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EDITORIAL …  
 
 
 
 
Velký Vont 
 
 
… jako malý kluk jsem na nějakou dobu propadl zfilmovanému příběhu o partě, 
kterou spojovala čest, síla a vzájemná podpora. Kluci se proháněli s baterkami a 
švihadly po zákoutích a pláckách Stínadel ... 
 
… Už dlouhá léta se ve Stínadlech prohánějí jiní kluci party Losny a Mažňáka za 
asistence provinčních partiček onoho pitoreskního světa moci a jediné ideologie - 
ideologie peněz. Nejeden divák se nechává jako němý kompars vtáhnout hlavními 
postavami do pustošení prostředí, zejména morálky!  
 
Jak dlouho ještě bude divák němě zírat na pár chytráků, kteří dokázali z relativně 
prostého a naivního příběhu udělat absurdní drama ? Diváci ve všech řadách sálu 
se zatím ukázali jako neodpovědná společnost, které je v podstatě všechno jedno !!  A to i přesto, 
že se v poslední době objevilo několik ale opravdu neuvěřitelných eskamotérů technologie moci, 
kteří se snaží divákům ukázat pomocí velmi kontroverzních marketingových kouzel, jak má 
pokračovat příběh boje mezi dobrem a zlem.  
 
Je čas místo švihadel a baterek otevřít oči a pořádně se probrat. Každý film jednou končí a žádný 
Jan Tleskač nezná recept jak vyndat ježka z klece či sestrojit létající kolo. I diváci by se měli při 
odchodu ze sálu konečně probrat a pokusit se udělat nějakou změnu ve scénáři, alespoň se o to 
pokusit … vrátit příběhu sílu a čest!!! 

 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
 
 
 
 
 
cardmag je mediálním partnerem Mezinárodního festivalu studentského filmu v Písku 
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 
Finanční arbitr České republiky a 
Bankovní institut vysoká škola, a.s. 
pořádaly mezinárodní konferenci 
  
Praha, 31.10.2009 - Finanční arbitr České republiky a 

Bankovní institut vysoká 
škola, a.s. pořádaly dne 
2 2 . ř í j n a  2 0 0 9 

mezinárodní konferenci na téma „ÚLOHA A 
POSTAVENÍ FIN-NET NA FINANČNÍCH TRZÍCH“. 
Kancelář Finančního arbitra ČR a Bankovní institut 
vysoká škola, a.s. pořádají tuto konferenci pod 
záštitou Dr. Ing. Františka Klufy, Finančního arbitra 
ČR a doc. RNDr. Františka Jiráska, DrSc, rektora 
BIVŠ u příležitosti mezinárodního zasedání 
celoevropské sítě finančních arbitrů a ombudsmanů 
FIN-NET konaného v Praze. Konference se 
uskutečnila v aule školy (místnost č. 101) dne 22. 
října 2009 od 09:30 hodin v Campus parku Stodůlky, 
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5 - Stodůlky.  
  
Tématem konference byly mj. témata Způsoby 
alternativního mimosoudního řešení sporů na 
finančním trhu - současnost a budoucnost; Regulace 
finančních trhů očima ombudsmana; Finanční 
produkty, ochrana spotřebitele, finanční krize; Nová 
směrnice o platebních službách na vnitřním trhu a 
její transpozice do národních podmínek.  
  
Na konferenci vystoupil Miroslav Doležal - předseda 
představenstva a generální ředitel Bankovního 
institutu vysoká škola, a.s.; Klára Hájková - 
náměstkyně ministra financí České republiky; 
František Klufa - Finanční arbitr České republiky; 
David Thomas - Finanční ombudsman Velké Británie; 
Joe Made - Finanční ombudsman Irsko; Francis 
Frizon - Francouzský mediátor pro pojišťovnictví; 
Sussane Nielsen - Generální sekretář Výboru pro 
stížnosti z oblasti hypoték, Dánsko; Dušan Hradil - 
Ministerstvo financí České republiky; Libor Dupal - 
Předseda Sdružení českých spotřebitelů; Eva Černá - 
Bankovní ombudsmanka, SR; Martin Gardavský - 
Předseda Etického výboru AFIZ; Petr Scholz - 
zástupce Finančního arbitra České republiky; Karel 
Preuss - prorektor BIVŠ; Markéta Hálová – ČNB; Jiří 
Beran - Ministerstvo financí České republiky; Josef 
Tauber - výkonný ředitel ČBA; Milan Řezníček -
 Citibank. 
  
FIN-NET je mezinárodní síť, která byla zřízena v roce 
2001 při Evropské komisi v Bruselu a sdružuje 
národní instituce v rámci Evropského hospodářského 
prostoru zabývajících se mimosoudním řešení sporů 
mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb. 
V rámci této sítě může spotřebitel snáze využít služeb 
institucí mimosoudního vyrovnání sporů mezi 
spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb i v tzv. 
přeshraničních případech. Je-li v těchto případech 
spotřebitel ve sporu s poskytovatelem finančních 
služeb se sídlem v jiné zemi  Evropského 

hospodářského prostoru, může se obrátit na člena 
FIN-NET ve své zemi a využít přeshraniční 
spolupráce mezi jednotlivými FIN-NET členy. 
Finanční arbitr České republiky je členem řídícího 
výboru mezinárodní sítě FIN-NET. Dalšími členy 
tohoto výboru byli Evropskou komisí na nadcházející 
dva roky zvoleni zástupci obdobných institucí 
z Řecka, Irska, Portugalska, Spojeného království, 
Francie, Španělska, Malty a Itálie.  
  
Součástí této mezinárodní konference byla od 11,20 
do 11,50 i tisková konference za účasti zástupců 
BIVŠ, náměstkyně ministra financí České republiky, 
Davida Thomase - Finančního ombudsmana Velké 
Británie a Finančního arbitra České republiky. 
 
cardmag | rk|  
www.finarbitr.cz | www.financniarbitr.cz | www.bivs.cz  
 
 

Praha 31.10.2009 - Finanční arbitr  
České republiky hostil mezinárodní  
zasedání celoevropské sítě 
finančních arbitrů a ombudsmanů  
FIN-NET 
  
Finanční arbitr České republiky hostil ve dnech 20. – 

2 1 . ř í j n a  2 0 0 9 
mezinárodní zasedání 
c e l o ev r op ské  s í tě 

finančních arbitrů a ombudsmanů FIN-NET. 
Pravidelné zasedání FIN-NET se koná dvakrát do 
roka, jednou v sídle v Bruselu a jednou v jiném 
členském státě. Minulé výjezdní zasedání se konalo 
v říjnu 2008 v Madridu. Letošní zasedání se 
uskutečnilo v prostorách  Kongresového centra České 
národní banky, Na Příkopě 864/28, Praha 1. 
  
FIN-NET je mezinárodní síť, která byla zřízena v roce 
2001 při Evropské komisi v Bruselu a sdružuje 
národní instituce v rámci Evropského hospodářského 
prostoru zabývajících se mimosoudním řešení sporů 
mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb. 
V současné době má FIN-NET 50 členů z 30 států 
Evropského hospodářského prostoru; více na:  
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/
index_en.htm.  
  
V rámci této sítě může spotřebitel snáze využít služeb 
institucí mimosoudního vyrovnání sporů mezi 
spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb i v tzv. 
přes hraničních případech. Je-li v těchto případech 
spotřebitel ve sporu s poskytovatelem finančních 
služeb se sídlem v jiné zemi  Evropského 
hospodářského prostoru, může se obrátit na člena 
FIN-NET ve své zemi a využít přes hraniční 
spolupráce mezi jednotlivými FIN-NET členy. 
Finanční arbitr České republiky je členem řídícího 
výboru mezinárodní sítě FIN-NET.  
  
 cardmag | rk | www.finarbitr.cz | www.financniarbitr.cz  
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Kancelář MasterCard Europe pro  
Českou republiku a Slovensko vede  
Brian Lang 
  
Praha, 17. září 2009 - Pražskou kancelář MasterCard 

Europe povede od čtvrtého 
kvartálu 2009 Brian Lang, který se 
tak stal novým generálním 
ředitelem MasterCard Europe pro 
Českou republiku a Slovensko. 
Brian Lang přichází do pražské 

kanceláře z bruselské centrály MasterCard Europe, 
kde vedl Oddělení komerčních produktů pro Evropu.  
  
Brian si do funkce přináší značné zkušenosti 
z platebního odvětví. Než v roce 2006 nastoupil ke 
společnosti MasterCard a přestěhoval se z Kanady do 
Belgie, zastával řadu vedoucích pozic. Například 

vytvořil a řídil tým 
p r o c e s o v é h o 
inženýrství a tým Six 
S i g m a  v  C I B C 
(Canadian Imperial 
Bank of Commerce - 
Kanadská imperiální 
obchodní banka) a 
v aerolinkách Air 
C a n a d a .  D á l e 
vybudoval a vedl tým 
pro rozvoj podniku ve 
společnosti Aeroplan, 

což je největší kanadská společnost zabývající se 
věrnostními programy a poskytující poradenské 
služby v oblasti marketingu pro kanadskou větev 
skupiny GEM.  
  
Do doby, než se Brian Lang přemístil do Prahy, byl 
řízením pobočky pověřen Pavel Javorský, který 
současně od roku 2005 zastává roli obchodního 
ředitele MasterCard Europe pro Českou republiku.  
  
,,Ráda bych poděkovala Pavlu Javorskému za 
úspěšné kontinuální vedení pražské kanceláře 
MasterCard Europe během přechodného 
období. Vážím si jeho hlubokých znalostí 
bankovního trhu, kterými bude i nadále 
přispívat k silné pozici společnosti MasterCard 
Europe na českém trhu,“ uvedla Bella 
Stavchansky, regionální ředitelka pro rychle rostoucí 
evropské trhy, MasterCard Europe.  
  
„Současně bych ráda popřála Brianovi srdečné 
přijetí a zapojení do pražského týmu a mnoho 
úspěchů v jeho nové pozici. Těším se na 
spolupráci s ním i s našimi českými a 
slovenskými partnery, během které budeme 
podporovat jejich obchodní činnost na těchto 
dvou klíčových trzích,“ dodala Bella Stavchansky.  
  
cardmag | rk | ogilvy  
 
 
 
 
 

MasterCard podporuje české ženy  
podnikatelky 
  
Praha, 30. června 2009 - Společnost MasterCard se 

stane i v letošním roce partnerem 
Ocenění Českých Podnikatelek - 
OCP, které si klade za cíl podpořit 
a ocenit nejúspěšnější české 
p o d n i k a t e l k y .  S p o l e č n o s t 
MasterCard je partnerem této akce 

již druhým rokem.   
  
„Jsme velice rádi, že můžeme podporovat 
projekt, který má značný přínos pro rozvoj 
podnikání v Česku. Ocenění Česká žena navíc 
uznává a obdivuje usilovnou práci žen, které 
svým pracovním nasazením, inteligencí i 
špetkou ženské intuice dosáhly v oblasti 
podnikání nemalých úspěchů,“ říká Pavel 
Javorský, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku a Slovensko.  
  
„Soutěž považuji za výborný nápad, jak ukázat 
ambiciózním ženám, že jejich práce nezůstala 
bez povšimnutí a že jejich cit pro podnikání 
může být v mnoha směrech inspirativní pro 
řadu dalších žen i mužů. Navíc si myslím, že u 
žen jsou podnikatelské úspěchy hodny obdivu 
o to více, že kromě náročných podnikatelských 
úkonů zvládají tyto ženy vytvářet i útulné a 
povzbudivé rodinné zázemí. Rozhodně si tedy 
zaslouží zájem, obdiv a úctu,“ dodává dále Pavel 
Javorský. 
  
MasterCard pro ženy  
  
Společnost MasterCard si uvědomuje diverzifikaci v 
potřebách svých klientů, a proto nabízí svým 
klientům různé typy platebních karet tak, aby si 
každý našel tu, která nejvíce vyhovuje jeho 
požadavkům. V portfoliu produktů společnosti 
MasterCard nechybí ani „karty šité na míru“ ženám, a 
to jak z hlediska služeb, tak i z hlediska designu. 
Příkladem mohou být specifické kreditní karty 
vydávané ve spolupráci s kosmetickou společností. U 
žen, ale mnohdy i u mužů, se velké oblibě těší rovněž 
kreditní karty, ke kterým se vážou speciální 
asistenční služby, např. při odtahu vozidla, pomoc 
zámečníka či instalatéra. 
  
Ocenění Českých Podnikatelek - OCP  
  
Ocenění Českých Podnikatelek - OCP bylo uděleno na 
slavnostním finálovém večeru ve středu, 21. října 
2009, v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba, 
Malá Štupartská 6, Praha 1. Umožňuje ocenit ženy 
jako osobnosti a poukázat na významné projekty 
nebo inovace v různých oborech, které české firmy 
pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský 
trh.  
  
Soutěž je zcela nezávislá díky exaktně měřitelným 
ekonomickým parametrům monitoruj íc ím 
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hospodaření společností po dobu několika let. Tuto 
nezávislost zaručuje mimo jiné také odborný garant 
soutěže. Pro letošní rok se jím stala akciová 
společnost CCB – Czech Credit Bureau, která dodává 
řešení pro credit risk, nástroje pro ratingová/
scoringová hodnocení různých typů subjektů a 
obchodní informace o firmách. 
  
V rámci soutěže byly uděleny ceny ve dvou 
kategoriích. V první kategorii „Česká zakladatelka, 
která podnik vlastní a řídí“ byly uděleny ceny za první 
místo v podkategoriích malá firma (10 – 24 
zaměstnanců), střední firma (25 – 99 zaměstnanců) 
a velká společnost (100 a více zaměstnanců). 
  
Druhá kategorie „Cena České spořitelny – výjimečná 
podnikatelka“ byla vyhodnocena bez ohledu na počet 
zaměstnanců. V každé kategorii bude osloveno 
maximálně 20 finalistek, ty budou kontaktovány 
zakladatelkami soutěže a budou zvány na osobní 
schůzky s cílem získat co nejkvalitnější informace pro 
posouzení hodnocených kritérií. Celkové hodnocení 
provádí porota, jejíž členové jsou významné 
osobnosti, jak z řad manažerů se zkušenostmi s 
řízením firmy, tak zástupci vysokých škol, anebo 
vyslanci specializovaných organizací. Více informací o 
ocenění najdete na  
http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/ 
  
cardmag | rk | ogilvy  
 
 

Rodící se spolupráce … 
  
Ve druhém pololetí r. 2009 dochází v oblasti 

akceptace platebních karet 
k aktivaci nového subjektu - 
s p o l e č n o s t i  B E L L P R O , 
s.r.o.  Tato aktivace souvisí 

s příchodem nového vedení do společnosti. 
Obchodním ředitelem se stal ing. Ladislav Matějka, 
MBA a provozním ředitelem pan Tomáš Kouba.  Před 
nástupem do BELLPRO působili oba cca 10 let 
ve    společnosti Bankovní informační technologie, 
s.r.o. (100% dceřiná společnost ČSOB pro budování 
a rozvoj infrastruktury pro platební karty) a získali 
tak s akceptací karet resp. jejími předpoklady a 
souvisejícími otázkami bohaté zkušenosti. V průběhu 
předchozího působení zajišťovali v rámci uvedené 
společnosti správu sítě cca 25 tis. platebních 
terminálů (u obchodníků a na poštách), dále 
instalace a provoz cca 300 bankomatů a v posledním 
období i samoobslužných kiosků. Mimo jiné 
garantovali přechod sítě platebních terminálů na 
EMV, 3DES, projekt CashBack a plnění 
bezpečnostních standardů. Ambicí společnosti 
BELLPRO je zejména poskytování poradenství a 
konzultací týkající se oblasti akceptace platebních 
karet včetně bezpečnostních aspektů. V souvislosti s 
tímto zaměřením společnost BELLPRO požádala o 
členství ve Sdružení pro bankovní karty s cílem 
realizovat aktivní spolupráci v bezpečnostní oblasti. 
Počátkem listopadu 2009 se společnost BELLPRO 
stala partnerem SBK pro oblast PCI DSS. 
  

Nabídka činnosti BELLPRO byla zařazena na speciální 
webové stránky SBK věnované problematice PCI DSS  
- www.pcisecuritystandards.cz.  
 
Společnost BELLPRO je na těchto stránkách 
prezentována jako Odborný konzultant v ČR v sekci 
Auditoři.   Více informací o společnosti Bellpro na 
www.bellpro.cz, BELLPRO s.r.o., Antala Staška 
276/4 l 140 00 Praha 4 l t: +420 241 405 077 l  
e: info@ bellpro.cz. 
  
cardmag | rk | bellpro  
 
 

Aktuálně z Ingenico CZ - Česká a  
Slovenská republika: „Pokryto !“ 
  
Po otevření pobočky stál před Ingenico CZ velký cíl - 

vytvořit kvalitní a profesionální 
servisní zázemí pro uživatele 
produktů Ingenico, nejdříve na 
území České a Slovenské 
republiky, s potenciálem 
dílenských servisních oprav pro 
další země v regionu střední a 

východní Evropy. Počínaje prvním říjnem 2009 
můžeme bez obav říci, že jsme připraveni, a že celý 
řetěz servisních služeb je kompletní a plně funkční. 
Logistiku a koordinaci služeb včetně help-desk 
zajišťuje Bellpro s.r.o., servis u zákazníka provádí 
Impromat a.s. a jediným certifikovaným střediskem 
oprávněným opravovat veškeré produkty Ingenico je 
společnost arvato services s.r.o. Zákazníci Ingenico 
CZ se tedy mohou spolehnout nejen na kvalitní 
produkty a řešení, ale i na profesionální servisní a 
logistické zázemí.  
  
cardmag | jbk ingenico  
 

 
 
 

 
 

Praha 27.října 2009 - U příležitosti konání výroční 
konference ACTE (Assotiation of  Corporate Travel 
Executives) konané v Praze v termínu 25. - 27.10. 
zorganizoval Diners Club International slavnostní 
večeři pro obchodní partnery a klienty.  Večeře se 
z ú č a s t n i l i  z á s t u p c i  D i n e r s  C l u b   
Int. v čele s EMEA region vice-presidentem pro 
korporátní klienty John O´Haganem  a zástupci 
Diners Club Czech s čele s Evou Kárníkovou, 
generální ředitelkou Diners Club Czech. Večeře se 
konala v příjemném prostředí restaurace Mlýnec u 
Karlova mostu.  

cardmag | rk | diners club czech l  
http://www.acte.org/content/ 
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Citfin může jako jediné spořitelní  
družstvo vydávat platební karty  
MasterCard  
 
Spořitelní družstvo Citfin splnilo kritéria 
karetní asociace MasterCard pro vyddávání 
platebních karet, a stává se tak prvním 
spořitelním družstvem v České republice, které 
může poskytovat platební karty svým klientům 
ve spolupráci s MasterCard. 
 
Praha, 11. listopadu 2009 - Pro získání licence 

vydavatele platebních karet 
musí žadatelé splnit požadavky, 
které určuje příslušná karetní 
asociace. Spořitelnímu družstvu 

Citfin, které patří k sesterské společnosti CITCO - 
Finanční trhy, se to jako jedinému svého druhu u nás 
podařilo ve spolupráci s karetní asociací MasterCard.  
 
,,Cílem splnění těchto požadavků je zajistit 
kompatibilní platební systém, který klientům 
poskytne garanci bezpečných plateb,” říká Pavel 
Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku. MasterCard tak těší, že i Citfin 
bude moci přispět k rozvoji karetního businessu a 
rovněž k sofistikovanějšímu uspokojování potřeb 
svých klientů. ,,Naší snahou je poskytnout 
klientům maximální komfort a servis při 
pořizování platebních karet a o to se nyní 
budeme snažit společně s Citfinem,” dodává 
Pavel Javorský.  
 
„Citfin splnilo náročná kritéria 
M a s t e r C a r d  a  m u s í m 
zkonstatovat, že to cítím jako 
velký úspěch. Jsme jediným 
spořitelním družstvem v České 
republice, které může svým 
klientům nabídnout platební karty se všemi 
výhodami plynoucími z plného členství 
MasterCard. Věřím, že tento krok je začátkem 
další spolupráce, která nám přináší mnoho 
příležitostí,“ řekl Ing. Gabriel Kovács, předseda 
představenstva spořitelního družstva Citfin. „Získání 
licence MasterCard byl pro nás třetí klíčový 
krok v oblasti budování infrastruktury 
nezbytné pro poskytování kvalitních služeb 
pro naše klienty. Prvním krokem je účast 
spořitelního družstva Citfin v systému CERTIS, 
mezibankovním clearingu ČNB, pro zúčtování 
tuzemského platebního styku, po které 
následovalo členství v mezinárodní organizaci 
SWIFT, které je předpokladem pro kvalitní 
zahraniční platební styk. Díky této ucelené 
infrastruktuře jsme schopni nabídnout 
klientům služby na nejvyšší úrovni,“ dodává 
Kovács. 
 
O spořitelním družstvu Citfin 
 
Strategie Citfin, s.d. vychází z obchodní politiky 
sesterské společnosti CITCO - Finanční trhy. Své 

bankovní služby připravuje Citfin s ohledem na 
potřeby malých a středních firem obchodujících se 
zahraničím. Od roku 2008 je Citfin účastníkem 
CERTIS pro zúčtování mezibankovního platebního 
styku po čemž následovalo členství v mezinárodní 
organizaci SWIFT. Toto členství umožňuje 
společnosti Citfin nabídnout svým klientům rychlý a 
výhodný tuzemský a zahraniční platební styk. Třetím 
klíčovým krokem je získání licence vydavatele 
platebních karet MasterCard. Své bankovní služby 
firemním klientům představí spořitelní družstvo Citfin 
na počátku roku 2010.  
 
O společnosti CITCO - Finanční trhy 
 
Společnost CITCO - Finanční trhy a.s. je největším 
českým nebankovním obchodníkem s devizami. 
Zaměřuje se na nákup a prodej deviz a provádění 
mezinárodního platebního styku pro malé a střední 
podniky obchodující se zahraničím. Společnost CITCO 
- Finanční trhy byla založena v roce 1996, v roce 
1998 získala od České národní banky (ČNB) 
devizovou licenci k provádění obchodů s devizovými 
hodnotami, a stala se tak jedním z prvních 
licencovaných nebankovních obchodníků s devizami v 
České republice. V minulém roce dosáhla objemu 
klientských obchodů téměř 27 miliard CZK a pro své 
klienty realizovala téměř 44 tisíc mezinárodních 
plateb. Letos společnost jako první získala licenci 
obchodníka s cennými papíry pro derivátové 
investiční instrumenty, na jejímž základě lze 
například nabízet forwardové a opční obchody. 
Společnost si zakládá na orientaci na klienty, 
individuálním přístupu k jejich potřebám a špičkovém 
servisu ušitém na míru. Klienti navíc získávají 
bezplatný přístup k řadě cenných informací o vývoji 
kurzu a oproti bankám jim jsou plně k dispozici 
ekonomičtí analytici společnosti. Další informace 
naleznete na www.citco.cz.  
 
cardmag | rk | ogilvy 
 
 

Praha, listopad 2009 - AKCENTA, spořitelní a úvěrní 
družstvo zahájilo od listopadu 
2009 vydávání debetních 
platebních karet VISA Electron. 

Karty jsou vydávány zdarma k platebním účtům 
Akcenta konto. Na žádost majitele účtu budou 
emitovány bez poplatku také dodatkové platební 
karty stejného typu i dalším osobám k danému účtu. 
AKCENTA tímto krokem završila etapu dalšího 
zkvalitňování služeb svým klientům, kterým tak nyní 
nabízí všechny základní platební instrumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cardmag l rk l akcenta 
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zakladatelky Carol Realini při její dobrovolné činnosti 
v Africe. Zde si povšimla, že lidé žijící i v 
nejzapadlejších vesnicích sebou nosí mobil, i když u 
sebe nemají ani peněženku. Tento postřeh stál u 
zrodu společnosti spojující technické prostředky a 
pohodlí, a postačil k získání potřebného venture 
kapitálu k rozběhu společnosti. Obopay bude pro 
Nokii zajišťovat splnění regulačních podmínek 
centrálních bank pro provoz produktu Nokia Money, 
ať již přímo s Nokií nebo partnerskými bankami. 
Spuštění Nokia Money předpokládá partnerství 
s bankami; nejedná se o konkurenci. Nokia 
nainvestovala do Obopay 70 mil. USD, největší 
investice do začínající společnosti v jediném roce.   
  
Platforma Obopay podporuje SMS, WAP a bohatou 
nabídku klientských aplikací ve formátu pro platbu 
z mobilu libovolného výrobce. Spojuje účet mobilu 
s účtem ve finanční instituci. Peněžní převody se 
mohou provádět mezi bankovními účty, kartovými 
účty nebo bankovním účtem a kartovým účtem. 
Obopay spolupracuje v USA s MasterCard, Citibank, 
Bancorp Bank, Fidelity National, AT&T, Verizon, a 
RIM, v Indii pak s Yes bankou. Např. spolupráce 
Obopay s MasterCardem vedla k vytvoření rozhraní 
mezi produktem MasterCard MoneySend k zasílání 
peněz mezi rodinnými příslušníky a přáteli s využitím 
platební karty a aplikací k zasílání peněz z mobilu. 
MasterCard vytvořil webovou stránku MoneySend, 
kde se odesílatel a příjemce peněz zaregistrují a 
napojí číslo svého mobilu na kartový účet 
v participující bance. 
  

cardmag | ft |podle Nilson rpt & Obopay materiály  
 
 
 

Společnost MasterCard Europe  
potvrzuje i ve třetím čtvrtletí roku  
2009 růstové tendence 
  
Za úspěchem stojí především vysoká přidaná 
hodnota platebních karet MasterCard. 
  
Praha, 9. listopadu 2009 - Společnost MasterCard 

Europe oznámila své provozní 
výsledky dosažené v evropském 
regionu za třetí čtvrtletí roku 2009. 
V tomto regionu se potvrzuje 
r o s t ou c í  t r e nd  pou ž í v án í 
elektronických plateb. Míra, v níž 

evropští spotřebitelé využívali karty MasterCard 
k nákupům, vzrostla meziročně o 5,2%. „Pro 
karetní byznys jsou naše výsledky velmi 
pozitivní zprávou. V současném ekonomickém 
prostředí spotřebitelé mnohem více zvažují, za 
co mají utrácet své peníze. Skutečností ovšem 
zůstává, že si pro své platby stále častěji volí 
karty MasterCard a Maestro, což svědčí o tom, 
že se při výběru platebních karet soustřeďují 
především na jejich přidanou hodnotu,“ říká 
Javier Perez, prezident MasterCard Europe. 
  
„U elektronických plateb si mohou spotřebitelé 
zvolit doplňkové služby jako cash-back či 

vydáno 15 milionů karet MasterCard, jež dále 
rozšiřují základnu 41 mil. karet značek MasterCard a 
Maestro. 
  
cardmag | rk | ogilvy 
 
 
 

NOKIA zavádí mobilní platby 
  
Největší výrobce mobilních zařízení NOKIA má větší 

podíl na světovém trhu 
mobilních telefonů než jeho 
tři největší konkurenti 
dohromady. V r. 2008 

dosáhla roční tržba společnosti Nokia 70 mld. USD a 
potenciál dalších výnosů hledá v nabídce nových 
služeb a obsahu, zahrnující zábavu, informace a 
obchodní služby včetně plateb prostřednictví 
mobilního telefonu.  
  
