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EDITORIAL …  
 

 
Kačer Donald 

 
 
Tak nám v nejmocnější ekonomice světa zvolili prezidenta. 
 

A kdo že to vyhrál?  
 

V zásadě je to asi jedno, neboť jeden americký bonmot říká, že i kdyby se prezidentem USA stal 
kačer Donald, americká politika by šla dál svou zaběhnutou cestou. 
 

Uvidíme tedy, co nám přinesou nejbližší týdny a měsíce, jak ovlivní kroky nové americké 
administrativy  starý kontinent a kolik úředníků nejen z Bruselu začne ve jménu amerického 
sociálního postkapitalismu znovu a znovu vymýšlet další státní regulace a populistické socialistické 
teze. 
 

Jsme v epoše elektronické komunikace, komunitních webů a mediální masáže. Dnes může leckde 
vyhrát i ten kačer Donald, a možná za méně než 600 mil … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
Předseda sdružení pro bankovní karty  
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
Finanční arbitr České republiky se 
stal členem celosvětové sítě 
finančních ombudsmanů INFSOS 

Finanční arbitr České republiky se stal členem 
prestižní celosvětové sítě finančních ombudsmanů 
(International Network of Financial Services 
Ombudsman Schemes). Tato síť byla založena v roce 
2007 a sdružuje instituce a orgány zřízené za účelem 
mimosoudního řešení sporů na finančním trhu 
v různých zemích světa. Posláním sítě je především 
výměna informací a zkušeností z oblasti způsobů 
mimosoudního řešení sporů v různých státech světa, 
ochrany spotřebitele, informačních technologií, 
přeshraniční spolupráce, školení a trvalého 
vzdělávání, rozvojových příležitostí a tvorby etických 
kodexů. Finanční arbitr České republiky se stal 
novým členem této sítě společně s norskou kanceláří 
pro spory z pojišťovnictví (Norwegian Bureau for 
Insurance Disputes), dánským výborem pro spory 
z pojišťovnictví (Danish Insurance Complaints Board) 
a jihoafrickým ombudsmanem pro tzv. krátkodobé 
pojištění (Ombudsman for Short Term Insurance). 
Mezi další členy této sítě pak patří instituce a orgány 
zřízené za účelem mimosoudního řešení sporů na 
finančním trhu z Austrálie, Rakouska, Botswany, 
Kanady, Dánska, Islandu, Francie, Řecka, Irska, 
Itálie, Nového Zélandu, Norska, Peru, Jižní Afriky, 
Švýcarska, Trinidad a Tobago, Spojeného království a 
USA. Sekretariát sítě je v Austrálii. Finanční arbitr 
České republiky je rovněž členem sítě FIN-
NET,  zřízené při Evropské komisi, která sdružuje 
národní instituce v rámci Evropského hospodářského 
prostoru pro mimosoudní vyrovnání sporů mezi 
spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb. 

Vice na: http://www.financniarbitr.cz 
  

Finanční arbitr České republiky působí od 
1.ledna 2003, a to v rámci harmonizace práva České 
republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č. 
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Hlavním 
posláním finančního arbitra České republiky je 
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního 
vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní 
cestou. Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování 
sporů mezi tzv. převádějícími institucemi (např. 
banky nebo instituce vydávající elektronické platební 
prostředky) a jejich klienty při provádění převodů 
peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní 
formy placení nebo užívání elektronických platebních 
prostředků. Finanční arbitr je kompetentní řešit výše 
uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti 
zákona o finančním arbitrovi a jestliže výše částky, 

která je předmětem sporu nepřesahuje ke dni podání 
návrhu částku 50.000 EUR. Typickým sporem je 
např. neoprávněné použití platební karty při platbě u 
obchodníka, neoprávněný převod v rámci 
internetového bankovnictví, neoprávněný převod 
finančních prostředků z účtu. Do kompetencí 
finančního arbitra naopak nepatří spory např. z 
oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo 
spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy, 
tvořící Evropský hospodářský prostor. Hlavním 
přínosem pro klienty je rychlost rozhodování, 
nezpoplatněné řízení, vysoká znalost problematiky. 
Finančním arbitrem České republiky je s účinností od 
2. ledna 2008 Dr. Ing. František Klufa. 
  
cardmag | rk | fa  
 
 

Společnosti Diners Club Czech a  
Česká energie vydávají společnou  
kartu 
 

Od 1. října 2008 nabízejí společnosti Diners Club 
Czech s.r.o. a Česká energie a.s. svým klientům 
společnou kartu Diners Club/Česká energie. 
 

Jde o spojení klasické charge karty společnosti 
Diners Club International a věrnostního programu 
akciové společnosti Česká energie. 
 
Princip věrnostního programu spočívá v akumulaci 
peněžních prostředků z útrat uhrazených kartou 

Diners Club/Česká energie. V 
praxi to znamená přípis 
částky ve výši 0,4% z každé 
r e a l i z o v a n é  k a r t o v é 
transakce na virtuální účet 
vedený u České energie. Ten 

bude možno použít na úhradu části nákladů za 
energie spotřebované ve firmě či domácnosti. Z 
každé tisícikoruny, uhrazené kartou Diners Club/
Česká energie, bude možno díky virtuálním 
prostředkům svítit stowattovou žárovkou 10 hodin. 
 

„K zavedení zcela nového 
produktu na českém kartovém 
trhu nás motivoval razantní 

nárůst cen energií, který citelně zasahuje do 
firemních i rodinných rozpočtů. Rozhodli jsme se 
proto spojit kompletní nabídku kartových služeb 
společnosti Diners Club Czech a energetický 
věrnostní program, kde si lze stav konta velmi 
snadno promítnout do spotřeby 
energie,“ popsal motivaci 
k zavedení nového produktu 
obchodní ředitel akciové společnosti Česká energie 
Eduard Pálka. 
 

„Po úspěšné kartě Diners Club/ČSA jde o druhý co-
brand produkt českého zastoupení společnosti Diners 
Club International. U prvního sbírají svými 
transakcemi držitelé karty míle na svá konta OK Plus, 
nyní budou mít možnost sbírat kilowatthodiny, a ty 

partner rubriky 
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následně spotřebovat ve své domácnosti či firmě,“ 
přiblížila produkt generální ředitelka společnosti 
Diners Club Czech Eva Kárníková. 
 

Další funkce a přednosti karty  
Diners Club/Česká energie 


Karta Diners Club/Česká energie není vázána na 
žádný bankovní účet a bezúročně lze jejím 
prostřednictvím hradit nákupy do výše měsíčního 
limitu, který může být nastaven až jako neomezený. 
  

Platby kartou Diners Club/Česká energie se hradí k 
25. dni následujícího měsíce na účet  společnosti 
Diners Club Czech. Získat tak lze až 55 dní 
bezúročného období. 
  

V ceně karty Diners Club/Česká energie je zahrnuto 
komplexní cestovní pojištění pro držitele a další tři 
spolucestující osoby. 
  

Společnost Diners Club poskytuje svým držitelům 
úplné zbavení odpovědnosti za zneužití karty při 
blokaci do 48 hodin od její ztráty nebo odcizení. 
  

Držitelé karty Diners Club/Česká energie mají volný 
vstup do letištních VIP salónků zvyšujících komfort 
cestování. 
  

Společnost Česká energie, a.s. je ryze českou 
společností, orientovanou na obchodování s 
elektrickou energií a zemním plynem. Na trhu 
úspěšně působí od roku 2002. Společnost byla 
jedním z prvních privátních obchodníků v ČR, kterým 
byla vydána licence na obchodování s elektrickou 
energií. Aktivně obchoduje s elektrickou energií a 
zemním plynem v maloodběru i velkoodběru. Na trhu 
se orientuje především na malé a středně veliké 
podniky (SME - Small and Medium Enterprises - dle 
definice EU s ročním obratem do cca. 1 mld. CZK.) a 
dále na takzvané síťové klienty, tj. právnické 
subjekty, mající více provozoven nebo kanceláří, 
rozmístěných po území celé České republiky. Více 

informací o společnosti naleznete na  
www.ceskaenergie.cz 
  

Společnost Diners Club International je prvním 
vydavatelem kreditních karet na světě - karta Diners 
Club byla vydána již v roce 1950 v New Yorku. Již od 
roku 1968 byly karty Diners Club akceptovány i 
v tehdejším Československu. Své vlastní zastoupení v 
České republice má společnost Diners Club od roku 
1998. 
  

V současnosti používá kartu Diners Club přes 10,5 
milionu lidí po celém světě. Platit touto kartou mohou 
u více než 14,5 milionu smluvních partnerů ve 200 
zemích. Kromě toho mají držitelé karty Diners Club 
možnost výběru hotovosti v síti více než 1,2 mil. 
bankomatů nebo ve 42 000 pobočkách bank a 
směnáren. Více informací o českém zastoupení 
společnosti naleznete na www.dinersclub.cz 
  

Společná tisková konference obou společností byla 
v úterý 23. září 2008  v salónku restaurace Le Café 
Colonial v Praze 1. Cardmag byl u toho a na tomto 
místě přinášíme snímek, na kterém Eva Kárníková, 
ředitelka DCC a Eduard Pálka, obchodní ředitel České 
energie představují společnou platební kartu  
Diners Club/Česká energie 

cardmag l rk l dcc  

Studie MasterCard: Hlavní město Praha ovlivňuje českou ekonomiku 
nejvíce ze všech krajů i měst ČR  

 

Česká republika již zná výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje, na 
kterém několik měsíců pracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Jedná 
se o českou variantu každoročního globálního žebříčku ekonomicky nejvýznamnějších 
měst MasterCard Worldwide Centers of Commerce.  
 
 

V rámci českého projektu byl také hodnocen kraj hl. m. Praha. Vzhledem k výjimečnému postavení Prahy mezi 
českými kraji a městy, není divu, že ve většině ukazatelů vykazuje nejvyšší úroveň a má pozitivní 
socioekonomický vliv i na celý Středočeský kraj. 
  

Praha, září 2008 - Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Sdružením 
CZECH TOP 100 a developerskou společností ECM, zveřejnila výsledky odborného projektu 
MasterCard česká centra rozvoje. Česká veřejnost má tak nyní k dispozici 
porovnání všech krajů a měst České republiky v oblasti socioekonomické 
úrovně. První místo mezi kraji obsadilo hlavní město Praha s 91,08 
indexními body. Má tak před druhým nejvyspělejším krajem náskok o přibližně 30%. Druhé místo 

s 61,91 body obsadil Středočeský kraj, na třetím místě se v těsném závěsu umístil Plzeňský kraj s 61,58 body.  
 

Pozitivní výsledky  
  

Praha má v ekonomice České republiky specifické postavení, protože vytváří téměř čtvrtinu celostátního HDP. 
„Úroveň HDP Prahy s hodnotou 662 815 Kč na jednoho obyvatele je více než dvojnásobná oproti 
celorepublikovému průměru a dosahuje 167% průměru evropské sedmadvacítky,“ uvedl Ing. Ján Čarný, generální 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.  
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„Praha je podle výsledků projektu MasterCard česká centra rozvoje krajem a městem s nejvyšší 
socioekonomickou úrovní v ČR. Jedním z hodnocených indikátorů, ve kterém Praha dosáhla výborných výsledků, 
je indikátor atraktivity města pro zahraniční turisty. Tento závěr je velmi pozitivní tím spíše, že s rostoucí silou 
české koruny se Praha stává pro cizince poměrně drahou destinací. Připravujeme proto nejrůznější projekty, které 
mají zahraničním turistům pobyt v Praze zpříjemnit,” řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. 
  

Pro hlavní město je také typická nízká míra nezaměstnanosti, která v roce 2007 činila pouhých 2,5%. Praha je 
navíc největším krajským trhem práce. Na jedno volné pracovní místo zde připadne pouhých 0,6 uchazečů.  
  

Město Praha se mimo jiné vyznačuje i vysokou mírou kvalifikace pracovní síly. V Praze žije v tuto chvíli více než 
čtvrtina vysokoškolsky vzdělané populace ČR. Z průzkumu, který probíhal mezi českými vysokoškoláky v rámci 
projektu MasterCard česká centra rozvoje na jaře letošního roku, vyplynulo, že po ukončení studií chce v Praze 
pracovat více než 45% studentů. „Studenti významně preferují Prahu také z toho důvodu, že je zde nejvyšší 
nejčastější hodinový výdělek a to jak v sektoru veřejném, tak soukromém. Ve veřejném sektoru to byla za rok 
2007 částka 141,91 Kč/hod a v soukromém sektoru dokonce 144,36 Kč/hod,“ dodává Ján Čarný.  
  

Příležitosti  
  

Praha je také velmi významným výzkumným centrem ČR. Na 1000 obyvatel zde připadá necelých deset 
výzkumných pracovníků.  
  

Velmi zajímavé jsou také indikátory střední délky života mužů i žen. V obou případech Praha zaznamenává 
nejvyšší hodnoty mezi kraji, pro muže je to 75,21 let a pro ženy 80,36 let.  
  

„Podle ukazatelů zkoumaných ve studii MasterCard česká centra rozvoje jsou v současnosti pro Prahu největším 
problémem měrné emise SO2. Podle tohoto indikátoru se Praha s hodnotou 4,43 tun na km2 za rok 2006 řadí na 
4. nejhorší místo mezi kraji,“ prozradil prof. RNDr. René Wokoun, CSc., vedoucí katedry regionálních studií a 
ředitel Střediska regionálních a správních věd VŠE, vedoucí metodického týmu MasterCard česká centra rozvoje.  
  

„Velké rezervy má Praha také v počtu sportovních zařízení na 10. tis. obyvatel. V roce 2006 připadalo na 10 tis. 
obyvatel pouze 0,51 sportovišť, což je nejméně ze všech českých krajů,“ dodává René Wokoun.  
  

Žebříček nejvýznamnějších měst v ČR 
  

V rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje byla kromě krajů hodnocena také nejvýznamnější česká města. 
Praha samozřejmé s hodnotou 86,1 indexního bodu vévodí i žebříčku socioekonomicky nejvyspělejších měst ČR. 
Mezi městy zaujímá první místo například v množství podnikatelských subjektů registrovaných ve městě. Ke konci 
roku 2006 byl počet podnikatelských subjektů registrovaných v Praze roven 437 882. 
  

Metodika projektu MasterCard česká centra rozvoje 
  

Projekt MasterCard česká centra rozvoje navazuje na úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide Centres of 
Commerce a analyzuje česká města a kraje podle komplexní metodiky připravené expertním týmem Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 
  

Cílem bylo, aby koncept a metodika vycházely z globální studie, avšak byly přizpůsobeny podmínkám na českém 
trhu. Projekt byl realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a analyzuje 14 krajů a 24 
nejvýznamnějších měst v ČR. 
  

Jednotlivé kraje a města byla vzájemně srovnávána podle následujících 6 specifických kategorií složených z více 
než 40 indikátorů: zhodnocení intervencí veřejného sektoru, ekonomická stabilita, investiční atraktivita, finanční 
toky, business centra, technologická vyspělost a kvalita života. Ukazatele jsou zaměřeny tak, aby měly vypovídací 
hodnotu v dlouhodobém horizontu.  
  

Více informací na www.centrarozvoje.cz  
 
Studie MasterCard česká centra rozvoje odhaluje, jak si stojí jednotlivé 
kraje ČR 

  

Měsíc před krajskými volbami zveřejnila společnost MasterCard výsledky nezávislé socioekonomické analýzy 14 
krajů ČR a jejich vlivu na tuzemskou ekonomiku 
  

Česká republika již zná výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje, který je 
národní modifikací každoročního globálního žebříčku ekonomicky nejvýznamnějších světových měst 
MasterCard Worldwide Centers of Commerce. V rámci českého projektu, který byl realizován pod 
záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, bylo hodnoceno 14 krajů ČR a 24 nejvýznamnějších českých 
měst. 

  

Praha, září 2008 - Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Sdružením 
CZECH TOP 100 a developerskou společností ECM, zveřejnila výsledky odborného 
projektu MasterCard česká centra rozvoje. Veřejnost má tak nyní k dispozici porovnání 
všech krajů a vybraných měst České republiky v oblasti socioekonomické úrovně. 
Komplexní metodika projektu hodnotila české kraje a města podle více než 40 ukazatelů. 
Bližší informace o metodice jsou uvedeny níže.  
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„Ke zrodu projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide Centres of 
Commerce, která zkoumá strategické postavení jednotlivých metropolí ve světové ekonomice. Tento globální 
projekt, který každým rokem vzbuzuje pozornost jak hodnocených měst, tak také investorů, veřejnosti a médií, 
nás přivedl k myšlence připravit obdobný projekt zaměřený na kraje a města českého státu,“ uvedl Ing. Ján 
Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. „Věřím, že závěry studie 
MasterCard česká centra rozvoje, představují nový nezávislý informační zdroj, který přinese laické i odborné 
veřejnosti zajímavé informace a souvislosti týkající se České republiky,“ dodává Ján Čarný. 
 

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje - analýza krajů 
  

První místo mezi kraji obsadilo hlavní město Praha s 91,08 indexními body, druhý je Středočeský kraj (61,91 
bodů) a na třetím místě se v těsném závěsu umístil Plzeňský kraj (61,58 bodů). Žebříček uzavírají kraje 
Moravskoslezský (54,34 bodů), Karlovarský (51,78 bodů) a Ústecký (51,06 bodů). Bodové ohodnocení i výsledné 
pořadí krajů ukazuje Tabulka I.  
  

„Praha je podle výsledků projektu MasterCard česká centra rozvoje krajem a městem s nejvyšší 
socioekonomickou úrovní v ČR. Jedním z hodnocených indikátorů, ve kterém Praha dosáhla výborných výsledků, 
je indikátor atraktivity města pro zahraniční turisty. Tento závěr je velmi pozitivní tím spíše, že s rostoucí silou 
české koruny se Praha stává pro cizince poměrně drahou destinací. Připravujeme proto nejrůznější projekty, které 
mají zahraničním turistům pobyt v Praze zpříjemnit,” řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. 

  

Nejzajímavější závěry studie - tři vítězné kraje 
  

Výjimečné postavení Prahy (1. místo) mezi českými kraji a městy potvrzuje většina ukazatelů. Praha dosáhla 
prvního místa u více než poloviny hodnocených indikátorů a navíc má pozitivní socioekonomický vliv i na celý 
Středočeský kraj. Praha má v ekonomice České republiky specifické postavení, protože vytváří téměř čtvrtinu 
celostátního HDP. Úroveň HDP Prahy s hodnotou 662 815 Kč na jednoho obyvatele je více než dvojnásobná oproti 
celorepublikovému průměru a dosahuje 167% průměru evropské sedmadvacítky.  
  

V porovnání jednotlivých ukazatelů si Středočeský kraj (2. místo) stojí výborně: těží zejména z blízkosti 
ekonomicky silné Prahy. Středočeský kraj je migračně nejatraktivnějším krajem České republiky. Mezi roky 2000 a 
2007 byl zaznamenán až 5% nárůst počtu obyvatel, což je nejvyšší hodnota mezi českými kraji. Tento trend se 
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také odráží v počtu dokončených bytů na tisíc obyvatel, který poukazuje za rok 2006 na 5,11 bytů na tisíc 
obyvatel, což je opět nejvyšší hodnota mezi kraji. 
  

Na dotažení Středočeského kraje stačí Plzeňskému kraji (3. místo) se ziskem 61,58 bodů pouhých 0,33 bodu. 
Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními českými kraji druhé nejvyšší úrovně HDP na obyvatele. Zatímco hodnota 294 
501 Kč HDP na jednoho obyvatele přisuzuje Plzeňskému kraji druhé místo hned za Prahou, tak ve vývoji HDP ve 
stálých cenách Plzeňský kraj Prahu dokonce předstihl. 
  

