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EDITORIAL …  
Santiago Calatrava, španělský architekt, umělec, který vtiskl duši, energii a 
neopakovatelnou atmosferu do svých architektonických projektů a staveb po celém 
světě. Do projektů, které povznášejí, které přinášejí vnímání nových dimenzí 
časoprostoru. 
 

Santiago Calatrava pochází z Valencie, města, kde se úžasným způsobem snoubí 
historie se současností. Historická architektura s architekturou současnou, snad 
nadčasovou … právě Santiago Calatrava měl možnost část svého genia věnovat 
svému městu a spoluvytvořit neopakovatelný a velmi nevšední projekt „Ciudad de las 
artes y las ciencias“, projekt, který návštěvníkům bere dech a na chvilku jim umožní 
snít cosi velkého. 
 

Valencie ovšem není jen Calatrava, Valencie je unikátní urbanistický celek, který je 
určen především pro lidi, pro jejich každodenní život, pro jejich práci, zábavu, kulturu, 
odpočinek, pohyb i ambientní rozjímání. Ve Valencii Vás nadchne několik věcí, od 
velmi příjemného klimatu, po rozsáhlý městský 8 km dlouhý park v bývalém korytu 
řeky, systém mostů, které zásadním způsobem napomáhají plynulosti dopravy. Ve 
starém městě Vás lákají k návštěvě desítky a stovky malých tapas barů s úžasnou 
španělskou kuchyní a atmosférou. Co Vás ale určitě dostane, je čistota města, 
upravenost a elegance lidí, elegance nejen v oblékání, ale i v chování lidí mezi sebou, 
a to i v době, kdy je celá země zmítaná důsledky realitní a finanční krize resp. 
vysokou nezaměstnaností.  
 

Mam rád kulturu a životní styl jihoevropanů, jejich kreativitu a sílu. Mám rád Česko, 
naši kulturu i zdejší lidskou, byť svéráznou hodnotu … Chce se mi věřit, že i u nás 
vzniknou časem projekty pro lidi, pro společnost, pro smysluplné propojení 
důstojného života jedinců ve společnosti. Něco mi našeptává, že se společnost 
rozhoupe ke změnám sama zevnitř či odspodu … a časem se vypořádá i s tím - moje 
babička by řekla - ksindlem mezi námi. 
 
  
   
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Strategie Visa Europe pro Českou  
republiku pro rok 2013 
 
Londýn/Praha, říjen 2012 - Visa Europe si 

b ě h e m  u p l y n u l é h o 
deset i le t í  v  České 
republice vybudovala 

prvenství ve vydaném počtu platebních 
karet a v objemu plateb s nimi učiněných. 
Visa Europe plánuje tyto aktivity nadále 
podporovat a rozvíjet. Na tento fakt 
navazuje i strategie společnosti pro ČR 
pro rok 2013, která se bude soustředit na 
dvě hlavní oblasti rozvoje z předešlých 
let, a to na rozvoj tradičních platebních 
systémů a na rozvoj inovací na poli 
platebních systémů.  
 
Cílem společnosti Visa Europe je nadále 
postupně nahrazovat hotovostí platební operace 
bezhotovostními operacemi „klasickými“ 
platebními kartami, a to jak debetními a 
kreditními, tak komerčními. Ve spolupráci 
s členskými bankami bude Visa Europe v ČR 
nadále rozvíjet trh prémiových karet a také 
komerčních karet. 
 
Postupné přecházení na bezhotovostní operace 
(aktivita nazývaná ATM to POS) pomocí 
platebního systému Visa Europe se na rozdíl od 
konkurenčních řešení těší u obchodníků stále 
většímu zájmu, a to díky poplatkové struktuře, 
transparentnosti a v neposlední řadě díky 
nezavádění prémiových produktů. Platební 
systém Visa proto nadále zůstává na českém 
trhu nejvýhodnější pro všechny strany, 
které tento platební systém používají. Visa 
Europe se bude zároveň soustředit na 

rozšiřování akceptační sítě a budování „brand-
preference“ u obchodníků, kteří karty dosud 
neakceptují.  
 
Druhou oblastí, na kterou se společnost Visa 
Europe spolu se svými členy zaměřuje, je 
inovace platebních systémů, ve které si 
největším počtem vydaných bezkontaktních 
karet (hlavně z portfolia České spořitelny) a 
počtem bezkontaktních terminálů v ČR drží své 
prvenství.  
 
Jako první spolu s Komerční bankou a Citibank 
Europe PLC představila Visa Europe v roce 2012 
na našem trhu SIM-centric řešení a ve stejné 
době spustila spolu s Českou spořitelnou iCarte 
řešení, využívající takzvaného rámečku na 
iPhone.  V roce 2013 bude asociace dále 
pokračovat v rozvoji systému bezhotovostních 
NFC mobilních plateb.  
 
Další iniciativou v rámci e-commerce služeb 
bude spuštění digitální peněženky Visa (V.me), 
které se uskuteční ještě v tomto roce ve Velké 
Británii, Španělsku a Francii. Visa Europe 
oznámí datum uvedení V.me na český trh v 
návaznosti na oznámení v dalších zemích.  
 
Visa také vyvinula dvě inovativní služby pro 
správu peněz - Visa Alerts  a Visa Personal 
Payments, které umožní rychlé a snadné 
převody peněž mezi jednotlivci.  
 
Na poli sponsoringu bude společnost Visa 
Europe i v dalších letech podporovat olympijské 
hry, soutěž FIFA a nadále i lokální aktivity. 
Během následujících měsíců se s vámi Visa 
Europe podělí o své další novinky. Je na co se 
těšit! 
 
Tým Visa Europe v České republice  
 
MILOSLAV KOZLER 

Působí již 12 let jako 
regionální manažer a 
zástupce asociace Visa 
Europe v České a 
Slovenské republice.  Před 
nástupem do asociace 
Visa Europe získával 
bohaté zkušenosti jak 
v soukromém, převážně 
bankovním, tak i ve 
státním sektoru. V letech 
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1984 – 1993 působil na Ministerstvu zahraničí, 
z toho více jak šest let v diplomatických 
s l u ž b á c h  n a  č e s k é  a m b a s á d ě 
v Madridu.  Vystudoval fakultu obchodu na 
Vysoké škole ekonomické v Praze.   
 
Slávek rád relaxuje na své zahradě, mezi jeho 
oblíbené aktivity patří jízda na motorce a 
poslech hudby. 
 
MARCEL GAJDOŠ 

Marcel Gajdoš pracuje ve 
společnosti Visa od roku 
2006, kdy působil mimo 
jiné na pozici Relationship 
manažera pro Global 
HSBC. Od roku 2009 do 
současnosti působí na 
pozici Regionálního 
manažera a zástupce 
asociace Visa Europe pro 
Českou a  Slovenskou 
republiku. 

 
Před svým příchodem do asociace Visa Europe 
působil ve společnosti UniBanka Slovakia či ve 
společnosti Wells Fargo v USA. Marcel 
vystudoval VŠ managementu v Trenčíně a 
následně City University v Bratislavě. Získal též 
titul MBA. 
 
Ve volném čase se Marcel rád věnuje rodině, 
cyklistice a lyžování. 
  
DAVID BRENDL 

David Brendl pracuje ve 
společnosti Visa Europe 
od září 2009, kde 
nastoupil na pozici 
produktového manažera 
pro mobilní technologie. V 
současné době je 
zodpovědný za rozvoj 
trhu mobilních a 
bezkontaktních plateb pro 
Česko, Slovensko, 
Rakousko a Maďarsko. Za 

společnost Visa zastřešil například první 
evropský NFC SIM centric pilotní projekt v 
Barceloně v roce 2010, dále byl zodpovědný za 
realizaci a certifikaci NFC iCarte a NFC MicroSD 
řešení pro evropský trh. Aktuálními úspěchy 
jsou první komerční spuštění iCarte řešení na 
Slovensku v květnu 2012 a první komerční 
spuštění NFC mobilních plateb v ČR v srpnu 
2012.  
 
David rád tráví volný čas navštěvováním živých 

koncertů, divadelních her a sportovně se rád 
oddává běhání, plavání, tenisu, potápění a 
lyžování. 
 
FRANTIŠEK JUNGR 

František je zodpovědný za 
rozvoj kreditních karet ve 
Střední Evropě a Beneluxu 
a zároveň za vývoj nových 
produktů v oblasti 
kreditních karet pro region 
Evropy. Po dvou letech 
v Londýně se na podzim 
vrátil do Čech, aby mohl 
lépe podpořit lokální trhy a 
banky. Někteří z Vás ho 
jistě znají z doby, kdy rok 

předsedal Sdružení pro bankovní karty (SBK) a 
pracoval v Unicredit Bank jako šéf platebních 
karet, kde měl na starosti vývoj a podporu 
všech platebních karet a souvisejících produktů.  
 
František vystudoval mezinárodní ekonomii na 
University of New York v Praze. Dlouhodobě se 
zajímá o platební systémy a nové technologie. 
Jeho specializací jsou kreditní a firemní 
karty.  Mezi Františkovy zájmy patří kromě jeho 
osmiměsíční dcery také basketbal, sport 
všeobecně. 
 
BARBORA FREIMANNOVÁ 

Další členkou VISA 
Europe týmu je 
Barbora Freimannová, 
která pracuje 
v oddělení RM support 
a office managementu 
od února 2012.  Má na 
starosti hlavně 
organizování ad hoc 
projektů, koordinaci 
evropských kampaní a 
řízení vztahů se 

zákazníky. Dříve pracovala u společnosti REWE 
Group v oblasti Human Recources.  
 
