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EDITORIAL …  
 
 
 
 
 
Čtyři světové strany a selský rozum 

  

V posledních desetiletích jsme velmi často díky ideologii vnímali slova jako levice a pravice, dovolíte-
li, východ a západ. Odtud jsme povětšinou byli nuceni pasivně přijímat resp. jali se aktivně přebírat 
různé ideologie. Z východu obvykle socialistické potažmo komunistické a rovnostářské, ze západu 
zase ideologie moci a peněz, ideologii arogantních a všemocných. Možná je čas si uvědomit, že 
existují i jiné strany, např. jih a sever. Z jihu není neobvyklé čerpat inspiraci v životním stylu, z 
prosté radosti ze života, z emocí, ambientu, z krásy slunečných dní. Ze severu je možné čerpat 
smysluplnost a uvědomělost v činnosti, schopnost žít v rovnováze s přírodou a významnější zapojení 
fenoménu vzdělanostní společnosti.  
  

Jednoduše řečeno je důležité nezbláznit se z těch různých pseudo nařízení evropských či 
nadnárodních struktur, snah evropských komisařů a institucí po konformitě a jednotě všeho. Je 
nejvyšší čas přestat se bát, je čas ukázat, že jsme jiní, zajímaví, kulturní a vzdělaní, ale hlavně 
svobodní !! Jedině svoboda člověku poskytuje prostor pro vzdělání, inovaci, rozvoj a posilování 
schopnosti vnímat věci v souvislostech. 
  

Pan Foglar by jistě dovolil, pokud bych použil příměr či jakousi parafrázi k jeho příběhům; českým 
stínadlům chybí dlouhodobý konsensus v pohledu na svou budoucnost. Neustále se zde dohadují 
kluci z několika pouličních partiček, chcete-li pánové z různých stran, kteří se zdviženou rukou 
ukazují, že právě oni, právě tady a teď znají návod jak postavit Tleskačovo létající kolo či postup jak 
vyndat ježka z klece. Ve skutečnosti se ovšem nejedná o nic jiného než o snahu ovládnout 10 
milionů lidí a zajistit si vysoce nadstandardní živobytí. 
  

To si opravdu myslí těch několik partajních a zpřízněných „vyvolených“, že publikum bude do konce 
představení dřímat? Že si i nadále budou moci psát za tučné honoráře role v jednotlivých epizodách 
seriálu přímo na tělo a očekávat závěrečný aplaus?  
  

Nejsme hloupí a slabí, jsme svobodní a pokud o to budeme usilovat i úspěšní. 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Eva Kárníková nastoupila do  
MasterCard Europe  
  

Praha, 4. října 2010 - Pražská kancelář MasterCard 
Europe se od 1. října 2010 rozrostla o 
dalšího člena.  Posilou společnosti 
MasterCard Europe se stala Ing. Eva 
Kárníková, MBA, která je zodpovědná 
za řízení a rozvoj vztahů s důležitými 
obchodními partnery v České 

republice, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku. Eva 
Kárníková přichází do pražské kanceláře MasterCard 
Europe ze společnosti Diners Club Czech, kde 
pracovala na pozici Managing Director více než deset 
let. Pod jejím vedením dosáhla Diners Club Czech 
stabilního růstu obratu a několikanásobného 
navýšení sítě partnerských obchodníků.   
  

„Platební karty se ve střední a 
východní Evropě dynamicky 
rozvíjí. Těším se, že budu moci 
zúročit zkušenosti získané v 
tomto odvětví a zároveň blíže 
poznat trhy platebních karet v 
dalších zemích. Mezinárodní 
prostředí vyzývá k získávání 
nových obchodních příležitostí a 
já věřím, že budu moci přispět 
k jejich rozvoji,“ uvedla Eva Kárníková, obchodní 
ředitelka pro rozvoj akceptace MasterCard Europe v 
České republice, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.  
  

Eva Kárníková přichází do společnosti MasterCard 
s několikaletými zkušenostmi z oblasti finančnictví. 
Platebními kartami se zabývá od 90. let, tedy od 
jejich počátku. Než v roce 1999 nastoupila do 
společnosti Diners Club Czech zastávala po devět let 
řadu vedoucích pozic ve společnosti IPB Bank, dnešní 
ČSOB Bank. O kompetentnosti Evy Kárníkové svědčí i 
její vzdělání. Kromě pětiletého studia na Vysoké 
škole ekonomické v Praze má za sebou také studium 
na Conn Graduate School of Community Banking 
v Oklahomě v USA a MBA studium na Sheffield 
Hallam University ve Velké Británii.  
  

„Jsem rád, že člověk s takovými zkušenostmi jako je 
Eva, bude součástí našeho týmu. Ve své nové pozici 
bude zajišťovat rozvoj současných obchodních 
příležitostí a řízení v oblastech jako jsou bezkontaktní 
a mobilní platby s partnery z maloobchodního světa,“ 
uvedl Brian Lang, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
  

cardmag l roman kotlán l ogilvy  
 
 

Akceptace bankovních karet  
v České poště 

 

Praha, 21. října 2010 - Česká 
pošta ve spolupráci s Bankovní 
asociací a Sdružením pro 
bankovní karty uspořádala 

seminář „Akceptace bankovních karet v České 
poště“. Na seminář byli pozvání zástupci všech 
bankovních vydavatelů karet na domácím 
trhu. 
 

V úvodu semináře vystoupila Marcela Hrdá, generální 
ředitelka České pošty, která představila Českou poštu 
v širších souvislostech s akcentem kontaktního místa 
pro obyvatelstvo.  Odborné téma přednesli Tomáš 
Hampl, ředitel odboru procesní analýzy a reportingu 
a Martin Procházka, externí konzultant České pošty. 
Během prezentace byly komentované zásadní možné 
přístupy k řešení dané problematiky s ohledem na 
specifika a status České pošty.  
 

Vzhledem k náročnosti plánovaného projektu lze 
předpokládat uspořádání dalšího pracovního 
workshopu, který by postihl danou problematiku 
z hlediska konkrétních dopadů na trh.  
 

Více informací o České poště na www.cpost.cz  
 

cardmag l roman kotlán 
 
 

Pilotní provoz elektronických  
etiket na prodejně Tesco Eden 

 

Praha, 3.září 2010 - Společnost Tesco Stores ČR a.s. 
zahájila pilotní provoz 
elektronických regálových 
e t i k e t  n a  p r o d e j n ě 

v pražském Edenu. Ačkoliv v západní části Evropy 
jsou elektronické etikety v maloobchodních řetězcích 
již několik let standardem, v České republice se 
jedná o první projekt tohoto druhu. Elektronické 
etikety by měly v prodejnách Tesco nahradit tradiční 
papírové etikety u většiny zboží, výjimkou bude 
pouze oblečení, DVD a knihy. „Elektronické 
regálové etikety umožní automatické 
systémové změny cen u většiny zboží v 
obchodě. Stoupne výrazně efektivita práce při 
kontrole správnosti a aktualizaci cenovek,“ 
uvedl vedoucí projektu Milan Pavlík z IT oddělení 
společnosti Tesco. Další výhodou zavedení 
elektronických regálových etiket by měly být zejména 
úspory v oblasti spotřebního materiálu, jako je papír 
a toner pro tisk papírových etiket a snížení počtu 
chyb při označování cen. 
 

Veškeré informace, které byli zákazníci zvyklí 
sledovat na papírových etiketách budou uvedeny i na 
elektronických. Nebudou chybět údaje o názvu 
produktu, ceně za měrnou jednotku, výše zálohy u 
lahví nebo označení, že se jedná o akční nabídku. 
„Zpočátku naleznou zákazníci na regálech také 
stručné vysvětlivky, jaké údaje a kde 
elektronická etiketa zobrazuje,“ informovala 
společnost Tesco. 
 

Společnost Wincor Nixdorf měla 
čest podílet se na tomto novém 
a zajímavém projektu v roli 
dodavatele. 
 

cardmag l roman kotlán l www.wincor-nixdorf.com 
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Plať mobilem 

 

Praha, 6. října 2010 - APMS, 
Asociace provozovatelů mobilních 
sítí (Telefónica O2, T-Mobile, 
Vodafone a U:fon) spustila portál 
platmobilem.cz na podporu 
mobilních plateb. Jsou zde 
informace o mobilních platebních metodách pro 
zákazníky i obchodníky, kteří uvažují o jejich využití. 
 

Cílem značky "Plať mobilem" je zvýšení povědomí české 
veřejnosti o způsobech a možnostech placení 
prostřednictvím mobilního telefonu a zejména pak 
propagace zásad bezpečnosti při realizaci mobilních 
plateb. „Plať mobilem" umožňuje zákazníkům hradit 
prostřednictvím mobilního telefonu cenu za služby či 
zboží bez ohledu, zda zaplatí odesláním Prémiové SMS, 
nebo prostřednictvím platební brány. 
 

V současné době již zákazníci hradí prostřednictvím 
mobilního telefonu za SMS jízdenky, parkovné, 
dárcovské SMS, cestovní pojištění, lístky na kulturní 
akce, digitální hudbu, DVD či hlasování v průběhu 
televizních soutěží a pořadů. Mobilní telefon jako 
platební nástroj používá více než 11 % zákazníků 
tuzemských mobilních operátorů, přičemž měsíčně 
uskuteční přes 5 milionů transakcí. 
 

Na novém portále platmobilem.cz naleznou zájemci 
představení a popis jednotlivých způsobů placení 
mobilním telefonem, odkazy na obchodníky akceptující 
mobilní platby a v neposlední řadě rady, jak postupovat 
v případě reklamace dodaného zboží či služeb, které jsou 
hrazeny prostřednictvím m-plateb. Součástí 
internetových stránek platmobilem.cz jsou rovněž 
informace o telefonních číslech (tzv. shortcodes), které 
jsou používány pro Premium SMS. Podle těchto čísel lze 
určit cenu SMS a kontakt na vlastníka čísla pro případ 
reklamace. 
 

Unikátním projektem v rámci značky "Plať mobilem" je 
jednotný rozcestník při využití platební brány, který je 
pro všechny zákazníky stejný, a slouží k přesměrování na 
platební bránu zákazníkova operátora. Fyzicky to bude 
vypadat tak, že zákazník při výběru platební metody 
zvolí "Plať mobilem" (PM) - kliknutím na logo PM. 
 

Plať mobilem - j 
ednoduchá, bezpečná a okamžitá metoda 
 

Kampaň "Plať mobilem" chce také rozšířit síť obchodníků 
nabízejících tuto pohodlnou metodu. Argumentem je 
jistě fakt, že zatímco platební kartu opravdu nemá 
každý, naprostá většina Čechů a Moravanů má mobilní 
telefon a navíc vždy u sebe. Pro platbu mobilem 
zákazník nemusí zakládat žádné účty ani převádět 
peněžní prostředky, částka je připsána bez prodlení a 
tato metoda nabízí možnost pravidelného zpoplatnění. 
"Plať mobilem" nyní podporují všichni mobilní operátoři v 
ČR. 
 

Potenciální zákazníky chce značka "Plať mobilem" oslovit 
především jednoduchostí, bezpečností a rychlostí. 
Zákazníkovi s předplacenou kartou je částka odečtena z 
kreditu, zákazníkům s paušálem se částka objeví na 
měsíčním vyúčtování. Není třeba žádná registrace, 
služba je standardně aktivována. Rodiče ale nemusí mít 

obavy, v případě potřeby mohou být služby dítěti na 
SIM kartě zablokovány. 
 

cardmag l roman kotlán l www.platmobilem.cz 
 
 

Platební metoda PayMyway na  
domácím trhu 

 

Inovativní platební metoda PayMyway nabízí 
řešení bezhotovostních 
plateb, které umožňuje 
přímé propojení e-

shopů a internetového bankovnictví. 
  

BSC PRAHA, spol. s r.o. je mezinárodní společnost, 
která vznikla již v roce 1990. Je jedním z předních 
poskytovatelů řešení pro přímé bankovnictví, povinné 
výkaznictví a tzv.  bankovní front-office systémy. 
Mezi její zákazníky patří řada významných bank a 
pojišťoven z celé Evropy. BSC PRAHA, spol. s r.o. 
provozuje platební metodu PayMyway jako nezávislý 
nebankovní subjekt. Ambicí je stát se mezinárodním 
poskytovatelem platebních metod, které odstraní 
hotovost jako drahý a neefektivní způsob plateb za 
nákupy zboží a služeb na internetu.  
  

cardmag l roman kotlán l www.paymyway.cz  
 
“Taste the Future” na MasterCard  
Forum  
 

Praha, 2. listopadu 2010 - 
Společnost MasterCard Europe 
připravila pro své domácí 
č lenské banky zajímavou 
celodenní akci v Centru 
současného umění DOX. 

  

Pražská pobočka společnosti MasterCard Europe 
hostila workshop představující oblast inovací, 
bezkontaktní čipové technologie, mobilních plateb, 
trendů v loyalitních schematech, debetních a 
předplacených produktů, dále současné trendy 
v oblasti rizik a 
nástrojů boje proti 
kriminalitě v oblasti 
platebních karet.  
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V úvodu setkání  přivítal všechny přítomné Brian Lang, generální manažer MasterCard Europe pro ČR a 
Slovensko. V průběhu dne se u jednotlivých témat workshopu vystřídala téměř desítka manažerů a odborníků ze 
společnosti MasterCard, kteří přiblížili jednotlivé oblasti platebního systému MasterCard.  
  

Součástí doprovodného programu setkání byla i prohlídka expozice probíhající výstavy „Eden - svět zítřka 
v socialistickém Československu 1948 - 1978“  

cardmag l roman kotlán l foto DOX l www.doxprague.org 
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increase by 104%). In addition, SIA-SSB proposes 
itself as the partner of choice supplying clearing 
services to the European banking system. The 
consolidation of the sales operations, the strong 
focus on the customer, alongside an increasing 
orientation towards innovation, represent the key 
elements for the achievement of the objectives set 
by the Strategic Plan. Turning to the cost structure, 
the company has set itself the objective by 2013 of 
attaining total savings of €65 million (-20%). The 
areas where action will be taken include the 
elimination of non-strategic business lines (for 
example, securities back office and derivatives 
platforms), optimization of technology platforms 
(especially those for card management and 
authorization transactions), and the revision of 
governance and development processes and 
instruments of the Software Factory. In addition, the 
company’s logistical efficiency will be improved. By 
the middle of next year, SIA-SSB’s headquarters will 
move to eco-technological premises in the 
Lorenteggio district of Milan, to support the current 
re-launch and repositioning phase of the company.  
  