"Strategie regionálního rozvoje ČR vytváří východiska pro řešení regionálních problémů České republiky. 
Ministerstvo bude věnovat v budoucnosti více pozornosti rozvoji venkova a rozvoji malých obcí. Realizací 
regionálního výzkumu jsou vytvářeny předpoklady k eliminaci výrazných regionálních rozdílů. České regiony musí 
vedle státní intervence a financování ze zdrojů EU zaměřit svoji pozornost na využívání vlastních endogenních 
zdrojů," uvedl RNDr. Josef Postránecký, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 
  

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje - analýza měst 
  

V rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje bylo kromě krajů hodnoceno také 24 nejvýznamnějších českých 
měst. Bodové ohodnocení i výsledné pořadí měst ukazuje Tabulka II.  
  

Nejzajímavější závěry studie - tři vítězná města 
  

Praha (1. místo) s hodnotou 86,1 indexního bodu vévodí i žebříčku socioekonomicky nejvyspělejších měst ČR. 
Mezi městy zaujímá první místo například v množství podnikatelských subjektů registrovaných ve městě. Ke konci 
roku 2006 byl počet podnikatelských subjektů registrovaných v Praze roven 437 882. 
  

Ve sledovaných ukazatelích potvrzuje Brno (2. místo) pověst druhého nejvýznamnějšího socioekonomického 
centra v zemi. Velký potenciál pro něj představuje diverzifikovaná ekonomika s výrazným zastoupením 
zahraničních investorů. Jisté mezery jsou v profilaci a propagaci města – aktivnější přístup by mohl posílit 
mezinárodní povědomí a znalost města.   Jedním z dlouhodobých cílů města je vylepšení jeho image cílenou a 
efektivní propagací.   
  

Ostrava (3. místo) dříve nazývaná „černé srdce“ republiky, dnes patří mezi nejvýznamnější centra České 
republiky. Podle počtu podnikatelských subjektů se řadí dokonce na druhou příčku hned za Prahu. 
  

„Ostrava je centrem, které je zařazeno do podpory v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti. Navíc Ostrava leží v území se soustředěnou podporou státu. Město tedy může pro realizaci svých 
rozvojových aktivit čerpat prostředky jak z národních zdrojů, tak ze strukturálních fondů EU,“ uvedl prof. Ing. 
Richard Hindls CSs., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Pod dozorem pana Hindlse zpracoval metodický tým 
VŠE výsledky projektu MasterCard česká centra rozvoje.  
  

Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje - analýza ČR 
 

Z analýzy krajů a měst vyplynuly silné a slabé stránky rozvoje České republiky jako celku. 
  

Silné stránky rozvoje ČR: 
  

kvalifikovaná, adaptabilní a relativně levná pracovní síla; 
  

vybudování množství výrobních kapacit na základě přímých zahraničních investic a úspěšný rozvoj malého a 
středního podnikání; 
  

dostatečně hustá regionální síť silnic a železnic a dobrá úroveň telekomunikační sítě; 
  

vyhovující síť zařízení pro kulturní a osvětové aktivity; 
  

trvalé investice do ochrany životního prostředí; 
  

přírodní a kulturně historický potenciál pro cestovní ruch. 
  

Slabé stránky rozvoje ČR: 
  

obtížné podmínky pro vznik nových podnikatelských subjektů a rozvoj stávajících malých a středních podniků; 
  

nedostatek komplexních služeb pro podnikatele a investory; 
  

nedostatečná dopravní obslužnost okrajových částí regionů; 
  

růst rizikových skupin obyvatelstva, nejen ve městech, ale i na venkově; 
  

zaostávající vybavenost pro likvidaci tuhých i splaškových odpadů; 
  

nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky; 
  

dlouhodobě narůstající nedostatek pracovních příležitostí na venkově; 
  

nedostatečná úroveň materiální základny cestovního ruchu a jeho nízké využívání pro ekonomický a sociální 
rozvoj obcí a regionů. 
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„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na tak zajímavém projektu, jakým projekt MasterCard česká centra 
rozvoje bezesporu je. Jako přední společnost podnikající v oblasti nemovitostí jak na zahraničních trzích, tak 
především v České republice potřebujeme aktuální informace o situaci v lokalitě, v níž chceme investovat. 
Nezávislé detailní hodnocení investiční atraktivity měst a krajů, jež tento projekt přináší, je pro nás velice cenným 
zdrojem informací a pomáhá nám porovnat potenciál daných lokalit a jejich výhody. Věříme, že projekt přinese 
zajímavé informace všem zúčastněným stranám,“ uvedla Ing. Jana Žejdlíková, Executive Vice-President Business 
Unit Česká republika společnosti ECM. 
  

Metodika projektu MasterCard česká centra rozvoje 
  

Projekt MasterCard česká centra rozvoje navazuje na úspěšnou světovou studii MasterCard Worldwide Centres of 
Commerce a analyzuje česká města a kraje podle komplexní metodiky připravené expertním týmem Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 
  

Cílem bylo, aby koncept a metodika vycházely z globální studie, avšak byly přizpůsobeny podmínkám na českém 
trhu. Projekt byl realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a analyzuje 14 krajů a 24 
nejvýznamnějších měst v ČR. 
  

Jednotlivé kraje a města byla vzájemně srovnávána podle následujících 6 specifických kategorií složených z více 
než 40 indikátorů: zhodnocení intervencí veřejného sektoru, ekonomická stabilita, investiční atraktivita, finanční 
toky, business centra, technologická vyspělost a kvalita života. Ukazatele jsou zaměřeny tak, aby měly vypovídací 
hodnotu v dlouhodobém horizontu.  
  

Více informací na www.centrarozvoje.cz 
  
cardmag l rk l ogilvy  

Ján Čarný se stal generálním ředitelem DIRECT Pojišťovny 

  

Od 1. listopadu působí v pozici generálního ředitele DIRECT Pojišťovny Ján Čarný (49). V této funkci vystřídal 
dosavadní generální ředitelku Zdenku Pelikánovou, která bude nadále působit v mezinárodní skupině Intouch 
Insurance Group (akcionář DIRECT Pojišťovny) jako konzultantka. J. Čarný přišel ze společnosti MasterCard 
Europe, kde působil na pozici generálního ředitele pro ČR, Slovensko a Ukrajinu.  
 
cardmag l rk  
 
Personální změny ve vedení společnosti MasterCard Europe pro ČR a SR 

  

Od 1. listopadu je pověřený pozicí generálního ředitele společnosti MasterCard Europe pro ČR a Slovensko Pavel 
Javorský. Pavel Javorský je absolventem elektrotechnologie na ČVUT FEL. V bankovním sektoru působil 17 let na 
různých řídicích pozicích v bankách v ČR (ČSOB, Komerční banka, ING Bank resp. VÚB). Ve společnosti 
MasterCard Europe působí od roku 2005 na pozici Senior Account Manager pro český trh.  
 
cardmag l rk  
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Sloučení bank v USA ovlivní i trh  
karet 
 

Sloučení Bank of America a Merrill Lynch ovlivní 
trh debetních karet v USA 
 

První reakce na majetkové přesuny po zemětřesení 
na Wall Streetu naznačují - podle konzultační firmy 
TowerGroup - že získání banky Merrill Lynch bankou 
Bank of America neovlivní jen makléřské odvětví a 
kapitálové trhy, ale bude mít důsledky i na retail a 
zejména debetní karty. B of A získá specielní vrstvu 
klientů, které majetek mají alespoň v hodnotě 
500 000 USD.  
 

Banka Merrill Lynch (www.ml.com) rozpoznala 
výhody kartového debetního produktu s vlastním 
logem a zahrnula jej do svého dobře prodávaného 
Cash Management účtu. Inovativně začlenila 
schopnost nabídnout debetní karty se zpožděným 
účtováním, které představují účet krátkodobého 
úvěru, který se vyrovnává z majetkového a 
makléřského účtu. Tyto produkty poskytují 
krátkodobé nízko úročené nebo bezúročné půjčky až 
do zúčtování. Navíc věrnostní program Merrill Lynch 
cílí na bohaté jednotlivce s využitím nového přístupu, 
zvyšuje úvěrovou kupní sílu držitele karty podle 
kumulativní úrovně limitu útraty možných plateb, 
obdobně jako u milage programů leteckých 
společností.  
 

Banka Bank of America tak získává prospěch více z 
inovace produktu než ze získaného objemu nových 
klientů. Jiní velcí vydavatelé karet pro bohaté klienty 
- včetně Citibank, JPMorgan Chase, a Wells Fargo — 
budou muset přehodnotit své nabídky pro zachování 
svého postavení. Největší tlak zřejmě pocítí 
společnost American Express, a to na svou kartu 
Accolades zacílenou na stejnou skupinu.  
 

Bank of America také přidá ke svému dosud 
zpracovávanému objemu debetních karet ve výši 120 
mld. USD další debetní transakce ve výši 13 mld. 
USD. Před akvizicí, Bank of America zpracovávala 
dvakrát větší objem než banka Wells Fargo, druhý 
největší vydavatel karet v USA, a téměř trojnásobek 
objemu v Citibance.  
 

Koupě banky   Wachovia  společností  Citigroup 
a  převzetí banky   Washington Mutual   bankou JP 
Morgan Chase.  
 

Trh karet také ovlivní přesun aktiv a depozit banky 
Washington Mutual bankou JP Morgan Chase a 
banky Wachovia CITI bankou; očekává se významný 
rozvoj kreditního a debetního obchodování obou 
bank.  
 

Chase (zaujímá 2. místo mezi VISA a MasterCard 
vydavateli v USA v objemu pohledávek z kreditních 
karet) přebírá 85% VISA portfolia od WaMu 
(zaujímala 7. místo) a zvýší si objem pohledávek o 
17%. Chase zřejmě bezprostředně nezmění brand 
kreditních karet z WaMa portfolia 13 mil. karet; tyto 

Visa payWave se šíří po Evropě  

  

bezkontaktní platby jsou nyní testovány ve 
Švýcarsku  
  

31.října 2008, Londýn, Praha. Credit Suisse, 
PostFinance, Swisscard, Swisscom 
a Telekurs Multipay spustili ve 
spolupráci se společností Visa 

Europe ve Švýcarsku pilotní projekt, jehož cílem je 
vyzkoušet řešení Visa payWave, kdy zákazníci platí 
kartou v kombinaci s mobilním telefonem. Pilotní test 
odstartoval v září a zaměstnanci partnerských 
institucí budou po několik měsíců testovat 
využitelnost nabízených služeb. Pokud bude test 
úspěšný, budou kontaktní platby ve Švýcarsku 
zavedeny.  
  

"Z mobilních telefonů se staly multifunkční nástroje, 
které jsou dnes významnou součástí našich životů," 
říká viceprezidentka pro inovace ve společnosti Visa 
Europe Sandra Alzettová. "Naše projekty, které 
implementujeme po celé Evropě, ukazují na silnou 
poptávku po platebních řešeních, při nichž bude 
možné používat mobilní telefony. Zároveň nám 
výsledky testů ukazují, že spotřebitelé jsou ochotni 
přijímat moderní platební metody, pokud jsou rychlé, 
pohodlné a bezpečné." 
  

Technologie Visa payWave je postavena na 
rádiových vlnách NFC (Near Field Communication), 
které podporují některé mobilní telefony. Právě tato 
technologie zajišťuje výměnu platebních dat mezi 
mobilním telefonem a kartou nebo speciální čtečkou 
v obchodě. Zákazník pak jen mávne kartou nebo 
mobilním telefonem před touto čtečkou a platba se 
automaticky provede – takovýmto způsobem je 
možné hradit částky až do výše 25 EUR, přičemž není 
nutné kartu protahovat terminálem nebo ji do něho 
vkládat. Služba byla vyvinuta s cílem urychlit 
transakce, které se obvykle platí hotovostí. Pro 
zvýšení bezpečnosti jsou uživatelé čas od času 
vyzýváni, aby zadali PIN karty nebo mobilního 
telefonu.  
  

"Švýcarsko představuje z hlediska mobilních plateb 
velký potenciál a nabízí vynikající příležitosti využít 
těch nejnovějších, nejpokročilejších technologií. 
Tento pilotní projekt je dalším důkazem o tom, že 
pilotní řešení nabízená společností Visa jsou v Evropě 
stále rozšířenější. Také je významným krokem ke 
spuštění této služby ve Švýcarsku," dodala Sandra 
Alzettová. 
  

Komerční služby a pilotní projekty Visa payWave byly 
spuštěny ve Velké Británii, Francii, Turecku, Polsku, 
Itálii a Švýcarsku. Pilotní projekt ve Švýcarsku byl 
spuštěn po úspěšném ukončení stejných pilotních 
testů ve Velké Británii, Francii a Španělsku.  
 
cardmag | rk | mmd  
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11. místo mezi americkými vydavateli debetních 
karet s 5,5 mil. MasterCard karet) zaujme převzetím 
Wachovia 3. místo. Roční útrata u obchodníků na 
debetní karty Citi nyní přesahuje 50 mld. USD.  
 

V bezprostřední budoucnosti nedojde ke změně 
brandů karet. Jedním z faktorů je, že Wachovia byla 
převzata koupí, nikoli jako zkrachovalá instituce, a 
její smlouvy s asociacemi zůstanou v platnosti. U 
zkrachovalé banky Washington Mutual došlo 
k převzetí  aktiv a depozit z nezbytnosti (zasahoval 
Úřad dohledu na záložnami), a její smlouvy 
s asociacemi tak mohou doznat změn.  
 

O velikosti zásahu do amerického trhu karet 
největších vydavatelů podávají přehled statistiky.  

karty představují největší debetní MasterCard 
portfolio v USA a u obchodníků generují více než 35 
mld. USD transakcí s podpisem (17% celého objemu 
MC transakcí). U banky Chase, která má vlastní 
portfolio 15 mil. debetních karet, tvoří VISA karty 
92%.  
 

Konverzí debetních karet banky WaMu by 
dvojnásobilo objem výdajů na VISA karty banky 
Chase u obchodníků. Nicméně WaMu má smlouvu 
s MasterCardem na debetní karty do roku 2010.  
 

Citi (zaujímá 3. místo ve VISA/MasterCard 
pohledávkách) přebírá 100% VISA portfolia od banky 
Wachovia (zaujímala 17. místo) a zvýší si objem 
pohledávek o 2%. U debetních karet Citi (která má 

Kupující Mld. USD Získaná banka Mld. USD Mld. USD 

Bank of America 451,76 + Merrill Lynch 10,44 = 462,20 

JPMorgan Chase 374,27 + Wash. Mutual 84,57 = 458,84 

American Express 445,32 -   = 445,32 

Citigroup 240,58 + Wachovia 65,83 = 306,41 

Objem plateb u obchodníků 

Údaje za rok 2007; zahrnuje kreditní, debetní a předplacené karty. 
  
 
Pohledávky za všeobecnými kreditními kartami U.S.  

Kupující Mld. USD Podíl Získaná banka Mld. USD Podíl Mld. USD Podíl 

JPMorgan Chase 150,46 17,7% + Wash. Mutual 27,24 3,2% 177,70 20,9% 

Bank of America 164,19 19,4% + Merrill   Lynch 0,00 0,0% 164,19 19,4% 

Citigroup 110,57 13,0% + Wachovia 2,05 0,3% 112,62 13,3% 

Údaje za rok 2007 
  
 cardmag | ft | podle Tower Group | Nilson Report  

Nejen země BRIC: nový průzkum společnosti MasterCard seřadil 65 měst, 
která táhnou růst rozvíjejících se trhů.  

 

Na špičku žebříčku pronikla jihoafrická a maďarská města  
 

Praha, říjen 2008   
 

Výraz "BRIC" se do slovníku globálních ekonomů a předních manažerů dostal v roce 2001, kdy se ve světě 
ekonomiky vynořily Brazílie, Rusko, Indie a Čína jako dosud nedotčené trhy pro investice a 
rozvojové projekty. Aktuálně vydaná studie od společnosti MasterCard Worldwide nazvaná 
Worldwide Centers of Commerce™: Emerging Markets Index (Světová obchodní centra: index 
rozvíjejících se trhů) přináší cenný pohled na pětašedesát světových metropolí, které jsou motorem 
růstu v těchto čtyřech výkonných ekonomikách a v dalších asi třech desítkách rozvíjejících se trhů 

(Města Česká republiky a Slovenska nebyly v rámci tohoto Indexu hodnocena).  
 

"Věřím, že tato studie přispěje českým podnikům ke snazší orientaci v neustále se měnícím globálním světě. Index 
rozvíjejících se trhů poukazuje na specifika rozvojových zemí všech kontinentů, a může sloužit jako nezávislý 
poradce českých podniků například při expanzi do zahraničí, nebo outsourcingu zahraničních služeb," uvedl Ján 
Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Letos v létě jsme 
zveřejnili studii MasterCard česká centra rozvoje, která je založena na podobném principu jako globální index, ale 
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je zaměřena na česká města a kraje. Její závěry jsou veřejně dostupné na www.centrarozvoje.cz." 
 

Světová studie hodnotí města z osmi úhlů souvisejících s podnikatelským klimatem, politickým prostředím, 
ekonomickým růstem, kvalitou života a vzdělaností a současně zkoumá atraktivní globální a regionální 
ekonomické trendy, které z těchto měst dělají budoucí rozvojové regiony. Mezi nejdůležitější závěry studie patří: 
 

* Jedničkou mezi rozvíjejícími se trhy je celkově Čína, která obsadila v první třicítce hodnocených měst celých 
patnáct příček, přičemž Šanghaj a Peking zaujaly první, respektive druhé místo.  
 

* Na celkovém třetím místě se umístila Budapešť. Této metropoli pomohlo, že Maďarsko začalo jako první 
východoevropský stát po studené válce obchodovat se západními zeměmi .  
 

* Jižní Afrika má v žebříčku nejvíce měst ze všech zemí mimo BRIC, což by mohlo znamenat, že Afrika vstupuje 
do éry růstu na globálním trhu.  
 

* latinskoamerická města zaujala čtyři z prvních deseti pozic, přičemž mezi nejlepší padesátkou se umístilo pět 
brazilských měst.  
 

"V době dynamických změn globální ekonomiky roste význam rozvíjejících se trhů a měst, která je táhnou, pro 
celosvětový ekonomický růst," uvedl Walt Macnee, prezident divize globálních trhů společnosti MasterCard 
Worldwide. "Index rozvíjejících se trhů přesně ukazuje, které metropole jsou v čele této nové fáze globálního 
obchodování, a zkoumá jejich rozmanité a odlišné charakteristiky, jež tak lákají společnosti usilující o expanzi na 
rozvíjejících trzích."  
 

"Globalizace je ekonomická realita dneška – kapitál, talent, technologie a dokonce i duševní vlastnictví dnes už 
bez překážek plynou přes hranice a mezi národy," řekl Dr. Michael Goldberg, ředitel programu MasterCard 
Worldwide Centers of Commerce™. "Města v rozvíjejících se trzích z globalizace přirozeně těží a postupně budou 
hrát čím dál tím významnější úlohu v celosvětovém obchodu. Rozvíjející se země mohou společnostem nabídnout 
jedinečné a atraktivní příležitosti k zajištění prosperity v měnícím se ekonomickém prostředí."  
 

Index, který sestavila skupina devíti nezávislých expertů v oboru ekonomie, sociologie a urbanistických studií, je 
součástí širšího programu MasterCard Worldwide Centers of Commerce™, což je globální iniciativa zkoumající 
úlohu měst při plnění kritických funkcí propojujících světové trhy a obchod. Plné znění zprávy je k dispozici na 
adrese www.mastercardworldwide.com/insights.  
 