Vystudovala Univerzitu Jana Ámose 
Komenského obor Sociální a mediální 
komunikaci a strávila rok na Univerzitě 
v Brisbane v Austrálii.  
 
cardmag l roman kotlán l grayling * lucie janoušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

m e d i a   p a r t n e r 
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NFC Forum za účasti rozhodujících hráčů tuzemského trhu 
  
Praha, 18.09.2012 - V karlínském hotelu Alwyn se na konferenci NFC Forum.2012 

sešli  zástupci tuzemských bank, mobilních operátorů, karetní společnosti 
MasterCard Europe a asociace Visa Europe. Speciálními hosty byli 
zástupci slovenského Združení pro bankovní karty. 

  
V programu setkání byly prezentované hlavní proudy názorů a stanovisek k možné kooperaci v oblasti 
nových technologií. V průběhu dne byla prezentovaná i zásadní společná informace mobilních 
operátorů o koncepci společného technického a grafického prostředí NFC aplikace pod pracovním 
názvem „Czech Wallet“. Koncept aplikace Czech Wallet může přinést 
spotřebitelům standardizaci a zjednodušení z pohledu grafického a funkčního 
rozhraní. Pro banky může toto řešení znamenat jednotný a transparentní přístup 
ke správě všech svých aplikací, minimalizaci nutných investic do vlastních řešení a především přístup k 
celému tržnímu potencionálu bez omezení. Další informace z konference přinášíme v tomto čísle, 
v rubrice „Technologie“.  
 

 
cardmag l roman kotlán l foto cardmag  
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Bezkontaktní předplacené karty  
poprvé v Česku 
 
Ve dnech 1. a 2. října 2012 se v Praze za 

podpory Global Payments 
Europe (GPE) konala 
konference Prepaid 

Summit Europe. Konference, které se 
účastnilo na 200 hostů z řad bank, 
obchodníků i dodavatelských firem z celé 
Evropy, přinesla velkou vlnu optimismu 
pro další vývoj místního trhu s 
předplacenými službami.  
 
Jedním z klíčových témat byl i posun 
k bezkontaktním a mobilním platbám, které 
jsou velmi zajímavé právě pro předplacené 
karty. „Pro klienty jsou stickery skvělým 
tréninkem k využívání bezkontaktních 
mobilních technologií. Našim záměrem je 
propojit sticker s aplikací v mobilu, která 
umožní snadný a rychlý přístup k historii 
transakcí a zůstatku na kartě,“ řekl 
Rodney Farmer, generální ředitel GPE. 

Zá roveň  t a ké 
představil první 
b e z k o n t a k t n í 
p ř e d p l a c e n é 
stickery vydané 
v Česku. Jejich 
limitovanou sérii 
na trh uvedla Equa 
b a n k a  a 
d o d a v a t e l e m 
technologie bylo 
p r á vě  G l o b a l 
Payments Europe. 
 
 
  

na  fotografii Rodney Farmer , generální ředitel GPE při své prezentaci 
 
cardmag l vít skřebský, gpe l foto gpe 
 
 

Richard Walitza se stává ředitelem  
rozvoje mobilních plateb a inovací  
společnosti MasterCard Europe pro  
Českou republiku a Slovensko 
  
Praha, 1. října 2012 - Na nově vzniklé 

pozici ředitele rozvoje 
mobilních plateb a inovací 
bude Richard Walitza 
zodpovědný za oblast nových 
platebních technologií. Do 

pražské kanceláře MasterCard Europe 
přichází ze společnosti Telefónica Czech 
Republic. 

Richard Walitza (43) se bude ve společnosti 
MasterCard věnovat rozvoji mobilních plateb a 
PayPassu. Jeho úkolem bude napomáhat 
zavádění nových řešení pro mobilní telefony 
nejen z oblasti plateb, ale i z nefinančních 
oblastí - např. z dopravy, věrnostních schémat 
či mobilního marketingu. Bude spolupracovat s 
bankami a mobilními operátory, ale také 
dopravci, obchodníky a dalšími společnostmi. 
Na svou novou pozici nastupuje 1. října 2012.  
  
„Mým cílem ve společnosti MasterCard je rozvoj 
mobilních plateb a nových technologií tak, aby 
se Česká republika a Slovensko v nejbližší době 
zařadily mezi evropské špičky v této oblasti,“ 
uvedl Richard Walitza, ředitel pro rozvoj 
mobilních plateb a inovací MasterCard Europe 
pro Českou republiku a Slovensko. 
  
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku, doplňuje: 
„Mobilní platby přinášejí větší pohodlí, 
rychlost i bezpečí. Česká republika jistě 
patří mezi inovativní země a registrujeme 
zde velký zájem o mobilní platby. Jsme 
hrdí na to, že Richard jako expert s 
bohatými zkušenostmi z českého trhu 
posílí naši kancelář.” 
  
Richard Walitza dosud pracoval v Telefónica 
Czech Republic, kde se věnoval oblasti nových 
platebních řešení a platebních technologií, 
především NFC, a vedl oddělení NFC & Financial 
Services. Svou kariéru v České republice začal v 
Českém Telecomu, kde měl na starosti strategii 
a vývoj nových obchodních příležitostí pro 
oblast státní správy a bankovnictví. Před 
příchodem do České republiky žil Richard 
Walitza 15 let v Německu, kde v roce 1997 
založil společnost Riwal Group Ltd. Deutschland 
a věnoval se podnikání v oblasti zásilkového a 
internetového prodeje. Richard Walitza se 
narodil v Třinci. Je ženatý a má dvě děti. Na 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
vystudoval zahraniční obchod. 
  
 cardmag l roman kotlán l ogilvy l foto mastercard  
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Sdílená infrastruktura jako klíč k úspěchu mobilních plateb 
  
Praha DOX, 11.října 2012 - Společnost Global Payments Europe představila na konferenci 

Mobilní platby 2012 pořádané 11. října nakladatelstvím Economia svou 
koncepci mobilních plateb na bázi sdíleného Trusted Service 
Managementu.  

  
Pavel Juřík, obchodní ředitel GPE, ve své prezentaci zdůraznil výhody sdílení infrastruktury a zapojení 
GPE jako nezávislého subjektu, který dokáže nabídnout špičkové know how. „Ze všech možných 
modelů mobilních plateb má sdílený model největší potenciál,“ řekl Pavel Juřík, „dokáže 
nejrychleji získat kritickou masu uživatelů, zaručuje bankám a dalším subjektům vysokou 
míru svobody a díky sdílení nákladů je ekonomicky velmi efektivní.“  
  
Podobně sdílená infrastruktura v I. S. C. MUZO (dnes GPE), pomohla před 20 lety československým 
bankám „přeskočit“ období šeků a rychle a efektivně implementovat debetní karty, on-line bankomaty 
a platební terminály.  
  
cardmag l vít skřebský, gpe  
 

 
Už statisíce klientů České spořitelny objevily kouzlo bezkontaktních karet! 
  
Zastavili jste se cestou z práce pro něco k večeři a při stání ve frontě u kasy jste řešili 
staré známé dilema, jestli zaplatíte kartou, nebo v hotovosti? Česká spořitelna vám již 
více než rok nabízí chytré řešení podobných situací - zaplaťte bezkontaktně!  
  
Bezkontaktní karta umožňuje rychle a jednoduše zaplatit za 
veškeré nákupy, pokud je to do 500 Kč nemusíte ani zadávat 
PIN. Kartu stačí pouze přiložit ke čtečce terminálu a vyčkat 
na pípnutí.  
  
Česká spořitelna začala v minulém roce jako první banka 
v ČR tuto žhavou novinku masově nabízet a pro platby 
bezkontaktní kartou již vybavila statisíce svých klientů a 
celou řadu obchodů. Bezkontaktní kartu získají klienti 
obvykle v rámci pravidelné automatické výměny stávající 
debetní karty. Pokud chtějí bezkontaktní kartu dříve, mohou 
si o výměnu požádat v jakékoli pobočce ČS.  
  

Česká spořitelna začala také jako 
první masově rozšiřovat bezkontaktní 
terminály. Díky České spořitelně je nyní možné zaplatit na více než 4 500 
bezkontaktních terminálech.  
  
Od spuštění v loňském roce probíhají ve většině řetězců edukační kampaně, ve 
kterých zákazníky upozorňujeme na možnost bezkontaktního placení. Jedná se 
zejména o plakáty, letáky, zákaznické noviny a podobně.  
  
Ke konci září 2012 vydala Česká spořitelna už téměř 560 tisíc bezkontaktních 
karet a zvyšuje se i obliba placení jejich prostřednictvím. Bezkontaktně klienti 
provedli ke konci září 762 tisíc transakcí v celkovém objemu 290 mil. Kč. Česká 
spořitelna zaznamenala v září oproti srpnu 21% nárůst počtu bezkontaktních 
plateb, jejich celkový objem vzrostl o 20%. 
 
Ve 2. čtvrtletí 2012 přišla Česká spořitelna s mobilními platbami pro iPhone. 

