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EDITORIAL …
2012
Číslo, které může vzbuzovat směs zvláštních pocitů. Letopočet 2012 může u někoho
vyvolávat emocionální chvění (zejména díky předpovědím historického kalendáře Mayů
vztahujícím se k datu 21.12.2012 či hollywoodskému katastrofickému filmu o konci světa),
u někoho naopak může vyvolávat pouze pragmatické očekávání příštího kalendářního
roku.
Rád bych se připojil ve smyslu předešlého textu k racionálnějšímu křídlu a dovolíte-li, rád
bych se na chvilku zastavil u tématu, které patří k období rekapitulace před koncem roku.
Roku, který nijak nevybočil ze zákrytu let předešlých. Člověk nemusí patřit
k „pravdoláskovému“ vidění světa, aby rozpoznal, že něco v naší společnosti už nějakou
dobu není v pořádku. Nemusí však patřit ani ke křídlu, které na každou situaci má
komentář, poučku či jednoznačný výklad … normálně uvažující člověk musí cítit, že
společnost není zdravá.
Když se někdy podívám před 19 hodinou na stanici ČT24, která přináší autentické
zpravodajství z 80.let minulého století, vzpomínám a znovu si uvědomuji jak tehdejší
politická garnitura, dnes směšných panáků, dusila naši společnost … jak asi bude za
několik let nahlížet budoucí generace na počínání politické vrchnosti propojené se
současnými finančními magnáty na pozadí divokého kapitalismu 90.let resp. období první
dekády 21.století ? Asi stejně …
Domnívám se, že již současná generace bude muset velmi intenzivně pracovat na léčbě či
alespoň předefinování současného politicko-ekonomického charakteru kapitalismu
20.století, zasaženého několika těžkými údery a různými nemocemi a infekcemi. Vzhledem
k neudržitelnému vývoji ekonomické nerovnováhy ve světě bude muset být vytvořen nový
charakter společenského řádu (možná kapitalismus 2.0), který bude respektovat
skutečnost, že i kapitalismus není jen bezbřehý růst a zisk, ale také že legitimně existuje
ztráta, ekonomický propad či přinejmenším to, že každý účet musí někdo zaplatit!!
Na pozadí těchto nutných a očekávatelných změn bude i v příštím roce magazín cardmag
přinášet svým čtenářům v zimním, jarním, letním i podzimním čísle zajímavosti ze světa
platebních karet a souvisejících technologií. Pro rok 2012 je připraveno i několik
výraznějších novinek, mj. bude pro dámy a gay komunitu vydáván magazín v menším
formátu A5 tak, aby se vešel i do kabelky (…); k jednotlivým číslům budou pod označením
cardmag.life vycházet tématické přílohy s přesahem do umění, architektury, designu,
módy, životního stylu a cestování. Významná část článků bude vycházet v česko-anglické
verzi.
Rád bych na tomto místě poděkoval a popřál čtenářům, inzerentům a podporovatelům
magazínu vše nejlepší v roce 2012
S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Citibank představuje mobilní
bankovnictví dostupné pro
všechny chytré telefony
… speciální nálepky doplňují portfolio
bezkontaktních produktů

mohou klienti Citibank spravovat své běžné,
kartové i investiční účty a mohou získat také
přehled o svých stávajících úvěrech. „Klient si
může zvolit, zda do bankovnictví vstoupí
přes internetový prohlížeč ve svém
mobilním telefonu, nebo zda si aplikaci
Citi Mobile bezplatně stáhne přímo do
svého chytrého telefonu,“ říká Radek
Sedlář a dodává: „Naši klienti jsou velmi
mobilní a často cestují. Je pro ně proto
důležité
mít
možnost
bezpečného
přístupu k svému bankovnímu účtu
odkudkoliv a kdykoliv.“

PRAHA, 3. října 2011 - Citibank Europe
plc uvádí na český trh
opět další inovaci - Citi
Mobile, komplexní bankovnictví pro
chytré telefony, jejichž počet na trhu
neustále roste. Služba Citi Mobile, která je
dostupná na všech mobilních telefonech s
připojením k internetu, nabízí klientům
zdarma plnohodnotné řešení mobilního
bankovnictví.
Uživatelé
této
služby
mohou
prostřednictvím
mobilního
telefonu kdykoliv aktivně obsluhovat své
běžné účty.

Platforma funguje na bázi nejnovějších a
nejúčinnějších
bezpečnostních
standardů
zaměřených na ochranu důvěrných informací
při práci online. Všechny informace jsou
zakódovány a přenášeny prostřednictvím SSL
protokolu. Klient je navíc po pěti minutách
nečinnosti z aplikace automaticky odhlášen.
Aplikace Citi Mobile pro iPhone a Android
telefony bude ke stažení v Apple Store resp.
Android Market, pro ostatní operační systémy
bude k dispozici přímo na webu Citibank
www.citibank.cz.
Pro všechny klienty
Citibank bude služba Citi Mobile poskytována
zdarma.

„Bezpečnost a pohodlí jsou u řešení pro
naše retailové klienty klíčové. Služba Citi
Mobile je naším dalším krokem tímto
směrem. Jsme přesvědčeni, že naši klienti
ocení funkcionalitu a širokou řadu
bezpečných bankovní operací, které jim
tato nová platforma nabízí,“ říká Bhaskar
Katta, ředitel bankovnictví pro fyzické osoby
v Citibank.

Bezkontaktní nálepky
Citibank také doplní své portfolio produktů
s bezkontaktní technologií a jako první banka
v České republice uvede na trh do konce října
2011 speciální nálepky, které klientům umožní
platit bezkontaktní metodou. K dispozici bude
nálepka pro držitele kreditních karet Citi ČSA
MasterCard World a univerzální nálepka pro
všechny ostatní Citi kreditní karty MasterCard.
„Nálepku je možné umístit například na mobilní
telefon a její použití je stejně snadné a
bezpečné jako u bezkontaktních Citi kreditních
karet,“ doplňuje George Denisenko, ředitel
divize spotřebitelských úvěrových produktů
Citibank v České republice. O speciální nálepku
s bezkontaktní technologií mohou klienti
Citibank požádat zdarma na zákaznické lince
CitiPhone.

Citi Mobile umožňuje sledovat pohyby na
běžném účtu, provádět rychlé platby, založit
termínovaný vklad s výhodnou úrokovou
sazbou, získat informace o aktuálních směnných
kurzech či zjistit, kde se nachází nejbližší
bankomat. „Držitelé Citi kreditních karet
také ocení službu Citi Lokátor, která
nabízí přehled aktuálních míst, v nichž
mohou klienti při platbě Citi kreditní
kartou získat slevy v rámci programu Citi
Club,“ upřesňuje výhody nové služby Radek
manažer
divize
alternativních
Sedlář,
prodejních kanálů v Citibank.
Přístup ke svému bankovnímu účtu budou mít
klienti prostřednictvím bezpečného přihlášení
pomocí SMS klíče doručeného na jejich mobilní
telefon, či pomocí tradičního osobního klíče. Po
úspěšném přihlášení do aplikace Citi Mobile
bude možné převádět peníze mezi vlastními
účty v rámci Citibank, stejně jako na jiné účty
v rámci Citibank a také na účty jiných bank
v ČR. Prostřednictvím mobilního bankovnictví
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Citi
Citi, přední globální společnost poskytující
finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů
klientských účtů a podniká ve více než 160
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zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám,
firmám, vládám a institucím širokou nabídku
finančních produktů a služeb včetně osobního
bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního
bankovnictví,
obchodování
s cennými papíry a wealth managementu. Pro
více informací navštivte
www.citigroup.com
Twitter: @Citi
YouTube: www.youtube.com/citi
Blog: http://new.citi.com
Facebook:
www.facebook.com/LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi

Citibank Europe plc, společnost založená a
existující podle irského práva se sídlem Dublin,
North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v
rejstříku společností v Irské republice, pod
číslem 132781, provozující svou obchodní
činnost v České republice prostřednictvím
Citibank Europe plc, organizační složka, se
sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14,
PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je
spřízněnou společností Citigroup, Inc.
cardmag l roman kotlán l citibank

90% Čechů nakupuje na internetu
Česká republika je internetovým nákupům nakloněna. Průzkum společnosti MasterCard
s názvem MasterIndex ukázal, že na internetu nakupuje většina Čechů. Více jak polovina
z nich věří, že nákupy na internetu jsou bezpečné. Nejčastěji se na internetu nakupuje
elektronika. Na internetu Češi platí kartou, protože je to především pohodlné a rychlé.
Praha, 4. října 2011 - Internetové nákupy si u Čechů získávají stále větší oblibu. „Kromě toho, že
většina Čechů používá internet denně (96%), z našeho průzkumu
MasterIndex1 také vyplynulo, že 90% z nich na internetu i nakupuje. V rámci
těchto transakcí mohou klienti používat platební kartu. Kromě určité
technologické úrovně jim karta nabízí i řadu benefitů (slevy, věrnostní
programy, pojištění apod.), které je možné využít i u obchodníků,“ hodnotí
situaci Tereza Janková, marketingová manažerka, MasterCard Europe pro Českou republiku a
Slovensko.
„V březnu 2011 jsme se rozhodli dočasně pozastavit nabídku zasílání zboží BigBrands na
dobírku (COD) ve všech zemích, kde působíme. Cílem našeho
privátního nákupního klubu je totiž nabízet každý den ty
nejzajímavější ceny slavných módních a lifestylových značek, a
vysoké náklady na dobírku, kterou jako obchodník nabízíme, by nás nutily zvyšovat
všem
600 000 našich zákazníků ceny, což by bylo kontraproduktivní. Společnost
BigBrands proto dobírku znovu zavedla až v září 2011, a to takovým způsobem, který
zohledňuje její vyšší nákladnost, přičemž zákazníci, kteří používají kreditní karty a
bankovní převody včetně s nimi spojeného zabezpečení a pojištění, naplno využívají
výhody našich nízkých cen,“ říká Vassili le Moigne, spoluzakladatel společnosti BigBrands
a ředitel pro regionální rozvoj.
Češi se nákupů na internetu nebojí
Podle průzkumu MasterIndex považuje internetové nákupy více jak polovina Čechů (53%) za
bezpečné. Nejčastěji si to myslí právě ti, kteří nakupují na internetu frekventovaně (81%). Ve srovnání
se Slováky je přístup k bezpečnosti téměř srovnatelný (56%)2. U Chorvatů je přesvědčení
o bezpečnosti elektronických nákupů vyšší (76%)3. „Bezpečnost internetových plateb garantuje
technologie s názvem MasterCard® SecureCode™. Tato zabezpečovací technologie
zajišťuje pohodlným a jednoduchým způsobem bezpečnost držitelům karet během online
nakupování a zároveň poskytuje vysoké záruky obchodníkům,“ dodává Janková.
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Je pro Vás nakupování na internetu bezpečné? [%]

Zdroj: MasterIndex 2011, Česká republika, červen 2011, n = 1 000

Na internetu nejčastěji nakupujeme elektroniku
Nejčastěji se v České republice na internetu nakupuje elektronika (65%). Dále se Češi rádi účastní
internetových aukcí (40%) nebo si pořizují oblečení (36%). České ženy na internetu nakupují nejčastěji elektroniku (52%) či oblečení (45%). Muži kromě elektroniky (77%) a internetových aukcí (41%)
upřednostňují nákup vybavení do domácnosti (32%).

Zdroj: MasterIndex 2011, Česká republika, červen 2011, n = 902

Placení kartou na internetu je hlavně pohodlné
Hlavními důvody, proč Češi využívají k on-line nákupům platební kartu, jsou především pohodlí (37%)
a rychlost (29%). Nejčastěji kartou na internetu platí za lístky na dopravu (autobus, letenky apod.)
nebo za vstupenky na kulturní akce.
Proč preferujete platit na internetu kartou?

Zdroj: Credit Cards U&A study Česká republika4, únor 2011, n = 925
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1

Výzkum MasterIndex ČR realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura GfK , v červnu
2011, účast: 965 respondentů.
2

Výzkum MasterIndex Slovensko realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura GfK, v
červnu 2011, účast: 780 respondentů.
3

Výzkum MasterIndex Chorvatsko realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura GfK , v
květnu 2011, účast: 1 000 respondentů.

4

Výzkum Credit Cards U&A study Česká republika realizovala pro společnost MasterCard výzkumná
agentura TNS AISA, v únoru 2011, účast: 925 respondentů.
O projektu MasterIndex
Společnost MasterCard provádí spotřebitelský průzkum MasterIndex v různých zemích Evropy
pravidelně. V roce 2010 ho společnost poprvé představila i v České republice. Výzkum byl realizován
jako Usage & Attitude studie klientů bank v České republice. Data byla získávána prostřednictvím
CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) a také v on-line panelu společnosti GfK s použitím
strukturovaného dotazníku. Cílová skupina byla definována jako reprezentativní česká populace ve
věku 18-69 využívající služeb bank. Reprezentativnost byla sledována dle pohlaví, věku, regionu a
velikosti místa bydliště. Dotazování proběhlo ve všech regionech České republiky od 6. do 20. června
2011 a celkem bylo provedeno 965 kompletních rozhovorů.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Nové banky na českém trhu
Praha, říjen 2011 - Po velkém očekávání jsme se dočkali. Na domácí bankovní trh
vstoupilo hned několik nových bankovních institucí s ambicí a vírou v úspěch. Dodejme,
že je dobře, že se rozhodli další investoři vstoupit do finančního sektoru, a nám klientům
nabídli přinejmenším větší možnost výběru a rodící se konkurenci v některých službách.
Můžeme očekávat buď nový přístup či známé služby, ale v jiném střihu, odlišném designu
či sexy barvě … a dost možná za nižší peníz než od některých velkých či renomovaných
finančních domů.
Osobně se domnívám, že na trhu je stále dost místa pro střední či menší banky, které budou mít svou
vlastní strategii, obchodní politiku či si „jen“ budou vážit zájmu klientů. Možná některé
z nich nabídnou klientovi lepší službu či produkt či pro klienta udělají více než klient
doposud očekával a přinesou mu tak lepší poměr - obdržená služba za vynaložené
peníze. Domnívám se, že vstup nových bank přivítají i velké zavedené finanční domy,
neboť budou mít přinejmenším možnost se s novou konkurencí porovnat ... a možná se i inspirovat.
Nové banky vypadají svěže, mladistvě a sexy. Využívají nové technologie, mluví jazykem mladé
generace a jsou schopné v komunikaci jít na samou hranu možného. Domnívám
se, že klient v Česku byl vyhladovělý po něčem takovém a zcela určitě bude
reagovat. Můžeme tedy očekávat, alespoň u určité části populace, pohyb a změnu
… v tomto případě jistě změnu vítanou, neboť může probudit některé podřimující či vyhaslé nebo
unavené marketéry, inovátory či investory.
Pohyb na trhu budeme sledovat a hned jak to bude možné, přineseme našim
čtenářům i relevantní a seriozní informace, komentáře či interpretace důležitých
souvislostí na trhu.
cardmag l roman kotlán
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
Strategické partnerství Diners Club
International a indické banky HDFC

banka HDFC a její zákazníci budou mít
prospěch z mezinárodní sítě poskytované
společností Diners Club International, a
také z přístupu k miliónům obchodníkům
a více než 800 000 míst pro výplatu
hotovosti a bankomatům.