Financial objectives at 2013  
  

The Strategic Plan aims to achieve, within the three-
year period, an R.O.E. (Return on Equity) of 16% 
compared to the 3% expected for the end of 2010, 
and a growth in revenues to €369 million from the 
€331 million forecast for the current year (approx. 
+11%), with a CAGR (Compound Annual Growth 
Rate) of 3.7%. SIA-SSB also plans to make 
investments in technology of around €65 million.  
  

Massimo Arrighetti, CEO of SIA-SSB commented: 
“The three-year Strategic Plan presented today 
represents a crucial turning point in the development 
of SIA-SSB Group. With this Plan, we believe we are 
laying the foundations to become a leading player in 
the European payment systems market, which for 
some time now has been experiencing a profound 
transformation and witnessing the progressive 
concentration of its operators. Today we are working 
with a renewed sense of passion and attention to our 
customers, with the objective of creating important 
projects and partnerships which will enable us to 
offer tailor-made, high performance technology 
solutions and to promote the creation of a network 
of excellence at international level”.  
  

Human Resources  
  

Turning to the management of human resources in 
the three-year period 2011-2013, the Strategic Plan 
provides for the preservation within the company of 
key competences, a reduction in the use of external 
consultants and the optimization of the staff and 
skills present at the Group companies. This will be 
accompanied by a recruitment policy that promotes 
the entry of young graduates and the careful 
selection of qualified and skilled personnel from the 
market.  
  

SIA-SSB: 2011-2013 strategic plan  
approved  

  

Objective of the new Strategic Plan: to become one 
of the leading players in Europe 
in payment systems, increasing 
market shares in Italy and 

abroad, also through strategic partnerships and other 
corporate initiatives In Italy, SIA-SSB aims to extend 
its range of services for banks, consolidate its 
presence in the Corporate and P.A. sectors and 
maintain its leading role for central institutions In 
Europe, strong focus on payment cards and new 
network services for banks and central institutions 
Target for 2013: growth in revenues (+11%), 
reduction in costs (-20%), R.O.E. (Return on Equity) 
at 16%, investments in technology of €65 million 
New organizational model launched, based on four 
Business Divisions (Financial Institutions, Corporate 
& P.A., Central Institutions and Network Services) 
aimed at the market and designed to achieve the 
objectives set  
  

Milan, 19 October 2010 - The Strategic Plan for the 
three-year period 2011-2013, already approved by 
the Board of Directors, was presented today by the 
Chief Executive Officer of SIA-SSB, Massimo 
Arrighetti. With the realization of the new Strategic 
Plan, SIA-SSB aims to become one of the leading 
players at European level in payment systems, within 
a competitive scenario characterized by the 
progressive concentration of the technology 
operators working in the financial services sector. 
The objective is to increase market shares both in 
Italy and in Europe, also through strategic 
partnerships and other corporate initiatives. 
  

Strategic guidelines  
  

In particular, growth in the domestic market will be 
pursued through the expansion of the range of 
services for banks - both national and multinational – 
beginning with the collection and payment services 
which have always represented the core business of 
the company. Attention will also be focused on the 
development of the Corporate and P.A. sector, with 
the aim of offering new, value-added services 
including the opportunities related to the opening up 
of the payment services market to the new non–
banking organizations (the so-called “Payment 
Institutions”) following the introduction of the PSD 
(Payment Services Directive). At the same time, the 
strong presence in the “system” areas (clearing and 
settlement, market infrastructures, RNI - national 
interbank network) will be maintained, as well as the 
leading role for central institutions. In the European 
markets, the Plan presents a distinct focus on 
processing services for payment cards in eastern and 
western Europe (where the volume of transactions is 
growing annually by +4.5% with around 45 billion 
operations estimated for 2013) and on the 
development of new network services for central 
institutions (investment in IT for 2013 forecast to 

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ 
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první lekcí na Haagské univerzitě. Výukový cyklus, 
v němž vyškolení studenti vzdělávají svoje 
vrstevníky, byl vytvořen ve spolupráci s Nizozemským 
institutem pro rozpočtové informace (Nibud). Již v 
průběhu srpna zde proběhla příprava školitelů z řad 
studentů v oblasti chytrého zacházení s penězi. 
V posledních letech se zadlužení studentů v Nizozemí 
zvýšilo o 25 %.  Běžný nizozemský student, který 
nyní začne svůj akademický život, bude při ukončení 
studia s největší pravděpodobností dlužit více než 
15 000 eur[1]. Institut Nibud má zejména obavy ze 
zvyšující se závislosti na studentských půjčkách a z 
nedostatečného povědomí o tom, jak s nimi správně 
zacházet. 
  

Marcel Roelants, generální ředitel MasterCard pro 
Nizozemí, prohlásil: „Tyto vzdělávací kurzy jsou 
pro společnost MasterCard zvláště důležité. 
Naší prioritou je, aby lidé naše produkty 
využívali zodpovědně. Proto jsme měli velký 
zájem podílet se na takovémto projektu. Jedná 
se o první trh v Evropě, kde jsme něco 
takového uskutečnili. Přístup, založený na 
vzájemné výuce, je podle našich zkušeností 
účinnější než tradiční programy – studenti 
totiž znalosti a správné postupy lépe přijímají 
od svých kolegů.“ 
  

cardmag l roman kotlán l ogilvy  
 
 
 
 

Evropská zúčtovací platforma Visa  
Europe dokončena 
  
Visa Europe dokončila investice 0,5 mld. EUR do 

jediné mezibankovní evropské 
zúčtovací platformy. Jde o 
zúčtovací službu navrženou s 

ohledem na požadavky evropských bank. Kapacita 
nového systému je 2500 transakcí za vteřinu při 
průměrné rychlosti 1 transakce za 20 milisekund (tj. 
3000 transakcí za minutu). Projekt a jeho migrace si 
vyžádal šestileté úsilí, investici ve výši 0,5 mld. EUR a 
vytvoření servisních a technologických týmů čítajících 
přes 800 lidí. Členské banky asociace Visa Europe 
nyní profitují ze systému zpracování, zúčtování a 
vyrovnání poplatků, který byl vytvořen přímo pro 
Evropu. 
  

cardmag | františek tomášek | visa europe  
 
 
 
 

MasterCard Europe hlásí solidní  
výsledky za třetí čtvrtletí roku  
2010  

 

Praha, 3. listopadu 2010 - Společnost 
MasterCard Europe oznámila své 
evropské provozní výsledky za 
třetí čtvrtletí roku 2010. Jde již o 
třetí čtvrtletí v řadě, v němž 
počet nákupních transakcí rostl 
dvouciferným tempem; ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2009 
vzrostl o 14,3%. To dokazuje posun chování 
spotřebitelů v celé Evropě od hotovostních k 
elektronickým platbám. 

Over the three-year period, the personnel of the SIA-
SSB Group, made up of 1,511 people at the end of 
2010, will remain largely unchanged, totaling 1,496 
staff in 2013.  
  

New organizational model  
  

SIA-SSB also has a new organizational structure, 
which is strongly oriented towards the market and 
designed to achieve the objectives of the 2011-2013 
Strategic Plan. This will allow for greater focus on 
the individual business segments and an 
improvement in the efficiency of the processes used 
to deliver the services to customers. The new 
organization is divided into four Business Divisions 
(Financial Institutions, Corporate & P.A., Central 
Institutions and Network Services), with 
responsibility for covering and developing the specific 
customer segments, a Shared Services Division, to 
support and distribute the services, and seven Staff 
Divisions. 
  

SIA-SSB 
  

SIA-SSB, European leader in financial services and 
payment systems, provides technology solutions to 
banks, corporates, public administration bodies and 
central institutions in the areas of credit and debit 
card processing, collections and payments and 
network services for connectivity and messaging. SIA
-SSB Group is currently present in 30 countries, and 
also operates through its subsidiaries in Belgium, 
Hungary and South Africa. With 7 billion transactions 
annually relating to cards, collections and payments, 
61.7 million cards managed and 7.5 billion 
transactions on financial markets, SIA-SSB carries 
11.1 thousand billion bytes of data on the network. 
The Group is made up of six companies: the parent 
SIA-SSB, the Italian companies RA Computer 
(solutions and applications for banks, businesses and 
P.A.) and TSP (systems and services for companies 
and P.A.), SiNSYS (card processing) in Belgium, 
Perago (infrastructures for central banks) in South 
Africa and GBC (card processing and ATM/POS 
terminal management) in Hungary. For more 
information, go to: www.siassb.eu 
  

cardmag l roman kotlán l SIA-SSB  
 
 
 
 

MasterCard vzdělává  
vysokoškoláky v Nizozemí  

  

Společnost MasterCard spustila nový výukový 
program pro vysokoškolské studenty 
v Nizozemí. Jeho cílem je naučit 
nizozemské studenty lépe zacházet 
se svými financemi. Znalosti a rady 
z oblasti správného hospodaření 
s penězi předávají vyškolení studenti 

svým vrstevníkům. Vzdělávací program byl vytvořen 
ve spolupráci s Nizozemským institutem pro 
rozpočtové finance. 
  

Praha, 13. září 2010 - Společnost MasterCard zahájila 
nový program finančního vzdělávání pro nizozemské 
studenty vysokých škol. Účelem programu je 
pomáhat vysokoškolským studentům, aby lépe 
hospodařili s vlastními financemi. Kurz byl zahájen 
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segmentu uvedla společnost MasterCard novou 
platformu „Platinum Embassy“ - spotřebitelský 
program plný zážitků, který umožňuje držitelům 
karet MasterCard Platinum VIP přístup k některým z 
nejexkluzivnějších událostí francouzského kulturního 
života. Tento program debutoval nedávným 
otevřením pařížské výstavy Clauda Moneta; další 
akce zahrnovaly večery v nově otevřeném 
restaurantu Mini Palais, které jsou určené výhradně 
držitelům karet Platinum. 
 

* Bezkontaktní technologie PayPass společnosti 
MasterCard nabídla více než 100 000 návštěvníků tří 
významných hudebních festivalů v Polsku exkluzivní 
možnost využívat funkce „Tap&Go“. 
 

* Tři slovenské banky podepsaly smlouvu s městem 
Bratislava týkající se vydávání Bratislavské městské 
karty. Ta bude od ledna 2011 splňovat celou řadu 
komunálních funkcí, a zároveň představovat 
mezinárodní platební nástroj díky provázání na 
MasterCard a Maestro. Karta bude obsahovat 
technologii PayPass a bude tak vhodným nástrojem i 
pro drobné platby.   
 

„Minulý týden zorganizovala společnost 
MasterCard v rámci každoročního kongresu 
World Retail v Berlíně setkání s více než 
tisícovkou významných maloobchodníků. Toto 
setkání bylo především zaměřeno na nutnost 
pochopit a důsledně využívat možnosti 
digitální revoluce, v níž e-Commerce a mobilní 
platby představují významný „vývojový prvek“ 
a znamenají příležitost pro svět obchodu. 
Dalším důležitým úkolem je udržet orientaci 
na zákazníka, protože se domníváme, že právě 
tomuto přístupu vděčíme za úspěchy, jichž 
jsme dosáhli v posledním čtvrtletí,“ shrnuje 
Javier Perez.  
 

cardmag l roman kotlán l ogilvy 

„Posun od placení v hotovosti k platbám 
kartou je stále výraznější. Tento trend 
umocňují spotřebitelé, kteří nehledají pouze 
alternativu s přidanou hodnotu oproti platbám 
v hotovosti, ale kteří si rovněž uvědomují další 
výhody a bezpečnost, kterou jim nabízejí 
platební karty. Pro recesí unavené kupující a 
lidi cestující na dovolenou se jedná o stále 
důležitější faktory,“ řekl Javier Perez, prezident 
společnosti MasterCard Europe. 
 

Evropské výsledky 
 

Za třetí čtvrtletí roku 2010 hlásí evropský region 
zvýšení hrubého dolarového objemu MasterCard 
oproti třetímu čtvrtletí roku 2009 o 13,9 %, objem 
nákupů vzrostl o 13,3 %, počet nákupních transakcí 
se zvýšil o 14,3 % a počet hotovostních transakcí 
vzrostl o 13,9 %. V období od 1. července do 30. září 
2010 uskutečnili evropští držitelé karet 
prostřednictvím karet značky MasterCard více než 2 
miliardy nákupních transakcí, včetně transakcí po 
internetu.  
 

K 30. září 2010 vydaly evropské finanční instituce, 
jež jsou klienty MasterCard, 205 milionů karet 
(kromě značek Maestro a Cirrus), což představuje 
oproti stejnému čtvrtletí roku 2009 nárůst o 4,5 %. 
Držitelé karet mohli své karty MasterCard využívat v 
9 milionech akceptačních míst v Evropě a více než 30 
milionech akceptačních míst po celém světě. 
 

Značka Maestro se objevila na 300 milionech karet. 
Spotřebitelé nyní mohou s kartami Maestro 
nakupovat u více než 7 milionů obchodníků v Evropě 
a u více než 13 milionů obchodníků na celém světě. 
 

K významným evropským úspěchům v tomto čtvrtletí 
dále patří: 
 

* V rámci pokračujících investic do vysoce bonitního 

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery: 
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OHLÉDNUTÍ ZA CARDFOREM 2009 

Once upon  a time in Spindleruv Mlyn  
Prague, November 2010 - It becomes a tradition that 
the autumn international conferences cardforum, 
which are taking place in selected localities in Czech 
Republic, are being visited by a special guest from 
quite distant Andorra. Charline Allard, regional sales 
manager of TAG Systems company, has already 
visited hotel Horal in Špindlerův Mlýn (2007) and 
hotel Monty in Mariánské Lázně (2008). Her latest 
visit of cardforum was in 2009 in Špindlerův Mlýn, 
hotel Harmony, where she introduced new 
audiovisual presentation of TAG Systems including a 
new logo of the company. The presence of a 
representative of TAG Systems on a middle-european 
conference cardforum is very beneficial as it allows 
comparison of production and development 
possibilities of the producer with other producers of 
Middle Europe. 

