebními kartami.  
 

"Společnost Visa Europe těší 
dynamický růst na českém a 
slovenském trhu, doprovázený 

novými ekonomickými příležitostmi v těchto zemích, 
zejména pak poptávkou po nových moderních 
produktech a službách, jako jsou Visa cash back 
nebo předplacené karty Visa. Posílením našeho 
místního manažerského týmu chceme rozšířit 
spolupráci s partnery a podpořit další rozvoj na obou 
trzích," říká Miloslav Kozler.  
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Miloslav Kozler má  rozsáhlé manažerské zkušenosti 
z retailového bankovnictví. Dříve rovněž pracoval 
jako poradce pro Ministerstvo zahraničí.  
 

Do společnosti Visa International nastoupil Miloslav 
Kozler poprvé v roce 2000 jako  manažer pro Českou 
republiku a Slovensko. Vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Mluví česky, anglicky, 
španělsky a slovensky, částečně též rusky a 
francouzsky. 
 

Bývalá Area manažerka Jana Lvová se přesune na 
jinou pozici v rámci manažerského týmu Visa Europe 
a její novou specializací budou banky 
s celoevropskou působností. 
 

cardmag | rk | mmd  
 
Komerční banka obhájila prvenství 
z roku 2005 a získala ocenění 
MasterCard Banka roku 2007  

 

Společnost MasterCard vyhlásila 1. 
listopadu vítěze ocenění MasterCard 
Banka roku. Titul Banka roku po 
roce opět získala Komerční banka, 
která obhájila své prvenství z let 
2004 a 2005. Ocenění Bankéř roku 

získal generální ředitel Československé obchodní 
banky Pavel Kavánek. V rámci slavnostního 
galavečera bylo vyhlášeno i osm vítězů kategorií: 
Nejdůvěryhodnější banka roku, Nejdynamičtější 
banka roku, Hypotéka roku, Účet roku, Penzijní fond 
roku, Pojišťovna roku, Životní pojištění roku a 
Stavební spořitelna roku. Nad oceněním 
MasterCard Banka roku 2007  převzalo záštitu 
Ministerstvo financí ČR. Kategorii Hypotéka roku 
zaštítilo Ministerstvo pro místní rozvoj.  
 

V hlavní kategorii Banka roku bylo nominováno 17 
bank zaměřených na retailové produkty. Do seznamu 
byla zahrnuta i Poštovní spořitelna, která nemá 
samostatnou právní subjektivitu, ale je významným 
hráčem na českém bankovním trhu, zejména díky 
velkému počtu klientů. 
 

V kategorii Bankéř roku bylo nominováno 16 
bankéřů, vrcholných představitelů bank 
nominovaných v hlavní kategorii. Listina 
nominovaných a porotců v této kategorii je totožná.  
 

"Cílem ocenění MasterCard Banka roku je nejen 
přinášet jednotlivým finančním institucím zpětnou 
vazbu odrážející jejich celoroční úsilí, ale také 
poskytnout české veřejnosti pomocnou ruku při 
výběru z rozmanitého spektra nabízených finančních 
produktů," uvedl Ján Čarný, generální ředitel 
MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko 
a Ukrajinu. "Důkazem, že si ocenění MasterCard 
Banka roku během 6 let své existence stalo 
důvěryhodným měřítkem kvality finančních služeb, je 
rozšíření tohoto modelu i do dalších zemí. 
V Maďarsku bude MasterCard Banka roku vyhlášena 
letos podruhé a na Ukrajině startujeme první ročník," 
dodal Ján Čarný.  
 

Odborná porota hlasovala v osmi z deseti kategorií. 
Členy poroty byli odborníci z oblasti financí, politické 

a akademické sféry, novináři a zástupci předních 
korporací v České republice. Podklady pro hodnocení 
poroty připravují analytici Fincentrum ve spolupráci 
s odborným partnerem ocenění, společností 
Capgemini Czech Republic. Zpracování výsledků 
ocenění proběhlo  pod notářským dohledem JUDr. 
Aleny Procházkové.  
 

Kategorie Životní pojištění roku měla 
samostatnou porotu. Její členy nominovala Asociace 
finančních zprostředkovatelů a finančních poradců 
České republiky AFIZ. V této kategorii došlo 
k zásadním změnám na prvních pozicích. Vítězství si 
vydobyla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group.  
 

V kategorii Nejdůvěryhodnější banku roku 2007 
hlasuje široká veřejnost. V letošním roce jsme 
rozšířili hlasování veřejnosti prostřednictvím internetu 
a SMS o výzkum veřejného mínění, který realizovala 
agentura STEM/MARK. Jednoznačným vítězem 
kategorie se stala Česká spořitelna.  
 

Více informací naleznete na www.bankaroku.cz. 
  

Výsledky ocenění MasterCard Banka roku 2007 
Banka roku 2007 
 

1.       Komerční banka, a.s. 
2.       Česká spořitelna, a.s. 
3.       Raiffeisenbank a.s. 
 

Bankéř roku - Pavel Kavánek 
 

Nejdůvěryhodnější banka roku 2007 
 

1.       Česká spořitelna, a.s. 
2.       Komerční banka, a.s. 
3.       Československá obchodní banka, a.s. -
          Poštovní spořitelna 
 

Nejdynamičtější banka roku 2007 
 

1.       Raiffeisenbank a.s. 
2.       GE Money Bank, a.s. 
3.       Komerční banka, a.s. 
 

Účet roku 2007 
 

1.       Česká spořitelna, a.s. – Osobní účet ČS 
2.       ING Bank N.V. –  ING Konto 
3.       eBanka, a.s. – Osobní  účet 
 

Hypotéka roku 2007 
 

1.       Hypoteční banka, a.s. – Hypotéka on-line 
2.       Komerční banka, a.s. – Flexibilní hypotéka 
3.       Česká spořitelna,  a.s. – Hypotéka na bydlení 
 

Stavební spořitelna roku 2007  
 

1.       Modrá pyramida stavební spořitelna,  a.s. 
2.       Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 
3.       Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
 

Penzijní fond roku 2007  
 

1.      AXA penzijní fond  a.s. 
2.      Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 
3.      ING Penzijní fond, a.s. 
 

Pojišťovna roku 2007  
 

1.      Česká pojišťovna a.s. 
2.      Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
3.      Allianz pojišťovna, a.s. 
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Životní pojištění roku 2007  
 

1.      Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance     
         Group  – PERSPEKTIVA 
2.      Pojišťovna České spořitelny,  a.s. – FLEXI 
3.      Allianz pojišťovna, a.s. – IŽP RYTMUS 
 
Mávněte a zaplatíte 

  

Nastává éra revolučních technologií bezkontaktních 
platebních karet s jejichž zavedením se počítá i v 
České republice. 
  

Až do čtvrtka 20.září probíhala 
v pražském hotelu Corinthia 
Panorama Hotel pod záštitou 
Institute for International 

Research konference "CARDS 2007".  Jejím 
generálním partnerem je společnost First Data 
International. 
  

Třídenní akce za účasti specialistů bankovního 
sektoru a dalších odborníků na platební karty je 
zajímavým svědectvím o rychlých proměnách, 
kterými tato oblast v poslední době prochází. Také o 
stále se zvyšující rolí informačních technologií, které 
jsou pro další rozvoj dnes už četných 
bezhotovostních systémů a plateb významným 
hnacím motorem. 
  

 Ve Spojených státech, jak na konferenci zdůraznil 
Ed Adshead Grant, ředitel Payment Strategy and 
Market Developmen společnosti First Dada,  se 
například v poslední době stávají populární tzv. 
"chytré" plakáty (smart poster) s integrovaným 
mikročipem radiofrekvenční identifikace RFID.  
  

K chytrému plakátku, dejme tomu hudební skupiny, 
stačí přiložit mobilní telefon vybavený bezkontaktní 
technologií NFC a systém tuto skutečnost vyhodnotí 
jako "pusť mi ukázku". (V jiném případě, dotkneme-li 
se takto třeba televize, znamená to "zobraz snímky 
z fotoaparátu"). 
  

Už na výstavě spotřební elektroniky Consumer 
Electronics Show (CES) v Las Vegas v lednu 2004 
předváděly tyto nové možnosti společnosti Royal 
Philips Electronics a Visa International. Zkušební 
verze nových koncepcí byly (a jsou) založeny na 
zmíněné technologii Near Field Communication (NFC) 
a systému Verified by Visa, který umožňuje bezpečné 
nakupování na internetu. Jedna z představených 
variant právě nabízí stažení práv na poslech určité 
písně do vlastního PDA pouhým přidržením přístroje 
v blízkosti plakátu kapely, zpěváka nebo zpěvačky 
nahrávající u společnosti Universal Music.  
  

Stejného výsledku lze docílit také přiložením 
bezkontaktní platební karty Visa ke speciálnímu 
kiosku, který prodává práva na jednotlivé písně. 
Kiosek je vybaven technologií RFID zaznamenávající 
informaci o platbě přímo z karty a přenášející práva 
do systému Visa Smart Secure Storage (VS3). Když si 
chce uživatel píseň poslechnout, v obou případech 
jednoduše přepošle práva na poslech do 
internetového rádia z řady Philips Streamium (opět 
pomocí NFC) a písnička je poté přehrána přímo z 
internetu. 
  

Bezkontaktní čipy a s nimi bezkontaktní karty 
založené na radiofrekvenční technologii RFID – jak 
bylo na konferenci dále konstatováno – prožívají nyní 
i v bankovnictví nebývalý rozvoj a čím dál tím víc o 
nich uslyšíme. Jedná se zejména o malé platby do 
15ti eur (kolem 430 Kč), kde nás zřejmě v blízké 
době čeká nová revoluce. Městská doprava,  rychlé 
občerstvení, obchody se smíšeným zbožím, parkovací 
a prodejní automaty, kina, videopůjčovny, novinové 
stánky – tam všude a mnohde jinde budeme místo 
hotovosti platit bezkontaktní kartou. 
  

Jde o bezkontaktní platební metodu PayPass s 
rychlými a jednoduchými platbami typu "Tap & Go", 
neboli "přilož a jdi" - tedy o nový, rychlejší, 
bezpečnější a pohodlnější způsob placení za běžné 
denní nákupy, který má nahradit platbu mincemi a 
malými bankovkami.  
  

Držitel karty, vybavené technologií PayPass, přiblíží 
kartu ke čtečce, která je schopna přečíst data bez 
jakéhokoli fyzického dotyku s kartou. Díky tomu je 
placení mnohem jednodušší a rychlejší než jinými 
kartami nebo hotovými penězi. Odpadá především 
zdržující vkládání karty do čtečky, zadávání PIN, 
stejně jako podpis stvrzenky. (Pro daňové účely se 
samozřejmě s touto možností počítá). 
  

Na konferenci byl v této souvislosti uveden konkrétní 
příklad: Obchodník zadá nákupní částku a 
bezkontaktní čtečka vyzve spotřebitele k přiložení své 
bezkontaktní karty. Spotřebitel kartu přidrží před 
čtečkou. V čase kratším než sekunda se na displeji 
objeví potvrzení transakce. Nákup je ukončen. 
  

Důležité je – a to je nyní předmětem intenzivních 
jednání – aby bylo dosaženo globální interoperability. 
Zjednodušeně řečeno, aby jeden typ bezkontaktní 
aplikace byl přijímán všude na světě. Jednání 
v tomto směru byla už úspěšně provedena mezi Visa, 
MasterCard a American Express. 
  

Pilotní projekty ukázaly, že tento způsob platby 
oceňují jak uživatelé těchto karet (jednodušší než 
hotovost, snadnější nosit kartu než mince, 
jednodušší, než hledat nejbližší bankomat), tak i 
obchodníci, kteří uvádějí snížení  času nutného pro 
obsluhu zákazníka, snížení provozních nákladů a 
nákladů na hotovost. /I manipulace s penězi 
samozřejmě něco stojí/. Oceňují rovněž zvýšené 
výnosy díky rychlejším platbám. 
 

Možnosti využití jsou nepřeberné. V Turecku 
například nyní mají první bezkontaktní  kartu se 
zaměřením na platby za lodní dopravu v Bosporském 
kanálu. Zákazníci navíc získávají "námořní míle" jako 
bonus za nákupy kartou. Nasbírané míle mohou být 
proměněny v cesty zdarma. (Jedná se o obdobný 
způsob bonusů, jaký je uplatňován v letecké 
dopravě).Jsou poskytovány i VIP služby, jako jsou 
vstupy do salonku, priorita při rezervaci, sleva na 
parkování a speciální prodejní přepážky na letišti 
Atatürk International airport a v přístavišti Yenikapi 
ferry port. 
  

Dá se říci, že v současné době  jeden pilotní projekt 
střídá druhý. Bezkontaktní karty se staly populárními 
ve Švýcarsku.  Société Générale oznamuje 
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bezkontaktní transakce platební kartou ve Francii. 
(Jedná se o šestiměsíční pilotní projekt, který začal 
v červenci ve čtvrti La Défense v Paříži).  
  

Poste Italiane nabízí svým novým držitelům karet 
předplacenou kartu PostePay Evolution MasterCard. 
Předplacená karta bude sloužit k nákupům v různých 
maloobchodních provozovnách v Miláně a Římě, 
včetně kin, provozoven rychlého občerstvení, řetězců 
restaurací, supermarketů a jiných obchodů.  
  

Rakouský výrobce hodinek, společnost LAKS, která 
již několikrát v minulosti rozvířila hladinu v tomto 
oboru svými inovačními výrobky, zavedla na trh 
průlomový výrobek pro bezhotovostní platby. Její 
nejnovější produkt, hodinky LAKS SmartTransaction 
Watch, patří mezi první hodinky na světě, které jsou 
vybaveny systémem MasterCard (R) PayPass.  Jedná 
se o nové, "bezkontaktní” platební zařízení, které 
zákazníkům přináší možnost platit rychle a bezpečně 
za své každodenní malé nákupy. 
  

V Londýně je už v provozu bezkontaktní ticketing, 
který nahrazuje papírové jízdenky. Bylo spočítáno, že 
přečtení a zápis na kartu trvá pouhé dvě desetiny 
sekundy, takže turnikety jsou schopny odbavit 40 
cestujících za minutu. Tento způsob je už velmi 
oblíben mezi Londýňany, ale také turisty.  Jen 5% 
cestovních lístků je zde placeno hotově, zbytek 
bezhotovostně. 
  

První den konference CARD 2007 se mimo jiné 
hovořilo také o novém rozmachu předplacených 
platebních karet. (Perličkou v této oblasti je například 
mluvící předplacená karta k narozeninám pro nákup 
dárků, třeba s přáním "miláčku, kup si co chceš"). 
Rozmáhají se předplacené cestovní karty nahrazující 
cestovní šeky, předplacené převodní karty pro 
převod peněz z jedné země do druhé a četné další. 
Bylo konstatováno, že se jedná o velmi rychle 
rostoucí trh. 
  

V jednotlivých přednáškách a v jejich projekcích se 
nejednou objevovaly titulky ve smyslu "Goodbye 
cash"  naznačující nastávající odklon od hotovostních 
plateb. Ale také "Vítejme v budoucnosti". Konec 
konců, ať můžeme být sebevíc skeptičtější k rychlosti 
zavádění jednotlivých aplikací v ČR, pokrok v této 
oblasti je zřejmý a odpovídající moderním trendům 
21.století. 
  

Milan Bauman  
 
cardmag | rd | first data | milan bauman 

Petr Beneš jmenován Managing 
Directorem First Data 
International pro Českou republiku  
 

Praha, 10. září 2007.  
 

Do funkce Managing Directora 
p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u 
s p o l e čn o s t i  F i r s t  D a t a 

International byl jmenován Petr Beneš (39).  
 

Petr Beneš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v 
Praze (1989-1995). Do FDI přišel z pozice ředitele 
pro Sales a Marketing ve společnosti CCS Česká 
společnost pro obchodní karty, kde pracoval od roku 
2001. 
 

Před nástupem do CCS působil jako Project manager 
ve společnosti PRIMACOM AG se sídlem v Mainzu, 
kde obchodně a produktově řídil roll-out digitální 
televize na území bývalé NDR. Před tím mimo jiné 
působil jako obchodní ředitel ve společnosti 
Dattelkabel Praha, poskytovatele kabelové televize a 
internetu po kabelových sítích.  
 

Petr Beneš v průběhu své dosavadní kariéry 
absolvoval vybrané vzdělávací programy a získal 
certifikáty u institucí jako jsou Mercury International, 
Europay International, Center for Creative 
Leadership, Greensboro se zaměřením na strategický 
management, sales a marketing management. 
 

Společnost First Data se zabývá bankovními a 
souvisejícími službami pro vydávání platebních karet, 
jejich autorizacemi, personalizací a také  poštovními 
a tiskovými službami. V této oblasti patři k hlavním 
celosvětovým poskytovatelům elektronických 
obchodních a platebních řešení. Má 33 000 
zaměstnanců a obsluhuje více než 4 milióny 
obchodních míst, 1700 vydavatelů karet a milióny 
zákazníku po celé zeměkouli. Jen v evropském 
regionu, na Středním východě a v Africe, má 
společnost FDI více než 5000 zaměstnanců a více 
než 100 klientů. 
 

Zastoupení má kromě České republiky rovněž v 
Německu, Řecku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Slovensku, 
Španělsku a ve Velké Británii.  
 

Petr Beneš je ženatý,  má jedno dítě a k jeho 
osobním zájmům patří mimo jiné florball a cyklistika. 
 
cardmag | rd | first data  
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Společnost MasterCard 
"vydláždila" londýnský most 
hotovostí 

 

Přes "Mincový most" do budoucnosti bez 
hotovosti s platebním řešením MasterCard 
PayPass.  

  

O zavedení technologie PayPass jedná 
MasterCard i s největšími českými bankami 
  

Praha, 5. září 2007 – Společnost MasterCard u 
příležitosti uvedení bezkontaktní 
platební metody PayPass s rychlými 
a jednoduchými platbami typu "Tap 
& Go" ("přilož a jdi") na britský trh 
vydláždila slavný londýnský most 
Millennium Bridge miliónem liber v 

drobných jako symbol cesty do budoucnosti bez 
hotovosti. Obyvatelé a návštěvníci Londýna, kteří se 
vydají přes "Mincový most", se mohou rozloučit 
s minulostí a darovat nepohodlné drobné pro dobrý 
účel - charitativní organizaci "Coin Street", která 
podporuje sociální bydlení a komunitní projekty v 
oblasti londýnské South Bank. 
  

PayPass je nový rychlejší, bezpečnější a pohodlnější 
způsob placení za běžné denní nákupy do částky 10 
liber (cca 400 Kč). Tuto jednoduchou bezkontaktní 
platební funkci, nahrazující platbu mincemi a malými 
bankovkami, si lze pořídit s jakoukoliv kartou 
MasterCard nebo Maestro. Placení tímto způsobem 

Mimořádná valná hromada 
společnosti Visa Europe se 
většinově vyjádřila pro zachování 
samostatného fungování v rámci 
Evropy  

 

27. září 2007  
Londýn 

 

Mimořádná valná hromada 
zástupců členských bank Visa 
Europe se valnou většinou 

vyjádřila pro změnu pravidel uspořádání asociace 
tak, aby organizaci Visa Europe umožnila stát se plně 
nezávislou na globální organizaci Visa Inc. Visa 
Europe bude nově fungovat na základě exkluzivní, 
trvalé a nevypověditelné licence od Visa Inc.   
 

"Jde o historický den pro celé odvětví plateb v 
Evropě," prohlásil prezident a CEO Visa Europe, Peter 
Ayliffe. "Výsledek tohoto hlasování činí z Visa Europe 
opravdový evropský platební systém. Podařilo se 
nám tak dosáhnout toho, co požadovala Evropská 
centrální banka.” 
 

Jak společnost Visa Inc naznačila ve svém vyjádření 
z 13. září 2007, Visa usilovala o získání souhlasu 
vybraných členských bank s navrhovanou globální 
restrukturalizací. Až bude tohoto souhlasu dosaženo, 
stanou se Visa International, Visa Canada a Visa USA 
dceřinými společnostmi Visa Inc.   
  