Druhá největší soukromá banka HDFC
v Indii (Housing Development Finance
Corporation
Ltd.)
a
D i n e r s
C l u b
International® Ltd., obchodní jednotka
finančních služeb společnosti Discover
(Discover Financial Services, NYSE: DFS)
uzavřeli strategické spojenectví ohledně
vydávání kreditních karet Diners Club
v Indii, spolu s poskytováním služby
přijímání karet Diners u obchodníků. Nové
spojenectví tak vytváří další příležitosti

O bance HDFC
Housing

Finance Corporation
Limited (HDFC Ltd.)
byla založena v roce
1977 s cílem vyhovět sociálním potřebám při
vytváření vlastního bydlení poskytnutím
dlouhodobého financování domácností. Od roku
1995 HDFC jako indická vedoucí stavební
finanční společnost poskytuje širokou paletu
finančních produktů a služeb svým 21 miliónům
zákazníků ve stovkách indických měst,
s využitím mnohonásobných distribučních
kanálů, včetně sítě poboček po celé Indii,
bankomatů, telefonního bankovnictví,
internetového bankovnictví a mobilního
bankovnictví. Během relativně krátké doby
banka zaujala vedoucí místo v retailovém
bankovnictví, firemním bankovnictví a
pokladních operací. Konkurenční síla banky tkví
ve využívání technologií a schopnosti nabídnout
prvotřídní služby s rychlou časovou odezvou.
Během posledních 16 let si banka úspěšně
získala podíl na trhu u svých cílových zákazníků,
zatímco si udržela zdravou ziskovost a kvalitu
jmění. K 30. červnu 2011 banka HDFC
provozovala distribuční síť s 2 111 pobočkami a
5 998 bankomaty v 1 111 městech, více
informací na www.hdfcbank.com

pro značku Diners Club v Indii.
V rámci tohoto strategického spojenectví se
spojí exkluzivní a elitní značka Diners Club
s asijskou nejsilnější bankou, aby oslovili a
nabídli nové platební možnosti indické rychle
rostoucí bohaté třídě. Spojenectví napomůže
HDFC bance dále rozšířit její pronikání do super
vysoce kvalitního segmentu k oslovení velmi
bohatou klientelu. Pan Pralay Mondal,
vedoucí Retail Assets a Credit Cards, HDFC
Bank: „HDFC banka se těší nejvyššímu
vnímání a podílu na trhu kreditních karet
v Indii. K tomu navíc budou banka HDFC a
Diners Club nyní utvářet mocnou
kombinaci s potenciálem předefinovat
životní styl indické elity s jejím
celosvětovým
dosahem,
exkluzivním
privilegiem a přizpůsobenými osobními
službami.“

O Diners Club
Diners Club International je vlastněn
společností Discover Financial Services (NYSE:
DFS), vedoucím vydavatelem kreditních karet a
společností elektronických platebních služeb.
Společnost byla založena v 1950 a stala se
první více účelovou charge kartou, a spustila
finanční revoluci v placení za produkty a služby.
Dnes je Diners Club globálně uznávanou
značkou sloužící platebním potřebám vybraným
a bohatým zákazníkům a poskytuje
společnostem a středním obchodníkům úplnou
paletu řešení řízení nákladů. S poskytovanou
akceptací ve 185 zemích světa, s milióny
obchodníky a přístupem k více než 800 000
výplatním místům výplaty hotovosti je Diners

„Naše strategické partnerství s bankou
HDFC demonstruje naše trvalé úsilí
k expanzi naší značky do Indie, která je
uznávána
jako
světově
jeden
z
nejdůležitějších rozvíjejících se trhů“,
zmínil se Rajive Chadha, prezident Diners
Club International. „Jsme si vědomi, že
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Cub kvalifikován sloužit svým držitelům karet po
celém světě, více na www.dinersclub.com .

"Ingenico znovu prokázalo, že je světovou
jedničkou inovací. Tímto
krokem otevřelo možnost
bezkontaktních technologií
v
londýnských
taxi.
Poskytnutím
této
technologie
pro
iniciativy Visa Europe umožnilo Ingenicu
dodat platební řešení, které výrazně zvýší
spotřebitelské zkušenosti bezkontaktních
plateb v Londýně", prohlásil Cillian Wright,
ředitel Global Partnership v Ingenico.

O Discover Financial Services
Společnost Discover Financial Services (NYSE:
DFS) je zaměřena na přímé bankovnictví a
platební služby s jednou
z nejvíce uznávaných
známek v USA. Od svého založení v r. 1986 se
stala jedním z největších vydavatelů karet
v USA. Společnost vydává karty Discover, které
byly v Americe první umožňující odměnu ve
vazbě na obrat na kartě v hotovosti; dále nabízí
osobní a studentské půjčky, on-line spořící účty,
vkladové certifikáty a účty peněžního trhu
prostřednictvím své dceřiné společnosti
Discover Bank. Její platební funkce sestávají ze
sítě Discover Network s miliony obchodníků a
míst výplat hotovosti, sítě PULSE, která je
jednou z vedoucích národních sítí bankomatů a
Diners Club International, globální platební sítě
s působností ve 185 zemích a teritorií. Více
informací na www.discoverfinancial.com.

cardmag l ingenico l foto ingenico

Bank of Georgia signs merchant
acquiring agreement with Diners
Club International®
Tbilisi, 5 April 2011 - Bank of Georgia and
Diners Club International® Ltd., today
announced the signing
of a merchant and
ATM
acquiring
agreement. Under the terms of the agreement,
Bank of Georgia is an exclusive partner for
Diners Club International acquiring business in
Georgia, and an ATM processer for Diners Club
International and Discover card transactions.
The partnership between Bank of Georgia and
Diners Club International will broaden the
acceptance of Diners Club® and Discover
cards, and the cardmembers will have the
ability to use their cards in the Georgian
market. As for the merchants in Georgia, the
additional acceptance of Diners Club and
Discover cards will provide them exciting new
opportunities. Bank of Georgia, the leading
Georgian bank will offer the local merchants a
wide range of services, including signing new
merchants to accept Diners Club and Discover
cards, managing merchant relationships and
processing the merchant transactions.
“Through the exclusive agreement with
Diners Club International, Bank of
Georgia will be able to give local
merchants the opportunity to serve highly
valuable customers by allowing clients to
utilize one of the world’s mostly
recognized and privileged payment cards.
Cardmembers will also enjoy the
possibility to use the Cards at 405 Bank of

cardmag | františek tomášek l diners club international
foto františek tomášek

Ingenico a Visa v londýnských
„Black Cabs“
Neuilly sur Seine - Společnost Ingenico
(Euronext: FR0000125346 ‐ ING), přední
světový
poskytovatel
platebních řešení, oznámila
uvedení
bezkontaktního
platebního
řešení
pro
slavné londýnské „Black Cabs“ taxíky.
Toto řešení vzniklo na základě iniciativy
vedené Visa Europe zvýšit používání
platebních karet v londýnských taxi. Díky
bezkontaktnímu
zařízení
společnosti
Ingenico iCT250, které má GPRS a
barevný displej, bude konečně umožněno
25 000 londýnským taxikářům nabídnout
svým zákazníkům platbu bezkontaktní
technologií.
Toto řešení bude přínosem pro cestující tím, že
vedle tradiční technologie platby platební
kartou, jim bude nabídnuta výhodná
bezkontaktní platba. Taxikářům tak vznikne
větší potenciál jízd, omezí se zastávky u
bankomatů pro potřebný cash, zlepší se
akceptace spropitného a zmenší se manipulace
s hotovostí. Ingenico řešení rovněž umožní
poskytování dalších služeb s přidanou
hodnotou, jako je mobilní Top-up, což dále
zvýší příjmy taxikářů.
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Georgia ATMs, the largest ATM footprint
in Georgia,” said Irakli Gilauri, Chief
Executive Officer, Bank of Georgia.

companies pay for products and services.
Today, Diners Club is a globally recognized
brand serving the payment needs of select and
affluent consumers, offering access to more
than 350 airport lounges worldwide, and
providing corporations and small business
owners with a complete array of expense
management solutions. With acceptance in
more than 185 countries and territories,
millions of merchant locations and access to
over 750,000 cash access locations and ATMs,
Diners Club is uniquely qualified to serve its
cardmembers all over the world. For more
information, visit www.dinersclub.com.

About Bank of Georgia
Bank of Georgia is the leading Georgian bank
offering
a
broad range
of corporate
banking, retail banking, wealth management,
brokerage and insurance services to its clients
in Georgia, Ukraine and Belarus. Bank of
Georgia is the largest bank in Georgia by
assets, loans, deposits and equity, with 36%
market share by total assets (all data according
to the NBG as of 31 December 2010). The bank
has 142 branches and more than one million
retail and corporate current accounts. For more
information, visit www.bog.ge/ir

cardmag l diners club international

About Diners Club International
Diners Club International is owned by Discover
Financial Services (NYSE: DFS), a direct
banking and payment services company with
one of the most recognized brands in U.S.
financial services. Established in 1950, Diners
Club International became the first multipurpose charge card in the world, launching a
financial revolution in how consumers and
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INSPIRACE
50. léta …
Padesátá léta 20. století nejsou v Česku příliš populárním tématem, zejména díky
politickému útlaku, množství politických procesů a hluboké společenské krizi. 50.léta, to
jsou léta kolektivizace, měnové reformy a rozvratu ekonomiky
Československa. Na pozadí těchto událostí docházelo k
zásadnímu upevnění pozice komunistů. Odpůrci byly zavíráni do
vězení či odcházeli do emigrace …
Naproti tomu ve světě 50. léta byla obdobím prudkého ekonomického
rozvoje, rozvoje společenských věd, umění, designu, obecného rozvoje
společnosti. 50. léta dala vzniknout mj. platebnímu systému Diners Club.
V dalších obdobích vznikly nebo se z různých iniciativ transformovaly
dnes známé a globálně operující platební
systémy American Express, Diners Club,
JCB, MasterCard a Visa.
Ikonickým momentem v historii platebních karet se stala v únoru 1950
tzv. „První večeře“ pánů Franka McNamary a Ralpha Schneidere v
restauraci v New Yorku …
50. léta jsou obdobím charakterizovaným touhou po volnosti, pohybu, obdobím, které dalo vzniknout
novým módním stylům a značkám, hudebním a uměleckým směrům, rozvoji automobilismu a
kinematografie.

Dnes se 50. léta v hlavách mnohých marketérů, kreativců a inovátorů ve všech možných oblastech
lidské činnosti stávají obdobím inspirace a velkým návratem ke kořenům. I pro platební systémy a
jejich uživatelé mohou být 50.léta obdobím inspirace či retro trendů… vždyť dnešní generace v
podstatě 50. léta 20. století nezná, a ta starší generace radši dělá jako, že 50. léta nebyla …

cardmag l roman kotlán l foto internet
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU

DAVID LACHAPELLE
Bratislava, říjen 2011 - Ve slovenské metropoli bylo možné ve dnech 14.9.-30.10.2011,
poprvé ve východoevropské zemi, navštívit ojedinělou výstavu světově uznávaného a
známého fotografa Davida LaChapella - „Lost and Found“.
David LaChapelle patří mezi světově nejuznávanější fotografy se zásadním a nezaměnitelným výrazem
své tvorby. Autor diváka bez sebemenšího upozornění strhává do dekadentní až burleskní fantazie
mnohotvárného vidění života a světa.
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S tvorbou Davida LaChapella se bude možné seznámit také v Praze, v Rudolfinu od 7.12.2011 do
30.3.2012. Více o tvorbě Davida LaChapelle naleznete na www.davidlachapelle.com
cardmag l roman kotlán l bratislava l www.davidlachapelle.com
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ROZHOVOR
Bratislava/Praha, říjen 2011 - S Radoslavem Szuecsem, generálním ředitelem společnosti Diners
Club CS jsem se poprvé sešel před více než rokem v jedné z pražských restaurací. Tehdy jsme
hovořili o přípravách společnosti Diners Club na intenzivnější propojení
business aktivit společnosti v rámci Česka a Slovenska. Slíbili jsme si, že
po roce se sejdeme znovu a pohovoříme o cestě, kterou se společnost
vydala ...