Nejdůležitější zjištění 
 

Jihovýchodní Asie, Střední východ a Afrika 
 

Čínská města dominují indexu. S patnácti městy v první třicítce a čtyřmi v první desítce (Šanghaj na první 
příčce, Peking na druhé, Kanton na šesté a Šenzen na desáté) trumfla Čína všechny ostatní země, které mají 
v žebříčku své zástupce. Čínská města se umístila v první světové desítce v oblastech souvisejících s 
podnikatelským klimatem, ekonomickým růstem a obchodní propojeností a zaujala všechna místa v první desítce 
v oblastech souvisejících se vzdělaností a IT gramotností. Na umístění měst měla velký vliv síla čínské ekonomiky, 
ale také vizionářské vedení Šanghaje, která je už dnes klíčovým světovým obchodním centrem.  
 

Světovou velmocí outsourcingu je Indie druhá hned za Čínou. Do indexu se dostalo osm indických měst, 
což je po Číně druhý nejvyšší počet ze všech zemí. Indickou jedničkou je Bombaj, která i celkově zaujala první 
pozici v důležitém aspektu souvisejícím s finančními trhy. Výborné umístění v oblasti bezpečnosti a rizika a 
obchodní propojenosti odráží kvalitní vedení měst jako Čenaj, z něhož se stalo světové centrum automobilového a 
filmového průmyslu.  
 

Brána kontinentu - Jihoafrická republika na vzestupu. S největším počtem měst v indexu mimo země BRIC 
ukazuje Jihoafrická republika svou sílu, za níž stojí její postupné otevírání se západním produktům, službám a 
společnostem. Jihoafrická republika je nepochybně místem, kde hledat nové obchodní příležitosti.  
 

Latinská Amerika a Karibik 
 

V čele regionu stojí stabilní a bezpečné Santiago. Santiago s nejvyšším skóre v aspektech souvisejících 
s ekonomickou stabilitou, podnikatelským klimatem a kvalitou městského života se umístilo celkově na pátém 
místě, nejvýše mezi regionálními konkurenty.  
 

Na zdroje bohatá Brazílie vede skupinu zemí BRIC. V první padesátce se umístilo pět rychle rostoucích 
brazilských metropolí. Mezi nimi je i Sao Paulo (celkově dvanácté), které je v první desítce v oblastech 
souvisejících s objemy na finančním trhu a obchodní propojeností.  
 

Santo Domingo je jediným městem z Karibských ostrovů v indexu. Toto město, které dosáhlo 51. pozice, 
se profiluje jako významné středisko nejen pro Karibskou oblast, ale i pro Střední Ameriku a sever Jižní Ameriky, a 
určitě stojí za to sledovat jeho další rozvoj.  
 

Evropa 
 

Obchodní dědictví posunulo Budapešť na celkové třetí místo. Budapešť, podle Indexu jednička 
v oblastech týkajících se kvality života a rizika a bezpečnosti, rovněž patří do první desítky díky svému 
ekonomickému a obchodnímu prostředí a podnikatelskému klimatu. Maďarská metropole patřila mezi první 



 
 

 

cardmag no 4/08                                                                                                16                                                                                                        © 2008         

 

 

východoevropská města, která po skončení studené války začala obchodovat se Západem, a dodnes z toho těží.  
 

Kde se Západ setkává s Východem - rychle rostoucí Istanbul určitě stojí za pozornost. Istanbul, 
zaujímající čelní příčky v oblastech finančních trhů a kvality života, patří také mezi první desítku v hodnocení 
obchodní propojenosti. Je výkladní skříní rychle se rozvíjející země s výhodnou polohou a snadným přístupem na 
řadu rychle rostoucích trhů.  
 

Moskva, nejlépe hodnocené město Ruska co se týče obchodní propojenosti, patří v celkovém 
hodnocení mezi nejlepších patnáct. Moskva, která skončila celkově čtrnáctá a patří do první světové pětky 
v oblastech týkajících se letecké osobní dopravy, objemu nákladní dopravy a dalších měřítek obchodní 
propojenosti, je nejlepším ruským městem v indexu. 
 

Tabulka 10 nejlépe hodnocených měst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Studie MasterCard Worldwide Centers of Commerce: Emerging Markets Index 

 
Použitá metodika 
 

The MasterCard Worldwide Centers of Commerce™: Emerging Markets Index vychází z průzkumů skupiny devíti 
nezávislých odborníků v oborech ekonomie, urbanistického vývoje a sociologie z předních světových 
akademických a výzkumných institucí, v jejímž čele stanul Michael Goldberg, ředitel programu MasterCard 
Worldwide Centers of Commerce.  
 

Při tvorbě indexu odborníci nejdříve určili 65 měst z celého světa, která splnila přísná výchozí kritéria. Města pak 
byla hodnocena v těchto osmi aspektech:  


          ekonomické a obchodní prostředí 
          ekonomický růst a rozvoj 
          podnikatelské prostředí 
          prostředí finančních služeb 
          obchodní propojenost 
          vzdělání a IT konektivita  
          kvalita městského života 
          rizika a bezpečnost. 
 

Při určování pořadí se uvažovala celá řada pečlivě vážených relevantních ukazatelů a dílčích ukazatelů, které 
reprezentovaly dostupná data týkající se jednotlivých aspektů. Skóre každého města vychází z celkem osmi 
aspektů zahrnujících 65 ukazatelů a 89 dílčích ukazatelů, což zásadně překonává tradiční měřítka používaná při 
tvorbě světových žebříčků finanční a obchodní aktivity. 
 
cardmag l rk l ogilvy 

Pořadí Město Země Hodnota 

1. Šanghaj Čína 66,01 
2. Peking Čína 62,35 
3. Budapešť Maďarsko 58,82 
4. Kuala Lumpur Malajsie 58,63 
5. Santiago de Chile Chile 57,76 
6. Kanton Čína 56,98 
7. Mexico City Mexiko 56,85 
8. Varšava Polsko 56,77 
9. Bangkok Thajsko 56,74 
10. Šen-čen Čína 55,47 

www.      .cz 
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službě přidalo více než 
7 000 obchodních míst. 
Visa karty, umožňující tuto 
službu, jsou označeny 
symbolem Visa Ready Link 
a zapojení obchodníci 
používají symbol stejný 

symbol k označení prodejen. 
  

V září 2008 VISA ohlásila rozšíření možností dobíjení 
předplacených karet u bankomatů finančních 
institucí, které již nemusejí nutně používat obálky. 
Vložená hotovost (nebo šek) je použita k dobití karty, 
se vším pohodlím a bezpečností. Systém VISA je tak 
připraven na snadnou a bezpečnou alternativu pro 
držitele karet a přispěje k růstu segmentu 
předplacených karet.  
 
cardmag | ft 

Předplacené karty Visa Ready Link  
lze dobíjet také u bankomatů 

  

P ředp l a cené  ka r t y  s l ou ž í 
zákazníkům, kteří nemohou získat 
přístup ke kreditní kartě nebo 

vůbec nemají běžný účet či se spoléhají při 
každodenních platbách výhradně na hotovost (např. 
starší lidé, mobilní pracovníci). V USA tato skupina 

představuje potenciál 80 miliónů 
spotřebitelů. Pro tyto klienty VISA 
zavedla systém předplacených karet 
Visa Ready Link. Jejich opětovné 
dobíjení je možné u terminálů 

obchodníků, kdy zákazník předá hotovost a 
předplacená karta se v terminálu dobije. Od spuštění 
systému Visa Ready Link v roce 2006, se k této 

podíl výrobců platebních karet ve světě v roce 2007 

zbytek 30,3%

abn 5,6%

versatile 7,1% cpi 7,2% oberthur 8,9% perfect 8,9%

gemalto 13,9%

g & d 14,1% g & d

gemalto

perfect

oberthur

cpi

versatile

abn

zbytek

grafika cardmag l data nilson report © 2008
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KARTY V ČÍSLECH 
Bankomaty ve světle čísel  

 

Údaje posledního průzkumu společnosti Retail Banking Research (RBR) nabourávají představu finančních 
odborníků (včetně autora) o rychlém přechodu k „bezhotovostní společnosti”, podporované např. rychlým 
rozvojem předplacených či bezkontaktních karet pro drobné platby (příkladem budiž chvatně zaváděná Opencard 
pražského Dopravního podniku). Analýza dat ze 170 zemí potvrzuje, že celosvětový trh bankomatů rostl rychleji 
než kdykoli dříve.  
 

Počet instalovaných bankomatů ve světě se zvyšuje rychleji, jak se stále další státy zapojují do světových 
platebních systémů. Z průzkumu RBR vyplývá roční přírůstek bankomatů a jejich celkové počty.  
 
 

 
Významný je odhad v horizontu 5 let, kdy má být instalováno na  2,5  miliónů bankomatů. Odhad vychází z 
průzkumu a podle odhadů vydavatelů podle jednotlivých let. Dynamický nárůst je zachycen v tabulce. Mezi 
největší výrobce bankomatů patří společnosti NCR, Wincor a Diebolt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dokreslení uveďme situaci v zemi, kde je nejvyšší počet platebních karet na obyvatele (2,4 kreditní a 1,6 
debetní karty), citujme ze zprávy společnosti APACS „The Way We Pay 2007: UK Cash and Cash Machines”: podíl 
hotovosti vydané z bankomatů na celkovém množství vyplacené hotovosti se v průběhu uplynulých 10 let téměř 
zdvojnásobil – z 34% v roce 1996 na 65% v roce 2006. Ve Velké Británii je dnes přes 60 000 bankomatů.  
 

Dominance pěti států 
 

Nejrychlejší růst probíhal pochopitelně na rozvíjejících trzích v důsledku zlepšujících se ekonomických podmínek a 
významným investicím do bankovní technologie. Nicméně světovému trhu dominuje 5 států, ve kterých došlo k 
polovině celkových instalacích. Ve státech USA, Japonsko, Čína a Brazílie přesáhl počet instalovaných bankomatů 
hranici 100 000 a Jižní Korea hranici 90 000 bankomatů. Počet bankomatů v těchto zemích představuje 52%, a 
prvních 10 států využívá 68%. Tuto skupinu následují 4 největší trhy v Evropě a Kanada. 
 
 
 

partner rubriky 

Počet nově instalovaných bankomatů Počet bankomatů ve světě 

+ 119 000 1 778 187 

+ 130 000 1 778 187 

Odhad: 2 509 000 
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Významný růst v počtu instalacích v několika zemích střední a východní Evropy pokračuje a tento region zřejmě 
předstihne Latinskou Ameriku a do r. 2013 zaujme čtvrtý největší regionální trh. Na rozvinutých a nasycených 
trzích se zpomalila instalace bankomatů na nových lokacích, ale rostou nároky na obměnu bankomatů s vyššími 
specifikacemi (např. přechod z operačního systému OS na webové aplikace) a bohatší funkčností (např. vklady 
hotovosti, převody, dobíjení předplacených karet). Do roku 2013 by výrobci mohli dodat téměř 2 milióny 
bankomatů a koncem tohoto pětiletého období obměna bude představovat více než 2/3 dodaných bankomatů.  
  

Požadavky na dodávky ATM přicházejí z rozvojových regionů 
  

Navzdory obavám ze saturace trhu a osudu hotovosti je světový trh s bankomaty svědkem prudké expanse. 
Během roku 2007 bylo dodáno více ATM než kdykoli před tím, s celkovým počtem instalací blížící se 1,8 miliónu. V 
následujících letech se očekává pokračující růst s celkovým počtem instalovaných bankomatů 2,5 miliónu do roku 
2013. 
  

Růst bude silnější v rozvíjejících se a nově vznikajících regionech, jako je střední a východní Evropa (CEE) a 
Střední Východ a Afrika. Naopak růst na rozvinutých trzích v Severní Americe a západní Evropě se zpomalí a důraz 
se přesune na obměnu. Region Asie-Pacifik zůstane největším, tento region přispěl nejvíce k loňskému růstu, bylo 
do něj dodáno přes 500 000 bankomatů. Na tomto růstu se jenom Čína podílela enormními 40%. Také region 
CEE překvapil, jeho podíl na růstu byl 25%, přestože se na celkovém trhu ATM podílí jen 7%. Graf znázorňuje 
podíl jednotlivých regionů na celkové instalaci bankomatů.  
 

Podíl jednotlivých regionů na celkové instalaci bankomatů 
  

Odhad o vývoji předpokládá, že do roku 2014 
region CEE převládne nad Latinskou Amerikou  
  

V příštích pěti, šesti letech bude pokračovat rychlý 
růst instalovaných bankomatů. Lze předpovědět, že 
do r. 2013 dojde na celém světě k nárůstu o 41%. 
Předpokládá se, že v Číně bude pokračovat prudký 
růst, v důsledku ekonomického rozvoje a 
liberalizace bankovnictví s nárůstem uživatelů 
bankovních služeb. 
  

Indie a Rusko budou pravděpodobně také svědky 
podstatného nárůstu počtu jejich bankomatů. U 
Indie to bude vyvoláno snížením bankovních 
nákladů v poskytování služeb zákazníkům spolu s 
poklesem cen hardware a zlepšením komunikační a 
IT infrastruktury. Motorem v Rusku bude zvýšená 
důvěra zákazníků v bankovní systém podporovaný 
stabilním ekonomickým a politickým prostředím. 

Stovky středních a malých měst v Rusku jsou podvybaveny bankomaty a představují významný potenciál pro 
jejich nárůst. 
  

Na úrovni regiónů se pravděpodobně odehraje dramatický vývoj, kdy do r. 2013 region CEE předběhne Latinskou 
Ameriku a zaujme místo čtvrtého největšího regionu. Regiony CEE a Střední Východ a Afrika jsou nejrychleji 
rostoucí regiony (s ohledem na procenta), zatím co region Asie-Pacifik bude zřejmě svědkem největšího 
absolutního růstu.  
  

cardmag | ft & rk | rbr 09/2008, apacs 05/2008  

  Region Bankomaty Podíl (%) 

1 USA 405 000 22,8% 

2 Japonsko 181 712 10,2% 

3 Čína 130 000 7,3% 

4 Brazílie 122 250 6,9% 

5 Jižní Korea 90 428 5,1% 

6 Spojené království (UK) 64 120 3,6% 

7 Španělsko 60 592 3,4% 

8 Kanada 55 562 3,1% 

9 Německo 55 004 3,1% 

10 Francie 51 686 2,9% 
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Vývoj počtu vydaných čipových karet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj počtu akceptačních míst pro čipové karty 

 
 
 

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

karty  7 482 956 7 563 955 7 705 153 7 865 453 8 089 551 8 252 632 8 455 842 8 630 364 8 743 097 8849577 

z toho čipové  2 938 308 2 782 656 2 969 247 3 488 627 4 060 985 4 719 020 5 184 167 5 811 912 6 199 576 6 655 875 

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

poměr 39,27 36,79 38,54 44,35 50,2 57,18 61,31 67,34 70,91 75,21 

ACQUIRING -  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

Počet provozoven (outlety) 52 019 51 641 51 729 53 265 52 758 52 723 53 189 54 340 55 570 55 966 

Počet provozoven (outlety) 14 499 18 420 19 465 23 069 24 280 25 413 24 569 27 027 29 640 32 317 

                      

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

Počet provozoven akceptu- 27,87 35,67 37,63 43,31 46,02 48,2 50,16 49,74 53,34 57,74 

Vývoj počtu provozoven akceptujících čipové karty
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Vývoj čipových transakcí u obchodníků - Acquiring  

Počet provozoven akceptujících čip v % celk. počtu

0

20

40

60

80

100

q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008

Počet provozoven akceptujících
č ip v % celk. počtu

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

počet transakcí celkem 29790242 35205793 34930318 37571444 34099112 39925734 40819540 44266638 41006826 45959184 

počet čipových transakcí  
celkem 4 671 968 5 555 490 6027950 8033800 10732085 12720236 12973004 16714264 18 850 062 23 280 533 

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

procento počtu čipových 
transakcí 15,68 15,78 17,26 21,38 31,47 31,86 31,78 37,76 45,97 50,65 

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

objem transakcí celkem 34254325 42738720 41875937 46681870 39054201,3 47349399,9 48623658,1 55002402,6 47858543,2 54456136,6 

objem čipových transakcí 4095042,68 5558146,2 7638890,52 9733043,15 11344105,7 14252852,5 14147188,9 18608290,3 19812897,2 25035053,7 

  q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2006 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2007 q1 2008 q2 2008 

procento objemu čipových 11,95 13,00 18,24 20,85 29,05 30,10 29,10 33,83 41,40 45,97 
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AKTUALITY ZE SEPA 
 
 
 
 

SEPA mění platební služby v Evropě  
 
SEPA mění platební služby v Evropě Jednotná platební zóna SEPA zásadně změní platební služby v celé Evropě. 
Shodli se na tom účastníci již V. konference věnované platebním službám – tentokráte SEPA, kterou uspořádaly 
22. října v Praze Česká bankovní asociace, Česká národní banka a Francouzsko - česká obchodní komora. Projekt 
SEPA (Single Euro Payments Area/Jednotná oblast pro platby v eurech) je definován jako oblast, kde se všechny 
platební transakce chovají jako domácí. V rámci tohoto systému neexistují žádné rozdíly mezi domácími a 
mezinárodními platbami. V současné době je do projektu zapojeno 31 zemí Evropy sdružených v EPC (patří sem 
všech 27 zemí EU, dále Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko). EPC nyní nabízí nebo připravuje čtyři 
základní produkty – bezhotovostní převod, inkaso, hotovostní převod a transakce platební kartou. Na trhu je již 
využíván bezhotovostní převod (od ledna 2008). Od 1. listopadu 2009 se počítá s rozjezdem inkasa a zároveň 
vstoupí v platnost nová Směrnice o platebních službách. Úplný přechod všech účastnických zemí na produkty 
SEPA se reálně jeví v rozmezích let 2012–2016. „K 30. červnu 2008 podepsalo v oblasti SEPA bezhotovostních 
převodů přístupovou dohodu 4350 bank, z toho z ČR pět. Během června dosáhl denní průměr 185 000 
zpracovaných transakcí. Banky ale u tohoto prvního fungujícího produktu prozatím využívají možnosti čtyřletého 
přechodného období,“ uvedla Jitka Pantůčková, předsedkyně Komise ČBA pro platební styk (zastupuje asociaci v 
EPC) a ředitelka pro provoz Komerční banky.  
 

Více na http://www.czech-ba.cz.  
 
 
Střípky z Evropské komise, ECB a SEPA 

 

Evropská komise opět vytáhla do boje za platební bezpečnost spotřebitelů. Od června 2008 do poloviny roku 2009 
dotuje  DG Justice, Freedom and Security dva paralelní evropské projekty, týkající se podvodných prostředků při 
bezhotovostních platbách. 
 

První projekt je zaměřen na vytvoření „Evropského technického katalogu podvodných prostředků při platbách“, 
určeného pro spotřebitele/klienty bankovních a jiných relevantních služeb, vydavatele karet, finanční instituce, 
obchodníky, kteří využívají platebních služeb, policii a další. 
 

Ve druhém projektu budou realizovány evropské semináře s cílem šířit informace o tématu a řešení, a sice až v 10 
zemích EU, v nichž je zapojena některá spotřebitelská organizace jako partner projektu. V ČR je partnerskou 
organizací, spolu účastnící se projektů Svaz Českých a Moravských spotřebitelů (SČMS). 
 

Projekty jsou organizovány a koordinovány ADICAE, španělskou spotřebitelskou organizací pro služby bank, 
spořitelen a pojišťoven. Jedná se o etablovanou, důvěryhodnou organizaci z hlediska národního i evropského 
rozměru. 
 

Do katalogu podvodných prostředků při platbách hodlá řešitel zahrnout typologii podvodů včetně počtu zjištěných 
případů ve všech oblastech bezhotovostního platebního styku (Platební karty, ATM, internet banking, šeky, 
mobilní platby, elektronické peníze a ostatní), rovněž popis řešených soudních sporů a rozhodnutí a odpovídající 
statistické údaje (!).  
 