Praha, listopad 2010 - Stalo se již tradicí, že podzimní 
mezinárodní konference cardforum, pořádané 
v různých místech ČR, navštěvuje i speciální host 
z poměrně vzdálené Andorry. Charline Allard, 
regionální obchodní manažerka společnosti TAG 
Systems, byla již ve Špindlerově Mlýně v hotelu 
Horal, dále v Mariánských Lázních v hotelu Monty. 
Její zatím poslední návštěvou konference cardforum 
byla účast v roce 2009 ve Špindlerově Mlýně v hotelu 
Harmony, kde představila novou audiovizuální 
prezentaci společnosti TAG Systems, včetně nového 
loga společnosti. Přítomnost zástupce TAG Systems 
na středoevropské konferenci cardforum je velmi 
přínosná neboť umožňuje srovnání produkčních a 
vývojových možností výrobce s ostatními producenty 
střední Evropy. 

TAG Systems Group 
 

Created in 1999, the TAG Systems Group has today companies in six European capitals: Madrid-Barcelona, 
Moscow, Helsinki, Warsaw and Oslo. The Group headquarter is located in Andorra, 
together with the card factory which has a production capacity of up to 80 million 
units per year. The factory is certified by VISA, MasterCard and Diners Club for the 

production and chip embedding. The strict production process and quality standards implemented in the company 
are guaranteed by MasterCard CQM (Card Quality Management) and ISO 9001 certificates. 
 

The personalization centers of the Group are located in Helsinki and Madrid; both sites are certified by Visa and 
MC for the personalization of EMV banking cards. In 2011 the Group will open its 3rd personalization site in 
Warsaw. The investment in personalization centers is the result of the strategy of the Group to propose full value 
chain services to its customers.   
 

TAG Systems Poland 
 

TAG Systems has a complete range of EMV chips based on JAVA technology build on NXP and Samsung modules 
with VISA and MasterCard applications. Chips are available with different versions and capacities. The product 
range of TAG Systems Poland is completed with a big variety of cards that combine finishes and special materials 
with textures, matt or translucent effects.  
 
 

TAG Systems Poland 
Regus North Gate,  
Bonifraterska 17,  
00-203 Warsaw, Poland 
Tel: +48 22 332 57 22. 
Fax: +48 22 332 57 01 
Email: poland@tagsystems.net 
www.tagsystems.net 

cardmag l roman kotlan l foto cardmag/

Charline Allard, TAG Systems  
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KARTY V ČÍSLECH 
Issuing 
  

Karty 
Počet karet celkem                                                 9 243 905 
Z toho debetní                                                      7 382 553 
Z toho kreditní                                                      1 559 668 
Z toho charge                                                            301 684 
  

Počet transakcí u obchodníků                              58 349 560  

Objem transakcí u obchodníků v Kč          57 314 099 000 
 

Počet výběrů hotovosti v ATM                             40 137 480 
Objem výběrů hotovosti na ATM                  149 749 185 000 
  

Počet transakcí cash back                                                25 555 
Objem transakcí cash back                                  36 019 000 
  

Acquiring 
  

Obchodní místa 
Počet obchodních míst                                                   63 687 
Počet POS                                                                    57 457 
Počet internetových obchodů                                              2 844 
Počet transakcí                                                  60 400 239 
Objem transakcí                                     59 912 817 000 
  

Bankomaty 
Počet ATM                                                                      3 791 
Počet ATM na pobočkách                                                   1 574 
Počet transakcí                                                  42 595 218 
Objem transakcí v Kč                           158 504 742 000 
  

Internetové obchody 
Počet míst                                                                      2 844 
Počet transakcí                                                             721 106 
Objem transakcí v Kč                                        958 164 000 
  
 
 

Statistiky SBK 
Kompletní statistiky SBK naleznete na www.bankovnikarty.cz  

Vydané karty v ČR k 30.9.2010 
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Vydané karty v ČR k 30.9.2010 

Druhy vydaných karet v ČR k 30.9.2010 

Počet plateb ve 3.q 2010 kartami vydanými v ČR 

cardmag l © 2010 SBK  l statistiky sbk za 3.q.2010 k 30.9.2010   l  grafika roman kotlán 
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s laskavým svolením ©  2010 lenka kotlánová 
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU                                                             

Praha/Tampere, listopad 2010 - Na podzimní 
mezinárodní konferenci cardforum.2010 
v hotelu Jezerka v Seči se představí 2 pilotní 
spoty nového originálního konceptu krátkých 
videoklipů, které odlehčenou formou 
komunikují různé vybrané oblasti z odvětví 
platebních karet a souvisejících technologií. 
  

Videoklipy jsou od 23.listopadu 2010 postupně 
umísťované na youtube a facebook. Odkazy a 
komentáře k jednotlivým videoklipům budou sdílené 
na webové stránce www.cinecard.cz. Černobílé 
videoklipy ve stylu „film noir” přinášejí s nadsázkou a 
humorem situace spojené s používáním platební 
karty.  Spoty vznikají v režii tvůrčí skupiny mladých 
filmařů z Filmové Akademie Miroslava Ondříčka (Petr 
Braun, Marek Čihař, Lukáš Kopejtko, Lenka 
Kotlánová a Jan Pivoňka). 
  

S kartou to je vzrušující … a bezpečné 
With a card it's exciting.....and save 

Prague/ Tampere, November 2010 – Two pilot 
videos from a new original concept of short 
videoclips which, with a sense of humor, 
communicate various selected areas of the 
field of payment systems and related 
technologies will be presented in the autumn 
international conference cardforum.2010 in 
hotel Jezerka in Seč. 
  

Videoclips are being posted on youtube and 
facebook, first ones are released on 23rd November 
2010. Links and comments will be shared on 
www.cinecard.cz. Black and white „film noir“ 
styled videoclips bring a humorous point of view on 
situations related to use of credit cards. Videos are 
created by a group of young filmmakers from Film 
Academy of Miroslav Ondříček. 
  
 

S kartou bez mrknutí oka  
With a card in a blink of an eye  
  

cinecard® - karty s nadsázkou a humorem  



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              25                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 

cardmag l roman kotlán l © cinecard 2010 



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              26                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 

BEZPEČNOST 

ATM Security 2010 

 

Londýn, říjen 2010 - V Londýně se v polovině října konala tradiční podzimní konference ATM Security 2010,  která 
nabídla účastníkům novinky zaměřené na  bezpečnost bankomatů (ATM) ve světě. Organizátoři z ATMIA a RBR 

London zajistili účast 20 přednášejících odborníků z bank i firem, 
které se zabývají ATM technologiemi. Konference navštívilo téměř 
250 účastníkům, kteří měli možnost vyslechnout si zkušenosti 
a poznatky z nových technologií. Na setkání byla 
pojmenována současná rizika a typologie posledních kriminálních 

trendů v oblasti bankomatů. Samozřejmě byla zdůrazněna i prevence proti kriminalitě v oblasti ATM, zejména v 
oblasti boje proti skimmingu. Tento druh kriminality na ATM je celosvětově vnímán jako největší problém. Další z 
rizik pro banky a provozovatele ATM sítí jsou samotné fyzické útoky na bankomaty, např. násilné uloupení, útoky 
plynem, atd. Mezi dalšími způsoby okradení klientů byly komentované případy s využitím různých lišt, které slouží 
k zakrytí výdejních mechanismů ATM a vedou k získání vydané hotovosti. Znovu se na trh vrací "vylepšené" typy 
tzv. libanonských smyček. Mezi novinkami byl zmíněn Shimming - metoda sběru dat z karty vložením tenké čtečky 
přímo do cardreaderu bankomatu. 
 

Další blok přednášek a samotné praktické ukázky vystavovatelů se věnovaly biometrickým metodám aplikovaným 
na bankomatech za účelem identifikace klienta. Otisk prstu, sken oční duhovky nebo žilního systému dlaně. Řada 
bank ve světě již začíná tyto technologie aplikovat ve svých sítích bankomatů. Poslední části přednášek byly 
věnovány oblasti PCI DSS - velmi diskutované i na českém trhu. 
 

Vystavovatelé seznámili účastníky s novinkami na trhu v boji s ATM kriminalitou.  Své produkty představila řada 
známých firem jako např. Wincor Nixdorf, Fujitsu, NCR, Oberthur, Kaba, 3SI Security systems, LockPoint a 
další. Konference jako obvykle nabídla novinky v oblasti ATM a snad splnila očekávání všech zúčastněných. 
Účast na dalším ročníku 2011 lze jen doporučit ... více informací na  
http://www.rbrlondon.com/events/security 
 

cardmag | martin čížkovský, čsob 
 
 
Bellpro v oblasti PCI po roce  
 

Praha, říjen 2010 - Zhruba před rokem zahájila činnost v oblasti poradenství týkajícího se akceptace platebních 
karet společnost Bellpro, s.r.o.. Jedním z hlavních směrů společnosti se stala oblast bezpečnosti, zejména PCI 

DSS.  Společnost Bellpro byla i v tomto smyslu naším čtenářům představena v jednom 
z minulých čísel cardmagu.  Pokud se po roce ohlédneme, prvním krokem společnosti 
bylo úzké navázání spolupráce se Sdružením pro bankovní karty formou přidruženého 
členství. Tato spolupráce byla a je konkretizována aktivní účastí zástupců společnosti 
Bellpro na jednáních příslušné pracovní skupiny SBK pro PCI DSS.  Spolupráce se jeví 

jako užitečná. Zástupci Bellpro pomáhají členům pracovní skupiny vyjasnit vybrané okruhy problémů zejmena 
technického charakteru s vazbou na platební terminály a finanční aplikace.  Dále byly členům pracovní skupiny 
blíže představeny a objasněny i možnosti a funkčnosti programů na testování zranitelnosti. Jako příklad byl 
představen OUTSCAN PCI švédské společnosti OUTPOST24.   
 

V rámci širší spolupráce mezi Bellpro a SBK byl obchodní ředitel společnosti Bellpro ing. Ladislav Matějka, MBA, 
požádán o moderování odborného workshopu PCI v rámci mezinárodní jarní konference cardforum.2010. 
Z workshopu vyplynula celá řada zajímavých a užitečných doporučení a návrhů. Jedním z nich bylo doporučení 
pokračovat v úžší odborné diskusi na platformě pracovní skupiny PCI DSS při SBK s využitím zkušeností ze 
zahraničí. V průběhu října proběhla skupinu PCI SBK na hostitelské půdě České spořitelny odborná prezentace 
společnosti Trustwave, která je pro oblast PCI DSS jak odsouhlasený dodavatel programů pro testování 
zranitelnosti (ASV), tak i  kvalifikovaný bezpečnostní hodnotitel - auditor (QSA).  
 

Pokud se vrátíme ke společnosti Bellpro, původní záměr a jeden z avizovaných cílů společnosti se dle sdělení 
jejích zástupců daří naplňovat. V průběhu roku se společnost podílela na představení a objasnění požadavků PCI 
DSS nejen řadě obchodníků, zejména z úrovně 2 a 3, ale i několika subjektům z kategorie poskytovatelů služeb. 
Konzultace byly zaměřené převážně na pomoc při objasnění jednotlivých 12 požadavků včetně vysvětlení jejich 
významu, pomoc při definování prostředí dat držitelů platebních karet a pomoc při vyplňování vlastního 
sebehodnotícího dotazníku (jako jednoho z nástrojů vyhodnocování shody s požadavky PCI DSS). V rámci svých 
aktivit se společnost Bellpro podílela i na pomoci při zabezpečování realizace resp. naplnění požadavků PCI DSS 
klientům, a to např. návrhy uspořádání resp. úprav technologických procesů, revizí vnitřních norem vyúsťujících 
ve zpracování odpovídajících nových a úpravě stávajících předpisů, školení zaměstnanců apod.  V případě aktivit u 
klientů (obchodníků i service providerů) je informována příslušná acquierská banka při zajištění souladu s postupy 
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banky. Ta má tak zajištěnou vyšší míru korektnosti údajů, které klienti poskytují v souvislosti s vyplňovním 
sebehodnotících dotazníků, aniž by se musela celého procesu přímo účastnit.     
 

cardmag |roman kotlán|bellpro 

 
Evropské bankomaty jsou častěji napadány skimmingem 

 

Od ledna do června 2010 došlo v Evropě k 5.743 případům napadení bankomatů skimmingem, což je 24% nárůst 
proti stejnému období roku 2009 (4.629 případů). Na druhé straně finanční ztráty provozovatelů významně 
poklesly. K tomuto zjištění došel evropský bankomatový bezpečnostní tým (EAST) se sídlem v Edinburgu. Jedná 
se o nejvyšší počet případů během šestiměsíčního období od roku 2004, kdy EAST začal se sledováním těchto 
napadení, avšak ne všechny země hlásí zvýšení. Zároveň se zvýšením počtu nasazování anti-skimovacích zařízení 
poklesly ztráty. Ve zmiňovaném období ztráty ze skimingu poklesly na 144 mil. EU z 156 mil. EUR (mírný pokles o 
8%), a během posledních pěti obdobích ztráty trvale klesaly. Pokles objemu zcizených peněz z bankomatů 
můžeme připsat účinnosti zaváděné technologie EMV, neboť kompromitované evropské čipové karty jsou ve 
zvýšené míře používány mimo 31 členských zemí projektu SEPA. Na 95% evropských bankomatů je již 
přizpůsobeno EMV technologii, tj. 369.656 ATM z celkového počtu 388.482 ATM provozovaných k červnu 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ztráty z domácích karet v rámci národních hranic se snížily o 41%, z 41 mil. EUR ve stejném období r. 2009 na 24 
mil. EUR za 6 měsíců 2010. Výběry kartami padělanými pomocí skimmingu se přesouvají do oblastí mimo Evropu, 
kde EMV ještě není implementováno. V těchto oblastech ztráty z napadení skimmingem vzrostly o 4% na 119 mil. 
EUR (ze 114 mil. EUR) ve stejném období roku 2009.  
 