Roman Kotlán, cardmag: Jak hodnotíte současnou situaci na
kartovém trhu v ČR a SR?
Radoslav Szuecs, DC CS: Je medzicasom nasyteny a stabilny.
Klienti maju k dispozicii siroke a atraktivne portfolio produktov z ktorych si mozu vyberat. Obdobia
vysokeho rastu su uz za nami.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáte v kontextu doby a
situace na trhu poziciování produktů DC v ČR a SR?
Radoslav Szuecs, DC CS: Diners Club International je na oboch
trhoch etablovana znacka s loyalnou zakladnou klientov.
Samozrejem aj nase produkty prechadzaju neustalou obmenou. Na
celkovej filozofii nasich sluzieb sa vsak za viac ako 60 rokov nic
nezmenilo. Diners Club je karta ktoru si klient vybera vedome na
zaklade pridanej hodnoty, sluzieb a image.
Roman Kotlán, cardmag: Vidíte obecně rozdíly mezi trhy v
ČR a SR?
Radoslav Szuecs, DC CS: Cesky trh je kompetetivnejsi v oblasti
vydavania, slovensky v oblasti prijimania kariet. Je to dane roznou
velkostou tychto trhov, kedy marketingove spoluprace a sluzby
ktore maju pre vydavatela zmysel na ceskom trhu nevykazuju na
slovenskom trhu potrebnu kriticku masu. Druhy dovod je odlisnom
nastaveni lokalneho clearingu. Dalo by sa povedat ze cesky trh je
celkovo zdravsi. Vacsi a zaroven menej fragmentovany - teda
efektivnejsi.
Roman Kotlán, cardmag: Vidíte specifické rozdíly pro uplatnění produktů a služeb DC na
jednotlivých trzích v ČR a SR?
Radoslav Szuecs, DC CS: Rozdiely su najme v tom ze na Slovensku sa Diners Club zameriaval viac
na sukromneho klienta, v Cechach na firemneho. Na Slovensku je ale trh pre firemnych klientov
obmedzeny svojou velkostou, takze tuto strategiu nie je mozne preniest z CR. Naopak v Cechach
vidime velky priestor na rast v oblasti sukromnych kariet.
Roman Kotlán, cardmag: Znáte středoevropský trh, čím je pro Vás zajímavý, co
považujete za specifické či hodné pozornosti právě na tomto trhu?
Radoslav Szuecs, DC CS: V tom, ze kazda krajina je rozlicna. Podmienky na trhu a spravanie klienta
su ine, napriek tomu ze trhy vznikali v rovnaku dobu.
Roman Kotlán, cardmag: Máte zkušenosti ze sousedních zemí, co jste si přinesl do
pražské kanceláře DC CS jako vizi či nejsilnější myšlenku, kterou chcete zde realizovat či
interpretovat?
Radoslav Szuecs, DC CS: Fokus na klienta. Na jeho realne potreby a snahu nasej znacky ponuknut
vzdy najkvalitnejsi servis. Budovanie loyality klientov je dlhodoby proces pri ktorom nesmiete sliapnut
vedla.
Roman Kotlán, cardmag: Uběhl téměř rok od spojení DC ČR a SR, jak vnímáte uplynulou
dobu, co se podařilo a co je potřeba dále aktivovat?
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Radoslav Szuecs, DC CS: Je to dnes uz viac ako rok. Podarilo sa zjednotit produkty, zvysit
efektivnost vnutornych procesov a unifikovat komunikaciu voci klientom. Vyrazne sme zlepsili v CR
niektore sluzby ako golfovu kartu s absolutne unikanou sadou benefitov alebo cestovne poistenie do
zahranicia. Zaroven sme nastartovali vydavanie rady produktov Diners Club White ako kreditnych
kariet. Podarilo sa nam spojit CR a SR do jedneho celku, ktory je dobrym zakladom na dalsie
skvalitnovanie nasich sluzieb do buducnosti. Ako dolezitu vzyvu do buducnsti vidim dalsie
zviditelnenie znacky Diners Club International, hlavne mimo nasej standardnej cielovej skupiny.
Roman Kotlán, cardmag: Očekáváte v nejbližších letech nějaké zásadnější změny na
středoevropském či evropském trhu v oblasti karet?
Radoslav Szuecs, DC CS: Kedze sa nebudeme vediet spolahnut na explozivny rast ako v poslednych
10 rokov, tak najblizsie roky budu o zvysovani vnutornej efektivity a hladani synergii. Vydavatelia a
prijimatelia sa budu spajat do vacsich pan-europskych celkov. Tento proces ktory je dnes uz v plnom
prude nas bude zamestnanvat este niekolko rokov.
Roman Kotlán, cardmag: Co si myslíte o NFC technologii resp. o platbách přímo
mobilem?
Radoslav Szuecs, DC CS: Diners Club International je v inej pozicii ako VISA/MasterCard. Sme
zaroven v roli asociacie a aj vydavatela (= banky) - nase stanovisko je teda trochu schizofrenicke. Z
pozicie asociacie vytame moznost zapojenia mobilnych operatorov ako noveho ucastnika klasických
platobnych schem. Pokial by som sa na technologiu NFC resp. mobilne platby mal pozriet cez oci
vydavatela alebo acquirera, tak budem kritickejsi. Participacia mobilnych operatotor totizto pojde
zrejme na ich ukor a tiez na ukor procesorov. Ja osobne povazujem technologiu NFC resp. contactless
platby za bridge technologiu - urcity technologicky medzistupen, ktoreho ulohou je iba naucit klienta
pouzivat mobilny telefon na platby, ziskat jeho doveru pri pouzivani tohto platobneho media.
Premigrovat cely svet (ani jeho vyznamnejsiu cast) na EMV contactless sa uz nestihne nakolko
skutocna zmena bude zalozena na kompletnej vymene technologii vyuzivajucich smartphony a
vsadepritomne internetove spojenie. Pravdepodobne potom uz s minimalnou ucastou procesorov ako
ich pozname dnes, klasickych bank vydavatelov kariet a mozno aj kartovych asociacii. Vo svete kde
vacsina uzivatelov je 24/7 so svojim smartphonom pripojena na intenet a schopna vykonat platbu cez
platobne systemy ako PayPal alebo Google Checkout mi pripadaju masove investicie do
hardwareoveho zabezpecienia contactlessu ako zbytocne. Maju vsak selektivne zmysel v situaciach,
kde existuje velmi konkretny pozitivny business case, napr. pokial ma karta/NFC mobil sluzit zaroven
ako elektronicky listok na dopravu.
Kartove asociacie si tento vyvoj plne uvedomuju a snazia sa mu vytvorit protivahu. Aj Discover /
Diners Club International bude contactlessove platby podporovat. Treba vsak skonstatovat ze
internetizacia spolocnosti dnes prebieha vyrazne vyssim tempom ako my kartari dokazeme vymienat
karty a platobne terminaly. Navyse naklady na udrzovanie tejto infrastruktury sa v buducnosti stanu
definujucou konkurencnou nevyhodou v boji platobnych schem. NFC je z pohladu nakladov najmenej
efektivnou cestou ako zrealizovat platbu mobilním telefonom. Vsetky technologie samozrejme budu
este dlho koexistovat a tiez su a este dlho budu existovat konzervativny spotrebitelia, ktori budu
preferovat klasicke platobne karty, takze zanik karoveho businessu v najblizsom case urcite nehrozi.
Roman Kotlán, cardmag: Jakou inovaci či novinku chcete nabídnout v nejbližší době na
trhu?
Radoslav Szuecs, DC CS: Nasim cielom je neustale zvysovat pridanu hodnotu ktoru nasi drzitelia
kariet dostavaju. Viac neprezradim.
Roman Kotlán, cardmag: Můžete krátce prozradit i něco ze svého soukromí? Jaké máte
koníčky, co upředostňujete při relaxaci?
Radoslav Szuecs, DC CS: Hravam Squash a mohol by som este uviest Golf, avsak v poslednej dobe
si na neho neviem uz najst cas. Rad cestujem po menej turustickych destinaciach a fotim.
Roman Kotlán, cardmag: Děkuji za rozhovor a přeju hodně sil a invence do dalšího období.
cardmag | roman kotlán l foto Diners Club CS
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TÉMA
Londýn na špici
Londýn, říjen 2011 - Londýn je Mekkou kosmopolitní kultury, ducha a soužití. Na ulicích,
v metru, parcích a hospodách lze spatřit lidi všech možných národností a sociálních skupin
v určité koexistenci, kterou si většina obyvatel Česka asi nedokáže představit. V tomto
duchu lze vnímat v životě obyvatel Londýna celou řadu směrů umění a kultury.
Londýn je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších měst na světě, je znám mj. koncentrací mnoha
divadel, muzeí a galerií a nelze si nepovšimnout, že muzea a galerie jsou plná lidí; dětí, dospívající
mládeže, lidí středního věku, ale i velkého množství seniorů. Je to efekt prozíravé politiky zpřístupnit
kvalitní kulturu všem !! Vůbec Londýn v době vrcholících příprav na olympijské hry je velmi živou a
dynamickou megapolí … zřejmě podstatně lépe řízenou než např. metropole u Vltavy ..

Jednou z mnoha atrakcí Londýna je již dlouhá léta galerie Tate Modern, která svým návštěvníkům
umožňuje dotknout se současného světového umění ve všech jeho rozměrech, tvarech, barvách a
chutích. Před mnoha lety jsem propadl kouzlu tohoto místa a neubránil jsem se možnosti stát se
součástí této světově významné galerie - alespoň členstvím …
Tate modern je zajímavá z mnoha hledisek. Na první pohled téměř každého upoutá budova Tate
z hlediska architektonického, jde o budovu bývalé elektrárny na břehu Temže, přestavené na skutečně
originální koncept kulturního centra. Lze se těšit ze skutečnosti, že alespoň někde žijí rozumní lidé,
kteří dokážou vnímat a řídit věci v souvislostech a nepasují se do rolí všeznalých odborníků a
„architektů“ čehokoli jako je tomu např. v naší malé provincii ... chci jen zdůraznit, že Česko mám rád
a Prahu s málo vídanou směsí architektonických slohů, považuji za nejkrásnější město, které jsem měl
možnost vidět. Samozřejmě v případě architektury Prahy mluvím o historii - současní „architekti moci“
nijak nepřispěli k tomu, aby naše metropole a nejen ona vzkvétala, i když k tomu bylo v nedávné době
příležitostí hned několik … ano, jsou místa ve světě, kde je situace podstatně horší, kde lidi nemají co
jíst a nebo se člověk bojí vyjít na ulici … ale do takového srovnávání se asi nemusím pouštět
Zpět však k umění - v Tate
modern bylo možné letos
shlédnout
celou
řadu
zajímavých expozic a kdo
plánuje cestu do Londýna, ať
už před olympijskými hrami, či
po nich, rozhodně by si neměl
nechat ujít možnost dotknout
se jiného světa …
Tate modern . Sumner Street . Bankside . London SE1 9TG . UK . www.tate.org.uk
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Druhou zastávkou může být
Victoria & Albert Muzeum, jedno
z největších muzeí umění a
designu na světě, které připravilo
pro období podzimu a zimy 2011 naprosto fascinující
výstavu Postmodernismus (expozici je možné
navštívit do 15.1.2012). Kdo zažil 70. a 80. léta na
vlastní kůži a byl schopen vnímat svět s otevřenýma
očima, ten možná cítí, že se nacházel v době, která
byla v mnohém naprosto odlišná od všeho
předchozího v moderních dějinách.
Postmodernismus bylo možná nejvíce kontroverzní období, které se vzpíralo všem možným definicím.
Postmodernismus byl vizuálně strhující, mnohovrstevnatý a mnohostranný styl, který dokázal popsat
vše kolem nás od barevného zničujícího přes absurdní až po luxusní věci. Postmodernismus rozbil
ustálené představy o stylu, přinesl radikální svobodu umění a designu, pomocí gest, které byly často
vtipné, někdy i konfliktní a občas absurdní. Nejvíc ze všeho však postmodernismus přinesl nové
sebeuvědomění o stylu samotném.

V&A Museum . Cromwell Road . London SW7 2RL . UK . www.vam.ac.uk

Pro Londýn je tradice a historie velmi důležitá. Ekonomická síla a současný dynamický rozvoj Londýna
dává britské metropoli zásadní příslib růstu i do budoucna ...
cardmag l roman kotlán l ilustrace Tate Modern, V&A Museum l foto roman kotlán

cardmag no 4.2011

29

© listopad 2011

cardmag no 4.2011

30

© listopad 2011

BEZPEČNOST
První evropský summit o bezpečnosti elektronických plateb hostila Visa
PRAHA, říjen 2011 - Společnost Visa Europe hostila 5. října 2011 v německém Frankfurtu vůbec
první evropský summit o bezpečnosti elektronických plateb. Sešli se na něm vedoucí
pracovníci členských bank Visa, představitelé obchodníků, dodavatelé technologií,
zástupci orgánů činných v trestním řízení, regulátorů a státních úřadů z celé Evropy.
Summit bude řešit otázky důvěry a bezpečnosti v novém světě digitálních a mobilních plateb.
Summit zkoumal to, jakým způsobem mobilní a digitální technologie mění způsob, jímž zákazníci
komunikují a provádějí transakce. Zaměřoval se na rizika, které tyto nové možnosti přinášejí a také
zdůraznil vůdčí úlohu společnosti Visa Europe ve snaze o to, aby platby zůstaly flexibilní a bezpečné.
Konference nabídla zajímavé postřehy a informace o tom, jak udržet důvěru zákazníků, zdůraznila
úlohu bezpečnosti při vývoji nových produktů a vyvážení rizik a příležitostí. Konferenci hostila
manažerka Visa Europe pro rizika Valerie Diasová, která k akci řekla: „Toto je úžasná doba pro
společnost Visa Europe. Směřujeme ke konvergenci plateb, ale zároveň jsme si vědomi
rizik, které tyto nové možnosti plateb obnáší. Společnost Visa stála v posledních 50 letech
za všemi významnými změnami v platebním odvětví. Konference, kterou pořádáme,
nabídne pohled na to, jak chceme pokračovat v dalších padesáti letech.“ „Pro uspořádání
této konference bylo na čase, protože je třeba se zamyslet nad tím, jak udržet stejnou
úroveň zabezpečení pro kontaktní a mobilní karty, jaké jsme dosáhli u čipových karet
s kódem PIN nebo u online plateb.“
„Summit poskytl řídícím pracovníkům z celé Evropy jedinečnou příležitost podělit se o své
zkušenosti s tím, jaký dopad mají nové platby na jejich podnikání a na jejich klienty. A
také zjistit, jakým způsobem Visa Europe vyvíjí nové produkty a řešení, které jim umožní
těchto příležitostí využít.” Bezpečnostní summit se konal ve frankfurtském hotelu Westin Inn.
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 430 milionů debetních, kreditních a komerčních karet
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k březnu 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech
spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho
přes 70 procent debetními kartami Visa. Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více
než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu
2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou
licencí na provoz v rámci Evropy. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace
rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů - držitelů karet i
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro
platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších
světových sítí bankomatů nabízející přístup místní měně ve více než 200 zemích světa. Více informací
najdete na www.visaeurope.com.
O organizaci Visa Inc.
Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním
institucím a vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý
přístup k elektronickým penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden
z nejpokročilejších systémů pro zpracování transakcí na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více
než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž spotřebitelům nabízí ochranu proti podvodům a
obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává karty, neposkytuje úvěry a nestanovuje
kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její zákazníci z řad finančních institucí
nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, předem s předplacenou nebo
později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com.
cardmag | roman kotlán l grayling
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Zadržení mezinárodního gangu podvodníků s kartami
Policie v Novém Jižním Walesu zjišťuje nám již bohatě známou zkušenost, kdy cizinci zneužívají
kartového platebního systému využitím skimingu. Tamní policie zatkla a obvinila pět malajsijských a
srilanských státních příslušníků, podezřelých z propracovaného mezinárodního plánu skimování karet.
Jejich aktivity se rozprostřely od Spojeného Království, kontinentální Evropy až po Severní Ameriku.
Úřady vyšetřovaly skimování POS terminálů na mnoha provozovnách obchodníků po několik měsíců,
avšak nesdělily, jakým způsobem obvinění získávali zpět skimovací zařízení s nahranými daty (zda
prostřednictvím zkompromitovaných zaměstnanců nebo výměnou POS zařízení, jako tomu bylo v
nedávném případě).
Policie však sdělila, že zadržela četné POS terminály, falešné klávesnice pro typování PINů a další
elektroniku, jako notebooky a mobilní telefony. Vedle toho bylo zadrženo 10 000 kanadských dolarů,
falešné identifikační průkazy a cestovní dokumenty a mnoho kanadských platebních karet.
Během posledních několika měsíců vyšetřovatelé v souvislosti s tímto případem zadržely více než 50
ukradených POS terminálů, tucty skimovacích zařízení a více než 18 000 prázdných a padělaných
karet. Zatím bylo zadrženo a obviněno 25 osob. Policie věří, že její operace významně narušila
mezinárodní syndikát.
Úsilí k zamezení skimování karet je v mezinárodním zájmu a velmi rozšířený prodej skimovacích
zařízení na webu velmi znesnadňuje v boji zvítězit. V polovině července 2011 si celosvětové
vyšetřování Europolu připsalo rozbití organizované skupiny podezřelé z držení naskimovaných údajích
o více než 15 000 debetních a kreditních karet. Tato skupina se sídlem v Bulharsku je podezřelá z
defraudování cca 50 mil. EUR od držitelů karet v Evropě (cca 1,25 mld. Kč).
Pracovník firmy Diebold Inc. prohlásil, že se jedná o boj proti zvýhodněnému protivníkovi. „U
skimování u bankomatů jsou nízké náklady a výtěžek je ohromný, což pro podvodníky představuje
atraktivní zločin. Kriminální sítě jsou dobře financované, organizované a zkušené. Mají zdroje pro
trvalou změnu metod svých útoků k obejití bezpečnostních opatření. Bojujeme tedy proti nepříteli,
který má poziční výhodu.
Dalším problémem v boji proti skimingu jej všudypřítomnost prodeje skimovacích zařízení. Snadná
dostupnost nástrojů ke skimování je zarážející. Je tak snadné si ve vyhledávači najít stroje na výrobu
karet. Za malou investici do mechaniky si můžete krádeží čísel karet přijít na milióny (dolarů či eur). Je
s podivem, že dostupnost této techniky není regulována, a proč kartové společnosti takovou regulaci
neprosazují.
Skupiny, jako je např. asociace ATM Industry Association, lobovaly za posílení akcí proti internetovým
stránkám, které prodávají skimovací zařízení. Ale lobování a prosazování změn narazilo na problém
různých právních systémů ohledně prodeje a nákupu zařízení k podpoře kartových podvodů. V roce
2006 došlo ke zvýšení přeshraničních podvodů. Nyní potřebujeme stále více prolomit bariéry mezi
národními policejními složkami a umožnit volnou výměnu informací pro boj se zločinem přesahující
hranice národních států.
cardmag | františek tomášek