Visa Europe vznikla v červenci 2004 jako nezávislá 
společnost a částečný vlastník Visa International. 
Vzhledem ke globální restrukturalizaci musela 
společnost Visa Europe změnit tzv. asociační články a 
definovat nový vztah s Visa Inc, na které je teď 
nezávislá. Po této restrukturalizaci bude Visa Europe 
působit v Evropě na základě exkluzivní, trvalé a 
nevypověditelné licence udělené Visa Inc. 
  

V rámci nové struktury zůstane Visa Europe 
nezávislou entitou s plným zaměřením na zákazníky 
na evropském trhu. Zároveň bude společnost Visa 
dál pracovat na zvyšování interoperability, 
spolehlivosti a bezpečnosti nabízených členským 
bankám Visa, zákazníkům, držitelům karet i 
obchodníkům po celém světě. 
  

Peter Ayliffe dále řekl: "Toto hlasování, které 
většinově rozhodlo o nezávislém postavení evropské 
divize, jasně ukazuje, že Visa Europe naplňuje 
požadavky členských bank. Změna jim umožní větší 
konkurenceschopnost v novém prostředí SEPA, které 
začne platit od 1. ledna 2008."  
 

cardmag | rk | mmd  
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trvá méně než vteřinu - zákazník jednoduše přiloží 
svou kartu na speciální čtečku PayPass. Již tedy 
nebude nutné vkládat kartu do čtečky, zadávat PIN, 
podepisovat stvrzenku anebo hledat drobné.  
  

Generální ředitel MasterCard pro severní Evropu John 
Bushby k tomu uvedl: "Spotřebitelé a maloobchodníci 
v ostatních částech Evropy, v USA a Asii si již zvykli 
na jednoduchost a bezpečnost bezkontaktní platební 
metody v místech, kde je důležitá rychlost. Ať už si 
budete ráno kupovat noviny, v poledne sendvič nebo 
večer lístek do kina, díky rychlému a jednoduchému 
způsobu placení budou vaše nákupy snazší než kdy 
předtím." 
  

Palec vzhůru pro bezkontaktní platební 
metodu 
 

Podle výsledků nezávislého průzkumu organizace 
YouGov, jehož vypracování zadala společnost 
MasterCard, je právě nyní ta nejlepší doba pro 
přechod na bezkontaktní placení. Průzkum ukázal, že 
více než polovina (53 %) respondentů z Velké 
Británie vítá zavedení bezkontaktní platební metody 
u kreditních a debetních karet jako výrazné 
zjednodušení.  
  

Další důležitá zjištění průzkumu: 
 

- Mladší respondenti rychleji přijímají změnu: 60 % 
respondentů mladších 25 let a téměř polovina (49 
%) ve věku 25 až 34 let uvedla, že by používali svou 
debetní či kreditní kartu mnohem častěji než 
hotovost, kdyby byl k dispozici jednoduchý systém 
jako "Tap and Go";  
  

- 38 % respondentů z řad britských spotřebitelů, 
kteří se zúčastnili průzkumu, očekává, že do pěti let 
budou používat hotovost k platbám za zboží a služby 
méně často než v současnosti (z těchto spotřebitelů 
bylo 43 % mužů a 41 % obyvatel Londýna); 
  

- Mezi nejčastěji uváděnými důvody, proč lidé 
nechtějí mít u sebe hotovost, je nebezpečí krádeže 
(34 %) a možnost ztráty (33 %). Krádeže se nejvíce 
bojí lidé z Londýna (37 %), nejméně pak spotřebitelé 
ze Skotska (24 %); 
  

- Každý šestý respondent (tj. 16 %) se "velmi často" 
nebo "často" rozhodne nekoupit si běžnou věc jako 
například noviny, sladkost, cigarety nebo sendvič jen 
proto, že nemá drobné a nechce měnit větší 
bankovku. 
  

Celosvětový fenomén 
  

Vstupu bezkontaktních plateb do Velké Británie 

předcházel úspěšný zkušební provoz oceněné 
bezkontaktní platformy PayPass ve spolupráci s Royal 
Bank of Scotland Group v jejím edinburském sídle a 
v její londýnské pobočce a úspěšný pilotní provoz 
v řadě míst v Evropě. První program MasterCard 
PayPass v Evropě byl spuštěn ve spolupráci s Garanti 
Bank a významnými maloobchodníky v červnu roku 
2006 v Turecku. Na jaře následujícího roku pak tato 
banka začala jako první nabízet náramkové hodiny 
s funkcí PayPass. V uplynulém roce se MasterCard 
podílel na třech pilotních projektech bezkontaktního 
placení ve Francii, z nichž jeden ověřoval možnost 
využití mobilní telefonů s touto funkcí. V současnosti 
společnost oznámila, že se ve spolupráci s Caja 
Madrid a více než dvěma sty maloobchodníky chystá 
spustit pilotní provoz systému PayPass ve Španělsku; 
další program by měl být spuštěn v Itálii, kde je jeho 
partnerem bankovní divize italské pošty Banco Posta.  
  

"Technologie PayPass je natolik revoluční, že se s 
jejím zavedením počítá i v České republice. 
V současné době o případném zavedení jednáme 
individuálně s největšími českými bankami," řekl Ján 
Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Banky mají 
o PayPass zájem a jsou ve fázi vyhodnocování 
možnosti implementace, takže skutečné zavedení 
bezkontaktní technologie je spíše jenom otázkou 
času," dodal Ján Čarný. 
  

Do druhého pololetí roku 2007 bylo vydáno přes 16 
miliónů karet PayPass a čtecí zařízení najdete ve více 
než 55 tisících nejrůznějších prodejních míst na 
celém světě, např. v provozovnách rychlého 
občerstvení McDonald’s, Burger King či Starbucks, 
samoobsluhách 7-Eleven, CVS a Duane Reed, 
nápojových automatech společnosti Coca-Cola 
Enterprises, newyorském metru a taxících či 
sportovních stadionech americké baseballové ligy 
MLB a ligy amerického fotbalu NFL. PayPass je 
v současné době ve zkušebním nebo běžném 
provozu v devatenácti zemích, např. ve Francii, Itálii, 
Švýcarsku, Španělsku, Kanadě, Jižní Koreji, Tchaj-
wanu a USA. 
 

Další informace o MasterCard PayPass a Maestro 
PayPass najdete na adrese  
www.mastercard.co.uk/paypass. 
  

O MasterCard PayPass a Maestro PayPass 
  

PayPass je ‚bezkontaktní platební funkce společnosti 
MasterCard, která představuje rychlou a pohodlnou 
alternativu k hotovostním úhradám za běžné 
každodenní drobné nákupy, jako jsou např. jízdenky 
MHD, káva, bagety nebo rychlé občerstvení, benzín 
apod. Tuto jednoduchou funkci lze přidat k jakékoliv 
kreditní, debetní nebo předplacené kartě MasterCard, 
případně ke kartě Maestro. Systém zrychluje 
kartovou operaci a odstraňuje nutnost přepočítávat 
drobné a vracet, čímž zrychluje a zjednodušuje 
obsluhu zákazníků a poskytuje maloobchodníkům 
konkurenční výhodu.  
  

Bezpečnost systému PayPass 
  

Transakce v systému PayPass jsou stejně bezpečné 
jako běžné kartové transakce. Karta PayPass je 
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čipová, a proto v ní může být zabudována celá řada 
bezpečnostních prvků. Pokud například dojde 
k překročení určitého počtu za sebou jdoucích 
transakcí bez zadání kódu PIN, karta se zablokuje. 
Tento limit stanovuje vydávající banka podle míry 
využití konkrétním majitelem karty a může 
zohledňovat množství, hodnotu nebo náhodný prvek. 
Jakmile je dosažen limit, terminál obchodníka vyžádá 
autorizaci pomocí PINu, který držitel zná. Není-li PIN 
zadán, kartu nelze nadále používat pro transakce 
typu PayPass. 
  

PayPass nabízí spotřebitelům větší kontrolu, protože 
kartu nemusí vůbec dávat z ruky. Kartu nebo jiný 
nosič PayPass je navíc nutné k terminálu přiblížit na 
velmi malou vzdálenost, obvykle méně než pět 
centimetrů.  
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Evropské banky vydají 17 milionů 
zabezpečených karet V PAY 
 

19. září 2007  
Paříž 
 

Společnost Visa Europe oznámila, 
že evropské banky potvrdily 
závazek na vydání 17 milionů 

karet V PAY, které představují novou generaci 
platebních karet zabezpečených čipem a PIN. 
Výkonný ředitel společnosti Visa Europe Peter Ayliffe 
představil na konferenci Evropské finanční 
marketingové asociace (EFMA), která se konala 18. 
září v Paříži, budoucí roli tohoto platebního systému. 
Hlavními úkoly VPAY je uspokojit požadavky trhu a 
podpořit význam plateb pro členské banky, bankovní 
skupiny i samotné zákazníky.  
 

Ve své přednášce Peter Ayliffe zdůraznil, že V PAY 
splňuje všechny požadavky vznesené Evropskou 
centrální bankou s ohledem na systémy kompatibilní 
s jednotnou oblastí pro platby v eurech (SEPA):  
 

* V PAY nabízí efektivní nízké poplatky, až o 50 
procent nižší než konkurenční standardy 
 

* Visa dokáže zpracovat transakci V PAY za pouhých 
0,5 centu  
 

* V PAY zvyšuje konkurenci mezi karetními systémy, 
zpracovateli a bankami a flexibilně reaguje na 
požadavky místních trhů  
 

* Visa Europe je jedinou celoevropskou členskou 
asociací se specializovanou evropskou komisí pro V 
PAY a systémem řízení na místních trzích  
 

Peter Ayliffe dále řekl: "Čtyři miliony obchodníků 
v Evropě a čtvrt milionu bankomatů je nyní 
připraveno na V PAY. Karty nového standardu již 
začala vydávat italská Banca Carige. Máme 
podepsány závazky od 22 bank působících na osmi 
evropských trzích. Standard V PAY se jednoduše stal 
realitou – nabízí vše, co Evropská centrální banka 
požaduje od standardů kompatibilních se SEPA.” 
 

Již dříve v průběhu tohoto roku společnost Visa 
oznámila uzavření klíčových kontraktů s italskými 
bankami Capitalia, ICCREA Banca, Banca Sella, 

Banca Carige a Gruppo Banca Popolare Emilia 
Romagna. V Německu uzavřela společnost Visa co-
brandingovou smlouvu se spořitelnou ZKA, která 
bude vydávat debetní kartu standardu VPAY. 
Smlouvy podepsaly také banky BVR, DZ BANK a WGZ 
BANK.  
 

Standard VPAY, vytvořený společností Visa Europe, 
je novým typem celoevropské debetní karty, jež 
vychází z technologie čipu a zabezpečení PIN. 
Využívá rozšíření čipové technologie na evropském 
trhu a nabízí řešení, jehož implementace bude 
cenově výhodná pro banky, efektivní pro obchodníky 
a bezpečná pro držitele. Standard V PAY je šitý na 
míru potřebám evropských bank i spotřebitelů a 
zároveň je kompatibilní s požadavky SEPA.  
 

Přednáška Petra Ayliffa z konference Evropské 
finanční marketingové asociace (EFMA) je uvedena 
v plném znění na webových stránkách společnosti 
Visa Europe:  
http://www.visaeurope.com/pressandmedia/
reports/ 
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Desáté výročí společnosti Diners 
Club v Polsku 

  

Již deset let působí v Polsku 
r e g i o n á l n í  z a s t o u p e n í 
společnosti Diners Club Int. 
Když v roce 1997 společnost 
vznikala, tvořil ji pouze 

tříčlenný tým. Dnes pracuje v Diners Club Polska 
(DCP) 23 zaměstnanců, přičemž ti, kdo stáli u zrodu 
společnosti, stále působí v jejím vedení. Během 10 
let existence získal Diners Club Polsko více než 30 
tisíc držitelů karet, kteří mohou kartu použít na více 
než 50 tisících obchodních místech. 
  

"Být součástí vývoje společnosti od samotného 
začátku je výjimečná a nedocenitelná zkušenost. 
Pamatuji si náš první rok, kdy Diners Club Polska 
tvořili pouze tři zaměstnanci pracující společně 
v malé kanceláři ve Varšavě," říká Katarzyna Fatyga, 
první zaměstnankyně polské pobočky. 
 

Na oslavu desátých narozenin pozval DCP své 
partnery, zákazníky i přátele i zástupce dalších 
zastoupení DC do muzea ve Wilanow Palace, který 
byl oficiálním letním sídlem polských králů. Pozvaní 
hosté měli možnost navštívit královské komnaty, 
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které nejsou běžně veřejnosti přístupné, a kromě 
výborného občerstvení je čekal ještě klavírní koncert. 
Večerem provázel Mateusz Kusznierewicz – 
olympijský vítěz v jachtingu a tvář společné 
karty  Diners Club a polských aerolinií  LOT. Součástí 
slavnostního večera bylo i předání diplomů 

z á s t u p c ů m 
nejvýznamně jš ích 
klientů a partnerů, 
se kterými DCP 
d l o u h o d o b ě 
spolupracuje. 
  

"V uplynulých deseti 
letech se stal Diners 
C l u b  a k t i v n í m 
hráčem na poli 
luxusního zboží. 
Dnes máme přes 30 
tisíc klientů. Přesto 
je zde stále velká 
s k u p i n a 
potenciálních klientů 
se stabilně vysokými 
p ř í j m y ,  k t e r á 
potřebuje flexibilní 
finanční nástroj, 

který by jim přinášel další benefity a především 
vysoce kvalitní služby – a tuto skupinu chceme 
oslovit," říká Marek Smolarz, Generální ředitel DCP. 
  

"Polské zastoupení Diners Clubu patří celosvětově 
mezi nejúspěšnější a já jim z celého srdce přeji 
mnoho dalších úspěšných let," říká Eva Kárníková, 
Generální ředitelka Diners Club Czech, a dodává: "S 
Diners Club Polska máme mnoho společného, 
dokonce i to, že naše společnosti vznikaly ve stejné 
době. Diners Club Czech bude slavit desáté výročí 
příští rok a oslava v Polsku nasadila laťku hodně 
vysoko."  
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Diners Club Bulgaria vytvořil 
speciální produkt určený ženám 

 

Která společnost zaváhá, když 
se jí nabízí možnost zasáhnout 
segment, který kontroluje 80% 
výdajů na domácnost? Tento 
segment je tvořen více než 

polovinou populace a tvoří ho ženy. V posledních 
deseti letech se významně zvyšuje počet žen 
zaměstnaných na důležitých pozicích a Diners Club 

Bulgaria rozpoznal a chce využít rostoucí kupní sílu 
tohoto segmentu. 
  

Na mezinárodní marketingové konferenci pořádané 
v roce 2006 v Benátkách v Itálii prezentovala 
společnost Diners Club Finland svůj produkt 
s názvem Lady Card lifestyle. Tato prezentace 
zaujala zástupce Diners Club Bulgaria natolik, že již 
v březnu 2007 vydal svou první kartu určenou 
pracujícím bulharským ženám.  
  

V Bulharsku výzkum prokázaly, že ženy tvoří 47% 
zaměstnaných a stále častěji se dostávají na vedoucí 
pozice v zastoupeních mezinárodních firem. 
Důsledkem jejich 
většího uplatnění 
v profesionálním 
životě je však také 
to, že volný čas se 
ž e n á m  s t á v á 
v z á c n ě j š í m . 
Vytvořením First 
Lady Card určené bulharským ženám, dává Diners 
Club Bulgaria najevo uznání k jejich profesním 
úspěchům a snaží se vyjít vstříc jejich potřebám a 
požadavkům. Společnost očekávala, že v prvním roce 
získá kolem 5000 klientek, avšak již v prvních dvou 
měsících po uvedení produktu na trh bylo vydáno 
přes 2000 karet. 
  

"V prvních třech měsících překročila First Lady Card 
v š e c h n a  n a š e 
očekávání," říká 
Madlen Koleva, 
výkonná ředitelka 
D i n e r s  C l u b 
Bulgaria. "Průměrný 
měsíční obrat je o 
45% vyšší než u 

všech ostatní produktů Diners Club." First Lady Card 
poskytuje ženám nadstandardní zdravotní pojištění 
k pokrytí nákladů na léčbu a prevenci rakoviny prsu, 
speciální slevy na nákup luxusních oděvů, kosmetiky, 
parfémů, klenotů, ale také například zvláštní nabídky 
v centrech krásy, fitness centrech a SPA centrech. 
Držitelkám VIP First Lady Card, tzv. Claret Card, 
navíc Diners Club Bulgaria nabízí možnost bezplatné 
inzerce a propagace jejich podnikání v luxusním 
magazínu. 
  

"Pro nás představuje vydání First Lady Card doposud 
nejúspěšnější krok Diners Club Bulgaria k vytvoření 
známé a uznávané značky v celé zemi," říká Anna 
Angelova, výkonná ředitelka Diners Club Bulgaria, a 
dodává: "V Bulharsku byl dosud nedostatek karet 
s přidanou hodnotou a Diners Club byl první, kdo 
tuto mezeru na trhu vyplnil. Celá kampaň spojená 
s First Lady Card byla našimi klíčovými klienty 
vnímána velmi pozitivně. Podařilo se nám vytvořit 
nový trend s názvem First Lady."  
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Ukradené karty jsou levně k mání 
a lákadlem 

  

Za pouhý 1 dolar prodávají zloději na internetu údaje 
z ukradených platebních karet, uvádí studie 
společnosti Symantec. Průzkum probíhal v červenci 
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až prosinci 2006. Kreditní karty z USA včetně 
verifikačního čísla jsou k mání za cenu od 1 do 6 
USD, zatímco podrobnosti o identitě majitele včetně 
čísla účtu a pojištění se prodávají za 14 až 18 USD. 
Asi polovina všech nabídek zcizených dat pochází 
z USA. 
  

Dostupnost dat o platebních kartách a snadnost 
výroby jejich duplikátů je velmi lákavá. Podvodnické 
gangy pak musí získat dostatečné množství "bílých 
koní", které desítky duplikátů musí rychle po celém 
světě přivést do oběhu. Hledají zejména mezi 
mladými nezkušenými lidmi. Jeden zahraniční 
student byl za četné úspěšné pokusy výběru 
hotovosti z bankomatů v Praze již umístěn do 
vyšetřovací vazby.  
  
cardmag l ft  
 
 

Dvojciferný nárůst objemu plateb 
společnosti MasterCard Europe 
pokračuje i ve třetím čtvrtletí 2007 

  

Praha 6. listopadu 2007 – 
MasterCard Worldwide zveřejnila 
evropské výsledky za 3. čtvrtletí 
roku 2007. V meziročním porovnání 
dosáhla společnost dvojciferného 
růstu objemu plateb kartami 

MasterCard (16,1 %), objemu nákupů (16,8 %), 
počtu transakcí realizovaných u obchodníků 
(13,9 %), počtu hotovostních transakcí (11,2 %) i 
počtu vydaných karet (19,3 %).  
  

K 30. září 2007 bylo partnerskými bankami v Evropě 
vydáno celkem 172 miliónů karet MasterCard (bez 
značek Maestro a Cirrus). Držitelé karet ve 3. čtvrtletí 
2007 realizovali v Evropě 1,5 miliónu nákupních 
transakcí.  Akceptační síť karet MasterCard dosáhla 
během třetí čtvrtletí roku 2007 osmi miliónů míst.  
  

"V Evropě se nám nyní daří velmi dobře,  jeden 
úspěch střídá druhý. Je třeba zdůraznit, že evropský 
výkon je i nadále hlavním motorem celosvětového 
úspěchu MasterCard Worldwide," řekl Javier Perez, 
prezident společnosti MasterCard Europe.  
  