Služba Nokia Money bude k dispozici v polovině roku 
2010 a bude cílena na konverzi hotovostních 
transakcí prováděných spotřebiteli bez bankovního 
účtu nebo bez nároku na úvěr. S použitím platformy 
společnosti Obopay, zaměřené na poskytování 
mobilních platebních služeb, Nokia připravuje 
nabídku převodu peněz mezi osobami (person-to-
person), úhrad faktur, dobíjení SIM karet a platby 
v obchodech. Služba bude adaptibilní pro různé trhy. 
Obě společnosti pracují na obohacení existující 
nabídky Obopay pro usnadnění zavádění finančních 
služeb na rozvíjejících se trzích.  
  
V některých rozvojových zemích má Nokia až 50% 
podíl na trhu mobilních telefonů. Nicméně, produkt 
Nokia Money nebude vyhrazen pouze majitelům 
přístrojů Nokia, jichž je 1,1 mld. Technicky bude 
dostupný pro libovolný přístroj, který má alespoň 
základní datové spojení, například SMS. Uživatelský 
interface mobilů Nokia byl již přeložen do více než 
180 jazyků a interface pro Nokia Money je vyvíjen 
tak, aby poskytoval tak jednoduché ovládání jako 
hlasová nebo datová transakce. Práce na 
bezpečnostním a autentizačním mechanismu byly 
dokončeny. Nokia založí síť agentur na místních 
trzích, kde spotřebitelé budou moci skládat a vybírat 
hotovost ze svých nokia-účtů.  
  
Nokia je finská společnost se sídlem v Espoo, Finsko, 
založená v r. 1865, jako továrna na papír 
(nejběžnější komunikační prostředek té doby). Po 
100 letech došlo v roce 1967 k reorganizaci 
společnosti a orientaci na mobilní komunikaci (od r. 
1981 buduje mezinárodní síť mobilních telefonů, od 
r. 1992 rozvíjí GSM technologii).  
  
Společnost Obopay byla založena v r. 2005 se sídlem 

v Kalifornii, s dceřinou 
společností v Indii (od 
2008). Je licencovaným 
agentem pro převod peněz. 
Ke vzniku společnosti se 

váže neobvyklý příběh. Nevznikla z diskuzí na 
konferencích nebo usilovným promýšlením 
v pracovně. K jejímu vzniku vedla zkušenost 
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K 30. červnu 2009 vydaly partnerské finanční 
instituce v Evropě celkem 196 milionů karet 
MasterCard (bez značek Maestro a Cirrus), což je o 
3,8% více než ve stejném čtvrtletí roku 2008. 
Evropané mohou své karty MasterCard využívat na 
8,6 mil. akceptačních míst v regionu a 29,4 mil. 
akceptačních míst na celém světě, včetně internetu. 
  
Značka Maestro se navíc objevila na 305 mil. karet, 
stejně jako v témže čtvrtletí roku 2008. Spotřebitelé 
mohou nyní s kartami Maestro nakupovat u více než 
7,2 mil. obchodníků v Evropě a cca 12,1 mil. 
obchodníků na celém světě a na internetu. 
  
V právě skončeném čtvrtletí dosáhla společnost 
MasterCard v Evropě řady významných obchodních 
úspěchů, mimo jiné: 
  
MasterCard posiluje svoje vztahy s předními 
evropskými obchodníky prostřednictvím nové 
smlouvy o partnerství s britským konsorciem pro 
maloobchod (British Retail Consortium, BRC) a zavádí 
inovační řešení, která spotřebitelům usnadňují život, 
jako např. bezkontaktní platební systém PayPass ve 
vybraných prodejnách řetězce Boots UK v Londýně a 
Liverpoolu ve spojení se systémem RBS WorldPay. 
  
Turecká Akbank spustila kobrandovaný program 
Carrefour Axess v partnerství s největším evropským 
maloobchodním řetězcem Carrefour. Nová karta 
kombinuje výhody osvědčeného kreditního programu 
Akbank Axess s plným rozsahem služeb a kartový 
program společnosti Carrefour zaměřený na privátní 
značky v Turecku. Všechny karty fungují i v systému 
PayPass, který byl již zprovozněn na téměř 2 500 
terminálů ve více než 170 tureckých supermarketech 
Carrefour. 
  
Po roce úspěšné integrace společnosti Europay 
France a díky řadě úspěšně realizovaných smluv 
rapidně rostou objemy transakcí s kartami 
MasterCard ve Francii – hrubý dolarový objem vzrostl 
o cca 22% a počet zpracovaných transakcí o cca 
35% oproti stejnému čtvrtletí roku 2008. S rozvojem 
Jednotné oblasti pro platby v Eurech (SEPA) značně 
rostly objemy zpracované společností MasterCard na 
různých trzích celého regionu, protože příjemci a 
obchodníci mohou nyní zpracovávat vnitrostátní 
transakce pod značkou Maestro místo lokální značky 
debetních karet. 
  
Nové partnerství s BankAmericard, akceptační divizí 
Deutsche Bank S.p.A. a Autostrade per Italia, 
předním italským dálničním koncesionářem, přineslo 
velký úspěch v oblasti přijímání karet. Rozšíření 
platnosti karet Maestro na výkonově zpoplatněnou 
síť italských dálnic letos v létě usnadní placení 
mýtného debetními kartami turistům, kteří cestují do 
Itálie i po Itálii. Příznivý obchodní vývoj v Itálii 
v tomto čtvrtletí podtrhlo dosažení milníku – bylo již 

Společnost MasterCard Europe  
dosáhla ve druhém čtvrtletí roku  
2009 udržitelného růstu 
  
Za pozitivními výsledky v Evropě stojí 
partnerství s finančními institucemi  
a předními obchodníky 
 
Praha, 4. srpna 2009 - Společnost MasterCard 

Europe oznámila své provozní 
výsledky dosažené v evropském 
regionu za druhé čtvrtletí roku 
2009 .  Na v zdo r y  b ou ř l i v é 
ekonomické situaci dosáhla 
MasterCard Europe díky pevnému 

spojenectví s partnerskými finančními institucemi a 
předními obchodníky významných obchodních 
úspěchů – míra, v níž evropští spotřebitelé využívali 
své karty MasterCard k nákupům, vzrostla meziročně 
o 7,2%. 
  
„V uplynulém čtvrtletí jsme v souladu s naší 
strategií zaměřenou na zákazníky pokračovali 
v těsné spolupráci s partnerskými finančními 
institucemi. Naším cílem bylo nalézat 
příležitosti k maximalizaci hodnoty jejich 
kartových programů. To, že i přes prudký 
pokles ekonomiky Evropané používají svoje 
karty značky MasterCard častěji než před 
rokem, dokládá pohodlí, kontrolu, zabezpečení 
a odměny, které jim karty přinášejí,“ uvedl 
Javier Perez, prezident společnost MasterCard 
Europe. 
  
Ve druhém čtvrtletí uzavřela společnost MasterCard 
v celém regionu řadu významných obchodních smluv. 
„Umožnila nám to naše globální platforma špičkových 
inovačních produktů – od debetních a kreditních 
karet až po elektronické peněženky a bezkontaktní 
systém MasterCard PayPass. Díky silnému zastoupení 
v celé Evropě máme dobrou výchozí pozici 
k naplňování těchto smluv a můžeme poskytovat 
řešení, která vyhoví nejrůznějším potřebám držitelů 
karet. Přitom klademe základy pro další rozvoj 
elektronických plateb v tomto regionu od Atlantského 
oceánu až po východní hranice Ruska,“ dodal Javier 
Perez. 
  
Výsledky v Evropě 
  
V druhém čtvrtletí letošního roku vykázal evropský 
region v porovnání s druhým čtvrtletím loňského 
roku meziroční růst hrubé dolarové hodnoty transakcí 
realizovaných kartami MasterCard (2,1%), objemu 
plateb u obchodníků (3,0%), počtu nákupních 
transakcí (7,2%) i počtu výběrových transakcí 
(4,4%). Od 1. dubna do 30. června realizovali 
evropští držitelé karet MasterCard více než 1,6 
miliardy nákupních transakcí, včetně internetových. 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ partner rubriky 
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Produktová řada Maestro byla dále posílena 
zavedením první evropské karty Maestro 
s bezplatnou aplikací „správce financí“. V Polsku se 
zároveň jednalo o první zavedení karty Maestro do 
debetního portfolia Millennium Bank. 
  
Rozsah akceptace karet Maestro se letos v Belgii 
výrazně rozšířil. Za podpory bank KBC, CBC a Centea 
byla zavedena akceptace platebních karet pro 
elektronické obchodování. V Belgii a Lucembursku 
začali karty Maestro přijímat i čerpací stanice. Otevírá 
se tak další velká příležitost v rámci SEPA, a to díky 
partnerství s provozovatelem čerpacích stanic, 
společností Tokheim. Toto partnerství dává 
mezinárodním zákazníkům konkurenční výhodu 
akceptace debetních karet v rámci SEPA, a to právě 
v sektoru zaměřeném na evropskou cestující 
veřejnost. 
  
cardmag | rk | ogilvy  
 
 
 

Výrobce bankomatů NCR investuje  
do budoucnosti 
  
Pololetní výsledky NCR Corp. nebyly povzbuzující, 

došlo k propadu o 16% vůči 
stejnému období loňského 
roku a o 6% vůči celému 
roku. Oslabení světové 

ekonomiky si vybírá daň a má dopad na investice ve 
finančním sektoru, obchodu a turistickém průmyslu 
(hotely apod.). Na druhé straně se NCR podařilo 
v druhém čtvrtletí provést četné interní změny 
k posílení globální pozice společnosti upřesněním 
infrastruktury a nákupních zdrojů v oblastech zábavy, 
cestování a zdravotnictví. Současně se NCR 
připravovala na vytvoření nového globálního centra 
pro samoobslužné bankomaty (self-service ATM) 
další generace. NCR během roku získala společnost 
TNR Holdings (provozující DVD kiosky) a uzavřela 
dohodu s Delta-airlines o novém vybavení 
samoobslužných kiosků pro odbavování cestujících 
terminály TouchPort 70.  
  
Již koncem října 2009 NCR Corp. otevřela nový závod 
na výrobu Self-service bankomatů nové generace 
v Columbusu, Georgia. Také centrála NCR se 
přesouvá z Dayton, Ohio, do města Duluth v Georgii 
(navzdory investiční pobídce Ohia ve výši 31 mil. 
USD). Výroba se tak dostává pod křídla společnosti, 
dříve byla outsourcována do firmy Flextronics do 
Kalifornie. Bankomaty stále zůstávají hlavním 
zdrojem výnosů společnosti, doplňovaným dalšími 
aktivitami na poli samoobslužných terminálů, např. 
pro odbavení  cestuj íc ích a pů jčovny 
DVD.  Soustředění technologického vývoje, výroby 
do jednoho kampusu přinese v budoucnosti výhody 
růstu, rychlejších inovací, zvýšené produktivity a 
zlepšování služeb zákazníkům. NCR ve spolupráci 
s akademickými institucemi státu Georgia založila 
vlastní NCR Universitu. Kampus o rozloze 32 000 m2 
je budován městem Columbus za státní dotace a 
NCR si jej pronajme. NCR očekává, že po dokončení 

pojištění, větší bezpečnost a způsob správy 
svých financí podle svého. Proto i nadále 
spolupracujeme s finančními ústavy našich 
klientů, abychom vytvořili a dodávali takové 
karetní programy, které naplní rostoucí 
požadavky klientů na vysokou přidanou 
hodnotu jejich karet. Naši snahou je rozšiřovat 
karetní programy tak, abychom co nejvíce 
vyhověli nárokům spotřebitelů. Zvýšili jsme 
počet „sociálních“ programů, rozšířili jsme 
škálu našich „prémiových“ programů a funkci 
správy financí jsme začlenili i do naší debetní 
platformy Maestro,“ dodává Javier Perez. 
  
Evropské výsledky  
  
Ve třetím čtvrtletí roku 2009 vykázal evropský region 
ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2008 meziroční 
nárůst hrubé dolarové hodnoty transakcí 
realizovaných kartami MasterCard o 0,2%, nárůst 
objemu plateb u obchodníků o 1,6%, nárůst počtu 
nákupních transakcí o 5,2% a pokles hotovostních 
transakcí o 2,7%. 
  
V období od 1. července do 30. září 2009 evropští 
držitelé karet realizovali pomocí svých karet značky 
MasterCard více než 1,7 miliardy nákupních 
transakcí, včetně transakcí internetových. K 30. září 
2009 vydaly partnerské finanční instituce v Evropě 
celkem 197 milionů karet MasterCard (bez značek 
Maestro a Cirrus), což je o 1,9% více než ve stejném 
čtvrtletí roku 2008. Evropané mohou své karty 
MasterCard využívat na 8,7 milionu akceptačních 
míst v regionu a 29,4 milionu akceptačních míst na 
celém světě. Značka Maestro se navíc objevila na 
305 milionech karet. Spotřebitelé mohou nyní 
s kartami Maestro nakupovat u více než 7,4 milionu 
obchodníků v Evropě a 12,3 milionu obchodníků na 
celém světě. 
  
V právě skončeném čtvrtletí dosáhla společnost 
MasterCard v celoevropském měřítku řady 
významných obchodních úspěchů, k nimž mimo jiné 
patří: 
  
Význam „odměn“ a věrnostních programů se na 
trzích evropského regionu dostává stále více do 
popředí zájmu. V České republice zavedla společnost 
MasterCard ve spolupráci s GE Money Bank a 
společností Tesco nový program věrnostních karet - 
první svého druhu v zemi. V Německu došlo ve 
spolupráci s Deutsche Bank k přepracování 
nejznámě jš ího věrnostního programu - 
DeutschlandCard. Tato karta nyní slouží jako platební 
i věrnostní. 
„Bezkontaktní platební systém MasterCard PayPass 
v Evropě stále expanduje a poprvé byl zaveden i 
v Maďarsku, kde příslušné karty vydává banka OTP. 
K prvním budapešťským obchodníkům, kteří karty 
přijímají, patří restaurace rychlého občerstvení, např. 
Burger King a McDonalds, prodejny novin a kina. Na 
Slovensku oslavili první výročí zapojení své země do 
systému PayPass. Platební hodinky PayPass Birdie 
Watch zde od července 2009 poskytuje VOLKSBANK. 
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využívaný způsob financování nákupů a 
služeb.  „Spotřebitelé nejčastěji oceňují fakt, že 
kreditní kartu mohou použít k platbě 
okamžitě, mají peníze hned po ruce (34%) a 
nemusí s sebou nosit finanční hotovost (18%). 
Dále si často uvědomují, že kreditní karta jim 
může posloužit jako zdroj finančních 
prostředků v případě nepříznivé finanční 
situace (14%) s výhodou bezúročného období 
(13%),“  říká Laitl.  Za posledních 6 měsíců platili 
lidé kreditní kartou nejčastěji za nákupy v 
hypermarketech (37%), skoro čtvrtina z 
dotazovaných si pořizovala pomocí kreditní karty 
novou elektroniku a její komponenty (23%).  Na 
stejné úrovni se umístil nákup oblečení a módních 
doplňků (23%) a časté bylo také nakupování dražší 
elektroniky (16%) či nábytku (15%).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
graf: Přehled zboží, které nakoupili kreditní kartou 
jejich držitelé za posledních 6 měsíců  
 
zdroj: Průzkum společnosti TNS AISA Slovakia, únor 
2009, n = 648 
Banky klientům doporučují kreditní karty 
 
Kreditní karty jsou slovenským spotřebitelům 
doporučovány především od vydavatelských bank, 
aby je využívali častěji (doporučeno 29% 
respondentům). Dále je kreditní karta vnímána 
především jako finanční zdroj k překlenutí 
krátkodobých finančních výpadků. Z těchto důvodů si 
jí pořídilo 20% dotázaných. Dalším důvodem k 
pořízení kreditních karet byl i fakt, že držitel nemusí 
mít u sebe hotovost (15%).   
 
Většina držitelů kreditních karet splácí čerpaný úvěr 
pravidelně a to nejčastěji měsíčně1. U 69% 
spotřebitelů nepřesahuje splácená částka 250 EUR 
měsíčně. Bezúročné období využívá polovina 
Slováků1. Laitl dále zdůrazňuje: „Správné 
používání kreditních karet společně 
s využíváním bezúročného období či dalších 
doplňkových služeb přinášejí držitelům 
kreditních karet při platebních transakcích 
vysokou efektivitu a přidanou hodnotu.“  
 

přesunu (18 měsíců) vytvoří na 2000 pracovních 
míst. V Daytonu zůstane datové centrum společnosti 
a oblastní prodej a služby. Přesunem končí historie 
NCR spojená s Daytonem, kde před 125 lety byla 
společnost založena jako National Cash Register 
Company.  
  
NCR také plánuje další rozvoj v Jižní Americe, kde 
buduje nové výzkumné a výrobní centrum v Brazílii, 
odkud bude dodávat do Brazílie, Latinské Ameriky a 
Karibiku.  
  
NCR se daří i v Evropě, kde uzavřela partnerství 
s ING Belgium a v rámci nového konceptu bude 
vybavovat jejich nové Proxi pobočky samoobslužnými 
bankomaty NCR SelfServ 34 s recyklačním modulem 
pro hotovost. Nový koncept zavádí na pobočce 
otevřený prostor, bez přepážek nebo bezpečnostních 
skel, s přímým kontaktem se zákazníkem. Celkem 
bude dodáno 1 200 bankomatů, což představuje 
největší objednávku bankomatů s recyklačním 
modulem. Modul tř íd í bankovky podle 
opotřebovanosti, ověřuje je a vyplácí zpět 
zákazníkům (peníze vložené na účet se vyplatí 
jinému zákazníkovi vybírající hotovost). 
  
Spol. NCR, založena 1884 v Daytonu, má 40letou 
zkušenost s výrobou bankomatů. Po více než 22 let 
je celosvětovou jedničkou v poskytování platebních 
řešení a výrobcem bankomatů.  
 

cardmag | ft  
 
 

MasterCard: Slováci vyměňují euro  
mince za rychlejší platební karty  
 
Slovenský platební trh je poznamenán vstupem do 
eurozóny. Stále více Slováků používá platební karty k 
běžným nákupům. Je to rychlejší a bez mincí. Nárůst 
je zaznamenán především u karet kreditních.  
 
Bratislava, 16. června 2009 -  Trh platebních karet se 

na Slovensku dynamicky rozvíjí. 
Banky doporučuj í  k l ientům 
využívat platební karty častěji, aby 
zamezily zatížení svých klientů 
mincemi. Za poslední čtyři roky se 
dle údajů vydavatelů platebních 

karet zvýšil podíl kreditních karet na Slovensku z 
18,8% v roce 2005 na 24,3% v roce 2009. „Myslím 
si, že především kreditní karty mají na 
slovenském trhu do budoucna velký potenciál 
rozšíření. Loni bylo kreditními kartami 
realizováno 6,7% z objemu všech transakcí 
platebními kartami,“ hodnotí situaci Milan Laitl, 
obchodní manažer MasterCard Europe pro Slovensko.  
 
Jaká byla situace na trhu kreditních karet v loňském 
roce? 
 
Z nedávného průzkumu1 společnosti MasterCard 
vyplývá, že celková informovanost o kreditních 
kartách roste. Lidé si čím dál více uvědomují výhody 
při platbách kreditními kartami. Pro džitele kreditních 
karet představuje tento typ karty nejčastěji 
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Diners Club, čímž dojde k významnému rozšíření 
akceptační sítě ve Velké Británii a západní Evropě. 
  
Elavon je šestým největším acquirerem v Evropě. 
Pomáhá rozšířit karty Diners Club mezi malé až 
střední obchodníky, kterým poskytuje své služby a 
zároveň tím odstraňuje složitost jednání s 
poskytovateli. Pro více informací navštivte stránky 
www.elavon.com 
  
Expanze akceptace v Indii 
  
Společnost Venture Infotek, přední indická 
společnost zabývající se zpracováním transakcí, a 
Diners Club International podepsali dohodu o 
spolupráci v oblasti acquiringu. Venture Infotek bude 
poskytovat jediný zdroj elektronických platebních 
služeb pro karty Diners Club v klíčových obchodních 
segmentech jako jsou restaurace, hotely, aerolinie a 
hlavní maloobchodníci v Indii. 
  
Hlavním cílem bylo posílit akceptaci, která zde byla 
dosud omezena. Spolupráce s Venture Infotek je 
důležitým krokem k získání řady nových obchodních 
míst po celé zemi. Další informace o společnosti 
naleznete na stránkách www.ventureinfotek.com  
 
 
 

MasterCard: Vyberte si svou  
ideální kreditní kartu 
  
Na internetové stránce  www.kreditky.sk 
představila společnost MasterCard novou 
funkci - vyhledávač kreditních karet. Držitelé 
si tak mohou podle různých parametrů srovnat 
aktuální nabídku kreditních karet MasterCard 
a vybrat z nich tu, která nejlépe vyhovuje 
jejich požadavkům.  
  
Bratislava, 16. června 2009 - Společnost MasterCard 

vyvinula unikátní internetový 
projekt. Pro všechny uživatele a 
zájemce o kreditní karty připravila 
sof ist ikovanou internetovou 
stránku www.kreditky.sk, kde 
se návštěvník může formou 

zábavné prezentace, dozvědět o možnostech 
využívání platebních karet a to hned v několika 
běžných platebních situacích. Příběhy, které 
návštěvník na stránkách prožívá, jsou nastaveny tak, 
aby ukázaly rozdíly v používání debetních a 
kreditních karet. Daný projekt byl spuštěn na konci 
roku 2008. 
  
Nově si návštěvníci www.kreditky.sk mohou 
vyzkoušet Vyhledávač kreditní karty. Tento užitečný 
nástroj vyvinula společnost MasterCard ve spolupráci 
se slovenskými vydavateli kreditních karet 
MasterCard. Při výběru kreditní karty, která bude pro 
daného zájemce optimální, si každý může zvolit ta 
kritéria využívání karty, která považuje za 
nejdůležitější. Následně mu vyhledávač vygeneruje 
užší výběr karet, který si zájemce může prohlédnout 

  
Graf: Z jakého důvodu jste si kreditní kartu pořídil/a? 
 
Zdroj: Průzkum společnosti TNS AISA Slovakia,  
únor 2009, n = 648 
 
Zajímavé výsledky také přinesl průzkum2  mezi 
nedržiteli kreditních karet., „Více než polovina 
respondentů (56%) zná funkci kreditní karty a 
její služby. Cílem společnosti MasterCard je 
informovat širší veřejnost o možnosti 
využívání kreditních i debetních karet. 
Správná volba produktu a služeb může jejich 
uživatelům přinést nezanedbatelné finanční 
výhody,“ poukazuje Laitl. V loňském roce spustila 
společnost MasterCard pro všechny zájemce o 
p l a t e b n í  k a r t y  i n t e r n e t o v é  s t r á n k y 
www.kreditky.sk, kde se návštěvník může 
zábavnou, ale i sofistikovanou prezentací dozvědět 
bližší informace ke kreditním kartám. Může si např. 
vyzkoušet použití kreditní karty, ale dozvědět se také 
o způsobu jejího splácení, jak se vyvarovat zadlužení 
a díky nové funkci Vyhledávače kreditních karet také 
porovnat aktuální nabídku kreditních karet 
MasterCard na slovenském trhu. 
  
1 Výzkum realizovala pro společnost MasterCard  
agentura TNS AISA Slovakia v lednu 2009,  
účast 648 respondentů 
 
2  Výzkum  realizovala pro společnost  MasterCard   
agentura Synovate Slovakia  
v dubnu 2009, účast 800 respondentů 
  
cardmag | rk | ogilvy 
 
 

Nová akceptační místa díky  
spolupráci s Elavonem 
  
V rámci rozšíření globální sítě navázal Diners Club 

International spolupráci s firmou 
Elavon, dceřinou společností US 
Bancorp. Podepsali dohodu o 
získávání nových obchodních míst. 

Dle podmínek stanovených ve smlouvě přidá Elavon 
do svého portfolia služeb zpracování plateb karty 
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terminálu. Nabízí tedy kvalitnější služby a umocňuje 
celkový prožitek z nákupu. To umožňuje okamžitý 
přístup ke stále dostupným aplikacím, od 
databázových a webových firemních aplikací k 

dotazům do 
skladových systémů a 
jízdních řádů, ke 
službám GPS, k 
objednávkovým 
systémům a dokonce i 
k prodeji loterijních 
služeb.  

 
Navržen pro mobilní použití, je univerzální platební 
PDA iPA280 nejen kompaktní, elegantní a lehké, ale i 
tak odolné, aby se vypořádalo i s nejtvrdším 
pracovním prostředím. S právě probíhající certifikací 
PCI PED 2.0, s dokončenou certifikací EMV, přináší 
nové platební PDA iPA280 bezpečnost jako standard 
obvyklý v celém portfoliu platebních řešení světové 
jedničky, společnosti Ingenico. 
 
S integrovanými čtečkami čipových, magnetických a 
bezkontaktních karet, se snadno doplnitelnou 
tepelnou tiskárnou a 
čtečkou čárových kódů 
pro zachycení a 
zpracování dat, 
eliminuje platební PDA 
Ingenico iPA280 
potřeby několika 
samostatných zařízení, 
zatímco se zvyšuje 
rychlost a kvalita 
každé obsluhy zákazníka. Jeho vyčerpávající sada 
bezdrátových komunikačních rozhraní, zahrnující 
Bluetooth, WiFi a GPRS zaručuje flexibilní mobilní 
provoz. Možnosti vzdálené správy iPA280 zásadně 
snižují provozní náklady a zvyšují výkon operátora, 
zatímco existující i zakázkové další obrat generující 
aplikace otevírají úplně nový svět mobilního prodeje 
a rozšiřují příležitosti rozvážkových služeb. 
 
“Toto je rozhodující moment ve vývoji 
platebních terminálů a my jsme hrdí, že jsme 
znovu na popředí technologií a to díky 
platebnímu PDA iPA280,” říká Philippe Lazare, 
CEO Ingenico. “ Tato nová zařízení jsou 
důležitým krokem vpřed v realizaci naší 
strategie „Beyond Payment“, která zajišťuje 
našim zákazníkům potřebná řešení, 
umožňující jim čelit posledním výzvám 
platebního trhu“. 
 
Christophe Dolique, EVP Global Marketing and 
Transaction Services, Ingenico, podotýká: 
“Přidáním komplexní PDA funkcionality do 
odolného a cenově přístupného platebního 
zařízení úplně měníme pravidla hry. Úplně 
poprvé mohou obchodní, pohostinské, 
přepravní a mobilní společnosti přidat reálnou 
hodnotu do spotřebitelské praxe, zatímco 
generují významné navýšení obratu 
z platebních terminálů. Zatímco byl tento 

nebo karty vzájemně porovnat. Ve vyhledávači jsou 
obsaženy všechny podstatné informace - vydavatel 
karty, kolik se platí za vydání karty, jaké jsou 
poplatky za vedení karty, délka bezúročného období 
a další. Pro kompletní informace o daném produktu 
je u každé karty umístněn odkaz na internetovou 
stránku karty.  
  