Na základě nabídky SČMS k účasti na obou projektech SBK dalo k dispozici informace k tématu podvodů uvedené 
na webu SBK na stránkách „Bezpečnost“ a projevilo ochotu podílet se na přípravě a případném přednesení 
odborných prezentací, event. konzultací na dohodnutá témata. Současně ale vyjádřilo pochybnosti o smyslu 
vytváření takového „katalogu podvodných prostředků při platbách“ s odůvodněním, že účastněným subjektům 
jsou tyto prostředky z vlastní praxe běžně známé, s ohledem na rychlost jejich obměny organizovanými i 
neorganizovanými pachateli této trestné činnosti a naopak na reálné termíny jejich „katalogizování“ bude takový 
katalog vždy několik let za skutečným stavem problematiky a bude mít maximálně historickou cenu, nemluvě o 
možné návodnosti pro dosud „nepoučené“ amatérské podvodníky. Navíc se jeví nezanedbatelná možnost duplicit 
těchto prací s  dalšími probíhajícími evropskými aktivitami v oblasti bezpečnosti. 
 

Zřejmě jediným přínosem uvedených projektů bude získání zpět alespoň části finančních prostředků odvedených 
do Bruselu ve formě členských příspěvků jednotlivých zemí.  
 

DG Competition EC považuje doporučující charakter dokumentu SEPA Cards Framework za nedostatečný a 
požaduje vytvoření silnějšího řídicího, implementačního, monitorovacího a arbitrážního institutu k zabezpečení 
kompatibility s kartovými standardy SEPA. Plénum EPC se tím bude zabývat, předsedající WG Cards má připravit 
návrh konkrétních opatření. Regulovat, regulovat, regulovat !!! 
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Evropská centrální banka se stále nevzdává plánu na vlastní evropský kartový systém. Na jednání managementu 
ve dnech 6.-7. listopadu jsou plánovány diskuse na téma „three-party system“ a jeho možnostech v oblasti 
přístupu, oddělení systému a procesů a přeshraničních aspektech. Očekává se vydání připravované zprávy.  
 

EPC WG Cards vydala Draft verze 2.0 materiálu SEPA Cards Standardisation Volume po zapracování připomínek 
k verzi 1.0. Verze 2,0 má být předložena prosincovému Plenary EPC ke schválení. Materiál označený jako 
„Restricted“ je k dispozici zúčastněným bankám prostřednictvím SBK. Smyslem materiálu, vycházejícího ze „SEPA 
Cards Framework“ je vytvořit podmínky pro požadovanou přeshraniční interoperabilitu transakcí SEPA Compliant 
karet a terminálů.  
 
cardmag | mz | SČMS, EPC, KPS ČBA  
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KOMENTÁŘ 
Uniknou platební karty finanční krizi? 

 

V Česku, zemi kde trhu platebních karet vévodí debetní karty a dnes a denně je veřejnost ujišťována o stabilitě 
„českých“ bank, se zdá taková otázka nepřípadná. Není tomu tak ale všude. Zejména v USA, zemi, kde 
donedávna byl pojem kreditní karta synonymem pro platební kartu, se začíná v souvislosti s finanční krizí hovořit i 
o kreditních kartách. Důvody jsou nasnadě. Jako byly v honbě za kvantitou prodaných hypotéčních produktů 
opomíjeny elementární standardy opatrnosti, stal se i prodej kreditních karet předmětem závodů o klienta, často 
bez odpovídajícího credit scoringu. Podle řady amerických analytiků by se kreditní karty mohly brzy stát dalším 
finančním problémovým zdrojem v současné finanční krizi, i když zdaleka ne s tak obrovskými dopady jako 
v hypotékách. Podle údajů analytické společnosti Innovest dosahuje celková výše úvěrů, poskytnutých americkým 
držitelům kreditních karet cca 950 mld USD, z čehož velká část může být nedobytná. Standardní  výše 
odepisovaných nedobytných pohledávek z kreditních karet dosahovala v USA v letech 2001 až 2007 ročně kolem 
25 mld USD, Innovest odhaduje celkovou ztrátu vydavatelů kreditních karet v roce 2008 na 41 mld USD a pro r. 
2009 dokonce na 96 mld USD. To sice není proti bilionovým ztrátám z hypotéčních úvěrů srovnatelná částka, tvoří 
však další kapku do pomyslného poháru a dopadá i na hráče dosud krizí významně nepostižené, jako je JP 
Morgan Chase nebo Bank of America. Innovest uvádí výše dluhu z kreditních karet pro největší vydavatele v USA 
následovně (v mld USD): 
 

 JP Morgan Chase 155,4  
 Bank of America  153,3 
 Citigroup  151,2 
 Capital One   67,6 
 American Express  64,7 
 Discover   47,0 
 

Běžná americká rodina je zvyklá utrácet daleko více, než činí její příjem, rozdíl čerpá z dosud snadno dostupných 
úvěrů. Pokud ale nadále nemůže ručit za úvěr nemovitostí, případně ještě ztratí některý člen rodiny příjem 
v důsledku ztráty zaměstnání, stávají se kreditní karty jediným disponibilním zdrojem financí pro úhradu běžných 
výdajů. Vydavatelé karet se však již nějakou dobu pojišťují proti očekávaným ztrátám zvyšováním úrokových 
sazeb, zejména za nesplacené části úvěrů, tím rychleji se pak držitelé karet dostávají do dluhové pasti. Na rozdíl 
od hypotečních úvěrů však úvěry z karet nejsou nijak jištěny, vydavatelé proto mají pro kompenzaci ztrát jen 
málo významná aktiva. Obdobně jako u hypoték, nabízejí i vydavatelé kreditních karet skupiny pohledávek 
z těchto karet na prodej velkým investorům, ty jsou však v souvislosti se situací na trhu stále obtížněji 
umístitelné. Proto musejí počítat s růstem celkových nákladů a zvyšováním potřebného zajištění. Cyklus se uzavírá 
a výhled na splacení takto generovaných špatných dluhů je v nedohlednu. 
 

Situace v Česku se v důsledku jinak historicky utvářených kulturních a ekonomických podmínek zdá na první 
pohled diametrálně odlišná. U průměrných českých spotřebitelů dlouho setrvával vrozený odpor k životu na dluh a 
bankám vydávajícím karty trvalo přes šest let než počet vydaných kreditních karet na českém trhu dosáhl prvního 
milionu. Objem plateb kreditními kartami ale již v současnosti tvoří pětinu až čtvrtinu objemu všech plateb 
kartami, a potvrzuje tak sice pomalou ale postupující infiltraci české společnosti úvěrovými zvyklostmi západu. 
Podle údajů ČNB celkové zadlužení českých domácností v srpnu 2008 dosáhlo 371.5 mld Kč, a vzrostlo za 
poslední rok o 93 mld Kč, což bylo až do počátku současné finanční krize bagatelizováno jako nízké proti dluhům 
domácností západních ekonomik. I když nemáme skutečné údaje o celkovém zadlužení kreditními kartami, objem 
plateb bankovními kreditními kartami ve výši přes 18 mld Kč za první pololetí 2008 dává tušit že nejde o malou 
částku. Vedle toho jsou ve hře ještě úvěry poskytované k platbám kartami nebankovními kreditními společnostmi. 
Je potřeba rovněž vzít v úvahu, že i na českém trhu bankovních produktů nejsou úplně cizí prodejní metody 
nadřazující zájem marketingu nad zájem bankovní opatrnosti a bezpečnosti, hodnocení prodejců podle počtu 
prodaných produktů bez ohledu na dlouhodobé dopady. Pak ovšem není zcela vyloučeno, že v případě 
očekávaného hospodářského poklesu může dojít i k poklesu schopnosti splácet úvěry se všemi 
průvodními jevy které v současné době vidíme ve Spojených státech. Lze si jen přát, aby v tomto 
případě nedošlo k jinak obvyklému kopírování ekonomických jevů západu českou ekonomikou.  
 
cardmag | mz | www.innovestgroup.com 
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ROZHOVOR 
Budoucnost znamená kvalitu, věrnost a mobilitu 

 

Využití mobilních telefonů pro bezkontaktní platby, rozšiřování sítě 
bankomatů a jejich nové marketingové využití, předplacené karty a věrnostní 
programy, zlepšení vztahu s klienty. To vše - mimo jiné - přinesla na 
slovenský trh First Data, největší mezinárodní společnost poskytující platební 
služby. 
 

Společnost, která se v minulosti zabývala téměř výlučně procesingem platebních karet, rozšířila své portfolio 
produktů a služeb tak, aby přinesla nové kvalitní formy platby nejen bankám, ale i maloobchodníkům. V dnešní 
době rovněž přináší nová řešení uplatňující se ve vládním sektoru a v telekomunikacích.  
V Bratislavě má významné datové centrum podporující banky a maloobchodníky v celém středoevropském 
regionu. V technických, provozních a obchodních pozicích zaměstnává více než 200 špičkových odborníků.  
 

Více nám o filozofii First Data prozradil ředitel českého zastoupení společnosti Petr Beneš a generální ředitel First 
Data Slovakia, pan Juraj Tomanka. 
 

cardmag: V čem spočívá největší rozdíl mezi veřejně obchodovatelnými a soukromně vlastněnými 
společnostmi? 
 

Petr Beneš: To, že se jsme velká společnost s celosvětovým působením, 
garantuje našim klientům výhodnější i kvalitnější produkty a řešení. Jsme 
zároveň přítomni na lokální úrovni a také lépe vnímáme lokální potřeby trhu. 
V době, kdy jsme působili jako veřejně obchodovatelná společnost, bylo 
mnoho našich investičních rozhodnutí závislých na krátkodobých 
požadavcích burzy. Při financování formou private equity však můžeme nyní 
naše silné stránky opravdu plně využít a zaměřit se tak na dlouhodobější 
investiční rozhodnutí. V tomto roce jsme například spustili investiční 
program celosvětově zaměřený na upevnění a rozšíření naší infrastruktury 
na strategických platformách, čímž zvyšujeme naši flexibilitu a 
konkurenceschopnost v dlouhodobém časovém horizontu. 
 

cardmag: Mohl byste nám objasnit pojem „nové oblasti“, do 
kterých v současnosti investujete? 
 

Petr Beneš: Původně byla First Data v povědomí veřejnosti pojímána jen 
jako společnost vydávající kreditní a debetní karty. Naši nabídku o služby s 
vysokou mírou přidané hodnoty, souvisejících právě s procesingem 
platebních karet, jsme důsledně několik let rozšiřovali. Nedávno jsme však 

do ní zahrnuli také nové služby v následujících oblastech: 
• eCommerce 
• mCommerce a bezkontaktní platby 
• předplacené karty 
• věrnostní programy 
• analýza dat 
• distribuce bankomatů do maloobchodních lokalit 
• firemní karty a privátní karty nebankovních institucí 
 

cardmag: Společnost First Data byla v nedávné době zapojena do 
realizace bezkontaktních plateb na Slovensku. Můžete nám o tom 
říci něco bližšího? 
 

Juraj Tomanka: Bezkontaktní platby urychlují transakce malých peněžních 
částek a naopak zkracují čekání u pokladen. Rovněž snižují množství mincí v 
oběhu, se kterými musí nakládat maloobchodníci a v konečném důsledku i 
spotřebitelé. Spolupracovali jsme s Volksbank Slovensko, abychom na 
slovenském trhu vyvinuli řešení založené na platbách prostřednictvím 
bezkontaktní karty od společnosti MasterCard. I když se jednalo o první 
zavedení bezkontaktních karet na Slovensku, věříme, že jakmile bankéři, 
maloobchodníci i běžní klienti ocení přínos bezkontaktních plateb, tento 
fenomén se stane běžným pro všechny. 
 

cardmag: Nyní se čím dále tím více objevují informace o nové éře 
plateb prostřednictvím mobilních telefonů. Jak se k tomu staví 
First Data? 
 

Petr Beneš: S více než třemi miliardami mobilních telefonů na světě (v porovnání s „jen“ 1,2 miliardy plastových 
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platebních karet) se mobilní průmysl stává zajímavou 
příležitostí pro zpracovatele plateb. Věříme, že množství 
tradičních platebních forem se v blízké budoucnosti propojí 
s mobilní technologií a váš spolehlivý mobilní telefon se tak 
nakonec stane i elektronickým ekvivalentem vaší 
peněženky. Výrobci mobilních telefonů experimentují s 
vývojem platebních a vestavěných bezkontaktních aplikací. 
Cílem společnosti First Data je převzít vedoucí pozici 
v tomto směru při rozšiřování znalostí, pokud se týče 
tohoto využití mobilních telefonů. I proto jsme vyvinuli 
dočasné řešení bezkontaktních plateb. To je založené na 
RFID (Radio Frequency Identification) čipech a NFC (Near 
Field Communication – komunikace na krátkou 
vzdálenost), tedy na technologiích, které umožňují 
zabudování bezkontaktní technologie do mobilního 

telefonu. Tím se mobil změní na platební nástroj. Patentované řešení společnosti First Data má název GO-TagTM 
a je uváděno na všechny trhy, kde společnost  působí. Primárně ho spouštíme v oblasti předplacených plateb s 
využitím především v rychloobslužních restauracích, kavárnách, trafikách a v dopravě. 
 

cardmag: Uvedl jste předplacené platby. Kde vidíte hlavní využití předplacených služeb na trzích 
střední Evropy? 
 

Petr Beneš: Předplacené platby vymezují rozpětí různých způsobů plateb. Z historického hlediska byli bankovní 
klienti zvyklí „platit nyní“ (debetní karty) a „platit později“ (kreditní karty). Předplacení jednoduše znamená „platit 
napřed“. Na vícerých trzích mobilní operátoři už mnoho let nabízejí svým zákazníkům předplacené paušální služby. 
Ba co víc, na trhu se již delší dobu vyskytují dárkové poukázky, stravenky, cestovní šeky i řada dalších 
předplacených mechanizmů ve formě papírových poukázek. Nejjednodušší aplikovatelnost předplacených karet 
pozorujeme v nahrazování existujících papírových systémů plastovými kartami, například v případě dárkových 
poukázek, stravenek a cestovních karet. Předplacené karty jsou jednoznačně přínosné, zejména pro vyšší znalost 
spotřebitele, ve snadné akceptaci těchto karet na místě prodeje, v marketingu a designu i ve sníženém riziku 
podvodu, respektive zpronevěry. 
 

Juraj Tomanka: Navíc hledáme nové možnosti jejich využití. Názorným příkladem je vývoj tzv. City Card, 
umožňující lepší spolupráci se samosprávou a která je pro občany města výhodná i pro snadný přístup 
k bezkontaktním zařízením s pohodlnou platbou. Její využitelnost vidíme v městské hromadné dopravě či při 
lokálních věrnostních výhodách (slevy v muzeích anebo kulturních zařízeních a podobně). To vše pomocí jedné 
karty. 
 

cardmag: Věrnostní programy se v současné době stávají populárními ve střední Evropě, ale žádný 
zatím nedosáhl takového úspěchu jako Payback v Německu nebo Nectar ve Velké Británii. V čem, 
podle Vás, spočívá důvod jejich úspěchu a jaké řešení nabízí společnost First Data 
maloobchodníkům plánujícím zavést věrnostní programy? 
 

Petr Beneš: Na rychle se rozvíjejících trzích střední Evropy jsou bankéři a maloobchodníci schopni odlišit se od 
ostatních prostřednictvím značky, ceny a reklamní propagace. S „dozráváním“ těchto trhů a se zvyšující se 
konkurenceschopností je snaha o udržení zákazníka stále významnější. Nejstarší věrnostní programy obvykle 
považujeme za relativně málo sofistikované programy slev. Při rostoucích trzích je však namístě hlubší znalost 
chování zákazníků. Věrnostní programy mají odměňovat zákazníky za jejich loajalitu. Způsoby, jakými jsou tyto 
odměny uskutečňovány, se mohou lišit. Je však důležité zákazníkům ukázat, že chápete jejich životní styl a 
preference - a to zejména prostřednictvím způsobu, jakým s nimi komunikujete a jak na ně působíte. 
Společnost First Data nabízí řetězec vysoce kvalitních věrnostních služeb a řešení. Potřeby našich klientů umíme 
uspokojit už od programového designu přes uskutečňování transakcí a komunikací, až po poskytování odměn a 
analýzu dat. 
 

Věrnostní programy existují ve třech základních typech: 
 

Programy jednoho operátora: body jsou získávány a utráceny v rámci jednoho obchodního anebo bankovního 
řetězce. 
 
Multipartnerské programy: program vlastní jedna banka nebo maloobchodník, ale body poskytuje více 
partnerů. 
 
Koaliční programy: program vlastní nezávislá organizace zřizující síť příjmů bodů ve více partnerských 
subjektech. 

 
Společnost First Data dokázala přijít na trh s takovými řešeními, která jsou schopna podporovat každý z těchto 
programů. 
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cardmag: V poslední době je při rozmísťování bankomatů zjevné partnerství společnosti First Data s 
více bankami a na více středoevropských trzích. Proč podnikáte takovéto kroky? 

 

Juraj Tomanka: First Data globálně spolupracuje s 
bankami s cílem zlepšit efektivnost a rentabilitu sítí 
bankomatů. Banky po celém světě nás žádaly o převzetí 
zodpovědnosti za stále rostoucí hodnotový řetězec do 
takové míry, že na mnohých trzích právě my přebíráme 
zodpovědnost za strategii rozmísťování, management míst 
v rámci maloobchodních řetězců a poskytování služeb v 
oblasti asset managementu. Banky aplikují podobné 
strategie i v případě aktivit, které nejsou podstatou jejich 
činnosti. S pokračujícím tlakem na banky, s cílem 
motivovat je k vytváření hodnoty pro akcionáře v poněkud 
nepříznivějším tržním prostředí, snažíme se o  outsourcing 
aktivit, mezi které patří například i management sítí 
bankomatů. 
 

Petr Beneš: Efektivní distribuce hotovosti je důležitá při 
realizaci každodenních ekonomických aktivit. V západní 
Evropě připadá na milión lidí v průměru 700 bankomatů. 
Ve střední Evropě je naopak tento podíl obvykle menší o 
více než polovinu. Ve spolupráci s bankami při rozvoji trhů 
s bankomaty věříme ve využití naší kupní síly vyplývající 
z velikosti společnosti a geografického působení. 
V nemenší míře si však zakládáme i na naší odborné 
znalosti a know-how na globální úrovni. Zároveň 
pomáháme při stimulaci růstu této kapitálově intenzívní 
části trhu a vyvíjíme hodnotnou infrastrukturu. Ta je 
přínosem pro zákazníky i pro banky, neboť jim umožňuje 
pohodlnější a jednodušší přístup k hotovosti. 
 

cardmag: Poslední otázka. Jak byste shrnul 
strategii společnosti First Data ve střední Evropě? 

 

Petr Beneš: Kdekoliv ve světě působíme,  snažíme se kombinovat naše odborné znalosti na globální úrovni 
s lokálním charakterem trhu. Naši místní zaměstnanci jsou pro nás nejdůležitějším strategickým přínosem, protože 
žijí a pracují na trzích, na nichž my působíme. Právě jejich detailní přehled a znalost trhu nám umožňuje vyvíjet 
produkty a řešení příslušející aktuálním potřebám daného trhu. Naše strategie je založena na poskytování 
komplexních služeb a vytváření dlouhodobých vztahů s klienty na základě sdíleného ekonomického zájmu o 
úspěch. Původně se společnosti, zabývající se poskytováním plateb, zaměřovaly jen na uskutečňování transakcí. 
Společnost First Data je však v současnosti mnohem víc než jen výrobní společností. Pokračuje s obohacováním 
trhu o inovace v oblasti technologií, nabízených služeb a obchodní kreativity. 
 