"Snaha zůstat v čele produktových inovací je 
základem našeho úsilí v Evropě – chceme poskytovat 
zákazníkům z celého regionu nejmodernější platební 
produkty, které by současně přinášely hodnotné 
výhody pro obchodníky a zároveň maximálně 
zjednodušovaly život spotřebitelům. Jako jeden 
z mnoha příkladů lze uvést systém bezkontaktních 
plateb PayPass, který se v současné době zavádí 
v řadě evropských zemí, přičemž nejdále jsme zatím 
na britském trhu," dodal Perez. 
  

V Evropě meziročně vzrostl počet karet Maestro o 4,8 
% a přesáhl hranici 295 milionů karet. Spotřebitelé 
mohou prostřednictvím karet Maestro nakupovat nyní 
na více než 6,7 milionech obchodních míst po celé 
Evropě.  
  

"Česká republika patří mezi evropské země, ve 
kterých stále více platebních karet MasterCard a 
Maestro nahrazuje hotovostní transakce a karty se 
tak stávají součástí každodenního života svých 
držitelů.  Nárůst počtu vydaných karet MasterCard 

symbolicky podtrhuje také milion karet ze strany 
hned dvou tuzemských vydavatelů – Société 
Générale a GE Money – který jsme v uplynulém 
čtvrtletí oslavili," řekl Ján Čarný, generální ředitel 
MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko 
a Ukrajinu. "Čeští držitelé platebních karet velmi 
pozitivně vnímají nové služby a technologické 
novinky, které mohou rozšířit funkčnost a výhody 
platebních karet. Rozšíření funkčnosti platebních 
karet společně s edukací zároveň patří mezi priority 
společnosti MasterCard na místním trhu," dodal Ján 
Čarný. 
  

V hodnoceném čtvrtletí dosáhla společnost 
MasterCard v Evropě řady významných obchodních 
úspěchů:  
  

pokračuje zavádění platebního systému MasterCard 
PayPass na dalších místech – pilotní projekty běží 
v Itálii ve spolupráci s Banco Posta a ve Španělsku s 
Caja Segovia; ve Velké Británii společnost 
MasterCard u příležitosti spuštění systému 
bezkontaktních plateb "vydláždila" slavný londýnský 
most Millennium Bridge napodobeninami bankovek a 
mincí v hodnotě miliónu liber jako symbol cesty do 
budoucnosti bez hotovosti;  
 

The Allied Irish Bank se rozhodla převést celé své 
portfolio debetních a bankomatových karet z místní 
značky Laser na Maestro.  
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IG Nobel  

  

Každoročně ve stejnou dobu kdy se udělují výroční 
Nobelovy ceny se oceňují ceny IG Nobel za naprosto 
nepotřebné nebo překvapující, šokující či absurdní až 
bizarní vědecké výzkumy. Ceny uděluje humoristický 
magazín Annals of Improbable Research (AIR) na 
universitě Harvard. Cenou je soška slepice, která se 
pokouší sežrat ohromné vejce z kterého vylézá. 
  

Vskutku zajímavé je, že oceněné studie jsou 
naprosto vážně vnímané a publikované ve vědeckých 
časopisech. Španělsko vyhrálo jednu cenu v oboru 
Lingvistiky. Oceněnými byli Juan Manuel Torro, Jose 
Trobalon a Nuria Sebastian Galles z barcelonské 
university, kteří realizovali fascinující studii 
dokazující, že krysy občas nerozlišují mezi 
španělštinou a holandštinou mluvenou pozpátku. 
 

L. Mahadevan z university Harvard a Enrique Cerda 
Villablanca z university v Santiago de Chile byli 
ocenění v oboru fyziky za přesnou studii fyzikálních 
zákonitostí o tom jak se mačkají prostěradla. 
  

Kuo Cheby Hsieh obdržel cenu ekonomii kdy si 
nechal patentovat vynález, který vystřeluje síť za 
účelem chycení prchajícího bankovního lupiče z 
banky. 
  

Cenu za mír získala ocenění Bomba Gay, která po 
svržení vyvolá homosexualitu u nepřítele. A tím 
naprosto rozloží morálku nepřítele. Tento projekt byl 
prezentován s veškerou vážností v r. 1994 
s předpokládaným rozpočtem 7,4 mil USD. 
Informace pronikly na veřejnost v roce 2005 na 
základě odhalení tajného dokumentu laboratoře Air 
Force Patterson Wright v Daytonu, Ohio, USA. 
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AKTUALITY ZE SEPA 
Regulátor bdí a koná 

 

Evropský direktorát pro hospodářskou 
soutěž - DG Competition - rozhodl 3. 

října 2007 potrestat Visa Europe pokutou ve výši 
10,2 milionu Euro za dlouhodobé odmítání členství 
Morgan Stanley v UK. Podle tohoto rozhodnutí Visa 
Europe použila svá pravidla k diskriminačnímu 
vyloučení konkurence z trhu. Pikantní je, že 
rozhodnutí učinil DG Competition až poté co mezi 
Visa Europe a Morgan Stanley došlo k dohodě a 
Morgan Stanley svoji stížnost stáhla. Podle vyjádření 
presidenta a CEO Petera Ayliffe  Visa Europe toto 
rozhodnutí napadne na základě svého přesvědčení, 
že žádný evropský předpis neporušila. Naopak 
napadá EU, že ač podle svých proklamací se má 
koncentrovat na šetření problémů konkurence 
kritických pro ekonomiku Unie, již více než dekádu 
šetří a není schopna se jasně vyjádřit k budoucnosti 
"interchange fee" čímž vyvolává u evropských bank 
nejistotu v oblasti investování do skutečného 
společného platebního prostoru. 
  

DG Competition rovněž rozhodl, že francouzská 
karetní asociace Groupement des Cartes Bancaires 
(GCB) uplatňuje cenová opatření, kterými uměle 
udržuje vysoké domácí kartové poplatky zvýhodňující 
hlavní francouzské banky. Komise ukládá GCB tato 
pravidla okamžitě zrušit a do budoucna podobná 
nezavádět. Rozhodnutí zdůvodňuje komisařka Neelie 
Kroes tím, že SEPA musí být oblastí volné 
konkurence přinášející výhody pro spotřebitele. 
Komise podle ní nebude tolerovat chování působící 
proti ideám SEPA a zvýhodňující národní trhy. 
  

Členské banky GCB v současné době jednají o 
možnosti obrátit se na soud první instance 
v Lucembursku. 
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SEPA a karty v roce 2007  

 

O SEPA Cards Framework (SCF) se zajímá DG 
Competition Evropské komise (EC) a v těsném 
závěsu i úřady pro ochranu hospodářské soutěže 
jednotlivých zemí.  Situace s už tak ne zcela jasným 
klíčovým karetním "manuálem" se může dále 
zkomplikovat po analýze, kterou si z hlediska 
možných omezení konkurence na trhu EU nechalo 
zpracovat Generální ředitelství pro hospodářskou 
soutěž EC. Analýza identifikovala řadu bodů které 
mohou potenciálně představovat problémy z hlediska 
možných omezení konkurence na evropském trhu 
platebních karet. Odpovědi na otázky DG 
Competition k těmto bodům v současné době 
formuluje právní kancelář Clifford Chance (která 
prováděla pro EPC právní rozbor formulací SCF před 
jeho zveřejněním) a podle předběžných informací 
tyto odpovědi sice materiál vyviňují z možných 
podezření z omezení hospodářské soutěže, avšak za 
cenu zpochybnění většiny základních principů SCF, 
nebo alespoň jejich znejasnění a prohloubení 

pochybností o jejich závaznosti. 
 

Proč vůbec musí k takovým rozporům na bruselském 
poli docházet? K tomu je dobré si stručně 
zrekapitulovat historii SEPA a pozice platebních karet 
v tomto projektu: 
 

Na samém počátku je Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001  
ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách 
v eurech,  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2001:344:0013:01:CS:HTML 
 

v jehož důvodové části se praví, že  
 

"Skutečnost, že výše poplatků za přeshraniční platby 
zůstává vyšší, než je výše poplatků za vnitrostátní 
platby, brzdí přeshraniční obchod, a tedy představuje 
překážku řádného fungování vnitřního trhu. To má 
rovněž zřejmě nepříznivý vliv na důvěru v euro. Aby 
bylo fungování vnitřního trhu usnadněno, je proto 
nezbytné zajistit, aby poplatky za přeshraniční platby 
v eurech byly stejné jako poplatky za platby 
prováděné v eurech uvnitř členského státu, což také 
posílí důvěru v euro". 
 

Z toho vyplývá hlavní sdělení tohoto Nařízení 
obsažené v  Článku 3 - Poplatky za přeshraniční 
elektronické platební operace a převody, že  
 

" S účinností ode dne 1. července 2002 jsou poplatky 
účtované institucí za přeshraniční elektronické 
platební operace a přeshraniční převody prováděné v 
eurech až do výše 12500 eur (od 1. 1. 2006 50000 
eur) stejné jako poplatky účtované touž institucí za 
odpovídající platby v eurech prováděné uvnitř 
členského státu, ve kterém se instituce provádějící 
přeshraniční elektronickou platební operaci nachází." 
 

Nařízení 2560/2001 se tedy vztahuje jak na bankovní 
finanční převody přes hranice jednotlivých zemí EU, 
tak na elektronické platební operace, tedy i platby 
platebními kartami a výběry z bankomatů. A zde je 
třeba začít rozlišovat. U finančních převodů nastal 
evropským bankám problém, systém jejich provádění 
byl (a dosud převážně je) založen na bilaterálních 
tzv. korespondenčních vztazích mezi bankami 
z různých zemí a proto složitost a náklady převodů 
závisejí na individuálních možnostech trasování 
prováděných převodů a počtu bank které se na nich 
podílejí. Snížení poplatků za přeshraniční převody na 
úroveň podstatně nižších za převody domácí 
znamenalo citelný zásah do poměru nákladů a 
výnosů. Vzhledem k prakticky okamžité právní 
závaznosti nařízení se musely evropské banky se 
sjednocením domácích a přeshraničních poplatků 
nějak vyrovnat (dlužno vzpomenout, že v první fázi 
před datem platnosti nařízení to mnohé banky řešily 
zvyšováním poplatků domácích). Výsledkem bylo 
založení Evropské platební rady (European Payments 
Council – EPC) čtyřiceti dvěma bankami z EU 15 
v březnu 2002 s cílem vybudovat jednotné prostředí 
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pro platební operace vytvořením standardních 
produktů a společných zpracovatelských a 
clearingových center. Toto prostředí bylo nazváno 
Single Euro Payments Area – SEPA. Pro podrobnější 
informace o EPC a SEPA odkazujeme např. na článek 
v Bankovnictví č.2/2007 "Příprava na SEPA je z velké 
části hotová…" pro účel této úvahy postačí 
konstatování, že pro vlastní platební styk byly jako 
standardní produkty SEPA zvoleny bezhotovostní 
úhrady (Credit Transfer) a inkasa (Direct Debit). 
Soubor provozních podmínek pro tyto produkty 
vzniklý v rámci pracovních skupin EPC, ve spojení 
s evropskou identifikací účtu IBAN a banky BIC a 
clearingovým centrem/centry PEACH (Pan European 
Clearing House) vytvář předpoklady pro podobné 
fungování platebního styku v Evropě, jaké funguje už 
léta u platebních karet ve světě a odpovídá tedy do 
značné míry požadavkům trhu. 
 

Dále  byly do projektu zařazeny hotovosti (Cash). U 
hotovostí nejde o nový produkt ale postupy jejich 
manipulace a přeshraniční zpracování. 
 

Zcela jiná je však situace u poslední zařazené oblasti 
- platebních karet. Základní specifikum a rozdíl proti 
bankovním finančním převodům  spočívá v tom, že u 
fungujících mezinárodních systémů platebních karet 
zásadní technický problém rozdílu mezi zpracováním 
domácích a mezinárodních transakcí neexistuje, 
jednotné produkty, standardy a způsob zpracování a 
clearingu jsou v prakticky celosvětovém měřítku 
bankám k dispozici již přes 40 let. Z hlediska 
klientských poplatků, o které v případě Nařízení 
2560/2001 hlavně jde, je u platebních karet problém 
pouze u "zahraničních" výběrů hotovosti 
z bankomatů (ATM), platby kartou samotné nejsou 
v těchto systémech pro držitele zpoplatněny doma 
ani v zahraničí. Problém úhrady nákladů (nejenom) 
za provoz bankomatů mezi bankami řeší bankovní 
kartové systémy institutem "interchange fee". Jeho 
prostřednictvím si mezi sebou banka držitele karty a 
banka správce bankomatu nebo banka obchodníka 
vyrovnávají rozdílné náklady a výnosy na straně 
vydávání a přijímání karet. Náklady jsou přirozeně 
proporcionálně přenášeny do klientských poplatků za 
vydání karty, resp. do obchodnických poplatků za 
zpracování plateb kartou, to se však děje bez ohledu 
na lokalitu transakcí. Mezinárodní kartové systémy 
(bankovní MasterCard a Visa, nebankovní American 
Express a Diners Club) mohou bez jakýchkoli 
zásadních systémových úprav plnit požadavek SEPA 
a Nařízení 2560/2001 aby majitel účtu v kterékoli 
zemi EU  mohl s kartou vydanou k tomuto účtu platit 
či vybrat hotovost z ATM (po čistě administrativním 
vyrovnání poplatků za výběr doma a v zahraničí) 
v kterékoli zemi EU (ve skutečnosti i mimo EU) za 
stejných podmínek a poplatků jako ve své domovské 
zemi.  
 

Věc má ovšem jeden významný háček. Ve většině 
zemí (zejména EU 15 ) existují čistě domácí kartové 
systémy disponující velkými počty vydaných karet a 
fungující vysoce ekonomicky pro držitele i 
provozovatele, t.zn. s minimálními až nulovými 
poplatky pro obchodníky a držitele karet. To 
umožňuje provoz v tzv. "three-party" systému, kdy 

se na transakci podílí kromě držitele a obchodníka 
pouze jeden další subjekt (banka) zajišťující jak 
vydávání karet, tak zprostředkování plateb u 
obchodníků a provoz bankomatů. V takovém případě 
nevzniká potřeba "iInterchange fee" a provoz 
systému je tedy levnější. Má ovšem (z pohledu SEPA) 
problém, že karty lze použít jen lokálně. Tyto 
systémy, dlouhodobě ve významných zemích EU 
zavedené, čítající dohromady desítky milionů 
vydaných karet pro jejichž držitele jsou uživatelsky 
velmi příjemné, by měly podle požadavků SEPA Card 
Framework buď ukončit činnost, nebo zajistit pro své 
uživatele "EU interoperabilitu". Ukončení činnosti, 
s výjimkou případných velmi malých či z různých 
důvodů neefektivních systémů, by bylo ekonomicky 
naprosto nesmyslné.  Zajištění "SEPA 
interoperability" je možné v zásadě jen tzv. 
" c o b r a n d o v á n í m "  s  n ě k t e r ý m  z e 
stávajících mezinárodních, nebo nově vzniklých 
"SEPA kompatibilních systémů", nebo propojováním 
s ostatními domácími systémy prostřednictvím 
bilaterálních dohod. Se zeměmi které takové systémy 
nemají a pracují v rámci mezinárodních systémů,  je 
řešením zase cobranding.  Dalším problémem je 
nutnost přechodu z "three-party" na "four–party" 
systém, protože v mezinárodním provozu zastávají 
role vydavatelů karet a zpracovatelů transakcí různé 
subjekty. V každém z těchto případů rostou náklady 
na provoz a tedy i poplatky. Je tu samozřejmě ještě 
další řešení, které prosazuje zejména Evropská 
centrální banka (ECB) a Eurosystem (Skupina ECB a 
centrálních bank zemí eurozóny) a to vznik nového 
"evropského" karetního systému. K tomu zřejmě 
postupně směřují německé aktivity "Berlin Group", 
resp. "Euro Alliance of Payment Schemes" angažující 
se silně jednak v uzavírání bilaterálních smluv o 
vzájemné akceptaci s  podobnými domácími systémy, 
jednak ve vývoji standardů pro umožnění takové 
evropské interoperability. (Viz např. CardMag 
3/2007, "Co je Berlin Group ?") Pokud by na tomto 
základě měl vzniknout nový "evropský" kartový 
systém (evropská obdoba Visa či MC), vyvstává 
ovšem celá řada otázek:  
 

- půjde o "three-party" nebo "four-party" systém? 
 

To je otázka zásadní; u systému pokrývajícího více 
zemí lze předpokládat jediného vydavatele a 
zpracovatele pouze v případě totální evropské 
centralizace, v případě čtyřstranného systému se 
ztrácí výhoda funkce bez "interchange fee" a z toho 
plynoucích nízkých nákladů. Pak je samozřejmě 
otázka zda bude takový systém konkurenceschopný 
se systémy Visa nebo MC , zvláště když jeho 
funkčnost bude proti nim lokálně omezená a vznikne 
vlastně jen další "domácí" systém, 
 

- budou evropské banky ochotny financovat jeho 
vývoj? 
 

Práce na vývoji standardů zatím probíhají v rámci 
dobrovolných aktivit podílejících se organizací a ve 
spolupráci se světovými (ISO, EMV) a evropskými 
(CIR, CAS, ERIDANE) standardizačními orgány a 
projekty. Něco jiného je ovšem vytvoření řídicího a 
clearingového centra takového systému, celkové 
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náklady jsou těžko představitelné, každopádně 
nezanedbatelné. Díky trvalému tlaku ze strany 
Evropské komise i obchodnických organizací dochází 
ke stálému snižování hodnot "interchange fee" a 
obchodnických poplatků "merchants commission" 
takže výnosy z provozu platebních karet budou 
zřejmě klesat. Banky jsou současně nuceny 
investovat do přechodu na EMV čipovou technologii a 
vyšší bezpečnostní standardy. 
 

- jaká je ekonomická potřeba takového systému? 
 

Podle evropských statistik je ve většině zemí 97 až 
99 % karetních transakcí "domácích". Opravňuje 
tedy potřeba několika procent přeshraničních 
transakcí vývoj a realizaci nového systému, jestliže 
dva bankovní a dva nebankovní mezinárodní kartové 
systémy tuto potřebu mohou plně uspokojit ?  
 

Ze strany EC a ECB/Eurosystem je tu ovšem 
k mezinárodním systémům MasterCard a Visa značná 
averze: 
 

"… the Eurosystem is concerned about the 
emergence of a situation, whereby the two 
international card schemes would progressively 
became the only providers of card payment 
services.." 
"… National card schemes generally offer efficient 
and inexpensive card payments services in the 
national markets. A SEPA for cards could capitalise 
on this…" 
 

("The Eurosystem´s view of a SEPA for cards", 
Report ECB, Nov. 2006) 
 

Nezanedbatelnou roli hraje také americký původ 
všech mezinárodních kartových systémů, vycházející 
ze špatně skrývaného antiamerikanismu evropské 
politiky, komisař Mc Creevy se mimo záznamy příliš 
netají názorem, že " …MC Europe i Visa Europe jsou 
přes evropské názvy a formu stále americkými 
systémy…". A paní komisařka Kroes zase nezakrývá 
svůj socialistický odpor k "nemravným ziskům 
kartových společností".  
 

Také evropští obchodníci, přijímající platební karty, 
nejsou perspektivami příliš nadšeni: 
 

"…  European retailers are hugely concerned that the 
project will lead to … the emergence of new 
monopolies, as the banks are replacing efficient and 
cheap debit card systems by the expensive ….. 
Maestro." 
 

(Press Release, EuroCommerce, 24th April 2007) 
 

Zdánlivě paradoxně MC Europe  i Visa Europe výhled 
na SEPA vítají (viz např. CardMag 2/2007), patrně 
díky vidině desítek milionů karet cobrandovaných 
Maestro nebo Vpay v rámci SEPA "interoperabilizace" 
domácích systémů. Ta se ovšem nemusí vždy a 
všude naplnit, jak ukazuje např. odložená konverze 
belgických karet na Maestro (CardMag no 2/07, 
str.7), právě z obav ze zdražení transakcí.  
 