„Podle informací, které má společnost 
MasterCard k dispozici, veřejnost stále cítí 
potřebu blíže se informovat o finančních 
nástrojích, které jsou na Slovensku nabízeny. 
Internetové stránky jsou díky srozumitelnému 
kreslenému příběhu ideálním nástrojem, který 
může lidem na konkrétních případech 
poukázat na výhody využití buď debetní, nebo 
kreditní karty. Zájemcům o kreditní kartu 
může nově prostřednictvím přehledné a 
aktuální nabídky pomoci při výběru produktu, 
který bude pro jejich potřeby ideální,“ 
poukazuje Milan Laitl, obchodní manažer MasterCard 
Europe pro Slovensko.  

Obrázek: Vizuál vyhledávače ideální kreditní karty - www.kreditky.sk  
 

Stránka www.kreditky.sk obsahuje také řadu 
užitečných informací a praktických rad pro držitele 
karet. Kromě běžného placení spotřebního zboží se 
zájemce o kartu může dozvědět například také o 
možnostech splácení úvěru a jak se vyvarovat 
zbytečnému zadlužení. Součástí stránek je také 
formulář pro zaslání dotazů na společnost 
MasterCard.  
 
cardmag | rk | ogilvy 
 
 

Ingenico představuje nejvyspělejší  
platební PDA na světě 
 
Novinka Ingenico, iPA 280, přináší platby kartami do 
segmentu PDA, kombinuje bezpečnost a služby v 
jednom víceúčelovém zařízení. 
 
Neuilly-sur-Seine, Francie, 20.října 2009 - Ingenico, 
klíčový hráč ve světě platebních řešení, dnes 
představuje nejvyspělejší platební PDA na světě, 
Ingenico iPA280. Spojením bezpečnosti při platbě 

kartou s obvyklými 
funkcemi PDA přenáší 
nové jedinečné zařízení 
společnosti Ingenico celé 
prodejní prostředí do 
přenosného platebního 
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karty vydané bankou China UnionPay, společností 
JCB a karty dalších brandů. Chce toho docílit 
rozšířením propojení na americké acquiery s 
mezinárodním rozsahem a spoluprací s acqiuery na 

různých trzích po světě. V letošním 
roce Discover podepsal smlouvu na 
přijímání karet u obchodníků 
napojených na švýcarskou 

společnost Six Multipay, která propojuje na 80 000 
obchodníků v 8 zemích Evropy. Discover podepsal 
nedávno v Indii smlouvu s Venture Infotek, místním 
zpracovatelem transakcí. V současné době jsou v 
Indii Diners Club karty přijímány pouze u 12 000 
obchodníků, napojených na zpracování u Citibanky. 
Citibanka je také jediným vydavatelem místních 
150 000 karet Diners Club. Venture Infotek 
podporuje 172 000 z celkových 470 000 obchodníků 
v Indii, kteří akceptují platební karty. Závěrem 
uveďme přehled počtu míst přijímajících podle 
jednotlivých brandů?  
  
 cardmag | ft | nilson rpt, diners club | grafika rk  
 
 
 

Mexiko: Centrální banka omezuje  
bankovní poplatky 
  
Mexická centrální banka vyhověla několikaletým 
nářkům klientů bank, většinou vlastněných 
zahraničními vlastníky, nad vysokými poplatky. Banky 
zatěžují mexické klienty vyššími poplatky a úroky, 
než účtují zákazníkům v domovských zemích. Změny 
v poplatcích se budou týkat zákazu více poplatků za 
jednu transakci, dále poplatku za účet, vyžadovaný 
jako podmínka pro udělení půjčky, za přechod do 
debetu nebo za pokus o přečerpání debetní karty 
nebo za uzavření depozitního účtu. Motivem této 
změny je záměr centrální banky povzbudit 
konkurenci v bankovním odvětví a dát bankám větší 
stimul ke generování výnosů z půjček než pasivně 
vybírat poplatky. Podíl poplatků na výnosu bank loni 
představoval 27%.  
  
Od 15. ledna 2010 banky musí informovat klienty, 
kteří si vybírají hotovost z bankomatu nebo si chtějí 
zjistit zůstatek na účtu o poplatcích, které budou 
účtovány, a to před tím než bude transakce 
autorizována. V případě bankomatových transakcí 
týkajících se dvou bank (vydavatel karty, 
provozovatel bankomatu) nebude po 30. dubnu 2010 
možné, aby si poplatky vybíraly obě banky, ale podle 
schválených pravidel jen jedna.  
  
Banky jsou snadným politickým cílem regulací, neboť 
zahraniční investoři vlastní pět ze sedmi největších 
institucí a kontrolují 68% celkových bankovních 
půjček. Podle vládních údajů se jedná o španělské 
banky Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBV) a 
Banco Santander SA (STD), americkou banku 
Citigroup Inc. (C), londýnská banka HSBC Holdings 
PLC (HBC), a kanadská banka Bank of Nova Scotia 
(BNS).  
  
cardmag | ft  

koncept na trhu již nějaký čas komentován, 
Ingenico je první, kdo dodává opravdové 
víceúčelové zařízení. Je určeno pro použití v 
´reálném světě´  a za správnou cenu a při 
dostatečně velkých množstvích umožní 

zavedeným společnostem 
konsolidaci portfolia svých 
zařízení na zařízení 
Ingenico a ty tak ihned 
uvidí výrazně klesající 
náklady na jejich správu. 
Jsme nadšeni z potenciálu 

tohoto jedinečného zařízení, těšíme se na 
rozšíření naší technologie a s jeho zavedením i 
na upevnění naší vedoucí pozice na trhu ” 
 
Platební PDA Ingenico iPA280 je komerčně dostupné 
od 20. října 2009. Více informací naleznete na 
www.paypda.com. 
 
cardmag | rk | ingenico 
 
 

Síť Discover/Diners se rozšiřuje 
  
Globální síť bankomatů a POS terminálů společnosti 

Diners Club International je 
široká - zahrnuje 185 zemí a 
území - ale není hluboká. Diners 
byl odkoupen od Citigroup za 
165 miliónů USD v dubnu 2008 
americkou společností Discover 

Financial Services a od té doby společnost Discover 
usilovala o rozšíření brandu a sítě Diners Clubu. 
Discover získal do svého základního majetku 
komunikační centrum ve Farnborough ve Velké 
Británii, práva k brandu a právo zakládat a řídit 
frančízy, které vydávají karty a zpracovávají 
transakce od obchodníků a bankomatů na lokálních 
trzích. V minulém roce Discover pracoval na 
propojení vlastní sítě přijímání karet se sítí Diners 
Clubu tak, aby všichni acquieři Diners Club karet po 
celém světě mohli autorizovat transakce kartami 
Discover a zároveň všichni obchodníci přijímající 
Diners v USA, Kanadě a karibské oblasti mohou 
autorizovat transakce Diners Clubu (prováděné 
kartami vydanými mimo USA). V USA se síť 
Discoveru otevře pro držitele karet Diners v prvním 
čtvrtletí 2010. Na všechny acquiery Dinersu se 
vztahuje konec roku 2010 jako termín pro umožnění 
přijímání transakcí kartami Discoveru.  
V dobách, kdy Diners vlastnila Citibanka, umožňovala 
držitelům karet přístup k 1,1 miliónu bankomatů ve 
více než 210 zemích prostřednictvím pronájmu 
přístupu do sítě Cirrus společnosti MasterCard. 
Discover opustil síť Cirrus ve prospěch přímého 
vztahu s provozovateli sítí bankomatů. V prvním roce 
vzrost počet bankomatů v nové síti Discover/Diners 
celosvětově na 640 000 bankomatů, včetně 74 000 
terminálů provozovaných v 9 evropských zemích 
provozovaných bruselskou firmou Trionis (společný 
podnik skupiny evropských spořitelen a společnosti 
First Data Corp.).  Cílem Discoveru je vytvoření 
globální sítě obchodních míst, kde by přijímali karty 
značek Discover i Diners, a pravděpodobně také 
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KARTY V ČÍSLECH 
Vývoj trhu platebních karet v ČR v letech 2007 až 2009 
  
Statistiky SBK dávají možnost sledovat vývoj českého trhu platebních karet v časových řadách. Ve snaze 
odhadnout vliv hospodářské deprese na tuto oblast bezhotovostních plateb jsme sestavili přehledně řady 
základních ukazatelů, tj. plateb a výběrů hotovosti platebními kartami vydanými  bankami v ČR po čtvrtletích za 
léta 2007, 2008 a 2009. Řady uvádíme graficky, detailní čísla lze získat na oficiálních stránkách SBK 
www.bankovnikarty.cz v oddíle Statistiky. 
  
Podmínky pro používání platebních karet v ČR  v letech 2007 až 2009 charakterizuje následující vývoj:   

partner rubriky 
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Komentář: 
  
Tak jako mnoho různých oblastí v domácí ekonomice tak i odvětví platebních karet ovlivnila v posledním roce 
finanční krize a později ekonomická deprese. Jednotlivé grafy názorně ukazují vývoj v jednotlivých ukazatelích 
resp. oblastech odvětví platebních karet.  
  
I přes veškeré negativní ekonomické důsledky, které ovlivňují českou ekonomiku a společnost,  se český trh 
v oblasti platebních karet dál vyvíjí směrem k intenzivnějšímu používání platebních karet. Domácí kartový trh se 
nezmítá v zásadních dramatických propadech; spíše se projevuje racionálnější chování obyvatelstva resp. sezónní 
výkyv daný logikou v chování spotřebitelů v průběhu kalendářního roku. 
  
V roce 2009 je patrný nový trend na domácím trhu, kdy jsou platební karty ve větší míře používané přímo pro 
úhradu zboží a služeb na úkor výběrů hotovosti z bankomatů. Snižuje se i průměrná hrazená částka; na jedné 
straně díky možnosti  platit kartou i menší částky, na straně druhé samozřejmě i změnou v chování daném 
ekonomickou situací. 
  
Na trhu je patrná i určitá příležitost pro intenzivnější využití technického a technologického potenciálu trhu 
směrem k vytvoření a nabídce nových služeb. Lze očekávat další výraznější růst internetových transakcí, vstup 
bezkontaktní čipové technologie karet do odvětví mikroplateb, propojení infrastruktury kartových plateb a úhrad 
prostřednictvím mobilních telefonů, rozvoj věrnostních programů a větší využití ATM a POS pro další funkce. 
  
cardmag | mz & rk  
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Platební karty v Evropě  2008 
  
Celkový počet tzv. General purpose = debetních, kreditních a předplacených karet značek American Express, 
Diners Club, MasterCard a Visa dosáhl na konci roku 2008 v Evropě hodnoty 696,6 milionu, což představuje 
nárůst o 10,8%. Z celkového počtu tvoří karty MasterCard a Visa 97,5%. 
  
Celkový finanční objem plateb a výběrů hotovosti vzrostl oproti r. 2007 o 1,2% na 3 223 mld USD. Podíl výběrů 
hotovosti z ATM a na přepážkách činil 38,6% proti 37,0% v předchozím roce. U karet Visa činily výběry hotovosti 
44,2% proti 41,9 v r. 2007, pro MasterCard je to 26,6% proti 26,8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tržní podíly jednotlivých značek z celkového objemu plateb kartami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový objem plateb kartou vzrostl oproti roku 2007 o 10,7% na 1 978,18 mld USD, z toho Visa o 8,0% na 
1 314,7 mld USD, MasterCard o 15,9% na 553,45 mld USD . Visa dohromady s MasterCard se podílejí na 
celkovém objemu plateb 97,56 procenty, zbylých 2,44 tvoří American Express a Diners Club. 
  
Údaje o počtech a objemech transakcí „General Purpose“ karet v r. 2008 v Evropě:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evropou se rozumí 49 zemí kontinentální Evropy, údaje zahrnují privátní i služební debetní, kreditní i předplacené 
karty. Visa zahrnuje Visa Electron a je souhrnem zemí Visa Europe a zemí které jsou součástí Visa Inc. 
MasterCard je udáván bez karet Maestro.  
 
cardmag | mz l grafika rk l podle nilson rpt  

 
 

 Objem (mld USD)  Transakce (mld) Karty 

 Celkem platby výběry  celkem platby (mil)  

Visa 2 357,47 1 314,70 1,042.77  23 271,30 16 514,60 486,90 

MC 753,75 553,45 200,31  7 137,00 6 072,90 192,60 

AmEx 99,47   98.17 1,30  524,40 518,00 14,80 

DC 12,00 11,87 0,13  46,50 45,90 2,40 

Celkem 3 222,69 1 978,18 1 244,52  30 979,20 23 151,40 696,60 

  podíl [%]  roční nárůst [%] 

Visa    66,4  10,9 

MasterCard  28,0  10,5 

AmEx    5,0  3,4 

Diners Club     0,6  - 1,9 
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AKTUALITY ZE SEPA 
 
 
 

Uživatelé vznášejí připomínky k SEPA  
 
SEPA vznikla jako projekt kterým evropské banky reagovaly na požadavek Evropské Komise odstranit rozdíly mezi 
domácím a příhraničním platebním stykem v zemích eurozóny. Od počátku byl tento projekt předmětem 
připomínek Komise, Evropské centrální banky i sdružení Eurosystem, kteří všichni mj. naléhali na zapojení do 
projektu jeho potenciálních uživatelů, což se v nedávné době odrazilo ve víceméně vynuceném vytvoření 
konzultační skupiny, tzv. „stakeholders forum“ v rámci EPC a některých pracovních skupin. 
  
Postupně se o projekt začala spíše informativně zajímat asociace evropských obchodníků EuroCommerce a 
podniků EACT (European Association of Corporate Treasurers). Konkrétní zájem o aktivní a kritický přístup se 
projevil až v létě letošního roku, kdy si řada potenciálních uživatelů začala uvědomovat dopady tohoto projektu na 
jejich ekonomiky, zvláště v souvislosti s ohlašovaným spuštěním produktu SEPA DD - Direct Debit, přeshraničního 
inkasa. Z  iniciativy několika velkých evropských obchodnických a spotřebitelských organizací vzniklo uskupení 
EUC - End Users Committee. Jde zejména o Bureau Européen des Unions de Consommateurs BEUC (Evropská 
spotřebitelská associace), již zmíněný EuroCommerce, The Confederation of European Business, EACT, The 
European Association of Craft and SMEs, The European E-commerce and Mail Order Trade Association (EMOTA), 
The European Federation of Magazine Publishers (FAEP) a  The European instance and re-insurance federation, 
CEA. Tyto organizace, většinou rovněž zastoupené ve Stakeholders Foru EPC, v červenci 2009 vyjádřily své 
společné přesvědčení o nedostatečném chápání potřeb uživatelů zejména pokud jde o produkt SEPA DD 
v dokumentu „Position Paper on SEPA Direct Debit“. Jak název dokumentu napovídá, shrnuje zejména připomínky 
k SDD, zabývá se ale také celkovým přístupem k řízení projektu SEPA, poplatkovou a termínovou politikou. 
Přestože jeho celkový duch je konstruktivní, staví se zejména kriticky k faktu že celý projekt je od počátku řešen a 
řízen jako čistě bankovní bez účasti uživatelů, kterým jsou prezentovány až hotové produkty a požaduje 
rovnoprávné zastoupení uživatelů v řízení i pracovních skupinách. Vyjadřuje dále obavy, že pro řadu zemí budou 
produkty SEPA nákladnější než stávající obdobné produkty domácí. K stanovování termínů nasazení jednotlivých 
produktů do provozu zastává dokument názor, že vzhledem k rozdílným specifikům těchto produktů by měly být 
vyhodnocovány a termíny implementací stanovovány individuálně (pokud vůbec) a vyjadřuje obavu že 
administrativní stanovení společného termínu spuštění SEPA může vést až k neúspěchu celého projektu. 
  
Zdá se, že s blížícím se koncem projektu přibývá otázek úměrně s přibývajícím počtem zainteresovaných. 
  
cardmag | mz  
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ROZHOVOR 
Pro někoho možná malé krůčky, pro někoho však velké kroky a plány 
 

Na kávu jsem pozval pana Juergena Heinricha, Marketingového ředitele společnosti 
Diners Club Central and Eastern Europe Holding , abychom našim čtenářům 
zprostředkovali sondu do úvah o současném hodnocení a budoucích představách 
společnosti Diners Club International a Diners Club Czech. 
 
Roman Kotlán, cardmag: V současné době hospodářské recese se 
významně posiluje spíše role debetních karet, jak na tuto situaci reaguje 
Diners Club Czech?  

 
Juergen Heinrich, Diners Club Czech: Ekonomická krize se kartového 
odvětví dotkla velice intenzivně, neboť osobní spotřeba poklesla, stejně 
jako se firemní výdaje na T&E (cestovní výlohy) dostaly pod přísnou 
kontrolu. Společnosti se rozhodly buď úplně zrušit služební cesty nebo 
snížili třídu u letenek a kategorii u hotelů. Nepochybně také čelíme 
poklesu útrat realizovaných držiteli karet Diners Club, ale vzhledem 
k výhradní povaze karet vydávanými Diners Clubem v České republice 
jako charge karty, jsme nebyli postiženi velkými úvěrovými ztrátami, 
jako např. Část naší konkurence. Během příštího roku, a to může vyznít 
jako protiklad rozpor, se chystáme v České republice vydat kreditní 
kartu. Činíme tak ovšem pouze proto, že jsme zavedli přísné kontroly a 
máme pod přísným dohledem takovéto útraty držitelů karet - a jejich 
platební chování. Navíc nebudeme tento produkt nabízet každému. Nový 
produkt bude nabízen jen těm klientům, které my nebo náš vydavatelský 
partner známe velmi dobře. Tyto parametry nám napomohou při 
snižování úvěrového rizika na vyčíslitelnou a rozumnou hodnotu.  
 
Roman Kotlán, cardmag: S kreditními kartami, pokud nemají skutečně zajímavý doplňkový či co-
branded program, je složité v současné době v rámci vydávání na trhu uspět. Připravuje Diners Club 
Czech nějaký program na podporu používání platebních karet či nějakou incentivní podporu ve 
spojení s kreditními kartami resp. s nějakým partnerem? 
 

Juergen Heinrich, DCC: Diners Club byl prvním vydavatelem karet již od 50. let 
minulého století. Jinými slovy, Diners Club vynalezl kartové odvětví. Zpočátku 
se Diners Club zaměřil na firemní služební cesty a na bohaté soukromé osoby. 
Jakmile se však vynořila konkurence, stala se pro držitele karet více a více 
významnou přidaná hodnota. Diners Club proto začal intenzivně spolupracovat 
s mnoha hlavními světovými leteckými společnostmi, aby svým běžným 
klientům přinesl další výhody. To vyústilo v mnoho kobrandovaných karet 

s leteckými společnostmi a držitelé karet získávali výhody od obou partnerů. Dines Club poskytl 
platební nástroj a rozsáhlý balíček pojištění pro cestující, s počáteční nabídkou letištních salonků a 
letecké společnosti poskytly přístup k jejich věrnostním programům s možností  získávání mílí a 
převodů letenek do vyšší třídy. Uvedené výhody spolu se sítí letištních salonků Diners Club vyhovují 
všem. Přístup do více než 130 letištních salonků je pro držitele karet Diners Club zdarma. V České 
republice máme úzkou a dobře fungující spolupráci s místním přepravcem, Českými aerolinkami. 
V Polsku spolupracujeme s LOT a na Slovensku máme kobrandované karty s ČSA a Austrian Airlines. 
Před několika roky jsme zavedli Golf Card, kartu se zvláštními vlastnostmi pro ty, které „infikoval 
golfový virus“. Nabízíme speciální balíček pojištění, slevy na golfových hřištích a slevy v obchodech 
s golfovými potřebami. Karta „Mercury Card“, jako další kobrandovaná karta v České republice, 
kombinuje naše výhody se slevami u obchodníků zapojených v Mercury Clubu. Jsem hrdý na to, že 
Diners Club je specialistou v nabídce přidaných hodnot svým držitelům karet; a nejlepším 
způsobem, jak toho dosáhnout, jsou co-brandované karty.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Plánuje Diners Club změnu v zaměření segmentu (?); byl by pro Vás 
zajímavý např. koncept skutečně užitečné a efektivní rodinné charge karty, která by byla jakousi 
obdobou firemní charge karty DC? Tzn., že by karta sloužila k zajištění rutinního provozu rodiny, 
domácnosti, byly by s ní hrazeny pravidelné platby (elektřina, plyn, voda, internet, telefon, týdenní 
nákupy atd.), tzn, že by karta jaksi nebyla primárně zaměřená na tradiční sektor T&E. 
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Juergen Heinrich, DCC: Mě se nejeví rozporné sloužit oběma cílům. Vzhledem k dřívější filozofii 
karty zaměřené na speciální a vyhraněný segment obyvatel, jsme se při získávání obchodníků 
zaměřovali na letecké společnosti, restaurace a aktivity spojené s cestováním. Tento přístup se 
v Diners Clubu změnil a po mnoho let již velmi tvrdě, a na celosvětové úrovni, pracujeme na zvýšení 
akceptovatelnosti našich karet ve všech odvětvích. Díky skvělé kooperaci se všemi aquiery v České 
republice je nyní Diners Club přijímán u obchodníků jako jsou například Billa, Ahold, Tesco, IKEA, 
Obi,  mobilní operátoři a mnoha dalších a nabízí svým držitelům široké možnosti. Ve skutečnosti 
jsme na nejlepší cestě se stát všeobecným dobře přijímaným platebním řešením pro držitele karet 
v České republice. Náš nový vlastník, společnost Discover, se celosvětově snaží intenzivně zvýšit 
akceptaci karet Diners Club na mezinárodní úrovni a byly podepsány nové smlouvy s mnoha 
partnery. ohledně zajištění akceptace karet ve strategických regionech. V blízké budoucnosti budou 
následovat další. Na poli bankomatů jsme také aktivní a nedávno jsme podepsali smlouvu se 
společností LINK ve Velké Británii, která zaručuje přístup k více než 64 000 bankomatů. Shrnuto, 
rozsah přijímání Diners Club karet rychle roste a bude tomu tak i v budoucnu.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Uvažujete s rozšířením služeb např. dobíjení mobilů či plateb 
uskutečněných na ATM? 
 
Juergen Heinrich, DCC: Tyto činnosti nejsou v současné době součástí naší strategie co do rozvoje 
technických vylepšení. Nyní se zaměřujeme na sladění IT infrastruktury společností Diners Club a 
Discover. Jsme si však jisti, že jsme natolik pružní, abychom dokázali rychle reagovat v případě, že 
zjistíme zvýšený požadavek našich držitelů karet na tyto nebo některé další služby.  
 
Roman Kotlán, cardmag: V rámci platebního systému Discover v USA existuje pro držitele karet 
velice zajímavý nástroj monitoringu struktury a výše transakcí uskutečněných 
kartou Discover, tzv Spend Analyzer. Je reálné s něčím podobným počítat i v 
rámci nasazení v ČR? Považoval bych takovou službu v ČR za ojedinělou a velmi efektivní … 
 

Juergen Heinrich, DCC: Ve skutečnosti máme tento druh služby na českém 
trhu již po 3 roky. Jedná se o „Diners Club E-Account“, elektronický přístup 
k Diners club účtu. Tento internetový nástroj umožňuje držitelům karet 
nejen prohlížet si svoje výpisy transakcí, ale také vysledovat jejich 
nezaúčtované transakce. Všechny finanční informace mohou být uloženy na 
zařízeních držitele karty v různých formátech, což držiteli karty umožňuje 
data třídit. To, na co se nyní potřebujeme zaměřit, je zdůraznění 
skutečnosti, že tento nástroj již máme k dispozici a že držitel karty může 
snadno požádat o jeho zpřístupnění. 

 
Roman Kotlán, cardmag: Čím chcete český trh překvapit v roce 2010? 
 
Juergen Heinrich, DCC: Kdybych to nyní prozradil, tak by se již nejednalo o žádné překvapení.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Jaké cíle si klade společnost Diners Club (Czech) pro rok 2010? 
 

Juergen Heinrich, DCC: Naše cíle spočívají 
v několika oblastech. Jedním z našich cílů je 
zdravé zvýšení základny držitelů karet. Tohoto cíle 
chceme skutečně dosáhnout, kromě jiného, 
těsnější spoluprací s našimi bankovními partnery. 
A samozřejmě pracujeme na straně akceptace 
karet na trvalém zvýšení počtu obchodníků, kteří 
přijímají naše karty. V příštích měsících také 
musíme zajistit, aby byly karty Discover přijímány 
na terminálech u českých obchodníků a 
v bankomatech. To je ve skutečnosti nesmírný 
projekt, neboť společnost Discover je 
vydavatelem 45 miliónů karet v USA a očekáváme, 
že tyto karty budou mít dopad na činnost 
místního, českého Diners Clubu. Usilovně se 
zabýváme myšlenkou zvýšit v příštím roce 

produktové portfolio. Toho může být dosaženo zavedením kartového produktu pro nižší nebo vyšší 
segmenty soukromé nebo firemní klientely, abychom se mohli lépe zaměřovat na další cílové 
skupiny. A nakonec: Chceme zůstat spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro všechny strany, se 
kterými spolupracujeme: držitele karet, banky, instituce a všechny další, se kterými jsme navázali 
vztahy.  
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Roman Kotlán, cardmag: Společnost Diners Club Czech je významným partnerem SBK a významným 
partnerem různých kartových aktivit; je oficiálním partnerem konference cardforum, vydávání 
odborného magazínu cardmag, sportovně-společenské akce cardopen; dovedete si představit, že by 
společnost Diners Club podpořila např. národní kartový edukativní program na českém trhu popř. 
zda by podpořila program sociální odpovědnosti, který by vznikl v české kartové komunitě?  
 
Juergen Heinrich, DCC: Diners Club Czech je již po mnoho let v těsném a pracovním vztahu s SBK a 
jsme rádi, že jsme pokládáni za důležitého partnera. Oceňujeme SBK jako důležitou informační 
platformu a současně využíváme příležitosti se dvakrát ročně setkat se všemi relevantními partnery 
v kartovém odvětví v České republice „v mimo kancelářském prostředí“. Té se nám dostává jak 
během jednání Sdružení pro bankovní karty tak při aktivitách na CardOpen. Diners Club má ve 
skutečnosti silné sociální cítění. Diners Club to prokázal různými dotacemi pro projekty známého 
katolického faráře Zbignewa Czendlik  který uskutečňuje rozličné projekty pro děti.  Stejně tak 
Diners Club dlouhodobě podporuje např. Festival Mezi Ploty. V případě, že jsme přesvědčeni o 
kvalitě projektu a máme dostupné finanční zdroje, zcela jistě přispějeme!  
 
Roman Kotlán, cardmag: Můžete stručně vyjádřit zásadní rozdíly mezi trhy v Rakousku a Česku, a 
naopak co mají tyto dva sousední trhy společného? 
 
Juergen Heinrich, DCC: Obě země mají mnoho společného. Jednak část historie, jednak 450 km 
dlouhou hranici. Obě hlavní města, Praha a Vídeň, jsou dominantní pokud se týká obyvatel, 
kulturního postavení a také ekonomického výstupu. Obě země jsou také extrémně závislé na 
dovozu zemního plynu a ropy. Hrubý domácí produkt je v obou zemích silně ovlivňován službami 
(např. oblastí obchodu, turismu, bankovnictví, pojišťovnictví). Ohledně používání karet jsou držitelé 
karet v České republice více 
než jiní náročnější v oblasti 
techniky, jako je internet a 
způsobu jakým je využíván. 
Chtějí si ověřit dostupnost 
letištních salonků Diners 
Clubu před svou cestou, 
chtějí si ověřit dostupnost 
obchodníků ,  zvláštních 
nabídek a zcela nepochybně 
intenzivně používají E-
Account, jak o tom byla řeč 
výše. Dovolte mi rozšířit 
otázku i na činnost Diners 
Clubu v Polsku, neboť 
tamější činnost Diners Clubu 
je také součástí odpovědnosti 
našeho Holdingu: i když se 
jedná o „sousední“ země, 
projevuje se odlišné chování 
držitelů karet – intenzivní 
p o u ž í v á n í  b a n k o m a tů 
k výběru hotovosti. Přijímání 
Diners Club karet je v Polsku opravdu dobré, ale využívání bankomatů držiteli karet je 
násobně  vyšší než v Rakousku, České republice nebo Slovensku.  
 