Tým EAST shromáždil údaje z 22 zemí z 25, které tvoří členské státy EAST (tj. 24 států v oblasti SEPA a Rusko, 
jehož údaje však do zprávy nebyly zahrnuty). Zahrnuté údaje jsou za státy Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Liechtenštejsko, Luxembourg, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené Království.  
 

Počet bankomatů v zemích Francie, Německo, Spojené Království, Španělsko a Itálie dosáhl počtu 276.698, což 
představuje 71%.  

Počet bankomatů v Rusku (90 000) není ve statistice zahrnut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokončení převodu všech ATM v zemích SEPA na EMV technologii se očekává v roce 2010. Přiližně 75% ruských 
ATM je převedeno na EMV standard.  
 

cardmag | františek tomášek| European ATM Security Team 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 

Podzimní zastavení 

  

Praha, říjen 2010 - Nastal podzimní čas plný barev. O barvách a nejen o nich jsem hovořil s Dagmar 
Olbrichovou, která je v ABnote Czech zodpovědná za český trh a jeho 
obchodní výsledky. Nejel jsem do Ostravy kde sídlí společnost ABnote 
Czech, ale naopak Dagmar přijela do Prahy, a nejen za účelem našeho 
podzimního setkání … 
  

Roman Kotlán, cardmag : Vítám Tě do pražského podzimu, do období, kdy 
se i pražské ulice promění v barevné koláže hodné největších impresionistů. Můžeš se krátce 
představit? Třeba i nějakým originálním způsobem? 
  

Dagmar Olbrichová, ABnote : Mám-li přiblížit 
sebe a můj vztah ke kartám, nejvíce se to podobá 
mému vztahu k olivám J. Ke všemu co se týká oliv, 
se člověk musí postupně a trpělivě dopracovat. 
Život je jako marocké tržiště, plné stolů 
s hromadami oliv, hrajícími všemi barvami.  Každý 
barevný odstín s sebou nese jinou vůni a chuť. 
Každá z těch barev mě láká k ochutnání a 
k novému poznání. Procházím trhem a postupně 
ochutnávám. Některé barvy mi zachutnají hned a 
k jiným si  hledám  cestu delší čas :-)))  Ke kartám 
jsem si poprvé čichla v České spořitelně, nadchla 
mě jejich nadčasovost  a univerzálnost. Pravou 
krásu karet jsem ale objevila až v ABnote, kde už 3 
roky mohu být při tom,  jak ten malý zázrak vzniká. 
Moje práce mě velmi naplňuje, mohu v ní uplatnit 

všechny své obchodní dovednosti a osobní kvality. Díky mé práci potkávám mnoho úžasných lidí a objevuji "čtvrtý 
rozměr karet". 
  

Roman Kotlán, cardmag : Přesunutí vybraných 
obchodních aktivit společnosti ABnote do Prahy jistě 
přispěje k jejímu intenzivnějšímu vnímání jediného 
výrobce platebních karet s licencí Diners Club, 
MasterCard a Visa na domácím trhu. Co si od tohoto 
kroku slibujete především? 
  

Dagmar Olbrichová, ABnote : Především, je to krok 
směrem ke klientům, kteří z velké části sídlí 
v Praze.  Přiblížit se jim, být jim na blízku, moci operativně 
reagovat na jejich potřeby.  Pokud to bude možné, chci 
všechny naše klienty poznat osobně, rozšiřuje to obzory a 
prospívá to obchodu.  A protože v Praze se obchodní 
aktivity koncentrují  zejména, je dobré, že i naše společnost 
je v tom  „koncentrátu“ přítomna. 
  

Roman Kotlán, cardmag : Hodláte používat při 
konkurenčním soupeření i nové nástroje 
komunikace resp. vymezení se proti ostatním 
subjektům na trhu? Nebo sázíte pouze na tradiční 
tezi, že kvalita se časem prosadí sama? 
  

Dagmar Olbrichová, ABnote : Sázíme na pružnou 
komunikaci i prosazování se vysokou kvalitou, která je 
v dnešní době, a nejen v našem segmentu trhu, naprostým 
základem. Konkurenci vnímáme jako výzvu, abychom byli 
ještě flexibilnější  a  rychlejší a nabízeli nejnovější dostupné 
technologie. Sázíme na rychlost naší reakce na poptávku 
klienta – jak rychle jsme schopni vše nastavit, zpracovat a 
dovést k cíli. V neposlední řadě sázíme i na citlivě 
nastavenou cenu tak, aby byla v souladu s realizovaným 
výkonem. 
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Roman Kotlán, cardmag : Dovedete si představit model 
co-operace "každého s každým" tak jako se to v 
poslední době děje např. v automobilovém průmyslu či 
odvětví IT? 
  

Dagmar Olbrichová, ABnote : Ano, dokážeme a již tak 
mnohdy činíme. Spolupracujeme již několik let s ověřenými 
partnery, dodavateli, vývojáři, kteří participují na 
našich projektech „ na tělo“. Pokud služba takového partnera 
projekt kvalitativně posouvá dopředu, je nedílnou součástí 
našeho celého záměru a je přínosem pro klienta, pak se 
nebráníme spolupráci. 
  

Roman Kotlán, cardmag : Prozradíš, čím se chcete na 
trhu prosadit resp. kam až chcete směřovat? 
  

Dagmar Olbrichová, ABnote : Myslím, že ABnote již své 
místo na českém trhu má a my ho chceme dále upevňovat a 
budovat. Kvalita, univerzálnost, příznivý poměr cena – výkon, 
rychlost reakce na podnět klienta a spokojenost s výsledkem 
práce, to jsou synonyma pro naši společnost ABnote. 
  

Roman Kotlán, cardmag : Osobně se domnívám, že je 
nejvyšší čas nasadit v oblasti platebních karet inovace 
- buď v oblasti technologie či v oblasti poskytovaných 
služeb. Má Vaše společnost připravené variantní řešení 
i pro turo oblast? Resp. kdyby nevyšel plán A, máte v 
záloze plán B ...? 
  

Dagmar Olbrichová, ABnote : Ano, máme. Vedle výroby 
platebních karet, personalizace a mailingových služeb, 

poskytujeme i přidanou hodnotu v systémových řešeních a v inovacích jako jsou např. My Card Look, NFC řešení, 
CVM (Customer Value Management) atd., která posouvají používání platebních karet do nových souvislostí a 
přidávají ke kartě služby navíc. 
  

Roman Kotlán, cardmag : díky za rozhovor a ať se ti daří objevovat další rozmanité barvy a chutě … 
oliv :-) 
  

cardmag | roman kotlán | foto roman kotlán  
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ROZHOVOR 
S Petrem Šišákem se znám téměř 10 let. Vídáme se poměrně 
pravidelně s ohledem na různé oblasti společného zájmu v kartovém 

odvětví, které jsou Petrem resp. firmou 
Globit kooperované (mj. provoz webu SBK 
www.pcistandard.cz, akreditační 
systém pro mezinárodní konference 
cardforum atd. Petr Šišák je ředitelem a 
jednatelem společnosti GLOBIT CZ, s. r. o. 
V karetním průmyslu se pohybuje již deset 
let a za dobu svého působení vytvořil 

stabilní tým obchodních zástupců, s nimiž se nemalou měrou podílí na 
zvýšení povědomí o platebních terminálech a akceptaci platebních 
karet. Mezi jeho koníčky patří zejména jízda na kole a vysokohorská 
turistika, od letošního roku se začal věnovat i golfu. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Vaše společnost je na českém trhu 
poměrně dlouho a jistě posbírala řadu zkušeností, které se 
hodí tehdy, kdy je trh rozkymácený různými vlivy - mj. 
ekonomickými. Jak jste se vypořádali resp. vypořádáváte s 
ekonomickým propadem a stagnací? 
  

Petr Šišák, Globit CZ: Společnost GLOBIT CZ, s.r.o. je na trhu ve 
stávající podobě od r. 2003, i když historie jejích aktivit sahá do r. 
2000, kdy se začala formovat síť obchodních zástupců tehdy zejména 
pro účel akvizic pro ČSOB. Co se týče vlivu ekonomické krize, musím 
zaklepat, že propad  zájmu o služby společnosti neevidujeme, i když k určitým změnám v poptávce i portfoliu 
našich služeb dochází.  
  

Obecně lze říci, že v posledních letech je akvizice obchodníků pro akceptace platebních karet stále složitější, 
neboť velká většina obchodníků již platební karty akceptuje a v případě, že někdo otevírá novou prodejnu, zařídí 
si možnost přijímání platebních karet předem přímo u své banky. Poptávka se tedy přesouvá od akvizice nových 
obchodních míst k pečování o stávající obchodníky, například formou školení obsluhy platebních karet, 
dodatečného zajištění potřebné dokumentace pro banku v souvislosti s novým zákonem č. 253/2008 Sb. proti 
praní špinavých peněz, mystery shoppingu, průzkumu trhu apod. V současnosti rozvíjíme další aktivity, a to 
zejména v oblasti webových prezentací včetně e-shopů. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Můžeš nám krátce představit nějaké současné a možná i konkrétnější 
směry rozvoje společnosti Globit CZ? 
  

Petr Šišák, Globit CZ: Neustále pracujeme na rozšiřování 
aktivit našeho obchodního týmu, který v současnosti čítá 40 
obchodních zástupců po celé České republice. Kromě činnosti v 
oblasti platebních karet se stále více zaměřujeme i na aktivity 
na webu a využití nových informačních technologií. Cílem je 
dnes nejen vytvoření zajímavého projektu po technické stránce, 
ale i zajištění jeho optimálního fungování z hlediska 
marketingu.   
  

Roman Kotlán, cardmag: Celá řada lidí zná společnost 
Globit CZ z mezinárodních konferencí cardforum, na 
kterých zajišťujete systém pro akreditaci a registraci 
účastníků. Podzimní konference cardforum.2010 bude 
se širší účastí zástupců slovenského trhu. Cítíš 
příležitost nabídnout některé služby z Vašeho portfolia i 
slovenskému trhu? 
  

Petr Šišák, Globit CZ: Akreditační systém souvisí s již 
zmíněnými aktivitami společnosti  GLOBIT CZ na webu a těší 
nás, že můžeme být pro tak významnou akci zaměřenou 
převážně na oblast karetního businessu, jakou Cardforum beze 
sporu je, nějak prospěšní. Na Slovensku jsme připraveni 
nabídnout obdobné služby jako v ČR. Na tomto trhu jsme již 
aktivní, například v rámci spolupráce se společností Shell. V SR 
máme vlastní obchodní zástupce, i když jejich množství i rozsah 
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činnosti je oproti ČR nižší. V případě potřeby lze síť operativně 
přizpůsobit v řádu dní. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Očekává se další rozvoj v 
internetovém obchodě a internetové akceptaci karet 3D 
secure. Jste připraveni na možnou větší poptávku po 
službách tohoto charakteru? 
  

Petr Šišák, Globit CZ: Rozhodně. Tento druh služeb přesně 
zapadá do naší orientace, v současnosti pro naše klienty 
zajišťujeme zapracování produktu GPE 3D Secure „GP Web Pay“ 
do elektronických obchodů a v této souvislosti posilujeme naše ICT 
kapacity. Jsme schopni poskytnout služby každému, kdo se na nás 
obrátí s žádostí o pomoc s implementací systému na akceptaci 
platebních karet do vlastních webových stránek, ať už jsme je 
vytvářeli my či někdo jiný. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Na nedávném Mezinárodním 
festivalu studentských filmů v Písku jste se opět "blýskli" 
skvěle odvedenou prací při zajišťování systému akreditace 
a registrace účastníků filmového festivalu. Můžeš krátce 
komentovat zkušenosti z takovéto spolupráce a v čem 
Vám, možná marketingově, pomáhá reference partnera a 
dodavatele MFSF? 
  

Petr Šišák, Globit CZ: Jsme otevřená společnost a nebráníme se spolupráci v jakémkoli oboru. Těší nás, že 
jsme mohli poskytnout naše služby i v oblasti kultury a pomoci mladým lidem v jejich realizaci. Atmosféra 
festivalu, ať již před anebo za oponou, byla úžasná. Analýzy a výstupy z našeho systému, který kromě akreditace 
registroval i návštěvnost jednotlivých akcí, pořadatelům umožnily sledovat, co lidi zajímá, a napomohly tak k 
lepšímu přehledu o účastnících festivalu. Tím, že se naše logo objevilo v reklamních spotech na TV NOVA, na 
reklamních a doprovodných materiálech, se naše společnost dostala do širšího povědomí. To bylo naši největší 
odměnou, stejně tak jako samotná možnost účastnit se této nevšední akce a v neposlední řadě i dobrý pocit z 
kvalitně odvedené práce. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Díky za rozhovor a hodně úspěchů na českém a slovenském trhu. 
  

cardmag | roman kotlán l foto archiv petr šišák  



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              34                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              35                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 

PROFIL ZEMĚ 

Chorvatsko z pohledu platebních karet 

  

Území současného Chorvatska bylo částí rakousko-uherského mocnářství do konce první světové války. V roce 
1918 Chorvati, Srbové a Slovinci vytvořili království, které bylo od roku 1929 známo jako 
Jugoslávie. Po druhé světové válce se Jugoslávie stala nezávislým komunistickým státem 
ovládaným pevnou rukou maršála Tita. Přestože Chorvatsko vyhlásilo v r. 1991 
nezávislost na Jugoslávii, trvalo čtyři roky občasných, často krutých bojů než byla srbská 
okupační armáda vytlačena z většiny území Chorvatska. Pod dohledem OSN byla poslední 

Srby okupovaná enkláva ve východní Slavonii vrácena Chorvatsku v r. 1998. Chorvatsko vstoupilo do NATO v r. 
2009; je kandidátskou zemí do EU.  
  

Oficiální název zní Chorvatská republika (Republika Hrvatska), státoprávním uspořádáním se jedná o prezidentsko
-parlamentní demokracii, s jednokomorovým Parlamentem o 153 poslancích. Stát je rozdělen na 20 žup a 1 město 
(hl. m. Záhřeb).  Občanský právní systém je odvozen z právního systému Rakouska-Uherska, s vlivy 
komunistického zákonodárství. Povinné soudní pravomoci Mezinárodního soudního dvora v Haagu Chorvatsko 
nepřijalo. Prezidentem republiky je Ivo Josipovic (od 18. února 2010), předsedou vlády je Jadranka Kosor (od 
července 2009. Státní svátek připadá na 8. října (1991), kdy Parlament přijal rozhodnutí o odloučení od 
Jugoslávie. 
  