Američané mají jedno velmi praktické pravidlo: "If it 
ain´t  wrong, don´t fix it" aneb volně "neopravuj to 
co funguje". V případě platebních karet v Evropě by 
patrně bylo dobře se tohoto pravidla držet. Velké 

domácí "three-party" systémy fungují v celé řadě 
evropských zemí patnáctky ke spokojenosti držitelů, 
vydavatelů i obchodníků. Pro několik málo procent 
přeshraničních transakcí je tu výběr ze dvou 
bankovních a dvou nebankovních konkurenčních 
mezinárodních systémů, které rovněž uspokojují 
poptávku kartových trhů v zemích kde se domácí 
systémy nestačily ze známých důvodů vytvořit.  
 

Základní požadavek SEPA Cards Framework vydávat 
pouze SEPA Compliant General Purpose karty tak 
zřejmě vytváří daleko více otázek než odpovědí. 
Zamyšlení nad popsanými skutečnostmi zřejmě vede 
k otázce, proč vůbec bylo nutné zařadit platební 
karty do projektu SEPA a stanovit v SEPA Card 
Framework tak striktní podmínky. ECB a a evropští 
komisaři (Vnitřní  trh p. Mc Creevy a Hosp. soutěž pí 
Neelie Kroes) to zdůvodňují potřebou odstranění 
fragmentace trhu a překážek konkurence. Pokud by 
ovšem uspěla pohádková idea "evropského" 
kartového systému s nízkými poplatky (bez 
"interchange fee") a stejně dokonalými službami pro 
celou Unii, vedla by prakticky k monopolu, vedle 
něhož by MC i Visa měly smysl pouze pro platby 
mimo Unii. Kde je pak vůbec nějaká konkurence ? 
Pod zorným úhlem současné diskuse nad SEPA Cards 
Framework vyvolané analýzou DG Competition je ale 
docela pravděpodobné, že tyto striktní podmínky 
budou zmírněny či zamlženy do té míry, že k přežití 
velkých domácích systémů bude stačit několik 
bilaterálních smluv a konstatování že "systém je 
otevřený každému zájemci ze zemí EU" (deklarace 
SEPA kompatibility německých bank). Čímž by, až na 
EC a ECB, mohli být všichni spokojeni.  
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Česká národní banka předkládá k veřejné 
konzultaci materiál Směrnice o platebních 
službách na vnitřním trhu 
 

Česká národní banka společně  s Ministerstvem 
financí zahajuje veřejnou konzultaci k transpozici 
Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 
(dále jen "směrnice") do českého právního řádu. 
Podkladem pro tuto konzultaci je konzultační materiál 
dostupný na webových stránkách České národní 
banky a Ministerstva financí. 
 

Směrnice byla přijata Evropským parlamentem i 
Radou EU v průběhu letošního roku a bude 
zveřejněna v Úředním věstníku EU na přelomu 
listopadu a prosince. Lhůta pro transpozici do 
právního řádu členských států je stanovena na 1. 
listopad 2009. 
 

Směrnice zakládá jednotný právní rámec pro 
poskytování platebních služeb v celé EU, stanovuje 
jednotné standardy platebního styku a ochrany 
uživatelů platebních služeb. Cílem je, aby v EU 
nebylo rozdílu mezi přeshraničími a vnitrostátními 
platbami. Směrnice rovněž liberalizuje poskytování 
platebních služeb nebankovními subjekty - stanoví 
veřejnoprávní regulaci platebních institucí, které 
budou požívat výhody jednotné evropské licence. 
Otevřením trhu by mělo dojít ke zvýšení konkurence 
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na trhu s platebními službami, jejich následnému 
zlevnění a k vývoji nových platebních produktů. 
 

Cílem veřejné konzultace je transparentní cestou 
zapojit do procesu transpozice směrnice širokou 
odbornou veřejnost a získat pro optimální nastavení 
regulačních požadavků klíčové připomínky, názory, 
podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením od 
poskytovatelů platebních služeb a jejich klientů 
(spotřebitelů i podnikatelů) a od odborné veřejnosti. 
 

Česká národní banka a Ministerstvo financí tímto 
vyzývají výše uvedené subjekty ke konzultaci a žádají 
o zaslání reakcí na uveřejněný konzultační materiál, a 
to do  31. prosince 2007 na adresu:  
platebnismernice@mfcr.cz  
(do předmětu e-mailu uvádějte prosím heslo 
"Platební směrnice"). 
 

cardmag | mz | cba  

 
Podzimní cardforum 2007 

 
 
 

Tradiční podzimní setkání profesních odborníků z odvětví platebních karet se uskuteční ve dnech 3.-5.12.2007 ve 
Zlíně v hotelu Moskva. Zajímavosti a postřehy z konference cardforum 2007 přineseme v příštím - zimním - 
vydání cardmagu. 
 

Konferenci cardforum pořádá Sdružení pro bankovní karty s přispěním generálních a oficiálních partnerů akce. 
 
 

 
 

generální  partner generální  partner 

oficiální  partneři 

pořadatel mediální  partner 
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KARTY V ČÍSLECH 
Hrozí vstup zahraničních zpracovatelů na český trh plateb kartou? 

  

Jedním z hesel jimiž Evropská komise a ECB podporuje a oslavuje vytvoření společného platebního europrostoru 
(SEPA) je otevření národních trhů zahraniční konkurenci a z toho plynoucího zlepšení služeb a snížení cen. Jak to 
bude se zvýšením konkurence ve zpracování plateb kartami (acquiringu) v případě zemí střední a východní 
Evropy, a zejména ČR kritizované paní komisařkou Kroes za vysoké obchodnické poplatky,  lze např. odhadnout 
na základě publikovaných údajů v "Blue Book" ECB a předpovědí zpracovaných společností PaySys Consultancy.  
  

Velcí zpracovatelé plateb mají pochopitelně ambice rozšiřovat své působení přes hranice svých dosavadních 
teritorií , což jim podmínky SEPA umožní. Jednou ze základních podmínek návratnosti investic, vynaložených na 
instalace platebních terminálů a datových propojení v novém regionu, je ovšem dostatečně velký tržní a výnosový 
potenciál. S velkým zájmem proto mohou sledovat rychlý růst počtu plateb v zemích CEE přistoupivších k EU v r. 
2005 (33,7 % mezi roky 2001 a 2005 proti 12,1 zemí západní Evropy) a relativně vysoké obchodnické provize. 
  

Dosavadní situaci v platbách kartami v jednotlivých zemích evropské unie ilustruje následující přehled počtu 
plateb a tržních podílů (za rok 2005 a odhad r. 2015 společnosti PaySys Consultancy):   

Ze zemí původní EU 15 zaujímá UK a Francie dohromady téměř 50% trhu plateb kartou, další čtyři země s podíly 
mezi 5 až 10 % : SRN, Holandsko, Španělsko a Italie dohromady přes 27%. Těchto šest zemí tedy pokrývá přes 
75% evropského trhu plateb kartami, z nově přistoupivších zemí přesahuje jednoprocentní tržní podíl pouze 
Polsko.  
 

Podle odhadů PaySys Consultancy dojde do r. 2015 v zemích CEE k vyrovnání počtu plateb na hlavu na 
současnou úroveň vyspělých zemí západní Evropy, tj. na cca 100 plateb ročně a celkovému nárůstu o 28,5%. U 
západních zemí naproti tomu sice předpokládá průměrný nárůst jen o cca 10%, nicméně šest zemí se současným 
tříčtvrtinovým podílem si zachová 68,8% trhu. Podíl zemí CEE stoupne na 13,9%, z těchto zemí ale pouze Polsko 
by mělo dosáhnout pětiprocentního podílu. Pro ČR tento odhad znamená celkový roční počet cca 1 mld plateb 
kartou.  
  

Závěr PaySys Consultancy a ECR  je takový, že pro velké hráče v oblasti karetního acquiringu nebudou ani 
v podmínkách SEPA země CEE prioritou.  Vzhledem ke zkušenostem s "cenovými válkami" v konkurenčním 
prostředí se ani dosavadní vyšší obchodnické provize nejeví jako dostatečný impuls pro angažmá na těchto trzích, 
protože se dá předpokládat, že díky konkurenčnímu boji by rychle klesly na úroveň obvyklou v západních zemích, 
pokud již tomu tak není. Už dnes je totiž rozhodující složkou obchodnické marže (merchant commission) 
interchange fee stanovované mezinárodními asociacemi. 
  

Zdá se tedy, že domácím "acquirerům" zatím radikální zvýšení počtu konkurentů ze zahraničí nehrozí a naděje EK 
a ECB sotva dojdou naplnění. Na druhou stranu to ale může vyvolat jejich zvýšenou iniciativu v oblasti možných 
cenových regulací. 
  

 cardmag l mz  

  Plateb celkem  Plateb na hlavu  Tržní podíl Tržní podíl 

  (milionů)   (%) odhad 2015 
          

 Belgie 739 70,5 3,2 2,5 

 Dánsko   665 122,7 2,9 2,3 

 Finsko 674 128,4 2,9 2,3 

 Francie  5 244 83,6 22,5 18,1 

 Holandsko  1 406 86,2 6,1 4,8 

 Italie    1 196 20,4 5,1 7,8 

 Portugalsko 1 059 100,3 4,5 3,7 

 SRN  2 372 28,8 10,3 11,0 

 Španělsko  1 418 32,7 6,1 5,8 

 Švédsko   961 106,4 4,1 3,3 

 UK     6 189 102,8 26,6 21,3 

 v r. 2005 celkem 850 8,2 3,7 13,9 

 z toho ČR     120 11,7 0,5   
 EU 27   23 261 47,3 100   

 Země přistoupivší                    
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Stav migrace na čipovou technologii EMV v ČR  

 
Souhrnná statistika SBK za 3. čtvrtletí 2007  
- podrobně na http://www.bankovnikarty.cz 

  karet  karet POS  ATM debit. credit.  POS ATM % debit % credit % POS % ATM 

kvartál debit. credit. celkem celkem konvert. konvert. konvert. konvert. konvert. konvert. konvert. konvert. 

III.2005 6 047 998 866 998 41 931 2 886 1 653 274 77 915 15 054   27,34 8,99 35,90 0,00 

IV.2005 6 088 419 971 208 45 110 2 908 1 970 758 105 415 16 140   32,37 10,85 35,78 0,00 

I.2006 6 133 081 1 007 180 44 438 2 811 2 101 141 127 540 18 967 614 34,26 12,66 42,68 21,84 

II.2006 6 464 055 1 099 900 45 300 2 825 2 298 964 153 423 23 435 1 853 35,57 13,95 51,73 65,59 

III.2006 6 547 592 1 157 561 46 062 2 997 2 135 127 158 330 38 766 1 828 32,61 13,68 84,16 60,99 

IV.2006 6 821 460 883 286 48 262 3 062 3 014 636 287 651 40 703 2 986 44,19 32,57 84,34 97,52 

I.2007 6 881 427 945 457 49 185 3 123 3 369 520 330 573 41 863 3 070 48,97 34,96 85,11 98,3 

II.2007 6 863 427 1 018 941 50 187 3 161 3 802 699 530 025 42 742 3 106 55,41 52,02 85,17 98,26 

III.2007 6 964 810 1 140 338 50 477 3 196 4 190 555 642 207 43 561 3 140 60,17 56,32 86,30 98,25 

IV.2007                         

AKCEPTACE KARET (ACQUIRING)  
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TRANSAKCE VYDANÝCH KARET (ISSUING)  
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Čipové karty  
 

ACQUIRING - AKCEPTACE KARET 
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ROZHOVOR 
Petr Beneš, Managing Director, First Data, Czech Republic  
  

S Petrem jsme se potkali v centru 
Prahy v jedné z kaváren nového 
obchodního centra Palladium. 
Diskutoval i  jsme o všem 

možném.. Na tomto místě přinášíme to nejzajímavější … 
  

Roman Kotlán, cardmag: Petře, nedávno jste 
nastoupil do společnosti FD, která v posledním 
období dosahuje výrazný růst díky svým akvizicím. 
Nevnímáte to tak trochu jako naskočení do rozjetého 
vlaku? 
  

Petr Beneš: Ano! Zaplať pánbůh First Data je pořádně 
rozjetý vlak, který jen tak něco nezastaví. Takže Vám 
nezbývá, než naskočit a věřit, že přitom nespadnete do 
kolejiště. Ale určitě je to lepší než koukat celou věčnost na 
peron a věřit, že se váš vlak snad konečně jednou rozjede. 
  

cardmag: Na které oblasti Vašeho působení ve First Data se hodláte zaměřit v prvé řadě? 
  

PB: Můj hlavní cíl je na první pohled jednoduchý a o to možná složitější. Chci významným způsobem posílit naši 
pozici na českém trhu. Český trh je dynamický, z našeho pohledu v středoevropském kontextu velmi atraktivní 
a First Data má rozhodně na to, aby hrála i na českém trhu významnou roli.  
 Narozdíl od okolních zemí, kde jsme do trhu nastoupili cestou akvizice významného domácího hráče, na českém 
trhu rozvíjíme strategii zcela opačného přístupu. Budeme růst genericky, ale současně průběžně monitorovat 
všechny potenciální příležitosti skokových přírůstků v kterékoli oblasti našeho businessu. Naše strategie je jako 
běh na dlouhou trať a určitě nás všechny prověří víc než si i dnes sami připouštíme. O to větší radost budeme mít 
z úspěchu, který se dostaví. A on se dostaví. Jinak na svém businessu nic neměníme. Pro nás zůstává pořád 
stejný. To, co se může zdát lehce jiné oproti minulosti, je naše výrazné posilování partnerství s obchodníky 
kdekoli na celém světě a tedy i na českém trhu. Je to velká a silná skupina, která si zaslouží mnohem větší 
pozornost a individuální péči, než se jí kdy v minulosti dostávalo. Naštěstí pro nás všechny doba, kdy se na 
obchodníky pohlíželo jako na nešťastné vazaly, je nenávratně pryč. My sami jsme poměrně kvalitně "vyzbrojeni" 
různými produkty a službami šitými na míru právě obchodníkům a to, co nás dělí od úplné dokonalosti je za 
každých okolností kvalitně a na sto procent fungující prodejní síla. Ale na tom poměrně intezivně pracujeme 
a jsem přesvědčen, že výsledky se dostaví brzy. 
  

cardmag: V čem vidíte možnosti zlepšení, jsou-li nějaké? 
  

PB: Každý den je co zlepšovat. Ať už jsou to maličkosti nebo věci dosahující strategického rozměru. Znáte to 
určitě sami. Častokrát večer před spaním přemýšlím o tom, co se všechno za ten den stalo, co a jak jsem udělal, 
co jsem mohl udělat lépe a co jsem neudělal vůbec. Něco jako závěrečný účet dne. Ne, že by se mi pak usínalo 
lépe, ale občas to pomáhá neopakovat dokola pořád ty samé hloupé chyby.  
  

cardmag: Jak vnímáte podnikání First Data v regionu, respektive v České republice? 
  

PB: First Data je silnou, dominantní společností. Inovativní, zákaznicky orientovaná se skvělým a dlouho pečlivě 
budovaným know-how, které je schopna interně sdílet. First Data má jednu obrovskou výhodu oproti lokálně 
nebo čistě regionálně působícím společnostem. Ať řešíte jakýkoli úkol či problém, můžete si být téměř vždy jisti, 
že najdete ve struktuře firmy někoho, kdo se něčím podobným už zabývá nebo zabýval a většinou už i našel 
smysluplné řešení vhodné i pro váš případ. Ať už to bylo někde v Buenos Aires nebo Ankaře. Sdílené know-how 
šetří čas, zvyšuje úroveň vašich služeb, které sám poskytujete. Nemusíte objevovat Ameriku. Díky tomu získáváte 
náskok před ostatními a je jen na vás, jak s ním naložíte. To nikdy v lokální firmě nezískáte.  
  

A co se týká České republiky, máme jednu velkou výhodu. Nejsme zatížení ani svázáni žádnou minulostí. 
Neexistují pro nás žádná omezení. Přednedávnem mi jeden obchodní partner řekl, že máme vlastně monopol na 
poskytnutí nejoptimálnější a zákaznicky nejvhodnější varianty řešení a nemusíme se přitom ohlížet na to, s kým 
můžeme kamarádit a s kým ne. Jsme nezávislí a tak se chováme i ke svým partnerům, kdykoli hledáme nejlepší 
řešení pro našeho zákazníka. Neomezujeme obchodně svoje partnery pod rouškou exkluzivity. Jak ukazuje praxe, 
pro všechny strany je vždy mnohem výhodnější účelově vytvořený svazek, generovaný potřebami zákazníka. A 
i když jejich zrody někdy bolí a vždy jdete do rizika, že musíte být schopni za každé okolnosti si obájit svoji pozici 
v takovém uskupení, nemusíte dělat kompromisy a nutit zákazníka ohnout se podle předem daných nastavení. 
Místo toho jste schopni nabídnout vždy nové a individuálně připravované řešení na jehož konci je spokojený 
zákazník. 
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cardmag: Jaké úspěchy jste dosáhl ve svém životě a čemu, podle Vás, za ně vděčíte?  
  

PB: tak to vezmeme od současnosti zpět proti času … 
  

CCS 2001 - 2007 
  

bylo získáno více než 10. 000 nových zákazníků pro kompletní služby (plná zodpovědnost)  -  v současné době 
využívá CCS 35 000 zákazníků, zavedena nová sortimentní nabídka / monitorování firemních vozidel pomocí GPS 
– která za poslední 4 roky přinesla v rámci nových výnosů přibližně 70 miliónů €, získaných pouze na českém 
trhu. CCS se stala jedním ze tří nejúspěšnějších poskytovatelů služeb monitorování pomocí GPS, kteří jsou na 
trhu. (PB identifikovalo možnost, bylo funkcionářem vedení projektu, odpovědným za odbyt a výsledek), dosáhlo 
se  prozatímního stabilního růstu výnosů a podpory objemů CCS (členové týmu ředitelů), změna trendu 
z minulých let. 
  

Primacom AG 2000 - 2001 
  

úspěšné zavedení digitální kabelové televize (první v Evropě), 150.000 domácností, které přijímají toto vysílání, 
odpovědnost uvnitř projektu za tým  prodávajících, zavedení tohoto produktu a jeho následné rozvinutí (detailně 
– zajistil veškeré prodejní procesy, motivaci, připravil vhodné kanálové seřazení, podepsal smlouvy se všemi 
dodavateli obsahu, komunikace s místními úřady pro získání povolení k prodeji v jejich oblasti) 
  

Dattelkabel 1998 - 2000 
  

získáno 100.000 nových domácností, které začaly využívat služeb DK, s ročním výnosem přibližně 12 mil € (plná 
zodpovědnost), zaveden nový produkt - Internet  přes kabelovou televizi, první v České republice, spustil novou 
vlnu internetového přístupu a služeb, které byly zaváděny do domácností, konkuroval tím připojení přes telefonní 
linku, poskytovanou státní společností Telecom (člen řízení projektu, zodpovědný za prodejní sílu a marketing). 
Oba tyto výkony byly jedny z hlavních důvodů úspěšného prodeje společnosti 
  

cardmag: V čem, podle Vás, spočívají vlastnosti dobrého obchodníka? 
 

PB: Na toto téma bylo vydána velká řada učených knih. Každý rok se navíc pravidelně pořádá tisíce a tisíce kurzů, 
které mají zdokonalovat a rozvíjet obchodnické znalosti. Přiznám se, že nemám ambici jim konkurovat. 
Obchodničina je tvrdá práce a řada lidí říká, že by ji nedělala ani za nic. Obecně ale platí, že kdo umí naslouchat 
má z poloviny vyhráno. Váš zákazník vám sám řekne, co a jak mu máte nabídnout. Stačí ho jen rozmluvit. Pokud 
k tomu ještě přidáte schopnost zkombinovat z nabídky to nejpodstatnější a podpoříte to pořádnou špetkou 
entuziasmu (ne nadarmo se říká, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet), máte vyhráno téměř jistě. Ale hlavně 
se nesmíte bát, že vás zákazník odmítne. To se přece stává všem.  
 

cardmag: Máte rodinu? Jestliže ano, podporuje Vás ve Vašem profesním růstu? 
  