Roman Kotlán, cardmag: co se Vám na českém trhu osobně líbí a naopak co vnímáte negativně? 
 
Juergen Heinrich, DCC: Jak jsem uvedl dříve, skutečně oceňuji způsob, jakým se lidé vzájemně 
setkávají. Zejména dvojí setkání Sdružení pro bankovní karty v každém roce je báječná příležitost 
k setkání pracovníků odpovědných za různé segmenty kartového odvětví. Vyskytují se četné 
obchodní záležitosti, které se mohou lépe projednat během těchto setkání než v kanceláři. 
Prezentace podávají spolehlivou aktualizaci o činnostech na trhu karet a jeho různých segmentech 
a kdykoli se chcete pohroužit do určitého předmětu, vždy k tomu najdete partnera. Co se mi na trhu 
karet nelíbí? Nelíbí není to správné slovo. Ale někdy je obtížné pochopit, proč rozhodovací proces 
trvá tak dlouho.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Děkuji za rozhovor a za přízeň, kterou společnost Diners Club Czech 
podporuje kartový trh.  
 
cardmag | rk l diners club czech 
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PROFIL ZEMĚ partner rubriky 

Norsko z pohledu platebních karet 
  
Norsko, Norské království - Kongeriket Norge, země fjordů, polárního kruhu, trolů a bájných Vikingů. V 994 v zemi 

přijato křesťanství, od 1397 bylo Norsko na čtyři století absorbováno Dánským královstvím. V 1814 
se Norové vzepřeli postoupení své země Švédsku a přijali novou ústavu. Následovala švédská 
invaze, posléze Švédové souhlasili se zachováním norské ústavy výměnou za souhlas s personální 
unií pod švédským králem. Vzestup národních hnutí v 19. století vedl v 1905 k referendu, 

po kterém Norsko získalo nezávislost. Během I. sv. války bylo Norsko neutrální, přesto utrpělo těžké ztráty v 
námořnictvu. I když Norsko vyhlásilo před 2. sv. válkou neutralitu, bylo v letech 1940-45 okupováno Německem 
(a dalo světu označení pro kolaboranta po svém ministerském předsedovi Quislingovi). V 1949 Norsko neutralitu 
zavrhlo a stalo se členem NATO. Po objevu zemního plynu ve svých pobřežních vodách na konci 60. let došlo 
k rozmachu ekonomiky; nyní probíhá fáze redukování bohatého sociálního systému. V referendech v letech 1972 
a 1994 Norové odmítli vstup do EU.  
  
Norsko je konstituční monarchií, hlavou státu je od 1991 král HARALD V.  Státní svátky jsou věnovány dnům 
nezávislosti 7. června 1905 (Norsko deklarovalo rozpuštění Unie se Švédskem), 26. října 1905 (Švédsko souhlasilo 
s ukončením Unie), a Den ústavy se slaví na výročí 17. května 1814. 
  
Norsko svou rozlohou 323 802 km2 (ČR má čtvrtinovou rozlohu, 78 866 km2) a počtem obyvatelstva  
 4 660 000 (v ČR 10 212 000 obyv.) patří k větším státům Evropy (7. pořadí co do rozlohy), s hustotou obyv. 14 
obyv/km2 (srv. s UK - 250, ČR - 130, Francie - 111);  přirozený přírůstek obyvatel je 0,341%, tj. 15 900 ročně. 
Nejníže položeným místem je Norské moře (0 m), nejvyšší horou je Galdhopiggen (2 469 m). Podél 
nejčlenitějšího pobřeží na světě je na 50 000 ostrovů.  
  
Norská ekonomika je prosperující sociální stát s kombinací volného trhu a vládních zásahů (kontrola klíčových 
oblastí prostřednictvím velkých státních podniků, např. ropný průmysl, který tvoří 30% státních příjmů). Norsko 
má četné přírodní zdroje: ropa, zemní plyn, železná ruda, měď, olovo, zinek, titan, nikl, ryby, dřevo, vodní 
energie. Mezi exportní partnery patří Velká Británie (27%), Německo (12,8%), Nizozemí (10,4%), Francie (9,4%), 
Švédsko (6,5%), USA (4,5%)(2008). Norsko je třetí největší světový vývozce zemního plynu. Norsko sice není 
v EU, ale jako člen EHS významně přispívá do rozpočtu Evropské unie. V očekávání případného poklesu produkce 
ropy a plynu Norsko ukládá téměř všechny výnosy do nezávislého Fondu bohatství.  
  
Pracovní síla čítá 2,6 milionů (56% obyv., 2008), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 66,2%% (v ČR 71,2%) z 
celkového počtu obyvatel, tj. 3,08 mil. V zemědělství pracuje jen 2,9% (v ČR 3,6%), v průmyslu 21,1% (v ČR 
40,2%) a ve službách 76% (v ČR 56,2%) obyvatelstva (Norsko 2008, ČR 2007). V r. 2008 dosáhl růst HDP výše 
2,6% a také nezaměstnanost je nízká na úrovni 2,6%. Inflace byla na úrovni 3,8%. Dluh veřejných financí dosáhl 
hranice 66% HDP. Počet imigrantů ročně dosahuje 1,71 migrantů/1 000 obyv., tj. 7970 imigrantů ročně.  
  
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2008), která tvoří moderní a 
nejpokročilejší telefonní síť v Evropě: počet pevných telefonních linek dosáhl 1,93 miliónů, počet mobilních čísel 
činí 5,3 mil. Optické podmořské kabely spojují Norsko se severskými státy a Evropou. Počet internetových serverů 
narostl na 3 mil. (v ČR 0,6 mil. v 2009) a počet internetových uživatelů dosáhl 3,8 miliónu (2008). Další 
komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života: 
síť železnic dosáhla 4 114 km (v ČR 9 572 km), silnic je 92 946 km, včetně 664 km dálnic (v ČR 127 747 km, 
včetně 564 km dálnic), a délka vodních cest je 1 577 km (v ČR 664 km). 
  
V tabulce je srovnání ekonomik Norska a Česka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srovnání ekonomik, 2008 Norsko Česko  

HDP (při paritě kupní síly) 
275 mld. USD 

4 971 mld. CZK 
188 mld. EUR 

251 mld. USD 
4856 mld. CZK 
180 mld. EUR 

Počet obyvatel 4,660 mil. 10,220 mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2008) 
59 300 USD 

1 071 971 CZK 
40 470 EUR 

24 500 USD 
473 977 CZK 
17 600 EUR 

Počet pracujících 2,591 mil. 5,36 mil. 

Míra inflace 2,6% 2,9% 

Nezaměstnanost 3,8% 6,6% 
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Bankovní sektor pro obyvatelstvo 
  
Norský bankovní sektor můžeme rozčlenit do dvou částí: komerční 
banky (26 bank) a spořitelny (123 spořitelen). Konsolidace trhu 
v letech 2002-2007 vedla slučováním a pohlcováním k poklesu 
celkového počtu bankovních poboček o 22%. Nicméně jejich 
hustota - vyjádřená ukazatelem 3500 dospělých obyvatel na jednu 
pobočku - je stále poměrně vysoká. Největší počet poboček (350) 
má spořitelna SpareBank I Group.  
 
Norské bankovnictví je regulováno Norskou národní bankou (Norges Bank,www.norges-bank.no), nezávislou 
institucí vlastněnou státem. Zaměstnává pouze 549 pracovníků (2008). Banka zavedla nová mezibankovní 
pravidla, která zjednodušují proces při převodu účtu do jiné banky, což se týká cca 20% klientů. Původní banka 
musí na podkladě příkazu klienta automaticky převést do nové banky všechny údaje o půjčkách, úvěrech a 
platbách. Pro zvýšení loajality klientů banky používají dva nástroje: věrnostní programy spojené s platebními 
kartami a nižší poplatky, což vede k širším a komplexnějším nabídkám kartových produktů. K podpoře 
informovanosti o nových bankovních pravidlech a zvýraznění nejlepších nabídek bank norská vláda založila 
internetový portál (www.finansportalen.no). Zároveň jsou v ročence Norské národní banky uvedeny makro-
informace o sektoru platebních karet.  
 
Vydávání karet v Norsku 
 
V Norsku je téměř 11 miliónů platebních karet (2008, v blízkém Dánsku jen 6,8 miliónů), norský trh karet je pátý 
nejmenší v západní Evropě. Trh za posledních 5 let (2002 – 2006) rostl průměrně o 7,1% (index CAGR = 7,1%). 
Každý dospělý v průměru vlastní 2,7 karty (např. Dánsko jen 1,6 karty), a zaujímá tak druhé nejvyšší místo 
v regionu (připomeňme evropský průměr 2 karty/osobu, v ČR - 0,84 karty). Nejrychleji rostoucí segment během 
předcházejících 5 let jsou kreditní karty s prům. ročním přírůstkem 15,6%. Současně klesal počet charge karet o 
index CAGR = 4% vlivem konverze do kreditních produktů. 
 
Typy karet  
 
Debetní karty s okamžitým zaúčtováním zaujaly 54% podíl ze všech karet. Norsko má vlastní domácí kartový 
systém: všechny debetní karty nesou známku „BankAxept“ pro domácí použití a 80% karet nesou známku VISA 
pro použití v cizině. Po silném růstu v minulých letech obsadily kreditní karty plnou třetinu trhu, přičemž bankovní 
karty k tomuto podílu přispívají čtyřmi pětinami. Zbývající podíl představují zákaznické karty; největšími vydavateli 
jsou IKANO Finans a GE money Bank. 
 
Charge karty vytvářejí 14% podíl, s převažujícími kartami vydanými na nákup pohonných hmot společnostmi YX 
Energi a Exxon Mobil. Prosazuje se trend konvertovat tyto karty na co-brandované bankovní karty, jako jsou např. 
produkty Statoil a Esso MasterCard, vydávané bankami Nordea a Europay Norge. Celkový růst platebních karet 
v Norsku je v období 2003 – 2007 vyjádřen indexem CAGR = 8,2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Největší vydavatelé karet  
  
Tři hlavní vydavatelé karet zahrnují dvě největší norské banky. DnB NOR (celkové jmění 2 141 mld. NOK/382 mld. 
EUR), má více než třetinu trhu (36%), druhá Nordea má 8%. Společnost EnterCard, která vydává karty pro 
spořitelny, byla hlavním vydavatelem až do poloviny roku 2006, ale ocitla se na čtvrtém místě se 4% trhu poté, 
co banka Terra Gruppen se rozhodla ukončit spolupráci s EnterGruppen a po osamostatnění zaujímá třetí pozici. 
Na páté příčce je Europay Norge, která vydává pouze produkty MasterCard. Pět největších vydavatelů karet má 
podíl 55% (pokles z 68% v r. 2004).   
  

Rozsah pobočkové sítě největších bank 

Banka Počet poboček 

SpareBank I Group 350 

Terra Gruppen 200 

DnB NOR 182 

Nordea 131 
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Většina debetních karet se známkou BankAxept nesou také známku VISA nebo VISA Electron pro použití v cizině. 
VISA je tedy v Norsku největším mezinárodním vydavatelem. K tomu vedl krok bank (zejména DmB NOR a 
Nordea) nahrazovat karty s logem Maestro produktem VISA. Zároveň banky nabízejí produkty MasterCard jako 
kreditní a charge karty. Největším vydavatelem karet T&E je Diners Club, který vydal dvakrát více karet než 
konkurent American Express.  

Bankomaty 
  
První bankomaty byly v Norsku instalovány v r. 1979, a to spořitelnami (tj. plných 10 let před Československem). 
Národní síť bankomatů začala pracovat od r. 1982 a byla sdílena komerčními bankami i spořitelnami. 
Mezibankovní zpracovatel EDB Business Partner (EDB) zpracovává téměř všechny bankomatové transakce, 
s výjimkou z bankomatů patřící bance DnB NOR a její dceřiné Postbanken. Tyto transakce zpracovává společnost 
Bankenes Betalingssentral (BBS). Jediným nezávislým provozovatelem bankomatů je EDT, který vstoupil na trh 
v roce 2002, a je podporován bankami BNP Paribas, Storebrand Bank, Sparebanken Ost and Privatenbanken. 
Koncem roku 2007 společnost EDT instalovala 310 bankomatů.  
  
Celkový počet bankomatů dosáhl 2 278 (2007), a tím norský trh představuje třetí nejmenší v západní Evropě 
s podílem menším než 1% instalovaných bankomatů v regionu. Hustota bankomatů je 492 na milion obyvatel 
(např. v Dánsku 543), což Norsko staví pod průměrnou hustotou 707 v Západní Evropě. Na druhé straně má 7. 
nejvyšší hustotu instalovaných bankomatů v regionu, 213 bankomatů na 100 poboček, tj. o 13% vyšší než 
průměr v západní Evropě. 
  
Z hlediska hustoty bankomatů na geografickou oblast zaujímá Norsko 3. nejnižší místo v západní Evropě se 7 
bankomaty na 1 000 km2 (průměr v celém regionu činí 82 ATM/1 000 km2). Vysvětlení je zřejmé, Norsko spolu 
se Švédskem a Finskem jsou nejméně zalidněné státy regionu. 
  
Největší provozovatelé: Pět největších provozovatelů bankomatů disponuje se 70% všech instalací (srov. se 
západní Evropou - jen 51%). Největším je banka DnB s podílem 16% instalovaných bankomatů. Další banky 
SpareBank I Group, EDT, Nordea a Terra Gruppen mají každá podíl větší než 10%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Největší provozovatelé bankomatů 

Banka Počet bankomatů Podíl na trhu 

DnB NOR 368 16,2% 

SpareBank I Group 350 15,9% 

EDT 310 13,6% 

Nordea 306 13,4% 

Terra Gruppen 257 11,3% 
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Více než polovina bankomatů v Norsku je instalována v bankovních pobočkách, většinou „skrz zeď“. Pouze jedna 
šestina (16%) instalovaných ATM je umístěna v halách bank. Bankomaty umístěné mimo bankovní pobočky jsou 
z poloviny umístěny v nákupních centrech. Podíl bankomatů mimo pobočky se v minulých letech plynule zvyšoval, 
z jedné třetiny v 2003 až na současných 45% v 2007, což je vysoko nad průměrem 30% v západní Evropě.  

 
Funkčnost bankomatů: Všechny bankomaty 
v Norsku nabízejí on-line zobrazení zůstatku, 
tisk zůstatků nebo stvrzenek; tisk minivýpisů 
jsou dostupné u 85%. Dobití mobilních telefonů 
nabízí 96% instalovaných bankomatů, a dvě 
třetiny umožňují zákazníkům převod finančních 
prostředků mezi účty. Reklamu banky na 
obrazovce bankomatu je zobrazována na 98%. 
Na malém počtu bankomatů je dostupné 
vkládání hotovosti a nabídka produktů na 
obrazovce. Více než 96% bankomatů bylo 
konvertováno na standard EMV a 95% má 3-
DES zabezpečení. 
  
Norsko dosahuje druhého nejnižšího ročního 

objemu výběru hotovostí mezi zeměmi západní Evropy. Výběry z bankomatů dosáhly v r. 2007 počtu 97 mil. (což 
je prakticky stejný počet jako v roce předcházejícím). Průměrný počet výběrů u bankomatu dosáhl 3,545 za 
měsíc, a je vyšší než průměr regionu (2,854 výběrů). Objem vybraných peněz dosáhl 14,0 mld. EUR (115 mld. 
NOK), meziroční pokles o 3%. Průměrně vybíraná částka činí 148 EUR (1 184 NOK), s meziročním poklesem o 
4%, ale je stále o 26% vyšší než je průměr regionu (117 EUR).  
  
Zajímavé je stanovisko Norské národní banky ve vztahu k její snaze o snížení množství hotovosti v běhu - musí se 
snížit počet bankomatů! K tomu má vést tlak na snížení ziskovosti pro banku při instalování bankomatů. Proto 
národní banka zavedla pravidlo, podle kterého je banka vlastnící bankomat povinna požadovat poplatek za každý 
výběr klientem jiné banky. Tyto poplatky však byly stále snižovány: k 1.3.2008 z 6,50 NOK na 5,50 NOK a 
k 1.1.2009 dále na 4,50 NOK (0,80 EUR, tj. 22 CZK). 
  
Mezi dodavateli bankomatů stále vede společnost NCR 
s 79% tržním podílem (meziroční pokles z 84%). 
Jediný konkurent Wincor-Nixdorf dosáhl během čtyř 
let zvýšení podílu z 16% na 21%. Téměř dvě třetiny 
bankomatů Wincor-Nixdorf je instalováno v bankách 
Terra gruppen, DnB NOR a Postbanken.  
 
Pokud se týká hardware a software, 87% bankomatů 
používá síť Hewlett-Packard s centrálním počítačem, a 
zbytek je provozován na IBM počítačích. Řídící 
terminálový systém MICOS je využíván na 80% 
bankomatech; od r. 2007 všechny bankomaty 
používají komunikační internetový protokol TCP/IP. Software je distribuováno na bankomaty v 90% vzdálenou 
metodou prostřednictvím sítě. Doplňování hotovosti a provozní údržba je z více než 75% zajišťována 
outsourcingem třetí stranou, společnostmi Loomis, Vakt Service a NOKAS.  
 
 
Obchodní místa 
 
V letech 2007 a 2008 zaznamenaly kreditní karty silný nárůst co do počtu nově vydaných karet, počtu i objemu 
transakcí než jiné druhy karet, neboť Norové zvýšili frekvenci jejich používání. S nárůstem konkurence vydavatelé 
těchto karet nyní nabízejí zákazníkům zdarma vedení účtů ke kreditním kartám. Norská asociace finančních služeb 
hlásí zvýšenou konkurenci a růst obliby kreditních karet, spolu s mezinárodními kartami.  
 
To vedlo k růstu transakcí; vztaženo k počtu transakcí na obyvatele Norsko dosahuje v používání karet na druhé 
nejvyšší místo na světě (po Islandu). Norská národní banka uvádí, že Norové každoročně zvyšují využívání karet a 
internetových nákupů, což celkově činí platební systém účinnější. Naproti tomu guvernér Norské národní banky 
uvedl, že nedávný trend snižování nebo rušení poplatků za služby spojené s platebními kartami vyvolaný 
zvýšenou konkurencí nepovede nezbytně k prospěchu zákazníků. Ztráta ve výnosech vystavuje účinnost systému 
riz iku, neboť banky budou méně  ochotné reinvestovat do platebního systému.  
 
Podle studie Norské národní banky je polovina plateb uskutečňována v hotovosti, avšak se sestupným trendem. 
V současné době provede v Norsku každý držitel platební karty průměrně 225 transakcí ročně, a umísťuje se tak 



 
 

 

cardmag no 4/09                                                                                                34                                                                                           © prosinec 2009         

 

 

 

na druhé místo za Islandem (350 transakcí za rok). Nejvíce jsou karty využívány v domácím kartovém systému 
BankAxept, který zpracuje 89% všech kartových transakcí (s 12% navýšením v roce 2008). V používání 
mezinárodních karet došlo k nárůstu o 17%, a nyní tyto karty představují 10% podíl všech kartových transakcích. 
Na druhou stranu se platební karty používají k úhradám stále nižších částek (v 1999 byla průměrná platby ve výši 
515 NOK, v 2008 se snížila na 415 NOK). Rozdělení plateb podle částek je na grafu. 
 

Podle statistiky Norské národní banky mohou být 
bankovní karty používány na 116 000 platebních 
terminálech u 94 000 obchodníků. Většina 
bankovních terminálů je vlastněna zpracovatelem 
BBS, ale některé obchodní řetězce mají vlastní 
terminálovu síť. Prodejci pohonných hmot provozují 
vlastní terminálové sítě, které přijímají vedle svých 
vlastních karet také bankovní karty i mezinárodní 
platební a kreditní karty. Největším zpracovatelem 
kartových transakcí je banka DnB NOR s 53,2% 
podílem obratu z platebních karet. Navíc se 
předpokládá, že obrat na karty poroste v období 
2008-2012 tempem vyjádřeným indexem CAGR = 
1,7%.  
  
V 2008 bylo zaznamenáno přes 30 mil. plateb 

s norskými platebními kartami prostřednictvím internetu, a to kartami vydanými pod mezinárodními značkami. 
Také karty v systému BankAxept umožňují on-line nákupy v novém systému bank; klient prokáže svou identitu a 
autorizuje platbu s využitím domácího systému Bank ID. Většina bank nyní nabízí registraci v systému BankAxept 
a dosud se zaregistrovalo na 160 internetových obchodů. Bylo provedeno více než 10 000 plateb, zatím nižších 
hodnot, ale systém nabízí další způsob platby na internetu a zvyšuje tak konkurenci. To již vedlo ke snížení 
nákladů spojených s přístupem klientů k elektronickým platebním službám. Na druhou stranu, vzhledem k 
vlastnické struktuře systému BankAxept a provozovatele systrému (BBS) se banky podílejí na všech článcích 
hodnotového řetězce, což může mít negativní důsledky. V případě mezinárodních karet se projevuje slabá 
konkurence v některých oblastech trhu, dané také pravidly kartových asociací/společností. 
  
Počet a objem transakcí 
  
Celkový počet transakcí uskutečněných platebními kartami v r. 2006 dosáhl 827 mil. plateb (nárůst za 2 roky o 
více než 26%), přičemž podíl debetních karet představuje 87% podíl (pokles z 89% za dva roky). 
  
Celkový objem plateb v r. 2006 dosáhl 43 mld. EUR (345 mld. NOK), což je pětinásobný nárůst za 10 
let.  Průměrná roční hodnota plateb na dospělou osobu dosáhla výše 11 431 EUR (92 034 NOK) a je nejvyšší 
v západní Evropě. Průměrná hodnota jedné transakce je však jen 52 EUR (417 NOK), což je nižší než 
západoevropský průměr 61 EUR (srovnej s ČR 45 EUR). 
  
Porovnání souhrnných charakteristik norského a českého kartového trhu podává tabulka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 Norsko % ČR % 
Počet bankovních karet 11 000 000   8 931 872   
Počet plateb/kartu/rok 75 90 20,3 53 
Počet výběrů hotov/kartu/rok 9 10 18,2 47 
Počet transakcí         
   Počet plateb 827 000 000 90 181 228 776 53 
   Počet výběrů 97 000 000 10 162 688 149 47 
Objem transakcí        

Objem plateb (CZK) 43 000 000 000  EUR 75 

210 374 704 629 
CZK 

7 811 908 824 
EUR 

25 

Objem výběrů (CZK) 14 000 000 000 EUR 25 609 466 253 700CZK 
22 631 498 466EUR 75 

Průměrná platba 52 EUR 
1400 CZK   1 194 CZK   

Průměrný výběr 148 EUR  
3985 CZK   3 500 CZK   
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Můžeme vyhodnotit, že počet plateb na kartu za rok v Norsku silně převyšuje počet plateb v Česku, zatímco počet 
výběrů hotovosti je poloviční. Procentní vyjádření počtu plateb k výběrům tak v Norsku činí 90% (v ČR jen 53%). 
Objem uskutečněných plateb také převyšuje platby v Česku, a to téměř 6x; poměr objemu plateb k objemu 
výběrů je však v Norsku (75:25) ještě příznivější než ukázal poslední vývoj v ČR (25:75). V Norsku bylo 50% 
výdajů norských domácností v r. 2008 hrazeno platebními kartami.  
  
Bezpečnost 
 

Norský platební systém vykazuje nízký podíl podvodů. Banky hlásí problémy v informační a komunikační 
technologii norskému finančnímu dohledu (Kredittilsystem) - většina problémů je spojena s přerušením služeb a 

chybami systému. Větší část vzniká při internetovém 
bankovnictví, a to softwarovými chybami. Platby 
kartami a výběry v bankomatech jsou více stabilní. 
V 2008 organizovaný zločin zvýšil útoky na 
internetové bankovní systémy a internetové stránky 
bank. Navíc se stále zaměřuje na krádeže identity a 
následně výrobu padělků platebních karet podle 
zcizených údajů. Podle Norského sdružení finančních 
služeb bylo v r. 2008 zaznamenáno 15 146 případů 
podvodného zneužití platebních karet - silný nárůst 
proti předchozímu roku. Hodnota ztrát dosáhla 
0,02% celkového obratu na kartách (v ČR 0,019%), 
a zůstala na stejné úrovni jako předchozího roku. 

Dalšího snížení ztrát bude dosaženo po konverzi karet na čipy ke konci roku 2011; koncem roku 2008 bylo 
konvertováno na 38% karet, a bankomaty byly přizpůsobeny všechny. Hodnocení bezpečnosti služeb 
internetového bankovnictví norskou společností je na vysoké úrovni, ze stupnice 1 až 6 byla vyjádřena důvěra 
průměrnou známkou 5,38.  

cardmag | ft research | grafy rk l zdroje: rbr london, Norská národní banka, CIA factbook  

m e d i a   p a r t n e r 
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TECHNOLOGIE 
Cloud Computing pro acquirery 
  
Cloud  Computing, neboli sdílení hardwarových i 
softwarových prostředků pomocí sítě čili rozprostření 
výpočetních možností do „obláčků“ na internetu, je 
současným trendem, při němž dochází k přesunu 
těžiště vývoje a používání počítačových technologií 
z lokálního počítače na servery umístěné na 
internetu. Lze jej také popsat jako poskytování 
služeb či programů uložených na vzdálených 
serverech na internetu s tím, že uživatelé k nim 
mohou přistupovat pomocí webového prohlížeče a 
používat je prakticky odkudkoliv. Příkladem je nový 
operační systém Microsoft Windows 7. Mezi hlavní 
výhody cloud computing patří mobilita a výkon a 
mohou jej využívat společnosti všech velikostí a se 
všemi různými potřebami. 
  
Společnost LendingCycle (zal. 2008 v Kentucky) 

nabídla v lednu 2009 systém pro 
získávání obchodníků a jejich 

vybavení prostředky pro přijímání karet. Technikou 
cloud computing napomáhá svým zákazníkům - 
acquierům zvládat tok spolupracujících pracovních 
kroků s jejich vlastními klienty. Systém LendingCycle 
podporuje proces zavádění nového obchodníka, 
umožňuje založení jeho nového účtu a 
prostřednictvím kontrolního seznamu povinných 
kroků napomáhá prodejnímu týmu stanovit jejich cíle 
a plány, vytváří podmínky pro stupňovou analýzu a 
l ikviditu a napomáhá udržovat dohled 
zpracovatelských bank na obchodníky. Za využívání 
systému účtuje společnost LendingCycle měsíční 
poplatek mezi 1 700 až 10 000 USD pro neomezený 
počet uživatelů v rámci organizace. První čtyři banky 
již systém zkouší. Systém hostuje na počítači SAT 70 
Type II v datovém centru, provozovaném v Indianě. 
Překlad do libovolného jazyka není problém.  
  
cardmag | ft  
 
 
 

partner rubriky 

Bezkontaktní platby ... rychle, pohodlně a bezpečně 
  
Bezkontaktní platební technologie umožnují zákazníkům platit při každodenních platbách rychleji, pohodlněji a 

bezpečneji oproti běžné platbě hotovostí. Společnost First Data je největší 
processingovou společností na světě a světovým lídrem v oblasti elektronických 
platebních řešení. Společnost nabízí svoje služby a platební řešení pro miliony 
obchodních míst a tisíce vydavatelů karet ve 37 krajinách světa, včetně České 

republiky a Slovenska. First Data, jako světový technologický lídr poskytuje svým zákazníkům nejvyšší standard 
služeb prakticky při jakémkoli způsobu platby, včetně aktuálních platebních trendů, jakým je v současnosti stále 
širší závádění a využívání bezkontaktních plateb.  
  