Petr Beneš, Managing director, First Data Czech Republic. 
Petr Beneš nastoupil na pozici Managing director v roce 2007. Je zodpovědný za rozvoj obchodních vztahů 
v rámci České republiky se stávajícími i novými klienty z bankovní oblasti, komerční sféry obchodu a služeb. 
V oboru platebních karet působí téměř 8 let. Před příchodem do společnosti First Data pracoval na pozici 
obchodního ředitele u společnosti CCS Česká společnost pro platební karty. 
 

Juraj Tomanka, CEO, First Data Slovakia. 
Juraj Tomanka působí na pozici CEO společnosti od roku 2008. Je přímo zodpovědný za rozvoj obchodních vztahů 
se stávajícími i novými klienty - především z bankovní oblasti, komerční sféry obchodu a služeb. 
Ve sféře platebních karet působí více než 15 let. Před příchodem do společnosti First Data řídil odbor kartových 
produktů ve Slovenské spořitelně. 
 

FirstDataTM 

First Data patří dlouhodobě mezi světovou špičku společností, které se zaměřují na poskytování platebních služeb. 
I přes globální charakter společnosti bylo její jméno v nejširší veřejnosti relativně neznámé. V říjnu 2007 
společnost se sídlem v Denveru získal za 29 miliard amerických dolarů přední hráč v oblasti rizikového kapitálu - 
společnost KKR. First Data se tak změnila z veřejně obchodovatelné společnosti na soukromně vlastněnou 
společnost. V současné době se společnost First Data v čele s novým vedením transformuje na globálně 
technologickou společnost, která si získává věhlas i díky svým významným inovacím. 
 
cardmag | rk | fd 
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PROFIL ZEMĚ partner rubriky 

Platební karty ve Finsku 
  
Finsko (Suomi) se rozkládá na 338 145 km2 (4x větší než ČR) a s 5 244 749 obyvateli je druhou 
nejlidnatější zemí Skandinávie, s hustotou 15 obyv/km2 (srv. Švédsko - 20, Norsko - 14, ČR - 130 
obyv/km2);  přirozený přírůstek na 1000 obyvatel činí 0,112% (0,6 mil.).  Nejníže položeným 
místem je Baltické moře (0 m), nejvyšší horou je Haltiatunturi (1 328 m n m). Hraničí s Norskem 

(727 km), Švédskem (614 km) a Ruskem (1 313 km). 
 

Finsko bylo provincií a později od 12. Do 19.století velkovévodstvím Švédska, po té, po r. 1809 autonomním 
velkovévodstvím Ruska. V r. 1917 získalo úplnou nezávislost. Během 2. světové války obhájilo svou svobodu a 
odolalo invazi Sovětského Svazu za cenu ztráty území. Během uplynulého půl století došlo k významné 
transformaci ze zemědělsko - lesního hospodářství na diverzifikovanou moderní průmyslovou společnost. Finsko je 
nyní vysoce průmyslovým státem, příjem na hlavu patří k nejvyšším v západní Evropě, na úrovni Británie, Francie, 
Německa a Itálie. Export vytváří 2/5 HNP; je zaměřen na high-tech (zejména mobilní telefony NOKIA). Finsko je 
od r. 1995 členem Evropské Unie  a jako jediná země Skandinávie přijalo měnu euro hned od 1999. Den 
nezávislosti byl stanoven na 6. prosince (nezávislost na Rusku v 1917). Úředním jazykem je finština, která patří 
splu s maďarštinou mezi ugrofinské jazyky. O její obtížnosti svědčí i skutečnost, že má v jednotném i v množném 
čísle 17 pádů.  
 

Pracovní síla čítá 2,7 miliónů, což znamená 52% obyv. (údaj z r.2007), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 67% z 
celkového počtu obyvatel. Poměrně vysoká nezaměstnanost dosáhla v 2007 úrovně 6,9%. V lesnictví a 
zemědělství pracuje 4,4%, v průmyslu 19% a ve službách 47% obyvatelstva (údaj z r.2004). Počet imigrantů 
ročně dosahuje 38 000 (0,73%). 
 

Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: v roce 2007 dosáhl počet pevných 
telefonních linek 1,74 mil, počet mobilních čísel 6,8 mil. Počet internetových serverů dosáhl v témže roce 2,323 
mil., pro srovnání v ČR to bylo 1,267 mil v roce 2006). Počet internetových uživatelů vzrostl v roce 2007 na 3,6 
mil. (v ČR 5.1 mil v r. 2005). Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, 
jako z pohodlí občanského života: síť železnic dosáhla 5 741 km (v ČR 9 572 km), silnic je 78 821 km (v ČR 127 
747 km) a vodních cest 7 842 km (v ČR 664 km). 
 

V tabulce srovnání ekonomik je porovnávání s Českou republikou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávání karet v Finsku  
  

Na konci roku 2006 bylo ve Finsku činných 339 bank. Z nich bylo 12 komerčních bank, 232 bank pod hlavičkou 
OP Bank Group, 42 lokálních kooperativních bank, 40 spořitelen a 13 poboček zahraničních bank. Celkem má 
obyvatelstvo dostupných 1 595 bankovních poboček. Největším hráčem z hlediska počtu poboček je OP Bank 
Group (od 2007 přejmenovaná na OP-Pohjola Group); sdružuje nezávislé členy z kooperativních bank. Aktia 
Saving Bank zastřešuje spořitelny a zbývající místní kooperativní banky.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Porovnání ekonomik, 2007 Finsko Česko 

HDP 
188,4 mld. USD 
3410 mld. CZK 
128 mld. EUR 

249,1 mld. USD4 
503 mld. CZK 
170 mld. EUR 

Počet obyvatel 5,245 mil. 10,228 mil 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2007) 
36 000 USD 
651 456 CZK 
24 509 EUR 

24 400 USD 
441 103 CZK 
16 570 EUR 

Počet pracujících 2,68 mil. 5,35 mil. 

Míra inflace 2,5% 2,6% 

Nezaměstnanost 6,9% 6,6% 

Největší banky Počet poboček 

OP Bank Group 670 

Nordea Bank Finland 304 

Sampo Bank 125 

Aktia Saving Bank 76 

Handelsbanken 38 

Ålandsbanken 21 
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Na konci roku 2006 bylo ve Finsku okolo 10 miliónů platebních karet; v západní Evropě tak Finsko představuje 
čtvrtý nejmenší kartový trh. Počet vydaných karet od roku 2004 vzrostl ukazatel CAGR o 9%. Nejrychleji 
rostoucím segmentem jsou kreditní karty, jejichž počet za 2 roky vzrostl o 55%, zejména konverzí charge karet 
do kreditních. Průměrný počet karet na dospělou osobu (15-64 let) dosáhl 2,3 karty (v ČR 1,18). 
 

Typy karet. Nejrozšířenějším typem karty ve Finsku je debetní karta (podíl na trhu 53%). Těmto konvenčním 
typům se říká „pankkikorti“, bankovní karty. Specifičností finského trhu je nabídka „kombinovaných“ karet, které 
mají vedle domácí debetní funkce navíc funkčnost kreditní nebo charge VISA karty, či funkčnost kreditní 
MasterCard karty a jsou napojeny na oddělený účet. Při platbě si držitel zvolí, kterou funkčnost karty použije. 
Debetní funkce je vydávána bankou klienta, a stejně tak kreditní funkce MasterCard. Funkčnost kreditní nebo 
charge karty je vydávána společností Luottokunta, která je spoluvlastněna bankami a obchodníky (a hraje 
významnou roli při akceptaci karet). Společnost S-Group retail co-operative také vydává privátní značky 
kombinovaných debetních resp. kreditních karet.  
 

Počty karet podle funkčnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhradně kreditní karty jsou představovány privátními značkami vydávanými finančními dcerami bank jménem 
rozličných obchodníků. U výhradně charge karet je 71% jejich počtu tvořeno kartami na pohonné hmoty. 
Bankovní karty tvoří 56% celkového počtu karet, T&E karty pouze 2% a 42% připadá na privátní značky, 
vydávané bankami nebo finančními domy.  
  

Projekt finské elektronické peněženky byl ukončen v březnu 2006, s tím že zůstatky si klienti mohli převést do 
konce roku. Od června 2006 byli při použití karty v bankomatu přesměrováni na funkci odčerpání prostředků před 
tím, než mohli použít jinou funkci ATM. 
  

Mezi největší vydavatele patří tři velké banky (včetně jejich finančních dcer) a S-Group s 68% karet (včetně 
privátních značek). Jejich pořadí uvádí tabulka Vydavatelů.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debetní + charge karty 0,6 mil. 6% 

Debetní  kreditní karty 1,2 mil. 12% 

Výhradně  debetní karty:     

   Domácí debetní karty 2,7 mil. 27% 

   VISA debetní 1,7 mil. 17% 

Výhradně  kreditní karty 2,3 mil. 23% 

Výhradně  charge karty 1,4 mil. 14% 

Vydavatel Počet vydaných karet Podíl na trhu 

Nordea Bank Finland 2,4 mil. 24% 

OP Bank Group 1,9 mil. 19% 

S-Group 1,3 mil. 13% 

Sampo Bank 1,2 mil. 12% 
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Příklad finské inovace 
 

Obchodní řetězec Halpa-Halli nabízí ve spolupráci s bankou Hypoteekki 
Yhdistys kreditní karty VISA s dvoudimenzionálním (2D) čárovým kódem. 
Jde o technologii vyvinutou finskou společností UpCode; její optická čtečka 
umožňuje zpracovat 2D čárové kódy na platebních kartách. (více v rubrice 
Technologie). Obchodníkům umožňuje čárový kód využívat různé 
formáty loajalitních programům slev, k propagačním akcím, informacím o 
produktech a později zpracovávat objednávky pro předplacené dodávky 
kreditními či debetními platbami.  Další bankou, která užívá 2D čárový kód 
na platebních kartách je banka Nordea.  

 

Využívání karet ve Finsku 
  

Bankomaty 
  

V roce 2003 byly ve Finsku 3 odděleně spravované, ale vzájemně propojené sítě bankomatů. Největší z nich, 
známá jako „Otto“, měla 85% všech instalací bankomatů a tuto síť provozovala společnost Automatia (založena r. 
1994 bankami Nordea, Sampo a S.Group). Zbývající ATM byly provozovány nezávislými spořitelnami a místními 
družstevními bankami a patřily do sdílené sítě provozované společně vlastněným IT centrem - Samlink. V roce 
2004 banky souhlasily s vytvořením jediné národní sítě a došlo k transformaci na základě Otto sítě (ATM Samlink 
byly buď odstraněny - byly příliš blízko existujících bankomatů Otto - nebo byly přepojeny).  
  

K tomuto vývoji vedla skutečnost, že během posledních 14 let počet bankomatů neustále klesal, na konci kroku 
2006 bylo ve Finsku 1 669 bankomatů. To posouvá Finsko na pozici druhého nejmenšího bankomatového trhu. 
Hustota bankomatů dosahuje méně než poloviny hustoty v regionu, tj. 319 bankomatů/milión obyvatel 
(srovnejme s hustotou ATM v ČR - 310 v r. 2006, 360 v r. 2007). Všechny bankomaty jsou nyní provozovány 
společností Automatia.  
  

Bankomaty jsou velmi často umisťované mimo pobočky (v 56%), skrz zeď (42%), v halách (2,5%). Podíl 
bankomatů umístěných mimo pobočky je nevyšší v Evropě.  
  

Využití bankomatů  
 
 
 
 
 
Neustále klesající počet bankomatů vedl ke klesajícímu měsíčnímu počtu výběrů (9 782), a naopak k rostoucí 
průměrné částce výběru: 84 EUR/výběr (tj. 2230 Kč, srovnejme v ČR 3 500 Kč/výběr). 
 

Dodavatelem bankomatů je společnost NCR (s podílem 56%) a Wincor Nixdorf (44%). Bankomaty společnosti 
Automatia jsou napojeny na centrální počítač Hewlett-Packard. Migrace všech ATM na protokol TCP/IP 
(internetové prostředí) proběhla v r. 2005, terminály pracují podle protokolu otevřené platformy J/XFS pod 
operačním systémem Windows NT. Všechna správa hotovosti je zajišťována společností Group 4 Securicor nebo 
Loomes (dříve Securitas).  
 

Změna vývoje  
 

Od března 2008 na trh bankomatů vstoupila švédská nezávislá prodejní organizace Kontanten AB, která chce 
využít faktu poddimenzované sítě bankomatů ve Finsku a silnou kupní sílu obyvatelstva. Instalovala 
prostřednictvím řetězce Rautakirja 42 bankomatů (cílem je 50 atm). Jejich snahou bude instalovat dalších 500 
bankomatů prostřednictvím dalších řetězců. Kontanten buduje svůj záměr na úspěchu ve Švédsku, kde prolomil 
agresivní snahu bank vybudovat bezhotovostní společnost, a založil svůj záměr na faktu, že obyvatelstvo stále 
používá hotovost, ale má k dostupnosti stále relativně málo bankomatů. Společnost vyhlašuje, že „banky nás 
přesvědčují, že se rychle pohybujeme k bezhotovostní společnosti, ale ve skutečnosti tato idea nebyla nikdy 
populární“. Změna na trhu ve Finsku byla oceněna centrální bankou a úřadem pro hospodářskou soutěž. 
Bankomaty pro Kontanten dodává německá společnost Wincor Nixdorf.  
 

Obchodní místa 
 

Obchodníci jsou smluvně vázáni převážně se společností Luottokuntam, která zajišťuje zpracování mezinárodních 
karet. Banky soutěží o zpracování transakcí z karet pankkikorti, a také zpracovávají transakce soukromých značek 
a domácích karet. Oproti jiným centralizovaným organizacím společnost Luottokuntam není vlastněna výhradně 
bankami. Finští obchodníci se podílejí na jejím majetkovým podílem 40%. Domácí karty mají nejrozšířenější 
uplatnění a jsou přijímány na více než 100 000 místech. Karty VISA a MasterCard jsou přijímány na více než 
63 000 lokacích, a na 48 000 místech lze použít karty VISA Electron a Maestro. 
 
 
 
 

Počet bankomatů 1 669 
Počet transakcí 196 000 000 

Objem transakcí (EUR) 17 000 000 000 

Obchodníci (2006)   
Počet plateb 878 mil. 
Objem plateb 30 500 mil. EUR 
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Nárůst počtu plateb od roku 2004 činil 35%, nejvíce se používají debetní karty (84% všech plateb). Počty plateb 
kreditními kartami rostly nejrychleji, došlo k nárůstu o 62% během dvouletého období. Objem plateb narostl o 
25% od r. 2004, přičemž podíl debetních karet činil 77% celého objemu.  
  

Celková průměrná částka transakce za všechny platební karty dosahovala 35 EUR (930 CZK); nejvyšší byla u 
karet T&E 80 EUR (2126 CZK) a u bankovních karet jen 34 EUR (903 CZK).  
  

Porovnání souhrnných charakteristik finského kartového trhu s trendem v České republice podává tabulka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze statistiky plyne mírná převaha počtu karet ve Finsku nad Českem, také počet plateb převažuje mnohem více 
nad výběry hotovosti než v Česku (82:12 ku 51:49), o objemu čerpaných prostředků nemluvě. To je dáno i 
přibližně stejným počtem obchodních míst, ale méně než polovičním počtem bankomatů.  
  
cardmag l ft & rk l research l podle rbr, ATM Market place  

 
 

  Finsko (2006) % ČR (2007) % 
Počet bankovních karet 10 000 000   8 623 124   
Počet plateb/kartu/rok 87,8 82 18,4 51 

Počet výběrů hotov/kartu/rok 19,6 18 17,6 49 

Počet transakcí celkem 1 074 000 000   311 208 407   
Počet plateb 878 000 000 82 159 110 446 51 
Počet výběrů 196 000 000 18 152 097 961 49 

Objem transakcí celkem € 47,5 mld. 
1262 mld. CZK   745 009 002 000 CZK   

Objem plateb (Kč) € 30 500 000 000 
810 690 000 000 CZK 64 190 019 145 000 CZK 26 

Objem výběrů (Kč) € 17 000 000 000 
451 860 000 000 CZK 36 554 989 857 000 CZK 74 

Průměrná platba (Kč) € 35 (930 Kč)   1 194   
Průměrný výběr (Kč) € 87 (2312 Kč)   3 649   

PLATBY Finsko ČR 

Počet obchod. míst pro bankovní karty 63 000 54 340 

VÝBĚRY     

Počet bankomatů 1 669 3 599 
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TECHNOLOGIE 
TRIONIS společný projekt First  
Data a EUFISERV 

  

First Data a EUFISERV 
v y t v o ř i l y  n a  p o l i 
mezibankovního zpracování 
transakcí “Joint Venture” za 

účelem rozšíření možností při výběru služeb v novém 
a rozvíjejícím se SEPA (Single Euro Payments Area) 
prostředí pro banky v rámci evropského regionu.  
  

Evropský platební trh je ve stavu neustálých změn a 
vývoje. Příjemci platebních karet zvýšenou měrou 
vyhledávají co nejjednodušší zpracování domácích i 
mezinárodních platebních transakcí, vydavatelské 
banky mají své klienty ve více než jedné zemi a 
obchodníci hledají efektivní řešení umožňující přijímat 
karty v rámci více zemí. To vše se děje se záměrem 
efektivního využití vynaložených nákladů bez ohledu 
na to, v které zemi působí. 
  

Jako odpověď na toto měnící 
se prostředí se společnost 
First Data spojila s patnácti 
a k c i oná ř i  s po l e čnos t i 

EUFISERV, aby společně mohly nabídnout své služby 
pod názvem „Trionis“. Toto spojení má mimo jiné 
také klientům pomoci s jejich povinnostmi 
v rámci  SEPA s poskytováním mezinárodního 
zpracování plateb realizovaných platebními kartami v 
rámci jednotného evropského trhu i mimo něj.  
  

Společnost Trionis plánuje propojit zmíněnou síť 
společnosti EUFISERV se sítí společnosti First Data, 
což by mohlo umožnit přístup k více než 74 000 
bankomatům, 1,5 milionu POS terminálům a 165 
milionům karetních účtů po celé Evropě. 
  

Trionis se sídlem v Bruselu disponuje evropským 
manažerským týmem, který rozumí dynamickému 
rozvoji a komplexnosti trhu v rámci Evropy. Je 
rovněž schopen poskytovat kvalitní, spolehlivé a 
cenově příznivé služby, vyžadované klienty v oboru 
platebních karet. 
  

Jako plnou podporu vize jednotného trhu evropského 
platebního styku bude síť Trionis v rámci 
mezibankovního zpracování rozšiřovat své služby tak, 
aby byly dostupné finančním a platebním 
organizacím, které si přejí zpracovávat transakce 
v rámci zóny SEPA nebo mimo tuto zónu. 
  

Trionis má vybudovanou infrastrukturu, má znalosti a 
zkušenosti s poskytováním širokého spektra 
karetních služeb. Umožňuje například propojení bank 
za účelem zpracování domácích a mezinárodních 
karetních transakcí, konsolidaci operací v rámci více 
zemí do jednoho místa a díky své otevřenosti a 
univerzálnosti umožňuje rozvoj stávajícího podnikání 
v novém prostředí SEPA prostřednictvím připojení se 
k jiným lokálním současným či vznikajícím projektům. 
 

Zajišťuje zpracování karetních transakcí na POS 
terminálech a bankomatech, včetně autorizace, 

clearingu, zúčtování a přidaných služeb pro 
vydavatele a příjemce platebních karet a karetní 
asociace. 
 

Síť Trionis je nezávislá na karetních schématech. Tím 
je zajištěno, aby jejím prostřednictvím nabízené 
služby podporovaly zpracování všech druhů karet. 
Trionis se tím stává univerzální platformou, která 
poskytuje klientům zcela volnou a objektivní volbu 
pro podnikání v karetním obchodě a současně tím 
nabízí možnost zpracování transakcí na bankomatech 
a POS terminálech prostřednictvím jediného 
poskytovatele těchto služeb. To klientům umožňuje 
minimalizovat své investice a provozní náklady.  
  