V průběhu léta se do testování zapojila více než stovka zaměstnanců a v první polovině září nabídla 
Česká spořitelna možnost vyzkoušet si mobilní platby i několika stovkám svých klientů.   
  
 cardmag l roman kotlán l česká spořitelna  
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ZE ZAHRANIČÍ 
Svět bez hotovosti pomáhá  
budovat svět bez hladu 
  

Společnost MasterCard a 
Světový potravinový program 
OSN zahájily spolupráci na 
p r o j e k t u  „ D i g i t á l n í c h 
potravin“ 

  
Praha, 13. září 2012 - Společnost 
MasterCard a Světový potravinový 
program (WFP) oznámily, že chtějí 
společnými silami a s využitím inovačních 
technologií pomáhat potřebným z celého 
světa. Využijí při tom zkušenosti 
společnosti MasterCard v oblasti 
elektronických plateb a schopnosti 
organizace WFP reagovat na potřeby těch 
nejohroženějších skupin obyvatel v 
oblastech, které jsou nejvíce postiženy 
hladem. 

„Naše spolupráce se společností 
MasterCard je perfektním příkladem, jak 
může partnerství se soukromým sektorem 
bojovat proti hladu,“ řekla Nancy 
Romanová, ředitelka pro komunikaci, styk 
s veřejností a partnerství se soukromým 
sektorem WFP. „S využitím technických 
znalostí a mezinárodního dosahu 
společnosti MasterCard bude moci 
Světový potravinový program dále 
rozvíjet svůj program elektronických 
poukázek. Díky němu si rodiny ohrožené 
hladem mohou pořídit především 
potřebné potraviny. Rovněž bude 
vylepšen on-line systém pro příjem darů 
umožňující jednotlivcům i firmám 
z celého světa zapojit se do boje proti 
hladu,“ dodala N. Romanová. 
  
Na lokálních trzích distribuuje WFP obvykle 
poukázky, které lze použít v místních 
obchodech k nákupu potravin a dalšího zboží 
každodenní potřeby. Tyto poukázky podporují 
rozvoj zdejšího hospodářství a současně 

zajišťují, že se místním obyvatelům v hmotné 
nouzi dostává potravinové pomoci důstojnou 
formou. V rámci projektu „Digitální potraviny“ 
společnost MasterCard s využitím svých znalostí 
v oblasti plateb a technologií pomůže organizaci 
WFP vylepšit a zdokonalit systémy distribuce 
potravinových poukázek prostřednictvím 
mobilních telefonů nebo platebních karet lidem, 
kteří nemají pravidelný přístup k bankám či 
finančním službám. 
  
„Naše vize světa bez hotovosti naprosto 
koresponduje s vizí světa bez hladu, jak ji 
prosazuje WFP. Dnes jsme zahájili 
zásadní spolupráci, díky ní se naše 
iniciativa „Digitální potraviny“ dostane 
skutečně k lidem, kteří ji potřebují nejvíce 
a kterým pomůže naplnit jejich potřeby. 
Vedle projektu „Digitální potraviny“ 
společnost MasterCard pomůže organizaci 
WFP vytvořit a rozšířit on-line dárcovský 
systém. Ten umožní většímu okruhu lidí 
darovat finanční prostředky rozmanitými 
metodami on-line plateb,“ uvedla Ann 
Cairnsová, ředitelka pro mezinárodní trhy 
společnosti MasterCard. 
  
Rozšířený dárcovský mechanismus je součástí 
platformy tzv. Integrovaného dárcovství, která 
umožňuje společnostem zabudovat dárcovský 
systém přímo do jejich produktů. Obchodníci 
mohou zákazníkům nabídnout zúčastnit se 
dárcovského programu v rámci jejich on-line 
plateb. Vývojáři mobilních aplikací nebo her 
budou také moci nabídnout možnosti podpory 
WFP přímo pomocí svých digitálních produktů. 
Všechny dary budou monitorovány a přiznány 
jak výrobci, tak spotřebiteli, což přinese další 
příležitosti pro spolupráci firem a spotřebitelů. 
Smysluplně a měřitelně se tak bude přispívat k 
boji proti hladu. 
  
Společnost MasterCard se navíc zavázala 
využívat své marketingové aktivity ke zvyšování 
povědomí o tomto problému a získávání 
finančních prostředků pro WFP. Společnost již 
uskutečnila dvě fundraisingové kampaně pro 
WFP, při kterých v Polsku a Nizozemsku získala 
desítky tisíc eur pro činnost organizace WFP na 
celém světě. 
  
 cardmag l roman kotlán l ogilvy  
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Asia-Pacific sets record for ATM  
growth as mature western  
markets resume slow  
  
London, 10th October 2012 - The ATM 
installed base worldwide continued to 
grow strongly in 2011. The number of 
ATMs increased by 7.6%, or almost 
170,000 machines, to reach just over 2.4 
million, according to “Global ATM Market 
and Forecasts to 2017”, a new study from 
RBR. 
  
The Asia-Pacific region led the way, setting a 
record for growth in the number of ATMs 
installed in one year, with over 112,000 
additions, a 13.5% increase. Other regions with 
high growth rates were the Middle East and 
Africa and central and eastern Europe.  
  
Although the installed base shrank in 12 of the 
65 largest markets in 2011, growth did return 
to some of the world’s most mature markets, 
which had stalled or even contracted in 2010: 
the UK, Italy and Germany all grew in 2011, 
though only at a slow pace. The greatest 
decline in the number of ATMs was in Spain, 
where continuing bank mergers have led to 
further rationalisation of branch networks and 
ATM fleets. 
  
China accounts for a third of global ATM 
growth 
  
Most of the world’s growth came from the Asia-
Pacific region, which held four of the six 
countries that grew the most in absolute terms. 
China accounted for slightly over half the new 
machines and India and Indonesia for another 
quarter. Most of the growth in China came from 
the five largest deployers, while the State Bank 
of India led accounted for a quarter of Indian 
growth. China and India are home to a large 
share of the region’s 3.8 billion people, and vast 
numbers still have no access to ATMs or other 
banking services, which means that their 
potential for expansion remains immense. 
  
The Middle East and Africa (MEA) with 12.8%, 
and central and eastern Europe (CEE) with 
9.8%, also showed strong growth in 2011. Most 
of the growth in the MEA came from Iran 
where the explosive expansion was driven by 
recently privatised banks focussing on their 
ATM channels, in a cash-based economy with 
high customer demand and a state supportive 
of electronic banking. The report also draws 
attention to Nigeria and forecasts that it will 

grow considerably, overtaking Saudi Arabia to 
become the third largest market in the region 
by 2017. 
  
In CEE, three quarters of the growth came from 
Russia, where it continued to be driven by the 
state owned banks. It is predicted that Russia 
will continue to drive growth in the region, 
pushed on by rising debit card numbers, a 
strong demand for cash and government 
initiatives to provide financial services to all 
citizens. 
  
Latin America, meanwhile, sank below the 
global average growth rate, but still maintained 
a relatively healthy 7%. In contrast, the 
western European installed base expanded by 
barely more than a percentage point and North 
America showed no growth at all. In western 
Europe and North America banks currently have 
other priorities, and do not seem to have any 
appetite to grow their ATM fleets, and for now, 
at least, independent ATM deployers are not 
stepping in to take advantage. 
  
Cost saving remains the main driver of 
ATM deployment 
  
Branch and cash handling costs are high in 
most developed countries, and rising in many 
developing markets. Migrating routine 
transactions from the teller in order to cut costs 
is therefore a major driver of ATM deployment 
in many markets. It was deemed the most 
important driver in both European regions, was 
second in North America and third in 
Asia‑Pacific. 
  
Cost saving is one of the reasons why deposit 
automation is high on banks’ agendas. The 
number of ATMs with automated note deposit 
facility grew at a significantly higher rate than 
the number of cash dispensers. Automated 
note deposit was available at 23% of the 
world’s installed base of ATMs at the end of 
2011, up from 21% in 2010. Asia-Pacific 
remains the largest region for automated 
deposit. The number of stand-alone terminals 
(SATs) also increased significantly in 2011, so 
there are now over 665,000 machines with 
automated deposit functionality worldwide. 
  
At the same time, operational and maintenance 
costs associated with running ATM estates pose 
a significant barrier to growth. CIT costs are 
normally regarded as the most significant of 
these and the rising price of fuel makes them 
increasingly important. 
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Growth rates for cash withdrawals 
expected to outpace those for 
installations 
  
By 2017, the global installed base is expected 
to rise by 46% to 3.5 million terminals. Asia-
Pacific and the Middle East and Africa are 
forecast to rise significantly faster than other 
regions, and the rate of ATM cash withdrawals 
is also expected to rise rapidly in these two 
areas, increasing by around 90% by 2017. 
  
In Asia-Pacific, the Middle East and Africa and 
central and eastern Europe, growth in ATM 
usage is expected to outpace the increase in 
ATM installations. Worldwide, the total number 
of cash withdrawals is expected to rise at an 
average rate of 8% per year, in comparison 
with an average growth in the number of 
installations of 7% per year. Despite 
speculation about the emergence of cashless 
societies, it seems that worldwide demand for 
ATMs and cash withdrawals will remain high.  

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2017 (RBR) 
 

About RBR 
  
RBR is a strategic research and consulting firm 
with three decades of experience in retail 
banking, banking automation and payment 
systems. It assists its clients by providing 
independent advice and intelligence through 
published reports, consulting, newsletters and 
events. RBR is recognised as the leading 
provider of premium research reports on ATMs 
and payment cards. 
  
The information in this article draws on RBR’s 
new study “Global ATM Market and Forecasts to 
2017”. Since its first appearance in 1998, RBR’s 
annual survey has been used for strategic 
planning across the industry. For more 
information, please visit www.rbrlondon.com 
 
cardmag l roman kotlán l © RBR 2012  
 
 
 

Expand Your Business to Poland  
with PayLane 
 
16.10.2012 - PayLane.com, an online 

payments processing 
provider, expands its offer 

with the most popular payment method in 
Poland - wire transfers. 
 