Skutečně rychle a pohodlně 
  
Bezkontaktní platba je platba, která nevyžaduje fyzický kontakt mezi nosičem platební aplikace a zařízením na 
přijímání plateb. Údaje, potřebné pro uskutečnění transakce jsou přenášeny 
prostřednictvím radiofrekvenčních vln. Při platbě prostřednictvím karty s bezkontaktní 
technologií stačí kartu pouze přiložit ke speciální čtečce a je zaplaceno. Není potřeba 
hledat hotovost, dávat kartu z ruky, projíždět ji čtečkou ani zadávat PIN. Při nákupech 
v hodnotě nižší než 20 EUR není dokonce vyžadován ani podpis držitele karty. 
Bezkontaktní platby jsou proto ideální právě pro menší platby a na místech, kde je 
důležitá rychlost, např. provozovny rychlého občerstvení, trafiky, parkoviště, či městská 
hromadná doprava. Nespornou výhodou je v tomto případě i možnost zabudování 
bezkontaktní platební technologie do jiných nosičů, než klasických karet, např. klíčenek, 
hodinek a mobilních telefonů. 
  
Bezkontaktní platby reprezentují tzv. Win - Win - Win model. Vydavatel, resp. příjemce karty poskytne svým 
klientům nový produkt a zároveň se odliší od konkurence, obchodník zvýší svůj obrat a současně sníží náklady na 
správu hotovosti a nakonec držitel platebního nástroje využívá vyšší komfort při placení, který mu tento nový 
platební nástroj poskytuje.  
  
Bezkontaktní platební technologie ve střední Evropě 
 
První krajinou ve střední a východní Evropě, kde byla spuštěna bezkontaktní platební technologie MasterCard® 
PayPass™ bylo Polsko. První bezkontaktní transakce na polském trhu proběhla v prosinci 2007. Na slovenský trh 
vstoupily bezkontaktní platby v roku 2008 taktéž prostředníctvím společnosti MasterCard, která ve spolupráci se 
společností Volksbank Slovensko a First Data Slovakia uvedla poprvé na trh bezkontaktní platební karty a POS 
terminály. První bezkontaktní platba na Slovensku proběhla 30. července 2008 prostředníctvím technologie 
MasterCard® PayPass™.  
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Základem bezkontaktní karty MasterCard® PayPass™ je dual-interface čip, 
který umožňuje provádět jak kontaktní, tak i bezkontaktní EMV platby pomocí 
antény, zabudované po obvodě platební karty. Karty operují na frekvencii 13,56 
MHz a splňují standardy ISO 14443. V současnosti je na Slovensku vydaných už 
více než 16000 karet, umožnujících bezkontaktní platby na více než 650 POS 
terminálech, schopných tyto platby akceptovat. 
  
Realizací tohoto projektu se First Data stala první 

a jedinou procesingovou společností ve střední Evropě, která má certifikaci na 
processing bezkontaktních plateb, podléhajících EMV standardům. Dalším 
významným krokem v oblasti bezkontaktních plateb bylo v září 2009, uvedení první 
debetní bankovní platební karty, která není umístněná na klasickém plastovém 
nosiči, ale na speciálních platebních hodinkách PayPass Birdie Watch. Při uvedení 
Birdie Watch na slovenský trh spolupracovala Volksbank Slovensko a společnost 
MasterCard se společnostmi First Data Slovakia, Austria Card a LAKS GmbH. 
  
GO-TAG™, NFC a budoucnost bezkontaktních platebních metod 
  
V případě MasterCard® PayPass™ jsou bezkontaktní platby podléhající  EMV standardům vhodné především pro 

kartové produkty vydávané bankami. Společnost First Data však vyvinula i produkt 
založený na bezkontaktní technologii, který je vhodný jak pro bankovní, tak pro 
nebankovní sektor. Pro tento účel uvedla společnost na trh nosič pod vlastní značkou 
GO-TAG™. Jde o nosič ve formě klasické karty, nebo alternativu v podobě nálepky, 
kterou si klient nalepí například na mobilní telefon. Platební transakce se následně 
provede jednoduchým přiložením GO-TAG™ platební karty či mobilního telefonu 
s „platební nálepkou“ GO-TAG™ ke kompatibilní čtečce. Výhodou GO-TAG™ je 
skutečnost, že tato technologie je kompatibilní i se zařízeními MasterCard® PayPass™ 
nebo VISA® payWave™. Produkt GO-TAG™ od společnosti First Data, je kombinací 
moderní technologie a předplacené karty, který mohou obchodníci využít zároveň 

i jako součást věrnostních programů. 
  
Další vývojový stupeň v oblasti bezkontaktních plateb představují tzv. NFC platby. NFC je zkratkou anglických slov 
Near Field Communication. Zařízeními umožňujícími takové platby jsou NFC mobilní telefony, které je možné 
využít nejen jako platební nástroje, ale i jako přijímače pro mobilní marketing a možnost plateb mezi jednotlivci. 
Právě nedostatečná penetrace těchto  mobilních telefonů je v současnosti největší překážkou masového rozšíření 
této technologie v regioně střední a východní Evropy. V současnosti však už probíhá implementace  řešení na 
strategických platformách systému a společnost First Data plánuje spuštění pilotního projektu pro NFC platby 
v roce 2010. 
  
Bezpečnost na prvním místě 
  
Bezkontaktní platby ve spojení s mikroplatbami představují novou alternativu k hotovosti, která je navíc rychlejší, 

pohodlnější a v neposlední řadě i výrazně bezpečnější, než tradiční hotovostní platba. 
Ať se jedná o kontaktní nebo bezkontaktní technologie, společnost First Data 
v maximální míře dbá na dodržování přísných bezpečnostních požadavků, definovaných 

kartovými společnostmi. Dodržování těchto přísných požadavků v oblasti fyzické, logické a organizační 
bezpečnosti je pravidelně kontrolované prostřednictvím externích a interních auditů. 
  
Jedním ze standardů, který komplexně pokrýva širokou oblast zpracování transakce je již známý standard 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Standard je spravovaný organizací PCI Security 
Standards Council. V této organizaci jsou zastoupeny všechny nejvýznamnější kartové společnosti jako VISA, 
MasterCard, Dinners, JCB a jiné. Tyto přísně kontrolují dodržování a důsledné plnění tohoto standardu. Standard 
PCI DSS je jedním ze skupiny bezpečnostních standardů, které definují pravidla bezpečnosti v oblasti zpracování 
platebních transakcí. Do této skupiny patří i standardy PCI PIN Transaction Security (PCI PTS), který definuje 
požadavky na PED (PIN Entry Device) zařízení a na zařízení generující ochranné prvky a zároveň definuje 
i podmínky certifikace těchto zařízení a Payment Application Data Security Standard (PA DSS), který definuje 
a certifikuje aplikace zpracovávající platební transakce a údaje o držitelech platebních karet. V souladě 
s požadavky kartových společností musí být každá společnost, která zpracovává, ukladá, uchováva nebo přenáší 
údaje o držitelech platebních karet, certifikovaná vůči standardu PCI DSS. Proces certifikace klade důraz nejen na 
vysokou oraganizační připravenost společnosti, ale je i časově a finančně náročný. Společnost ucházející se 
o certifikaci musí úspěšně absolvovat každoroční detailní a komplexní audit, realizovaný certifikovanou 
společností, tzv. Qualified Security Assesor, zkráceně QSA a zároveň musí projít čtyřikrát do roka externím 
testováním zranitelností infrastruktury společnosti. Vzhledem na náročnost a vysoké požadavky standardu PCI 
DSS je okruh certifikovaných společností skutečně elitním klubem. Jednou ze společností, která úspěšně 
absolvovala certifikaci vůči tomuto standardu je i společnost First Data Slovakia. Společnost prošla úspěšně 
certifikaci v roce 2006 a od té doby patří mezi jednu z mála společností zařazených mezi certifikované 
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poskytovatele služeb v oblasti zpracování platebních transakcí a údajů držitelů platebních karet. Implementace 
přísných požadavků standardu PCI DSS potvrzená každoroční certifikací umožňuje společnosti First Data Slovakia 
spolehlivě nabízet svým zákazníkům bezpečné řešení a prostředí na správu a zpracování jejich osobních údajů. 
  
 cardmag | rk l first data  
 
 

Ingenico CZ uvádí na trh iPA 280 
  
Pouhých deset dnů po vydání tiskové zprávy a představení iPA 280 v mateřské zemi Ingenico, ve Francii, jsou 
Česká a Slovenská republika prvními zeměmi, ve které je iPA 280 prezentována  zákazníkům, partnerům a 
novinářům. 
  
Ingenico reaguje na nové trendy v požadavcích zákazníků - mobilita, konektivita, bezpečnost - a představuje 

novou multifunkční technologickou platformu pro mobilní služby a platební řešení. iPA 
280 - řešení „vše v jednom“ - je skutečnou světovou novinkou a jediným PDA 
s platebními funkcemi, splňující požadavky na vysokou odolnost pro práci v terénu.   
  
iPA280 je skutečné multifunkční zařízení sestávající se ze dvou základních modulů – z 
PDA a z platebního PIN padu, kde každý je řízený svým dedikovaným operačním 
systémem a dostatečnou paměťovou kapacitou 

pro veškeré představitelné použití. Srdcem PDA části je výkonný procesor 
Marvel, který s dostatečným přehledem zvládá ovládat vestavěné periferie 
- 1D a 2D skener čarových kódů, tepelnou tiskárnu, GSM/GPRS modem s 
podporou datových i hlasových funkcí, GPS, komunikační rozhraní WiFi a 
Bluetooth a samozřejmě také barevný plně VGA dotykový displej s 
bezkontaktním snímačem pro RFID umožňující nasazení jednotlivých 
aplikací pro jednotlivé segmenty podnikání. iPA však není jen zařízení, 
terminál či PDA. Spojením bezpečnosti při platbě kartou s obvyklými 
funkcemi PDA přenáší nové zařízení společnosti Ingenico celé prodejní 
prostředí do přenosného platebního terminálu. Je to platforma, která 
umožňuje flexibilní implementaci obchodních aplikací, nabídku nových 
služeb zákazníkům a vytváří tak nové zdroje podnikatelských příjmů. Reaguje také svými funkcemi na potřeby 
efektivního podnikání a propojuje veškerá získaná data do existujících firemních databází, CRM, skladových či 
účetních systémů.  

iPA 280 je součástí komplexních řešení pro ty podnikatelské subjekty, kde mobilita, platba, bezpečnost, 
konektivita, flexibilita, pohodlí a služby pro zákazníky jsou klíčovými prvky pro úspěšné podnikání – tedy pro 
obchodní společnosti, spedice, kurýrní a poštovní služby, logistika, mobilní sázky a loterie, policie, pohostinství, 
rozvážkové služby. Více informací na www.ingenico.com a www.paypda.com. 
  
cardmag | jbk ingenico  
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BEZPEČNOST partner rubriky 

zablokování originální čtečky karty, takže držitel kartu 
vloží do čtečky podvodníka, vloží PIN a pak mu 
falešný bankomat sdělí, že transakci nelze provést, 
ale podvodníci mají údaje ke kartě. (Falešné 
bankomaty se objevily před 4 roky na východním 
pobřeží USA, jeden pachatel byl zadržen.) 
  
3. Nájezd na bankomat 
Zcizení celého bankomatu, ať již jeho vytržením ze 
země nebo vybouráním za zdi. Bankovky si v klidu 
vypáčí v trezoru doma v garáži. Jedná se o 
příležitostní trestní čin, a lze očekávat, že čím více 
bude v nastalé krizi zoufalých lidí, tím častější 
nájezdy mohou být.  
  
4. Identifikace PINu  
Jedná se o případy, kdy podvodníci získají u 
bchodníka data s obsahem magnetických proužků. 
Poté se přihlásí na internetové stránky on-line banky 
a pomocí prográmku (scriptu), napsaného na dobře 
známé PINy, testují jednotlivé karty, dokud 
nedosáhnou shody. 
  
5. Automatické změny PINu 
Podvodníci, jsou-li úspěšní ve zcizení identity držitele 
karty, využívají bankovní telefonní služby finanční 
instituce ke změně PINu. Zde využívají, resp. 
zneužívají vlastnosti inteligentních telefonních 
ústředen, umožňující zobrazit nebo zachytit telefonní 
číslo volajícího účastníka (tzv. služba ANI, Automatic 
Number Identification). Nahradí své číslo telefonním 
číslem držitele karty, a při znalosti jména držitele 
karty, čísla karty, data konce platnosti a posledních 
čtyř číslic identifikátoru sociálního pojištění, mohou 
operátora požádat o změnu PINu. Tento způsob je 
časově trochu náročnější, ale jeho náklady jsou 
nulové, kromě vlastní činnosti k oklamání call centra. 
Se znalostí PINu účet oběti vysají. Cílem napadení 
budou ty finanční instituce, které změnu PINu 
usnadňují nejvíce.  
  
6. Útoky SMS-kou 
Útok je označován jako „smishing“, a jsou při něm 
využívány krátké textové zprávy, zasílané do mobilu. 
Příjemce je požádán (obvykle pod legendou 
bezpečnostních důvodů) sdělit číslo karty a PIN. 
Pokud klient odpoví, vyrobená padělaná karta 
poslouží k obohacení. Ovšem pouze u těch finančních 
institucí, které rutinně nekontrolují hodnotu CVV, 
úplné jméno držitele nebo dobu konce platnosti. Při 
těchto útocích utrpěly ztráty banky na středozápadě 
již v roce 2008.  
  
7. Malware (špionážní programy) 
Bezpečnostní experti objevili špionážní programy 
typu Trojský kůň na infikovaných 20 bankomatech ve 
východní Evropě a několika bankomatech v Rusku. 
Program má vlastní řídící funkce a umožňuje převzít 
kontrolu nad bankomatem a zcizit data a hotovost. 
Podvodník může ovládat řídící interfejs po vložení 
řídící karty. O tomto druhu podvodů jsme psali 
v CardMag č. 3/2009.  

Podvody u bankomatů na vzestupu 
 
Z údajů uveřejňovaných v americkém tisku 
policejními zdroji, kde otevřeně informují o případech 
velkých podvodů včetně názvů postižených bank, 
počtu napadnutých klientů a celkových ztrát, 
vyplývá, že krádeže využívající bankomaty jsou na 
vzestupu. Například po instalování skimmigového 
zařízení na bankomatech banky Sovereign Bank na 
Staten Island došlo ke zcizení 500 000 USD z účtů 
klientů. Postup byl obvyklý, instalace kamery nad 
klávesnicí, zachycení PINu a vytvoření duplikátů 
karet. 

  
Podle průzkumu u 70 bank došlo v USA v letech 2007 
a 2008 k nárůstu podvodů u bankomatů mezi 10 až 
74%. V 2008 finanční tyto instituce zaznamenaly 
průměrnou ztrátu vzniklou u bankomatů ve výši 
744 321 USD, kdy nejvyšší ztráta dosáhla 12 mil. 
USD. Ztráty podvody plynoucí ze zneužití dat byly 
v průměru ve výši 145 560 USD, s nejvyšší ztrátou 
dosahující 1 miliónu. Tyto případy vedly ke snížení 
důvěry spotřebitelů v používání bankomatových/
debetních karet. Na 15% bank muselo vydat nové 
karty více než 20% svým klientům.  
  
Trendy podvodů u bankomatů 
 
Podvodníci mají rádi karty a PINy, práce s nimi je o 
mnoho snazší než najímat námezdní lidi na udání 
kradených karet. Podle studie Fair Isaac se zneužití 
bankomatů dá roztřídit na 7 kategorií.  
  
1. Skimming 
Během posledních let tento typ podvodů stále 
narůstá. Technika byla popsána výše, jde o instalaci 
přídatných zařízení k zachycení dat na kartě a 
zaznamenání PINu. Data mohou být v poslední době 
dálkově vysílána na vzdálené přijímací zařízení bez 
potřeby podvodníků se vracet k bankomatu. Ke 
kompromitování karty dojde při běžné transakci bez 
vědomí držitele karty. 
  
2. Falešný bankomat (Ghost ATM) 
Úpravou bankomatu podvodníci dosáhnou 
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institucí dosáhl čísla 673 (tedy těch, které to 
oznámily, experti odhadují že skutečný počet je 
pětinásobný). Počet kompromitovaných čísel karet 
dosáhl 100 miliónů.  
  
Heartland byl upozorněn společnostmi VISA a 
MasterCard na nespecifickou podezřelou aktivitu 
týkající se zpracování kartových transakcí a povolal 
auditory. Není známo, po jakou dobu ke 
kompromitování dat docházelo, avšak pozdější 
vyšetřování naznačilo, že útok je součástí narušení 
bezpečnosti u dalších finančních institucí.  
  
13. března 2009 VISA Inc. dočasně vypustila 
Hearland ze seznamu společností, které jsou ve 
shodě s bezpečnostními pravidly PCI DSS, až do 
doby její recertifikace, ale zdůraznila, že platby 
zpracovávané společností Heartland jsou nadále 
vítány bez jakékoli penalizace vůči obchodníkům. 
Zároveň Heartland nesl náklady na pokuty vyměřené 
sponzorujícím bankám společnostmi VISA a 
MasterCard ve výši 12,5 miliónů USD, vyměřené za 
předpokládané „pochybení na straně Heartlandu 
podniknout odpovídající akce po zjištění, že jeho 
výpočetní systémy byly narušeny“. Takováto událost 
znamená ztráty i pro vydavatelské banky, které 
nesou zvýšené náklady, zejména na informování 
držitelů karet, na poštovné, telefonáty zákaznického 
centra, poškození svého jména (brandu) vzhledem 
ke zmatení klientů, a zejména náklady na 
znovuvydání kompromitovaných karet. Jednotliví 
vydavatelé se musí podělit o odhadovanou škodu ve 
výši cca 600 mil. USD, danou nákladem na 
znovuvydání ve výši 6 USD na kompromitovanou 
kartu a jejich počtem (odhad je 100 mil.).  
  
1. května 2009 VISA oznámila, že Heartland úspěšně 
prošel testy shody s PCI DSS a byl opět zařazen na 
VISA seznam ověřených poskytovatelů služeb. Navíc, 
jako první zpracovatel v USA, plánuje implementovat 
šifrování dat od jejich vzniku až po zpracování 
(technika end-to-end encryption).  
  
Červen 2009. Heartland chce pro některé své 
obchodníky zavést specializované šifrovací zařízení, 
které však nebude dotovat, ale prodávat za téměř 
výrobní cenu. Dlouhodobým cílem Heartlandu je 
uplatnit end-to-end encryption, které je již zaváděno 
ve Španělsku mezi obchodníky a zpracovateli dat. 
Kritickým momentem úspěchu je zavedení takového 
sdílení šifrovacích klíčů, které by bylo jednoduché pro 
obchodníky. V USA není dosud zaveden standard pro 
end-to-end encryption v platebních sítích. Heartland 
chce přesvědčit odvětví platebních karet, aby 
podpořilo přijetí standardu založeném na Advanced 
Encryption Standard (AES), jehož návrh předložil 
v červnu 2009 výboru Accredited Standards 
Committee X9 (ASC X9).  
  
V srpnu 2009 byl obviněn počítačový hacker a 
podvodník Albert Gonzales (*1981) z přípravy útoku 
na Heartland včetně dalších krádeží dat o platebních 
kartách a následný prodej více než 170 miliónů karet. 
(Gonzales je potomek kubánských přistěhovalců, 

V souvislosti s posledním druhem podvodů experti 
doporučují finančním institucím provést analýzu 
bankomatů k identifikaci nepřístojného špionážního 
programu.  
  
 cardmag | ft l s využitím nilson rpt a wikipedie l foto ft  
 
 

Austrálie je snadným cílem gangů  
s naskimmovanými kartami 
  
V říjnu 2009 se v Austrálii konalo symposium na 
téma krádeží identity, na kterém zástupce rumunské 
policie Elvis Tudose varoval, že Austrálie je snadným 
cílem pro gangy zneužívajícím padělané karty 
vzhledem k vysokým limitům na výběr hotovosti a 
zastaralé technologii bankomatů. Mezinárodní 
podvodníci podstupují riziko zadržení neboť 
významný zisk převáží pod trestem, který v Austrálii 
obdrží zadržený zločinec. Někteří z gangu přijíždějí 
jako turisté, ale někteří zůstávají a získají občanství, 
aby shromáždili znalosti o bankovním systému.  
  
Poslední modus operandi probíhá tak, že v Evropě za 
použití falešných čteček karet na bankomatech získají 
data, která odešlou SMS zprávou se všemi údaji o 
kartě na mobilní telefon podvodníka. Rumunští 
podvodníci zakoupili potřebnou elektroniku na 
internetovém černém trhu.  
  
Na symposium zaznělo, že je nezbytné zvýšit tresty 
za padělání karet a více poučit držitele karet a vést je 
k vyšší opatrnosti. Odměna pro podvodníky je značná 
- jeden zadržený gang vytěžil až na 20 000 EUR 
denně z australských účtů. Než byl gang zadržen, 
získal více než 2,3 mil. USD při nájezdech v Australii, 
Jordánsku a Iránu.  
  
cardmag | ft l podle Australian Associated Press   
 
 

Případová studie zpracovatele dat  
Heartland Payment services 
  
Společnost Heartland Payment Systems, zal. 1997 se 
sídlem v Princetown v New Jersey, je procesorem 
platebních transakcí a poskytuje platební služby jako 

5. největší zpracovatel 
platebních karet v USA. 
Specializuje se na malé a 

střední restaurace (40%) a obchodníky (celkem 175 
000 obchodníků) a měsíčně zpracovává na 100 mil. 
transakcí karet VISA, MasterCard, American Express 
a Discover z 250 000 prodejních míst.  
  
Dne 20. ledna 2009 společnost Heartland oznámila, 
že v předcházejícím týdnu se stala obětí narušení 
svého systému a instalací malware došlo ke zcizení 
údajů o kartách v rozsahu obsahu magnetického 
proužku, zejména čísla karty a jména držitele 
(obhajoba společnosti byla postavena na skutečnosti, 
že nebyly zpřístupněny údaje o obchodnících, ani 
čísla sociálního pojištění, nezašifrované PINy, adresy 
ani telefonní čísla). Nicméně se zcizenými údaji lze 
vyrobit padělané karty. Celkový počet dotčených 
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deklarovaná shoda neznamená automaticky 
bezpečnost; bezpečnost představuje proces a trvalou 
snahu o její dosažení je cílem, nikoli dosažení pouhé 
shody. Tato událost vyvolala reakci MasterCardu, 
který oznámil, že bude u čipových karet používat 
šifrovací technologii, která zabrání podvodníkům 
ovlivňovat čipy nebo číst jejich obsah. MasterCard 
uzavřel dohodu se společností Cryptography 
Research Inc. ohledně využívání jejích patentů 
ochrany proti technice dešifrování čipu analýzou 
spotřeby energie v čipu (tzv. Differential Power 
Analysis, DPA). Jde o obdobu odposlouchávání 
cvakání při otvírání trezoru, ale místo zvuku se 
sleduje spotřeba elektrické energie. Technika DPA 
umožňuje odečtení tajných klíčů a jejich zneužití, je 
neinvazní, snadno automatizovatelná a držitel nic 
nezpozoruje.  
  
Případu Heartland jsme věnovali pozornost, neboť je 
největším případem počítačového podvodu co do 
počtu zcizených čísel karet 
(100 miliónů). V pořadí 
druhým případem bylo zcizení 
a zneužití 45 miliónů čísel 
karet ,  k teré  prob íha lo 
nezaznamenáno po plných 18 
měsíců u zpracovatele dat TJ 
Maxx. K odhalení došlo v 
květnu 2006 a v pozadí stála 
skupina vedená stejným 
pachatelem. Desetičlenná 
skupina projížděla podél Route 1 v Miami a 
vyhledávala WiFi bezdrátové sítě pomocí snadno 
dostupného softwaru v notebooku.  
  
cardmag | ft l internetové zdroje  

první počítač dostal v 8 letech, v 9 letech aktivně 
odstraňoval počítačové viry. Na střední škole patřil 
k nepřízpůsobivým počítačovým maniakům. S přáteli 
se pomocí školního počítače naboural do vládního 
počítače v Indii, kde zanechali zprávu o své kultuře. 
Indie pak údajně musela zrušit vydání vládních 
šeků.) 
  
K povaze a technice provedení případu se nabízí 
několik otázek. Oznámená instalace malware 
neposkytuje podrobnějsí informaci o povaze útoku; 
ten se mohl týkat napadení operačního systému 
nebo aplikační úrovně, nebo cílit na PCI zónu, 
případně kombinaci obojího. Takový typ malware 
(sniffers, „čmuchal“) vyžaduje přístup na úrovni 
administrátora nebo kmenového uživatele. Nebo byly 
infikovány síťové přepínače, které pak vykonávaly 
roli rozbočovače a vysílali informaci o komunikaci 
v síti. Otázkou také zůstává, jakou roli hrál QSA, 
kvalifikovaný bezpečnostní hodnotitel, při potvrzování 
shody s pravidly PCI DSS.  
  
23. září 2009 byla podána druhá žaloba na Heartland 
jménem části postižených finančních společností 
(zatím 30) z 22 států USA (první byla podána hned 
23. února), zahrnující obvinění jako je: 
  
- porušení smlouvy 
 
- způsobení škody z nedbalosti 
 
- porušení zákona o podvodech na spotřebitelích  
státu New Jersey  
 
- porušení státních předpisů široce zakazující 
bezohledné jednání a činnost. 
  
Škodu utrpěli spotřebitelé i finanční instituce, ztráty 
držitelů karet padělanými kartami ovšem nesou 
banky, které se je snaží přenést na zpracovatele dat.  
  
22. října 2009. Společnosti Hypercom a Heartland 
oznámily společnou snahu dodávat na národní úrovni 
integrovaný, vysoce zabezpečený platební systém 
obchodníkům a implementovat end-to-end 
encryption E3. Bude to začátek změny v pojímání 
bezpečnosti platebních transakcí. Základem bude 
SmartPayments Server Software produkt od 
Hypercomu jako klíčový prvek platformy Heartlandu. 
Pod názvem Heartland Connect Gateway umožní 
systémům na úrovni obchodníka (point-of-sale) se 
integrovat do E3 technologie, navržené k ochraně 
kartových dat od okamžiku protažení terminálem až 
po doručení kartové společnosti (asociaci). Gateway 
také umožní terminálům Hypercom i dalších značek 
podporovat zabezpečení E3.  
  