SBK řeší koordinovaně oblast bezpečnostních standardů PCIDSS s těmito partnery:
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PROFIL ZEMĚ
Rusko z pohledu platebních karet
Moskevské knížectví bylo založeno ve 12. st., a po 200 letech mongolské poroby (13. – 15. stol.) se
začalo rozvíjet postupně si podmanilo a pohltilo okolní knížectví. Na počátku 17.
stol. nová dynastie Romanovců pokračovala v expansi na Sibiři až k Tichému
oceánu. Za vlády PETRA I. (vládl 1682-1725) se hegemonie Moskvy rozšířila
k Baltickému moři a říše se přejmenovala na Ruskou říši. Během 19. stol. Rusko
získalo další území v Evropě a Asii. Porážka v rusko-japonské válce 1904-05
přispěla k revoluci roku 1905, která přispěla k vytvoření parlamentu a dalším
reformám. Opakované devastující prážky ruské armády v první světové válce vedly k rozšířenému
loupení ve velkých městech Ruské říše a svržení císařského rodu. Komunisté pod vedením Vladimíra
LENINA se následně chopili moci a vytvořili SSSR. Brutální vláda Josifa STALINA (1928-53) posílila
komunistickou vládu a ruskou dominanci v Sovětském Svazu za cenu desítek miliónů životů.
V následujících desetiletích sovětská ekonomika stagnovala, dokud generální sekretář Michail
GORBAČOV (1985-91) nezavedl glasnosť a perestrojku v pokusu modernizovat komunismus. Jeho
iniciativa nezvratně uvolnila síly, které v prosinci 1991 rozštěpily SSSR do Ruska a dalších 14
nezávislých republik. Od té doby Rusko se posunulo z postsovětských demokratických ambic směrem
k centralizovanému polo-autoritářskému státu, jehož legitimita se částečně opírá o pečlivě
usměrňované národní volby, o popularitu předchozího prezidenta PUTINA a o obezřetné využívání
ruského neočekávaného energetického bohatství. Nedávná opětovná nominace PUTINA na prezidenta
v r. 2012 výměnou za ministerské křeslo pro MEDVĚDĚVA potvrdilo, že Rusko si na demokracii jen
hraje.
Rusko svou rozlohou 17 098 242 km2 (ČR je 216x menší, 78 866 km2) zaujímá 1. místo na světě a
počtem obyvatelstva 138 740 000 (2011 odhad) (v ČR 10 190 213 obyv.) je na 9. místě světového
žebříčku států (těsně před Japonskem). Oficiální název - Ruská federace, Rosijskaja Federacija. Hlavní
město: Moskva, 10,523 mil. obyv. Čas +2 hodiny od SEČ, letní čas +1h je od 27.3.2011 stanoven jako
trvalý. Státní zřízení je. Den nezávislosti - 24. srpna 1991 (na Sovětském svazu). Státní svátek - Den
Ruska, 12. června (1990). Hustota obyvatelstva je 8 obyv/km2 (srov. s Maltou - 1 282, UK - 250,
Francie - 111, ČR - 130); přirozený přírůstek obyvatel je 0,4%, tj. 555 000 obyv. ročně. Nejnižší bod
je Kaspické moře - 28m. Nejvyšší hora Elbrus - 5 633 m. Mezi přírodní hrozby, které brání rozvoji
země, patří stále zamrzlá půda na Sibiři, vulkanická činnost na Kurilských ostrovech, vulkány a
zemětřesení na kamčatském poloostrově, jarní záplavy a letní lesní požáry.
Rusko prodělalo významné změny od pádu Sovětského svazu, od izolované centrálně plánované
ekonomiky k tržnímu a světově integrované ekonomiky. Ekonomické reformy 90. let privatizovaly
většinu průmyslu, s významnou výjimkou energetického a obranného sektoru. Ochrana vlastnických
práv je stále slabá a soukromý sektor podléhá silné státní interferenci. Ruský průmysl je primárně
rozdělen mezi globální konkurence schopné výrobce komodit (v 2009 Rusky bylo světově největším
vývozcem přírodního plynu, druhým největším vývozcem nafty a třetím největším vývozcem oceli a
hliníku) a ostatní konkurence méně schopný těžký průmysl, který silně závisí na ruském domácím trhu.
Závislost na vývozu komodit vystavuje Rusko zranitelnosti na cyklech vzrůstu a poklesu poptávky. Od
roku 2007 se vláda snaží zavést ambiciózní program ke snížení této závislosti a vybudovat odvětví
moderních technologií, ale bez velkých výsledků. Ekonomika roste o průměrných 7% od ruské finanční
krize v roce 1998, což vedlo ke zdvojnásobení čistého příjmu a vytvoření střední třídy. Nicméně ruská
ekonomika byla velmi zasažena globální ekonomickou krizí 2008-2009, neboť ceny nafty se propadly a
zdroje zahraničních úvěrů, na něž se ruské banky a firmy spoléhaly, vyschly. Centrální ruská banka
spotřebovala jednu třetinu z 600 mld. USD svých mezinárodních rezerv (třetí největší) na zpomalení
devalvace rublu v 2008. Vláda také věnovala 200 mld. USD na záchranný plán ke zvýšení likvidity
bankovního sektoru a pomoci ruským firmám, které nebyly schopné pokrýt velké splatné zahraniční
dluhy. Ekonomický pokles dosáhl dna v polovině 2009 a ekonomika začala růst v prvním čtvrtletí 1020.
Dlouhodobé výzvy pro Rusko představuje snižující se pracovní síla, vysoká míra korupce, problémy
v přístupu ke kapitálu pro malé, společnosti mimo energetický sektor a zanedbaná infrastruktura
vyžadující velké investice. Bohaté přírodní zdroje zahrnují velká ložiska nafty, zemního plynu, uhlí a
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mnoho strategických minerálů, zásoby vzácných prvků, dřevo. Ohromné překážky k využití přírodních
zdrojů představují klima, složitý terén a vzdálenost.
Pracovní síla čítá 75,5 milionů, (54% obyv. v 2010, v ČR 5,38 mil.), podíl obyv. ve věku 15-64 let je
71,8% (v ČR též 71%) z celkového počtu obyvatel, tj. 99,6 mil. V zemědělství pracuje 10%, (v ČR
38,3%), v průmyslu 31,9% (v ČR 59,5%) a ve službách 58,1% (v ČR 38,3%) obyvatelstva (2010).
Nezaměstnanost poklesla v 2010 na 7,6%. Počet obyvatel pod hranicí chudoby činí 13,1% (2009).
Míra inflace (ve spotřebitelských cenách) dosáhla 6,9% (2010). Míra migrace (2011) je 0,29
migrantů/1000 obyv. (Česko 0,97 migrantů/1000 obyv.), tj. přírůstek 40 235 ročně (v ČR přírůstek
9 885). Podíl obyvatel žijící ve městech: 73%. Výdaje na vzdělání činí 3,9% HDP (2006) (v ČR 4,4%,
2008). Růst ekonomiky v r. 2010 byl 4%. Veřejný dluh činil 9% HDP.
Obyvatelstvo se skládá z mnoha etnik: Rusové 79,8%, Tataři 3,8%, Ukrajinci 2%, Baškirové 1,2%,
turečtí Chuvašové 1,1%, ostatní 12,1% (2002). Náboženství: ruská ortodoxní církev 15-20%,
muslimové 10-15%, jiné křesťanské denominace 2% (2006). Poznámka: uvedená% označují podíly
praktikujících věřících. Rusko má převahu nepraktikujících věřících a ateistů, jako dědictví sedmi
desetiletí sovětské vlády. Státní jazyk je ruština s mnoha jazyky menšin.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury (2009). Telefonní systém
zažívá významné změny. komunikační služby nabízí více než 1000 licencovaných společností. Přístup
k digitálním linkám se zlepšil, zejména ve městech; nicméně velké požadavky na služby pevných linek
zůstávají nenaplněny. Počet pevných telefonních linek dosáhl 44,8 mil. (v ČR 2,092 mil., 2009)
s hustotou 32,3 linky na 100 obyv., počet mobilních čísel 230,5 mil. (v ČR 14,258 mil., 2009)
s hustotou 166 mobilů na 100 obyv.
Počet internetových serverů (2010) dosáhl počtu 10,382 mil. (v ČR 3,494 mil., 2009) a počet
internetových uživatelů činí 40,853 mil. (v ČR 6,681 mil., 2009). Další komunikační infrastruktura již
není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života: síť železnic 87 157
km (v ČR 9 620 km) se širokým rozchodem kolejnic 1,52 cm (v ČR 1,44 cm), z toho 40 300 km je
elektrifikováno. Síť silnic dosáhla 982 000 km, z toho 776,000 km dlážděných (z toho 30 000 km
dálnic) (v ČR 128 582 km, včetně 691 km dálnic), a délka vodních cest je 102,000 km (v ČR 664 km).
V tabulce je srovnání ekonomik Ruska a Česka.
Srovnání ekonomik, 2010 (odhad)

Rusko

Česko

2 223 mld. USD
39 307 mld. CZK
1 621,2 mld. EUR

261,5 mld. USD
6 327 mld. CZK
357 mld. EUR

Počet obyvatel

138 740 000

10,190 mil.

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2010)

15 900 USD
281 144 CZK
11 595,9 EUR

25 600 USD
620 672 CZK
35 101 EUR

Počet pracujících

75,5 mil.

5,38 mil.

Nezaměstnanost

7,6%

7,1%

Míra inflace

6,9%

1,5%

HDP (při paritě kupní síly)

Bankovní systém v Rusku
V 90. letech byl ruský bankovní sektor velmi rozptýlený. Mezi lety 2000 a 2009 poklesl celkový počet
institucí na polovinu, 1075, vzhledem k likvidaci stovek bank, tak jak Centrální banka Ruska
vykonávala zvýšenou kontrolu nad trhem. K říjnu 2009 šest největších bank podle jmění byly

cardmag no 4.2011

36

© listopad 2011

z většinově vlastněny vládou: SberBank, VTB, GazPromBank, RosSelHozBank, Moskovskaja Banka a
VTB24. Dále zde bylo celkem 228 bank se zahraničními akcionáři, z nichž 81 bylo plně vlastněno ze
zahraničí. Cizí investoři drželi téměř 28% všeho bankovního jmění v Rusku.
V Rusku bylo na konci roku 2008 téměř 42 300 bankovních poboček. S téměř 20 500 pobočkami má
SberBank 13x více poboček než RosSelHozBank, která je na druhém místě.
Největší sítě bankovních poboček

2008

Banka

Počet poboček

SberBank

20 452

RosSelHozBank

1 493

RosBank

601

Bank UralSib

453

Moskovskaja Banka

384

VTB24

342

Celkem 5 největších bank

23 725

Vydávání karet v Rusku
Koncem roku 2008 bylo v Rusku bankami vydáno více než 119 miliónů platebních karet. V důsledku
nedávného boomu vydávání kreditních karet se počet kreditních karet mezi lety 2004 až 2008 zvýšil
sedminásobně na 9,1 mil.karet. I přes silný růst vlastnil na konci tohoto období každý dospělý jen
jednu kartu, což je 5. nejnižší četnost v CEE.
Typy karet.
V Rusku jsou velmi oblíbené debetní karty, které tvoří 92% platebních karet. V letech 2006 až 2008
bylo vydáno více než 45 mil. nových debetních karet, většina z nich v rámci výplaty mezd účet.
Kreditní karty také podstatně rostly, i když jejich podíl činí pouze 8% trhu. Charge karty se vyskytují
zřídka a jsou vydávány jen omezeným počtem bank.
Největší vydavatelé. SberBank si v posledních letech udržela pozici jako hlavní vydavatel karet, i když
ostatní banky také zvýšily vydávání. Drží si 26% podíl
na trhu s 30,4 mil. karet. Z nich je 49% typu Maestro,
33% jsou VISA Electron a 10% bylo vydáno jako čipové
karty SberBank, nyní přejmenované na ORPS
(Объединеннaя российскaя платежнaя системa).
Moskovskaja banka zůstává druhým největším
vydavatelem,
vzhledem
k úspěchu
Moskevských
sociálních karet vydávaných pod značkou VISA Electron.
Banka má nyní 9% podíl na trhu s 11 mil. karet a je
jediným vydavatelem s počtem karet nad 10 miliónů.
Alfa-Bank se stala největším soukromě vlastněným
vydavatelem s více než 1,5 mil. karet, následovaná
státem vlastněnou bankou VTB24.
V tabulce je přehled největších vydavatelů, s počtem karet podle jejich druhů karet
Velcí vydavatelé karet (v tisících) 2008
Vydavatel

Debetní

Charge

Kreditní

Celkem

SberBank

30 328

-

111

30 439

Moskovskaja Banka

11 244

-

50

11 294

Alfa-Bank

3 508

-

1 623

5 131

VTB24

3 789

-

417

4 205

Bank UralSib

3 536

-

282

3 818

RosBank

3 066

128

516

3 710
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Kartové společnosti
Koncem roku 2008 v Rusku vydávalo karty na 670 bank. Zhruba 300 vydávalo karty VISA a asi 270
vydávalo produkty MasterCardu. Asi 200 bank vydávalo karty UnionCard a obdobný počet bylo členem
sdružení Zolotaja Korona. V počtu karet vede VISA s více než 60 mil. karet ke konci roku 2008. Z nich
bylo 48 karet VISA Electron. Počet karet během let 2004 – 2008 rostl s parametrem CAGR = 40%,

zatímco MasterCard rostl CAGR = 52%, na počet 43 mil. karet (včetně Maestro karet).
Nejpopulárnější místní platební systémy jsou Zolotaja Korona s 6,1 mil. karet (2008), SberBank/ORPS
(3,2
mil.),
UnionCard
karty
(1,5
mil.)
a
Accord
(0,9
mil.).
Využívání karet v Rusku
Bankomaty
Infrastruktura: Od doby, kdy byly instalovány první bankomaty před 20 lety, se ruský trh bankomatů
masivně rozrostl a stal se největším v Evropě (2008). Více než 600 banky vydává karty a většina
z nich provozuje bankomaty.
Bankomaty jsou napojeny na cca 120 zpracovatelských center, většina z nich je vlastněna bankami.
Velké banky s vlastními zpracovatelskými centry je obvykle sdílejí s menšími provozovateli, jejich
držitelé karet mají výhodu v nižších poplatcích na partnerských bankomatech.
První sdílené bankomaty byly nasazeny v polovině 90. let a v současné době propojují téměř 20%
všech ruských ATM. Největší sítí je RuCard, která propojuje 4500 ATM, MultiCarta (3 800 ATM), UCS
(United Card Service) (3000 ATM) a sibiřská síť Zolozaja Korona (2500 ATM).
Na konci roku 2008 bylo v Rusku 70 500 bankomatů. Trh od roku 1995 vykazoval pravidelně vysoký
růst, a počet bankomatů se během posledních čtyř let více než ztrojnásobil. Na trhu se objevilo jen
v roce 2008 samotném 19 300 ATM (38%), z nichž asi jedna třetina byla nasazena státem
vlastněnými bankami.
Hustota
Vzhledem k instalaci tisíce nových ATM, Rusko dosáhlo hustoty 501 ATM/milión obyvatel, vysoko nad
průměrem v CEE (v Česku je nasazeno 338 bankomatů/mil. obyv.). Oproti tomu dosáhla hustota ATM
vzhledem k počtu poboček počtu 167 ATM/100 poboček, což je relativně méně než je v CEE obvyklé.
Umístění
Jak je obvyklé i v jiných zemích je většina ruských bankomatů umístěna mimo pobočky (dohromady
62%). Mnohé z těchto ATM jsou umístěny v prostorách korporátních klientů bank, jejichž zaměstnanci
dostávají výplatu prostřednictvím karet (payroll cards) vydávaných těmito bankami. Rusko má také
největší podíl ATM instalovaných halách bankovních poboček (17%), což představuje tři čtvrtiny
těchto bankomatů v regionu.
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Funkcionalita
Většina ATM v Rusku může tisknout zůstatek nebo potvrzení o výběru hotovosti; 88% mohou tisknout
mini-výpis. Dobíjení mobilů se stalo velmi populární a tato možnost je dostupná na 97% ATM.
Automatické vkládání hotovosti má 20% ruských ATM, což představuje více než 80% všech ATM
v regionu CEE s touto funkčností.
Ruští provozovatelé vykazují velmi dobrý pokrok v migraci na EMV standard, téměř dvě třetiny všech
instalací bylo na konci roku 2008 ve shodě s EMV standardem, navýšení z jedné třetiny v r. 2006.