For years PayLane has focused on providing 
European companies with the most popular 
online payment methods in currencies from 
over 50 countries via credit and debit cards, 
Giropay, sofortbanking, iDEAL, PayPal and 
many more. Now with their latest offer - wire 
transfers in Polish banks - they are hoping 
to help businesses operate also in that part of 
the world.    
 
Allowing clients to pay via wire transfers is a 
must for businesses active in Poland, as it is the 
most popular payment method in the area. 
PayLane now provides both local and 
international companies with e-commerce 
solutions essential to achieving success in the 
Polish market. 
 
“It is a milestone for PayLane. Although 
we are a Polish company, we have mainly 
gained experience in other European 
markets. We are happy that we can now 
provide high quality online payments also 
to companies interested in the Polish 
market” says Karol Zielinski, Managing 
Director of PayLane. 
 
Having an in-depth knowledge of the Polish e-
commerce world, PayLane has already designed 
their offer to local needs. Recently released 
plugins for most popular e-commerce 
platforms, such as Magento, OpenCart, Zen 
Cart, osCommerce, PrestaShop and WordPress, 
allow e-shop owners to implement online 
payments on their site within a few minutes. 
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About PayLane 
 
PayLane.com is a customer-focused online 
payments processing provider with extensive 
experience in European markets. Company 
currently processes payments in currencies 
from over 50 countries and is constantly 
enriching its offerings based on market drivers 
and opportunities. Its close relationships with 
carefully selected acquiring banks allow 
PayLane to provide the best possible terms and 
conditions for each merchant account. PayLane 
is an officially registered Visa, MasterCard, 
American Express and PayPal partner.  
 
cardmag l roman kotlán l paylane 
 
 

London seminar considers radical  
options for transforming the bank  
branch 
 
London, 18th October 2012 - Banks face a 
major challenge – how do they 
re-invigorate their expensive 
and increasingly outdated 
branch networks, enhancing customer 
service and driving new business while 
simultaneously improving efficiency?  
 
Through a high-quality speaker programme 
focused on best-practice case studies from 
leading banks, RBR’s executive seminar Teller 
Automation and Branch Cash Management 
2012 will help banks to define their own 
approach. 
 
The seminar brings together senior executives 
from banks and industry suppliers to create a 
forum where experiences, information and 
views can be exchanged in a friendly and co-
operative environment. It takes place on 
December 3rd and 4th at the luxury Grange St. 
Paul’s hotel in the heart of London’s financial 
district. 
 
Leading banks from around the world 
present case studies 
 
Banks from around the world will showcase 
how they are creating branches that help 
attract and retain customers with class-leading 
service and efficiency. India’s YES Bank will 
describe how its new branch format reduces 
manual operational tasks to allow staff to focus 
on service and sales, while Garanti Bank of 
Turkey will describe a range of tools to increase 
efficiency and customer satisfaction in the teller 
zone. 

The seminar will also examine more radical 
approaches to teller service. Coastal Federal 
Credit Union from the USA - nominated for 
BAI’s 2011 global innovation awards - will 
discuss how it centralised its teller operations 
using a video banking system. 
 
Dedicated case studies will look at how to 
optimise branch cash management: for 
example, Deutsche Bank in Poland will describe 
a project combining changes to software, 
hardware and business processes. 
 
Delegates from every region bring international 
perspectives 
 
Teller Automation and Branch Cash 
Management 2012 is supported by CTS 
Cashpro, Glory Europe, NCR, Talaris and Wincor 
Nixdorf. More than 50 bankers from over 20 
countries have already secured their place at 
the event. 
 
Complimentary delegate passes are available 
for retail bank executives. Further information 
about the event, including the full speaker 
p r o g r a m m e ,  c a n  b e  f o u n d  a t 
www.rbrlondon.com/tellerautomation. 
 
cardmag l roman kotlán l © RBR 2012 
 
 

ATM industry will gather in Dubai 
for major conference and expo in 
January 2013 
 
London, 15th October 2012 - RBR and the 
ATM Industry Association are 
once again joining forces to 
produce Middle East ATMs 2013, 
the region’s only conference dedicated to 
the ATM. The conference will be held at 
the Radisson Blu Hotel, Deira Creek, in 
Dubai, on 21st and 22nd January 2013. 
 
Centred around an extensive speaker 
programme based on deployer case studies, the 
event also features a vendor technology 
exhibition area where delegates can view the 
latest ATM‑related products and services, share 
ideas and experiences and network with 
colleagues in the industry. 
 
Middle East ATMs 2013 will include speakers 
from Afghanistan, Egypt, Iran, Kuwait, the 
Lebanon, Oman, the Sudan, Syria, Turkey and 
the UAE as well as from markets outside the 
region. They will share their experiences on 
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various aspects of ATM deployment including end to end ATM outsourcing, interchange fees, 
predicting ATM demand, ATM security measures, deposit automation and recycling, unstaffed 
branches, branchless banking and much more.  
 
The programme features 25 speakers representing banks, vendors and industry bodies from across 
the world. The organisations represented include Azizi Bank, Banque Audi, Bank Saman, Barclays 
Bank, the Central Bank of Oman, Garanti Bank, İşbank, MashreqBank, Network International, Syrian 
International Islamic Bank and UnionPay amongst others. 
 
Around 200 banks, independent deployers, network processors, vendors and service providers are 
expected to attend the event, providing an excellent opportunity for networking. It also takes 
advantage of RBR’s 30-year experience in the ATM arena and ATMIA Europe’s not-for-profit work in 
the ATM industry. 
 
For more information, please visit www.rbrlondon.com/events/middleeast 
 
cardmag l roman kotlán l © RBR 2012 
 
 
 

BBVA confirmed as launch partner for Visa’s V.me digital wallet in Spain 

 

BBVA y Visa se asocian para el lanzamiento en España de V.me, la cartera 
digital de Visa 
 
London, 24 October 2012.- Visa Europe today confirmed that BBVA will be the first 

financial institution to launch the V.me digital wallet (http://es.v.me/) in 
Spain. 
 

Madrid, 24 octubre 2012.- Visa Europe ha confirmado hoy que BBVA será la primera 
entidad financiera de España en lanzar su cartera digital V.me (http://es.v.me/). 
 
The BBVA wallet will launch a trial project in November 2012, with a full commercial launch to follow 
in 2013, making the wallet available to BBVA’s customers across Spain. 
 
La cartera digital de BBVA empezará a funcionar en una prueba piloto en noviembre de 2012, seguida 
del lanzamiento comercial en 2013, cuando la cartera digital será accesible a todos los clientes del 
BBVA en España. 
 
Mariano Dima, Executive Vice President, Marketing and Products at Visa Europe, said: “V.me is the 
new way for consumers to pay online, creating an easier, faster and more convenient 
shopping experience. We are delighted to announce BBVA as the launch partner for Visa’s 
V.me wallet in Spain and we look forward to rolling the service out to customers across 
the country.” 
 
“V.me es una nueva forma de pagar online que proporcionará una experiencia de compra 
más rápida, fácil y cómoda para los consumidores. Es un placer anunciar que BBVA será 
nuestro socio en el lanzamiento en España de nuestra cartera digital V.me. Estamos 
deseando poder hacer llegar este servicio a los consumidores de toda España”, ha 
comentado Mariano Dima, vicepresidente ejecutivo de marketing y productos de Visa Europe. 
 
David Puente, Business Development director at BBVA Spain and Portugal, said: “At BBVA we 
have seen a rapid growth in e-commerce demand from our customers. We have been 
working closely with Visa to develop the V.me service and we are pleased to become the 
first partner to launch the V.me digital wallet in Spain. The wallet allows our cardholders 
to use a swift and secure payment method for online transactions, backed by two 
renowned and innovative brands. The BBVA V.me wallet will also allow our merchants - 
both small businesses and larger retailers - to increase the reach of their internet 
business.” 
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“En BBVA hemos observado un gran crecimiento en la demanda de comercio electrónico 
entre nuestros clientes. Hemos colaborado estrechamente con Visa para desarrollar el 
servicio V.me y nos complace ser la primera entidad financiera en lanzar la cartera digital 
V.me en España. Esta cartera permite a nuestros titulares de tarjetas utilizar un método 
de pago rápido, sencillo y seguro para sus transacciones online, con el respaldo de dos 
marcas líderes e innovadoras. La cartera digital V.me de BBVA también permitirá a los 
comercios que trabajan con nosotros, tanto pequeñas empresas como grandes firmas 
comerciales, incrementar su negocio en Internet”, ha indicado David Puente, Director de 
Desarrollo de Negocio de BBVA para España y Portugal. 
 
V.me by Visa offers a unique level of security as customer card details are not passed on to the 
retailer, a feature that encourages consumers to shop more online.  
 
V.me ofrece un nivel de seguridad sin igual dado que los detalles de la tarjeta del cliente no se 
comparten con el comercio, una característica que animará a los consumidores a comprar más en la 
red. 
 
V.me by Visa also offers a fast one-click (on login) payment experience, allowing consumers to make 
easy online payments through the internet browser on a PC, laptop, tablet, or smart phone. As a 
result, both consumers and retailers can benefit from all the security and scale of the Visa brand. The 
streamlined online checkout experience also means a decrease in consumer cart abandonment and in 
turn, an uplift in sales conversions for the merchants.  
 