Největší případ zcizení dat vyvolal velkou pozornost 
pro svůj rozsah, komplexnost hackerů (nikdo neví, 
jak dlouho malware pracoval a předával data) a 
zejména vzhledem ke skutečnosti, že procesor 
Heartland prošel certifikací na shodu s pravidly 
kartového odvětví PCI DSS. To přivádí k pozornosti 
nedostatečně zdůrazňovaný poznatek, že 
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ZE SPOLEČNOSTI 
Den s Ingenico a Beyond Payment 

  
Ingenico CZ si oblíbilo Břevnovský klášter a 3. listopadu 2009 pozvalo zákazníky, 
partnery i novináře na Den s Ingenico a Beyond Payment, na kterém představilo 
strategii Ingenico pro český a slovenský trh a uvedlo na trh novou platformu pro 
mobilní a platební řešení iPA 280.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.hairatelier.cz 
m: 777 100 339 
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PCIDSS partner rubriky 

Praha, 27.října 2009 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) uspořádalo tiskovou konferenci kde byly představeny 
celosvětově používané bezpečnostní standardy PCIDSS pro oblast platebních karet. 
Standardy PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) představují 
bezpečnostní normu pro platební karty vydanou karetními asociacemi 

a společnostmi. Norma je určena pro organizace, které zpracovávají, přenášejí nebo uchovávají 
data o držitelích platebních karet a kartových transakcích. Jejím cílem je zamezit únikům citlivých 
dat o držitelích platebních karet a karetním podvodům. PCIDSS je rozdělen do 12 kategorií, kdy 
každá z nich obsahuje zcela konkrétní bezpečnostní doporučení, jak chránit údaje o platebních 
kartách. Soulad s PCIDSS je pravidelně prověřován u všech subjektů zpracovávajících karetní 
data. Úroveň prověření závisí na počtu a typu karetních transakcí za rok. Originální znění 
standardů je k dispozici na oficiálních stránkách PCI www.pcisecuritystandards.org 

Implementace mezinárodních bezpečnostních standardů PCIDSS do národního prostředí si žádá koordinovaný a 
komplexní postup kroků. SBK se profiluje jako subjekt, který svým charakterem činnosti 
napomáhá implementovat standardy PCIDSS na domácím trhu. Za tímto účelem byly vytvořeny 
oficiální české webové stránky, které za obecné shody všech zúčastněných subjektů, 

systémově a přehledně informují o krocích potřebných k naplnění povinností uplatnění standardů PCIDSS. 
Významným a zásadním nástrojem pro implementaci standardů PCIDSS na domácím trhu je a bude oficiální 
webová stránka www.pcisecuritystandards.cz, na které jsou umístěné veškeré důležité informace o PCIDSS 
v českém jazyce. 
 
SBK spolupracuje v oblasti implementace standardů PCIDSS na českém trhu s několika vybranými partnery. 
Hlavními partnery jsou společnost Wincor-Nixdorf a IBM ČR, kteří jsou zároveň jedinými držiteli QSA na domácím 
trhu. Mezi odborné partnery patří společnosti Diners Club Czech, MasterCard Europe pro ČR a Visa EU pro ČR. 
Mezi odborné konzultanty patří společnost Bellpro. Webové stránky www.pcisecuritystandards.cz pro SBK 
připravila společnost Globit CZ. 
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MARKETING partner rubriky 

Twitter a finanční sektor 
  
Twitter je jedna ze tří nejčastěji používaných 
sociálních sítí světa. Byla vytvořena v roce 2006 
sotwarovým inženýrem Jackem Dorseyem (nar. 
1976), jako prostředek 
pro okamžité sdílení zpráv 
mezi přáteli, a to zdarma. 
(Nejvíce je v oblibě síť Facebooku, existuje od 2006, 
následovaná sítí MySpace, vznik v 2004, od 2005 
v majetku tiskového magnáta Rupperta Murdocha). 
Po 3 letech má více než 6 miliónů členů a na 55 
miliónů počet návštěv měsíčně, zejména z nejmladší 
generace (pro kterou jsou běžnou komunikací místo 
knih využívá elektronické komunikace). Úspěch je 
založen na komunikaci pomocí krátkých textových 
zpráv, SMS o 140 znacích, které jsou zobrazovány na 
uživatelově profilové stránce a simultánně jsou 
zasílány na stránky odběratelů (followers). Pro 
krátkost a četnost výměny zpráv mezi účastníky byl 
zvolen název „twitter“, tj. cvrlikání, pípání. 
Zprávičky (tweety) jsou rozesílány prostřednictvím 
brány Twitteru na mobily účastníků. Dostupnost také 
zajišťují další čtyři spolupracující SMS brány se 
zkráceným telefonním číslem pro Spojené státy 
americké, Kanadu, Indii a pro Ostrov Man, jehož číslo 
je mezinárodně použitelné, a zkrácené telefonní číslo 
je přístupné také pro uživatele Vodafone ve 
Spojeném království. Mnoho třetích stran poskytuje 
zasílání a přijímání tweetů přes e-mail a nabízí další 
služby díky dostupnému rozhraní pro programování 
aplikací (API). Nabízené služby dále rozšiřují oblibu 
Twitteru jako sociální komunikace. TwitPay 
umožňuje přijímat peníze za nabízené služby 
prostřednictvím účtu PayPal (příjemce uhradí obvyklý 
poplatek 2,9% + 0,30 USD za platbu, příp. další 
poplatky). TweetDeck je osobní prohlížeč pro různé 
platformy, umožňující spojení s vašimi kontakty 
napříč sítěmi Twitter, Facebook, a dalšími. 
Hootsuite je profesionální klient Twitteru a 
umožňuje ovládat vícenásobné profily v Twitteru a 
přednastavovat odesílání tweetů. Lze monitorovat 
klíčová slova, přidávat odkazy na další sociální média 
a měřit úspěšnost v kontaktování. Twellow 
umožňuje vyhledávat lidi v adresářích podle 
zaměření, profese a jiných příznaků podle jejich 
osobních profilů na Twitteru. Každá tato aplikace 
doplňuje schopnost Twitteru vyvěšovat na internet a 
zasílat do mobilů cvrkot o sobě a naslouchat švitoření 
ostatních. 
  
Takový prudký rozvoj (nárůst uživatelů o 1382% 
v jediném únorovém měsíci t.r.) vybízí k úvahám, 
zda může toto médium něco nabídnout finančním 
institucím a vývojářům bankomatů, a jak tento rychlý 
kanál s informacemi využít. Průzkum mezi 60 
americkými bankami a úvěrovými společnostmi 
naznačil, že během 30 dnů průzkumu národní banky 
komunikovali s Twitterem 53x za měsíc, úvěrové 
společnosti odeslaly 22,5 tweetů a lokální banky 8,4 
tweetů. Většina tweetů (44%) představovala 

vystavení odpovědi finanční instituce na vystavenou 
„hlášku“ svých klientů nebo členů, zatímco asi 25% 
tweetů zahrnovalo odkazy na články nebo blogy 
odkazující na finanční instituci. Přibližně 13% tweetů 
představovalo „chatter“, tedy jednoduché vystavení 
informace, co banka nebo úvěrová společnost tento 
den nebo týden dělá. Průzkum prokázal, že přes 
novost technologie se mohou bankovní klienti a 
zákazníci úvěrových společností, kteří sledují jimi 
vystavené zprávy na Twitteru, rychle zapojit. Twitter 
tak nabízí finančním institucím rychlý a jednoduchý 
způsob jak reagovat na problémy klientů.  
  
Tuto technologii pro komunikaci se svými zákazníky 
si také zkoušejí např. i výrobci bankomatů. Např. 
pracovníci NCR tvrdí, že každá finanční instituce by 
měla používat Twitter jako prostředku ke komunikaci 
s mladými zákazníky. Ve finančním prostoru jsou 
vůbec málo využívány nové kanály jako Twitter, 
FaceBook a mobilní marketingové kanály. Úvěrové 
společnosti by měly více využívat možností přímého 
napojení na své nebo potencionální klienty a 
odpovídat na vystavené problémy, resp. vystavovat 
blogy, a také více informovat o svých produktech a 
službách a nabízet je na sociálních sítích jako jsou 
Twitter, Facebook and LinkedIn. Zmíněná společnost 
NCR informovala (ústy svého mluvčího Jeffa 
Dudashe), že používá Twitter ke sdílení informací o 
událostech, produktech a tiskových zprávách; 
současně monitoruje rozhovory v oblastech, kterým 
NCR poskytuje služby. Sdílí video a další články, 
vyhledává zdroje a nástroje pro projekty a angažuje 
se v rozhovorech (tweetech) s médii a zákazníky 
NCR. NCR má asi 918 odběratelů (followers) a 
tweety vystavuje čtyřikrát týdně. 
Jinou lákavou oblastí aplikace Twitteru ve finančních 
institucích s tisíci zákazníky je využít tohoto 
komunikačního nástroje ke zvýšení kapacity 
zákaznických center pro komunikaci s klienty. Pro 
menší finanční instituce a úvěrové společnosti 
umožňuje Twitter blízký a více osobní styk a 
komunikaci přímo s klienty, kteří byli dosud 
bezejmenní. Pokud někdo získal negativní zkušenost 
s finanční institucí, lze využít přímé komunikace 
Twittrem k rychlé nápravě a zprostředkovat tak 
odezvu na negativní jev. Pokud se vedení rozpozná 
potenciál sociální sítě, pak se vždycky najde 
pracovník pobočky, který může „cvrlikání“ klientů 
naslouchat a reagovat na ně.   
  
Doporučení ohledně Twitteru: 
  
Pracovníci IT by měli přispět managementu 
k pochopení, že mohou zpracovávat obsah na 
sociální síti. Obsah by měl být zpracováván jedním 
pracovníkem, přednostně z mladší generace, která 
má pochopení pro aplikace v sociálních médiích. 
  
Profil společnosti na Twitteru by měl odrážet brand 
společnosti.  
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Lidé používají Twitter pro lidi, takže obsah od 
finanční společnosti musí být osobní.  
  
Závěrem indikaci na skrytou otázku, co banky zajímá 
v první řadě: jaké budou zapotřebí zdroje? Uveďme 
zkušenost, že vystavení tweetu a sledování reakcí 
může zabrat tak 20 - 30 minut denně.  
  
cardmag | ft l internet  
 
 

Efektivně s iPA 280 - vše s jedním  
zařízením 
  

iPA 280 je dalším krokem 
naplňuj íc ím strategi i 
společnost i  Ingenico 
„Beyond Payment“ – aneb 
za hranice tradičních 
platebních řešení. Ingenico 
se představuje novým 
segmentům, těm, které 
byly dosud odkázány 
pouze na hotovostní platby 

a nesly rizika z toho plynoucí. 
 
iPA 280 přináší zákazníkům kvalitnější služby a 
celkový prožitek z nákupu. Těm, kdo ji užívají, pak 
umožňuje okamžitý přístup k aplikacím, k 
databázovým a webovým firemním aplikacím, 
k dotazům do skladových systémů, ke službám GPS 
či k objednávkovým systémům. Slučuje funkce 
několika zařízení do jednoho, zvyšuje rychlost a 
komfort obsluhy zákazníků, snižuje  provozní náklady 
a vytváří prostor pro nové podnikatelské příjmy.  
 
iPA 280 – splněný sen. 
Jak to v praxi funguje? 
Představte si, že ve 
velkém obchodě stojíte 
před regálem s řadou 
televizorů a váháte, který 
vybrat. Potřebujete se 
dozvědět spoustu detailů, 
technických parametrů, 
které na popisce nejsou 
uvedeny. Objeví se prodavač - chvíli váháte, zda ho 
vůbec oslovit, vždyť kdo si může tolik detailů pro 
desítky modelů pamatovat, ale pak jej oslovíte. 
K Vašemu překvapení vyjme z brašničky u pasu 
zařízení, ve kterém vyhledá vše, co Vás zajímá. A za 
chvilku máte jasno a říkáte, tento typ, to je ten 
pravý. Zatím nic výjimečného (tedy ne vždy je 
prodavač tam, kde ho potřebujete a ne vždy zná 
všechny odpovědi), ale technicky si to dovedete 
představit. Jaké je však Vaše překvapení, když se 
prodavač ptá, zda chcete platit kartou a na místě, 
s využitím stejného zařízení nejen zaplatíte, ale 
prodavač Vám zajistí i dopravu zařízení a vytiskne 
všechny stvrzenky. A to vše, aniž by musel kamkoli 

odbíhat nebo žádat kolegy o 
informace či spolupráci. A když 
Vám televizi přivezou domů, řidič 
má v ruce stejné zařízení – ano, 
našel Vaši adresu bez problémů, 

vždyť  iPA má také GPS navigaci. Podepisujete přímo 
na obrazovce potvrzení o převzetí zboží, dostáváte 
další vytištěný doklad a řidič odjíždí na další adresu, 
třeba na tu, kterou obdrží přes sms a na které má 
vyzvednout zásilku. 
 
Zní to jako sci-fi?  S Ingenico CZ a iPA 280 je to 
možné již dnes!  
 
Zapojte svoji fantazii a 
přemýšlejte, jak zařízení, 
které toho tolik umí, 
využijete Vy pro zlepšení 
Vaší činnosti: 
 
Představte si vlak, ve 
k t e r é m  p r ů v o d č í 
zkontroluje Vaši jízdenku 
(nebo si ji teprve koupíte a 
zaplatíte kartou) a současně si objednáte 
občerstvení. Za chvíli přichází číšník a vy mu platíte 
na stejném zařízení opět platební kartou, 
 
Představte si poštovního doručovatele nebo 
dopravce, který zásilky nejen přináší, ale kterému 
můžete bez hotovosti zaplatit poplatek za dopravu 
nebo dobírku, 
 
Uvažujte o aplikacích pro zdravotnický personál 
v sanitkách, který může v budoucnu iPA280 využít ke 
čtení údajů na personálních zdravotních kartách 
stejně dobře jako k zaplacení poplatků za převoz, 
pokud není hrazen pojišťovnou.  
 
Rádi Vám při hledání způsobu uplatnění právě pro 
Vás pomůžeme. Kontaktujte nás na adrese Ingenico 
CZ, Myslíkova 25, 110 00 Praha 1, 
petr.merka@ingenico.com  
nebo hledejte další informace na  
www.ingenico.com a www.paypda.com. 
 
cardmag | jbk ingenico   
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MasterCard: Soutěžte každý den  
s platebními kartami Maestro  
o 10 000 Kč 
  
Společnost MasterCard připravila pro své držitele 

karet Maestro vánoční soutěž, 
která jim umožňuje vyhrát 
v období od 10. listopadu do 30. 
prosince 2009 každý den 10 000 
Kč. Stačí zaplatit platební kartou 
Maestro ve výherním čase, který 

byl předem určen společností MasterCard. 
  
Praha, 10. listopadu 2009 - Společnost MasterCard 
připravila pro držitele platebních karet Maestro 
vánoční soutěž, která odstartuje v úterý 10. 11. 2009 
a poběží do 30. 12. 2009. Výhru získá ten, kdo 
zaplatí kartou Maestro v předem stanoveném 
výherním čase. Tyto výherní časy byly stanoveny 
společností MasterCard před začátkem soutěže ve 
tvaru den, měsíc, hodina, minuta. Výherní časy 
budou uloženy v notářském sejfu a zveřejněny po 
skončení soutěže. Na každý soutěžní den bude určen 
právě jeden výherní čas.  
  
Výhercům bude finanční výhra zaslána na jejich 
bankovní účet po skončení soutěže. V případě, že 
žádný z účastníků neuskuteční platební transakci ve 
výherní čas, výhercem se stává ten účastník, který se 
výhernímu času nejvíce přiblíží. V případě, že se 
datum a čas nejbližší transakce k výhernímu času 
shoduje u více účastníků, vyhrává účastník s vyšší 
hodnotou transakce. Každý účastník této soutěže 
může v této soutěži vyhrát pouze jednu výhru. 
Výherci budou informováni o výhře zástupcem jejich 
banky, která jim kartu vydala, a to písemně, 
případně telefonicky po 22. lednu 2010. O 
podmínkách soutěže se mohou účastníci dozvědět 
z rádia, tiskovin a také z letáků ve výpisech svých 
bank. Více informací o samotné soutěži naleznete 
rovněž na www.maestro.cz. 
  
„Důležitým cílem všech kampaní je podpořit 
placení platebními kartami. Načasovali jsme 
tedy kampaň na předvánoční období, abychom 
podpořili tento trend. Používání platebních 
karet totiž rok od roku roste. V období od 1. 
července do 30. září 2009 evropští držitelé 
karet realizovali pomocí svých karet 
MasterCard a Maestro více než 1,7 miliardy 
nákupních transakcí, včetně transakcí 
internetových,“ říká Pavel Javorský, obchodní 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.  
  
cardmag | rk | ogilvy  
 
 

MasterCard rozširuje  
maloobchodný trh v Turecku o  
novú bezkontaktnú technológiu  
PayPass 
  
Carrefour, Akbank a MasterCard spájajú svoje sily, 
aby mohli priniesť novú technológiu „Tap&Go“ do 
tureckých obchodov Carrefour. 

Bratislava, 28. júla 2009 - MasterCard Europe v 
partnerstve s dvomi najprominentnejšími hráčmi v 
oblasti maloobchodu a bankovníctva v Turecku 
predstavili prvú kreditnú a bezkontaktnú kartu 
„Tap&Go” ™ Axess vo viac ako 170 hypermarketoch 
a supermarketoch Carrefour v Turecku. 
  
,,Bezkontaktná technológia PayPass je 
sofistikovaným platobným nástrojom, ktorý 
skrýva veľký potenciál nielen v oblasti 
medzinárodného finančného trhu. Vďaka 
svojim prednostiam umožňuje realizovať 
platobné transakcie počas niekoľkých sekúnd 
s vysokou efektivitou pre samotného 
spotrebiteľa. Túto skutočnosť potvrdzuje 
aj zavedenie technológie PayPass na 
Slovensko. Ako prvá prijala túto technológiu 
VOLKSBANK a ďalej sa bude postupne 
rozširovať medzi ďalšie bankové subjekty na 
slovenskom trhu,“ dodáva Milan Laitl, obchodný 
manažér MasterCard Europe pre Slovensko.  
  
Nový program karty “Carrefour Axess” v Turecku 
kombinuje množstvo signifikantných obchodných a 
zákazníckych benefitov: 
  
Nový program spája dva v Turecku najúspešnejšie 
vernostné programy: Multi-obchodnú schému Axess, 
ktorá umožňuje majiteľom karty akumulovať 

hotovostné body pomocou 
nákupov u viac ako 160 000 
obchodníkov; a vlastný Carrefour 
vernostný program, Carrefour Plus, 
so zákazníckou základňou cca 2,5 
milióna užívateľov.  

  
Program vo forme karty MasterCard zahŕňa 
bezkontaktnú technológiu PayPass a stane sa prvým 
zlúčeným programom PayPass prinášajúcim 
bezhotovostnú platbu v maloobchodnom sektore v 
Turecku. Viac ako 170 supermarketov Carrefour je 
vybavených zariadením podporujúcim technológiu 
Tap&Go™. 
  
,,Význam nášho partnerstva s Akbank a aj so 
spoločnosťou Carrefour demonštruje a 
podčiarkuje inovatívny program, ktorý 
kombinuje tie najlepšie odborné skúsenosti 
každého partnera. Spoločne sme vytvorili 
bohatú zákaznícku ponuku prinášajúcu služby 
a rýchlosť pod kontrolu užívateľa,“ povedal 
Ozlem Imece, generálny riaditeľ MasterCard Europe 
pre Juhovýchodnú Európu.  
Srdcom programu je rýchlosť a flexibilita. Vďaka 
ponúkanej možnosti dostať kartu priamo v obchode 
môžu potenciálni držitelia kariet využiť výhody karty, 
ktorými sú flexibilita v nákupe vďaka rozšíreným 
vernostným a splátkovým programom a pre nákupy 
do 16 EUR doteraz najrýchlejší spôsob platby v 
Carrefour.  

  
cardmag | rk | ogilvy  
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Na Slovensku je teraz možné platiť hodinkami 
  
Bratislava, 29.9.2009 - Spoločnosť MasterCard v spolupráci s VOLKSBANK Slovensko ponúkne Slovákom 

inovatívny platobný produkt - PayPass Birdie Watch, ktoré vďaka technológii MasterCard® 
PayPass™ umožňujú rýchle platby. 
  

 Bezkontaktné platby vstúpili na slovenský trh takmer pred rokom, kedy spoločnosť MasterCard 
v spolupráci s VOLKSBANK Slovensko uskutočnila 30. júla 2008 prvú bezkontaktnú platbu 
pomocou technológie MasterCard® PayPass™. Táto historická platba prebehla platobnou kartou 

EURO<26 v slovenskej reštaurácii Irish Pub. Prvenstvo hodlá MasterCard s VOLKSBANK Slovensko potvrdiť aj 
tento rok. Obe spoločnosti pokračujú v spolupráci a prinášajú na trh ďalšiu novinku PayPass Birdie Watch - 
debetnú bankovú  platobnú kartu, ktorá nie je na klasickom plastovom nosiči, ale na „špeciálnych hodinkách“, 
ktorými budú môcť Slováci platiť. ,,PayPass Birdie Watch Slovensko opäť potvrdilo svoju pozíciu lídra 
v implementácii nových kartových technológií v regióne,“ hovorí Milan Laitl, obchodný manažér 
MasterCard Europe pre Slovensko. 
  

Záujem o PayPass na Slovensku rastie 
Bezkontaktná technológia MasterCard® PayPass™ na Slovensku zažíva svoj boom. Slovákom už bolo vydaných 
viac ako 16 000 platobných kariet s bezkontaktnou technológiou PayPass. Mesačne počet vydaných kariet rastie 
priemerne o 15%. Platiť môžu Slováci na viac ako 650 miestach po celom Slovensku. Tejto PayPass  expanzii by 
mala pomôcť aj novinka, ktorá otvára Slovákom dvere k inovatívnemu dizajnu platobných produktov - 
multifunkčné „hodinky“, ktorými je možné platiť.  
  

Hodinkami môžete na Slovensku sledovať čas aj zaplatiť 
VOLKSBANK Slovensko ako prvá banka na Slovensku aj vo východnej Európe ponúka klientom v spolupráci so 
spoločnosťou MasterCard nový revolučný debetný platobný prostriedok: PayPass Birdie 
Watch. Ide o multifunkčné hodinky, ktoré okrem merania času ponúkajú možnosť platiť 
nižšie čiastky u obchodníkov pomocou bezkontaktnej technológie MasterCard® 
PayPass™. Platobný prostriedok PayPass Birdie Watch má originálny štýlový dizajn, ktorý VOLKSBANK Slovensko 
vytvorila špeciálne pre tento produkt. Na základe pre-testov u hlavnej cieľovej skupiny (mladí ľudia vo veku 12 - 
17 rokov) bol vybraný motív („Birdie“) aj farebnosť. 
  

VOLKSBANK Slovensko v spolupráci s MasterCard ponúka prostredníctvom nového platobného prostriedku 
PayPass Birdie Watch možnosť otvoriť bežný účet pre deti a mladých ľudí už od veku 10 rokov. Účet Enter, ktorý 
je vedený na meno dieťaťa, je pre rodiča jedinečnou príležitosťou, ako učiť deti hospodáriť so zverenými 

finančnými prostriedkami. Hlavnou výhodou nového platobného prostriedku je nielen 
jeho multifunkčnosť, ale aj fakt, že vzhľadom na „pevné“ umiestnenie na ruke je znížená 
možnosť straty a bezkontaktné platby malých čiastok odbremenia deti od nosenia 
drobných mincí, v ktorých najčastejšie dostávajú vreckové. PayPass Birdie Watch je 
jednoducho prostriedok na spravovanie „detských financií“ hodný 21. storočia. 
  

„VOLKSBANK Slovensko sa už dlhší čas zameriava na inovácie v oblasti 
platobných kariet a platobných technológií. Po niekoľkých významných 
úspechoch, ktoré sme v spolupráci so spoločnosťou MasterCard dosiahli, 
prinášame na slovenský trh naozaj revolučnú novinku – PayPass Birdie 

Watch. Dokázali sme, že svet Jamesa Bonda už nie je milou bláznivou fikciou, ale že ho už reálne 
žijeme. A je celkom pochopiteľné, že prvá séria PayPass Birdie Watch je určená hlavne mladým 
ľuďom, ktorí najústretovejšie prijímajú novinky. Veríme, že PayPass Birdie Watch v ich očiach 
a mysliach „osvieži“ na prvý pohľad nudný svet financií a bude viesť ku zvyšovaniu ich finančnej 
gramotnosti,“ hovorí členka predstavenstva VOLKSBANK Slovensko Barbara Neiger. 
  

Na uvedení Birdie Watch na slovenský trh spolupracovala VOLKSBANK Slovensko a spoločnosť MasterCard ešte 
s ďalšími spoločnosťami, ktorými boli First Data Slovakia, s.r.o., Austria Card a LAKS GmbH. ,,Bezkontaktné 
platby v spojení s mikroplatbami predstavujú novú alternatívu k hotovosti, ktorá je navyše 
rýchlejšia a pohodlnejšia. Z nášho pohľadu má táto platobná metóda potenciál byť rovnako 
revolučná, ako keď prichádzali na trh prvé platobné karty. Skutočnosť, že MasterCard PayPass nie 
je viazaný iba na štandardnú platobnú kartu, ale je možné umiestniť ho na hodinky, resp. takmer na 
akékoľvek iné predmety, ako napr. kľúčenky, prívesky a pod., je atraktívna najmä z pohľadu 
mladých ľudí, ktorí pri platbách uprednostňujú jednoduchosť, pohodlie a v neposlednom rade aj 
imidž,“ hovorí Juraj Tomanka, generálny riaditeľ First Data Slovakia, s.r.o. 
  

Slováci sa PayPassu neboja 
Revolučná platobná technológia MasterCard® PayPass™ zaznamenala u Slovákov pozitívny ohlas. Z prieskumu 
spoločnosti MasterCard na reprezentatívnej vzorke populácie vyplýva, že 2/3 opýtaných by radi túto technológiu 
začali v blízkom období využívať. Taktiež 1/3 z nich by platila častejšie platobnou kartou, keby mali karty 
zabudované túto technológiu. ,,Bezkontaktné transakcie PayPass totiž umožňujú svojim užívateľom 
platiť pohodlne, jednoducho a predovšetkým rýchlo. Celých 77% respondentov prieskumu považuje 
za najdôležitejšiu výhodu týchto platieb práve ich rýchlosť,“ potvrdzuje Milan Laitl, obchodný manažér 
MasterCard Europe pre Slovensko. 
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Vo výskume sme sa tiež pýtali, kde by Slováci s PayPass najradšej platili. Z odpovedí vyplynulo, že Slováci by radi 
používali PayPass predovšetkým v obchodoch s potravinami (66%), v hromadnej doprave (48%), ďalej v rýchlych 
občerstveniach alebo v bežných obchodoch. S modernou platobnou technológiou je spojený aj inovatívny dizajn. 
Už vyše roka funguje na slovenskom trhu platobná karta PayPass. Na to reagujú obidve spoločnosti a prichádzajú 
s modernými PayPass hodinkami. Z prieskumu bolo zistené, že najviac Slovákov (38%) by uprednostňovalo 
PayPass platobnú kartu. Ďalším z najviac preferovaných PayPass platobných produktov sú hodinky, ktoré by 
ocenilo 21% z nich.  
  