Počet a hodnota transakcí
V r. 2008 bylo na ruských ATM provedeno 1,6 mld. výběrů hotovosti, o 25% více než předchozího
roku. Vzhledem k k silné preferenci hotovosti v Rusku je největší část karet je stále používána
výhradně jako ATM karta. V důsledku rychlého nárůstu počtu bankomatů se snížil průměrný počet
výběrů hotovosti/na bankomat za měsíc na 1900, a je nyní čtvrtý nejnižší v CEE
Celkový objem výběrů za rok 2008 dosáhl 225 mld. EUR, od roku 2004 jde o nárůst parametru CAGR
o 59%. Průměrná hodnota výběru hotovosti činila 141 EUR, a je byla v r. 2008 druhá nejvyšší
v regionu po České republice (třetí je Maďarsko; v západní Evropě činí průměrný výběr 117 EUR).
Největšími dodavateli bankomatů na ruský trh jsou NCR s 55% podílem, druhým je Diebold s 23%
podílem a Wincor Nixdorf drží zbytek.
Obchodní místa
Acquieři v Rusku učinili v posledních letech velký pokrok v uzavírání smluv s obchodníky. Na konci
roku 2008 byly platební karty přijímány v 250 000 obchodních místech. Prakticky všechny přijímají
karty VISA a MasterCard. Mezi privátními programy vedou POS terminály přijímající karty SberCard/
ORPS v počtu 37 000 terminálů.
Počet POS terminálů se v Rusku za poslední dva roky zdvojnásobil na 347 000. Během tohoto období
SberBank, jako největší acquier s 97 000 terminály, převzala 60 000 terminálů UCS.
Počet a objem transakcí
Ruští držitelé karet provedli v roce 2008 kartami 515 mil. kartových transakcí (nárůst z 91 mil. v roce
2004). Během stejného období se hodnota kartových plateb se zvýšila z 6,6 mld. EUR na téměř 29
mld. EUR.
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Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik ruského a českého kartového trhu
2008
Počet bankovních karet

RUSKO

%

Česko

119 000 000

8 985 575

Počet karet/osobu (15-64 let)

1,19

1,23

Počet plateb/kartu/rok

4,33

20,3

Počet výběrů hotov/kartu/rok

13,45

18,2

%

Počet transakcí
Počet plateb

515 000 000

24

181 228 776

53

Počet výběrů

1 600 000 000

76

162 688 149

47

Objem transakcí
Objem plateb

Objem výběrů
Průměrná platba
Průměrný výběr

29 000 000 000 EUR

210 374 704 629 CZK

703 105 000 000 CZK

7 811 908 824 EUR

225 000 000 000 EUR

609 466 253 700 CZK

5 455 125 000 000 CZK

22 631 498 466 EUR

56 EUR
1 365 CZK

1 194 CZK

141 EUR
3 409 CZK

3 500 CZK

V Rusku je téměř tolik karet na osobu jako v Česku, počet plateb však zaostává za počtem výběrů
(24:76), jde o obrácený poměr než v ČR. V průměrném objemu vybraných prostředků při jedné
transakci je však Rusko na druhé příčce v CEE, hned za Českou republikou (ČR 3500 CZK, Rusko 3409
CZK).
cardmag | františek tomášek research | rbr london, CIA factbook
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KAMPAŇ
Společnost MasterCard spouští v ČR kampaň na podporu online nákupů
Společnost MasterCard zahajuje v České republice speciální kampaň na podporu
internetového nakupování a placení kartou online. Tato akce začíná 1. listopadu a končí
15. prosince 2011. Každý, kdo v tomto období zaplatí kartou MasterCard ve vybraných online obchodech, získává automaticky zajímavé výhody. Společnost MasterCard navíc
realizovala v červnu 2011 již po druhé výzkumné šetření s názvem MasterIndex. Z
výsledků průzkumu například vyplynulo, že hlavními výhodami placení kartou na
internetu jsou pro Čechy pohodlí a rychlost.
Praha, 1. listopadu 2011 - Společnost MasterCard spouští v České republice speciální kampaň na
podporu internetového nakupování a především placení kartou on-line. Každý, kdo období od 1.
listopadu do 15. prosince 2011 zaplatí kartou MasterCard v online obchodech beinstyle.cz,
bigbrands.cz, dnesnebonikdy.cz, champagnestore.cz nebo pelikan.cz, může využít zajímavé benefity a
slevy.
Seznam e-shopů a jejich výhod
beinstyle.cz

Luxusní vánoční balení

bigbrands.cz

Poukaz na 200 Kč na další nákup

dnesnebonikdy.cz

10% sleva na nákup

champagne-store.cz

Až 15% sleva na nákup

pelikan.cz

Poukaz na 750 Kč na ubytování

„Počet příznivců on-line nákupů rok od roku roste. Aby si lidé byli jistí, že na internetu
mohou naprosto bezpečně platit i svojí platební kartou, vyvinula společnost MasterCard
speciální zabezpečovací technologii s názvem MasterCard® SecureCode™. Ta zajišťuje, že
výměna dat probíhá pouze na úrovni bank. Klientovy privátní údaje tak nejsou k dispozici
internetovým obchodníkům, a proto nehrozí jejich odcizení ani zneužití,“ říká Tereza
Janková, marketingová manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Pro nakupování kartou je nezbytné nejprve do příslušného systému vložit potřebné informace, jako je
číslo karty, její doba platnosti a bezpečnostní CVC kód (umístěný na rubové straně karty). Tato citlivá
data jsou následně zašifrována a v režimu zabezpečeného spojení přenášena přímo mezi nakupujícím
a zpracovatelskou bankou. Poté dochází k ověření požadavku u banky, která platební kartu klientovi
vydala. Ta autorizuje prodej, předá tuto informaci nazpět zpracovatelské bance, která poté předá
obchodníkovi zprávu, že prodej byl povolen. Na základě tohoto zdánlivě složitého procesu, jenž ale
trvá ve skutečnosti jen několik sekund, je zamezeno veškerým rizikům, která mohou při online platbě
hrozit. „Službu MasterCard SecureCode lze také navázat přímo na platební kartu. Díky
tomu je možné platit on-line i kartami, které běžně platbu přes internet neumožňují.
Technolopgie pak funguje na bázi jedinečného dynamického osobního kódu, pomocí
kterého je ověřována identita držitele karty při elektronických transakcích,“ dodává Tereza
Janková.
Češi a placení kartou na internetu
Internetové platby kartou se staly součástí on-line nakupování, a to zejména protože jsou pohodlné a
jednoduché, šetří čas zákazníka i obchodníka a jsou bezpečné. V červnu letošního roku si společnost
MasterCard nechala od nezávislé výzkumné agentury GfK realizovat spotřebitelský průzkum s názvem
MasterIndex, který tyto skutečnosti potvrzuje.„Z průzkumu vyplynulo, že hlavními výhodami
karet pro online platby jsou pro Čechy především pohodlí a rychlost. Kartou platí Češi na
internetu nejčastěji za jízdenky a letenky (50 %), za vstupenky na kulturu (29 %) a za
elektroniku (15 %). Výsledky průzkumu dále ukázaly, že více než 50 % Čechů považuje
internetové nakupování za bezpečné,“ doplňuje Tereza Janková.
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TECHNOLOGIE
Nové platební služby umožní bankám naplňovat vizi budoucnosti placení
PRAHA, 5. října 2011 - Karetní asociace Visa Europe, která je vůdčí technologickou
společností na poli elektronických transakcí, oznámila 28. září dvě
významné technologické novinky - Visa Mobile Person-to-Person
payments a Visa Alerts - které umožňují uživatelům lépe spravovat své
finance a provádět platby Visa představuje mobilní P2P platby a informace o platbách
v reálném čase pomocí mobilních telefonů.
Obě novinky představil na konferenci EFMA generální ředitel karetní asociace Visa Europe, pan Peter
Ayliffe ve své úvodní řeči. Nové služby dávají členským bankám asociace Visa Europe možnosti, jak
jejich klientům zpřístupnit rychlé, jednoduché, bezpečné a inovativní způsoby, jak spravovat platby
pomocí mobilních telefonů. Peter Ayliffe k tomu podotkl: “Díky rychlosti, s níž uživatelé
přijímají technologické novinky, se zásadně mění způsoby, jimiž platíme. Dnes oznámené
novinky jsou prvními v řadě nových služeb a produktů, které bude Visa představovat v
průběhu příštích několika měsíců a které odrážejí fundamentální změnu ve zvyklostech
uživatelů. Už teď vidíme, že uživatelé si velmi rychle zvykli na platby mobilními telefony.
V dalších měsících očekáváme příchod dalších NFC technologií, pokročilé věrnostní a
slevové služby a nakonec i uvedení nové digitální peněženky.“
Visa Mobile Person-to-Person payments
Mobilní P2P platby umožní zaregistrovaným uživatelům převádět prostředky jakémukoliv držiteli karty
Via v Evropě z jejich mobilního telefonu při stejné úrovni zabezpečení, jaká je garantována pro
předchozí platební řešení Visa. Aplikace umožňuje snadné zasílání peněz, ať už kontaktu v adresáři,
mobilnímu číslo, nebo na konkrétnímu číslu kreditní karty - a to i když příjemce není ve službě
registrován.
Výhody Mobilních P2P plateb:
Velmi jednoduché a snadné placení - ať už je to 200 korun kamarádovi za taxíka, nebo pro jednodušší
placení společného oběda v restauraci, nebo podpora vysokoškoláka na koleji. Není potřeba žádný
nový oddělený účet. Stejná úroveň zabezpečení jako u všech ostatních služeb Visa. Příjemci plateb
nemusí být ve službě zaregistrováni
Visa Alerts
Služba Visa Alerts upozorňuje registrované uživatele v reálném čase o jakémkoliv užití jejich karty, ať
už pro nákup nebo výběr hotovosti.
Výhody služby Visa Alerts:
Jednoduchý a rychlý způsob, jak kontrolovat transakce doma i v zahraničí. Pohodlný způsob, jak mít
přehled o všech platbách bez nutnosti uchovávání papírových účtů. Pojistka proti podvodům uživatelé okamžitě vědí, pokud někdo jejich kartu neoprávněně použije. Obě služby budou komerčně
dostupné pro všechny členské banky Visa v Evropě od října 2011. Visa Mobile Person-to-Person
Payments a Visa Alerts byly vyvinuty ve spolupráci se společností Monitise a jedná se o první z mnoha
služeb, které nyní vznikají z partnerství ohlášeného na začátku roku 2011.
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 430 milionů debetních, kreditních a komerčních karet
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k březnu 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech
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spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho
přes 70 procent debetními kartami Visa. Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více
než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu
2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou
licencí na provoz v rámci Evropy. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace
rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů - držitelů karet i
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro
platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších
světových sítí bankomatů nabízející přístup místní měně ve více než 200 zemích světa. Více informací
najdete na www.visaeurope.com.
O organizaci Visa Inc.
Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním
institucím a vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý
přístup k elektronickým penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden
z nejpokročilejších systémů pro zpracování transakcí na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více
než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž spotřebitelům nabízí ochranu proti podvodům a
obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává karty, neposkytuje úvěry a nestanovuje
kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její zákazníci z řad finančních institucí
nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, předem s předplacenou nebo
později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com.
cardmag l roman kotlán l grayling

Standardizované kazety pro bankomaty
Na evropské konferenci o bankomatech 6. a 7. června 2011 v Londýně zazněla podpora snaze zavést
standardizovat kazety pro hotovost do bankomatů. Debata týkající se standardních karet vychází
z myšlenky, že cyklus hotovosti je speciálním druhem dodavatelského řetězce, ve kterém produkt,
v tomto případě hotovost, je dostupný ve správnou dobu, ve správném množství, na správném místě,
s využitím minimálních zdrojů a je pak vrácen do cyklu hotovosti stejným způsobem. Z tohoto pohledu
můžeme pro zavedení použít stejných důvodů, které se používaly při zavádění standardních
kontejnerů a euro-palet. Standardizace a regulace hotovostních kazet skutečně povede k významnému
snížení nákladů, zejména těch, týkající se manipulaci s hotovostí. Vzhledem k tomu, že oběh hotovosti
celosvětově neustále vzrůstá a náklady na manipulaci s hotovostí také neustále rostou, zavedení
standardizovaných kazet povede k velkým úsporám nákladů a dlouhodobě udrží náklady manipulaci
s hotovostí na nízké úrovni.
Zákazníci mohou také získat z ekonomiky velkého měřítka, plynoucí z hromadné výroby kazet a snížení
nákladů na výměnu kazet v důsledku zavedení zásobních kazet. Samozřejmě se také sníží náklady na
kazety „na cestě“, vzhledem k standardizaci infrastruktury, tj. pancéřovaná vozidla, držáky kazet,
apod. A nesmíme zapomenout na snížení administrativních a provozních nákladů na kazety.
U projektů u zákazníků prováděných společností Wincor Nixdorf, kdy byly analyzovány procesy týkající
se hotovosti a přiřazeny hodnoty přínosu pro finanční instituce a obchodníky
implementující řešení řízení cyklu hotovosti, je zřejmé, že výsledky jsou
povzbuzující. Byli schopni dosáhnout větších úspor v nákladech na zpracování
hotovosti než 20%. Společnosti také integrují standardizované kazety do řešení
pro hotovostní centra u bezpečnostních agentur.
K vytvoření funkčního systému se společnost Wincor Nixdorf spojila se společností Giesecke &
Devrient, který automaticky naplňuje bankovky do kazet v hotovostním centru. Wincor Nixdorf si přeje
sdílet své znalosti a expertízu a poskytnout podporu za účelem podpory standardu bankomatových
kazet k prospěchu celého odvětví.
Standardizované kazety usnadní snadnější zacházení, přepravu a ukládání pro společnosti zajišťující
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tyto činnosti, které musí nyní manipulovat se všemi možnými druhy různých kazet. Jeden typ kazet
také umožní efektivnější přepravu v obrněných vozidlech.
Pokud cykly hotovosti u obchodníků a v bankách se zkombinují, výměna hotovosti a procesy náhrady
kazet se mohou významně optimalizovat, a to právě snížením počtu jízd vykonávaných od
hotovostních center k zákazníkům. Jako všechny, implementace nového standardu představuje novou
příležitost. Jako každá změna i implementace nových standardů představuje příležitost. Např.
společnosti provozující hotovostní centra budou moci vyvinout nové obchodní modely a nabídky
služeb, jako již zmíněné zásobní kazety.
Standardizace může napomoci dosáhnout vyššího stupně bezpečnosti snížením výskytu chyb. Další
výhody plynou z bezpečnostních vlastností standardní kazety. Např. CINEO kazety společnosti Wincor
Nixdorf (viz http://banktech.com/channels/225701308 ) jsou vybaveny čipem, který poskytuje
neustálý tok inventárních dat a dalších dat ohledně managementu kazety. To umožňuje monitorování
v reálném čase pohybu kazety v celém dodavatelském řetězci. CINEO kazety také umožňují
elektronickou ochranu kazety a pružnou rekonfiguraci pracovních režimů kazety. To zcela vylučuje
možnost zásahů do kazety během přepravy, neboť kazety přemístěné z chráněného systému
nemohou být zpřístupněny bez autorizace.
Dalším bezpečnostním prvkem je znehodnocení bankovek jejich obarvením, což také zahrnuje
možnost časování, tj. nastavením nejzazší doby, do kdy musí být kazeta vložena zabezpečeného
systému. Je-li časová hranice překročena, automaticky se spustí obarvování.
Význam uvedených bezpečnostních prvků vynikne při uvedení skutečnosti, že každoročně dojde
k 1 300 napadení poskytovatelů hotovostních služeb. Přibližně k jedné třetině těchto napadení dojde
při výměně kazet, ale více než jedna polovina cílí na samotná přepravní vozidla. Inteligentní úložný
systém bankovek s obarvovací technologií činí přepravu a výměnu bankovek více zabezpečenou a
transparentní. Tento fakt mluví jednoznačně pro standardizaci kazet. I když standardizační proces
bude dlouhodobý, musíme jej zahájit nyní, abychom po morálním zastarání současných technologií
(obvykle 8 let) je již dokázali nahradit modernějšími.
cardmag l františek tomášek