Trionis nabízí univerzální přenos zpráv („single“ a 
„dual massage“) pro různá karetní schémata a 
současně podporu pro více vstupních a výstupních 
rozhraní pro transakce realizované jak na 
bankomatech, tak na POS terminálech. Podporuje 
zúčtování mezi dvěma bankami, zúčtování 
v uzavřené skupině uživatelů a zúčtování mezi všemi 
zúčastněnými bankami. Může též podporovat různá 
pravidla pro výpočet „interchange fee“ a pro 
zpracování dalších poplatků, stejně jako podporu 
operací ve více měnách. 
  

Trionis dává ucelenou možnost pokrytí EEA 
(European Economic Area) a Švýcarska v oblasti 
poskytovaných služeb. Trionis rovněž poskytuje 
připojení k VISA a MasterCard (stejně jako k jiným 
sítím, např. China Union Pay, EAPS a American 
Express).  
  
cardmag | rk | fd  
 
 

VISA využívá technologií ke  
zlepšování služeb 

  

VISA a U.S. Bank zahajují mobilní převod 
peněz (Visa Mobile Money Transfer) 
  

V září 2008 VISA ohlásila záměr 
zahájit pilotní program převodu 
peněz prostřednictvím mobilního 

zařízení, aby umožnila registrovaným držitelům Visa 
karet ve Spojených státech používat jejich mobil 
k bezpečnému převodu finančních prostředků přímo 
na registrovaný VISA účet jiného držitele karty. První 
část pilotního projektu začne koncem roku 2008 a 
půjde o první test mobilního převodu mezi VISA účty, 
zatím pouze u vnitrostátních transakcí. Pilot za účasti 
6 000 držitelů VISA karet má poskytnout VISA a 
jejím partnerům cenný vhled do chování spotřebitelů. 
Po vyhodnocení budou v druhé části pilotního 
projektu v první polovině roku 2009 zahrnuty také 
přeshraniční transkace. 
  

Klient zapojený do projektu bude provádět převod 
s využitím webového prohlížeče v mobilu pro přístup 
na zabezpečený interfejs. Převedené prostředky 
budou přímo připsány na VISA účet příjemce 
převodu. Ten si je vyzvedne v bankomatu nebo 
použije při platbě svojí kartou.  

partner rubriky 
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Převod prostředků je klíčovou komponentou mobilní 
strategie VISA, která staví na rozšiřující se základně 
mobilních telefonů a činí z nich multifunkční nástroje. 
Tento projekt zavádí v USA službu, která je již 
nabízena klientům ve 13 státech v Evropě, Středním 
Východě a Africe. VISA vedle mobilních zařízení 
nabízí tuto službu existujícími kanály, včetně 
bankovních poboček, bankomatů, internetu a 
kiosků.   
  

Jádrem služby mobilního převodu peněz je VISA 
mobilní platforma, souhrn technologií umožňující 
VISA, jejím klientům a mobilním operátorům se 
podílet na pilotu a rozvíjet komerčně odstupňované 
služby. VISA platforma doplňuje infrastrukturu 
mobilních operátorů, a finančních institucí a je 
podporována výrobci mobilních telefonů, dodavateli 
čipů, vývojáři mobilních aplikací, poskytovatelů 
komunikačních služeb „over-the-air“.  
  
VISA a NOKIA připravují aplikace pro další 
generaci mobilních zařízení 
  

VISA (největší světový poskytovatel elektronických 
platebních služeb) a Nokia (světově největší výrobce 
mobilních zařízení) v září 2008 ohlásily záměr 
poskytnout platební a s nimi sdružené služby VISA 
(včetně bezkontaktních plateb, vzdálených plateb, 
převodu peněz, varování a upozornění) pro další 
generaci mobilů Nokia, počínaje modelem 6212 
Classic, které budou dostupné od října 2008.  
  

VISA aplikace umožní klientům finančních institucí, 
které se k projektu připojí, používat jejich VISA účet, 
ve spojení s mobilem Nokia 6212, pro platby za zboží 
a služby, iniciovat mobilní převod peněz jiným 
držitelům VISA účtu, přijímat v reálném čase 
upozornění na pohyby na VISA účtu a zvolit si 
zasílání nabídek a slev od obchodníků.  

  

Model 6212: Zásadní inovací je 
podpora technologie NFC (Near 
Field Communication), která 

promění mobil v platební kartu nebo jízdenku. 
Technologie je založená na RFID čipech. NFC tedy 
zprostředkuje jednoduché a bezpečné spojení s 
dalšími elektronickými přístroji; do telefonu tedy 
bude snadné dostat odkazy na internet,  hudbu, 
kontakty, fotografie nebo videa. Tento obsah lze pak 
snadno sdílet s dalším NFC přístrojem vybaveným 
Bluetooth. Telefon jinak nabídne dvoumegapixelový 
fotoaparát, QVGA displej, hudební přehrávač a FM 
rádio. Kromě sítí GSM (podpora EDGE) zvládá i sítě 
třetí generace. Paměť lze zvětšit až o 4 GB pomocí 
paměťových karet microSD. Rozměry Nokie 6212 
classic jsou 114,7 × 47,1 × 14,5 milimetru. 
Hmotnost má hodnotu 88 gramů. Telefon se začne 
na vybraných evropských a asijských trzích prodávat 
ve třetím čtvrtletí. Cena se bude pohybovat okolo 5 
300 korun. 
  

Nokia 6212 obsahuje integrovaný čip pro komunikaci 
na krátkou vzdálenost (NFC), který umožňuje, aby se 
mobil choval jako bezkontaktní platební karta, kdy 
jím držitel mávne v blízkosti speciální čtečky 
k provedení VISA transakce. VISA a Nokia poprvé 
předvedly NFC technologii v prosinci 2005 v USA 

v Atlantě. Od té doby se pilotní projekty uskutečnily 
na 4 kontinentech (USA-banka Wells Fargo, Malajsie, 
Taiwan – Chinatrust Bank a v Londýně – Barclays 
Bank).  
  

Mobily, jako Nokia 6212, mohou změnit způsob 
interakce uživatelů se zařízeními a využívání služeb, a 
VISA tak může přivést elektronické platby a služby 
přímo do mobilních telefonů, a usnadnit každodenní 
život zákazníkům.  
  
3. VISA vyvíjí služby vztahující se na mobilní 
platby na platformě Androidu  
 

VISA ohlásila v září 2008 záměr široce zpřístupnit 
zákazníkům ve Spojených státech služby spojené 
s mobilními platbami, a to do konce roku 2008. 
Projekt je zaměřen jen na USA, v Evropě se VISA 
Europe zaměřuje na služby spojené jak se 
společností Google tak dalšími globálními partnery.  
 

Smyslem záměru VISA je 
poskytovat mobilní aplikace 
na platformě Android ™, ke 
stažení do mobilů s tímto 
operačním systémem; pilot 
proběhne s klienty banky 
Chase. První služby VISA 
umožní držitelům VISA karet 
přijímat do jejich mobilů 
upozornění o transakčních 
aktivitách na jejich účtech; 

obdržet nabídky ze širokého spektra obchodníků; a 
využít zabudovanou navigační technologii vyvinutou 
Googlem k rychlé lokalizaci poblíž se nacházejících 
obchodníků a bankomatů akceptující karty VISA.  
  

VISA vyvinula mobilní služby pro platformu Android a 
zkombinovala tak dvě celosvětové nejmocnější a 
nejrozšířenější inovace pro spotřebitele, elektronické 
platby a mobilní technologie. Umožní stáhnout VISA 
aplikace mobilních služeb do mobilů amerických 
spotřebitelů. Držitelé VISA karet tak mohou očekávat 
více od svých VISA účtů než jen pohodlné a 
bezpečné platby a zákazníci mobilních operátorů 
dostanou do mobilů další aplikace. Rozšířením VISA 
plateb a služeb do mobilních zařízení dochází 
k přirozené expanzi vedoucí k více pohodlným, 
bezpečnějším a uspokojujícím platbám. 
  

Tři mocné služby 
  

VISA mobilní aplikace vyvinuté pro platformu Android 
budou zahrnovat tři služby, usnadňující klientům 
život, zlepšující schopnost ovládat a chránit jejich 
VISA účet a přijímat cenné nabídky od obchodníků. 
Zákazník si VISA služby zvolí prostřednictvím mobilu 
a aktivuje si jen takové, které mu budou vyhovovat; 
může se od nich kdykoli odhlásit a chránit si tak 
svoje soukromí.  
 

* Varování: Spotřebitel dostane takřka v reálném 
čase upozornění na realizaci nákupů, podle 
nastavených parametrů (výše transakce, jen v cizí 
měně). 
 

* Nabídky: Spotřebitel obdrží cílené nabídky od 
obchodníků přímo na svůj mobil, od slev po věrnostní 
nabídky, vycházející z předchozí nákupní aktivity.  
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* Navigátor: Služba navigace bude integrována 
s Googlem, jako jsou aplikace Google Maps a služby 
spojené s navigací, a může spotřebitele směrovat 
k nejbližším obchodníkům nebo bankomatům, cesta 
k nim bude zobrazena na obrazovce mobilu.  
 

Android - je softwarová platforma a operační 
systém pro mobilní zařízení, vychází z kernelu OS 
Linux, byla vyvinuta Googlem a převzata aliancí Open 
Handset Alliance. Android umožňuje vývojářům psát 
aplikace v kódu nezávislém na procesoru, tj. v jazyce 
typu Java, využívající Googlem vytvořenou Java 
knihovnu. Open Handset Alliance byla založena v 
11/2007 a sdružuje 34 hardwarových, softwarových 
a telekomunikačních firem, včetně Google, HTC, 
Intel, Motorola, Samsung, LG, T-Mobile, 
podporujících otevřenou platformu pro mobilní 
zařízení. Google se zavázal zpřístupnit většinu 
Android platformy jako volný software (Apache free-
software a open-source licence). Android je první 
úplná, otevřená a volná platforma pro mobilní 
zařízení  

(více na http://code.google.com/android/).  
Mobilní telefon G1 od společnosti HTC s tímto 
operačním systémem si můžeme prohlédnout na 
instruktážním videu na  
http://www.youtube.com/watch? 
v=hVHcybbuKCo,  
marketinkově se jej ujal T-Mobile (na obr.).  
Pro lingvisty: Android je člověku podobný robot, 
často alespoň částečně vytvořený biologicky. Android 
je vždy stroj, jehož účelem je chovat se, pracovat, 
popřípadě myslet stejně jako člověk. Je to v 
současné době především fiktivní bytost, vyskytující 
se prakticky výhradně v dílech žánru sci-fi, byť reálně 
existuje i několik experimentálních humanoidních 
robotů. 
 

Pro techniky: Android nabízí balíček funkcí 
operačního systému, middleware a klíčové aplikace. 
Nabízí tyto prostředky: 
  

Aplikační prostředí 


Virtuální stroj Dalvik pro mobilní zařízení 


Integrovaný vyhledavač 


Optimalizovanou grafiku 2D i 3D (specifikace OpenGL 
ES 1.0) 


SQLite pro strukturované ukládání dat 


Podporu audio, video médií a obrázků ve formátech 
MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF 


GSM telefon (v závislosti na hardware) 


Bluetooth, EDGE, 3G, a WiFi (v závislosti na  
hardware) 


Kamera, GPS, kompas a rychloměr (v závislosti  
na hardware) 
 

Jak je v boji o technologické prvenství časté, zdá se, 
že Google nedodržel původní sliby ohledně 
otevřenosti platformy, a další verze Androidu jsou 
vázány na omezené licenční podmínky. Ač od vzniku 
platformy neuplynul ani rok, vznikly četné aplikace a 
diskusní kluby – viz např.  
http://androidcommunity.com/.  
 

Architektura Androidu 
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Dvourozměrný čárový kód  

  

V článku o Finsku je zmíněn dvourozměrný čárový 
kód na VISA kartách vydávaných obchodním 
řetězcem. Jde o informace, které po sejmutí 
mobilním telefonem s fotoaparátem (a vybaveným 
speciálním softwarem společnosti UpCode) umožní 
připojit se na internetové stránky zúčastněného 
obchodu a přihlásit se k mobilní internetové 
komunikaci s obchodním řetězcem. Záměrem je 
používat čárový kód k loajálním programům slev, 
propagačním akcím, informacím o produktech a 
později zpracovávat objednávky.  
 

Marketinkový systém využívá Mobile 
Access & Interaction Systems (MAI)™ 
společnosti UpCode, umožňující stažení 
software (http://www.upc.fi/en/
upcode/download/), který změní 
fotoaparát na čtečku 2D čárového kódu 

(2D data matrix, QR-code, 1D barcode nebo barevný 
kód) a umožní integrovat různé formy eCommerce 
s tištěnými a obrazovkovými médii. Obsahem kódu 
může být odkaz (klasický link), textová zpráva o 
maximálně 60 znacích nebo telefonní číslo. Uživatel 
mobilu má tak přímý přístup na internetový obsah 
pouhým zacílením fotoaparátu na kód. 
Možnosti využití kódu jsou široké a můžeme je 
demonstrovat na příkladu z autobusové zastávky 
v Helsinkách. Pro invalidy je na informačním plakátku 



 
 

 

cardmag no 4/08                                                                                                39                                                                                                        © 2008         

 

 

2D kód (0105), který je dovede na stránky s jízdním 
řádem. Místní dopravní podnik zavedl novou službu 
s využitím inovace mobilních výrobců – interaktivního 
čárového 2D kódu UpCodde, kamery v mobilu, 
zabudovaného internetového prohlížeče a 3G – 
k napojení na technicky zdatných jedinců na 
informační společnost.  
 

Po „nafocení“ kódu se mobil spojí se stránkami 
jízdních řádů helsinské MHD na www.hkl.fi/0105.  
Instalace softwaru pro čtení 2D kódu je zdarma a 
provede se ve třech krocích.  

1. Stažení programu do počítače z adresy  
(dostupné jazykové verze: angličtina, čínština, 
finština, hebrejština, němčina, portugalština, 
španělština a švédština). 
 

2. Stažení programu do mobilu - po  
propojení pomocí Bluetooth, kabelem apod.  
 

Otevřít internetový prohlížeč v mobilu nebo odeslat 
sms na číslo +358 50 31000 75 k získání odkazu. 
 

Stáhnout UpCode do mobilu ze stránky 
www.upcode.fi 
 

Doporučuje se instalace do paměti počítače (ne do 
SIM karty).  
 

3. Používání UpCode programu: 
 

Otevřít program z menu. 
 

Zamířit kameru na kód UpCode, dokud program 
automaticky nesejme obrázek 2D kódu. 
 

Pokud nemáte v mobilu fotoaparát, natypujte číslo 
kódu a stiskněte „go“.  
 

Na dotaz po spojení stiskněte „ano“, nebo zvolte 
přístupový bod.  
 

Z menu programu můžete také nastavit velikost, 
kontrast a jas. 

Závěrem jen poznámku, že o možnosti velkého 
rozšíření 2D čárového kódu panují také pochybnosti, 
neboť se jedná převážně o tlak technologického 
vývoje a nikoli o řešení vyhovující požadavkům 
spotřebitelů. Již v 90. letech společnost SONY 
doporučovala používat tyto 2D kódy k označování 
videokazet, mávnutím telefonu nad kazetou by se 
zobrazil obsah kazety, ale neujalo se. Zatím chybí 
jednotný standard pro 2D kódy, řešení společnosti 
UpCode je jedno z více navržených.  
  
cardmag | ft  

 
Visa Europe a Collis BV oznamují 
vyvinutí testovacího nástroje pro 
Visa payWave 
 
Londýn, Praha říjen 2008 - Společnost Visa Europe 

ve spolupráci s Collis BV oznámila 
vyvinutí nového testovacího 
nástroje Visa payWave.  

 

Všechny platební terminály musí projít procesem 
certifikace, během něhož bude ověřeno, že vyhovují 
specifikacím stanoveným společností Visa a že jsou 
skutečně schopny přijímat všechny karty Visa 
payWave. Díky tomuto procesu certifikace bude 
zaručeno, že všechny terminály označené 
indikátorem Visa payWave budou odpovídat 
specifickým standardům Visa.  
 

Testovací nástroj Visa payWave lze používat v terénu 
přímo u obchodníků, na testovacích zařízeních, u 
prodejců, anebo ve zúčtovacích bankách. Byl vyvinut 
pro potřeby členských bank Visa Europe, prodejců a 
terénních pracovníků. Také dokáže provádět všechny 
testy a skripty používané v nejnovějších procedurách 
Visa PayWave. 
 

Šéf pro integraci čipových karet ve společnosti Visa 
Europe Pekka Mattila novinku komentuje: „Platební 
nástroj Visa payWave spouštějí – anebo alespoň 
uvádějí do testovacího provozu – členové asociace 
Visa v několika evropských zemích. Je proto velice 
důležité, aby bezkontaktní terminály byly před 
ostrým spuštěním důkladně otestovány a aby se 
zajistilo, že jsou schopné přijímat karty formátu Visa 
payWave. Jsem velice rád, že ve spolupráci se 
společností Collis se nám podařilo dokončit vývoj 
přenosného nástroje, který mohou zúčtovací banky 
použít k ověření, že jejich bezkontaktní terminály 
vyhovují specifikacím Visa Europe." 
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Generální ředitel Collis Jan van den Heuvel: „Jsme 
velice potěšeni, že jsme tento testovací nástroj mohli 
pro Visa Europe vyvinout. Společnost Collis 
dlouhodobě usiluje o vyvíjení vysoce kvalitních 
testovacích nástrojů. Společnost disponuje značnými 
zkušenostmi s testováním – zejména pak co se týče 
procedur a testovacích požadavků společnosti Visa. 
Jsme přesvědčeni, že se nám podaří opět nabídnout 
testovací nástroj takové kvality, na jakou si naši 
klienti od značky Collis zvykli.“ 
 

O společnosti Collis BV  
 

Collis je přední výzkumné centrum zabývající se 
vývojem a testováním nových elektronických 

transakčních systémů. Společnost poskytuje testovací 
nástroje, poradenské služby a školení v oblasti 
elektronických a mobilních plateb již přes deset let. 
Je oficiálním partnerem společnosti Visa pro migraci 
na technologii čipových karet a rovněž je členem 
programů MasterCard Vendor Program, Visa Partner 
Network a GlobalPlatform. Collis se těší oficiálnímu 
uznání asociací vydávající kreditní karty (Visa, 
MasterCard, JCB a další včetně EMVCo) a je 
držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Více informací o 
společnosti najdete na adrese: www.collis.nl 
 

cardmag l rk l mmd   
 
 
 

Budoucnost notebooků a mobilů 
 

Designeři budoucnosti se překonávají v návrzích moderních „pracovních pomůcek“ v moderních kancelářích. Kde 
jsou ty doby, kdy logaritmické pravítko představovalo vrchol usnadnění práce inženýrů (a vyšší status 
představovalo provedení ze slonové kosti, nikoli vyšší funkce). Zamýšlené inovace odstraní klávesnici překvapivým 
využitím světla. 
 cardmag | ft  
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BEZPEČNOST 
Prevence vyzrazení citlivých dat - DLP systémy  
 

V nedávné době pokračovaly ztráty citlivých dat. Dva případy se staly v srpnu 2008. Na aukčním serveru eBay byl 
prodán za 35 GBP zánovní počítač s osobními daty miliónů zákazníků Royal Bank of Scotland, NatWest and 
American Express. Počítač patřil firmě Graphic Data, která archivuje data finančních organizací v Essexu, a data 
obsahoval čísla účtů, telefonní čísla, podpisy a další osobní údaje. Její mluvčí se omluvil a uvedl, že došlo k 
„počestné chybě“, že znají pracovníka, který počítač prodal, avšak nebylo záměrem prodat počítač bez jeho 
vyčištění; jde o neblahou událost a podnikáme kroky k jejímu předcházení. Případ vyšetřuje také úřad na ochranu 
osobních údajů. 
 