Technológia PayPass boduje v Európe i vo svete 
 V júli 2006 bola v Turecku uskutočnená prvá bezkontaktná platba na európskom kontinente. Ďalej sa technológia 
PayPass rozšírila do Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska a ďalších krajín. Z roka na rok sa teda 
počet krajín akceptujúcich PayPass zvyšuje. ,,Rozmach bezkontaktnej technológie MasterCard® PayPass™ 
môžeme zaznamenať po celom svete. V súčasnom období je na svete skoro 61 miliónov PayPass platobných 
kariet či ostatných zariadení, ktorými je možné platiť u viac ako 153 000 obchodníkov v 29 krajinách sveta,“ 
dodáva Milan Laitl, obchodný manažér MasterCard Europe pre Slovensko. 
  

MasterCard® PayPass™ 
 MasterCard PayPass je nová bezkontaktná platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom platiť pri každodenných 
drobných platbách rýchlejšie a pohodlnejšie, ako pri úhrade hotovosťou. Technológia PayPass môže byť 
súčasťou akejkoľvek MasterCard karty. Pri platbe prostredníctvom takejto karty ju stačí len priložiť ku špeciálnej 
čítačke a je zaplatené. Nie je potrebné hľadať hotovosť, dávať kartu pokladníčke, preťahovať ju čítačkou ani 
zadávať PIN. Pri nákupoch v hodnote nižšej ako 20 € nie je vyžadovaný ani podpis držiteľa karty. PayPass je 
preto ideálny na miestach, kde je dôležitá rýchlosť, napr. v rýchlych občerstveniach, trafikách, parkoviskách či v 
mestskej hromadnej doprave. Bezkontaktné technológie otvárajú nové obzory aj na poli dizajnu platobných 
kariet. Technológiu MasterCard PayPass je možné zabudovať napr. do hodiniek, mobilného telefónu alebo 
kľúčenky a používať tieto nosiče na platby za tovar a služby. 
Tento spôsob platieb už spoločnosť MasterCard úspešne 
implementovala napríklad v Turecku, kde je možné platiť 
prostredníctvom hodiniek vybavených touto technológiou. 
Platobné riešenie pre bezkontaktné platby predstavila 
spoločnosť MasterCard v Európe ako prvá a dnes už funguje 
v rade krajín, napr. v Turecku, vo Veľkej Británii, Francúzsku, 
Španielsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Nórsku, 
Rumunsku a v Poľsku. V júni 2009 bolo na celom svete vydaných viac ako 61 miliónov nosičov technológie 
MasterCard PayPass. Pomocou tohto bezkontaktného riešenia je dnes možné platiť u viac ako 153 000 
obchodníkov v 29 krajinách sveta. Viac informácií o MasterCard PayPass nájdete na www.paypass.com a 
www.mastercard.sk.  
  

cardmag | rk | ogilvy  



 
 

 

cardmag no 4/09                                                                                                51                                                                                           © prosinec 2009         

 

 

 

Studie MasterCard:  
Mladá Boleslav je po Praze druhé investičně nejatraktivnější město ČR 
 
 

Společnost MasterCard přednostně zveřejnila výsledky jednoho ze čtyř hodnocených žebříčků projektu MasterCard 
česká centra rozvoje 2009 - investiční atraktivnosti 24 měst ČR. Ostatní žebříčky byly 
zveřejněny následně na tiskové konferenci ve středu 23. 9. 2009. 
 
Česká republika již ve středu 23. 9. 2009 znala kompletní výsledky unikátního projektu 
MasterCard česká centra rozvoje 2009. V  rámci českého projektu bylo hodnoceno 14 krajů ČR 
a 24 nejvýznamnějších českých měst. Společnost MasterCard exkluzivně české veřejnosti 

odtajnila první část výsledků - žebříček investiční atraktivnosti měst České republiky. Hl. město Praha ve studii 
MasterCard česká centra rozvoje 2009 potvrdilo své postavení nejvíce investičně atraktivního města ČR. Druhou 
příčku v investiční atraktivnosti měst obdržela Mladá Boleslav následovaná Brnem a 
Plzní.                                                                                                             
 
INVESTIČNÍ ATRAKTIVNOST MĚST ČR 
 
Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 

realizuje unikátní projekt MasterCard česká centra rozvoje 2009. V rámci této studie 
jsou české kraje a nejvýznamnější česká města hodnocena ze dvou hledisek – 
socioekonomické úrovně a investiční atraktivnosti.  
 
V žebříčku Indexu investiční atraktivnosti obsadilo Hl. m. Praha první místo s 92,6%. 
Investiční atraktivnost se projevuje v nízké úrovni nezaměstnanosti nebo vysokém 

průměrném výdělku v podnikatelském sektoru. Praha si velmi dobře stojí také v oblasti zahraničních investic, což 
se projevuje vysokým podílem reinvestovaného zisku.  
 
Na druhém místě v žebříčku investiční atraktivity se s 65,6% umístila Mladá Boleslav, která leží ve Středočeském 
kraji. Mladá Boleslav je s tímto indexem také investičně nejatraktivnějším městem ze všech nekrajských měst. 
Město je spojeno s firmou Škoda Auto, a.s., která zde sídlí a výrazným způsobem ovlivňuje život ve městě i jeho 
širším okolí. Díky tomuto spojení může být investičně atraktivní 
především pro firmy, jejichž produkce je navázána na automobilový 
průmysl. Vzhledem k přírůstku obyvatel může být město zajímavé také 
pro investory v oblasti služeb. Zdroj: Studie MasterCard česká centra 
rozvoje 2009 
 
„Mladá Boleslav je dnes významným průmyslovým městem, 
které je i sídlem největšího českého exportéra a jednoho 
z tahounů české ekonomiky, automobilky Škoda Auto. Díky 
působení tohoto podniku i řady jejích dodavatelů přispívá 
dlouhodobě k nízké míře nezaměstnanosti v celém regionu. 
Město je však sídlem i řady obchodních center a stovek 
dalších podnikajících subjektů, které přispívají 
k dynamickému rozvoji města a jeho vysoké životní úrovni,“ 
uvedl Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko. 
 
V indexu investiční atraktivnosti s 58,1% skončilo město Brno na 
třetím místě. Dominantní centrum Jihomoravského kraje může být pro 
investory atraktivní díky své poloze a tradici průmyslového města. 
Postupně se zde rozvíjí spolupráce podnikatelské sféry a vysokých 
škol, která přispívá k atraktivitě města pro zahraniční i české 
investory.   
 
Na čtvrtém místě skončila Plzeň s 57,8%. Ta v současnosti profituje 
zejména ze své výhodné geografické polohy v centru Evropy, 
vynikajícího silničního spojení s hlavním městem Prahou i sousedním 
Německem. Plzeň je pro investory atraktivní díky své dopravní poloze, 
průmyslové tradici i zkušenostem z lokalizace investic velkých 
nadnárodních firem.  
 
„Investiční atraktivnost města Plzeň zvyšuje technicky 
kvalifikovaná pracovní síla. Důvody lze hledat mimo jiné z 
významné strojírenské tradice. Město Plzeň také velmi brzo 
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pochopilo, jaký je význam aktivní práce s potenciálními investory a získalo tak značné konkurenční 
výhody,“ vysvětluje prof. Ing. Richard Hindls CSc., dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. 
 
Závěry projektu MasterCard česká centra rozvoje 2009 - investiční atraktivnost MĚST 
 
První místo mezi městy obsadilo hlavní město Praha s 92,6 indexními body, druhá je Mladá Boleslav (65,6 bodů), 
na třetím místě se umístilo Brno (58,1 bodů) a čtvrté místo obsadilo město Plzeň (57,8 bodů). Žebříček uzavírá 
město Uherské Hradiště (36,8 bodů), Tábor (36,0 bodů) a Karviná (35,7 bodů). 
 
"Praha je již tradičně považována za velmi investičně atraktivní lokalitu. Největším překvapením je 
však Mladá Boleslav, která se umístila na druhém místě. Nechala tak za sebou dokonce velká 
krajská města jako je Brno, Plzeň nebo Hradec Králové. Odvětví automobilového průmyslu dává 
Mladé Boleslavi dlouhodobě jednoznačně rozvojový a moderní charakter a má celou řadu 
pozitivních přímých i vedlejších vlivů na ekonomiku jako celek," vysvětluje Jan Struž, předseda sdružení 
CZECH TOP 100. 
 

Více informací o projektu najdete na www.centrarozvoje.cz 
Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR 
 
 
 

 
cardmag | rk | ogilvy  
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Praha, říjen 2009 - Zimní olympijské hry v kanadském Vancouveru se blíží. Společnost Visa je 
celosvětovým partnerem Olympijských her ve Vancouveru v roce 2010. 
Zastoupení Visa ČR připravilo na období od 26.10 do 13.12.2009 pro 
držitele karet Visa soutěž o zajímavé ceny, např. zájezd do Vancouveru 
na Zimní olympijské hry, plasmové televizory Panasonic, netbooky Accer 
a sportovní tašky Visa. Více informací o soutěži naleznete na české verzi 
webových stránek Visa www.visa.cz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cardmag | rk | foto a chráněné značky a symboly Visa © 2009  
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Praha, říjen 2009 - Podle agenturních zpráv připravuje v roce 2010 vstup na český trh společnost Hooters, která 
je známá svým poměrně originálním konceptem restaurací a vytváření přívětivého prostředí pro své klienty a 
návštěvníky. Podle zahraničních zkušeností s tímto konceptem je zřejmé, že se spotřebitelé, zejména muži, mají 
na co těšit  … 
 
Na podporu prodeje a k posílení loajálnosti klientů jsou mnohde v zahraničí, zejména v USA, vydávané i co-

brandované platební karty MasterCard Hooters. Osobně jsem zvědavý, která akviziční banka 
bude smluvně zajišťovat akceptaci karet v řetězci Hooters resp. zda už někdo v Česku 
pochopí, že karty jsou skutečně tím nejlepším nástrojem na vytváření loajality zákazníků J. 
Domnívám se, že propojení konceptu Hooters s platebními kartami a možným vytvořením 
atraktivního věrnostního programu může být ukázkou i pro jiná odvětví jak budovat loajalitu 
klientů  prostřednictvím platebních karet. Rozhodně koncept Hooters může být na trhu 

oživením … i v kartovém odvětví. 

cardmag | rk  www.hooters.com  
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU                                                             

 
Exkluzívně pro cardmag JACK VETTRIANO 
 
Jack Vettriano se narodil v roce 1951 ve Skotsku. V 16 letech opustil školu a začal 
pracovat jako důlní technik. K 21. narozeninám dostal od své přítelkyně barvy a 
začal se intenzivně věnovat malbě. V roce 1989 se přihlásil na Výroční výstavu 
Královské Skotské Akademie. Jeho díla byla prodána hned první den. I 
v následujícím roce se těšil velkému zájmu. Přihlásil další tři svá díla na prestižní 
Letní výstavu Londýnské Královské Akademie. Od toho okamžiku začal pro něho 
nový život, život malíře. V posledních 20 letech soustavně rostl zájem o jeho 
tvorbu. V té době absolvoval několik výstav, mj. v Edinburgu, Londýně, Hong 
Kongu a New Yorku.  Výjimečný rok zažil Jack Vettriano v roce 2004 kdy jeho 
nejznámější dílo „The Singing Butler“ bylo prodáno v Sotheby´s za téměř 
£750,000. Jack Vettriano byl oceněn cenou „Officer“ tzv. OBE, za službu 
výtvarnému umění, následně byl o něm natočen dokument  'Jack Vettriano: The 
People's Painter'. V letech 1994 - 2007 byl zastupován Portlandskou Gallerií 
v Londýně. Po té se zaměřil na několik privátních projektů, jedním z nich bylo 
vydání knihy a vytvoření obrazu portrétu Zary Phillips jako součásti charitativního 
projektu Sport Relief. V březnu 2008 se tato aktivita stala předmětem zájmu 
dokumetu BBC1. Jack Vettriano žije střídavě ve Fife, Londýně a Nice.  
 
 

partner rubriky 
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Exkluzivně pro cardmag byly uvolněny k otištění díla z autorovi poslední výstavy „Homage A Tuiga“, která 
proběhla za velkého zájmu medií v Monaku v září 2009. Zejména tato a další nová díla budou součástí výstavy 
v roce 2010, která proběhne v Kirkcaldy (Skotsko), Milaně a Londýně.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Před více než 10 lety mne tvorba Jacka Vettriana zaujala natolik, že jsem se stal sběratelem jeho přetisků, knih, 
katalogů. Prostřednictvím členství v klubu Jacka Vettriana a  Heartbreak Publishing Ltd, které zastupuje Jacka 
Vettriana bych se rád podělil o některé zajímavosti i s Vámi. 
  
cardmag | roman kotlan l exclusively for cardmag © 2009 Heartbreak Publishing Ltd 
for more info pls visit website www.jackvettriano.com  
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Jak český trh vnímají lidé ze zahraničí, na to jsme se zeptali manažerů 
z Argosy University z Floridy  
  
Reportáž z návštěvy skupiny manažerů připravila exkluzivně pro cardmag spolupracovnice redakce paní Jeanne 
Bočková Kašpaříková, STRATEGIC Business Solutions. 
  
Prof. Gordana Pesakovic, Srbka národností i naturelem, žije více než 15 let ve Spojených státech. 
Svoji profesní kariéru zaměřila na vzájemné propojování a poznávání lidí a kultur z různých částí 
světa  - ať již jako profesorka na Argosy Universita Florida nebo při svém hostování na univerzitách 
v Číně, Singapuru, Thajsku či Argentině.  Pravidelně také pořádá zahraniční studijní pobyty pro 
manažery, kteří na Argosy University of Florida studují MBA nebo DBA programy.  
  
Česká republika patří ke stálicím v jejím programu a letos s ní do Prahy přijelo devět manažerů. Pravidelně pro ně 
připravuji celý program a tentokrát se opravdu povedl. Společně jsme navštívili CzechInvest, Expertis Praha, 
Právní kancelář, TopPartners, VW Škoda Mladá Boleslav, Českou spořitelnu, Business Club ….Podnikání v České 
republice v kostce - vládní organizace, od investic přes ekonomiku, bankovní, penzijní a hypotéční systém, právní 
prostředí, vzdělávání, lídrovství a praktické zkušenosti malých i velkých firem a  k tomu bohatý kulturní program 
v pěti intenzivních dnech. Na závěr pobytu jsem jim položila několik otázek:  
  
JBK: Během Vašeho pobytu v Praze jste se setkali z manažery velkých korporací i malých firem. Co 
Vás při těchto setkáních nejvíce zaujalo, ovlivnilo, co byste rádi přenesli nebo podpořili ve Vašich 
společnostech? 
  
Robert: Zaujal mne způsob, jak čeští manažeři rozvíjejí své firmy - začínají od rozvíjení vztahů a to jen s několika 
partnery nebo dodavateli. Myslím, že místní podnikatelé chtějí své partnery nejdříve poznat, vědět, kdo jsou, 
dozvědět se o nich a jejich firmě něco více a pak, pokud najdou společnou řeč, jsou připraveni spolupracovat. 
Řada manažerů, se kterými jsem se zde setkal, chce navázat se svými partnery dlouhodobé vztahy, vzájemně 
výhodné a fungující, a odmítá obchodní tlak, který směřuje k uzavření obchodu hned na první prodejní schůzce. 
Takovému přístupu by se měli naučit také někteří američtí podnikatelé a prodejní zástupci. 
  
Jen: Všichni manažeři byli profesionálové, rozumí své práci a je pro ně velmi důležitá. Zaujalo mne zejména jejich 
zaměření do budoucna, plány, vize. Česká republika je stále rozvíjející se ekonomikou a prochází neustálými 
změnami. Schopnost předvídat změny v podnikatelském prostředí a jednat se zaměřením do budoucna určuje, 
zda společnost bude na špici nebo bude strádat. Podpořila bych více inovace a schopnost zaměstnanců rychle se 
adaptovat na změny. 
  
Bob: Souhlasím s Jen, že manažeři v České republice pracují v prostředí velkých změn.  V podnikání je zcela 
normální, že při velkých změnách v podnikatelském prostředí některé společnosti zanikají a vzniká řada nových. 
Myslím, že období velkých změn je za Vámi a je otázkou, zda jsou Vaše společnosti připraveny podnikat v období 
„malých“ změn. Budou schopny přežít, když již nebude k prodeji žádný majetek? Když podnikání bude o 
hodnotách, o přidané hodnotě? Uvažovali jste o hodnotovém systému Vaší země, dají se hodnoty „exportovat“, 
mohou vzniknout nové a jak ovlivní podnikatelské prostředí? Myslím, že Vaše podnikatele čeká velmi náročné 
období. 
  
JBK: Objevili jste nějaká slabá místa ať již v manažerských dovednostech či podnikatelské filozofii? 
  
Haydn: Myslím, že manažerské dovednosti a přístupy jsou v České republice stejné jako v USA.  
  
Hope: Potvrdila jsem si, že Česká republika je rozvíjející se ekonomikou  a že zde vzniká řada nových 
podnikatelských příležitosti. Řadě podnikatelů a manažerů však stále chybí jasná vize jejich společnosti, která by 
je posunula do „vyšší ligy“.  V jedné společnosti jsme například manažerům  navrhli, aby se spojili formou 
asociace nebo koalice s dalšími profesionály ze svého oboru, aby měli větší vyjednávací sílu pro jednání 
s dodavateli. Z odpovědi manažera jsme jasně nabyli dojmu, že toto pro něj není správná cesta, nevěří v přínos 
takového kroku. V jiné společnosti jsme doporučili, aby nabízeli certifikované programy vzdělávání, které by 
účastníkům školení dávali kredit odborníka v daném oboru a mohl by pak školit další zaměstnance ve své 
organizaci. Tento návrh také nepadl na úrodnou půdu. 
  
Bob: Při setkáních zejména v menších firmách jsem často postrádal vizi a strategii. Strategii, co dělat, když náš 
trh již neroste “automaticky”? Jak přežít ve chvíli, kdy se trh zmenšuje? Jak být o krok napřed, co je přidanou 
hodnotou pro zákazníky nyní a v budoucnu? Jak být konkurenceschopný i v mezinárodním měřítku?  
Jen: Na naše  setkání byli manažeři vždy velmi dobře připraveni. Moje zkušenosti v podnikání mne vedou k tomu, 
abych se neustále dívala na možná zlepšení a zejména na zvýšení efektivnosti. V praxi to může znamenat “vyjít ze 
své pohodlné zóny a zavádět nova pravidla ať se již týkají platebních možností, nových myšlenek a jiných metod 
podporujících podnikání, prostě nezůstat jen u referencí a uvažovat o nových podnikatelských možnostech. Z 



 
 

 

cardmag no 4/09                                                                                                60                                                                                           © prosinec 2009         

 

 

 

našich zkušeností mohu doporučit  optimalizaci zdrojů, networking, partnerství mezi různými firmami, které 
rozšiřuje klientskou bázi a vztahy. Také to například znamená jít se svým podnikáním mimo hranice Prahy a 
možná i České republiky. 
  
Robert: Přesto, že jsme navštívili řadu firem, ve kterých majitelkou či ředitelkou byla žena, myslím, že s 
globalizací dojde k dalšímu nárůstu žen v podnikání. 
  
JBK: Častým tématem Vašich rozhovorů bylo také hledání nových klientů. Co funguje velmi dobře ve 
Vaší ekonomice podnikání a doporučili byste českým podnikatelům? 
  
Hope: Networking a přímá doporučení jsou vždy velmi silnými nástroji při hledání nových klientů. Proto být 
členem profesních asociací v naší ekonomice znamená získávat body a přístup k novým klientům. Pro členy 
asociací to také znamená příležitost porovnávat a sdílet své zkušenosti  a zároveň možnost vytvořit koalici, která 
má vždy větší vyjednávací sílu.   Řada našich firem se snaží také do svého oboru zavést podnikatelské standardy, 
které umožňují lépe sladit  očekávání trhu a zákazníků a podnikatelské nabídky. 
  
Haydn:  Při vyhledávání nových klientů je dobré se podívat za hranice svého regionu.  
  
Jen: Velmi dobře funguje také organizace akcí typu business to business.  Další možností je pravidelně sledovat 
zápisy nových firem, zejména zahraničních, do obchodního rejstříku a nabídnout jim své služby. Nové firmy s 
sebou do regionu přivádí další své partnery, nové obchodní příležitosti se takto vlastně znovu “síťují”. Znamená to 
investici, zejména časovou, která se ale jednoznačně vyplatí.   
  
Robert: Většina našich podnikatelů při hledání zahraničních klientů spolupracuje s Americkou obchodní komorou 
nebo obchodními odděleními při ambasádách. Vaši podnikatelé mohou využívat  obdobné organizace a instituce. 
Znát zemi a podnikatelské zvyklosti je pro úspěšné podnikání nutnost.  
  
Bob: Firmy musí být připraveny vstoupit na globální trhy. Místní trh je z dlouhodobého pohledu příliš malý. 
  
JBK: Jedním ze zlatých pravidel, které jste zmínili, je nutnost velmi dobře znát své cílové trhy a 
zákazníky. Jak z tohoto pohledu vnímáte Českou republiku? 
  
Hope: Za tak krátkou dobu je velmi těžké dělat nějaké závěry. Určitě bych ale firmám, které chtějí podnikat v 
zahraničí,  doporučila kontaktovat univerzity - často mají zpracované zajímavé studie o jiných teritoriích a typech 
zákazníků a zabývají se interkulturními rozdíly. 
  
Haydn: V Americe každý den vznikají nějaké novinky - ať se již jedná o technologie, inovace, formy podnikání, 
protože americký trh je mnohem větší než Váš. Vaši podnikatelé se snaží o totéž. Důležité je také pochopení 
Vašich klíčových obchodních partnerů - Německa a Rakouska . 
  
Robert: Myslím, že naši I Vaši podnikatelé se musí stále hodně učit o podnikání v různých kulturách. Vnímám zde 
na obou stranách určité nedostatky jak v lepším pochopení interkulturních rozdílů, tak v jejich přijetí. Nové 
společnosti pracují v prostředí více kultur. Zároveň vznikají nové obchodní komunity, zakládané lidmi z jiných 
zemí, kteří v našich zemích žijí. Je to pro nás “starousedlíky” nová věc, ale nemůžeme nad tím zavírat oči. Někdy 
se stačí jen podívat na strukturu malých podnikatelů v okolí Vašeho bydliště nebo na strukturu dětí v základních 
školách. Zahraniční komunity jsou větší než si myslíme a ovlivňují i Vaše podnikatelské prostředí.  
  
Jen: Všichni lidé, se kterými jsem měla možnost se setkat, byli velmi milí, přátelští a otevření. V prezentacích a 
diskusích zaznělo také téma pracovníků a podnikatelů jiných národností např. vietnamské komunity v České 
republice. Myslím, že toto téma není Čechy ani podnikateli plně doceněno. 
  
Bob: Zmiňujete pouze jedno ze zlatých pravidel,  je jich celá řada a je potřeba je správně kombinovat. Existuje 
mnoho rozdílů mezi mojí domovskou zemí, Švýcarskem, Amerikou, kde nyní žiji a studuji a Českou republikou, 
kde také podnikám. Na Vaší zemi si kromě historie cením zejména schopnost se rychle učit a  adaptovat se na 
nové situace a změny. Zároveň máte obrovskou znalost zemí bývalého východního bloku a mám pocit, že toto 
nevyužíváte jako jednu ze svých konkurenčních výhod.  
  
JBK: jako zákazníci jste také navštívili banky a určitě jste používali platební karty. Jaká to pro Vás 
byla zkušenost?  
Hope: Já jsem byla trochu zaskočena, když jsem chtěla použít určitou kreditní kartu a obchodník mi řekl, že tuto 
kartu nepřijímá a to z důvodu poplatků spojených s použitím této karty. Říkám trochu zaskočena, protože mám 
podobnou zkušenost ze své poslední cesty ke Středozemnímu moři – stejná karta byla odmítnuta z podobných 
důvodů. Tohle je nepříjemná realita pro kreditní společnosti, stále více obchodníků bude jejich karty odmítat. 
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Haydn: Jediný skutečný rozdíl byla nutnost  vyměnit dolary na koruny J. 
  
Robert: Většina českých obchodníků neakceptovala kreditní karty American Express, možná jsou poplatky AMEX 
příliš vysoké, jinak jsem nezaznamenal žádné rozdíly oproti Americe. 
  
Jen: Pro mne bylo velmi příjemným zjištěním, že máte širokou síť MACů (bankomatů)  a že jejich obsluha je 
jednoduchá i pro cizince. Některé restaurace a obchody nepřijímaly bankovní karty. Pro mne jako Američanku se 
stalo již zvykem nenosit u sebe hotovost, ale pouze bankovní kartu – a používám ji  všude. Bylo příjemné, že 
některé obchody uváděly ceny v dolarech i korunách. 
  
JBK: a co naše služby  - obchody, hotely, taxi ….?  
  
Bob: Všichni byli velmi přátelští a otevření. 
  
Hope: U nás je zvykem spropitné a to ve všech typech služeb; myslím, že u Vás, kromě restaurací se spropitné 
neočekává.  Se všemi službami u Vás jsem byla spokojená, mám jen dobré zkušenosti. 
  
Haydn: Zdá se, že Češi jsou vzdělanější, ochotni pomoci a mají více respektu vůči ostatním.  Obsluha 
v restauracích byla velmi rychlá. Myslím si, že kvalitní servis a vztahy se zákazníky jsou tím základním rozdílem 
mezi společnostmi a odlišují úspěšné a průměrné společnosti. 
  
Jen: Zaměstnanci hotelu, ve kterém jsme bydleli, byli skvělí - přátelští, profesionální, s výbornými komunikačními 
schopnostmi, rychlí, hovořili několika jazyky – řekla bych, že na řadě míst USA nenajdete takovou kvalitu služeb. 
A navíc nám vždy velmi ochotně pomohli a poradili. Myslím, že Vaše země může vytěžit více ze své krásy a 
historie a přilákat více turistů. Chce to ale propojit historické a cestovní kanály, myslím tím televizní, knihy a 
publikace o historii a cestování a představit Českou republiku novým skupinám zákazníků. 
  
JBK: Jakou si z této cesty odvážíte  nejcennější manažerskou zkušenost? 
  
Hope: Zápal a nadšení pro věc, pro svoje podnikání - to bylo skutečně nakažlivé, i když jsme se také setkali s 
manažery, kteří neviděli příliš za svůj současný horizont.  Česká republika má bohatou historii a  tradici, lídři 
s jasnou vizí otevírají dveře, které Vám byly dlouho zavřeny a přinášejí do země nové výzvy a příležitosti růstu. 
Věřím, že je před Vámi zajímavá doba. 
  
Haydn: Tato cesta pro mne je velkým zážitkem. Měl jsem možnost poznat část Vaší historie a kultury, moderní 
výrobní a montážní závody. A setkání s manažery mi přineslo informace  o celkovém klimatu v České republice - 
od vlády, investiční politiku, ekonomiku, podnikání a zároveň jsem měl možnost se setkávat s lidmi na všech 
veřejných místech.  
  
Robert: Obdivuji české manažery, protože jsou vystaveny výzvám, které s sebou přináší nová ekonomika a 
zároveň výzvám ve svých vlastních společnostech. Globalizace, příliv zahraniční konkurence, interkulturní otázky, 
sociální prostředí - čeští manažeři se musí nejen učit novým konceptům, ale musí se učit jak pracovat v prostředí 
trvalých změn, v prostředí zcela nových podnikatelských podmínek. 
  