Chorvatsko svou rozlohou 56 594 km2 (ČR je o 40% větší, 78 866 km2) zaujímá 22. místo v Evropě a počtem 
obyvatelstva 4.489.409 (v ČR 10.212.000 obyv., tj. 2,3x více) je na 24. Místě v Evropě. Hustotou obyvatelstva 79 
obyv/km2 je až na 22. místě (srov. s první Maltou - 1.282, UK - 250, Francie - 111, ČR - 130);  přirozený přírůstek 
obyvatel je - 0,052%, tj. úbytek 2.300 obyv. ročně. Délka pozemní hranice činí 1.982 km. Souostroví Chorvatska 
je tvořeno asi 1.200 ostrovy, ostrůvky a skálami. Terén je různorodý, roviny poblíž Maďarska, vysoké hory podél 
Adriatického moře. Nejnižší bod je Adriatické moře (0 m), nejvyšší hora Dinara 1 830 m n m. Mezi přírodní hrozby 
patří silná zemětřesení. 
  

Obyvatelstvo se skládá z 89,6% Chorvatů, 4,5% Srbů, zbývajících 5,9% tvoří Bosňané, Maďaři, Slovinci, Češi a 
Rómové (2001). Členové římsko-katolické církve tvoří 87,8%, ortodoxní církve 4,4%, muslimové 1,3% (jen 
58.000), a atheisté 5,2% obyvatelstva. Výdaje na vzdělání v r.2004 činily 4,5% HDP (v ČR v r. 2008 4,4%). 
  

Chorvatská ekonomika byla nejbohatší v celé Jugoslávii, ale velmi utrpěla během války 1991 - 95 a země 
promeškala první vlny investic ve střední a východní Evropě po pádu berlínské zdi. Mezi lety 2000 - 2007 se však 
ekonomika zlepšovala rovnoměrným růstem mezi 4 - 6% se zlepšením turistiky a rozšířením spotřebitelských 
úvěrů. Ve stejném období byla mírná inflace a místní měna kuna stabilní. Nicméně problémy zůstávají, včetně 
neklesající nezaměstnanosti, rostoucího obchodního deficitu a nerovnoměrného rozvoje regionů. Stát si 
ponechává silnou roli v ekonomice, neboť privatizace se setkává se silným veřejným i politickým odporem. 
Přestože bylo dosaženo makroekonomické stability, strukturální reformy se opožďují pro hluboký odpor veřejnosti 
a nedostatku silné podpory od politiků. Vysoký zahraniční dluh Chorvatska, neefektivní odvětví exportu, napnutý 
rozpočet a přílišné spoléhání na turistiku může vést ve střednědobém výhledu k vyššímu riziku ekonomické 
nestability. 
  

Chorvatská ekonomika má četné přírodní zdroje: ropa, nízké zásoby uhlí, bauxit, železná ruda s nízkým obsahem 
železa, vápník, sádra, přírodní asfalt, křemen, slída, jíl, sůl, zdroje hydroelektrické energie.  
  

V 2009 dosáhl HDP (při paritě kupní síly) výše 78,57 mld. USD, meziroční pokles o - 5,8% (ČR - 4,2%) a také 
nezaměstnanost vzrostla na 16,1%. Veřejný dluh dosáhl 46,8% HDP (v ČR 36%, v Turecku 48,5%, vše odhad 
2009).  
  

Pracovní síla čítá 1.196 milionů (26,6% obyv. v 2009, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15 - 64 let je 67,5% (v 
ČR 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 3 mil. V zemědělství pracuje 5%, (v ČR 3,6%, při tom srovnej podíl 
obdělávatelné půdy: v Chorvatsku 25.82%, v ČR 38,82%), v průmyslu 31,3% (v ČR 40,2%) a ve službách 63,6% 
(v ČR 56,2%) obyvatelstva (2008). Na jednu ženu připadá 1,43 narozených dětí (v Turecku 2,21). Očekávaný věk 
dožití při narození je 75,35 (v Řecku 80 let). Počet imigrantů dosahuje 1,59 imigrantů/1.000 obyv. (v Turecku 
2,33 imigrantů/1.000 obyv.), tj. 7.200 ročně (2010). 
  

Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2008), telefonní systém se stále 
zlepšuje, místní linky jsou digitalizovány, digitální mezinárodní služby jsou poskytovány prostřednictvím uzlu v 
Záhřebu. Infrastruktura (2008): počet pevných telefonních linek dosáhl 1,851 mil. (v ČR 2,278 mil., 2008), počet 
mobilních čísel 5,924 miliónů (v ČR 13,78 mil., 2008). Počet internetových serverů dosáhl počtu 1,287 miliónů (v 
ČR 3,233 mil., 2009) a počet internetových uživatelů činí 1,88 mil. (v ČR 6,03 mil., 2008). Další komunikační 
infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic 
není rozsáhlá, jen 2.722 km (v ČR 9.620 km), síť silnic dosáhla 29.248 km, včetně 1.043 km dálnic (v ČR 128.512 
km, včetně 944 km dálnic), a délka vodních cest je 785 km (v ČR 664 km). 
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V tabulce je srovnání ekonomik Chorvatska a Česka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankovní systém v Chorvatsku 
  

Bankovní průmysl sestává z 32 komerčních bank, 2 spořitelen a 5 stavebních spořitelen. Z komerčních bank 15 
patří zahraničním institucím, 15 bank jsou soukromé domácí instituce a 2 jsou státem vlastněné (2009). Dvě 
největší banky, Zagrebačka banka (Zaba) a Privredna banka Zagreb (PBZ), spolu mají 41% celkových aktiv. 
Celková aktiva bank v r. 2008 dosáhla v zemi 39 mld. EUR, z nichž zahraniční banky vlastnily 90% aktiv.  
  

Během posledního roku síť poboček narostla o 6% a dosáhla 1.224, počet ATM se zvýšil o 11%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávání karet v Chorvatsku 
  

Na konci roku 2008 bylo v Chorvatsku 8,7 miliónů karet. Při počtu 3,03 mil. obyvatel ve věku 15 - 64 let to 
představuje 2,87 karty na obyvatele, vysoko nad regionálním průměrem. Počet karet nicméně poklesl během 
dvou let o 3% (z 9 mil. karet). V Chorvatsku je výjimečná konkurenční situace ve vztahu mezi bankami a 
vydavateli T&E karet, jejichž počet až do konce 90. let převyšoval počet bankovních karet. Nedávno Erste Bank 
získala 100% podíl ve společnosti Diners Club Adriatic (DCA) a přejmenovala ji na Erste Card Club (ECC). 
  

Typy karet 
  

Debetní karty měly 76% podíl všech karet na konci roku 2008, přičemž karty vydané bankami dominovaly.  Mezi 
rokem 2004 až 2007 počet debetních karet vzrost o cca 38%, ale během roku 2008 vydavatelé zpřehlednili 
portfolio debetních karet, což vedlo k jejich 5% poklesu. Chorvatsko má výjimečně vysoký poměr charge karet 
(15%) vzhledem k silnému T&E odvětví. Tento podíl zůstal od r. 2005 poměrně konstantní, zatím co podíl karet 
nabízející revolving kredit se do konce r. 2008 zdvojnásobil na 8%. Vydávání karet je vysoce koncentrováno a 
dominuje pět bank: Zaba, PZB Card, Erste Bank (včetně Erste Card Club), Raiffeisenbank a HPB, které společně 
pokrývají 81% všech vydaných karet. Vydavatelé T&E karet zůstávají vážnou konkurencí bankám. Diners Club a 
American Express (prostřednictvím Erste Club Card a PBZ Amex) jsou hlavními vydavateli charge a kreditních 
karet a těchto karet je v Chorvatsku více než kdekoli jinde v regionu.  

Srovnání ekonomik, 2009 (odhad) CHORVATSKO Česko 

HDP (při paritě kupní síly) 
78,57 mld. USD  
1 443 mld. CZK 
54,5 mld. EUR 

256,7 mld. USD 
4 615 mld. CZK 
178 mld. EUR 

Počet obyvatel 4,49 mil. 10,220 mil. 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009) 
17 500 USD 

321 4402 CZK 
12 145 EUR 

25 100 USD 
461 037 CZK 
17 421 EUR 

Počet pracujících 1,196 mil. 5,38 mil. 

Nezaměstnanost 16,1% 9,3% 

Míra inflace 2,4% 8,1% 

Největší banky 2008 

Banka Počet 
poboček 

Privredna banka Zagreb (PBZ) 215 

Zagrebačka banka (Zaba) 148 

Erste Bank Croatia (Erste Bank) 119 

Siciété Générale - Splitska banka (SGSB) 118 

OTP banka 99 

Raiffeisenbank Austria (RBA) 64 

Celkem 6 největších bank 763 



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              37                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 

Typy karet

Debetní karty 76%

Kreditní karty 
8,30%

Charge karty 15%

Druhy platebních karet

Maestro 44%

Visa Electron 30%

MasterCard 8,3%

Amercican Express 
6,3%

Visa 5,8% Diners Club 5,2%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společnosti MasterCard i Visa zaznamenaly významný nárůst svých karet, i když se jejich počet v r. 2008 trochu 
snížil vzhledem k racionalizaci používání debetních karet. Debetní karty však stále tvoří největší podíl na jejich 
kartových portfolií, v případě Visa 90% a MasterCard 84%. MasterCard/Maestro bylo v oběhu v r. 2008 4,6 mil. 
karet, což představovalo 52% trhu. Téměř všichni vydavatelé karet mají licenci na vydávání karet MasterCard. 
Maestro je nejpopulárnější značka karty a zaujímá 44% trhu. VISA vydala 3,2 mil. Visa karet včetně karet 
Electron, což jí přiřadilo 36% podíl na trhu. American Express měl 6% a Diners Club 5% podílu na trhu.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využívání karet v Chorvatsku 
  

Bankomaty 
  

V r. 2008 bylo v Chorvatsku 27 provozovatelů ATM. Síť MBNET, jediná sdílená síť bankomatů, byla založena v r. 
1994 a nyní obsluhuje 19 členských bank. Síti dominuje Erste Bank s téměř polovinou bankomatů v této síti. 
Každý ze dvou největších provozovatelů bankomatů, Zaba a PBZ, sdílí své ATM s menším provozovatelem - 
Hrvatska bank a Medimurská banka. Jediná zbývající dvojstranná dohoda o sdílení bankomatů v r. 2008 byla mezi 
Slavonskou bankou (SLBO) a bankou HAAB, jejichž bankomaty byly v r. 2009 sloučeny do jediné sítě. I když 
nebankovní subjekty mohou provozovat bankomaty, zatím v Chorvatsku žádný takový provozovatel není. 
  

Dnes je bankomatová síť v Chorvatsku s 3.344 bankomaty 9. největší ve střední a východní Evropě a představuje 
2% všech bankomatů v oblasti. Rychlost nárůstu se nyní zpomalila, v roce 2008 bylo instalováno 333 nových ATM 
(11%), ale rychlost růstu je nyní nejnižší od poloviny 90. let. Většinu růstu obstarali čtyři největší provozovatelé: 
Zaba, PBZ, Erste Bank a Raiffeisenbank. V Chorvatsku je instalováno 745 ATM na milion obyvatel, a 273 ATM na 
100 poboček. Hustota bankomatů je tedy významně vyšší než průměr v regionu CEE - 478 ATM na milión 
obyvatel - pouze Slovinsko má vyšší hustotu ATM (v Česku je nasazeno 338 bankomatů/mil. obyv.) 
  

Přednostním umístění bankomatu v Chorvatsku jsou místa mimo pobočky (65%), která v minulých letech 
významně rostla. V oblibě dále následují ATM ve zdi (29%).  Počty bankomatů podle bank a podíl jednotlivých 
bank znázorňuje tabulka. Funkcionalita bankomatů mimo vydávání hotovosti je různě vyvinutá, jediným prvkem 
na všech bankomatech je tisk zůstatku/potvrzení. Reklama na obrazovce se zobrazuje na většině ATM. Dobíjení 
mobilů je umožněno na 88% instalovaných bankomatech. Zobrazení zůstatku nabízí 70% ATM a změnu PINu 
53% ATM. Všechny další funkčnosti nabízí jen 30% ATM. Banky Zaba a PBZ jsou hlavními provozovateli, kteří 
nabízejí automatické vkládání bankovek na účet (98% všech ATM v zemi).  
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Dodavatelé bankomatů

NCR
55%

Wincor Nixdorf
33%

Diebold
12%

Umístění bankomatů

mimo pobočky 65%

ve zdi 29%

v halách 0,4%v předsálích  5,4%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet a hodnota transakcí 
  

Roční počet výběrů hotovosti vykazoval během posledních několika let plynulý nárůst, v r. 2008 dosáhl 136 mil. V 
roce 2008 nicméně počet transakcí vzrostl jen o 10%, v porovnání s 20% v roce 2007, v důsledku snížení 
průměrného měsíčního počtu transakcí. Průměrný počet výběrů na 1 bankomat v měsíci byl 3.390 což předstihuje 
i západní Evropu s 2.780 výběry. Průměrná hodnota výběrů hotovosti z ATM se v roce 2008 zvýšila o 2%, a 
celkový objem výběrů se zvýšil o 12%. Roční výběr dosáhl objemu 92 mld. HRK (13 mld. EUR, 344 mld CZK). 
Průměrná hodnota výběru byla 678 HRK (94 EUR, v západní Evropě činí 117 EUR).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodní místa 
 

Nejvíce platebních terminálů má banka PBZ s 30% podílem, a následují banky Zaba s 21% a Raiffeisenbank s 
17%. Sdílená mezibankovní síť MBNET provozuje POS terminály s 11% podílem. V Chorvatsku je turistům k 
dispozici přes 90.000 obchodních míst (nárůst z 70.000 v r. 2006). Karty Diners Club jsou patrně nejvíce přijímané 
karty v Chorvatsku a mohou být využity na téměř všech dostupných míst.  
 