Globus hypermakets partner with Ingenico for mobile payment pilot in
Czech Republic
Neuilly sur Seine - August 25, 2011. Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leading
worldwide provider of payment solutions, today announces its partnership
with Globus hypermarkets for the first mobile payment pilot in Czech
Republic. Launched end July 2011, it will last for six months and involve
400 clients of Telefonica, Citibank and Commercial Bank.
Payments with mobile phone by waving them over the terminals do not require a code for amount up
to 500 Kc (20€), which should support the change of consumer’s payment behaviour. The payment
terminals for this project are all supplied by Ingenico, present in 50.000 point of sale in the Czech
Republic. Most of these terminals will be ready for contactless payment in 2012.
Globus was founded in Czech Republic in 1996 and now represent 14 hypermarkets across the
country. With total revenues of 27 billion Kc (over 1 billion €) and more than 30 million customers per
year, its POS terminals base amounts to 800. Globus has been elected 6 times as Merchant/Retailer of
the year.
Mr. Miroslav Exner, Director of IT Department Globus stated: “In addition to a wide range of
quality goods Globus also offers a pleasant shopping environment which includes fast and
convenient payment at the cashier desk. With the early adoption of contactless
payments, Globus will certainly benefit from this competitive advantage on the market.”
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“Mobile payment will progressively become a standard way of payment in the country»,

said Marcel Gajdos, Manager for contactless and mobile projects Visa Europe, “The customers of
Globus will be the first ones to enjoy the security, speed and convenience of this new
payment method, thanks to the involvement of major players in our country”.
cardmag l roman kotlán l ingenico

O PayPass má zájem 76% Čechů
Průzkum společnosti MasterCard s názvem MasterIndex potvrdil, že bezkontaktní platby jsou pro
Čechy atraktivní. Více jak tři čtvrtiny z nich by o tento typ plateb mělo zájem. Hlavním důvodem je
především rychlost placení. Nejvíce by Češi bezkontaktní technologii MasterCard PayPass uvítali na
platební kartě nebo v mobilu a využívat by ji chtěli v hypermarketech.
Praha, 4. října 2011 – Z průzkumu společnosti MasterCard1 vyplynulo, že Češi by chtěli
bezkontaktním způsobem platit hlavně kvůli tomu, že je to rychlé (55%) a pohodlné či
jednoduché (44%). „Bezkontaktní platební technologie MasterCard PayPass
přináší rychlejší a pohodlnější způsob placení. Při nákupu již zákazníci
nemusejí hledat hotovost, dávat kartu pokladní, protahovat ji čtečkou a při
platbě do 500 Kč ani zadávat PIN. MasterCard PayPass je proto ideální v
místech, kde je důležitá rychlost, např. v hypermarketech nebo fastfoodech,“ komentuje
Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.
Kde a jak by Češi rádi platili bezkontaktně?
Podle průzkumu MasterIndex2 by placení s MasterCard PayPass Češi nejvíce ocenili v obchodech
s potravinami nebo supermarketech (84%). Dále by jim PayPass přišel vhod ve veřejné dopravě
(58%) a v restauracích/kavárnách/fast foodech (58%).

Zdroj: MasterIndex 2011, Česká republika, červen 2011, n = 754
V čem byste měli rádi zabudovaný MasterCard PayPass?
Na otázku, který nástroj by Čechům pro zabudování technologie MasterCard PayPass přišel jako
užitečný, odpověděla většina z nich tradiční platební karta (67%) nebo mobilní telefon (63%).
Z dalších možností by uvítali přívěšek nebo hodinky. Čeští muži by ve srovnání s ženami ocenili spíše
mobily nebo hodinky a právě takto je dnes již možné platit na Slovensku. U žen bodovaly prsteny
nebo náramky.
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Zdroj: MasterIndex 2011, Česká republika, červen 2011, n = 754
Bezkontaktní platby - situace v ČR
Společnost MasterCard ve spolupráci se Citibank představila letos v červnu jako první v České
republice platební karty obsahující technologii MasterCard PayPass. „Další banky se chystají
bezkontaktní platby v ČR poskytovat v průběhu jednoho roku. Platit bezkontaktně je v ČR
možné například již v pražských hypermarketech Interspar. Další terminály pro
bezkontaktní platby budou zaváděny na náš trh během několika týdnů. Očekáváme
zapojení dalších obchodních sítí,“ dodává Javorský.
Slováci mohou platit bezkontaktně i hodinkami
Slovenský trh je v implementaci moderních platebních technologií rychlejší. Zde je PayPass zaveden již
od roku 2008 a svým klientům ho nabízí 7 slovenských bank. Platit bezkontaktně mohou Slováci u více
než 4 000 obchodníků. K bezkontaktním platbám mohou Slováci používat hned několik nástrojů –
platební kartu, hodinky nebo nálepku, kterou je možné umístit například na mobilní telefon.
MasterCard PayPass byl zabudován i do Bratislavské městské karty, která má pro obyvatele Bratislavy
mnohostranné využití - od platební karty přes identifikační kartu do MHD až po průkaz do knihovny.
„Jsme rádi, že se bezkontaktní platby na Slovensku úspěšně rozvíjejí. Pozitivní přístup
vnímáme nejen ze strany bank, obchodníků, ale také samotných koncových uživatelů.
Z našeho průzkumu3 vyplývá, že celých 71% z těch, kteří na Slovensku vlastní platební
kartu s PayPass technologií, ji používají - z toho 36% pravidelně a dalších 35%
častokrát,“ říká Milan Laitl, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Slovensko.
1

Výzkum Credit Cards U&A study Česká republika realizovala pro společnost MasterCard výzkumná
agentura TNS AISA, v únoru 2011, účast: 925 respondentů.
2

Výzkum MasterIndex ČR realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura GfK , v červnu
2011, účast: 965 respondentů.
3

Výzkum Credit Cards U&A study Slovensko realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura
2MUSE, v dubnu 2011, účast: 600 respondentů.
O projektu MasterIndex
Společnost MasterCard provádí spotřebitelský průzkum MasterIndex v různých zemích Evropy
pravidelně. V roce 2010 ho společnost poprvé představila i v České republice. Výzkum byl realizován
jako Usage & Attitude studie klientů bank v České republice. Data byla získávána prostřednictvím
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CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) a také v on-line panelu společnosti GfK s použitím
strukturovaného dotazníku. Cílová skupina byla definována jako reprezentativní česká populace ve
věku 18-69 využívající služeb bank. Reprezentativnost byla sledována dle pohlaví, věku, regionu a
velikosti místa bydliště. Dotazování proběhlo ve všech regionech České republiky od 6. do 20. června
2011 a celkem bylo provedeno 965 kompletních rozhovorů.
O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard
Worldwide v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51
evropskými zeměmi, které jsou administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti
zahrnují jednotný evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají
až k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení dokáže MasterCard Europe
naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé Evropě a umožňuje tak lidem
obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce. MasterCard přispívá k rozvoji
globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi finančními
institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí,
zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává
každoročně více než 18 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby
zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž
patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve
více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete na www.mastercardworldwide.com.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

SoNet na svých terminálech nabízí dobíjení kreditu do mobilů
Brno/Praha, říjen 2011 - V České republice je v provozu bezmála třináct milionů
mobilních telefonů, z čehož téměř polovina funguje na bázi
předplacených karet. Podle veřejně dostupných informací proběhne
na domácím trhu ročně více než 25 milionů dobití v celkové hodnotě
cca 10 miliard korun. Po zakolísání Sazky se na trhu objevila mezera, kterou ve spolupráci
se svými partnery zaplňuje i společnost SoNet. Ta nabízí obchodníkům pro jejich
zákazníky možnost dobíjet kredit mobilních telefonů komplexním řešením.
Současný maloobchodní trh je přímo hladový po tom, aby mohl poskytovat službu dobíjení
předplacených kreditů mobilních operátorů. Zatímco v minulosti bylo dobíjení kreditu u pokladen
doménou zejména velkých mezinárodních řetězců, nyní ve formě přidané hodnoty nabízejí tuto službu
svým zákazníkům i drobnější obchodníci. Kromě toho, že služba generuje přiměřené příjmy, je zároveň
velmi dobrým loajalitním nástrojem pro udržení zájmu zákazníků.
Terminály SoNet nabízejí ucelené řešení
Trendem dneška je poskytovat komplexní řešení. Celá řada firem na domácím trhu nabízí řešení,
která nejsou přizpůsobena zároveň pro platební operace. Společnost SoNet nabízí řešení, které je
implementované do jediného terminálu, ve kterém může běžet několik samostatných aplikací. Přestože
aplikace probíhají v jednom zařízení, jde o samostatné procesy, které jsou zcela transparentní a také
z hlediska obsluhy velmi jednoduché. Pokud však obchodník nepožaduje úhradu kartou, je mu
společnost SoNet schopna nabídnout pouze dobíjecí terminál. V takovém případě obchodník po svém
zákazníkovi obvykle vyžaduje úhradu v hotovosti.
V ČR spolupracujeme s Global Payments Europe
V České republice se SoNet pro poskytování služby spojil se společností Global Payments Europe,
která zajišťuje spojení mezi nejvýznamnějšími domácími mobilními operátory (Vodafone, T-Mobile a
Telefónica O2). „Společnost Global Payments Europe je naším dlouholetým partnerem,
proto jsme se rozhodli využít vzájemných synergií a rozšířit akceptační síť,“ říká Lenka
Bukalová, CEO společnosti SoNet. Pro urychlení transakce jsou obvykle u pokladen obchodníků
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předpřipravené plastové kartičky vybavené magnetickými proužky s vyznačeným kreditem a
identifikací operátora. Zákazník si tedy pouze vybere kartičku svého operátora s odpovídajícím
kreditem (například 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč) a při placení, které může probíhat současně
s dalším nákupem, ji předloží pokladnímu. Kromě toho, že tyto kartičky slouží k urychlení procesu,
snižují především chybovost. Po načtení zvolených hodnot (operátora a dobíjené částky a dobíjeného
čísla, které je zadáno na klávesnici terminálu) dojde k iniciačnímu spojení, při němž se ověří, zda je
dobíjené číslo v databázi operátora a zda je skutečně předplacené (nejde o zákazníka s tarifem).
Pokud vše probíhá v souhlasném režimu, zákazník zaplatí a zároveň proběhne fyzické dobití.
Poptávka ze strany obchodníků roste
Stejnou službu poskytuje firma SoNet také na Slovensku, kde se jejím partnerem stala společnost
Euronet Worldwide s dominantním postavením na tamním trhu dobíjení. Euronet Worldwide je
nositelem kontraktů a zajišťuje spojení se slovenskými mobilními operátory Orange, T-Mobile,
Telefónika O2 a FunFón. Zatímco služba dobíjení kreditu mobilních telefonů byla v minulosti vnímána
spíše jako doplňková, v době obrovského rozmachu komunikačních technologií se stává důležitou
součástí nabídky na trhu … a společnost SoNet je při tom!
cardmag l sonet l redakčně upraveno
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POHLED ZE SLOVENSKA
Plaťte s MasterCard PayPass a získavajte odmeny
Spoločnosť MasterCard prichystala pre držiteľov kariet MasterCard® PayPass™ alebo Maestro®
PayPass™ výhodné nakupovanie. Od 1. októbra 2011 môžu slovenskí zákazníci získať pri platení
s PayPass zľavy a odmeny u spoločností IKEA, Panta Rhei, Pet Center alebo Cinema City. Viac
informácií na http://www.mastecard.sk.
Bratislava, 4. októbra 2011 - Spoločnosť MasterCard v spolupráci s firmami IKEA, Panta Rhei, Pet
Center a Cinema City pripravila pre držiteľov PayPass špeciálnu nákupnú akciu.
„Zákazníci s platobnými kartami PayPass môžu u týchto obchodníkov
využívať množstvo zliav a odmien v priebehu celého októbra. Radi by sme
podporili platenie pomocou bezkontaktnej metódy MasterCard PayPass, ktoré
je na Slovensku stále viac populárne,“ hovorí Tereza Janková, marketingová
manažérku MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko.
Ak zaplatíte v Pet Centre kartou MasterCard PayPass alebo Maestro PayPass, ako odmenu získate
zľavu 5% na váš nákup. Zľavu 5% na nákup získate aj v spoločnosti Panta Rhei. Od spoločnosti IKEA
získate ako odmenu kupón na kávu a dezert zadarmo. Zľavu 10% môžete mať pri platbe s PayPass
v CINEMA CITY. Bezkontaktná platba je rýchla, pohodlná a do 20 EUR bez zadávania PIN.
„Spoločnosť MasterCard chce vďaka technológii PayPass ušetriť zákazníkom hlavne ich
čas, ktorý by mohli tráviť inde. Používanie PayPass je veľmi jednoduché. Držiteľ karty,
v ktorej je bezkontaktná technológia PayPas zabudovaná, jednoducho priblíži kartu k
čítačke, ktorá je schopná spracovať dáta na bezdotykovej báze a nemusí ani zadávať PIN.
Viac nie je potrebné, počas niekoľkých sekúnd je zaplatené,“ dodáva Tereza Janková.
Ak si prajete skrátiť lehotu strávenú čakaním vo fronte pri pokladni alebo neradi nosíte drobné po
vreckách, potom PayPass môže byť pre Vás jedinečným riešením. Presne na mieru týmto
požiadavkám vyvinula spoločnosť MasterCard unikátnu platobnú metódu s názvom MasterCard
PayPass - predovšetkým na úhradu menších platieb - ktorá umožní zaplatiť aj drobné položky
v priebehu niekoľkých sekúnd, bez použitia hotovosti. Viac informácií nájdete na http://
www.mastecard.sk.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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KOMENTÁŘ
Opravdu tohle chceme?
Klasické moudro říká, že národ který se nepoučil ze své historie si ji musí prožít znovu. Ale stojíme
opravdu o to prožít si znovu socialismus, tentokrát „evropského“ typu, jehož chování se už v mnoha
ohledech shoduje s tím, na co se dříve narození dobře pamatují?
Centrální řízení nikým nevolenou Evropskou komisí v čele s bývalým maoistou Barossem, stále
rozsáhlejší a tužší regulace a plánování se všemi dobře známými průvodními jevy jako je střídavý
přebytek či nedostatek čehokoli - cukru nebo mléka (jestlipak dojde i na proslulý toaletní papír) - a
stále kurióznější nápady přebujelé a neúnosně nákladné Bruselské administrativy nerespektující nejen
zákony trhu ale ani zákony fyzikální. Co jiného je například přidávání bioaditiv do pohonných hmot,
které nejen že škodí motorům, ale k jejichž výrobě je potřeba více ropy, než kolik se jí jejich
přidáváním ušetří, o celkové bilanci toho „škodlivého“ CO 2 nemluvě?
Hlavně ale současná diskuse o východiscích z dluhové krize, do které (nejen) eurozónu dostalo
nedodržování vlastních (Maastrichtských) pravidel a rozmařilost v poskytování „sociálních“
vymožeností, je zdrojem neuvěřitelných „zhůvěřilostí“. Evropské dluhopisy jako metoda přenesení
národních dluhů na celek („mutualizace dluhu“) by kromě vytvoření společné chudoby (na kterou se
z éry socialismu dobře pamatujeme) také znamenaly další centralizaci hospodářské politiky a moci
v Bruselu. Ze stejné kapsy je nápad zavedení „eurodaně“ z finančních transakcí. Barossovo
zdůvodnění tohoto nápadu je soubor opravdových perel ze socialistického slovníku: "dělníci a rolníci v
EU přispívají do společného rozpočtu a nastal čas, aby také přispěl finanční sektor", „jednotlivé vlády v
EU v posledních letech nasypaly do sanace svých bank 4600 mld. eur a ty peníze si musí EU (ne ty
vlády) vzít zpět, aby mohla podpořit hospodářský růst, evropský sociální model a zelená pracovní
místa" a vrchol: „EU musí zrušit pravidlo jednomyslnosti aby pomalejší nezdržovali ty výkonnější“
Barroso chce tedy mít pod vlastní kontrolou ještě více peněz (první přímá daň plynoucí do evropské
bezedné pokladny) a páchat za ně další dobro podle svých představ. Doufejme, že se pravidlo
jednomyslnosti pro tento případ ještě zrušit nepodaří a někdo tyto šílené nápady zablokuje. Jenže jde
jen jeden krok z mnoha dalších, vedoucích k vytvoření nového centrálně pevně řízeného „tábora míru
a socialismu“.
Nebylo by na čase pokusit se, bez ohledu na případné problémy, z tohoto vlaku, jehož lokomotivu má
levice pevně v rukou, raději vystoupit než bude pozdě?
cardmag | milan zátka
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MARKETING
Soutěž MasterCard: Nechte své ratolesti rozsvítit vánoční strom
v Disneylandu v Paříži
Společnost MasterCard připravila pro držitele platebních karet MasterCard vánoční soutěž o jedinečný
rodinný zájezd do Disneylandu v Paříži a o další zajímavé ceny. Osoby, které v období
od 10. září 2011 do 31. října 2011 třikrát zaplatí kartou MasterCard, získají automaticky
možnost nahrát svou soutěžní fotografii na téma „Dětská radost z dárku: k nezaplacení“
na internetovou stránku www.mastercard.cz. Výherce vybraný porotou získá rodinný
výlet do pařížského Disneylandu, kde jeho dcera či syn pomůže Mickeymu a
Minnie rozsvítit vánoční stromek. Ve hře je i mnoho dalších zajímavých cen.
Praha, 12. září 2011 - Držitelé platebních karet MasterCard mají nyní možnost zúčastnit se soutěže o
nejlepší fotografii, která bude probíhat od soboty 10. září do pondělí 31. října 2011 na internetové
stránce www.mastercard.cz. Osoby, které třikrát zaplatí během uvedeného období kartou
MasterCard, budou moci nahrát fotografii, jenž zachycuje dítě radující se z obdrženého dárku.
Soutěžící mohou přes svůj profil na sociální síti
Facebook vložit do soutěže až 10 fotografií
v závislosti na počtu plateb. Každý týden bude na
základě hlasování veřejnosti oceněno pět soutěžících
vedlejší cenou. Třicet pět účastníků tak získá
smartphone Samsung Galaxy S. Hlasovat mohou
uživatelé přihlášení přes svůj facebookový profil od
17. září 2011 do 7. listopadu 2011 na internetové
stránce www.mastercard-soutez.cz. O deseti
hlavních cenách, mezi které patří také televizory LED
Samsung, domácí kina či fotoaparáty Nikon D90,
rozhodne odborná porota. První cenou je poukaz na
„Priceless Moment“, zážitek k nezaplacení pro celou
rodinu, který zahrnuje návštěvu Disneylandu,
rozsvícení vánočního stromku, ubytování pro čtyři
osoby na dvě noci i zpáteční letenky.
„V období Vánoc je všude příjemná a láskyplná
atmosféra, na kterou se většina z nás těší celý
rok. Především ovšem malé děti, jenž svými
spokojenými úsměvy rozradostňují každého
kolem. Nyní mohou nejen rodiče, ale i
prarodiče či sourozenci darovat svému dítěti,
pravnoučeti, sestře či bratrovi ojedinělý dárek.
Letět
s
celou rodinou
do
pařížského
Disneylandu a rozsvítit vánoční stromek spolu
sMickeym a Minnie je opravdu zážitek „k nezaplacení“, na které jen tak nezapomene. Je
to dárek nejen pro potomka, ale pro celou rodinu,“ říká Tereza Janková, marketingová
manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
„Dětská radost z dárku: k nezaplacení“ probíhá od 10. září 2011 do 31. října 2011. Všichni účastníci
soutěže smí nahrát na internetovou stránku www.mastercard.cz maximálně 10 fotografií, kde je
každý snímek podmíněn třemi platbami kartou MasterCard. V hlavním kole vybírá deset výherců
odborná porota sestavená ze zástupců společnosti MasterCard, McCann Erickson a partnerů soutěže.
V týdenní hře vyhrává pět soutěžících, kteří získají největší počet hlasů ve veřejném hlasovaní.
Více informací na oficiální internetové stránce soutěže www.mastercard-soutez.cz
cardmag l roman kotlán l grayling
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Asociace VISA Europe a UniCredit Bank vydávají první kartu k Hrám XXX.
Olympiády v Londýně 2012
PRAHA, 19. září 2011 - Karetní asociace VISA Europe je již 25 let hrdým celosvětovým
partnerem olympijských her. Ve spolupráci s UniCredit Bank nyní
vydává platební kartu s motivem londýnského Tower Bridge a
logem Her XXX. Olympiády Londýn 2012. Nový design platební
karty Visa Classic je speciálně navržen pro tuto příležitost.
„Blížící se Hry XXX. Olympiády v Londýně 2012 jsou pro společnost VISA Europe
výjimečnou událostí a jsme rádi, že UniCredit Bank jako první v ČR vydala platební kartu,
která tuto oslavu sportu a demokracie připomene,“ říká Miloslav Kozler, regionální manažer
asociace Visa Europe pro Českou republiku. „Platební kartu s tímto motivem začala banka
vydávat na konci srpna. Všichni noví žadatelé o platební kartu Visa Classic tak již obdrží
kartu s tímto originálním designem,“ uvedl Leoš Pokorný, manažer kartového oddělení
UniCredit Bank. UniCredit Bank podporuje prostřednictvím svých sponzorských aktivit, zaměřených
například na tenis a fotbal, rozvoj sportu nejen v České republice, ale v celé Evropě.
O UniCredit Bank
UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla
integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných
bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit
Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou,
která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní
zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na
trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného
financování Corporate Finance a exportního financování.
Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti
akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve
financování komerčních nemovitostí. V oblasti služeb pro privátní klientelu je UniCredit Bank
významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet a hypoték a
velmi dobře si vede také v oblasti služeb pro zákazníky působících v oborech svobodných povolání
(lékaři, soudci, advokáti, notáři apod.) UniCredit Bank je součástí skupiny UniCredit, která působí ve
22
zemích
Evropy.
Více
informací
naleznete
na
www.unicreditbank.cz
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 427 milionů debetních, kreditních a komerčních karet
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k prosinci 2010) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech
spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho
přes 70 procent debetními kartami Visa. Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více
než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu
2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou
licencí na provoz v rámci Evropy. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace
rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů - držitelů karet i
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro
platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších
světových sítí bankomatů nabízející přístup místní měně ve více než 200 zemích světa.
Více informací najdete na www.visaeurope.com.
O organizaci Visa Inc.
Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním
institucím a vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý
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přístup k elektronickým penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden
z nejpokročilejších systémů pro zpracování transakcí na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více
než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž spotřebitelům nabízí ochranu proti podvodům a
obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává karty, neposkytuje úvěry a nestanovuje
kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její zákazníci z řad finančních institucí
nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, předem s předplacenou nebo
později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com.
Visa a olympijské a paralympijské hry
Visa je hrdým celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her 2012 v Londýně. Visa již
po dvacet pět let věrně sponzoruje olympijské hry a představuje jejich nedílnou součást. Asociace Visa
Europe se navíc stala oficiálním partnerem britského olympijského a paralympijského týmu Team
2012, který tvoří celkem 1 200 britských atletů, jež budou v roce 2012 reprezentovat Spojené
království. Obdobně velká skupina atletů ještě nikdy dříve nebyla takto sponzorována. V každém
ročníku olympijských a paralympijských her je Visa sama zodpovědná za vybudování a správu
kompletního platebního systému a infrastruktury. Visa působí jako celosvětový sponzor olympijských
her od roku 1986 a od roku 2002 rovněž jako celosvětový sponzor paralympijských her. Karty Visa
jsou v rámci olympijských a paralympijských her exkluzivními platebními kartami a Visa rovněž
představuje oficiální platební systém.
cardmag l roman kotlán l grayling