Jen: Pro mne byly zajímavé všechny prezentace a informace, zejména informace o zahraničních investicích do 
České republiky, bankovním systému včetně predikcí do budoucna, informace o celkovém daňovém zatížení, 
úspory jako jedna z důležitých hodnot ve Vaší zemi - to vše jsou pro mne  velmi cenné informace. 
  
JBK: A Vaše nejzajímavější osobní zkušenost?    
  
Hope: Myslím, že v Americe bych nikdy neměla možnost jít na 
jazzový koncert, který se konal v katolickém kostele v židovské 
čtvrti …. 
  
Haydn: Váš systém městské hromadné dopravy je skutečně 
velmi dobře propracován. 
  
Robert: Zamiloval jsem si Vaši středoevropskou kuchyni 
s příměsí maďarské, polské a německé. Češi působí jako 
uzavření a navenek může vypadat, že jsou chladní a neosobní. 
Na rozdíl od Američanů si hlídají svoje soukromí a svůj osobní 
prostor.  
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Jen: Vaše země má bohatou historii a je nádherná. Na Vašem místě by mi ale trochu dělala starost struktura 
vlastnických vztahů, mám na mysli zejména strukturu zahraničních investic do Vaší země. 
  
Bob: Když jsem si uvědomil, že Vaše  země prodala kousek po kousku svá „aktiva“ cizím společnostem, zejména 
německým a rakouským), trochu mne zamrazilo. Myslím, že pokud to tak půjde dál, může být ohrožena Vaše 
národní identita. Také podpora zahraničních investice ze strany vlády a vládních organizací je pro mne velkým 
otazníkem. Jsem přesvědčen, že je čas začít podporovat menší společnosti a investice menšího rozsahu. 
  
JBK: Děkuji Vám za rozhovor, Vaše myšlenky a náměty k zamyšlení.  
 
 
Jeanne Bočková Kašpaříková  
 
Konzultantka a kouč pro strategické poradenství, management consulting, marketingovou komunikaci a firemní 

obchodní rozvoj. Její specializací je řízení workshopů  a facilitovaných 
setkání v oblasti firemních strategií, podnikatelských záměrů, obchodu a 
marketingu. Jeanne říká, že filozofie vlastníka/ podnikatele, strategie firmy a 
marketingová komunikace musí jít ruku v ruce a proto záměrům  klienta „dodává 
duši“ - ať již formou celkové marketingové a komunikační strategie, přípravou 
firemních akcí a prezentací, sloganů, webových prezentací či  firemních materiálů, 
názvů nových produktů nebo způsobů, jak propojit hodnoty firmy s nabídkou pro 
zákazníky. 
 

Do projektů přináší kreativní a zároveň koncepční  a systematický přístup k obchodním a podnikatelským 
myšlenkám, posuzování všech věcí, projektů v širším kontextu. Pracuje s organizacemi i mimo klasickou 
podnikatelskou sféru. V současné době spolupracuje v oblasti webové a marketingové komunikace se 
společnostmi Expertis Praha a Ingenico CZ.   Od srpna 2009 je členkou redakčního týmu cardmag. 
 
Jeanne Bočková Kašpaříková, e:jeanne@strategic.cz 
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PODPORUJEME 
Písek, říjen 2009 - Ve dnech 8.-11.10.2009 proběhl 9. ročník Mezinárodního filmového festivalu studentských 

filmů Písek 2009. Festival pořádá Soukromá vyšší odborná škola filmová 
s.r.o. a Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku ve spolupráci s 
městem Písek, pod záštitou primátora 
hlavního města Prahy Pavla Béma, za 
podpory ministra kultury Václava 

Riedlbaucha a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Generálním partnerem je TV Nova, jedním z mediálních 
partnerů festivalu je odborný magazín cardmag. Partnerem a dodavatelem oficiálních akreditačních karet festivalu 
byla společnost ABnote Czech, partnerem a dodavatelem akreditačního a 
registračního systému byla společnost Globit CZ. Festival se již delší dobu 
těší přízni sponzorů a lidí z branže. Kromě sponzorských zástupců se ho tak 
zúčastnili například F.A.Brabec, Petr Brukner, Eva Zaoralová, Pavel Bém, Jan Jíra, Jaroslav Kučera a celá řada 
dalších, kteří byli zvědavi na nové studentské filmové talenty. 
  
Odborná mezinárodní porota ve složení Antonio Riestra, Galina Poppová, Yasmine Nowak, Andrzej Jaroszewitz a 

Daniel Boyd ocenili následující filmy: Cenu KODAK Vision získal izraelský tvůrce Asif Saban 
za film Mapping, Cenu společnosti Universal Production Partners převzala Zuzana Zubová 
za film 3 dny. Ředitel píseckých filmových škol Miloň Terč předal Cenu Vladany Terčové 
indickému režisérovi Chetanu Raghuramovi za film Rebello. Porota ocenila Cenou Pražské 
vědecko‐technické společnosti za nejlepší technické ztvárnění film Ah, man pro korejského 
režiséra Lee Seung‐hee. Cenu za nejlepší hraný film obdržel snímek Harratus (Obsession) 
estonského režiséra Andrewa Bonda. Cenu za nejlepší dokumentární film získala režisérka 
z Velké Británie Heidi Liane Hasbouck za film Where the Mind is Without Fear a Cenu za 
nejlepší animovaný film osobně převzala Veronika Szemlová, režisérka filmu Opustíme 
vzory. Porotě však nestačily soutěžní kategorie a tak se rozhodla, že udělí mimořádné 
ocenění dalším filmům, které si je zasloužily. Cenu poroty tak získal Maciej Jurewitz za 
svůj snímek Dlonie (Hands), zvláštní uznání za režii patří Muriel d'Ansembourg z Velké 

Británie, která soutěžila s filmem Play. Zvláštní uznání za odvahu a 
úctu k osobnosti získal někdejší student píseckých filmových škol 
režisér Tomáš Elšík za svůj dokument Adam. A konečně Grand Prix‐
hlavní cenu festivalu, cenu Václava Kršky, která je navíc doplněna 
peněžním darem ve výši 50 000,‐Kč od města Písku získal Lee Jong‐
Woo za film My Dear Childlike Cinderella. Celým večerem provázel opět 
Vojta Kotek, tentokráte za hudebního doprovodu Píseckého komorního 
orchestru a Okamžitého filmového orchestru pod vedením Varhana 
Orchestroviče Bauera. Za jeho doprovodu Vojta Kotek „vyrapoval“ 
partnery festivalu. Na závěr večera byl promítnut vítězný film My Dear 
Childlike Cinderella.  
  
čtvrtek 8.10. - den první. Ve čtvrtek odpoledne proběhly dva 
workshopy ‐ první s Milanem Caisem na téma hudební klipy. Cais v 
úvodu představil DVD Nanotour, které spolu se svou skupinou TataBojs 
připravil v roce 2004. V druhé polovině se s návštěvníky podělil o 
nejzajímavější videoklipy jeho oblíbeného režiséra Michela Gondryho a 
na závěr pro zpestření pustil klip Whip It skupiny Devo, která je prý 
pro TataBojs důležitou hudební inspirací.  
  
Následoval druhý workshop s Milanem Krumlem a Michalem 
Wondreysem na téma: "Jak se dělá sitcom". Řeč byla o tom, jak se 
světová situační komedie vyvíjela, jaké byly její zásadní milníky, proč 
se mění témata a proč je riskantní, ale levnější přidávat umělý smích 
dle potřeb scénáristů bez znalosti reakcí skutečného publika. Dále se pak hovořilo o tom, proč britské publikum 
nepřijímá americký model sitcomu a naopak, či o významu prvních dvou minut sitcomu, na kterých je závislý 
zájem diváka. Dále se návštěvníci dozvěděli o Comebacku, jakožto prvnímu úspěšnému sitcomu pro obecného 
diváka na českých televizích, jak vlastně probíhá realizace a o jaký model sitcomu se v tomto případě jedná. Na 
závěr poněkud zmírněné motto Michala Wondreyse: Dělat srandu není sranda.  
  
Pátek 9.10. - den druhý V pátek odpoledne proběhla beseda s Davidem Hýskem o zvukové dramaturgii v 
dokumentárním filmu. Pan Hýsek na ukázkách ze svých vlastních prací dokazoval, že při tvorbě dokumentu není 
nutno použít pouze čistě syrový zvuk, jen zaznamenanou realitu. Stylizace zvuku může film posunout na daleko 

Vojta Kotek         foto roman kotlán, cardmag © 2009 
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umělečtější úroveň a stylizace zvukové složky dokonce na diváka působí lépe, než zvuk neupravený. Dále byla řeč 
o spolupráci s Varhanem Orchestrovičem Bauerem, o tvorbě Českého snu či o osobní zkušenosti s šamanskou 
medicínou.  
  
V podvečer se v Kavárně U Vavřiny konala beseda s Phillipem L. Seegerem. Phillip Seeger v angličtině besedoval s 
návštěvníky o nutnosti a důležitosti fáze příprav před natáčením. Ve fázi příprav je nutno vybrat štáb, který musí 
odpovídat dle schopností a názorů celkovému pojetí projektu, v dostatečném předstihu je třeba vybrat obsazení 
(ačkoli u Hostelu 2 to tak nebylo), vybrat prostředí vhodné k natáčení či kontaktovat hudebníky. Velkou výhodou 
je před natáčením připravit obrazový scénář, aby každý člen štábu věděl, jak má záběr vypadat. Ale i přesto 
scénář není vytesán do kamene. Je nutno být flexibilní a otevřený nápadům, které vzniknou přímo na place. 
Vyjádřil také (nejen) svůj názor na situaci české kinematografie, které chybí zakázky a peníze ze zahraničních 
projektů. Bez úpravy legislativy sem zahraniční tvůrci jezdit nebudou, jelikož už nejsme výhodným místem k 
natáčení. Na závěr návštěvníkům předvedl ukázky ze svých prací, včetně snímku Pirates of the White Sands, ke 
kterému v roce 2005 napsal scénář.  
  
Sobota 10.10. - V Palackého sadech mohli diváci zhlédnout divadelní představení "Zvířátka hrají divadlo" v 
podání hereček pražské DAMU Johany Vaňousové a Jany Kollertové. Obě představitelky svým velice osobitým a 
originálním humorem nebavily pouze přítomné mladší diváky, ale především ty dospělé. Jen škoda, že jejich 
"nejlepší červená karkulka v dějinách divadla" nemohla trvat ještě o něco déle. V sobotu v podvečer proběhl v 
Kavárně U Vavřiny workshop se zástupci občanského sdružení In.dust. Toto sdružení se snaží vytvořit komplexní 
databázi českých a slovenských videoklipů, zároveň se snaží o aktivní spolupráci se samotnými tvůrci. David Spáčil 
alias "Havran" a L.P.Fish návštěvníkům ukazovali různorodý výběr těch nejzajímavějších klipů z Polska, Maďarska, 
Slovenska a Česka. K vidění byly klipy od polské kapely Skalpel, zpěvačky Marii Peszek, skupiny Bajzel, za 
maďarské hudebníky například alternativní Magashegyi Underground, Anima Sound System či kapela Hangmas, 
jejichž klip režíroval český tvůrce Šimon Šafránek. Slovenské kousky zastupovala Zuzana Homolová, skupiny 
Longital či Noisecut. V kapli sv.Trojice workshop Varhana Orchestroviče Bauera o filmové hudbě.  

Zleva na snímku Daniel Boyd -USA, Lenka Kotlánová -guest service a Antonio Riestra -Mexico                                  foto roman kotlán, cardmag © 2009 
  
Varhan Orchestrovič Bauer hovořil o důležitosti opakování hudebního tématu ve skladbě, o tom, že pro skladatele 
spočívá kouzlo filmové hudby ve větším množství možností kombinací nástrojů a také v tom, že má možnost 
komponovat jak heavy metalovou hudbu, tak i gregoriánský chorál. Na názorných ukázkách předváděl, jak lze 
stejné hudební téma obměňovat dle nároků scény či žánru, návštěvníci tudíž měli možnost porovnat jednu 
skladbu v provedení klidné melodie, rytmického reggae, hudebního podkresu komedií 30.let, dramatického 
provedení evokující povodeň, či dokonce verzi v Mozartově stylu. Dále návštěvníkům vysvětloval, že pro diváka je 
velice zásadní hudba v úvodu filmu, která musí být intenzivní pro úspěšné vtažení do děje. Na závěr byl 
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představen mladý začínající skladatel symfonické filmové hudby Petr Macháně a živá ukázka z jeho práce. Letošní 
festival prokázal vysokou návštěvnost, zejména z řad studentů středních škol a prokázal stoupající zájem o 
studentské zahraniční, ale i české filmy. Fotoreportáž z akce naleznete na www.cardmag.cz , více info o 
letošním ročníku naleznete na www.filmfestpisek.cz. 
 
cardmag | rk | petr smyczek | tiskové oddělení 9.MFSF Písek 2009  
 
P.S. Pro mne osobně byly dny strávené v Písku mezi studenty filmových škol velkou inspirací a příležitostí 
k porovnání současné úrovně českého studentského filmu s produkcí ze zahraničí. Bylo příjemným zjištěním, že 
mladá generace z různých zemí, z různých kultur umí nalézat nové silné příběhy a dokáže zakomponovat své 
vidění světa do zajímavých souvislostí. 3 dny strávené v Písku byly balzámem na duši a odpočinkem od 
každodenních nesmyslných, arogantních a v podstatě velmi ubohých principů chování a morálky naší „politické a 
společenské elity“. 
  
roman kotlán, cardmag  

generální partner 

partneři 
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TÉMA 
Anketa na téma Contactless 
 
O čem a jak „český trh“ přemýšlí a uvažuje Vám budeme zprostředkovávat v magazínu cardmag krátkými 
anketami s otázkami a odpověďmi na vybraná témata, která s kartami více či méně souvisí. Přejme si, aby reakce 
oslovených byly zajímavé, inspirující … a proč ne různé :-) 
 
V podzimním čísle jsem položil 4 otázky k oblasti contactless 
 

1. Co pro Vás znamená výraz contactless?  
2. Cítíte ve výrazu contactless něco co by mohlo znamenat příležitost? 
3. Dokázali byste a pokud ano, tak jak, komunikovat trhu sdělení, které by jasně a krátce ozřejmilo  
    co je skryto pod názvem contacless? 
4. Chtěl (a) byste se podílet na realizaci projektu contacless na trhu a kdy? 
 

Otázkami z oblasti contactless byli dotázáni : František Jungr z Unicredit Bank; Sirus Zafar z KB; Karel Kadlčák a 
Marie Hešnaurová z ČS, Milan Řezníček ze Citi Bank, ... a Miloslav Kozler z VISA EU, Pavel Javorský z MasterCard 
Europe. 
 

1. Co pro Vás znamená výraz contactless?  
 

František Jungr, Unicredit Bank : Příležitost. Je to podle 
mého názoru nová možnost jak upozornit na karty ve spojení 
s novou bezkontaktní technologií. Contactless pro mě znamená 
krok v evoluci směrem k platbě mobilními telefony a nebo čipem 
pod kůži či jinou alternativou, kterou dnes vídáme ve scifi 
filmech. 
 

Sirus Zafar, KB : Něco chladného, neosobního. 
 

Karel Kadlčák, ČS : Contactless pro mne znamená určitou 
naději, že máme konečně k disposici něco, co nás může opravdu 
výrazně posunout ke cashless. Zatím se tento posun přes 
všechnu snahu a proklamace fakticky nedaří. 
 

Marie Hešnaurová, ČS : Contactless - v poslední době velice frekventovaný výraz v kartovém businessu. Pro 
mě znamená nastupující moderní technologii,  která přináší rychlý a pohodlný způsob platby. 
 

Milan Řezníček, Citi Bank : Nesahat, nedotýkat se. 
 

Miloslav Kozler, Visa EU : Někde realita u nás přešlapování. Ale určite budoucnost, rychlost a pohodlí, už žadné 
drobnépo kapsách. Městská doprava bude aplikací, která přinese potřebne počáteční objemy. 
 

Pavel Javorský, MasterCard Europe : Napadají mě slova Hopeless Topless Homeless, Priceless (volně 
přeloženo Beznadějná polonahá dívka bez domova, k nezaplacení). A teď vážněji, je to synonymum pro rychlost a 
nový platební komfort. 
 

2. Cítíte ve výrazu něco co by mohlo znamenat příležitost?  
 

František Jungr, Unicredit Bank : Rád vidím příležitost ve všem a tohle není výjimka. Je to příležitost pro 
banky, český trh a klienty. Banky aby klientům nabídli něco nového a „sexy“ co je zaujme, pro český kartový trh, 
aby se v rámci finanční „krize“ znovu rozhýbal a pro klienty a by mohli platit rychleji, pohodlněji a jednodušeji, 
prostě sexy  
 

Sirus Zafar, KB : Pokud se bavíme pouze o výrazu "contactless", tak spíše ne. Možná pro někoho, kdo vyznává 
virtuální svět nebo je naprostý introvert to může znamenat příležitost :-) 
 

Karel Kadlčák, ČS : Výraz sám moc příležitost či vůbec cokoli pozitivního ve mně neevokuje, z podstaty mi zní 
spíše negativně, ale slovo kontakt zase naopak působí pozitivně a tedy snad právě kontakt mezi vydavateli a 
akceptujícími subjekty by mohl přinést motivaci a příležitost, jak to rozjet.  
 

Marie Hešnaurová, ČS : Tato technologie otevírá kartám nový prostor pro uplatnění -  všude tam, kde dnes 
dominuje hotovost. Jedná se zejména o platby nízkých částek. Takže nová obchodní příležitost je to bezesporu, 
říká se jí dost tvrdě "Boj s hotovostí". 
 

Milan Řezníček, Citi Bank : Zkusit si sáhnout, dotknout se  
 

Miloslav Kozler, Visa EU : Příležitost je to hlavně v oblastech, kde se tradičně karty nepoužívají, ale kam 
chodíme velmi často, trafiky, noviny, káva, rychlé občerstvení. Některé z těchto míst karty standardně nepřijímají, 
protože jim připadá pomalá. Contactless to změni. 
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Pavel Javorský, MasterCard Europe : Je to příležitost dát placení kartami nový rozměr, vnímavě vyjít vstříc 
potřebám zákazníků s využitím moderní technologie. 
 

3. Dokázali byste a pokud ano, komunikovat trhu sdělení, které by jasně a krátce ozřejmilo co je 
skryto pod názvem contacless?  
 

František Jungr, Unicredit Bank : Jedná se o technologii, která umožňuje platit platební kartou ještě rychleji a 
pohodlnění než do teď a to bez dotyku a při zachování potřebné bezpečnosti. Zní to jako utopie … 
 

Sirus Zafar, KB :  Kdybych měl komunikovat bezkontaktní platby, pak bych se držel z mého pohledu mnohem 
výstižnějšího označení "Touch and go". Dovedu si představit krásná marketingová ztvárnění. Současná "human" 
komunikační strategie KB k tomu přímo vyzývá :-) I český překlad je naprosto srozumitelný - Dotkni se a jdi. Zní 
to hezky a pochopí to každý. Při migraci na klasické EMV karty jsme na českém trhu udělali chybu. Migrovali jsme 
na "EMV karty", což bylo pro trh naprosto nesrozumitelné, nic neříkající. Například UK zvolila  mnohem výstižnější 
termín pro EMV a to "Chip and PIN". Tomu rozumí každý - když čip, tak s PINem. Měli bychom se poučit a uchopit 
příležitost bezkontaktních plateb nejen technicky, ale zejména marketingově. 
 

Karel Kadlčák, ČS : Nedokázal, tedy zkoušel jsem to, ale nic mne nenapadlo. Asi komunikace s trhem nebude 
moje parketa 
 

Marie Hešnaurová, ČS : Karta umožňující contactless platby ponese specifický znak symbolizující tuto 
technologii . Ještě k tomu můžeme dodat: "Nelovte mince  po kapsách, plaťte kartou - rychle, pohodlně, 
bezpečně!" Určitě k tomu společně vymyslíme i krátký slogan  typu "wave and pay", který bude srozumitelný pro 
český trh. Ale nechám to marketingovým specialistům. 
 

Milan Řezníček, Citi Bank : pro odpověď bych volil tento piktogram … 
 

Miloslav Kozler, Visa EU : Platba dotekem (jako obrázek bych použil krásnou ženu a někde na jejím nahém těle 
vhodně položenou kartu, technicky to ale nezvládám :-) 
 

Pavel Javorský, MasterCard Europe : žádný PIN a žádný podpis contactless platba stačí přiložit a jít 
 

4. Chtěl (a) byste se podílet na realizaci projektu contacless na trhu a kdy?  
 

František Jungr, Unicredit Bank : Pro každého kdo dnes pracuje v oblasti platebních karet je toto téma 
zajímavé a lákavé, je to něco nového, něco zajímavého, co může náš svět (kartový svět), ale i nás samotné 
posunout kupředu.  
 

Sirus Zafar, KB : Do projektu zavádění další generace platebních karet/platebního řešení bych se určitě podílet 
chtěl a doufám, že budu. 
 

Karel Kadlčák, ČS : Chtěl bych a to co nejdříve, ale nevím, nevím jestli se zadaří … 
 

Marie Hešnaurová, ČS : Ano, už se na to těším. Chtěla bych začít co nejdřív, ale ještě je třeba rozlousknout 
dost tvrdý oříšek, a tím je profitabilita 
 

Milan Řezníček, Citi Bank : Teď vážně. Technologie a její možnosti jsou určitě velmi zajímavé a nabízejí 
spoustu příležitostí k využití. Určitě bych se na jejich zavádění rád podílel. Otázkou je, zda jsme v tuto chvíli 
schopni najít obchodní model, na zaklade kterého by mohl byt takový projekt schválen a realizován. Obávám se, 
ze zejména vzhledem k vysokým nákladům zatím nikoliv. 
 

Miloslav Kozler, Visa EU : Urcitě bychom se rádi podíleli jak na rozvoji trhu v oblastech  uvedených v otázce 2 
tak na přepravních aplikacích. Sjednocení veřejné dopravy v celé zemi a Evropě a platba za dopravu platební 
kartou ať jste kdekoliv je pritažlivá představa. 
 

Pavel Javorský, MasterCard Europe : Ano, je to má priorita. Jsme připraveni pomoci každému reálnému 
PayPass projektu. Ihned. 
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CARD ACADEMY 
SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

více na www.pcistandard.cz 

partner rubriky 

Compromise 
Narušení 

Též „ohrožení dat” nebo „narušení dat.” Proniknutí do počítačového systému, 
kde je podezření na neoprávněné odhalení/zcizení, změnu nebo zničení dat 
držitele karty. 

Console 
Terminál 

Monitor a klávesnice umožňující přístup a řízení serveru hlavního počítače 
v síťovém prostředí. 

Consumer 
Spotřebitel Jednotlivec nakupující zboží, služby nebo obojí. 

Cryptography 
Kryptografie 

Matematická a počítačová disciplína zabývající se zabezpečením informací, 
zejména kódováním a autentizací. V bezpečnosti aplikací a sítí jde o nástroj 
kontroly přístupu, utajení a integrity informací. 

Database 
Databáze 

Strukturovaný formát pro organizování a udržování snadno získatelných 
informací. Jednoduchými příklady databází jsou textové a kalkulační tabulky. 

Database Administrator 
Správce databáze Též „DBA.” Osoba zodpovědná za řízení a správu databází. 

Default Accounts 
Počáteční účty 

Přihlašovací účet předem definovaný v systému, aplikaci nebo zařízení a 
umožňující prvotní přístup, když je systém poprvé uveden do provozu. 

Default Password 
Počáteční heslo 

Heslo ke správě systému nebo obslužným účtům předdefinované v systému, 
aplikaci nebo zařízení; obvykle spojeno se počáteční (standardním) účtem. 
Počáteční (Standardní) účty a hesla jsou zveřejňována a dobře známa a tudíž 
je lze snadno uhodnout. 

Degaussing 
Demagnetizace 

Též „demagnetizace disku.” Proces nebo technika demagnetizující disk tak, že 
jsou všechna data na něm uložená trvale zničena. 

Disk Encryption 
Kódování disku 

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro kódování všech dat 
uložených na zařízení (např. pevný disk, flash disk). Alternativně se ke 
kódování obsahu specifických souborů nebo sloupců používá Kódování na 
úrovni sloupce nebo Kódování databází na úrovni sloupce. 

DMZ 

Zkratka pro „demilitarizovanou zónu” (DeMilitarized Zone). Fyzická nebo 
logická podsíť nebo hostitelský počítač poskytující další stupeň zabezpečení 
interní privátní síti organizace. DMZ doplňuje další stupeň zabezpečení mezi 
Internetem a interní sítí organizace, takže zvenčí je přímý přístup pouze 
k zařízením v DMZ, nikoliv k celé interní síti. 

DNS 
Zkratka pro „domain name system” (systém názvu domény) nebo „domain 
name server” (server názvu domény). Systém, který ukládá informace spojené 
s názvy domén v databázi distribuované na sítích jako je například Internet. 

DSS Zkratka pro „Data Security Standard” (Standard bezpečnosti dat) a též „PCI 
DSS.” 

Dual Control 
Duální kontrola 

Proces využití dvou nebo více samostatných subjektů (obvykle osob) 
operujících ve shodě za účelem ochrany citlivých funkcí nebo informací. Oba 
subjekty shodně zodpovídají za fyzickou ochranu materiálů zahrnutých do 
citlivých transakcí. K přístupu ani k užívání materiálů (např. kódovacího klíče) 
nemá samostatně přístup žádná jednotlivá osoba. Pro manuální generování 
klíče, sdělování, stahování, ukládání a získávání duální kontrola vyžaduje 
rozdělení znalosti klíče mezi subjekty. (Viz též Rozdělení znalostí.) 
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GALERIE REKLAMY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

partner rubriky 

Mirador del Alto “Music & Gastronomy” - 2009 
 Source: Adsoftheworld, 

 Agency: Unitas RNL Santiago (Chile)     

Osram Car Headlights Bulbs – 2002  
 Source: Cannes Archive Online  

 Agency: Ogilvy & Mather Frankfurt Germany  

Playboy “Guys, pray for rain” – 2002 
 Source: Cannes Archive Online  

 Agency: Rempen & Partner (Germany)  

Slim Fast – 2004  
 Source: New York Adv Festivals - Silver Medal!   

 Agency: McCann Erickson Berlin (Germany)  

LESS ORIGINAL Heineken – 2001 
Source:  Cannes Archive Online, 
Agency: J.Walter Thompson (Netherlands) 

cardmag l rk l převzato ze zahraničních zdrojů l www.joelapompe.net  
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KALENDÁŘ AKCÍ 

 

 

 

Termín Název akce  Místo  Pořadatel/registrace 

7. - 9. 12.09 3rd Prepaid Cards 2009 
Three-Day Conference 

Trump International Beach 
Resort 

Miami, Florida 

www.prepaid-
conference.com 

26. - 27.1.10 Anti Money Laundering 2010 Praha Praha  
Diplomat 

IIR 
www.konference.cz 

24. - 26.2.10 European Card Acquiring  Berlin Empiria 

15. - 16.3.10 CEE Card Markets Conference  Budapest SMI 

23. - 24.3.10 The Global Commercial Cards and 
Payments Summit  New York City Commercial Payments Int. 

www.      .cz 
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