Počet a objem transakcí 
 

Během roku 2008 provedli chorvatští držitelé karet 131 miliónů plateb kartami. Na tomto počtu se na debetní 
karty se podílely 50%, následovaly charge karty s 41% a kreditní karty s 9%. V letech 2004 až 2008 hodnota 
transakcí u POS terminálů vzrostla podle parametru CAGR o 19%, přičemž charge karty se na objemu plateb 
podíleli 50%, zatímco debetní karty 41%.   
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Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik chorvatského a českého kartového trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Počet karet je srovnatelný s počtem karet v Česku, čemuž odpovídá více než dvojnásobný počet karet na osobu. 
Jestliže je v Chorvatsku použita karta k platbám a výběrům 30x za rok, v Česku to je již 38x. Poměr počtu plateb 
v obchodech k výběrům z bankomatů je téměř shodný (49 : 51) (v Česku mírně převažují platby, 53 : 47). 
Průměrná částka výběru 2.530,- CZK je o 28% nižší než v ČR (3 500,- CZK).  
  

cardmag | františek tomášek research | rbr london, CIA factbook | grafy roman kotlán 

Počet bankovních karet 8 700 000   8 931 872   

Počet karet/osobu (15-64 let) 2,87   1,23   

Počet plateb/kartu/rok 15,06 49 20,3 53 

Počet výběrů hotov/kartu/rok 15,63 51 18,2 47 

Počet transakcí         

Počet plateb 131 000 000 49 181 228 776 53 

Počet výběrů 136 000 000 51 162 688 149 47 

Objem transakcí         

Objem plateb (CZK) nezjištěno   

210 374 704 629 

25 
CZK 

7 811 908 824 

EUR 

Objem výběrů (CZK) 344 000 000 000   

609 466 253 700 

75 
CZK 

22 631 498 466 

EUR 

Průměrná platba nezjištěno   1 194 CZK   

Průměrný výběr 
95 EUR 

  3 500 CZK   
2530 CZK 



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              40                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2010                                                                                              41                                                                                           © listopad 2010         

 

 

 

TECHNOLOGIE 

SIX Pay expanduje do celé Evropy  

 

Curych/Lucembursko, 23. září 2010 - SIX Pay, evropský specialista pro platebné možnosti 
prostřednictvím kreditních karet se sídlem v Lucembursku, prosazuje svou 
celoevropskou expanzi: Nově je SIX Pay nyní aktivní na dvanácti dalších trzích, 

a to ve Francii, Německu, Itálii, Belgii a v Nizozemí, také v České republice, Rakousku, Maďarsku, 
Slovensku, Slovinsku, Polsku a Liechtenštejnsku. V Polsku, Německu, Itálii a v Maďarsku, plánuje 
SIX Pay do konce roku zřízení vlastních poboček. Startovní výstřel pro tuto expanzi padl v březnu, 
po udělení licence prostřednictvím lucemburského finančního dohledu v lednu. Tímto bylo ukončeno 
i místní akreditování pro jednotlivé země a s výstavbou těchto čtyř zemských zastupitelství se může 
nyní začít. 
 

„Evropský trh pro platební styk srůstá stále silněji dohromady.Toto sjednocování je v plném proudu 
a nabízí možnost vzrůstu. Náš cíl je etablovat se mezi předními poskytovateli bezhotovostního 
placení v Evropě. Na cestě ke splnění našich cílů jsme udělali veliký krok dopředu“, jak řekl Niklaus 
Santschi, výkonný ředitel SIX Pay. SIX Pay umožňuje akceptaci a zpracování kreditních karet od Visa, MasterCard, 
Diners Club/Discover, JCB, jakož debetních karet V PAY, Visa Electron a Maestro. Společnost přitom nabízí 
všechno z jedné ruky: Počínaje konzultací a poradou týkající se platebních terminálů na prodejním pultu, až po 
integrovaná řešení s kompletním zpracováním mezinárodních platebních transakcí kreditu, debitu a karet 
zákazníka v místě prodeje, jakož i v internetu. „Díky naší akreditaci v jednotlivých zemích a naší prezence 
na místě, máme daleko lepší přístup k trhu. Tímto spojujeme naší špičkovou technologii s místním 
tržním know-how s nabídkou, která je optimálně zaměřena na specifické požadavky zákazníků 
každé jednotlivé země a současně odpovídá evropským nárokům“, tak Santschi. Tato řešení plateb 
kreditními kartami jsou přizpůsobena dle velikosti zákazníka a typu branže. SIX Pay je specializován na 
obchodnictví, hotelovou branži a E-Commerce, to znamená řešení točící se okolo nakupování a placení v 
internetu. SIX Pay taky uzavírá s obchodními podniky nebo jednotlivými obchodníky smlouvy o akceptaci 
rozdílných kreditních karet v mistě prodeje, na automatech nebo v internetu.  
 
O SIX Pay: 
 

SIX Pay umožňuje po celé Evropě jejím zákazníkům akceptaci a zpracovávání kreditních a debitových karet (Visa, 
MasterCard, Diners Club/Discover, JCB, V PAY, Visa Electron a Maestro) kombinováno s integrovanými platebními 
řešeními pro bezhotovostní platby v místě prodeje a v internetu. Nabídky 
od SIX Pay pro oblasti Retail, Hospitality a Ecommerce zahrnují také 
záměnu národních debitních a kreditních karet, automatické přepočtení cizí 
měny (DCC), platební terminály POS, elektronicky zpracované dárkové 
karty a rabatové kupóny (Mobile Coupon). SIX Pay je podnik patřící k SIX 
Group AG. SIX Group nabízí celosvětově služby v oblasti obchodu s cennými papíry a odbavení, jakož finanční 
informace a platební styk. Více info na www.sixgroup.com 
 

cardmag |  roman kotlán l www.sis-pay.com 

mediální  partner 
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POHLED ZE SLOVENSKA 

Slovensko v číslech za první pololetí 2010  

 

grafy obsahují pouze údaje členů ZBK 
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Počet debetních karet :  4 127 129 
Počet kreditních karet :        887 932 
Počet charge karet :        18 742 
Počet POS :         36 279 
Počet ATM :           2 330 
 

© 2010 zbk - uvedené údaje za leden až červen 2010 a pouze za členy ZBK 
 

cardmag l © 2010 zbk l grafy roman kotlán  
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ANALÝZY 

Studie o globálním využívání bankomatů 2007 - 2015 

 

Výzkumné centrum Retail Banking Research (RBR) publikovalo poslední vydání své studie o bankomatech pod 
názvem “Globální trh bankomatů a prognóza do roku 2015”. Studie o 70 zemích světa dokládá, že globální 
finanční krize roku 2009 způsobila celosvětový pokles růstu počtu bankomatů, ale pouze mírně. RBR publikuje 
přehled o bankomatech od r. 1998 každé dva roky; studie slouží pro strategické plánování v odvětví platebních 
karet. RBR je strategická výzkumná a konzultační společnost s třicetiletou zkušeností v drobném bankovnictví, 
bankovní automatizaci a platebních systémech.  
 

Zatímco provozovatelé většinou dokázali potlačit dopady krize v r. 2008, četné banky a nezávislí provozovatelé si 
museli utáhnout opasky v r. 2009, zejména v Evropě a Severní Americe. Díky silným požadavkům v zemích jako 
jsou Čína a Indie však byla výsledná situace v r. 2009 příznivá. Nový průzkum zjistil, že z celosvětového hlediska 
jsou požadavky zákazníků nejdůležitějším hnacím momentem růstu bankomatů. 

 
Počet bankomatů ve světě, 2007 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:  

 
 

Global ATM Market and Forecasts to 2015 (Retail Banking Research) 
Globální růst bankomatů pohání region Asie-Pacifik 
 

Region Asie-Pacifik je stále největším regionem pokud se týče počtu instalovaných ATM a kde byla instalována 
více než polovina nových instalací na světě. V Číně, Indii, Indonésii a Thajsku, které mají dohromady více než 2,8 
mld. obyvatel, dochází k nárůstu počtu bankomatů, neboť požadavky zákazníků a dostupnost levných bankomatů 
zvýrazňují konkurenci mezi provozovateli.  
 

Růst ve střední a východní Evropě (CEE) se v r. 2009 zpomalil, částečně vlivem Ruska a Ukrajiny, dvou největších 
trhů v CEE, kde došlo vlivem ekonomické krize k omezení růstu. Po rychlém rozvoji bankomatového trhu v CEE 
během posledních pěti let došlo na rostoucím počtu trhů v regionu k nasycení, i když očekáváme obnovení růstu v 
bývalých státech SSSR.  
 

Oproti rozvíjejícím se státům zažily rozvinuté trhy Severní Ameriky a západní Evropy nízký růst, kde většina 
nových bankomatů jen nahrazovala zastaralé. Západní Evropa nerealizovala v r. 2009 prakticky žádný růst počtu 
bankomatů, neboť málo využívané ATM ve Španělsku a Spojeném Království byly odstraněny. V Severní Americe 
provozovatelé ve velké míře odsunovali obměnu bankomatů.  
 

Čína se stane největším trhem bankomatů do roku 2015 
 

I když se v r. 2009 růst počtu ATM zpomalil, RBR předpovídá rychlé zotavení růstu počtu bankomatů. Do r. 2015 
budou v provozu téměř 3 milióny bankomatů, což představuje navýšení o 43% proti r. 2009. Region Asie-Pacifik 
absorbuje téměř dvě třetiny nových instalací.  
 

Čína zůstane největším prvkem růstu v regionu, předhoní USA a stane se největším trhem ATM na světě do r. 
2015. O Indii lze také předpovědět, že zažije silný růst a stane se 5. největším trhem (posun ze současného 9. 
místa). Obdobně jako Čína má Indie významný nevyužitý potenciál. 
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ATM instalace ve světě, podle regionů, 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2015 (Retail Banking Research) 

Střední Východ a Afrika je další region, který silně roste. Irán se stává významným trhem ATM v regionu, jeho 
vyloučení ze západního finančního systému vedlo k tomu, že byl méně ovlivněn globální finanční krizí a růst jeho 
instalovaných ATM pokračoval. Rychle rostoucí počet bankovních klientů povede k tomu, že Irán bude největším 
trhem ATM v regionu do r. 2015.  
 

Růst v počtu výběrů hotovosti z ATM předčí růst instalací 
 

V roce 2009 se na celém světě uskutečnilo 62 miliard výběrů hotovosti z bankomatů. Během posledních 4 let byl 
růst počtu výběrů hotovosti v souladu s růstem počtu ATM, v průměru o 8% za rok. Počet výběrů hotovosti bude 
podle prognózy nicméně růst rychleji než počet ATM v příštích 6 letech, neboť vzrůstající počet vlastníků účtů a 
zvyšující se obeznámenost s bankomaty bude zvyšovat četnost jejich používání. Prognóza výzkumného centra 
Retail Banking Research odhaduje, že v r. 2015 bude provedeno celosvětově na 94 miliard výběrů hotovosti z 
ATM, což představuje roční průměrný nárůst o 7% během příštích 6 let.  
 

Průměrné využívání bankomatů je významně liší podle regionu. V regionu Střední východ a Afrika, který má 
nejnižší hustotu ATM na obyvatelstvo, každý bankomat obslouží průměrně téměř 4 000 výběrů hotovosti za 
měsíc. To je dvakrát tolik než v Severní Americe, regionu s nejvyšší hustotou ATM na obyvatelstvo. Průměrný 
počet výběrů hotovosti v Západní Evropě je na rozvinutý region relativně vysoký. V Západní Evropě jsou také 
nejvíce vytěžované bankomaty na světě, například ve Finsku a Švédsku připadá v průměru na ATM více než 7 500 
výběrů za měsíc.  

Průměrný počet výběrů hotovosti na ATM za měsíc, podle regiónů, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Global ATM Market and Forecasts to 2015 (Retail Banking Research) 
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MARKETING 

MasterCard® World™ boduje u další české banky 

  

Celosvětově rozšířená platforma karet MasterCard World má na českém trhu další přírůstek. Druhou World kreditní 
kartu s názvem Miles & More přináší do Čech UniCredit Bank ve spolupráci s aeroliniemi Lufthansa. 
Za platbu každodenních výdajů mohou držitelé této karty získávat od Lufthansy volné míle pro své 
cestování společně s dalšími bonusy od partnerů ze Star Alliance, jedné z největších celosvětových 
leteckých sítí.  Miles & More je v Evropě nejrozšířenějším a nejúspěšnějším věrnostním programem 
pro cestující. 
  

Praha, 15. září 2010 - Společnost MasterCard ve spolupráci s UniCredit Bank Česká 
republika a aeroliniemi Lufthansa přináší na trh druhou kreditní kartu platformy 
MasterCard World. Jedná se o unikátní a flexibilní karetní platformu, která umožňuje 
vydávajícím bankám uspět v konkurenčním boji o uspokojení požadavků držitelů 
kreditních karet, především těch prestižních.  
  

World kreditní karta s názvem Miles & More, typu standard a gold, nabízí svým 
držitelům řadu výhod. K benefitům kreditní karty Miles & More patří například vstupní 

bonus 2 000 mil u typu standard a 4 000 mil u typu gold, neomezená platnost 
nasbíraných mil nebo cestovní pojištění zdarma u obou typů karet. S touto kreditní 
kartou mohou držitelé rovněž čerpat výhody partnerů z letecké sítě Star Alliance, 
která patří k největším na světě. U kreditní karty Miles & More gold se navíc zákazníci 
stávají členy věrnostního programu MasterCard Elite, který poskytuje další benefitní 
nabídky. Miles & More je v Evropě nejrozšířenějším a nejúspěšnějším věrnostním 
programem pro cestující Pro více informací o produktu můžete navštívit 
www.unicreditbank.cz/milesandmore. 