Jiný případ se týkal Best Western hotelu v Amsterodamu. Indický haker narušil bezpečnostní systém jednoho 
z největších hotelových řetězců a získal osobní údaje o všech hostech za posledních 12 měsíců (adresu bydliště, 
telefon, zaměstnání a údaje o platební kartě). Jedná se o 8 miliónů osob. Data byla prodána prostřednictvím 
ilegální sítě kontrolované ruskou mafií. Experti vyjádřili obavy, že i když jsou při on-line prodejích nabízena velká 
množství hakery zcizených databází, v tomto případě vzhledem k objemu a kvalitě ukradených informací hrozí 
ohromná vlna podvodů. 
 

Obdobné zprávy vyvolaly i komiksovou reakci - viz obrázek převzatý z DailyMail. 
 
I když se tyto případy stávají 
útokem zvenku, je vhodné si 
připomínat i nezbytnost interních 
ochran před „náhodnou“ ztrátou 
dat. Většina úsilí obchodníků, 
vydava te lů  a  zp racova te lů 
bezpečných plateb se zaměřuje více 
na místa, kde jsou údaje získávány 
od držitelů karet (přihlašování na 
webové stránky, POS terminál) než 
na metody používané k přenosu 
dat. Firewally, kontroly přístupu a 
š i f rován í  nas tavu j í  h ran ice 
bezpečností, ale nepř ispívají 
k ochraně před tím, jak jsou citlivá 
data zpracována uvnitř společnosti. 
Často nenapravitelné kroky mohou 
vést k úniku dat.  
 
 

Například při nefunkčnosti POS terminálu se mohou citlivá data o kartách uložit na interním serveru, aniž si je 
toho kdokoli vědom. Také zaměstnanci si vůbec nemusí uvědomovat nebezpečí ukládání marketinkových dat 
spolu s daty i klientech v nezabezpečených emailech, word a excel dokumentech. Monitorování v jedné organizaci 
s 20 000 zaměstnanci prokázalo během prvního měsíce 13 000 emailů porušujících zásady ochrany kartových dat. 
Vznikající pole zabývající se prevencí ztráty dat (DLP = Data Loss Prevention) se zabývá stanovením postupů pro 
zacházení s citlivými daty a monitorováním jejich dodržováním.  
 

Dodavatelé DLP systémů obvykle začnou spolu s klientem identifikovat typy citlivých informací, a pak skenují a 
prověří jejich výskyt v celém systému, statické výskyty i dynamické přesuny. Pak firma vytvoří postupy pro 
zacházení s informacemi a nastaví parametry DLP systému. Obvykle je do klientovy sítě instalován software, 
někdy další server, spolu s dodatečným softwarem (agent software) na PC a notebooky pracovníků. Pokud agent 
rozpozná, že se s citlivými daty zacházeno v rozporu se stanovenými postupy - ukládání na server, stahování do 
notebooku zaměstnance, přenos do USB paměti nebo iPodu, zasílání poštou jako příloha, apod. neuatorizovaným 
způsobem – systém provede akci podle naprogramovaných parametrů.  
 

Data mohou být blokována, smazána, přesunuta, zakódována nebo umístěna v „karanténě“, nebo přenos může 
být povolen, ale informován nadřízený. Některé systémy spustí dialog s možným narušitelem, varujíc jej před 
porušení pravidel.  
 

Někteří dodavatelé používají spíše strategii k zachycení dat, která byla ukradena než k odhalení jejich neúmyslné 
ztráty. Zlomyslné osoby uvnitř společnosti jsou zodpovědné za relativně malý objem uniklých dat, ale protože 
jejich motivem je hamižnost, bývá jejich dopad vyšší než jen při nedbalosti. Některé systémy vyhledávají ztrátu 
dat jen uvnitř sítě, jiné prohledávají i koncové body, notebooky, CD disky, USD paměti. Zkušení dodavatelé DLP 
systému se zaměřují na obě oblasti. Avšak pozor na to, že když dodavatel zmíněný know-how získá akvizicí, jeho 

partner rubriky 
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systém vyžaduje dvě technické platvformy. I pro uživatele je snazší vytvářet jeden soubor postupů než dva.  
 

Uveďme několik renomovaných firem, zabývající se DLP systémy. 
 

 
 
 

V e r i c e p t   byl založen v roce 1999, po počátečním úspěchu při monitorování emailů ve školních sítích, se od 
roku 2002 zaměřil na aplikaci zákonů bezpečnosti u velkých společností. Spolenost má 800 klientů, z nichž 45 je 
uváděno v seznamu Fortune 500. 

 
 
 

S y m a n t e c   byl založen v roce 1982, vstoupil na pole DLP v 2007 (po získání spol. Vontu). Má jednotnou 
platformu a používá jeden uživatelský interface. Vyhledává citlivá data, jako jsou čísla platebních karet, a dále 
vyhodnocuje platnost těchto čísel srovnáním s příjmením držitele k vyloučení chyb. Symantec má 25 klientů mezi 
společnostmi ve Fortune 100 a chrání více než 5 miliónů uživatelů po celém světě před ztrátou dat. 

 
 
 

W e b s e n s e   byla založena v roce 1994 jako společnost zabezpečující přístup na internet. Využívala své 
znalosti podvodných internetových stránek a v roce 2006 se spojila s Port Authority. Analytický engine Websense 
má více než 600 zabudovaných datových identifikátorů, které pomáhají zákazníkům identifikovat porušení pravidel 
v kartovém odvětví. Společnost má více než 50 000 klientů.  

 
 
 
 

R S A  je bezpečnostní divize EMC l EMC navrhuje, vyrábí a prodává široké spektrum hardwarových a 
softwarových produktů a služeb souvisejících s ukládáním, správou, ochranou a sdílením uložených dat. 
Společnost dodává paměťové systémy jako Symmetrix, CLARiiON, file servery Celerra a zařízení pro optické sítě 
Connectrix. Společnosot v roce 2007 koupila Tablus a orientovala se na DLP systémy. Poskytuje svým 35 000 
klientů s 1 miliónem uživatelů zajištění identity, kontrolu přístupů, šifrování, ochranu klíčů a ochranu před 
podvodem.  
 
cardmag l ft & rk l nilson report l ATM Market 
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MARKETING partner rubriky 

MasterCard spouští unikátní  
edukativní kampaň na principu  
Second Life 

  

Společnost MasterCard spouští 
v Čechách a na Slovensku novou 
i n t e r n e t o v o u  s t r á n k u 
w w w . k r e d i t k a . c z 
(www.kreditky.sk), která 
prostřednictvím interaktivního 

příběhu učí správně používat kreditní kartu. Jedná se 
o zcela nový způsob komunikace, který společnost 
MasterCard představuje ve světě vůbec poprvé. Do 
budoucna se počítá s rozšířením těchto vzdělávacích 
stránek tak, aby mapovaly i další oblasti finančního 
vzdělávání.  
  

Praha, říjen 2008  
Společnost MasterCard spustila v pátek 10. října 
2008 projekt, jehož cílem je atraktivní a zábavnou 
formou vzdělávat veřejnost v oblasti běžného 
používání financí. Unikátní internetové stránky 
www.kreditka.cz využívají oblíbeného principu 
Second Life a umožňují návštěvníkům řešit ve 
virtuálním světě každodenní platební situace a 
porovnávat rozdíly mezi použitím hotovosti a kreditní 
karty.  
  

"Při každém nákupu se lidé rozhodují, jakým 
způsobem jej uhradí. Většina z nich volí mezi 
hotovostí nebo platební kartou. Jen málokdo si 
uvědomuje, že neméně důležitá je volba mezi 
kreditní a debetní platební kartou. Správným 
používáním platebních karet lze přitom šikovně šetřit 
i při běžném nakupování. Právě s tím by měla lidem 
pomoci nová vzdělávací stránka www.kreditka.cz," 
uvádí Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe 

pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. 
 
Na nové vzdělávací stránce www.kreditka.cz řeší 
návštěvník každodenní i nestandardní nákupní 
situace. 
  

Na stránce www.kreditka.cz se návštěvník stává 
hned po příchodu postavou ve virtuálním světě a 
prožívá různé nákupní situace. Každý si sám určuje, 

jak si jeho komiksový dvojník poradí s nákupem přes 
internet, nečekanými výdaji za rozbitou pračku nebo 
se ztrátou peněženky. Na závěr platební situace se 
zobrazí přehledný výpis z účtu, aby bylo možné 
sledovat výši útrat a rozdíly v jednotlivých způsobech 
platby. V podobě 2D kresleného příběhu má 
návštěvník stránky možnost získat nejen praktickou 
nápovědu pro řešení reálných platebních situací, ale 
na stránce najde i šikovné tipy pro používání karty 
nebo aktuální nabídku kreditních karet na českém 
trhu.  
  

"Kreditní karty jsou v současnosti nabízeny 
v masovém měřítku, napříč všemi příjmovými 
skupinami. Zároveň roste atraktivita tohoto produktu, 
neboť jej vydavatelské banky spojují s dodatečnými 
službami a benefity," uvedl Ján Čarný. "Pravdou však 
je, že řada lidí si stále výhody kreditních karet plně 
neuvědomuje a nemá o tomto produktu dostatek 
informací. Věřím, že nová zábavná vzdělávací stránka 
www.kreditka.cz přispěje k častějšímu čerpání 
všech výhod kreditních karet a větší spokojenosti 
jejich držitelů," dodal Čarný.   
  

Charakteristika kreditních karet 
  

Pro mnoho lidí je dnes kreditní karta velmi 
populárním a jednoduchým zdrojem peněžních 
prostředků. Prostřednictvím kreditní karty lze 
jednoduše dosáhnout na úvěr, ke kterému není 
potřeba mít ručitele a často ani bankovní účet u 
vydávající finanční instituce. 
  

Kreditní karty a bezúročné období 
  

Bezúročné období je jednou z největších výhod 
kreditních karet. Jedná se o časově omezené období 
(většinou v rozsahu 40 - 45 dní), během kterého 
může klient čerpat úvěr s nulovým úrokem. Pokud je 
tedy celá čerpaná částka splacena v předem 
dohodnuté době, neplatí klient z půjčené částky 
žádný úrok. V případě, že je úvěr splacen až po 
daném termínu, bývá nesplacená část úročena 
běžnou úrokovou mírou. Bezúročné období se často 
vztahuje pouze na bezhotovostní operace.  
  

Lidé, kteří umí kreditní kartu správně používat, tak 
mohou platit za své běžné i nečekané výdaje velmi 
výhodně – mají k dispozici finance, za jejichž 
používání jim není účtován žádný úrok a jejich vlastní 
finanční prostředky se mezitím úročí na běžném účtu.  
  
Jednoduchost a doplňkové služby 
  

Kreditní karta umožňuje snadné řízení finančních 
prostředků, kontrolu výdajů a možnost nakupovat 
zboží či služby i v případě, že zrovna držitel karty 
nedisponujete dostatečným množstvím finančních 
prostředků. Kreditní karty jsou také jednoduchým 
identifikačním prostředkem jejich držitele. Kreditní 
karty umožňují realizovat rezervace (např. v hotelích) 
nebo zprostředkovat pronájem dopravního 
prostředku. V případě, že držitel kreditní karty 
cestuje do zahraničí, má obvykle automaticky 
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sjednány různé druhy cestovního a úrazového 
pojištění. Při platbách kartou v zahraničí obvykle 
dosáhne výhodnějšího směnného kurzu, než jaký 
nabízejí směnárny, a navíc nejsou účtovány žádné 
směnárenské poplatky.  
 

Nechte se vést a naučte se zábavnou formou jak 
plně využívat všech výhod kreditní karty nebo jak si 
vybrat kreditní kartu na míru. Stačí navštívit 
www.kreditka.cz.  
 
cardmag l rk l ogilvy  

 
Nová "zelená" karta Visa pro  
firemní uživatele  

  

Visa Commercial Europe uzavřela partnerství s RePay 
International 
  
Londýn, Praha září 2008 - Společnost Visa Europe 

uzavřela se společností RePay 
International partnerskou dohodu, 
jejímž cílem je nabídnout firmám a 

organizacím státní správy nový druh "zelené" karty 
Visa. Již dříve byla na nizozemský trh uvedena vůbec 
první karta s neutrální karbonovou stopou - Visa 
GreenCard. Ta v roce 2004 úspěšně vstoupila na trh 
se spotřebitelskými produkty. 
  

Na základě nové smlouvy bude moci 4600 
evropských bank vydávat karty Visa, jež budou 
kompenzovat emise oxidu uhličitého v rámci 
kompenzačního programu ClimaCount, který spustila 
společnost RePay. Firmy i organizace státní správy 
tak budou moci podpořit projekty trvale udržitelného 
rozvoje. Například při každé platbě kartou Visa bude 
stanovena uhlíková emise daného produktu nebo 
služby, a ta bude posléze kompenzována 
prostřednictvím nějakého projektu v lesnictví nebo 
v oblasti obnovitelných zdrojů. Projekt ClimaCount 
podporuje nevládní organizace Conservation 
International a nizozemský Institut aplikovaného 
výzkumu TNO.   
  

Nová platební karta je dodávána členským bankám 
jako hotový koncept včetně komplexní technické 
infrastruktury, takže členské banky nemusejí 
investovat další prostředky na zajištění funkčnosti. 
Všichni držitelé této karty získají přístup na stránku 
www.climacount.com, kde si budou moci 
prohlédnout přehled svých transakcí a způsob, jímž 
budou jejich emise kompenzovány.  
  

Luc Janssen, šéf Visa Commercial, uvedení novinky 
komentoval slovy:  
 

"Ve společnosti Visa Europe usilujeme dlouhodobě o 
to, nabídnout našim členským bankám takové 
produkty, jimiž by mohly náležitě oslovit své firemní 
zákazníky. Díky této nové smlouvě můžeme 
nabídnout "zelenou" platební kartu po celé Evropě a 
reagovat tak na poptávku po iniciativách v oblasti 
trvale udržitelného rozvoje. Nový program je velice 
výhodný i pro banky, neboť se jej mohou zúčastnit, 
aniž by byly nuceny k dalším investicím – ClimaCount 
má totiž již plně fungující infrastrukturu.”  
  
 

O společnosti RePay International:  
  

RePay International dohlíží na mezinárodní distribuci 
programu ClimaCount, který nabízí uživatelům 
kompenzaci ekologických zátěží. Společnost RePay 
byla založena v roce 2003 a krátce po svém založení 
úspěšně zavedla v Nizozemsku kartu GreenCard, jež 
uživatelům zaručuje, že všechny jimi učiněné platby 
budou z hlediska emisí oxidu uhličitého neutrální.  
 
RePay International je auditována společností 
PricewaterhouseCoopers a společnost sídlí 
v nizozemském 's-Hertogenbosch a San Francisku. 
RePay International je součástí koncernu Tendris 
Holding B.V., který se zaměřuje na rozvoj a podporu 
konceptů sociálně odpovědného podnikání. 
  

www.repay-international.com 
 

cardmag l rk l mmd  
 
 

MasterCard Europe vydal přes 500  
milionů platebních karet 

  

Praha, listopad 2008 - Společnost MasterCard 
Worldwide oznámila své provozní 
výsledky za 3. čtvrtletí 2008 
v evropském regionu. Významným 
úspěchem je mj. překročení 
symbolické hranice - 500 milionů 
vydaných platebních karet značek 

MasterCard (MasterCard, Maestro nebo Cirrus) 
v Evropě.  
  

V meziročním srovnání vykázal evropský region 
dvouciferný růst celé řady ukazatelů: hrubá dolarová 
hodnota transakcí realizovaných kartami MasterCard 
vzrostla o 16,8 %, objem plateb u obchodníků (17,1 
%), počet nákupních transakcí (13,2 %), počet 
výběrových transakcí (11,5 %) a počet nově 
vydaných karet (15,4 %). 
  

K 30. září 2008 vydaly partnerské finanční instituce 
v celé Evropě 197 milionů karet MasterCard 
(bez značek Maestro a Cirrus). Evropští držitelé karet 
uskutečnili ve třetím čtvrtletí roku 2008 více než 1,6 
miliardy nákupních transakcí a karty MasterCard 
mohli využívat na 8,2 milionu akceptačních míst 
v rámci evropském regionu. 
  

Značka Maestro se v Evropě objevila na více než 311 
milionech karet, což je o 5,2 % více než ve stejném 
čtvrtletí roku 2007. Spotřebitelé mohou nyní kartami 
Maestro platit v prodejnách u 6,7 milionu obchodníků 
v celé Evropě. 
  

„Významný růst společnosti MasterCard Europe ve 
třetím čtvrtletí prokázal, jak se náš obchodní model 
zpracovatele, poradce a poskytovatele licencí dokáže 
vypořádat s náročnými makroekonomickými 
podmínkami. Jsme hrdí, že se nám podařilo 
dosáhnout takového úspěchu, jakým je 500 milionů 
vydaných karet v regionu. Jsme přesvědčeni, že 
tento mezník dokládá lépe než co jiného znalosti, 
inovace a kvalitu, kterou přinášíme zákazníkům,“ 
uvedl Javier Perez, prezident společnosti MasterCard 
Europe. 
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„Společnost MasterCard si uvědomuje, že její 
zákazníci - finanční instituce - zažívají v ekonomice 
těžké časy. Přesto s nimi nadále sdílí přesvědčení, že 
máme mimořádnou příležitost nahradit hotovost a 
šeky kartami a poskytnout tak všem účastníkům 
platebního řetězce - od bank přes obchodníky až po 
spotřebitele - dodatečnou hodnotu,“ dodal Javier 
Perez.  
  

Společnost MasterCard dosáhla v uvedeném čtvrtletí 
řady významných obchodních úspěchů : 
  

Bezkontaktní platby vítězně táhnou Evropou - 
v Rusku byla realizována první transakce MasterCard 
PayPass a v Nizozemsku první transakce Maestro 
PayPass. Systém PayPass je zaváděn celostátně na 
Slovensku (VOLKSBANK) a v Portugalsku (SIBS). 
Současně byla uzavřena smlouva o rozvoji 
bezkontaktních plateb přes mobilní telefony se 
společností Telecom Italia a rozvíjí se akceptace 
bezkontaktních plateb při nových, neotřelých 
příležitostech, jakou byl například Coke Live Festival 
v polském Krakově. 
  

V Polsku došlo ve třetím čtvrtletí roku 2008 k 19,3% 
meziročnímu nárůstu vydaných karet a k 21,6% 
meziroční hrubé dolarové hodnoty transakcí 
realizovaných kartami MasterCard.  
  

Rusko zaznamenalo ve třetím čtvrtletí tohoto roku 

vynikající výsledky. Meziročně došlo k navýšení hrubé 
dolarové hodnoty transakcí realizovaných kartami 
MasterCard o 52,7% a k 59% meziročnímu nárůstu 
počtu transakcí realizovaných kreditními i 
debetními kartami MasterCard, což je impozantní 
zvýšení oproti míře růstu za stejné období roku 2007.  
  
Společnosti MasterCard a Intesa Sanpaolo, největší 
vydavatel karet v Itálii, uzavřely globální partnerství 
pro vydávání kreditních a debetních karet s využitím 
na míru vytvořených řešení, novátorských technologií 
a nejrozšířenější globální akceptační sítě MasterCard. 
  