PB: Rodina je pro mě jeden obrovský relax. Častokrát mi nedovolí si ani 
vzpomenout na to, že existuje i něco jiného. Zrovna před nedávnem jsme 
slavili s ženou pětileté výročí svatby. Máme čtyřletou dceru Madlenku. 
Letos na podzim začala chodit do školky, takže aktuálně zažíváme všechny 
klady i zápory, které s sebou školka přináší. Jinak bych řekl, že žijeme 
normální, nijak výstřední, rodinný život. Jednou nahoře, jednou dole, ale 
pořád všichni spolu. Přál bych si, aby nám to vydrželo co nejdéle. 
  

cardmag: Co nějaké hobby? Jaký je Váš nejoblíbenější způsob 
trávení volného času? 

 
PB: Od dětství rád cestuji. Jako malý kluk jsem dokonce chtěl být 
námořníkem a dotáhl jsem to tak, že jsem zaslal přihlášku školy v polském 
Gdaňsku. Pak jsem si to chválabohu rozmyslel, ale něco z toho ve mě 
zůstalo dodnes. Takže když máme šanci někam si jen tak jako rodina 
vyrazíme. Upřednostňuji Česko nebo střední Evropu. Najdete tady skoro 
všechno a s malým dítětem, kterému je celkem jedno kam jede, hlavně 
když si tam bude moct hrát, je to ideální cíl. V létě na kole, v zimě na 
běžkách či sjezdovkách. Čas od času si dopřejeme i trochu jiné zážitky. 

Přednedávnem jsme zažili docela dobrodružnou dovolenou nedaleko od českých hranic směrem na východ. 
Strávili jsme týden na zakarpatské Rusi s batohem na zádech a musím se přiznat, že nic tak překvapujícího jsem 
dosud nezažil. Ujedete sotva pár hodin a dostanete se do jiného světa, kde tikají hodiny naprosto jiným rytmem. 
Vše je tam až kýčovitě krásné, prosté, ničím nezkažené. Všem mohu jen doporučit. 
Jinak se snažím pravidelně se skupinkou známých a kamarádů předvádět v tělocvičně něco, čemu honosně 
říkáme floorbal. V našem podání je to někdy spíš sumo s hokejkou. Ale i to nám všem dokáže pořádně provětrat 
faldíky. Takže hlavní úkol splněn. 
  

cardmag: Petře, díky za rozhovor a mnoho úspěchů na Vaší cestě. 
 

PB: Také děkuji a brzy nashledanou.  
 

cardmag | rk | first data czech 
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KOMENTÁŘ 
Hřích politiků z Bruselu 

  

Místo našeho komentáře připojujeme překlad článku z Frankfurter Allgemeine Zeitung 
z 12.12.2006, pod který se s radostí podepíšeme … 

 

SEPA – tak zní kouzelné slovo evropských regulátorů pro platební styk. Žádný strategický dokument, žádná 
konference nebo tisková zpráva se neobejde bez magického oslavování těchto čtyř písmen. Od prvního 
novoročního dne roku 2011  má být etablován jednotný platební prostor Eura (Single Euro Payments Area), 
alespoň v zemích Eura. A nejpozději v ten den zmizí národní platební systémy  pro převody, inkasa a platby 
kartou a zůstane jen systém evropský. Europrostor se stane pro všechny uživatele platebního styku 
"vnitrozemím". Mezi platbou uvnitř Německa a platbou "z" nebo "do" některé jiné země Evropské unie nesmí být 
nadále žádný rozdíl. Jednotná pravidla, produkty a struktury, jednotný právní rámec ("New Legal Framework") a 
nejraději také jednotné (nízké) náklady a ceny, taková je vize eurokratů. Pokud banky a další poskytovatelé 
platebních systémů nebudou dobrovolně a včas "sekat latinu", hrozí komise EU, že své představy prosadí "per 
ordre de mufti" (volně přeloženo: "z příkazu vyvolených"). 
  

Historie vývoje SEPA ukazuje, že toto předběžné varování není žádné prázdné gesto, vezmeme-li do úvahy, že 
v roce 2001 bylo – bez jakéhokoliv přímého zapojení či souhlasu obyvatel – zavedeno hotovostní Euro. Brzy 
potom následovalo Nařízení EU o cenách (2560/2001): vynucená rovnost cen mezi vnitrozemskými a 
přeshraničními převody a karetními platbami.  Tento zásah do tržních principů  tehdy banky docela zmrazil.  Aby 
Evropské společenství bank odvrátilo další cizí regulaci, rozhodlo se vzít záležitosti do vlastních rukou  a jít cestou 
seberegulace. Založením European Payments Council (EPC) by SEPA nebyla ponechána jen v rukou Bruselských 
regulátorů. Nesčetnými dokumenty, zasedáními a přednáškami kutala komise EU, EPC, ale také Evropská 
centrální banka na obrazu SEPA. Poté, co byly kontury téměř přesně a do detailu vycizelovány, povšimla si komise 
teprve v roce 2006, že vlastní uživatele systému SEPA – rozuměj spotřebitelé a obchodníci – dosud nebyli 
zapojeni. Typický příklad bezhlavé regulace  … 
  

Spotřebitelé ještě o svém štěstí nevědí vůbec nic. Pouze asi 3 až 4 % všech plateb spotřebitelů jsou – navzdory 
zálibě Němců v cestování – přeshraniční. Platební styk mezi spotřebiteli a obchodníky na společném evropském 
trhu je prostě lokální a regionální, na tom SEPA sotva co změní. A dnešní bezhotovostní platební instrumenty, 
jako např. debetní a kreditní karty – jsou navíc použitelné v každém koutu Evropy, pohodlně a bez dodatečných 
nákladů. 
  

Na straně obchodníků v karetním obchodu jsou naproti tomu problémy. Tady vidíme ještě často ve stínu 
schované národní trhy, které omezují přeshraniční konkurenci. kromě toho si obchodníci stěžují na cenové dohody 
mezi  bankami obchodníků a bankami emitujícími karty (nazvané poplatek Interbank nebo také "interchange"), 
čímž je dána spodní hranice pro odměnu obchodníků. Toto je vhodné pole působnosti pro komisi jako ochránce 
konkurenceschopnosti! 
  

Ale komise střílí mnohem dál... Základním požadavkem SEPA je nákladová efektivnost. Logika je podplatitelná. 
Evropa musí být globálně konkurenceschopná. Struktura malých státečků zabraňuje z důvodu nedostatku 
prostředků vytvořit v platebním styku efektivní struktury. Pouze platební systémy funkční v celé Evropě mohou 
snížit náklady, zvýšit dynamiku a  tím pomoci Evropě dosáhnout velkého cíle – stát se předním hráčem na 
světovém trhu (heslo "Agenda Lisabon "). Produkty by pak mohly být nabízeny za "přiměřené" náklady. 
  

SEPA tedy znamená v prvé řadě konsolidaci systémů, nabízejících subjektů a procesů a tím menší konkurenci. 
Namísto např. většího počtu národních debetních karetních systémů (jako v Německu např. postup ec 
cash)  budou od roku 2011 pravděpodobně existovat pouze 2 nebo 3 mezinárodní systémy. Ve sféře evropského 
automobilového průmyslu by žádný  komisař EU nemohl vážně přijít na myšlenku, že by se počet výrobců 
automobilů redukoval na dva nebo tři, třebaže by tito – v důsledku dominového efektu -  mohli své produkty 
nabízet spotřebitelům jistě výhodněji. Pro platební produkty pravidla tržního hospodářství asi neplatí. Platební styk 
jako téměř "veřejný statek"??  Existence tzv.  síťových efektů neospravedlňuje v žádném případě způsob nazírání, 
jak jsme se ostatně už poučili i z jiných sítí (telefon, elektřina atd.). Kromě toho lze produkty platebního styku 
charakterizovat jako heterogenní konkurenční produkty, viz platební karta.  
  

Požadavky regulátorů týkající se "efektivnosti nákladů" a "přiměřených nákladů" jsou v nejpříkřejším pokryteckém 
protikladu k pravidlům tržního hospodářství. Proč by si spotřebitelé neměli dovolit "dražší" produkty? Proč komise 
mluví jen o nákladech a  nikoliv o užitku uživatelů? Regulátoři tlačí dokonce na to, aby určité nákladnější platební 
instrumenty, jako jsou šeky a hotovost, byly pokud možno vytlačeny. A jiné – jako elektronické vystavování účtů 
– mají být naopak podpořeny. Proč není vývoj ponechán působení tržních sil? Není to jen groteskní, ale je to hřích 
politického systému, jestliže regulátor určuje, cestou jakých produktů se má trh vyvíjet. Tržní síly jsou řízeny 
náklady a užitkem pro poptávající. Můžeme vidět na tolik chváleném americkém příkladu jednotného dolarového 
platebního prostoru,  že konkurence v platebním styku v žádném případě nevede k jednotným, resp. nákladově 
efektivním produktům. 
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Existuje ale ještě další důvod,  proč by se z vize nákladové efektivnosti rozšířením dominového efektu po celé 
Evropě mohl vyklubat  výstřel do prázdna. Každý student ekonomie ví už v prvním semestru, že úroveň 
dominového efektu je závislá na tom, kde se na konvexní křivce průměrných nákladů nacházíme. Čím jsme na 
této křivce víc dole, tím menší bude pokles průměrných nákladů. U mnohých instrumentů hromadných plateb 
vyvolá vynucená "evropeizace" jen nepatrný dominový efekt. Nepatrné nákladové efekty a malá konkurence – 
taková je politická bilance této gigantománie. 
  

cardmag l mz l dr.Hugo Godschalk l PaySys Consultancy GmbH, Frankfurt am Main  
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 Platební karty ve Španělsku  

 
Španělsko vládlo mocné světové říši v 16. a 17. století, ale pak podlehlo tlaku Británie a neochotně jí přepustilo 
nadvládu nad oceány. Následný neúspěch při zvládání obchodní a průmyslové revoluce zavinil ekonomické a 
politické zaostávání za Británií, Francií a Německem. Španělsko si zachovalo neutralitu během I. a II. světové 
války, ale utrpělo devastující občanskou válkou (1936-39). Po smrti diktátora Franca (1975) došlo ke klidnému 
přechodu k demokracii v obnoveném Španělském království a po vstupu do EU v r. 1986 rychlá ekonomická 
modernizace vedla k nejdynamičtějšímu rozvoji v Evropě a vysoké míře svobody (problematickými oblastmi 
zůstává Baskicko, terorismus ETA a nezaměstnanost).  
 

Španělské království l Reino de España l se rozkládá na Pyrenejském poloostrově a je svou rozlohou 504 782 km2 
3. největším státem v Evropě (po Ukrajině a Francii) a počtem obyvatelstva 40,5 mil. obyv. zaujímá 6. místo, s 
hustotou obyv. 80  obyv/km2 (srv. Česko - 130 obyv/km2); přírůstek na 1000 obyvatel je 10 obyvatel (v Česku je 
přírůstek prakticky nulový).  Nejníže položeným místem je Atlantický oceán (0 m), nejvyšší horou je Pico de Teide 
(Tenerife) na Kanárských ostrovech 3.718 m.  
 

Španělsko je rozděleno na 17 oblastí l comunidades autónomas l Galicie l Saturie l Kantabrie l Baskicko l Navarra l 
Rioja l  Katalánsko l Aragonie l Valencie l Murcie l Madrid l Kastilie a León l Kastilie - La Macha l Extremadura 
l  Andalusie l Baleárské ostrovy l Kanárské ostrovy. 
 

Pracovní síla čítá 21,6 miliónů (53% obyv., 2006, v Česku to je 52%), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 68% z 
celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje 5,3%, v průmyslu 30% a ve službách 65% obyvatelstva (2004), 
rozvrstvení odpovídá i Česku. Počet migrantů ročně dosahuje 40.000 (4x více než v Česku). 
 

Španělská ekonomika v 1986 - 1990 rostla více než 5% za rok, HDP na hlavu (19.200 EUR) dosahuje 80% čtyř 
vedoucích západních evropských ekonomik. EURO bylo přijato k 1.1.1999. V současnosti Španělsko ztrácí 
konkurenceschopnost, hrozí pád trhu s bydlením, mění se demografický profil a klesá podíl evropských 
strukturálních fondů. 
 

Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek 
dosáhl:  18 385 mil. (v Česku 3.356 mil.), počet mobilních čísel: 46.152 mil. Hustota telefonů dosáhla 45 hlavních 
linek na 100 obyv. Počet internetových serverů dosáhl 2,5 mil. (v Česku 1.7 mil., 2007) a počet internetových 
uživatelů 18,58 mil. (v Česku 3,55 mil., 2006). 
 

V tabulce vidíme porovnání ekonomik Španělska a Česka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bankovní systém ve Španělsku (05/2007) 
 

Bankovní systém je dobře ukotvený a moderní, na trhu operuje mnoho bank. Všechny bankovní aktivity jsou 
řízeny Španělskou centrální bankou (Banco de España), s hlavní úřadovnou v Madridu. Banky jsou rozděleny na 
clearingové banky a spořitelny; současně je ve Španělsku mnoho zahraničních bank.  
 

Clearingové banky 
 

Během posledních let se zredukoval počet clearingových bank v důsledku jejich slučování nebo nákupů. Nyní jsou 
ve Španělsku dvě hlavní velké banky: BSCH (Banco de Santander y Central Hispano), která vznikla sloučením 
bank Santander, Central a Hispano banks, a BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), která je výsledkem 
sloučení dvou velkých bank včetně původně státní banky Argentaria. Pozn.: Banco de Santander měla od 60. let 
licenci na přijímání platebních karet v Českoslovenku, kterou realizovala prostřednictvím ČEDOKu.  
 

Mezi další významné banky patří Banco de Andalucía, Banco Atlántico and Banco Zaragozano. Většina velkých 
měst má alespoň jednu pobočku některé z hlavních bank. 

PROFIL ZEMĚ 

 Srovnání ekonomik, 2006 Španělsko Česko 

 HDP $1 109 mld. 
(778 mld. Eur) 

2 930 mld. CZK  
(105 mld. EUR) 

 Počet obyvatel 40,5 mil. 10,235 mil. 

 HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2006) $27 400 
(19 200 EUR) 

290 232 CZK 
(10 365 EUR) 

 Počet pracujících mil. 5,31 mil. 

 Míra inflace (spotřebit. ceny) 3,5% 2,5% 

 Nezaměstnanost 8,1% 7,7% 

partner rubriky 
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Zahraniční banky 
 

Pobočky zahraničních bank se hlavně soustřeďují v pobřežních rekreačních provinciích a velkých městech. Mezi 
britskými bankami je zastoupena banka Barclays, Royal Bank of Scotland (přidružená k bance Santander) a 
Solbank (vlastněná bankou Banco Sabadel). Z amerických bank je aktivní Citibanka a Chase Manhattan, z jiných 

bank stojí za zmínku Deutsch Bank (která má smlouvu se 
španělskou poštou) a dále zde je několik arabských a 
skandinávských bank.  
 

Spořitelny 
 

Spořitelny l označovány jako cajas de ahorro l jsou velmi 
rozšířené s obvyklou působností v daném regionu nebo 
provincii; kromě dvou spořitelen s celostátní působností: 
katalánská La Caixa a Caja Madrid. Spořitelny působí také jako 
charitativní instituce a investují do sociálních a kulturních 
nadací. V Andalusii jsou hlavní spořitelny Caja Rural, Caja Mar, 
Caja Sur and UniCaja (původně z provincie Malaga), La 
General (z Granady), Caja San Fernando (z Cadizu) a El Monte 
(z kraje Sevilla a Cordoba). Nicméně clearingové banky jsou u 
obyvatelstva oblíbenější.  
 

Internetové bankovnictví 
 

Internetové bankovnictví se během posledních let prudce rozvinulo a stále více Španělů používá on-line služby. 
Prakticky všechny banky nabízejí internetové služby a po přidělení uživatelského jména a hesla může klient 
provádět většinu bankovních trasnakcí online; některé banky nabízejí i online úvěrové produkty. Také zde působí i 
čistě internetové banky: ING (Nationale Nederlande), Patagon (napojená na skupinu BSCH) a EvolveBank 
(pobočka banky Lloyds/ Chase Manhattan). Na on-line depozita nabízejí výhodné úroky. 
 

Kromě Národní banky ve Španělsku působí 29 hlavních bank 
  

La Caixa                         
katalánská spořitelna  
  

Caixa Catalunya 
další spořitelna v Katalánsku (tj. kraj kolem Barcelony)  
  

Banca Pueyo                   
bankovní organizace se sítí poboček, služeb a produktů  
  

Sabadell Atlántico            
poskytuje nové služby včetně elektronického bankovnictví, produktů a služeb  
  

Banco de Valencia           
finanční produkty a investice pro společnosti a jednotlivcům  
  

Banco Espirito Santo        
portugalská organizace s působností ve Španělsku a sítí poboček  
  

Banco Gallego                 
produkty a služby, pobočky a elektronické bankovnictví  
  

Banco Guipuzcoano          
produkty, nové produkty a síť poboček  
  

Banco Herrero                 
spoření, investiční fondy, úvěry, hypotéky a internetové bankovnictví  
  

Banco Pastor                   
produkty, služby, pobočky a kanál pro zprávy  
  

Banco Central Hispano     
personální a firemní bankovnictví, burzovní služby, online bankovnictví, hypotéky, úvěry a půjčky  
  

Bannesto                        
internetové kiosky a další specializované služby, pro cizince.   
  

Barclays                         
personální a firemní bankovnictví a finanční služby  
  

Bankinter                        
rozsáhlé bankovní služby via internet.; jeden z největších online bankovních systémů ve Španělsku     
  

Bankoa, S.A.                   
personální a firemní bankovnictví a finanční služby 
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BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa)     
internetové služby a další služby 
  

Caja de Arquitectos         
banka pro vzdálený přístup; pobočky a produkty jsou specielně zacíleny na architekty  
  

Citibank España               
španělské pobočky americké banky; investice, půjčky a kreditní karty, účty, místní pobočky a další služby a 
produkty  
  

Compañía Española de Financiacion del Desarrollo (COFIDES)  
finanční podpora pro investiční projekty pro španělské společnosti  
  

Credit Suisse España       
komerční i retailové bankovní služby 
  

Deutsche Bank España     
produkty, služby a akcie  
  

Banco Bilbao Vizcaya       
korporativní struktura, finanční a burzovní informace; služby pro nerezidenty 
  

Grupo Banco Popular       
produkty a služby pro skupinu bank po celém Španělsku 
  

Banco Sabadell               
osobní, podnikové a korporativní bankovní služby 
  

Grupo ING Direct             
finanční služby, termínované vklady 
  

Halifax Hispania               
vklady, půjčky, penzijní plány a pojištění, on-line hypotéční bankovnictví  
  

Lloyds TSB Bank              
specializuje se v osobním bankovnictví, národním a mezinárodním investování 
  

OpenBank                       
používaná bankou Paragon; specializuje se v online bankovnictví, zejména solidní online investiční bankovnictví.  
  

Unión Financiera Asturiana  
privátní úvěrová organizace.  
  

Vydávání karet ve Španělsku 
 

Počtem karet přes 70 miliónů patří Španělsko k silným kartovým státům a v posledních letech došlo k jejich 
prudkému nárůstu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(**) Odhad počtu karet 
  

 

Počet karet (mil.) 