  

„Platforma MasterCard World je určena zákazníkům, kteří oceňují přidanou hodnotu za své vydané 
peníze. Všední nákupy pro ně tak mohou být díky získávání volných mil s Lufthansou ještě mnohem 
atraktivnější. Platební karta Miles & More přináší svým držitelům řadu výhod. Kromě cestovního 
pojištění a pojištění proti krádeži či ztrátě karty obsahuje v ceně karty i mé oblíbené golfové pojištění. 
Rovněž tato karta zahrnuje automatické členství v programu MasterCard Elite, který zákazníkům 
přináší další možnost výhodných nákupů. Jsme rádi, že partneři jako UniCredit Bank mohou rozšiřovat 
MasterCard World platformu k českým zákazníkům,“ říká Brian Lang, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku a Slovensko. 
  

cardmag | roman kotlán l ogilvy  
 
 
 

S programem MasterCard Elite na Prague Fashion Weekendu  

  

Společnost MasterCard se s programem MasterCard Elite stala jedním z partnerů nového projektu Prague Fashion 
Weekend, který se uskutečnil o víkendu 4. - 5. září 2010 v Pařížské ulici v Praze 1. Na Prague Fashion 
Weekendu mohli členi programu MasterCard Elite využít zvýhodněné nabídky u vybraných 
značkových obchodů a módních návrhářů. Praha tímto projektem otevřela okno do světa módy a 
připojila se k dalším evropským metropolím, kde obdobné projekty slaví úspěch.  
  

Praha, 2. září 2010 - Jedním z partnerů prvního ročníku projektu Prague Fashion Weekend, který se 
uskutečnil o víkendu 4. - 5. září 2010 v nejprestižnější části Prahy - v Pařížské ulici, se stala společnost MasterCard se 
svým věrnostním programem MasterCard Elite. Kromě standartních benefitů platných během celého roku připravila 
společnost MasterCard pro členy programu speciální nabídku zvýhodnění, která mohou využít právě v průběhu této 
události ve vybraných značkových obchodech a u módních návrhářů.      
  

„Pomocí programu MasterCard Elite chceme přinést milovníkům nakupování ještě větší komfort. Pro 
využití zvýhodněných nabídek u partnerských obchodů stačí za nákupy zaplatit prémiovou kartou 
MasterCard a předložit při placení identifikační kartu MasterCard Elite. Na Prague Fashion Weekendu 
mohou členi programu MasterCard Elite výhodně nakoupit u luxusních značek, jako jsou například 
Ferré Milano, butik Taťány Kováříkové a další,“ říká Brian Lang, generální ředitel MasterCard Europe pro 
Českou republiku a Slovensko.  
  

První ročník projektu Prague Fashion Weekend byl v České republice módní událostí, která navázala na úspěšné 
projekty podobného typu v Evropě (Londýn, Paříž). Cílem bylo nabídnout inspiraci široké veřejnosti a vytvořit 
originální fashion arénu na otevřené scéně, ve které se představili přední čeští návrháři a luxusní světové značky. 
Prostor dostali i mladí z české a slovenské návrhářské scény. Na jednom z nejdelších mol ve střední  Evropě se 
prezentovaly ty nejlepší kolekce z dílen tuzemských módních návrhářů a značkových butiků sídlících v Pařížské ulici a 
okolí. 
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Věrnostní program MasterCard Elite se pro Čechy rozšiřuje do 21  
pařížských obchodů 

  

Praha, 4. listopadu 2010 - Společnost MasterCard uzavřela v rámci věrnostního programu MasterCard Elite nové 
partnerství s 21 pařížskými partnery. Vánoční dárky tak mohou držitelé prémiových karet 
MasterCard Gold, World a Platinum výhodně nakupovat nyní i v zahraničí. Díky věrnostnímu 
programu mají možnost při nákupu obdržet slevu až 50 % nebo získat bonus ve formě 
nejrůznějších balíčků a odměn. MasterCard Elite byl spuštěn v České republice i na Slovensku 
v dubnu letošního roku. V současnosti je do projektu zapojeno více než třicet českých a 
slovenských partnerů a jejich počet neustále narůstá.  

  

Během listopadu začíná již řada lidí s nákupem vánočních dárků. Držitelé prémiových platebních karet MasterCard 
mohou nově pro své předvánoční nákupy využívat slevy a benefity u obchodníků v Paříži. „Tento strategický krok 
jsme učinili na základě podnětů, které přišly přímo od našich klientů. Protože si jejich věrnosti vážíme, rozhodli 
jsme se na základě menšího interního průzkumu navázat spolupráci s jednadvaceti pařížskými obchodníky. Pokud 
bude o tuto službu zájem, jsme připraveni rozšířit služby MasterCard Elite i do jiných destinací, které naši klienti 
rádi navštěvují za účelem nákupů,“ prozrazuje Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou 
republiku. Benefity pro držitele prémiových karet MasterCard Gold, Platinum a World platí u pařížských 
obchodníků až do 31. srpna 2011. Pro uplatnění slev stačí zaplatit prémiovou kartou MasterCard a předložit při 
platbě také cestovní pas. Mezi Pařížskými partnery naleznete takové obchody, jako jsou Dolce & Gabbana, Crazy 
Horse, Corneliani, Royal Avenue, Tommy Hilfiger, Lemaire, Diane von Fürstenberg, a další. Všechny nabídky, 
včetně adres obchodů jsou uvedené na stránkách www.eliteprogram.cz 
  

S MasterCard Elite se nákupy vyplatí 
  

Speciální výhody spojené s programem MasterCard Elite mají různou podobu od např. procentuálních slev, slev 
formou 2 za 1, až po slevy formou 2+1 atd. „V posledních letech můžeme pozorovat rovněž trend tzv. 
opožděných vánočních nákupů, kdy se lidé obdarovávají nejrůznějšími poukázkami do obchodů nebo čekají 
s nákupem dárků až na povánoční slevy, které mnohdy začínají už 25. prosince,“ říká Javorský a dodává: „Akce u 
našich partnerů platí celoročně, proto v období povánočních výprodejů mohou členové MasterCard Elite programu 
ušetřit na nákupech u našich partnerů nemalé částky.“ 
  

MasterCard Elite program představuje soubor benefitů, odměn a jiných služeb u vybraných partnerů z oblasti 
hotelnictví a gastronomie, cestování, módy a značkových obchodů, wellness a kosmetiky, atd. V současné chvíli je 
do programu začleněno 23 českých partnerů. K čerpání výhod a využití benefitů programu MasterCard Elite stačí 
pouze držitelům zlatých, World a platinových platebních karet MasterCard zaplatit za nákupy ve vybraných 
obchodech touto kartou. Více informací o programu MasterCard Elite a seznam partnerských obchodníků 
naleznete na www.eliteprogram.cz. 
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Direction: NORTH 
  

Na tomto místě přinášíme pro čtenáře magazínu cardmag původní reportáž ze vzdáleného 
Laponska. Nechme se na chvilku vtahnout do oblasti, kterou jsou fascinování dobrodruzi, 
cestovatelé a někdy i lidé, kteří prostě chtějí na chvíli opustit městská ghetta a touží poznat něco 
jiného než stále se zrychlující tep “moderní” civilizace. 
  

Kilpisjärvi/Laponsko, říjen 2010 - Polární den, polární noc, polární záře, polární medvědi ... tohle všechno, s 
výjimkou polárních medvědů, najdete za polárním kruhem (finsky napapiiri), ve finském Laponsku. Rozlehlé 
pláně, průzračná jezera a nedotčená příroda lákají dobrodruhy a cestovatele, kteří touží po romantice, autentické 
atmosféře a čistotě.  

Na hranici mezi třemi severskými státy - Finskem, Norskem a Švédskem, 400 km za polárním kruhem leží 
vesnička Kilpisjärvi (Gilbbesjávri v jazyce Saami), která patří se svými 114 obyvateli (údaj z r. 2000) mezi největší 
v provincii Enontekiö. Přes svou velikost jí však náleží hned tři prvenství - v Kilpisjärvi je totiž nejčistší ovzduší v 
Evropě a zároveň jedna z nejkratších kvetoucích sezón (pouhých 100 dní). V neposlední řadě je právě Kilpisjärvi 
místem, kde lze pozorovat největší množství polárních září (aurora borealis) na území Finska. Za jasných a 
temných nocí v období mezi říjnem a březnem lze na obloze spatřit polární záři téměř každý druhý den. Polární 
noc zde trvá přes dva měsíce, slunce zapadne v polovině listopadu a poprvé vyjde až ke konci ledna. V létě pro 
změnu slunce nezapadne od půlky května do druhé poloviny července vůbec. Nad vesnicí Kilpisjärvi a 
stejnojmenným jezerem se tyčí hora Saana (1029m), z jejíhož vrcholu je vidět do sousedního Norska a Švédska a 
za dobré viditelnosti i 50km vzdálený Severní ledový oceán (Skibotn, Norsko). Pár metrů za norsko-finskou hranicí 
se pláně náhle změní v masivní vysoké hory, které se v proslulých fjordech zvedají rovnou z moře do výšek 
přesahujících 1000 metrů.  
 

Laponsko je domovem Santy Clause, jehož továrna na hračky sídlí v hlavním městě Laponska Rovaniemi, dále je 
domovem tisíců sobů a losů, jejichž bezvládná, projíždějícími auty sražená zmrzlá těla, lemují hlavní silnici 
laponského severozápadu E8. Laponsko je ale především domovinou původních obyvatel Saami - indiánů severní 
Evropy. Tradiční sámská kultura je v dnešním moderním světě unikátním pokladem a sámština ohroženým 
jazykem. Psí spřežení jsou postupně nahrazována sněžnými skůtry, přesto však sámští obyvatelé dodržují tradiční 
zvyky a způsob života a odívání. Obchod nebo čerpací stanice v podobě automatického stojanu připadá na 
každých zhruba 150 kilometrů. Pokud však při své cestě na obchůdek narazíte, můžete si být jisti, že bez 
problému zaplatíte platební kartou. 

INSPIRACE 
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O Laponcích a seveřanech obecně se říká, že jsou velice uzavření a klidní lidé. Ve skutečnosti jsou velmi přátelští 
a pohostinní a z jejich životního stylu bychom se mohli lecčemu přiučit, ať už je řeč o jejich harmonickém soužití s 
přírodou, životní upřímnosti nebo postoji ke vzdělání a kultuře. 
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Decadence NOW! Za hranicí krajnosti 

  

Praha, říjen 2010 -  Výstava Decadence Now! Za hranicí krajnosti je mezinárodním projektem, který 
se snaží koncepčně pracovat s pojmem dekadence v současném umění. Výstava není dělena 
chronologicky, ale tematicky do pěti oddílů, jež na sebe plynule a logicky navazují a vytvářejí tak 
pomyslný a uzavírající se kruh. Termín konání výstavy: 30.9.2010 - 2.1.2011 

V teorii umění se v posledních letech stále více objevují pojmy dekadence a dekadentní, často také v souvislosti 
se současným uměním. Obecnost pojmu dekadence, respektive jeho paralelní existence i vně sféry umění, 
umožňuje nové metodologické postupy a kombinace, objevuje nová teritoria a vztahy. Dekadentní umění je 
vyhrocené, přesahuje míru obecně přijatelného, provokativně bourá ta nejcitlivější tabu. Dekadence je pevně 
spojena i s jasným postojem krajního individualismu.  
  

Dekadence je téma, které je v současné kultuře aktuální, či lépe, opět aktuální. Apokalyptický pocit zmaru a krize 
naší civilizace podněcuje zvýšený zájem o temnou stránku lidského nitra i samotného světa. Od 70. let 20. století 
můžeme sledovat kontinuální snahu pracovat s typicky dekadentní tematikou u celé řady umělců jako Jeff Koons, 
Cindy Sherman, Nobuyoshi Araki, Jake a Dinos Chapman, Robert Mapplethorpe, Damien Hirst, Zhang Peng, Keith 
Haring, Andres Serrano, Gottfried Helnwein a dalších.  
  

V této souvislosti je patrný i zvýšený zájem o dekadenci ze strany odborné i laické veřejnosti. Výstavy 
představující díla dekadentního umění vyvolávají nadšené reakce, stejně jako provokují veřejné skandály. Vždy 
ale otevírají diskuzi k celé řadě klíčových témat jako odcizení, ošklivost, krása, halucinace, smrt, pornografie, 
násilí, drogy, nemoc, šílenství, která formují základní otázky současné kultury a společnosti. Ukazuje se také, že i 
témata zdánlivě zastaralá a neaktuální, jako např. cenzura (vnitřní i vnější), se v kontextu nové politické 
korektnosti opět dostávají na scénu. Dekadentní umění je subverzivní, podněcující, nevyvolává lhostejnost, ale 
vyžaduje formulování jasného postoje. Dekadence je v tomto smyslu vyhrocená, extrémní i provokativní. 
Odcizenost, zdánlivá nezaujatost, resp. odosobněné voyeurství, je také jasně vyprofilovaným postojem 
dekadence.  
  

Výstava představí současné umělce a jejich díla z oblasti malby, plastiky, fotografie i videa v pěti hlavních 
kapitolách, z nichž kapitola Pop, rozšířena o samostatnou instalaci „Pokoj č. 13“ v Uměleckoprůmyslovém 
museu v Praze, ukáže současné dekadentní trendy v módě či designu. 
  

Vedle řady doprovodných programů, divadelních, filmových, hudebních a dalších produkcí, bude celý projekt 
provázen rozsáhlou publikací, jejímž autorem je Otto M. Urban, kurátor výstavy. Kniha mapující fenomén 
dekadence nejen z hlediska výtvarného, ale také filosofického, historického a společenského, bude mít své těžiště 
především v bohaté obrazové části. Knihu vydá nakladatelství Arbor Vitae ve spolupráci s Galerií Rudolfinum v 
Praze.  
  

Některá díla na této výstavě mohou šokovat. Galerie Rudolfinum důrazně doporučuje citlivým osobám a 
doprovodu dětí do 15 let zvážit návštěvu výstavy! Dětem do 15ti let není na výstavu vstup povolen bez 
doprovodu. 
  