Útraty Čechů výrazně rostly i v druhém čtvrtletí 2011
PRAHA, 8. září 2011 - Čeští spotřebitelé v druhém čtvrtletí roku 2011 utráceli téměř o 9%
více, než na začátku roku. Ukazuje to unikátní statistika karetní asociace
VISA Europe, která odráží míru utrácení v jednotlivých evropských zemích.
Češi utrácejí nejvíce z národů střední Evropy. Za druhé čtvrtletí roku 2011
vzrostla jejich chuť utrácet o 8,9%.
Více ve čtvrtletním srovnání utrácí jen občané novějších členů EU z východu Evropy - Lotyšska
(12,6%) a Estonska (10,2%), kteří prožívají rychlou rekonvalescenci po těžkých letech finanční krize.
Sousedé České republiky také utrácejí víc, Polsko o 7% a Slovensko o 6,6%. Velké ekonomiky západní
Evropy jsou v růstu útrat skromnější, ve Francii dosáhl 2,6% a v Německu 3,4%. Zajímavý je vývoj
států z okraje kontinentu, jejichž rozpočty jsou ohroženy dluhovou krizí. Španělské útraty rostly nad
očekávání až na 4,3%, kdežto Irsko a Portugalsko zažily propad. V Řecku, které se musí vypořádávat
s velkými škrty výdajů, nedošlo k žádné změně ve vývoji útrat.
„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku míra utrácení na většině evropských trhů stabilně rostla.
Naše statistiky jsou však v rozporu s nedávnými propady světových akciových trhů i
vyjádřeními evropských politiků o dluhové krizi. Je těžké předpovídat, do jaké míry tyto
nedávné události v budoucnu podryjí důvěru spotřebitelů,“ říká Philip Symes, Finanční
ředitel Visa Europe. EU Consumer Spending Barometer je unikátní nástroj společnosti Visa, který míru
utrácení neodvozuje z nálad nebo názorů, ale z dat společnosti Visa, jejímž systémem projde
v Evropě každé osmé euro, které se zde utratí. Díky tomu poskytuje tento barometr velmi přesný
obrázek o tom, kolik občané jednotlivých zemí skutečně utrácejí. Více informací o EU Consumer
Spending Barometer společnosti Visa Europe najdete na odkazu níže:
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/all_reports/latest.aspx
cardmag l roman kotlán l grayling

Visa Europe: Elektronické transakce pomáhají bojovat s šedou ekonomikou
Praha, 21. září 2011 - Objem šedé ekonomiky v poměru k hrubému domácímu produktu
činí v tuzemsku 17%, tedy přes 500 miliard korun. Česká republika má
v tomto ohledu nejlepší výsledky ze členských států Evropské unie z
východní Evropy, ale stále zaostává za zeměmi západní Evropy. Celkový
objem šedé ekonomiky v Evropě se odhaduje na 2 biliony euro. Ve snižování jejích
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projevů výrazně pomáhá rozvinutý trh elektronických plateb. Vyplývá to ze studie „The
Shadow Economy in Europe, 2010“, kterou uskutečnila asociace Visa Europe ve spolupráci
se společností A.T. Kearney a profesorem Friedrichem Schneiderem, Ph.D., vedoucím
katedry ekonomie na Univerzitě Johannese Keplera v rakouském Linzi.
Dle studie se objem šedé ekonomiky k hrubému domácímu produktu v jednotlivých státech Evropy
pohybuje od 8% ve Švýcarsku a Rakousku až po 33% v Bulharsku. To činí průměr ve výši 20%
v rámci celé Evropské unie. Situace v České republice je o něco příznivější, jelikož je tento poměr na
úrovni 17%. Stále se však jedná o bezmála 23 milionů euro.
„Pokud srovnáme situaci v různých zemích, opatření snižující šedou ekonomiku jsou
většinou namířeny hlavně proti „práci na černo“. Podstatně vyššího účinku však lze
dosáhnout tím, že se budeme soustředit na řádnou registraci plateb u obchodníků,“ říká
Jiří Steif, viceprezident společnosti A.T. Kearney a dodává: „Ke změně chování Čechů může přispět
na jedné straně pohodlnost elektronických plateb a na straně druhé zvýšené povědomí o tomto
problému mezi veřejností. Jedná se přitom hlavně o „nevědomé účastníky“ šedé ekonomiky, kteří
z toho, že firmy nedostatečně registrují platby, nemají žádný prospěch.“
Samotná studie odhaluje odvětví, ve kterých nejvíce bují typické projevy šedé ekonomiky. Mezi
ně nejčastěji patří existence několika pracovních poměrů zároveň, práce bez platné pracovní smlouvy
nebo vyplácení v hotovosti bez vystaveného dokladu. Nejvíce problematické sektory jsou doprava,
pohostinství, ubytovací služby, stavebnictví a služby. Z konkrétních pracovních činností to jsou
malířství pokojů, hlídání dětí, soukromé vyučování a zdravotnické služby a dokonce i příprava
webových stránek.
Jedním z hlavních důvodů je, že se v těchto odvětvích více platí prostřednictvím hotovosti. Ta tak
výrazně přispívá k projevům šedé ekonomiky, jelikož o uskutečněných anonymních platbách nejsou
následně žádné doklady. Lékem může být podpora elektronických plateb v nejproblematičtějších
oblastech. Ze studie vyplývá, že právě moderní způsoby placení může institucím a vládám výrazně
pomoci problém šedé ekonomiky řešit. „Podporou elektronických plateb a každoročním
zvyšováním jejich počtu o 10% lze velmi jednoduše a účinně v horizontu 4 let snížit
objem šedé ekonomiky o 4 - 6%,“ říká Miloslav Kozler, regionální manažer asociace Visa
Europe pro Českou republiku.
Detailní analýza v rámci studie „The Shadow Economy in Europe, 2010“ navíc odhalila, že země
s vyšším počtem elektronických transakcí mají nižší objemy šedé ekonomiky. To se ukazuje i v České
republice, která má nižší objem šedé ekonomiky, než je průměr Evropské unie. Průměrným počet
elektronických transakcí na Čecha za rok je 105. „Dobrým výsledkům České republiky přispívá i
rozvinutý trh platebních karet. Používání platebních karet již dávno není výhradně
doménou mladých lidí, ale elektronické platby a platební karty zcela běžně používají lidé
ze starších generací,“ vysvětluje Kozler.
Státy s nejbujnější šedou ekonomikou jako Bulharsko a Rumunsko mají průměrný počet transakcí ve
výši pouhých 9, respektive 13 na obyvatele za rok. Na opačném pólu žebříčku boje s šedou
ekonomikou je Rakousko, kde každý občan za rok průměrně uskuteční 265 elektronických plateb.
Největším počtem průměrného počtu transakcí na občana za rok je Finsko s 333 transakcemi, Švédsko
s 308 a Nizozemí, kde každý občan zaplatí celkem 304 krát.
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 430 milionů debetních, kreditních a komerčních karet
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k březnu 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech
spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho
přes 70 procent debetními kartami Visa. Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více
než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu
2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou
licencí na provoz v rámci Evropy. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace
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rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro
platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších
světových sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa. Více informací
na www.visaeurope.com.
Friedrich Schneider, Ph.D.
Dr. Schneider je jedním z předních odborníků na problematiku oblasti šedé ekonomiky. Na toto téma
publikoval řadu článků a knih. Je profesorem ekonomie a ředitelem katedry ekonomie na Univerzitě
Johannese Keplera v rakouském Linzi.
A.T. Kearney
A. T. Kearney je globální konzultační společnost, jež svým klientům pomáhá získat dlouhodobé
výsledky kombinací strategického pohledu a spolupráce. Společnost byla založena v roce 1926 a
původně poskytovala ředitelům firem poradenské služby v oblasti řízení. Dnes společnost poskytuje
své služby největším klientům ve všech hlavních odvětvích, přičemž se hlavně zaměřuje na karty a
elektronické platby. Své pobočky má v 35 zemích světa, z toho 24 v Evropě.
cardmag l roman kotlán l grayling
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CARDAWARDS
Zlín, květen 2011 - V průběhu jarní mezinárodní konferenci cardforum.2011
v Kongresovém centru ve Zlíně byli uvedeni do Síně slávy českého kartového odvětví dva
významní manažeři domácího kartového trhu. 24. května byli do Síně Slávy uvedeni pan
Sirus Zafar, ředitel odboru platebních karet Komerční banky a paní Jana Vágnerová,
Produktová Manažerka Back Office & Card Management System společnosti Global
Payments Europe.
Oba zmínění manažeři domácího kartového trhu patří k významným odborníkům v oblastech
platebních systémů a souvisejících technologií. Do Síně Slávy byli uvedeni za dlouholetý přínos pro
rozvoj platebních karet v České republice.

cardmag l roman kotlán l foto marcel janík
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
Service Code
Obslužný kód

Service Provider
Poskytovatel služby

Trojčíslicová nebo čtyřčíslicová hodnota v magnetickém proužku, která
v magnetickém proužku následuje po datu konce platnosti platební
karty. Slouží k řadě věcí, např. k definici vlastností služeb, k odlišování
mezinárodní od národní platby nebo k identifikaci uživatelských
omezení.
Podnikatelský subjekt, který není platební (kartovou) společností a
přímo se podílí na zpracování, ukládání nebo přenosu dat držitele
karty. Sem patří i společnosti, které poskytují služby, jež ovlivňují nebo
by mohly ovlivňovat bezpečnost dat držitele karty. K příkladům patří
řízení poskytovatelé služeb, kteří poskytují řízené firewally, IDS a další
služby, i poskytovatelé hostingu a další subjekty. Vyloučeny jsou
subjekty jako telekomunikační společnosti, které jen poskytují
komunikační spoje bez přístupu k aplikačnímu stupni komunikačního
spojení.