  Credit 
(**) % změna Debit (**) % změna celkem % změna 

2000 16,06   29,74   45,80   
2001 17,75      10,52% 32,84 10,39% 50,58 10,44% 
2002 20,95 18,04% 32,67 -0,49% 53,62 6,01% 
2003 23,86 13,88% 33,10 1,29% 56,95 6,21% 
2004 28,96 21,40% 32,76 -1,00% 61,73 8,38% 
2005 33,25 14,79% 31.83 -2,84% 65,08 5,43% 
2006 38,49 15,76% 31.58 -0,80% 70,07 7,66% 
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Z analýzy statistiky vydaných karet plyne, že CAGR - průměrný roční růst za dané 7leté období - dosáhl 18,62%, 
celkový nárůst činil 53%; na jednoho obyvatele připadá 1,73 karty (v Česku: 0,75 karty/obyv.). Strukturu 
vydaných karet podává obrázek "Cards in circulation issued" (ŠpNB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Využívání karet ve Španělsku 
 
Bankomaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koncem roku 2006 dosáhl počet bankomatů počtu 58.454 kusů, jeden bankomat připadá na 700 obyvatel (v 
Česku na 3 305 obyv.). Tempo nárůstu využívání bankomatů v letech 2001 - 2006 udává tabulka. 
 

Vývoj počtu bankomatů 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za 6 let počet bankomatů a transakcí narostl 1,3 krát, přičemž objem transakcí rostl rychleji, zvýšil se 1,66 krát. 
Španělsko, které bylo na prvním místě v počtu bankomatů v Evropě do roku 2003, je nyní na druhém místě (po 
Velké Británii s 60.642 ks).  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Počet bankomatů 44 851 46 990 49 876 51 978 55 399 56 333 58 454 
Počet transakcí 

(mil.) 728 688 871 894 912 927 955 

Objem transakcí  
(mil. EUR) 62 000 58 000 78 000 87 000 91 000 97 000 103 000 
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Obchodní místa 
  

Přijímáním karet se zabývají tři zpracovatelské společnosti SERVIRED, Systémy 4B a EURO 6000, které sdružují 
banky, spořitelny a jiné finanční společnosti, v souhrnu dosahují úctyhodných výsledků.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhrnné grafy vypovídají o mohutnosti španělského trhu, grafy " Cash withdrawals and POS transactions" 
znázorňují růst počtu všech transakcí a jejich objemu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analýza ukazuje, že počet kreditních karet převýšil počet debetních karet o 20% (poměr 55:45), přičemž objem 
realizovaný kreditními kartami je o 27,5% vyšší než kartami debetními.  
  

 Ze srovnání objemu výběrů hotovosti a bezhotovostních plateb vyplývá, že i ve Španělsku převažuje objem 
hotovosti nad bezhotovostními platbami o 21% - poměr 55:45 (v Česku je tento poměr 76:24).  
 
 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet debetních karet (tis.) 45 801 50 582 32 674 33 096 32 765 31 835 31 580 

Počet kreditních karet (tis.) 16 057 17 746 20 948 23 857 28 962 33 247 38 487 

Karet celkem 61 858 68 328 53 622 56 953 61 727 65 082 70 067 

Počet debetních transakcí (mil.) 287 340 612 631 693 743 807 

Počet kreditních transakcí (mil.) 222 259 401 465 578 675 820 

Celkem transakcí (mil.) 509 599 1 013 1 096 1 271 1 418 1 627 

Objem debetních transakcí (mil. EUR) 11 270 13 950 25 060 27 490 30 570 33 490 37 150 

Objem kreditních transakcí (mil. EUR) 13 550 15 530 23 910 28 470 35 400 42 530 47 370 

Objem transakcí celkem (mil. EUR) 24 820 29 480 48 970 55 960 65 970 76 020 84 520 
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Na stránkách španělské národní banky (oproti Česku, kde ČNB výsledky používání platebních karet neuvádí 
vůbec) jsou volně dostupné a pravidelně zveřejňovány průměrné provize v jednotlivých sektorech přijímající karty, 
podle pásem obratu a v běžném roce s vývojem po jednotlivých čtvrtletích. Uveďme příklady provizí:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro specialisty uvádíme příklad agregovaných provizí pro některé sektory vztahující se na domácí transakce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z tabulky vyplývá zajímavý vztah mezi provizemi pro sektor "masáže, sauny, disco". Konkurence stlačila provize (z 
nichž je celý platební kartový systém udržován v provozu) k úrovním, které jsou na hranici provozovatelnosti 
systému.  
  

Z výše uvedeného je patrné, že ve Španělsku vládne rozvinutý trh s platebními kartami, s velkou konkurencí. 
Karty se staly oblíbeným prostředkem, jejichž rozvoj byl také státem podporován potřebou zkvalitnění 
infrastruktury turistického ruchu. Infrastruktura je rozvinutá, s mnoha snadno dostupnými bankomaty a prodejny 
jsou vybaveny zásadně elektronickými terminály.  
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Obrat podle pásem obratu 
(EUR) 

2006 
Kreditní karty Debetní karty 

0 - 100 mil. 1,32% 0,41 EUR 
100 - 500 mil. 0,94% 0,24 EUR 
nad 500 mil. 0,70% 0,28 EUR 

Agregované průměrné provize 2006 
Supermarkety-potraviny 0,56% 
Supermarkety-jiné 0,77% 
Čerpací stanice 0,70% 
Cestovní kanceláře 0,93% 
Mýtné 1,80% 
Hotely 1,41% 
Restaurace 1,68% 
Doprava 1,38% 
Zlatnictví 1,49% 
Autopůjčovny 1,37% 
Kasina 1,36% 
MO/TO 1,81% 
Masáže, sauny, disco 2,33% 
Retail 1,47% 
Prodej do prům. částky 15 EUR 1,77% 
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Soutěž o nejlepší vystoupení a prezentaci na konferenci cardforum již tradičně přináší společnost GLOBIT CZ 
s.r.o. Konferenci cardforum již několik let pořádá pro své členy a partnerské společnosti Sdružení pro bankovní 
karty. Na obou letošních konferencích (na jaře a na podzim) společnost GLOBIT CZ s.r.o. zajišťuje technické a 
softwarové řešení pro soutěž pomocí SMS a prostřednictvím webového prostředí.  
 
 
  

Společnost GLOBIT CZ s.r.o. již několik let vyvíjí aktivity v oblasti segmentu obchodníků se zaměřením na rozvoj a 
podporu progresivních forem obchodování. Hlavním zaměřením společnosti je  IT podpora obchodníků, 
marketing, reklamní a propagační aktivity, průzkumy trhu. V rámci podpory obchodníků je společnost aktivní 
mimo jiné i v oblasti tvorby webových prezentací včetně jejich hostingu, elektronických obchodů a současně i 
vytváření předpokladů pro akceptování platebních karet obchodníky. 
 
 
  

"Akceptace platebních karet na internetu se i v ČR začíná stávat běžně poskytovanou službou. 
Vyžaduje ovšem určitá technická opatření na straně klienta. A právě  tímto se začala zabývat 

společnost GLOBIT CZ, která má již bohaté 
zkušenosti s vytvářením elektronických obchodů. 
S požadavkem na zavedení e-comerce se na nás 
obrací stále více klientů, kteří by rádi tento 
způsob placení umožnili svým zákazníkům. Od 
minulého roku jsme realizovali několik desítek 
takových zakázek", říká Petr Šišák, ředitel 
společnosti.  
 
 
  

Společnost GLOBIT CZ se  zařadila  mezi partnery SBK 
mimo jiné i proto, že dlouhodobě  působí v oblasti 
akvizic platebních terminálů. V rámci této činnosti bylo 
vybaveno platebními terminály již několik tisíc nových 
obchodních míst. "Flexibilně zajišťujeme i školení 
na bezpečnost přijímání platebních karet, dále 
pomáháme s nasazováním nových funkcionalit, 
například Cash Back ČSOB. Podílíme se i na 

dílčích marketingových akcích, jako je soutěž pro obchodníky Partnerství s MasterCard", dodává 
ředitel společnosti.  Dále jsme se dozvěděli, že vyškolený team pracovníků GLOBIT CZ se nově zabývá i 
instalacemi platebních terminálů, čímž se celkově zjednodušila implementace terminálu u obchodníka.   
 
 
  

Mezi zajímavé produkty společnosti patří také zajišťování provozu hromadné komunikace prostřednictvím SMS. 
"Jedním z našich zákazníků v této oblasti je i kosmetická firma Oriflame, které pravidelně 
zajišťujeme po technické a softwarové stránce SMS soutěže. Jen pro představu, v uplynulé soutěži 
bylo zpracováno přes 200 tisíc SMS zpráv v období šesti týdnů. Kromě SMS soutěže jsme pro 
Oriflame zabezpečovali i výrobu a provoz hlasovacího systému pro soutěž v prostředí internetu", 
uvádí Petr Šišák.  
 
 
  

Společnost GLOBIT CZ působí na trhu pátým rokem. Disponuje zkušenými obchodními zástupci po celé ČR, 
odpovídajícím zázemím, jehož jádrem jsou IT (SW a HW) specialisté, v posledních letech je zajišťován i provoz 
callcentra. "Mezi naše obchodní partnery patří například American Express, ČSOB, Diners Club, Global 
Payments, Poštovní spořitelna, Wincor Nixdorf. Naše služby ve zmiňovaných oblastech rádi 
nabídneme i dalším. V určitých oblastech, jako např. akviziční činnost pro akceptace platebních 
karet, jsme však vázáni exkluzivitou" říká Petr Šišák.  
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TECHNOLOGIE 
Mobilní platby - systém PayForIt 
 

Ve vývoji m-plateb (plateb prostřednictvím mobilních 
telefonů) dochází k technologickému i 
marketinkovému posunu. Rozvoj m-plateb vycházel z 
faktu, že mobilní operátoři chtěli nejprve distribuovat 
vlastní "obsah" (vyzváněcí tóny, tapety), později 
došlo na distribuci produktů/služeb od dalších 
poskytovatelů (software, hry, MP3, apod.). K úhradě 
začaly být používány různé systémy. Např. sytém 
PayPal využívající platební karty, nebo je využíván 
přístup k účtování pomocí tzv. Premium SMS (k 
úhradě je používán telefonní účet, viz níže).  Hnacím 
motivem nových systémů je, aby mobilní operátoři a 
komunikační společnosti obecně se u nízkých 
transakcí nemuseli dělit o provizi s obchodníky.  
  

Platby pomocí Premium SMS 
  

Premium SMS jsou krátké textové zprávy, pomocí 
kterých je zákazníkům některého mobilního 
operátora umožněn přístup ke službám partnerských 
společností. Jsou používány i v ČR pro různé soutěže, 
marketinkové hlasování nebo nákup služby. Za 
odeslání Premium SMS může být zákazníkovi 
účtována cena v rozsahu 1,50 až 99 Kč dle typu 
požadované služby. Cena služby je obsažena již 
v čísle, kam se SMS má poslat. 
  

1. MO Premium SMS - cena za službu je účtována při 
odeslání objednávky formou SMS,  
např. ve tvaru 90z AB XY.  
  

- 90z: specifikace použití Premium SMS služby  
(z řady 900-909)  
 

- AB: unikátní číslo provozovatele služby  
 

- XY: koncová cena pro zákazníka včetně DPH  
 

2. MT Premium SMS - cena za službu je účtována při 
doručení objednané SMS zprávy, např. ve tvaru 90z 
AB XYZ. 
 

- 90z: specifikace použití Premium SMS služby  
(z řady 900-909)  
 

- AB: unikátní číslo provozovatele služeb  
 

- XYZ: koncová cena pro zákazníka včetně DPH  
(v desítkách haléřů)  
  

Čísla, na která se Premium SMS zasílají, jsou stejná 
pro všechny mobilní sítě v České republice. Pro 
identifikaci služby se používají tzv. klíčová slova, 
kterými začíná text odeslané SMS. Nevýhodou je 
pouze jedna cena svázaná s konkrétním 
provozovatelem a typem SMS. 
  

Od září 2007 je ve Velké Britanii v provozu systém 
PayForIt, který umožňuje platit za drobné nákupy z 
účtu mobilního telefonu nebo předplacené karty a 
má za cíl překonat nevýhodu Premium SMS. 
  

Platby pomocí PayForIt   
  

Pětice britských firem vytvořila alternativu k placení 
pomocí Premium SMS. Systém PayForIt obsluhuje 

platby do 10 GBP, úhrada se provádí z telefonního 
účtu a důležité je hledisko bezpečnosti. Platby jsou 
zajišťovány tak, že peníze jsou od uživatele mobilu 
směrovány k obchodníkovi (a ne, aby si je obchodník 
"vysával" z mobilního telefonu). Uživatel mobilu 
nesdílí s obchodníkem žádná data. Jde o obdobu 
placení hotovosti, kdy obchodník jedná s anonymním 
zákazníkem. Zúčtování není vytvářeno v každém 
mobilu, ale důvěryhodnou stranou. Bezpečnost tak 
zajišťuje pověřený zprostředkovatel, v terminologii 
systému "Accredited Payment Intermediary". 
Prostředníky jsou např. společnost 2ergo, která 
integrovala funkčnost PayForIt do své široce užívané 
Multiserve Platformy nebo společnost MX Telecom.  
 

Podstatou systému je hledisko, aby do mobilu již 
nebylo zapotřebí žádných dalších karet nebo 
stahování softwaru. Jeho vývoj byl reakcí na úspěšný 
rozvoj placení pomocí Premium SMS. 
 

Samotný systém PayForIt je řízen přísnými pravidly 
označovanými jako "Trusted 
Mobile Payment Framework", 
které zajišťují interoperabilitu 
m e z i  o b c h o d n í k y , 
akreditovanými prostředníky a 

mobilními operátory. Cílem systému jsou rysy 
posilující zákazníkovu důvěru v nákupy 
prostřednictvím mobilu nabídnutím 
  

-     jednotného platebního postupu nezávisle na 
WAP stránce odkud je nákup realizován 
 

- zřetelné cenové politiky, přístup k podmínkám 
provádění a poskytování služby a kontaktům na 
obchodníky 
 

- využití oblíbeného postupu "klikni a nakup"  
 

- zavedení společného brandu "PayForIt" v odvětví  
mobilů. 
  

Již od 1.7.2007 O2 UK učinila povinným používat 
systém PayForIt místo Premium SMS u služeb 
nabízených na WAP - prostřednictvím mobilního 
přístupu k internetu. WAP přístup je dostupný zatím 
jen pro platby na WAP stránkách; platby za nákupy 
na web-stránkách budou umožněny v další verzi 
systému. 
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Příklad platby  
 

1. Spotřebitel si vybere na WAP stránce zboží a klikne na "BUY".  
 
2. Spotřebitel je převeden na WAP stránku pro PayForIt, provozovanou zprostředkovatelem (např. MX Telecom  
je Accreditied Payment Intermediary).  
 
3. WAP stránka PayForIt zobrazí popis zboží a jeho cenu spolu s odkazem na podmínky poskytování služby  
obchodníka. 
 
4. Spotřebitel autorizuje platbu pouhým kliknutím na "Pay now". 
 
5. Hostitel (MX Telecom) zpracuje platbu s operátorem mobilní sítě spotřebitelova mobilu.  
 
6. Na mobilu se zobrazí výsledná stránka transakce, ze které se obchodníkovi předají potřebné informace, a po  
té se stránka přesměruje zpět na WAP stránku.  
 
Výhody 
  
- Není nutná Premium MO SMS k zaslání charakteristiky spotřebitele; místo toho mobilní operátor předá  
zprostředkovateli v žádosti o platbu jeho mobilní číslo (MSISDN). 
  
- Oproti Premium SMS, kde je možná jen jedna cena na každý kód služby, PayForIt může účtovat množinu cen  
(až do výše 5 GBP, později 10 GBP, nezapomínejme, že tato služba je zaměřena na mikroplatby).  
  
- Není zapotřebí SMS potvrzující platbu, spotřebitel používá systém známý z internetu, "klikni a nakup". 
  
- Cena se spotřebiteli nabídne transparentním způsobem, postup potvrzení nákupu spolu s potvrzující  
obrazovkou sníží dotazy a reklamace. 
 
  
- Předplacení různých služeb je v PayForIt také nově řešeno - scénář nabízí různé možnosti omezení  
předplatného ohledně doby trvání, peněžní hodnoty nebo množství. 
 
- Společnost uvádí, že "PayForIt" jako nový brand v mobilním odvětví posílí důvěru spotřebitelů v nákupy  
"obsahu" mobilním telefonem (s malým povzdechem, že název brandu se moc nepovedl a nezní lákavě).  
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BEZPEČNOST 
Bezpečnostní průzkum 
informačních technologií 
společnosti Deloitte 

 

Chceme upozornit na průzkum společnosti Deloitte 
(publikován v září 2007 pod názvem Global Securirty 
Survey). Průzkum se zabývá vyhodnocením 
bezpečnosti informačních technologií a jako 
nejcitlivější oblasti byly označeny: 
 

* kontrola přístupu a identity 
* vyhovění regulatorním požadavkům na bezpečnost 
* výchova a školení o bezpečnosti 
* řízení bezpečnosti 
* zajištění obnovy činností po havárii (napadení)  
 

Každá oblast zahrnuje bezpečností péči o celou řadu 
dalších činností. Např. kontrola přístupu zahrnuje 
porušení přístupových práv, nedostatek kontrolních 
záznamů (logs) nebo dodržování shody s procedur 
pro kontrolu přístupu. Obecná opatření týkající se 
bezpečnosti již nejsou adekvátní a vyžadují zejména 
pro internetové aplikace nové přístupy proti útokům 
hakerů; a to pro celý cyklus vývoje software, od 
definování interfejsu s uživatelem po techniku oprav 
software. Pokud se týká ochrany dat, průzkum 
dokládá s ohledem na efektivitu oprávněnost 
přístupu k datům po vrstvách. Pokud se týká porušování 
bezpečnosti, pak nejslabším článkem jsou pracovníci, 
ať již zaměstnanci, zákazníci, třetí strany nebo 
obchodní partneři. Vztahy s třetími stranami jsou 
označeny pro konkurenceschopnost jako nezbytné, 
ale představují další oblast rizik.  
 

Oblast ochrany před útoky zvenčí 
 

Jedním z článků, který organizacím dělá asi největší 
starosti - hovoříme-li o útocích – jsou zákazníci, kteří 
představují přímo kanál do finančního domu. 
Průzkum společnosti Deloitte identifikoval tři 
nejčastější útoky. Jsou to viry a červi, dále útoky na 
elektronickou poštu (nevyžádaná pošta - spam) a 
podvodné techniky k získání citlivých údajů (jako tzv. 
phishing a pharming). Ke všem těmto útokům 
dochází prostřednictvím zákazníků, kteří se stávají 
nevědomými poskytovali citlivých informací a kanály 
vedoucími do finančních institucích.  
 

Ale přestože jsou finanční instituce těmito útoky 
přímo ohroženy, nejsou ochotné přijmout 
odpovědnost za bezpečnost počítačů svých klientů, 
zřejmě z důvodů obrovského rozsahu takového 
podniku. Na otázku, zda by měli nést odpovědnost za 
ochranu počítačů svých zákazníků, kteří s nimi 
obchodují online, odpověděly dvě třetiny 
respondentů (66 procent), že nikoliv. 
 

Ochrana před zaměstnanci 
 

Vysoký počet útoků lze připsat také zaměstnancům: 
zneužívají svou pozici (úmyslné jednání) a dopouštějí 
se chyb a omylů (neúmyslné jednání). Zaměstnanci 
představují hrozbu bezpečností a lidský faktor bývá 

uváděn jako hlavní příčina selhání informační 
bezpečnosti.  
 

Avšak zatímco chyby a opomenutí ze strany 
zaměstnanců jsou identifikovány jako významný 
bezpečností problém, téměř čtvrtina respondentů 
(22 %) svým zaměstnancům neposkytla žádné 
školení v oblasti bezpečnosti za poslední rok a pouze 
třetina respondentů uvádí (30 %), že jejich 
zaměstnanci jsou vybaveni náležitými dovednostmi, 
díky kterým mohou případné bezpečnostní problémy 
řešit.  
 

Další rozbory a cenné informace jsou uvedeny v 48 
stránkové publikaci, odkaz:  
 

http://www.deloitte.com/dtt/ 
research/0,1015,cid%3D170582,00.html.  
 