Kapitoly výstavy: 
  

Krajnost sebe: Bolest 
  

Matthew Barney, Genesis Breyer P-Orridge, Gilbert & George, Gottfried Helnwein, Damien Hirst, Jürgen Klauke, 
Robert Mapplethorpe, Yasumasa Morimura, Catherine Opie, Pierre et Gilles, Cindy Sherman, Andreas Sterzing, 
Joel-Peter Witkin, David Wojnarowicz 
 

Krajnost těla: Sex 
  

Nobuyoshi Araki, Marc Bijl, Wim Delvoye, Martin Gerboc, Jake a Dinos Chapman, Jeff Koons, Niba, ORLAN, Jan 
van Oost, Pierre et Gilles, Andres Serrano, Cindy Sherman, Géza Szöllősi, Tsang Kin-Wah, Joel-Peter Witkin 
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 Krajnost krásy: Pop 
  

Boaz Arad, Ondřej Brody, Jiří Černický, David Černý, Gilbert & George, Martin Gerboc, Gottfried Helnwein, Zsófia 
Keresztes, Nick Knight, Alexander Kosolapov, David LaChapelle, Zbigniew Libera, Alexander McQueen, Robert 
Miller, Yasumasa Morimura, NIBA, Shimon Okshteyn, Erwin Olaf, ORLAN, Pierre et Gilles, Jamie Reid, Terry 
Rodgers, Comenius Roethlisberger, Paolo Schmidlin, Richard Stipl, Géza Szöllősi, Mark Ther, Maciej Toporowicz, 
Joel-Peter Witkin 
  

Krajnost mysli: Šílenství 
  

David Bailey & Damien Hirst, Matthew Barney, Josef Bolf, Gottfried Helnwein, Jake and Dinos Chapman, Jürgen 
Klauke, Joachim Luetke, Ikuko Miyazaki, Yasumasa Morimura, Catherine Opie, Zhang Peng, Joel-Peter Witkin 
  

Krajnost života: Smrt 
  

Steven Gregory, Keith Haring, Damien Hirst, Václav Jirásek, Robert Mapplethorpe, Jan van Oost, Ivan Pinkava, 
Joel-Peter Witkin 
 

cardmag l roman kotlán l www.doxprague.org l kurátor výstavy: Otto M. Urban  

Joel-Peter Witkin, Tři grácie, Los Angeles. 1998 
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Paolo Schmidlin, Slečna KItty, 2006 

Keith Haring, Bez názvu (Pro Jamese Ensora) 2, 1989 Boaz Arad, Předložka z Hitlera, z instalace Pokoj lovce nacistů, 2007/2010 
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Gilbert & George v DOX jako součást projektu „Decadence NOW!“ 

  

Praha, říjen 2010 -  Výstava představuje českému publiku uznávanou dvojici Gilbert a George s jejich šesti 
uměleckými díly, vytvořenými v letech 1972 až 1992. Umělci, kteří prosluli počátkem sedmdesátých letech 
specifickým druhem performance nazývaným "živé sochy", jsou dnes spojováni s kolorovanými fotografiemi 
sestavovanými v pravidelném rastru do větších formátů. 
  

Jejich tvorba, často obsahující kontroverzní témata, měla velký vliv na generaci umělců osmdesátých a 
devadesátých let, tj. období, které pokrývá tato výstava. Podtitul výstavy Cesty je odvozen od největšího díla 
(253 x 639 cm) prezentovaného v centru DOX, které je k vidění v horní galerii věžního prostoru určeného pro 
speciální projekty, jako například instalace typu site-specific nebo jiná velkoformátová výtvarná díla. Termín 
výstavy 7.10.2010 - 2.1.2011  

cardmag l roman kotlán l www.doxprague.org l kurátor výstavy: Otto M. Urban  
 
 

www.      .cz 
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Toscana 

 

Ne nadarmo se říká o Itálii, že je muzeem světa, vždyť více než 70 % světových kulturních památek pochází z 
území Itálie. Toskánsko je v tomto smyslu určitě tím nejvhodnějším místem k poznávání památek minulosti, 
kultury, životního stylu a kulinářského umění Italů. 
 

Inspirace pro celý svět, tak lze vnímat Toskánsko kde bohatá minulost inspiruje přítomnost. Region kde bylo v 
minulosti významně podporované umění všeho druhu, zejména rodem Medičejských. Nejvýznamnějšími centry 
jsou bez pochyby Florencie, Siena, Pisa, ale pro návštěvu skvostů Italie lze volit i menší města jako je Lucca, 
Cortona nebo Monte Argentario. 
 

Pro krátkou obrazovou reportáž přinášíme našim čtenářům několik typů … 

Piazza Napoleone, Lucca  pohled na krajinu Toskanska, ze San Gimignana  

Firenze  Basilica di San Lorenzo, Firenze  

Camposanto Monumentale. Pisa  Dóm Panny Marie Nanebevzaté v Pise (Duomo di Pisa)  

-||-, Torre di Pisa  Battistero di San Giovanni, Pisa  
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Cattedrale di San Pietro, Mantova  Camposanto Monumentale, Pisa  
Basilica di San Frediano, Lucca  Duomo di Pisa  

Duomo di Pisa  Cattedrale di Santa Maria dei Fiore (Duomo di Firenze)  
Duomo di Pisa  Basilica di San Frediano, Lucca  
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

 
více na www.pcistandard.cz 

NIST 

Zkratka pro „National Institute of Standards and Technology.” Federální orgán 
bez regulační pravomoci spadající pod U.S. Commerce Department's Techno-
logy Administration (Technologická správa ministerstva obchodu USA). Jeho 
posláním je podpora modernizace a konkurenceschopnosti USA formou pod-
porování rozvoje hodnotících technik, standardů a technologie k podpoře eko-
nomické bezpečnosti a zlepšování kvality života. 

NMAP Software pro bezpečnostní kontrolu, který mapuje sítě a identifikuje v síťových 
zdrojích otevřené vstupy.  

Non-Consumer Users 
Nespotřebitelští uživatelé 

Jednotlivci s výjimkou držitelů karet s přístupem k systémovým komponentům, 
mezi něž mimo jiné patří zaměstnanci, správci a třetí osoby. 

NTP 
Zkratka pro „Network Time Protocol” (síťový časový protokol). Protokol pro 
synchronizaci hodin počítačových systémů v rámci paketově spínaných dato-
vých sítí s variabilně latentními daty. 

Off-the-Shelf Označení produktů, které jsou běžně dostupné a nejsou specificky upravová-
ny nebo sestavovány pro konkrétního zákazníka nebo uživatele. 

Operation Systems 
Operační systém/OS 

Software počítačového systému, které zodpovídá za řízení a koordinaci všech 
aktivit a za sdílení počítačových zdrojů. Příklady operačních systémů jsou 
Microsoft Windows, Mac OS, Linux a Unix. 

OWASP 

Zkratka pro „Open Web Application Security Project.” Nezisková organizace 
založená r. 2004 a zaměřená na zlepšování bezpečnosti aplikačního software. 
OWASP vydává OWASP Top Ten, seznam nejkritičtějších slabých míst webo-
vých aplikací (viz http://www.owasp.org). 

PA-QSA 
Zkratka pro „Payment Application Qualified Security Assessor,” společnost 
schválenou ze strany PCI SSC k provádění hodnocení platebních aplikací 
proti PA-DSS. 

PAN 
Číslo karty 

Zkratka pro označení „čísla karty“ (Primary Account Number - „primární číslo 
účtu”). Jedinečné číslo platební karty (obvykle pro kreditní nebo debetní karty), 
které identifikuje výstavce a konkrétní (kartový) účet držitele karty. 

Password/Passphrase 
Heslo Řetězec znaků, který slouží k autentizaci uživatele. 

Pad 
TAN 

V kryptografii je jednorázový kód TAN („Transaction Authenication Number“, 
v orig. Pad – poznámkový blok) šifrovací algoritmus s textem kombinovaným 
s náhodným kódem neboli „TAN“, který je stejně dlouhý jako nezašifrovaný 
text, a je použit pouze jednou. Navíc pokud je kód skutečně náhodný, není 
nikdy použit opakovaně a je uchován v tajnosti, je jednorázový TAN neprolo-
mitelný. 
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GALERIE REKLAMY                                                             

Eden TV channel “natural history channel” 2009 
Awareness for climate change/Thames River London 
Source : Ecorazzi Paperplane (snow marketing) 
Agency : Houthouse IWG (United Kingdom 

Procter & Gamble / Head & Shoulders Shampoo 2003 
Headline : Protect your scalp, 

Agency : Saatchi & Saatchi (Singapore) 

Skol Beer / Surf Sponsorship 2010 
Source : Cannes Festival Longlist, 
Agency : F/Nazca Saatchi & Saatchi Sao Paulo 
(Brésil) 

Wonderbra 3D Billboard “experience the full effect”  
Near Waterloo Station 2010 

Source : The Sun, DailyIndia, MediaWeek 
Agency : BBH London (United Kingdom) 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
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PODPORUJEME 

Mezinárodní festival studentských filmů podesáté 

  

Písek, 3. 10. 2010 - Ve dnech 30.9.-2. 10. 2010 proběhl Mezinárodní festival studentských filmů, 
který letos slavil své desáté jubileum. Organizace se každý rok 
ujímají studenti Soukromé vyšší odborné školy filmové a Filmové 
akademie Miroslava Ondříčka pod vedením ředitelky festivalu 
Vladany Terčové.  
  

Tváří letošního ročníku se stala Martha Issová, kterou režisér hlavních večerů Jan Vejnar obsadil i do festivalových 
znělek. Znělka, která se dočkala pěti různých variant, udávala ráz celkové podobě festivalu. Jan Vejnar zvolil 
stylizaci hvězd stříbrného plátna z dvacátých a třicátých let minulého století. Návštěvníci festivalu tak mohli 
Marthu potkávat v dobových kostýmech. Martha Issová se ujala i moderování slavnostních večerů. Zahajovací 
večer moderovala prostřednictvím videoprojekcí a přímo v sále jí sekundovali Tomáš Běhal a Miroslav Pánek. 
Slavnostního zakončení se s Marthou ujal Vojta Kotek.  
  

Festivalová porota měla letos skutečně hvězdné obsazení. Do předsednického křesla usedla umělecká ředitelka 
MFF Karlovy vary Eva Zaoralová, filmová producentka a herečka Deana Jakubisková-Horváthová, herec 
divadla Járy Cimrmana Petr Brukner, uruguayský kameraman Pablo Berti a vítěz Grand Prix MFSF Písek 09, 
korejský scénárista a režisér Jong-woo Lee. Porotci vybírali vítězné filmy z pěti soutěžních bloků, celkem 
soutěžilo 36 filmů z celého světa. Soutěžních kategorií bylo osm, porota se ale rozhodla udělit i zvláštní uznání:  
  

Grand Prix - hlavní cena festivalu - cena Václava 
Kršky  
cenu věnuje město Písek a vítěz obdrží 50 000 Kč  
Wings and Teeth (r. Oscari Rautsi), Finsko  
  

Cena za nejlepší hraný film  
Dream Man (r. Alessandro Capitani), Itálie  
  

Cena za nejlepší dokumentární film  
59/184/84 (r. Lukáš Kokeš), Česká republika  
  

Cena za nejlepší animovaný film  
The Swimming Pool (r. Alexandra Hetmerová), Česká 
republika  
  

Cena KODAK Vision  
Birdland (r. Jimmy Grassiant), Německo  
  

Cena společnosti Universal Production Partners  
Klokworx! (r. Jindřich Novák), Česká republika  
  

Cena Vladany Terčové  
Homecoming (r. Natalia Kostenko), Polsko  
  

Cena Pražské vědecko-technické společnosti  
  

Cena za nejlepší technologické ztvárnění  
The Touster (r. Michaela Prokopová), Česká republika  
  

Cena poroty  
Pokayoke (r. Mika Tervonen), Finsko  
  

Zvláštní uznání  
¿Puede usted citar la historia de su heladera? (r. Manuel 
Abrahamovic), Argentina  
  

Zvláštní uznání za režii  
The Train (r. Vladimir Lomov), Česká republika  
  

Do soutěže byl zařazen i blok filmů hendikepovaných tvůrců, na jehož vzniku festival spolupracoval s Mental 
Power Prague Film Festival a s evropskými instituty sociální péče. O vítězných filmech rozhodovaly klientky 
pečovatelského domova PETRA Mačkov a předání cen proběhlo při jejich tanečním vystoupení.  
  

1. místo – film Postiženi uměním  
2. místo – film 4 elements  
3. místo – film Contact  
  

Další informace naleznete na www.filmfestpisek.cz  
  

cardmag | roman kotlán l www.filmfestpisek.cz  
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cardmag partnerem „sosáků“ 
 

Tak skončila další cyklistická sezóna! A byla to první, kterou cyklistický klub Strahovští 
osvoboditelé silnic absolvoval s podporou cardmagu :-) 
 

Přes to, že tato parta pohodových cyklistů nemá  vrcholové ambice, tak několik dílčích 
úspěchů jeho členové na scéně amatérské cyklistiky zaznamenali. 
 

V ženské kategorii Lucka Kočí pravidelně obsazuje „bednu“ na „silnici“ ve všech 
disciplínách, a to od časovek do vrchu až po maratony! Namátkou vybíráme její 1. místo 
na Beskyd Tour 2010 a 2. místo na Okolo Tater 2010, silničních maratonech, které jsou 
součástí největšího a nejobsazenějšího seriálu 

silničních maratonů v České republice a na Slovensku - 53x11 Marathon 
Cupu. 
 

Z dalších členů klubu dosahoval výborných výsledků Petr Váňa, a to hlavně 
v seriálu Českého Poháru Masters v cyklokrosu, kde získal jedno stříbro, 
dvakrát bronz a jednou „brambory“ a reprezentoval i na  Mistrovství světa 
Masters v Belgickém Mol, kde skončil ve druhé třetině startovního pole. 
 

V soutěži družstev UAC (Unie amatérských cyklistů) 2010 skončil tým SOS na 
10. místě z celkem 25 týmů a v seriálu časovek do vrchu QRC (Quit Race 
Cup) 2010 na 2. místě za celkem VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr  a před 
týmem CK Vinohradské šlapky, který se „zbaběle“ nezúčastnil vyhlášení vítězů ;-) 
 

Přinášíme pár fotografií z právě skončené sezóny a věříme, že po „nákupu“ posil bude účinkování „sosáků“ 
v sezóně 2011 zase  úspěšnější! 

www.sostym.com 

Fotografický průřez sezónou 2010 

cardmag | pavel kryka  
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Bratronické okruhy, 3. etapa 

cardmag | pavel kryka  

Stodůlky - Karlštejn - Stodúlky, ze seriálu UAC 
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generální partner 

partneři 

www.      .cz 
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