V.me también ofrece una experiencia de pago rápida, mediante un solo click (una vez dentro de la 
aplicación), que permite a los consumidores realizar pagos online fácilmente, a través del navegador 
de un PC, portátil, tablet, o smartphone. En consecuencia, tanto los consumidores como los comercios 
se benefician de la seguridad y de la amplia presencia de la marca Visa. La mejora en la experiencia 
de pago online también se traducirá en un menor número de ocasiones en las que el consumidor 
desiste de la compra y, por tanto, una mejora del ratio de conversión de ventas de los comercios.  
 
V.me by Visa plays a key part in Visa Europe’s future of payments strategy, reflecting the company’s 
continued commitment to payments innovation and to bringing new services to market that benefit 
consumers, members and retailers. The service will continue to evolve post-launch to incorporate 
other Visa payment technologies, including contactless transactions at the point of sale and person-to-
person payments. 
 
V.me desempeña un papel clave en la estrategia del futuro de los pagos de Visa Europe, y refleja el 
compromiso continuo de Visa con la innovación de los pagos electrónicos y la aportación de nuevas 
soluciones en beneficio de consumidores, comercios y entidades financieras. V.me seguirá 
evolucionando tras su lanzamiento para poder incorporar otras tecnologías de pago de Visa, 
incluyendo las transacciones sin contacto en el punto de venta o los pagos entre particulares (P2P). 
 
V.me by Visa will also launch in the UK in autumn 2012 and France soon after.  
 
V.me también se lanzará junto en el Reino Unido en otoño de 2012 y en Francia poco después.  
 
About Visa Europe 
 
In Europe, there are 460 million Visa debit, credit and commercial cards. In the 12 months ending 
June 2012 those cards were used to make purchases and cash withdrawals to the value of €1.8 
trillion. 14% of consumer spending at the point of sale in Europe is with a Visa card, and almost 80% 
of that is on Visa debit cards. 
 
Visa Europe is independent of global Visa Inc., with an exclusive, irrevocable and perpetual licence in 
Europe, while both companies operate to ensure global interoperability. As a dedicated European 
payment system Visa Europe is able to respond quickly to the specific market needs of European 
banks and their customers - cardholders and retailers - and to meet the European Commission’s 
objective to create a true internal market for payments. 
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Visa enjoys unsurpassed acceptance around the world. In addition, Visa/PLUS is one of the world’s 
largest global ATM networks, offering cash access in local currency in over 200 countries. For more 
information, please visit www.visaeurope.com  
 
Sobre Visa Europe 
 
En Europa hay 460 millones de tarjetas Visa de crédito, débito y de empresas. En los 12 meses hasta 
finales de junio de 2012, esas tarjetas se utilizaron para realizar compras y disposiciones de efectivo 
por un volumen total de 1,8 billones de Euros. El 14% del gasto realizado en comercios por los 
consumidores en Europa, se paga con una tarjeta Visa y más del 80% de esa cantidad se paga con 
tarjetas de débito Visa. 
 
Visa Europe decidió independizarse de la nueva corporación global Visa Inc. y operar en Europa con 
una licencia exclusiva, irrevocable y a perpetuidad. En su calidad de sistema de pago europeo tiene la 
capacidad de responder rápidamente a las necesidades específicas de las entidades financieras 
europeas y de sus clientes (titulares de tarjetas y comercios), además de cumplir con el objetivo de la 
Comisión Europea de crear un verdadero mercado interior de pagos.  
 
Visa cuenta con un nivel de aceptación inigualable en todo el mundo. Además Visa/Plus es una de las 
mayores redes mundiales de cajeros automáticos, que ofrecen acceso a dinero en efectivo en moneda 
local en más de 200 países. Para más información visite www.visaeurope.es  
 
Sobre BBVA 
 
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una 
posición sólida en España, es la primera entidad financiera de México, y cuenta con franquicias líder 
en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos.  
 
BBVA está presente en 33 países, incluidos China y Turquía. Su negocio diversificado está enfocado a 
mercados de alto crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave.  
 
Hasta junio de 2012, el Grupo tenía 622 mil millones de euros de activo total, 52 millones de clientes, 
7.485 oficinas y 112.605 empleados, una capitalización bursátil de 30 mil millones de euros y un 
beneficio atribuido de 1.5 mil millones de euros en el primer semestre de 2012. 
 
BBVA es uno de los primeros bancos de la eurozona por rentabilidad de los recursos propios (ROE) y 
eficiencia. La responsabilidad corporativa es inherente a su modelo de negocio, impulsa la inclusión y 
la educación financieras y apoya la investigación científica y la cultura. BBVA opera con la máxima 
integridad, visión a largo plazo y mejores prácticas, y está presente en los principales índices de 
sostenibilidad. 
 
cardmag l grayling 
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Co nám tento rok nabídla výstava Wincor World 2012? 

Rheda Wiedenbrück/Praha, 29.října 2012 - Jako každý rok proběhla tradiční výstava 
Wincor World.  Od minulých ročníků se lišila  termínem a místem konání. Doba konání se 
posunula z mrazivého ledna na příznivější říjen (16.-18. října) a výstava se uskutečnila 
v  moderních prostorách A2 FORUM, které se nachází u malebného městečka Rheda 
Wiedenbrück nedaleko Paderbornu. Na 10 tisících metrech čtverečních výstavní plochy se 
kromě Wincor Nixdorf prezentovalo dalších 40 IT společností, které pojí obchodní 
partnerství s WN a jejichž specializovaná nabídka je zaměřená na banky a retail. Jako 
každý rok bylo možné navštívit výrobní továrnu pro ATM a vidět veškeré výrobní procesy.  
  
Samotná výstavní hala nabízela mnoho nových produktů, optimalizaci procesů, zvyšování efektivnosti 
a zlepšování služeb zákazníkům za pomoci nejmodernější ICT techniky a celkové její podpory v oblasti 
servisních služeb. Cílem výstavy bylo nabídnout řadu inovací především v oblasti samoobslužného 
bankovnictví, platebních řešení, řízení toku a zpracování hotovosti, informačních kiosků a další 
specializovaných řešení a služeb především pro finanční instituce a retailové řetězce, ale samozřejmě 
také i pro mnoho dalších organizací z jiných průmyslových odvětví. Součástí výstavy byl také 
konferenční program a pracovní semináře. 

EXKLUZÍVNĚ 
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Na veletrhu byla také ohlášena již kompletní dostupnost celé produktové řady 
CINEO, která je navržena s ohledem na klíčové provozní vlastnosti: RYCHLÉ 
ZPRACOVÁNÍ BANKOVEK, SPOLEHLIVOST A VYSOKÁ DOSTUPNOST. 
Recyklační bankomaty a pokladny dosahují při zpracování vkladů i výplat 
rekordní rychlosti 10 bankovek za vteřinu. Kvalitní zpracování bankovek 
zajišťují např. mechanizmy pro narovnání špatně vložených bankovek, 
technologie „Single reject“ pro odhození pouze jedné bankovky namísto celého 
balíčku a další. Díky pokročilé technologii rozpoznávání bankovek splnila 
zařízení řady CINEO, jako jedna z prvních, požadavky na certifikaci ČNB dle 
zákona č.136/2011 Sb., a tak je možné je používat v plně recyklačním režimu. 
Dalším charakteristickým rysem je pak vysoká variabilita, která umožňuje zvolit 
přesně tu konkrétní sadu potřebných funkcí a vlastností s možností kdykoliv 
tento výběr rozšířit. Mezi dostupnými rozšířeními jsou mimo jiné moduly pro 
zpracování šeků, čtečka čárových a QR kódů, tiskárny výpisů, čtečka 
contactless, NFC karet a moduly pro výplatu a příjem mincí, které jste mohli 
vidět na výstavě … 
  
Další novinkou, která doplnila řadu CINEO, byl nový model bankomatu CINEO C4080 rozšířený o 
modul na zpracování mincí, včetně jejich recyklace. Tento bankomat je nyní nejkomplexnějším 
zařízením rodiny CINEO, neboť pokrývá veškerou funkcionalitu pro hotovostní i bezhotovostní 
operace, včetně tisků na větší formáty papíru a výdeje, např. voucherů nebo vstupenek. A 
v neposlední řadě je již také k dispozici zařízení, které zajišťuje výdej zlatých cihliček a dalších drahých 
kovů. 
  
cardmag l wincor-nixdorf  
 
 
 

Sociální karty jsou průlomem v sociální politice České republiky 
 

Výplata sociálních dávek prostřednictvím karty je v současné době celosvětovým trendem. Toto 
řešení je již obvyklé v mnoha zemích Evropy, Ameriky, ale 
také Afriky.  V Evropě je některá z forem sociální karty 
vydávána například v Itálii, Polsku, Velké Británii, 
Španělsku nebo Holandsku. Na českém trhu začala 
sociální karty vydávat Česká spořitelna ve spolupráci s 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a společností 
MasteCard. Na výhody, které tato karta přinese státu i 
samotným uživatelům, jsme se ptali Evy Kárníkové, 
obchodní ředitelky MasterCard Europe v České republice 
a na Slovensku.   
 