Jako cenný postřeh lze uvést paradox, že přestože 
účastníci průzkumu identifikovali hlavní bezpečnostní 
problémy a opatření, která musí přijmout pro zvýšení 
bezpečnosti i ochranu soukromých dat, na druhé 
straně řada finančních domů pokulhává při přechodu 
na konkrétní činy.  
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Internet obsahuje návody  
k útokům proti bankomatům 

 

Při srpnovém soudním přelíčení v Sydney s gangem, 
který se připravoval na zpřístupnění hotovosti 
v bankomatu nitroglycerinovou bombou, došlo 
k odhalení, že návod na přípravu zločinu si 
"vygooglovali". Gang se dostal pod dohled policie po 
té, co si objednal 23 litrů chemikálií, kelímky, 
kapátko, míchací zařízení a teploměry. Experti 
dosvědčili, že by z tohoto množství mohlo být 
vyrobeno 40 kg vysoce účinné výbušniny. Rozborem 
jejich internetové komunikace soud zjistil, že 
vyhledávali termíny "jak vyhodit bankomat do 
povětří", "kolik hotovosti je uloženo v bankomatu" a 
navštívili stránky "How to blow up ATM machines". 
Muži byli po nákupu chemikálií sledováni, byly jim 
odposlouchávány telefonní rozhovory (např. Elias 
Taouk říkal, že se nemůže dočkat, až bude na videu, 
a že už se těší, až zaparkuje svého Porsche před 
(nočním klubem) Roxy.) Vzhledem k množství 
výbušniny byl jejich čin posouzen jako velmi 
nebezpečný.  
 

K jinému nočnímu pokusu o vloupání do bankomatu 
výbušninou došlo v červnu 2007 v Kansas City. Tento 
pokus byl zaznamenán na video. Dva maskovaní 
muži při třetím pokusu dosáhli sice zničení 
bankomatu, ale nedostali se do jeho trezorové části 
s hotovostí. Později téže noci stejní muži zničili jiný 
bankomat. Policie doufá, že zveřejněním videa 
z místa činu usnadní jejich odhalení.  
Video na   
http://www.kctv5.com/news/13629007/ 
detail.html?rss=kan&psp=news 
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Ukradené karty jsou levně k mání a lákadlem 
 

Za pouhý 1 dolar prodávají zloději na internetu údaje 
z ukradených platebních karet, uvádí studie 
společnosti Symantec. Průzkum probíhal v červenci 
až prosinci 2006. Kreditní karty z USA včetně 
verifikačního čísla jsou k mání za cenu od 1 do 6 
USD, zatímco podrobnosti o identitě majitele včetně 
čísla účtu a pojištění se prodávají za 14 až 18 USD. 
Asi polovina všech nabídek zcizených dat pochází 
z USA. 
 

Dostupnost dat o platebních kartách a snadnost 
výroby jejich duplikátů je velmi lákavá. Podvodnické 
gangy pak musí získat dostatečné množství "bílých 
koní", které desítky duplikátů musí rychle po celém 
světě přivést do oběhu. Hledají zejména mezi 
mladými nezkušenými lidmi. Jeden zahraniční 
student byl za četné úspěšné pokusy výběru 
hotovosti z bankomatů v Praze již umístěn do 
vyšetřovací vazby.  
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Setkání pracovníků bezpečnosti  
platebních karet z České a  
Slovenské republiky  

 
 

 
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2007 se v Hotelu 
Akademie ve Velkých Bílovicích na jižní Moravě 
uskutečnilo tradiční setkání pracovníků bezpečnosti 
platebních karet  - členů bezpečnostního výboru SBK 
ČR a Pracovní skupiny pro bezpečnost Komise pro 
platební karty  BA SR. Jako hosté se jednání 
zúčastnili zástupci policie obou zemí a dále zástupci 
partnerů SBK - společnosti Wincor-Nixdorf, kartových 
asociací Visa, MasterCard a Diners Club. Jednání 
podpořil i další partner SBK - společnost AustriaCard. 

 

Na setkání, které se konalo opět po roční přestávce, 
byly předneseny presentace o situaci v oblasti 
bezpečnosti platebních karet v obou zemích 
z pohledu bank, policejních složek a kartových 
asociací.  Presentace MasterCard a Visa byly 
částečně zaměřeny i do oblasti datové bezpečnosti - 
souladu se standardy PCI DSS. Slovenská strana 
informovala rovněž o některých organizačních 
změnách, které proběhly v letošním roce - 
vystoupení části bank ze ZBK SR a přenesení 
spolupráce v oblasti bezpečnosti platebních karet na 
půdu slovenské Bankovní asociace- Komise pro 
platební karty.  Z technologické oblasti pak  odezněla 
velice zajímavá prezentace společnosti Wincor-
Nixdorf na téma monitorování a videozáznamů ATM. 
 

Prezentace, po kterých vždy následovala kratší nebo i 
delší diskuse, potvrdily na jedné straně podobnost 
problémů i přístupů k jejich řešení, na straně druhé 
pak i některé rozdíly (např. skimování karet probíhá 
v ČR téměř výlučně na ATM zatímco v SR na POS 
terminálech). Zástupci asociací Visa i MasterCard pak 
shodně ocenili  kvalitu práce pracovníků bezpečnosti 
karet bank v obou republikách, která přispívá 
k tomu, že úroveň podvodů zde je hluboko pod 
evropským průměrem a zároveň zdůraznili 
nezbytnost průběžné spolupráce bank v této důležité 
oblasti. 
 

Po odborné stránce velice zdařilé setkání mělo velký 
význam i pro navázání osobních kontaktů mezi všemi 
zúčastněnými, k čemuž přispěl i neformální 
společenský večer v krásném prostředí sklepní 
vinárny hotelu, spojený s konzumací výborných 
letošních Svatomartinských vín. Na závěr setkání 
se všichni účastníci shodli v názoru, že by tato již 
tradiční setkání měla i v budoucnu pokračovat - 
v příštím roce tedy pod záštitou BA SR. 
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Moderní design proniká také na 
český trh platebních karet 

 

Tuzemští vydavatelé platebních karet hledají nové 
nástroje, kterými se snaží oslovit stávající i 
potenciální držitele karet. Jedním z takových nástrojů 
se nepochybně stává také kreativní, atypický design 
karet. Od personalizace platebních karet se tak český 
trh může záhy posunout také ke kartám, které svítí 
ve tmě nebo které nesou vůni čerstvě pražené kávy. 
Díky moderním technologiím se můžeme dočkat také 
platebních karet v podobě klíčenky či karty 
zabudované v hodinkách.   
  

Praha, 6. září 2007 –  Počet vydaných platebních 
karet přesahuje v České republice dle expertních 
odhadů hranici 9 milionů a nedělí nás mnoho od 
chvíle, kdy na každého Čecha bude připadat jedna 
platební karta. Tyto údaje hovoří nejen o blížící se 
nasycenosti českého trhu, ale také o jeho vyspělosti. 
Jednotlivé tuzemské banky společně s karetními 
asociacemi začínají hledat nové cesty, jak oslovit 
potenciální i stávající držitele platebních karet a 
otvírají tak český trh novinkám ze zahraničí.  
  

Personalizace platebních karet  
Jednou z posledních vlaštovek, která se rozšířila 

v České republice 
v souvislosti s designy 
platebních karet, je 
m o ž n o s t  j e j i c h 
personalizace dle 
požadavků držitele. 
P e r s o n a l i z a c e 
platebních karet, 

neboli také card customization, se stává stále 
důležitějším marketingovým nástrojem jednotlivých 
bank. Banka dává držiteli možnost spoluvytvářet 
vzhled své platební karty a odlišit se tím od 
ostatních. Tento 
způsob zpestření své 
nab ídky  zvo l i l y 
v letošním roce 
například Komerční 
banka či ČSOB.  
  

V praxi je velmi 
časté, že držitel karty použije některou z fotografií 
svých blízkých, nejčastěji rodiče s dětmi či dítě/děti 
samotné, pejska či jiného domácího mazlíčka, 
zachycený nezapomenutelný zážitek z dovolené nebo 

se na kartě pochlubí 
svým hobby. Karta se 
tak stává nástrojem 
vyjádření vlastní 
identity v dnešní 
uspěchané době a 
komunikačně vyspělé 
společnosti.  

"Karty se stále více stávají vyjádřením životního stylu 
a módním doplňkem držitele karty. Stále více klientů 
se chce odlišovat a požaduje jinou platební kartu než 

tu, kterou má každý. ´Moje oblíbená fotka na kartě´ 
je tak dalším z důkazů zkvalitňování vztahů mezi 
vydavateli karet a klienty," řekl Ján Čarný, generální 
ředitel společnosti MasterCard Europe pro Českou 
republiku, Slovensko a Ukrajinu. 
  

"Mnoho bank využívá možnost vydávání karet 
s atypickým designem také jako důkaz toho, že se 
jedná o moderní, dynamickou a kreativní banku, 
která svým klientům nabízí stále něco nového," dodal 
Ján Čarný. 
 

Je nutné podotknout, že pokud držitel karty využije 
tuto možnost k umístění své vlastní fotografie na 
přední stranu karty, funguje jeho fotografie zároveň 
jako dodatečný ochranný prvek při běžném používání 
karty. Obchodníci přijímající platební karty tak mohou 
lépe identifikovat jejich držitele. Fotografie držitele 
karty na přední straně patří například k tradiční 
nabídce karet MasterCard, které vydává Citibank.  
  

Vlastní design platebních karet mohou využít i 
jednotlivé firmy 
  

Mohlo by se zdát, že je personalizace platebních 
karet určena jen retailovým klientům bank, kteří si 
mohou na svou kartu dát například fotografii dle 
svého výběru. Personalizace platebních karet je však 
významným nástrojem také pro firemní klientelu, 
tedy pro držitele firemních platebních karet. Není 
výjimkou, že se na takových kartách objevuje logo 
dané firmy, fotografie typického výrobku či symbol 
obchodní činnosti společnosti. Personalizace 
firemních platebních karet dává firmě nejen možnost 
dostatečně se odlišit od konkurence, ale je 
nepochybně zároveň určitou formou reklamy a 
nástrojem formování vztahu mezi zaměstnanci a 
zaměstnavatelem.   
 

Můžeme však čekat mnohem více  
 

To, že se design platebních karet nezastaví u jejich 
personalizace, potvrzují zkušenosti ze zahraničí, 
například ze Spojených států nebo Austrálie. 
Jednotliví vydavatelé platebních karet již mnoho let 
bojují o přízeň svých klientů a design platebních 
karet se stává v jejich boji stále častějším nástrojem.  
 

Kromě karet s fotografiemi krajin, zvířat či 
samotných klientů, existují také karty se speciálním 
designem pro ženy nebo pro děti či průhledné karty. 
Výjimkou nejsou ani karty MasterCard, které svítí ve 
tmě nebo karty, jejichž celý povrch má podobu 
hologramu. Zajímavostí jsou rovněž platební karty, 
které nesou vůni pomerančů, růží, čerstvě upražené 
kávy či právě posekané trávy.  
 

Platební karty se staly součástí našeho života, mohou 
vyjadřovat osobnost nebo osobitost klienta a jsou 
také užitným uměním a sběratelským předmětem. 
Není proto překvapující, že se začátkem tohoto 
století začaly objevovat i platební karty, které se již 
nedrží "klasického" tvaru. A to od zaobleného rohu 
karty, přes plast vykrojený přesně podle tvaru 
obrazu, který je na její přední straně, až po platební 
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Bezkontaktní platební technologie MasterCard 
PayPass, která umožňuje provedení platební 
transakce pouhým přiložením karty ke speciální 
čtečce, posouvá design platebních karet ještě 
mnohem dále. Jelikož není potřeba zasouvat platební 
kartu do terminálu, tak může být zabudována 
například v mobilním telefonu nebo v hodinkách.  
 

kartu v podobě přívěšku na klíče. Příkladem takové 
karty je například MasterCard Side Card (na 
obrázku).  

 

Společnost MasterCard vyhlásila  
boj platbám v hotovosti 

 

Pomocí nové kampaně s názvem "Hotovost prohrála 
závod s časem" podpořila společnost MasterCard 
platby kartami Maestro. Pět vítězů soutěže si bude 

moci vychutnat skutečnou 
nákupní  horečku. V 
obchodním centru dle 
výhercova výběru bude 
MasterCard po dobu 60 
minut financovat nákupy 
každého z nich až do výše 
100.000 Kč. 
  

Držitelé platebních karet 
Maestro byli automaticky 
zařazeni do soutěže, pokud 
v období od 10. září do 31. 
října 2007 použili svou 

kartu k platbě za zboží či služby v minimální hodnotě 
50 Kč. Výherci se stalo hned pět držitelů karet 
Maestro, kteří v soutěžním období uskutečnili 
nejvyšší počet plateb kartou. 
  

"Každý držitel platební karty Maestro se mohl 
zúčastnit soutěže, aniž by kvůli tomu musel utrácet 
více peněz. Každá, i drobná platba, zvýšila šanci na 
výhru," uvedl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. 
"Cílem soutěže bylo motivovat držitele karet k placení 
kartou za běžné drobnější nákupy. Používání 
platebních karet s sebou oproti platbě hotovostí 
přináší řadu výhod, jakými je například větší pohodlí 
a bezpečnost. Platební karty představují pro každého 
člověka jedinečnou možnost, jak si efektivně ulehčit 
a zjednodušit život," dodal Ján Čarný. 
  

Podrobné informace o soutěži s platebními kartami 
Maestro lze nalézt na internetových stránkách 
www.mastercard-soutez.cz, kde je rovněž 
k nahlédnutí herní plán soutěže.   
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MasterCard podporuje používání  
karet v zahraničí 

  

Společnost MasterCard připravila pro 
držitele platebních karet MasterCard 
a MasterCard Electronic letní soutěž, 
která navazuje na oblíbenou sérii 
rek lamních spotů  s  názvem 
"Priceless". Cílem soutěže bylo 

podpořit používání platebních karet v zahraničí.  
  

Držitelé platebních karet MasterCard, kteří svůj 
"Okamžik k nezaplacení" zachytili na fotografii, mohli 
během léta soutěžit o 10 dovolených v hodnotě 
100.000 Kč a další zajímavé ceny. Vítězné obrázky, 
jejichž autoři pojedou na dovolenou svých snů, 
vybrala odborná porota z více než 1200 soutěžních 
fotografií.  
  

Cílem soutěže "Okamžik k nezaplacení" bylo 
motivovat držitele platebních karet  k jejich používání 
pro platbu u obchodníků v zahraničí a upozornit, že 
v  porovnání s platbou v hotovosti s sebou platby 
kartou v zahraničí přinášejí řadu výhod. V případě 
ztráty či odcizení karty ji lze snadno zablokovat, a tak 
na rozdíl od krádeže hotovosti nemusí být finanční 
ztráta znatelná. Při platbě kartou v zahraničí jsou 
navíc peníze přepočítávány výhodnějším směnným 
kurzem, než jaký nabízejí směnárny. K řadě 
platebních karet jsou také často vázány různé 
doplňkové služby, jako je cestovní pojištění nebo 
pojištění odpovědnosti za škody.  
  

Podmínkou pro účast v soutěži, která navazovala na 
oblíbenou sérii reklamních spotů s názvem "K 
nezaplacení", bylo zaplatit v období od 10. června 
2007 do 31. srpna 2007 v zahraničí kartou 
MasterCard a zaslat fotografii s popiskem 
vyjadřujícím, proč byl zachycený  okamžik pro autora 
"k nezaplacení". 
  

Kromě 10 dovolených rozdal MasterCard také 11 
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poukázek na zážitek podle vlastního výběru. Vítěze 
desetitisícových poukázek určila veřejnost 
v  p r ů b ě ž n é m  h l a s o v á n í  n a 
www.viceomastercard.cz/soutez. Na těchto 
stránkách si můžete všechny soutěžní fotografie 
prohlédnout.  
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MasterCard zabalí vánoční dárky  
za Vás! 

  

Vlastníte platební kartu MasterCard? 
Pak se letos nemusíte zdržovat 
ba len ím dárků .  Spo lečnos t 
MasterCard je totiž zdarma zabalí za 
Vás.  
  

V období od 1. do 23. 12. 2007 probíhá v České 
republice vánoční kampaň pro všechny držitele 
platebních karet MasterCard. Každý vánoční dárek, 
který touto kartou zaplatíte, si můžete nechat 
zdarma zabalit v jednom z 15 nákupních center v 
celé České republice. Na vybraných místech 
v obchodním centru bude každý den až do Vánoc 
připraven tým profesionálů, kteří dárek po předložení 
potvrzení o platbě kartou zdarma stylově zabalí. 
V Praze budou stánky MasterCard umístěny v OC 
Chodov, europarku Štěrboholy, paláci Flora a centru 
Černý most. Více informací včetně kompletního 
seznamu obchodních center s balením dárků najdete 
na www.mastercard-soutez.cz.  
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Karty obchodníků ztrácejí proti  
co-brandovaným kartám 

  

Z hlediska rozhodujících faktorů růstu vývoj 
posledních let ukazuje, že co-brandované karty 
(karta VISA nebo MasterCard vydávaná ve spolupráci 
s obchodním řetězce) začínají převažovat nad 
kartami vydávanými výlučně konkrétním řetězcem 
jako loyalty karty s přidanými finančními úvěrovými 
službami ("store cards"). Tento trend lze vysledovat 
na dvou rozvinutých trzích, ve Spojeném království a 
Francii, ale i jinde. Je řízen dvěma faktory: 
regulačními opatřeními ohledně "store" cards (v UK), 
odstranění regulačních bariér týkajících se store karet 
(ve Francii) a také většími požadavky spotřebitelů na 
další využití možností nabízených asociacemi VISA a 
MasterCard.  
  

V UK se tradiční "store" karty dostaly na trvalý 
sestup. Jejich počet během tří let poklesl na 65 % 
původního počtu, na 11,4 mil. Řetězce jako Marks & 
Spencer a John Lewis nahražují své "store" karty co-
brandovanými kreditními kartami (i když M&S stále 
nabízí svoje "store" karty spolu s MasterCard kartou 
"&MORE"). Orientace na co-brandované karty je 
jedním z mála zdrojů růstu na britském trhu 
kreditních karet. ("Store" karta vydávaná Marks & 
Spencerem v Česku je pouhá věrnostní karta, 
nabízející slevu na nákup, pokud útrata v tomto 
řetězci dosáhne během předchozích 6 měsíců určité 
výše; s touto kartou nejsou spojeny žádné další 
finanční služby, jak je tomu běžné v UK. To vyplývá i 

z faktu, že prodejny M&S jsou franšízy původního 
řetězce.) 
  

Ve Francii došlo k odstranění omezení ohledně co-
brandingu karet CB a očekává se významný dopad 
na nejvíce propracovaný trh "store" karet v Evropě. 
Počet "store" karet v oběhu se odhaduje na 25 mil. v 
r. 2006, většinu vydaly společnosti Cetelem, Cofinoga 
a Sofinco, a v tomto počtu jsou zahrnuty i karty 
American Express a Diners Club. Již během roku 
2006 LaSer Cofinoga vydala co-brandované karty 
Galeries Laffayette s kombinovanou funkčností 
mezinárodní bankovní karty a privátní karty obchodů 
Galeries Laffayette. I když co-brandované karty byly 
ve Francii vždy zakázané, Cetelem je vydával v 
mezinárodním měřítku s VISA nebo MasterCard již od 
r. 1998. V roce 2005 co-brandované karty Aurora 
tvořily již 75 % karet mimo Francii.  
  

Budoucnost klade další otázky - budou velcí 
vydavatelé "store" karet i v jiných zemích mít 
podněty k jejich konverzi na co-brandované karty, 
jako např. ve Španělsku obchodní domy El Corte 
Inglés? A umožní tato konverze obchodníkům 
poskytovat lepší a širší finanční služby než jsou dnes 
spojeny se "store" kartami? K druhé otázce lze pouze 
podotknout, že Marks & Spencer začal průkopnicky 
poskytovat své finanční služby dlouho před tím, než 
začal vydávat co-brandované karty (a taky dlouho 
odmítal přijímat ve svém řetězci karty VISA nebo 
MasterCard). Plné dopady přechodu od "store" karet 
ke co-brandovaným jsou zatím nezřetelné. 
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Karty s celoplošným hologramem 
 

Po kartách s volitelnými obrázky podle přání jejich 
držitelů (v ČR je v r. 2007 začala vydávat Komerční 
banka a ČSOB) nastupuje další marketinkový 
výdobytek.  
 