SHA-1/SHA-2

Zkratka pro „Secure Hash Algorithm” (Algoritmus bezpečného
přepočtu). Skupina nebo soubor příbuzných kryptografických
hašovacích (transformačních) funkcí, k nimž patří i SHA-1 a SHA-2.
Viz Odolná kryptografie (Strong Cryptography).

Smart Card
Čipová karta

Též „čipová karta” nebo „IC karta (karta s integrovaným obvodem)”.
Typ platební karty, v níž jsou zalisovány integrované obvody. Obvody,
též známé jako „čip”, obsahují data platební karty, mimo jiné i data
odpovídající magnetickému proužku.

SNMP

Zkratka pro „Simple Network Management Protocol” (Jednoduchý
protokol správy sítě). Podporuje monitoring zařízení připojených k síti
se zaměřením na jakékoliv kritérium, které je hodno pozornosti
správce.

Split Knowledge
Rozdělení znalostí

Stav, v němž dva nebo více subjektů vlastní odděleně klíčové
komponenty, které samostatně nesdělují žádné informace o
výsledném šifrovacím klíči.

Spyware

Typ závadného softwaru, který v případě instalace narušuje
uživatelský počítač nebo nad ním získává částečnou kontrolu bez
souhlasu uživatele.

SQL

Zkratka pro „Structured Query Language” (Strukturovaný dotazovací
jazyk). Počítačový jazyk užívaný k vytváření, změně a získávání dat
z relačních systémů databázového managementu.

SQL Injection
Vsunutí kódu do SQL

Forma útoku na databázově řízenou webovou stránku. Jednotlivec ve
zlém úmyslu uplatní neautorizované SQL pokyny zneužitím
nezabezpečeného kódu na systému spojeném s Internetem. Útoky ve
formě vsunutí kódu do SQL se zneužívají k vykrádání informací
z databáze, z níž by data normálně nebyla dostupná, a/nebo k získání
přístupu do hostitelských počítačů organizace prostřednictvím
počítače, který je hostitelem databáze.

SSH

Zkratka pro „Secure Shell” (bezpečná schránka). Protokolový soubor
poskytující šifrování pro síťové služby jako je dálkové přihlašování
nebo dálkový přenos souborů.

více na
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NA CESTÁCH
Můj výlet na Mauritius
… ze zápisníku Nadi Mrňousové
Píše se únor roku 2010. Praze je sníh, zima a sychravo. Odlétám na dlouho odkládanou dovolenou
na snový ostrov Mauritius. Celý let v kuse s přelety trvá 12 hodin. Mauritius je v souostroví Maskarény
nejrozvinutější zemí. Není to ostrov plážových destinací, ale úžasných míst k vidění. Má typicky
tropické podnebí, od prosince do dubna je deštivé, ale horké léto.
Na letišti Sira Seewoosagura Ramgolama mne přivítá tropických 32 stupňů. VW s bílými sedadly a
tmavým indickým řidičem mne odváží do hotelu Bouganville na východním pobřeží . Dostávám pokoj
přímo s pohledem na moře, v tropické zahradě plné ibišků a kokosových palem. Barevné rajky stále
zpívají a já mám najednou pocit, že jsem v ráji.
První kroky směřují na pláž. Je nádherná, maličká a soukromá se slunečníky ze třtinových šindelů.
Černé lávové kameny lemují bílý písek a dodávají pobřeží pocit nespoutanosti a syrovosti. Za celou
dobu potkávám jen jednoho rybáře. Dává mi krásnou mušli a pohladí mne pohledem. Začínám
odhazovat svoji evropskou krustu a vlévá se do mne pocit svobody a energie. Houpám se na vlnách
nádherného indického oceánu a poslouchám moře. Nešumí jako v Evropě. Zpívá a ševelí. Ulámané
korály se vyplavují na břeh a narážejí o sebe. Je to jako symfonie krásných nástrojů. Trsy stromů malé jehličnany či palmy, mandlovníky a fíkovníky - jsou všude. Kochám se koktejlem barev od
zelené až pod indigově modrou. Bílé hřebeny vln, bílý písek a korály doplňují nádhernou scenérii.
Do večeře zbývá pár hodin, vyrážím po silnici do nejbližšího městečka. Na silnicích se jezdí vlevo,
pozůstatek britské kolonie. Přede mnou se objevuje brána z kamenů a místní hřbitov. Trochu
morbidní začátek dovolené. Jednoduše navrstvené písečné hroby s holými kříži pod košatými
mandlovníky, v nich krásně zpívající ptáci … Vcházím do katolického kostela postaveného z černých
lávových kamenů, kterému dominuje bílá socha Ježíše. Modrým kulatým oknem za jeho hlavou
pronikají sluneční paprsky. Mystický pohled. Opravdová svatozář bez pozlátek. Tak má vypadat
kostel. Tady se netřesu strachem jako v barokních kostelech. Sedím ponořená do ticha a pozoruji
bosého muže, jak se modlí.
Procházím se po přístavu. Všude jen samí muži. Na vymletých lávových kamenech hrají poker.
V přístavu se houpou lodičky a toulají se věčně přítomné smečky volně žijících psů. Najednou padne
tma a já si uvědomuji, že jsem v cizím městě sama, v zemi, kterou neznám. Tak raději zpět do hotelu.
Druhý den si najímám automobil Misthubishi - velkou dodávku. Má mauritijskou značku.
Po silnicích se valí potoky červené až hnědé vody, které vyplavují půdu z třtinových polí. Třtina je
úplně všude. Celý Mauritius má 339 km po obvodu a kolem dokola jsou korálové útesy. 68% obyvatel
jsou hinduisté, pak muslimové, Číňané, katolíci i buddhisté. Ženy chodí hodně v sárí, na čele tečku,
která se bud řídí barvou oblečení nebo stavem. Vdaná, svobodná. Projíždím vesničkami a vidím před
mnoha domy malé oltáře s bohem Hanumánem a dvěma vlaječkami. Bůh s opičí tváří ochraňuje domy
a přináší prosperitu a blahobyt. Každý večer se na oltáři zapalují svíčky. Navštěvuji posvátný Grand
Bassin. Přede mnou se tyčí 25 m socha boha Šivy. Vcházím na posvátnou půdu chrámu. Na oltář
z černého kužele se snáší dary bohům - banány, ibišky, vonné tyčinky. Scházím po schodech
k posvátnému jezeru. Vodu přinesl bůh Šiva z indické Gangy. Ani netuším, že za několik měsíců se
v Himalájích v této řece budu koupat.
Potkávám usměvavé hinduistické rodiny, ženy v sárí. Modlí se u oltářů a nad jezerem padá mlha.
Všude voní vonné tyčinky a panuje klid, mír a pohoda. Je to náboženství mírumilovné a laskavé. Jsem
špinavá od bláta a mokrá od deště, ale déšť ze mne smyl všechnu špínu i stres Evropy. U stánku si
kupuji placky paratti s kari. Hygiena mizerná, ale chutná mi neskutečně.
Krásný poloostrov Le Morne Brabant mi nabídne impozantní obrovské skály, viditelné z většiny částí
jižního Mauritiusu. Právě sem uprchla na začátku 19. století skupina otroků a ukryla se na vrcholku
hory. Když viděli vojáky, raději zvolili smrt a vrhli se do moře, protože zpráva o zrušení otroctví se
k nim nedostala. Proto je hora tak zasmušilá. Stavím na mondénních plážích Flic a Flac. Nádherný bílý
písek mondénních pláží nabízí odpočinek. Blankytně modré moře, restaurace, hotely, vinárny, kavárny,
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promenády - připomíná mi to jih Francie. Moje část ostrova je mi sympatičtější. Je víc divoká. Vracím
se do vnitrozemí. Proniknu třtinovými poli k neznámému vodopádu. Kolem se valí voda, bojím se,
abych neměla defekt nebo poruchu. Mladý muž skáče do vodopádu a přeplave potoky špinavé vody.
Stydím se, protože nemám žádné rupie, na EUR se dívá divně. Nikde jsem nepotkala bankomat, abych
vyzvedla hotovost, a terminál nemá))). Tak příště, snad ho už bude mít …
Black River gorge - Přírodní rezervace s nádhernými stromy, řekami a vodopády. Bouře je už tak
děsivá, blesky jsou všude, že se raději se vracím zpátky do civilizace. Projedu městečkem Curepipe,
Jeho zvláštní jméno pochází od epidemie malárie v roce 1867. Lidé prchali z Port Louis do zdravějšího
horského prostředí a kouřili své dýmky – pipe, aby se vyléčili – cure - od parazitů. Ještě jsem
zapomněla na hlavní zajímavost. Jižní autobusové nádraží se jmenuje po Janu Palachovi, který se
upálil v roce, kdy Mauritius získal nezávislost. Mauricijci bohužel netuší, proč se jejich nádraží a
obchodní centrum jmenuje právě po něm. Poprvé v životě vidím čajové plantáže Bois Cheri. Později si
kupuji čaj se stejným označením. Botanická zahrada Pamplemouses: oficiálně se jí říká Královská.
Překvapí množstvím endemických a cizokrajných rostlin, které jsou označeny cedulkami. Byla založena
v roce 1734 a pěstovala se v ní zelenina pro přilehlý zámek, později ji přetvořil francouzský zahradník
Pierre Poivre. Podobně jako Kew Garden v Anglii sehrála zahradnickou špionáž té doby. Dovezly se
všechny exotické rostliny z celého světa. Konečnou podobu ji dal James Duncan, Brit.
Cap Malheureux - nejsevernější bod ostrova a také neštastný mys kvůli počtu lodí, které zde
ztroskotaly. V roce 1810 zde také přistály britské válečné lodě a vedly odtud úspěšný boj proti
Francouzům. Je to krásné místo s výhledem na ostrov Coin de Mire. Pozoruji lodičku starého rybáře a
malého kluka, kteří beze slov loví v rozbouřeném moři. Napadá mi Hemingway a jeho Stařec a moře.
Přestává pršet a já čekám na jejich návrat. Chci vidět, co ulovili. Nádherné lobstery, ještě živé
rozseknou mačetou a opékají na grilu. Vypadám asi špinavá a hladová, tak se dočkám úžasného daru.
Polovina humra je pro mne. Peníze? Příště.
Port Louis, hlavní město. Ulicemi kypí život, je moderním centrem. Čtvrti islámské, hinduistické,
křesťanské, čínské kreolské - mešity vedle pagod, katolických kostelů či hinduistických chrámů. Od
roku 1736 jej pronásledovalo mnoho přírodních katastrof od požárů, epidemie moru, cholery, tropické
bouře. Nemohu si nechat ujít známku Modrý mauritius – Blue Penny v Poštovním muzeu. Manželka
britského guvernéra poslala několik desítek známek se špatným označením Post Office místo Post paid
a tyto známky se staly raritou a nejvzácnější na světě. Dopis s červeným a modrým mauriciem poslaný
do Francie byl prodán za 3,8 mil. USD. Večer mne čeká klasický tanec zvaný sega. Podmanivá
kombinace hudby a tance, který vznikl mezi africkými otroky jako prostředek k odreagování od
nespravedlnosti a těžké dřině na třtinových plantážích. Kvůli písku, někdo říká, že kvůli okovům,
nemohly vzniknout žádné zdobné kroky. Je to ale tanec velmi erotický. Spojený se salsou a karibským
kalypsem. Tanec doprovázejí údery na ravanne, což je primitivní buben z kozí kůže. Tanec je velmi
podmanivý a musela jsem si téměř svázat nohy pod stolem, abych se nepřidala.
Další den odjíždím na nádherně zrekonstruované sídlo Euréka poblíž Moky. Proslulé kreolské panské
sídlo z 30. Let 19. Století. Má celkem 109 dveří.. Procházím se po rozlehlé terase, usedám do
proutěného nábytku. Nikde nikdo, dům je zavřený. Je po zavírací době, ale i tak si to užívám.
Neuvidím úžasný francouzský porcelán, ale vnímám ticho a chládek na terase. Představuji si černé
otroky, kteří museli obsluhovat své britské pány v naškrobených zástěrkách a možná i s bílými
rukavičkami.
Tak snad už jen zmínka - proč mrtvý jako dodo. Nebo-li blboun nejapný. Tito velcí příbuzní holubů se
vrhali k prvním lodím, které přistály na Mauritius. Stali setak lehkou kořistí hladových námořníků.
Dodo, chudák či spíše hlupák - byl tak za svoji naivitu v 17. Století vyhuben. Dodnes je všude
zobrazován. Také si kupuji jeden sarong s dodem nejapným.
Začínám se pomalu loučit s tímto krásným ostrovem. Přinesl mi mnoho. Pocit svobody, nezávislosti,
radosti i naplnění. Odjíždím spokojená a nabitá pozitivní energií. Těším se na další svá dobrodružství a
vím, že přijdou. Určitě jsem toho ještě mnoho neviděla a tak se těším na svoji další cestu na
Mauritius.
cardmag l nadia mrňousová l ingenico
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KALENDÁŘ AKCÍ
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PODPORUJEME
4 dny mladého filmu
Písek, říjen 2011 - Po jedenácté se sešli mladí filmaři z celého světa v jihočeském Písku na
setkání, které si získalo silnou tradici a významné místo v oblasti studentské audiovizuální
tvorby … tradiční koncept Mezinárodního festivalu studenstých filmů byl opět obohacen o
několik zajímavých momentů a aktivit.

Byť festival postihla nepřízeň počasí, atmosféra setkání byla vřelá a v lecčem inspirující. Návštěvníci
festivalu měli možnost shlédnout desítky filmů, zúčastnit se množství workshopů a přednášek z oblasti
filmu, fotografie a divadla. Atmosféru festivalu podpořila i celá řada koncertů hudby mnoha žánrů.
Festival studentského filmu není přehlídkou perfekcionismu, spíše se zde nosí neformálnost,
improvizace a svobodný či nezávislý pohled na řešení čehokoli co je s festivalem spojené.

Mezi vítěznými filmy se letos významně objevovaly snímky domácí produkce; cenu Grand Prix (tedy
hlavní cenu festivalu) získal český film Automatic for the people, česká mladá filmařina zvítězila v šesti
dalších soutěžních kategoriích (z osmi). Tento fakt zdůraznil člen poroty Oskari Sipola (loňský vítěz
ceny Grand Prix) a Česko označil za „film-making superpower“.
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