O sKartě určitě již každý slyšel. Ale možná i přesto bude užitečné si shrnout základní 
fakta. 
 

sKarty jsou platební karty, které svým držitelům umožňují čerpání sociálních dávek, a to rychle, 
jednoduše a efektivně, a zásadním způsobem tak snížit náklady státu na distribuci dávek. Podle 
informací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zavedení sociálních karet představuje až 
čtvrtmilionovou úsporu ročně, a to jen díky nahrazení hotovostních plateb a poštovních poukázek 
bezhotovostními platbami. Sociální karty jsou tak užitečným kompromisem, jak snížit provozní náklady 
státu bez potřeby snižování vlastních sociálních dávek. Díky elektronickému způsobu vyplácení se 
proces výplat zrychluje, ale i zprůhledňuje. Možnost omezení transakcí u určitého typu obchodníků 
poslouží jako prevence proti zneužívání dávek. A vzhledem k tomu, že sKarty budou používány i 
skupinami obyvatelstva s nízkou finanční gramotností, mohou sloužit také jako edukační nástroj.  
 

Považujete tedy sociální karty za ideální nástroj pro distribuci sociálních dávek? 
 

Eva Kárníková, MasterCard Europe: 
Ano, určitě. Ale není to jen můj názor. Například mezi studenty Vysoké školy ekonomické v Praze 
zorganizovala společnost MasteCard průzkum ohledně fungování sociálního systému v ČR, především 
distribuce sociálních dávek. Celých 98% respondentů se domnívá, že jsou sociální dávky zneužívány, a 
70% si myslí, že sociální systém v ČR je příliš rozbujelý. 48% dotázaných pak navrhuje platební karty 
jako nejlepší řešení stávající situace. Z průzkumu je znát, že i mladí lidé se dokážou orientovat 
v sociálních otázkách státu, a to je dobře. 
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A jak vypadá situace v zahraničí? 
 

Eva Kárníková, MasterCard Europe: 
V řadě zemí jako například již zmíněné Itálii, Polsku, Holandsku, Španělsku nebo ve Velké Británii byly 
již podobné karty zavedeny. Nahrazují zde výplaty hotovosti nebo šeky, poukázky atd. Všude pak jsou 
výsledné efekty podobné - zrychlení a zprůhlednění celého procesu výplaty a hlavně velká finanční 
úspora. 
 

Jakým způsobem mohou příjemci sociálních dávek prostředky z karty čerpat? 
 

Eva Kárníková, MasterCard: 
Příjemce dávky si sám zvolí pro něj nejvhodnější způsob čerpání dávky - platby v obchodech, výběr 
hotovosti nebo převod na jiný účet. Pouze u uživatelů, kteří mají tzv. vázanou výplatu (tito uživatelé 
dnes dostávají poukázky na zboží), bude povinná platební funkce bez možnosti výběru hotovosti. 
Jaké výhody přinesou sociální karty držitelům? 
 

Eva Kárníková, MasterCard: 
V současné době je sociální karta velmi medializovaná. 
Diskutují se její výhody a nevýhody pro držitele, hlavně 
přístupnost dávek pro lidi se zdravotním handicapem. 
V některých případech dochází k rozšíření nepravdivých 
informací různých skupin lidí včetně zástupců politických 
stran, kteří se chtějí na tomto tématu zviditelnit. Z mého 
pohledu „kartaře“ jsou výhody platebních karet oproti 
hotovosti jasné: bezpečnost, pohodlí a další benefity. 
Chápu však, že pro některé lidi se zdá přechod na 
„bezhotovost“ nekomfortní. Každá nová věc a speciálně 
taková, která je vyžadována státem, přináší počáteční 
odpor. Lidé mají k novým věcem automaticky nedůvěru, ale s postupem času zjistí, že jim vlastně 
usnadňují život a jejich používání je mnohem pohodlnější. Takovým příkladem jsou i sKarty. Jsem 
přesvědčena, že svým držitelům opravdu zjednoduší život. To nakonec prokázaly i naše zkušenosti ze 
zahraničí, kde si již různé skupiny uživatelů včetně důchodců karty oblíbily.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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INSPIRACE 

cardmag l foto marek czachorowski, bre bank polsko 
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2014 FIFA World Cup Brasil .  ALL IN ONE RHYTM 
 
Příští světový fotbalový šampionát bude v rytmu brazilské samby! 
Začne úvodním zápasem 12.6.2014 v Sao Paolo a bude zakončen 
finálovým zápasem 13.7.2014 v Rio de Janeiro. Šampionát se odehraje 
ve 12 brazilských městech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2016 Olympic Games  
 
V rytmu samby budou v Rio de Janeiro i 31. Letní Olympijské Hry,  
které se uskuteční v době 5.-21. srpna 2016.  
 
 
 
 
 
 
cardmag l roman kotlán l www.fifa.com l www.olympic.org 
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ROZHOVOR 

 

Hľadať možné v nemožnom, chuť priniesť niečo nové, niečo čo tu ešte 
nebolo a mať okolo seba dobrý tím 
 

Bratislava, November 2012 - Tak nějak vnímá své krédo Ivan 
Kubaš, předseda ZBK - Združenie pre bankové karty Slovenska,  ve 
svém profesionálním životě. O jeho plánech a rozvoji ZBK, o 
slovenském kartovém trhu, o spolupráci s českým SBK jsem 
hovořil s Ivanem v rámci říjnového setkání v Bratislavě. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Můžeš se krátce čtenářům magazínu 
cardmag představit?  

  
Ivan Kubaš, předseda ZBK: V oblasti platobných kariet pracujem od roku 1991, pôsobil som 
v niekoľkých bankách SLSP, Istrobanka,a.s.a  Volksbank Slovensko. Od novembra 2011 som natúpil 
do VUB banky.  Od Augusta 2012 som na pozícii country managera ISPC ako hlavného dodávateľa 
processingových služieb v oblasti platobných kariet pre VUB,a.s.. Spoločne s  tímom kolegov je naším 
hlavným cieľom  neustály rast a rozvoj kartového biznisu na Slovensku, posúvať inovatívne riešenia 
v tejto oblasti neustále dopredu, tak aby sa doma aj v zahraničí Slovensko vnímalo ako malá, ale 
moderná krajina. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Co bylo hlavním momentem, když ses rozhodoval opětovně 
angažovat na slovenském trhu z platformy ZBK? 
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: Každý čitateľ Cardmagu mi dá iste za pravdu, že v kartovom svete sa 
pohybuje úžasné množstvo veľmi šikovných, zaujímavých ľudí, s ktorými je príjemné a prospešné sa 
stretnúť, vymeniť si skúsenosti a  rozprávaťsa o nových trendoch a problémoch v kartovej oblasti. 
A práve ZBK je ideálna platforma na túto realizáciu, na organizovanie odborných, spoločenských či 
vzdelávacích aktivít.  Som  v hĺbke duše presvedčený o synergických efektoch a prínosoch pre kartový 
biznis z takejto trhovej odbornej spolupráci v oblasti technológie, bezpečnosti a edukácie klientov, ako 
aj  všetkých ľudí v tomto biznise. Z tohto dôvodu VUB,a.s, ako aj ja osobne, sme zrealizovali 
„comeback“ do ZBK. A pevne verím, že sa k nám pridajú aj ďalšie finančné inštutúcie, ktoré 
v minulosti sa vzdali člensta v ZBK. A pevne, verím, že k tomu prispeje Roman aj naša vzájomná 
spolupráca  s tebou osobne ako aj s celým českým SBK. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Jak Ty osobně vnímáš platformu ZBK a možnosti spolupráce na 
slovenském trhu? 
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: Ako sme už na rôznych fórach prezentovali, myslím si, že spojenie 
znalostí a odbornosti v rámci záujmového združenia kartového biznisu dáva jedinečnú pozíciu využiť 
spoluprácu v prospech   zavádzania  nových  technológii na slovenskom trhu  a pokračovať 
v jeho  rozvoji. Táto spolupráca predstavuje vynikajúcu príležitosť využiť spojenie medzi finančnými 
inštitúciami, odbornými spoločnosťami a organizáciami v tejto sfére a priniesť držiteľom kariet nové 
možnosti v rámci nových platobných technológií (napr. mobilné platby, bezkontaktné technológie, 
vernostné programy či predplatené produkty). 
  

Roman Kotlán, cardmag: V čem vidíš příležitost ve spolupráci s českým SBK? 
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: Myslím, že odpoveď je jednoduchá, príleźitosť je vzájomne si vymeniť 
skúsenosti a poznatky, nadviazať na dlhoročné tradície spolupráce a v neposlednej miere ľudsky 
spoločne sa vzájomne obohatiť. Česká republika v kartovom svete v mnohých oblastiach aj z pozície 
predsa podstatne väčšieho trhu  je pre nás  inšpiráciou a zdrojom dobrých nápadov a realizácií, za čo 
sme Vám patrí poďakovanie.    
  

Roman Kotlán, cardmag: Připravujete na slovenském trhu něco zajímavého v roce 2013? 
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: Áno - ale vieš čo, polož mi túto otázku tak za rok a budem 
konkrétnejší  :-) 
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Roman Kotlán, cardmag: Jsi hodně zaneprázdněný člověk, jaké jsou tvoje záliby, čím a jak 
relaxuješ?  
  