Americká společnost American Bank Note 
Holographics | www.abnh.com produkce 12 mil. 
hologramových listů za rok) vyrábí karty jejíž přední 

s t rana je vybavena 
celoplošným hologramem, 
který může být využit 
marketinkově a k odrazení 
výrobě padělků. Karta má 
obchodní název HoloCard™ 
a může podporovat brand 

karty, samotný produkt, věrnost klientů a celkovou 
diferenciaci produktů. Dále karta HoloCard™ může 
být obohacena o bezpečnostní prvky, jako jsou 
skryté obrázky a kódy, mikro-obrázky písmen nebo 
ochranných známek či mikroskopického kódování 
čitelného pod mocným zvětšením. Oproti tradičním 
hologramům, které se na kartu přidávají po výrobě 
karty, se celoplošný hologram pokládá na plastovou 
desku před výrobou karty. Tímto procesem lze 
dosáhnout zkrácení času výroby karty, neboť 
hologramová vrstva a dvě ochranné fólie se stanou 
integrální částí karty při již laminovacím postupu. 
Není zapotřebí žádné nové technologické zařízení. 
Hologram může být ponechán v původním designu 
nebo může být přetištěn zvýrazňujícími barvami. 
Cena karty se navýší o 1,60 – 2,40 Kč v závislosti na 
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KALENDÁŘ AKCÍ 

 

SBK 

Cardforum 2007 
Podzimní seminář SBK 

Hotel  
Moskva  

Zlín 

3.- 5. 
prosince 

2007 www.bankovnikarty.cz 

Pracovní seminář pro členy a hosty SBK 

 

IIR 
SEPA and Electronic Invoicing London  

UK 

4th & 5th 
December 

2007   www.iir-events.com 

7th Annual Conf. on SEPA and 3rd Annual Electronic Invoicing 

 

 Jacob Fleming  
Conferences 

Card & Payment Developments in CEE 
Vienna 

29.- 30. 
ledna  
2008   www.jacobfleming.com 

2nd Annual Conference – Going Beyond The Plastic World 

 

Pyrabelisk 

Security Printing & Alternative Solutions in 
CEE and Russia/CIS Grand Union, Ljublja-

na, Slovenia 

22nd & 23rd 
January 

2008 Anthony.parker@pira-international.com 
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Kvalifikace na Diners Club Pro -AM Classic proběhla v Sokolově 

 

Na golfovém hřišti v Sokolově se 11. října sešlo na osmdesát držitelů karet Diners Club/Golf, aby se 
utkali o možnost reprezentovat Diners Club Czech na letošním mezinárodním finále turnaje Diners 
Club Pro - AM Classic. 
 

Hřiště v Sokolově je nové a převážná většina účastníků zde hrála poprvé s více či méně skrývanými obavami o 
kvalitu a stav hřiště. Všichni však byli příjemně překvapeni - hřiště patří u nás bezesporu mezi nejzajímavější a i 
přes blížící se konec sezóny bylo perfektně připravené. Některé fairwaye byly užší než by si řada hráčů přála, ale 
nakonec si s obtížným terénem všichni poradili. Ranní mlha neodradila od startu ani jednoho z účastníků a 
odměnou jim bylo sluníčko, které provázelo celý zbytek hry.  
  

V kvalifikaci nakonec zvítězil Milan Kostečka, který sice skončil se 40 netto stablefordovými body ve své kategorii 
až na druhém místě, ale zlepšil svůj HCP z 10,2 na 9,4 a 28 brutto stablefordových bodů při 2/3 vyrovnání ho 
kvalifikovalo do reprezentačního flightu. Profesionálem flightu Diners Club Czech bude na mezinárodním finále již 
tradičně Jan Juhaniak a kromě Milana Kostečky ho budou doprovázet Petr Albert a David Mařík. 
  

Zpestřením turnaje byla i vložená účast několika nejlepších českých profesionálů, kteří hráli společně s účastníky 
turnaje. Jan Juhaniak potvrdil skvělou formu na finále do Jižní Afriky, když zahrál hřiště na celkový počet 70 ran 
(2 pod PAR hřiště). Příjemným překvapením byl i výsledek Zuzany Mašínové, která kromě výhry v profesionálním 
nearest to pin, přinesla z bílých (pánských) odpališť 78 ran. 
  

Letošní finále Diners Club Pro - AM Classic proběhlo od 29. října do 2. listopadu v jihoafrickém Sun City. Obvykle 
se tohoto turnaje účastní družstva zhruba pětadvaceti regionálních zastoupení společnosti Diners Club z celého 
světa. Hrálo se ve čtyřčlenných družstvech, ale na každé jamce se započítávali pouze dva nejlepší výsledky. 
Turnaj se hrál na jedno cvičné a dvě soutěžní kola a byl doprovázen zajímavým společenským programem.  

 

ZE SPOLEČNOSTI 

rk | cardmag | dcc  

partner rubriky 
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Pozor na divoká zvířata na hřišti 

 

Již šestnáctý ročník mezinárodního turnaje Diners Club International Pro-Am Classic se letos konal na přelomu 
října a listopadu v jihoafrickém Sun City na hřištích Gary Player Course a Lost City Course. 
 

Turnaje se letos zúčastnilo 25 týmů z 19 zemí, což zatím představuje největší účast za celou historii turnaje. Po 
zkušebním kole, které si mohli účastníci odehrát 30. října, se ve dvou následujících dnech bojovalo naostro – 
nejdříve na Lost City Course a pak na Gary Player Course. 
  

Hřiště Gary Player získalo ocenění jako nejlepší hřiště Jižní Afriky za rok 2007. Kromě běžných nástrah si zde hráči 
museli dávat navíc pozor na zebry a impaly potulující v blízkosti fairwayí či volně dovádějící paviány a 
kočkodany.  Lost City Course je proslulí svou jamkou č.13 (PAR 3), kde se  hraje přes výběh 
s krokodýly.  V propozicích, které obdrželi hráči před turnajem dostali dokonce i varování před leopardem, který 
žije nedaleko odpaliště čtvrté jamky. 
  

Po prvním dni odcházeli nejspokojenější hráči Hong Kongu s 92 body, Brazílie s 88 body a Jižní Afriky s 87 body. 
Celkovým vítězem se nakonec stal tým Hong Kongu , následován týmy Brazílie a Španělska. Tým, který 
reprezentoval Českou republiku obsadil 15. místo.  
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Dohoda mezi společnostmi obchodního sektoru a úvěrových společností o snížení mnohostranných 
multilaterálních poplatků TI při bezhotovostních platbách platební kartou. 
 

Ministr průmyslu, turismu a obchodu, Jose Montilla předsedal dne 2.12.2005 jednání, kdy byla podepsána 
dohoda, na jedné straně podporovaná ministerstvem průmyslu, turismu a obchodu a firmami SERVIRED, Systémy 
4B a EURO 6000, které sdružují banky, spořitelny a jiné finanční společnosti  a na druhé straně společnostmi 
reprezentujícími obchodní sektor ANGED (řetězce), CEC (maloobchod) AVAD (objednávkový prodej), CEHAT 
(hotely) CAAVE (cestovní kanceláře) FEHR (pohostinství). 
  

Okolnosti, které předcházely této události … 
  

Dohoda 1999  
  

Na naléhání kongresu, v dubnu 1999, Sekretariát obchodu  a turismu ustanovil komisi "na studium" problémů 
odvozených a vznikajících používáním karet jako platebního prostředku. V této komisy byly zástupci společností a 
asociací obchodníků, zástupci vedoucích platebních systémů a nezávislí experti. Přes obtížnost a různost 
v hodnocení výše TMI došlo k dohodě o snížení hodnoty maximálního poplatku na 3,5 % počínaje červencem 
1999 a ročnímu snížení maximálního poplatku o 0,25 % až po dosažení hodnoty 2,75 %, počínaje 1.7.2002. Tato 
dohoda byla schválena Soudem pro ochranu hospodářské soutěže dne 26.4.2000.  
  

Rozhodnutí Evropské komise 
  

Dne 24.července 2002 schválila Evropská komise Rozhodnutí o hodnotách multilaterálních transakčních poplatků 
TMI Visa u mezinárodních transakcí. Schválení se zakládá na odhadu provedeném asociací Visa v pozvolném 
snižování TMI až po dosažení průměrné sazby 0,7 % v roce 2007 a závazku, že se tato sazba nastaví podle 
následujících režijních kategorií : 
  

- zpracování transakcí 
  

- období neplaceného finančního pokrytí držitelům karet 
  

- garance platby obchodníkovi 
 

Pro debetní karty stanovila komise hodnotu 0,28 EUR za transakci. 
  

Text z Kongresu z roku 2003 
  

Plénum Kongresu na sjezdu 27.5.2003 naléhá na vládu, aby nařídila ustanovení potřebné pro adaptaci TMI na 
principy akceptované evropskými a španělskými autoritami, ochrany konkurenčního prostředí s objektivitou, 
průhledností a podle režijních kategorií. 
 

Usnesení TDC (Tribunal de la Defensa de la Competición) 
  

11.dubna 2005 nařídil TDC  tři usnesení týkající se platebních systémů SERVIRED, 4B a EURO 6000. V případě 
SERVIRED a 4B se míní zamítnutí schvalování TMI vyžádaných těmito systémy po Servicio de Defensa de la 
Competición  s datem 10.4.2002 a 28.12.2001. 
  

V případě EURO 6000 se míní zahájení podáním výpovědní listiny udělené TDC s datem 9.7.2001. 
  

TDC zvažuje : 
  

- TMI pro které se žádá schválení nejsou dostatečně opodstatněná ve vztahu k nákladům 
  

- Ustanovují se stejné TMI pro transakce realizované kreditní kartou jako debetní kartou, přičemž náklady těchto  
  jsou rozdílné 
  

- neomezené ustanovení maximálních TMI 
  

- libovůle systému pro vybrané kategorie s dílčí klasifikací bez toho, že by se prokázala souvislost s náklady 
konkrétního typu obchodu, mohlo by docházet ke zvýhodňování některých podniků vůči ostatním. 
Nicméně TDC připouští že ustanovení schválená emisními entitami mohou přispět k technickému a ekonomickému 
rozvoji, pakliže se splní podmínky čl. 3 Obchodního zákoníku a za předpokladu, že schválená TI bude objektivně 
determinovaná náklady a bude stanovena metodou známou všem zainteresovaným. TDC by tak v návaznosti na 
tom mohl schválit budoucí dohody o ustanovení TI, pokud by se uvedené podmínky splnily. TDC pokládá za 
nezbytné splnění těchto  podmínek : 
 

EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU                                                             

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO  Y  COMERCIO 
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO Dirección General de Política Comercia  
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- TI vztažené k transakcím debetními kartami se budou lišit od TMI vztaženým k transakcím kreditními kartami 
  

- TI vztažené k debetním kartám budou zahrnovat maximálně autorizační náklady a náklady na zpracování  
   transakcí, předurčí se přesná hodnota TMI 
  

- TI vztažené ke kreditním kartám budou zahrnovat maximálně autorizační náklady a náklady na zpracování   
   transakcí, předurčí se přesná hodnota TMI, dále budou zahrnovat riziko z podvodů 
 

- TI v odlišné hodnotě budou vztažené k transakcím MO/TO, internetovým transakcím  
  

-  Modifikace TMI se bude nejdříve konzultovat s TDC 
  

- TI budou veřejné 
  

Usnesení Kongresu 2005 
  

Z iniciativy skupin Socialistů a ERC schválila 18.5.2005 poslanecká sněmovna Rezoluci o Ekonomické politice, 
která ve svém oddělení IV, vztahující se k podpoře Pyme zahrnuje bod 7, ve kterém se domáhá na vládě, aby : 
  

- přijala potřebná opatření ve vztahu k platbám realizovanými platebními kartami v relativních aspektech k TI na   
  těchto aplikovaných 
  

- bylo garantováno splnění kriterií obsažených v Usneseních TDC ze dne 11.4.2005 
  

- ministři Ekonomiky a hospodářství a Průmyslu, turismu a obchodu ustanovili mechanismy  pro  garantování  
   potřebné průhlednosti a informací v aplikovaných hodnotách TMI 
 

Žádost o ochranářském opatření 
  

Po těchto třech Usneseních TDC z 11.5.2005 týkajících se SERVIRED, 4B a EURO 6000 bylo těmito podáno 
odvolání k Audienci Nacional (Nejvyšší soud). Také některé z bankovních entit se připojily k odvolání, ve kterém 
bylo požadováno přijetí ochranářských opatření. Zmíněná žádost o ochranářské opatření  byla postoupena 
Audienci Nacionál Servicio TDC. Servicio TDC shledala vhodným počkat na rozhodnutí Audience Nacional za 
účelem pozastaveni výkonu těch oddílů z Usnesení TDC, kterými se připravuje vyzvat tyto žádající entity 
k upuštění od aplikování stávajícího dosud platného systému TI. 
  

Hledání dohody  
  

Vzhledem ke konfliktivitě v sektoru a k předpisu z Usnesení Kongresu z r. 2005, Sekretariát Odboru Obchodu a 
Turismu naléhal na finanční společnosti a obchodní asociace, aby uzavřely dohodu, což by bylo přínosné pro obě 
strany a ukončilo by to soudní bitvu a právní nejistotu, ve které se nacházel platební systém. 
  

Cíle dohody 
  

Dohoda sleduje nový multilaterální systém stanovování hodnot TI pro příštích pět let, který bezpochyby bude mít 
pozitivní vliv na sektor obchodního rozvoje a který je definován následujícími aspekty: 
  

1. Nový systém bude podléhat Serviciu TDC. Takováto dohoda umožní finančnímu sektoru provádět technologické 
změny, potřebné pro expanzi systému ve shodě s ostatními zeměmi a zvýšení efektivnosti jeho samého 
  

2. Dohoda předpokládá pro obchodní sektor podstatné snížení TMI dosud platných, které bude prospívat zejména 
obchodníkům, zatíženým nejvyššími sazbami. Takto by TMI, které se nacházejí na 2,32% (Banco de Espana, 
1.čtvrtletí 2005), v roce 2006 přešly na 1,4 %, v roce 2007 na 1,3 % a na 1,1 % v roce 2008.  

 
Snížení TMI znamená také snížení úrovně poplatků, které platí obchodníci bankovním společnostem. Výsledkem 
bude zlepšení služby konečnému spotřebiteli. 
  

Legenda : 
 

TMI - Tasa de intercambio maxima l maximální hodnota pro mezibankovní poplatek  
 

TI - Tasa de intercambio l hodnota pro mezibankovní poplatek 
 

TDC - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
  

cardmag l rk l ze španělského originálu přeložila lk 
 
   

Maximální hodnota mezibankovního poplatku 
obrat 2006 2007 2008 2009 -2010 

Euro (€) Kreditní 
(%) 

Debetní 
(€) 

Kreditní 
(%) 

Debetní 
(€) 

Kreditní 
(%) 

Debetní 
(€) 

Kreditní 
(%) 

Debetní 
(€) 

0- 100 
mill. 1,40 0,53 1,30 0,47 1,10 0,40 0,79 0,35 

100 - 500 
mill. 1,05 0,36 0,84 0,29 0,63 0,25 0,53 0,21 

> 500 
mill. 0,66 0,27 0,66 0,25 0,54 0,21 0,45 0,18 
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ZAJÍMAVOSTI 
 
 

Španělština patří mezi nejvýznamnější světové jazyky. Představme si několik zajímavých španělských obratů ... 
 

 
Hovorová španělština obsahuje mnoho, pro nás velmi kontroverzních až vulgárních obratů, které používá celá 
španělská společnost bez mrknutí oka (politik v české kotlině by řekl,že výraz je používán "napříč celým politickým 
spektrem"). Na tomto místě je uvedeno několik velmi často používaných výrazů, se kterými se můžete setkat po 
celém Španělsku bez ohledu na to zda se nacházíte na zastávce autobusu, v baru, na úřadě, v hotelové recepci 
při platbě kartou či v mediích   

cardmag l rk ve spolupráci s lk 

úsloví v originále: v překladu:  český obrat:  

tirar la casa por la ventana  vyhodit barák oknem utrácí více než na co má 

aunque la mona se vista de seda  
mona se queda  

i kdyby se opice oděla hedvábím,  
zůstane opicí 

(šaty nedělají člověka) 
šaty dělají člověka  

hubo cuatro gatos byly tam 4 kočky bylo nás tam pět a půl 

no tiene pelos en la lengua nemá chlupy na jazyku co si myslí to řekne 

me pone dientes largos dělá mi to dlouhý zuby sbíhají se mi sliny 

levanta la liebre vzbudit zajíce vyvolat skandál 

a tomar por culo matar el gusanillo zabít červíka zaplácnout hlad něčím malým 

úsloví v originále: v překladu:  český obrat:  

de puta madre 
velmi dobré, skvělé, úžasné  

(mnohdy používané jako doslova  
kure.sky dobré) 

skvělý !! … některé české "celebrity" 
s malou slovní zásobou používají  

v každé druhé větě výkřik  
"bomba" nebo "super"  

no me jodas tomu nevěřím … velmi často používané 
jak doslova "to mě nes.r" nekecej 

mandar alguién a freír espárragos poslat někoho smažit celer poslat někoho do háje  
(doslova do pr…e) 

 ir pisando huevos močit na vejce postupovat obezřetně 



 
 

 

cardmag no 4/07                                                                                                51                                                                                                        © 2007         

 

 

TIP CARDMAGU 
 
Gazpacho 
 
Seženeme 0,5 a 1 litr pitné vody, 2 červené paprikové lusky, 1 cibule, 2 stroužky česneku, půlku zelené okurky, 
400 gramů rajčat, 250 gramů bagety, 0,15 litru olivového oleje, 0,1 litru octa, mletou sladkou papriku, sůl. 
 

Bagetu rozdrobíme a zalijeme olejem. Než se olej vsákne důkladně rozmixujeme očištěnou a pokrájenou zeleninu, 
po té do mixéru přidáme nasáklou bagetu a ještě cca 30 vteřin necháme za nás pracovat techniku. Přidáme slad-
kou papriku, ocet a vodu podle potřeby … někdo má rád gazpacho hustší někdo spíše řidší. Nakonec osolíme, 
řádně promícháme a uložíme alespoň na 2 hodiny do chladu. V některých oblastech Španělska je gazpacho podá-
vané ve džbánku s ledem. 
 
 
Krevety na šampaňském 

Ulovíme asi 1 kilo větších krevet, od sousedů si půjčíme 1 stroužek česneku, 1 cibuli, 0,1 litru oleje, O,3 litru su-
chého, toho nejsuššího šampaňského, 2 bobkové listy, mletý pepř, sůl a petrželovou nať. 
 

Krevety po vylovení opláchneme, oddělíme hlavičky, podélně nařízneme a vyjmeme maso. Znovu opláchneme a 
papírovým ubrouskem osušíme. Vložíme do zapékací mísy, osolíme a opepříme. Cibuli, česnek a petrželku pokrájí-
me a přidáme ke krevetám. Po té zalijeme olejem a šampaňským. V předehřáté troubě zapékáme asi 30 minut. 
Pokud nejsme zrovna u moře, můžeme použít vyloupané krevety z maloobchodní sítě.  
 
cardmag l ok 
 
 
 
 

Freixenet 

Jde o nejprodávanější sekt na světe, úžasný je zejména ten suchý,  nejsušší až prášivý..  
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HUMOR 

 
 

partner rubriky 

Kreslený fór vytváří exkluzivně pro cardmag kreslíř a humorista Petr Urban 
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