Společnosti MasterCard a National Australia Group 
uzavřely dlouhodobou smlouvu o partnerství 
v debetní oblasti, v jejímž rámci budou banky 
Clydesdale Bank a Yorkshire Bank vůbec prvními 
britskými bankami, které budou od roku 2009 
vydávat debetní karty Debit MasterCard jako doplněk 
ke své stávající nabídce karet Maestro. 
  

Společnosti MasterCard a JCB uzavřely smlouvu, 
v jejímž rámci lze transakce pod značkou JCB, při 
nichž jsou nabyvateli zákazníci společnosti 
MasterCard, směrovat globálně sítí MasterCard. Síť 
MasterCard funguje jako brána obsluhy těchto 
transakcí k oboustrannému prospěchu zákazníků jak 
JCB, tak MasterCard. 
  
cardmag | rk | ogilvy  



 
 

 

cardmag no 4/08                                                                                                48                                                                                                        © 2008         

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 

www.zdravotniboty.cz 

 

EUROFORUM 
SEPA 2008 

Sofitel Brussels 2nd December 
2008 www.sepacongress.com 

Implementation and Beyond - to the EPSD ! 

 

Coetzee 
Prepaid Commerce Europe Sheraton 

Stockholm 
1st-4th  

December 2008 hejke.coetzee@terapinn.com 

  

 

CPI 
Global Commercial Cards & Payments Summit 

Canary Wharf London 26th-27th 
February 2009 www.commercialpaymentsinternational.com 

Navigating the Changing Landscape of Commercial Cards and Payments 

 

IIR 
Anti Money Laundering 

Marriott Hotel Praha 27.-28. ledna 
2009 www.konference.cz 

Ve světle nové legislativy 

 

SMI 
Nordic Card Markets 

Stockholm 20th-21st  
January 2009 www.smi-online.co.uk/09nordiccards.asp 

  

 

SMI 
Central and Eastern European Card Markets 

Budapest 16th-17th 
March, 2009 www.smi-online.co.uk 

4th annual SMI Conference 

 

SMI 
Retail & Transport Cards 

London 13th-14th May 
2009 http://www.smi-online.co.uk/events/

overview.asp?is=8&ref=3079 

 

SMI 
Financial Modelling in PPP/PFI Projects  

London 4th-5th March 
2009 www.smi-online.co.uk/09finmodppp31.asp  
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU                                                             

Poslouchám obraz 
 
Mistra hudebních kompozic jsem pozval na schůzku 
do romantické části staré Prahy k levému břehu 
Vltavy … přišel velmi osobitý člověk, Varhan 
Orchestrovič Bauer, ze kterého je cítit velké zaujetí 
pro umění. Nebyl sám, doprovázela ho jeho půvabná 
snoubenka Barbara. U povídání o umění, hudbě, filmu, 
komponování, ale i o jeho začátcích a současném 
životě jsme strávili velmi nevšední odpoledne. Se 
souhlasem umělce tak mají i čtenáři magazínu 
cardmag možnost vstoupit do jeho světa zvuků a 
hudební imaginace …  
 
 

Roman Kotlán, cardmag :  Co pro Vás znamenají peníze  
Varhan Orchestrovič Bauer : Peníze jsou prostředek nikoli cíl, zajišťují moje potřeby a když jich je 
dost, tak i svobodu v rozhodování a samostatnost. 
Zažil jsem docela dlouhé období téměř bez prostředků a stejně se mi povedlo založit a vést už od 22 
let svůj vlastní symfonický orchestr, bylo to ale velmi velmi těžké ... jen babička mě v těch časech 
podporovala, všem ten můj nápad s orchestrem přišel moc velký na mojí rachetickou postavičku. 
Ale touha, talent a vůle mi nakonec pomohly překonat i finanční nedostatek. 
 

cardmag : Jak vnímáte platební kartu  
Varhan Orchestrovič Bauer : Kartu sám nemám, protože mám velký strach, že bych mohl utratit 
jakési virtuální peníze, které vlastně nejsou moje a pak bych se dostal do dluhu. Lepší je mít cash. 
Nemůžete utratit to, co nemáte (leda byste si půjčili). Spousta lidí do toho spadne, protože je to 
virtuální hra, kterou si ne každý dovede uvědomit. 
 

cardmag : Vraťme se K Vašim začátkům … 
Varhan Orchestrovič Bauer : Zdědil jsem sluch a hudební nadání po otci známém jako Stařena (Jazz 
Fiddlers), který to ve mně od malička rozvíjel. Navíc jsem sám objevoval harmonie a už od dvou let 
jsem hrál na piano, dokonce to mám na kazetě ! No a na základní škole jsem si založil první kapelu 
Asteroix (piano a dvě kytary, později i basa a buben) a hráli jsme nejdřív Olympiky a pak vlastní 
tvorbu. Na střední chemické většina mých spolužáků hrála divadlo a já seděl za klávesama a 
doplňoval to s kapelou FOPA scénickou hudbou, ale měli jsme i samostatný koncerty...No a pak 
jsem za pár let vystřídal tři vysoké školy a během začátků kapely SKANDÁL jsem byl přijat na 
konzervatoř na skladbu a dirigování,pak přišla Sametová revoluce a my hráli jako o život a tak jsem 
se rozhodl přidat pár nástrojů- a najednou z toho byl orchestr ... 
 

cardmag : Co či kdo je pro Vás inspirací pro Vaši tvorbu 
Varhan Orchestrovič Bauer : Inspirují mě zážitky a pocity, filmy, knihy, obrazy i hudba. Ale asi nejvíc 
mě inspiruje moje uhrančivá a temperamentní snoubenka Barbara. Spolu všecko prožíváme a 
povídáme si o tom a díky tomu jsme oba bohatší o pocity a postřehy toho druhého. Dobré 
partnerství jsem hledal celý život, hodně to člověka osvobodí. 
 

cardmag : Jaké je Vaše oblíbené místo pro život 
Varhan Orchestrovič Bauer : PRAHA, kde jsem se narodil. I když se cítím dobře všude, kam jsem 
zatím měl možnost vycestovat, při návratu do Prahy jsem naměkko, zde domov můj ... No a taky na 
venkově u babičky v Polepech, tam jezdím odpočívat od pracovního vypětí. Jinak podmínky pro 
práci tu nejsou ideální, bohužel všude samá intrika, taky jsem poslední rok uvažoval o emigraci, četl 
jsem hodně o Ančerlovi ... ale rodina, kamarádi a Praha by mi fakt chyběly.  
 

cardmag : Jaké máte oblíbené jídlo 
Varhan Orchestrovič Bauer : Miluju ryby. Taky tibetskou a thajskou kuchyni, dokonce i sám rád 
vařím-i když je někdy těžké sehnat všecky ingredience a koření ... bílá rýže přece tak krásně voní po 
mandlích, když ji někdo umí správně udělat ... 
 

cardmag : Jakou máte oblíbenou barvu 
Varhan Orchestrovič Bauer : Asi červenou-něco mezi scarlett a carmine, ale vlastně všecky sytý 
barvy, moc mě nebavěj ty pastelový- na mě jsou moc zředěný, já radši koncentrovaný a sytý barvy 
 

cardmag : Jak přistupujete k tvorbě filmové hudby 
Varhan Orchestrovič Bauer : Pouštím si film bez zvuku a tzv. "poslouchám obraz"- hledám pocit, 
který tam je nebo který bych při tom chtěl mít ... ale začít musím z ticha, abych soustředil vše 

partner rubriky 
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jedním směrem. Pak si lehnu na kanape a snažím se uvést se do stavu hladiny alfa (něco mezi 
polospánkem a bezvědomím). Občas zvednu hlavu a na papír si napíšu, co slyším vevnitř. Pak 
obvykle sedám k pianu nebo ke klávesám - improvizuju a hledám ten pocit a z něj se vynoří to téma, 
se kterým pak v další fázi pracuju - zkouším si s ním hrát a představit si jej ve všech možných 
barvách, nástrojích a náladách (to někdy zabere i celé dny). Z tohoto rezervoáru pak můžu čerpat 
hmotu pro celý film. 
 

cardmag : Jak vnímáte děj filmu, je pro Vás důležitý 
Varhan Orchestrovič Bauer : Hudba vytváří jakési emocionální zrcadlo filmu, může hodně posunout 
význam obrazu. Taky může akcentovat i jiné než jen prvoplánové věci. Podle mě je hudba i 
svědomím filmu. Děj hudbě určuje jen velikost, hloubku a časové proporce. Děj je důležitý, ale 
hudba jej nemusí nutně kopírovat.  

 

cardmag : Na koho rád vzpomínáte co se týká spolupráce nad hudebním projektem 
Varhan Orchestrovič Bauer : Jasně že na Miloše Formana a na nahrávání v Abbey Road, kde jsem 
měl možnost dirigovat London Symphony Orchestra. Vzájemný respekt a společná chuť dělat 
všecko tak, aby to bylo co možná nejlepší - najednou se z práce stává radost a splnění snů ... 
 

cardmag : Jaký je Váš oblíbený hudební autor 
Varhan Orchestrovič Bauer : Poslouchám vlastně všechno, co je dobrý, jen debilitám jako je disko 
Michala Davida se snažím vyhýbat. A proto mezi mé oblíbené patří Frank Zappa, Miles Davis, 
Leonard Bernstein, Igor Stravinski ale asi nejvíc Arthur Honegger. Jeho symfonie a Johanka z Arcu 
jsou podle mě vrcholem symfonické tvorby. 
 

cardmag : Kdo je pro Vás osobností ve filmové hudbě minulosti a současnosti 
Varhan Orchestrovič Bauer : Co se týče „filmovky“ dávám přednost barevným a polyfonním, 
instrumentačně bravurně zvládnutým dílům, které jsou vynikající i bez filmu - je to jednoznačně 
Bernard Herrmann, na nějž plynule navazuje John Williams. Nesmím zapomenout i na další z těch 
nejlepších-a to: Jerry Golsmith, Alan Silvestri, Ennio Moricone, Elliot Goldenthall i Danny Elfman. 
Skvělí jsou i John Barry a Henry Mancini. Bohužel postupně jsou nahrazováni povrchnostmi týmové 
práce Hansů Zimmerů a Newtonů Howardů, které nejsou tak do hloubky promyšlené - hlavně se to 
týká skladatelského řemesla - tonálního plánu a detailní instrumentace. 
 

cardmag : Kde a jak tvoříte 
Varhan Orchestrovič Bauer : Doma u piana a taky na starém kultovním počítači Atari 1040ST. 
Program Notator mi umožňuje rychle a efektivně pracovat - pomocí timecodu se zavěsí na obraz a 
vzniknou noty, které pak nahrávám s orchestrem za souběžné projekce přes DiGiCo do Nuenda, ve 
kterém je zvuková postprodukce filmu daleko jednodušší a svobodnější než v protěžovaných 
ProTools. 
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cardmag : Jaký názor máte na hudební koláž k některým velmi slavným filmům S.Kubricka (např. 
2001:Space Odyssey, Clockwork Orange či Barry Lyndon) 
Varhan Orchestrovič Bauer : Mám radši takovou hudební dramaturgii, která dílo sjednocuje, takže 
když si pustíme cokoliv z toho filmu poznáme, že to tam hudebně patří. Koláže fungují, jen když to 
udělá někdo, kdo umí hledat hlubší vnitřní souvislosti, jinak je to guláš. Tenhle pocit jsem bohužel 
měl v jinak  skvělém filmu Davida Lynche Inland Empire - nechápu, proč hudbu nedělal 
Badalamenti ... 
 

cardmag : Jak vznikla součást Vašeho jména "Orchestrovič" 
Varhan Orchestrovič Bauer : Varhan (nebo Varhám i Vahrám) je jméno po jednom alchymistovi na 
dvoře Rudolfa II. Otěčestvo Orchestrovič jsem si přidal, protože se rodina mojí matky celá narodila 
na Volyni na Ukrajině. Celé jméno pak obsahuje východ i západ, je v něm sebeparodie, trocha 
cimrmanství i donkichotství ... a ještě si to spousta lidí zapamatuje. 
 

cardmag : Můžete krátce představit Vaše hudební doprovodné těleso OFO 
Varhan Orchestrovič Bauer : Okamžitý filmový orchestr jak už název napovídá je flexibilní těleso 
schopné reagovat na podněty filmové i divadelní, často hrajeme k projekci "živý soundtrack". Je to 
parta převážně mladých lidí z různých pražských orchestrů i konzervatoří, kteří se k nám chodí 
bavit, protože vzniká něco nového. 
 

cardmag : Jaké máte záliby 
Varhan Orchestrovič Bauer : Cestování, vaření a komunikace s lidmi ... a samozřejmě hudbu 
 

cardmag : Jak pracujete s časem, většině lidí chybí ... 
Varhan Orchestrovič Bauer : Mně chybí dvojnásob, potřeboval bych, aby měl den tak 100 hodin. 
Často nestíhám, dělám toho hodně a snažím se do všeho dát maximum, ale protože jsem hodně 
sebekritický, nestačí mi jen "splnit zadání", ale chci jít dál, být lepší, umět víc, lépe to připravit ... 
 

cardmag : Kde jste v poslední době pracoval s mladou generací  
Varhan Orchestrovič Bauer : Moc mě to bavilo v Písku na filmovém festivalu, kde jsem byl jako 
porotce, dobrá parta mladých lidí, pro které tvořit film znamená žít , je tam hodně zdravé jádro. 
Dělal jsem workshop o filmové hudbě a cítil jsem jejich nadšení a odhodlání. Přijali mě tam za svého 
a moc dobře se tam o mě starali, skvělá atmosféra. Něco podobného jsem zažil před pár lety na 
FAMU, která teď jde podle mě díky špatné personální politice  celá do kopru ... 
 

cardmag :  Co plánujete pro nejbližší dobu 
Varhan Orchestrovič Bauer : 16.12. bude každoroční Vánoční koncert „ofo“ u Salvátora, v příštím 
roce koncert ke 40. výročí k poctě Jana Palacha, turné orchestru, turné s Lenkou Filipovou ... atd. 
Jinak mám rozepsanej muzikál i operu, píšu filmovou hudbu do kvalitních projektů, do toho spousta 
koncertů ... rád bych si taky někdy odpočinul, ale problém je, že mi to po třech dnech začne všecko 
strašně chybět ... 

cardmag : Díky za setkání  a do dalších dnů mnoho zajímavých témat, nápadů a konečné uznání od 
české společnosti … 

Varhan Orchestrovič Bauer : Díky, bude to ještě dlouhá cesta ... 

rk ve spolupráci s lenkou kotlánovou  

  

foto lenka kotlánová © 2008 
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Síň slávy českého kartového odvětví 
 
V rámci jarní konference cardforum 2008 byli za osobní přínos k rozvoji kartového odvětví v ČR do síně slávy 
českého kartového odvětví  uvedeni  pánové  Milan Laitl a Václav Vaculík. 

 

 

Milan Laitl 
 

manažer      
MasterCard Europe pro ČR a SR  

Václav Vaculík 

 

IT specialista 
Česká spořitelna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více informací o síni slávy českého kartového odvětví naleznete také na  
www.cardaward.cz, www.cardmag.cz a www.bankovnikarty.cz 
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INSPIRACE 
Losos na smetaně ala Suomi 

  
Ingredience 
 

300 g lososa bez kůže, půlka citrónu, 1 cibule, 1 svazek pažitky, 300 g těstovin, sůl, 1 lžíce olivového oleje, 100 
ml vývaru, 200 ml smetany, pepř.  
 

Příprava 
 

Lososa omyjeme, osušíme a nakrájíme na kousky. Pokapeme ho vymačkanou citrónovou šťávou. Oloupeme a 
najemno nasekáme cibuli. Pažitku omyjeme, osušíme a rovněž posekáme nadrobno. Těstoviny uvaříme ve slané 
vodě. Olej zahřejeme v hrnci a podusíme na něm cibulku. Přidáme kousky lososa a lehce ho opečeme. Zalijeme 
vývarem a smetanou a vaříme 10 minut. Vmícháme pažitku a dle chuti osolíme a opepříme. Slijeme těstoviny, 
necháme okapat a naaranžujeme je na talíře s lososem a smetanovou omáčkou. Ozdobíme omytou pažitkou.  
  
¨ 

Těstoviny zapečené s mletým masem - Makaroonilaatikko   

  

Ingredience 
 

asi 400g těstovin (kolínka nebo něco podobného), 400g mletého masa, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 1 lžička soli, 
1/2 lžičky bílého pepře, 1l mléka, 3-4 vejce, máslo 
  

Příprava 
 

Na pánvičce opečeme směs: maso, nakrájená cibule, utřený česnek, pepř, sůl. V mléce rozšleháme vejce. Pekáč 
(formu na srnčí hřbet ...) vymažeme máslem, nasypeme polovinu těstovin (nevařených!!) na to vložíme směs 
masa a zbytek těstovin. Nakonec to zalijeme mlékem s rozšlehanými vejci. Pečeme v troubě na 190 stupňů na 90 
minut. Obměna je, že směs masa zamícháme s těstovinami a to celé opět zalijeme směsí vajec a mléka. Můžeme 
přidat i sýr. Záleží na chuti. Na talíři můžeme posypat strouhaným sýrem, přidat kečup, salát ...  
  

Přílohy 
  

Vhodná příloha je zeleninový salát. 
  
cardmag l ok  
 
 
 
 
Finský tradiční recept na svařené víno Glögi 

  

Ingredience 
  

2 l kvalitního červeného vína 
10 hřebíčků 
2 celé skořice 
200 ml cukru 
100 g oloupaných mandlí 
100 g opraných hrozinek 
proužky oloupané kůry z pomeranče (bez bílé části) 
200 ml vodky (nemusí být)  
 
 
Příprava 
  

Nalít víno do nereaktivního hrnce, přidat mandle, hrozinky, skořici, hřebíčky, kůru a cukr.  
  

Pomalu zahřívat skoro do bodu varu, ale nevařit. Přidat vodku, chcete-li. Přecedit a podávat velice 
horké v malých skleničkách, nebo šálcích. 
  

Svařené víno se podává hostům na zahřátí ihned po jejich příchodu.  
  
cardmag l ok  

partner rubriky 
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HUMOR 
POHÁDKA O ÚŘEDNÍKOVI Z EVROPSKÉ UNIE 

 

Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to ? Po horské cestě přijíždí bavorák a za ním 
oblaka prachu. Za volantem mladý muž ve skvěle padnoucím  obleku od Broniho, v naleštěných 
botách od Gucciho, vázanka D + G a na očích tmavé brýle Ray Ban.  
 
 

Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a povídá : "Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik máš ve svém stádě ovcí, 
dáš mi jednu ?" 
  

Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: "Ale jo, proč ne?"  
 

Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke svému mobilu AT&T, pomocí 
GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit ESA, kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií 
s maximálním rozlišením. Pak pomocí Photoshopu otevře pořízené digitální obrázky a exportuje je do 
zpracovatelského střediska v Hamburku. Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou 
zpracovány a uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, a uploaduje 
všechna uložená data. Po několika minutách má data zpracovaná. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP 
LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi:  
 

"Máš přesně 1 586 ovcí !"  
 

"To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci." 
 

Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru auta, a pak povídá:  
"Když Vám řeknu, jaké je Vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?"  
 

Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví : "Jistě."  
 

"Jste konzultant Evropské unie," řekne ovčák.  
 

Mladému muži spadne čelist: "To je pravda. Jak jste to poznal ?"  
 

"Vůbec jsem nemusel hádat," povídá ovčák. "Přijel jste, aniž by pro Vás kdokoliv poslal. Chtěl jste dostat 
zaplaceno za odpověď, kterou jsem už dávno znal - navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal, a přitom o mé 
práci víte úplný hovno. A teď mi vraťte mého psa …!" 



 
 

 

cardmag no 4/08                                                                                                55                                                                                                        © 2008         

 

 



 
 

 

cardmag no 4/08                                                                                                56                                                                                                        © 2008         

 

 

 

 

 