Ivan Kubáš, předseda ZBK: Tvrdý realizmus v oblastí financií a ten  nikdy nekončiaci  „cirkus“ /
zhon/ platobných kariet sa snažím kompenzovať niečím „normálnym“. Už viac ako dva roky mojím 
každodenným spoločníkom je náš rodinný miláčik pes, s ktorým sa mi podarilo tak trochu nadviazať 
na moju športovú minulosť a každé ráno a niekedy aj  večer, si spolu vybehneme na blízku 
bratislavskú Kolibu, kde v prostredí krásnych Malých Karpat načerpám veľa energie, zhodím stres a 
zhon a vraciam sa pozitívne naladený. Keďže vždy ma lákali technické novinky a vychytávky,  rád sa 
v tomto realizujem aj doma, snažím sa držať krok s modernou technológiou  a aplikovať ju aj 
v mojom súkromnom živote (čo nie vždy moja manželka oceňuje -smiech). Neodmysliteľnou súčasťou 
môjho relaxu, kde ako dobre vieme, sa dá spojiť biznis s oddychom, je pre mňa golf. . A čo by ste odo 
mňa možno nečakali, som obdivovateľ a zberateľ výtvarného umenia. A už viac neprezradím, niečo si 
musím nechať v talóne aj na posedenie pri dobrom vínku  alebo na nejakej dobrej spoločnej akcii 
Cardfóra. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Na slovenském trhu se významněji začala 
prosazovat  technologie bezkontaktních karet, na dveře klepe technologie NFC s využitím 
mobilních telefonů pro platby. Chcete na trhu nějakým způsobem kooperovat mezi 
bankovní komunitou a mobilními operatory?  
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: V roku 2008 sme v SR  ako prví v regióne vydávať a prijímať 
bezkontaktné platobné karty spol. MasterCard -  PayPass. Podľa analytikov NFC malo byť jednou 
s kľúčových technológií roku 2O10, odhady sa nenaplnili, vývoj sa posunul na neskôr, ale  trendy sa 
nezastavia. V súčasnej dobe sme na európskej platforme svedkami mnohých strategických 
partnerstiev kartových značiek  MasterCard a VISA  s jednotlivými mobilnými operátormi, rozbiehajú 
sa projekty mobilných peňaženiek, služby obchodníkom pre platbu mobilom a ďalšie. Na konci roka 
2012  bezkontaktná technológia je podporovaná vo väčšine bánk v  SR, Aj keď na masové nasadenie 
NFC mobilných platieb si budeme musieť ešte čo to počkať, máme aj v rámci ZBK záujem o rozšírenie 
aktívnej spolupráce so všetkými mobilnými operátormi na Slovenskom trhu a spoločne sa podieľať a 
koordinovať  dlhodobý cieľ- vybudovanie komplexného ekosystému pre mobilné platby –spojenia 
komfortu, rýchlosti a bezpečnosti. 
  

Roman Kotlán, cardmag: Na trhu působíš poměrně dlouhou dobu, patříš mezi ikony 
slovenského kartového trhu, co vnímáš jako základný princip tohoto tvého úspěchu?  
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: :-) to dúfam, ešte nie, tak starý sa zatiaľ necítim, ďakujem za 
pochvalu. Podľa mňa, za úspechom sú v každej oblasti známe veci, ale je dobre si ich niekedy 
pripomenúť: vždy vidieť pred sebou dlhodobý cieľ a nenechať sa odradiť prekážkami, umenie robiť 
kompromisy, hľadať možné v nemožnom, chuť priniesť niečo nové, niečo čo tu ešte nebolo a mať 
okolo seba dobrý tím. Tomu sa teším aj v mojej terajšej pozícii , že som našiel naozaj veľmi odborne 
zdatných  spolupracovníkov, s niektorými sme čo to už preskákali aj ako  konkurenti J. Mať okolo seba 
ľudí ako mám dnes, bolo aj je, pre mňa základným zdrojom motivácie. A priznám sa, niekedy  si tak 
s trochou nostalgie, spolu  pripomenieme práve aj s mojimi súčasnými  ako aj bývalymi kolegami, na 
časy dávno už zabudnuté, keď sme inštalovali prvé bankomaty, či obiehali obchodníkov 
s mechanickými snímačmi - imprintrami a vysvetľovali čo to tá KARTA je. Verili sme v tej dobe 
mnohým myšlienkam, boli sme plní nadšenia a odhodlania a úprimne sa teším z toho, že aspoň tie 
kartové, nás za tých 20 rokov nesklamali a verím, že naďalej nám budú prinášať ešte veľa radosti a 
úžitku.  
  

Roman Kotlán, cardmag: Zaujalo Tě v poslední době něco opravdu výjimečného? 
  

Ivan Kubaš, předseda ZBK: Dobrá otázka, áno zaujal ma fenomén doslova hladu po nových 
technológiach, viď posledný predaj Samsung Galaxy III vs. iPhone5, a to napriek zhoršujúcej sa 
ekonomickej situácii a narastajúcej chudobe! Je to dôležitý signál pre trh.  
  
cardmag | roman kotlán  
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PROFIL ZEMĚ 

Profil České republiky   
 
Česká republika svou rozlohou 78.867 km2 a počtem obyvatelstva 10.177.300 (odhad 2011/07) patří k 
malým státům, s hustotou obyv. 130 obyv/km2 (srov. s UK - 250, Francie - 111 obyv/km2).  Nejníže 

položeným místem je odtok řeky Labe (115 m), nejvyšší horou je Sněžka (1.602 m), 
a střední nadmořská výška České republiky je 430 m. Státní svátek vzniku republiky 
připadá na 28. října, (1918 Den vzniku Československa). Pohled na historii 
zahraničníma očima; v závěru 1. světové války se Češi a Slováci z rozpadajícího se 
Rakousko-Uherského mocnářství spojili do nového společného státu - 
Československa. Během období mezi válkami však odmítli federativní systém, noví 
politici byli často příliš zaměstnáni požadavky ostatních menšin v republice, nejvíce 
od Sudetských Němců a Rusínů (Ukrajinců). V předvečer 2. světové války byla část 

českých zemí násilím připojena k Třetí říši a Slovensko vyhlásilo samostatnost jako spojenec 
nacistického Německa. Po válce došlo ke znovusjednocení, avšak bez Podkarpatské Rusi, a země se 
dostala do sféry sovětského vlivu. V roce 1968 invaze vojsk Varšavského paktu (smlouvy) ukončila 
úsilí vedoucích politiků země o liberalizaci komunistické strany a vytvoření „socialismu s lidskou tváří“. 
Následovalo období tvrdé represe označované „normalizace“. Po rozpadu sověty podporované vlády 
v roce 1989 Československo znovu získalo demokracii po klidné „sametové revoluci“. K 1. lednu 1993 
země prošla „sametovým rozvodem“ se vznikem dvou národních států, Česká republika a Slovensko. 
Česká republika se připojila k alianci NATO v r. 1999 a k Evropské Unii v r. 2004.  
 
Obyvatelstvo se je národnostně velice homogenní: Češi 90,4%, Moravané 3,7%, Slováci 1,9%, ostatní 
4%. Také jazykově se jedná o vyrovnanou společnost: čeština 94,9%, slovenština 2%, ostatní 2,3%, 
nezjištěno 0,8%. Náboženství: římskokatolické 26,8%, protestanti 2,1%, ostatní 3,3%, 
nespecifikováno 8,8%, bez vyznání 59% (dle sčítání lidu v r. 2001).  Míra růstu populace je - 0,134% 
(odhad 2011), tj. pokles o 13.637 obyv/rok. Míra migrace (2011 odhad) je o 0,97 migrantů/1000 
obyv., tedy přírůstek 9.885 obyv. Podíl obyvatel žijící ve městech je 74% (7,53 mil. obyv.).  
 
Česká republika je stabilní a prosperující tržní ekonomika, která před svým přistoupením v r. 2004 
harmonizovala právní systém a zákony s Evropskou unií. Konzervativní, do sebe zahleděný český 
finanční systém zůstal relativně zdravý, malá, otevřená a proexportní ekonomika zůstává citlivá na 
změny v ekonomické výkonnosti svých hlavních trhů, zejména Německa. V době recese v západní 
Evropě a Německu na konci roku 2008 se poptávka po českém zboží prudce propadla, což vedlo 
k dvojcifernému poklesu průmyslové výroby. V důsledku toho v r. 2009 poklesl reálný HNP na 4,7%, 
převážně v prvním čtvrtletí. Reálný HNP začal zvolna růst s pozitivním výsledkem již ve druhé polovině 
r. 2009 a pokračuje i v r. 2011. Automobilový průmysl zůstává největším odvětvím a spolu 
se subdodavateli tvoří téměř 24% české produkce. Česká republika vyprodukovala více než 1 milión 
automobilů poprvé v r. 2010, z nichž více než 80% bylo vyvezeno. Zahraniční i domácí průmysl 
vyjádřil znepokojení nad korupcí, zejména ve veřejných zakázkách. Mezi další dlouhodobé výzvy patří 
řešení stárnoucí populace, financování neudržitelného penzijního a zdravotního systému, a 
diverzifikace průmyslu od výroby k ekonomice více zaměřené na hi-tech, na služby a znalostní 
ekonomiku.  
 
Pracovní síla čítá 5,41 milionů (53,1% obyv. v 2011), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 70,2% z 
celkového počtu obyvatel, tj. 7,144 mil. V zemědělství pracuje 3,1%, v průmyslu 38,6% a ve službách 
58,3% obyvatelstva (2009). Výdaje na vzdělání byly ve výši 4,4% HDP (2004). Nezaměstnanost činila 
8,5% (865 070 obyv.). Dluh veřejných financí v roce 2011 se zvýšil až na 40,7%. Míra inflace dosáhla 
1,9% (2011). Mezi hlavní zemědělské produkty patří pšenice, brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce; 
prasata a drůbež. Průmysl tvoří výroba motorových vozidel, metalurgie, strojní výrobky a zařízení, 
sklo, zbraně.  
 
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních 
linek poklesl na 2.198.000 (2009), počet mobilních čísel vzrostl na 14.331.000 (2009). Telefonní 
systém byl privatizován poměrně pozdě (2005), ale stále probíhá modernizace sítě. Všechny ústředny 
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jsou nyní digitální, k dosavadnímu dvojlinkovému rozvodu byla přidána aplikace ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) pro využití internetu a dalších digitálních signálů (v poslední době i VDSL); 
roste počet dálkových optických kabelů a mikrovlnných radiových spojení. Počet internetových serverů 
(.cz) narostl na 4,14 mil. (2010) a počet internetových uživatelů na 6,681 miliónů. Další komunikační 
infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí občanského života: síť 
železnic poklesla z 9.620 km na 9.469 km, silnic je 127.797 km (včetně městských silnic, pokles 
z 128.512 km v r. 2009, a z toho je 730 km dálnic, 2008). Vodních cest je 664 km. 
 
V tabulce je zachycena ekonomika České republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platební karty - Historie 

Podrobnou historii o rozvoji karet v ČR lze nalézt v článcích o Historii SBK v číslech magazínu cardmag, 
nicméně připomeňme několik základních dat. 

1968  první akceptované karty v Československé socialistické republice byly karty Diners Club, 
zprostředkované cestovní kanceláří ČEDOK 

 

1988    zcela první plastová karta v Československé socialistické federativní republice - Živnostenská 
banka, n.p. vydává dispoziční kartu k Tuzexovým účtům, vedených v "bonech". (Tuzexové 
účty byly účty, na které se konvertovaly zahraniční „západní“ měny v podobě tuzexových 
korun, papírové peníze nazývané „tuzexové poukázky“.) 

 

1989    Česká státní spořitelna a Slovenská štátná sporitelna vydávají první domácí kartu k výběru 
hotovosti v off-line bankomatech (tzv. spořitelní karta) 

 
1990    první mezinárodní kartu v České republice pod známkou VISA vydává Živnostenská banka, n.p. 

 

1991    první mezinárodní kartu v ČR pod známkou Eurocard/MasterCard vydává Komerční banka 

 

1991    6.2. ustaveno Mezibankovní sdružení pro platební karty, předchůdce Sdružení pro bankovní 
karty, které přispělo k překonání přílišné soupeřivosti mezi bankami na poli karet, 
přinejmenším zahájením spolupráce v boji proti zneužívání karet a vytvořením pracovních 
skupin se specializovaným oddělením police. Mezi zakládající členy patřily Agrobanka, 
Investiční banka, I.S.C. Muzo, Komerční banka, Poštovní banka, Tatra banka, a Všeobecná 
úverova banka) 

 

1991    založení společnosti American Express, s. r.o., (28.února), zastoupení Diners Club Austria 

 

1991    první VISA Business karty vydané ve střední Evropě Živnostenskou bankou 

 

1992    zaváděny první bankomaty napojené na mezinárodní síť Eurocard/MasterCard (19.2.1992) a 
VISA/Plus 

 

1992     první autorizační terminál (Živnostenská banka) k prevenci podvodů 

Česká ekonomika, odhad 2011 Česko 

HDP (při paritě kupní síly) 
288,6 mld. USD 
5774 mld. CZK 
223 mld. EUR 

Počet obyvatel 10 177 300 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2009) 
27 400 USD 
546 356 CZK 
21 177 EUR 

Počet pracujících 5,41 mil. 

Nezaměstnanost 8,5% 

Míra inflace 1,9% 
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1992     2. pol.: Česká státní spořitelna otevřela síť 7 bankomatů 

 

1992     léto: změna názvu MSPK na „Sdružení pro bankovní karty“ (SBK) 

 

1993     první platební terminály (Komerční banka) 

 

1994    Česká spořitelna vstupuje do SBK; ČSOB a Komerční banka vstupují do Asociace VISA a stávají 
se prvními "duálními" bankami 

 

1995    první VISA GOLD karta v ČR vydaná Živnostenskou bankou, a.s. 

 

1998    červenec: karty Maestro - Česká spořitelna zapojila své bankomaty do sítě Europay/
MasterCard a začala vydávat katy Maestro a privátní karty Variant začala konvertovat na 
domácí karty Eurocard/MasterCard 

 

1998    založení společnosti Diners Club Czech, s.r.o., (26. října) 

 

1998    Mezi vydavatele karet patřilo 7 aktivních bank a počet vydaných karet dosáhl počtu  
           1 693 500 karet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000    vydání první VISA PLATINUM karty v ČR (Živnostenská banka) 
 

2003    SBK má 18 řádných bankovních členů a 9 nebankovních pozorovatelů. 

 

2007    SBK sdružuje 18 bank a 10 dalších společností přispívající k rozvoji plateb kartami, se statutem 
členů pozorovatelů. 

 

2009    SBK inciuje implementaci pravidel PCI DSS (Standard bezpečnosti dat v odvětví platebních 
karet) pro zvýšení bezpečnosti zpracování dat při přenosu od obchodníků. 

 

2010    Po období recese má SBK 16 bank a 19 dalších přidružených společností. 

 

2011    SBK sdružuje 21 bank a 23 přidružené společnosti (2012), zintenzivnila také spolupráce se 
slovenským ZBK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banka Počet karet 

Česká spořitelna 1 200 000 

Komerční banka 300 000 

IPB 130 000 

ČSOB 30 000 

Agrobanka 20 000 

Živnostenská banka 7 500 

Union banka 6 000 
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Vydávání karet v ČR 
 
Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., 
org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2012 podává do statistiky 
informaci o počtu vydávaných karet celkem 20 bankovních subjektů a 4 nebankovní (CCS, Cetelem, 
Diners Club a Euronet). Vedle nich vydávají karty další banky, které nejsou ani členy či pozorovateli 
SBK, ani neposkytují o svých vydaných kartách informace (např. ABN AMRO banka, mBanka - BRE 
Banka). Řada nebankovních subjektů vydává zejména karty úvěrové. Úplný přehled poskytují 
připojené tabulky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi nebankovní subjekty počítáme společnosti Diners Club a American Express, které vydávají charge 
karty pod svými vlastními známkami a zajišťují autorizaci a zúčtování plateb. Kreditní karty vydávají 
také další úvěrové společnosti.  
  
Nárůst obliby karet v Česku dokládá graf růstu počtu karet za posledních 11 let (2001 - 2011). 
Současně začaly být vydávány karty domácí i mezinárodní, a debetní i charge karty. Od r. 1998 banky 
začaly vydávat také karty kreditní, generující vyšší výnosy než karty debetní, jejichž přínos byl ve 

Členové SBK - banky, 
Rok vzniku Splacený Kapitál 

vydávající karty a přispívající do statistik 
Air Bank, a.s. (PPF Group N.V.) 2010 500 004 000 Kč 
AXA Bank Europe (AXA Banka Europe, Belgium) 2009 n/a 
Citibank Europe plc, organizační složka 2008 n/a 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 1992 n/a 
Cetelem, a.s. 1996 180 000 000 Kč 
Citfin, spořitelní družstvo 1996 22 000 000 Kč 

Česká spořitelna, a.s. 1991 15 200 000 000 Kč 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 1993 1 500 000 000 Kč 
ČSOB 1964 5 855 000 000 Kč 
Deutsche Bank AG, Filiale Prag, organizační složka 1993 n/a 
Equa Bank, a.s. (Equa Group Limited, Maltská republika) 1993 2 260 000 000 Kč 
FIO banka 1994 560 000 000 Kč 
GE Money Bank a.s. 1998 510 000 000 Kč 
ING Commercial Banking 1993 n/a 

J&T Banka 1992 3 358 127 000 Kč 

Komerční Banka a.s. 1992 19 004 926 000 Kč 
LBBW Banka CZ 1991 1 708 700 000 Kč 
PPF banka 1992 769 004 327 Kč 
Raiffeisenbank a.s. 1993 9 357 000 000 Kč 
Raiffeisenbank im Stiftland eG 1993 n/a 
Unicredit Bank a.s., Czech Republic 1996 5 124 716 000 Kč 
Volksbank CZ, a. s. 1996 2 005 380 000 Kč 

Členové pozorovatelé SBK Rok vzniku Splacený Kapitál 
vydávající karty a přispívající do statistik 

CCS - Česká společnost pro  platební karty, a.s. 2007 52 920 000 Kč 
Diners Club CS, s.r.o., organizační složka 2010 n/a 
EURONET Services, spol. s r.o. 1997 169 990 000 Kč 
ESSOX s.r.o. 2003 2 288 086 000 Kč 
Home Credit, a.s. 2005 300 000 000 Kč 
ZUNO, org. složka 2010 n/a 

Pozorovatelé SBK, Rok vzniku Splacený Kapitál 
vydávající karty, ale nepřispívající do statistik 

American Express s r.o. 1991 150 100 000 Kč 
Credium, a.s. 1997 785 000 000 Kč 

Subjekty mimo SBK, Rok vzniku Splacený Kapitál 
vydávající karty a nepřispívající do statistik 

mBank (BRE Bank) 2007 n/a 
Oberbank AG, pobočka Česká republika 2004 n/a 
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snížení bankovních nákladů a zvýšení komfortu klientů při získávání hotovosti. Karty byly z počátku 
vydávány na technologii magnetického proužku a od r. 1999 i jako karty čipové (původní IPB banka 
vydala jak první domácí čipovou MAX kartu, tak první mezinárodní čipovou kartu v asociaci MasterCard 
jako kartu Maestro). A nejen to, postupně se z prostředku na výběr hotovosti stává účinný prostředek 
bezhotovostního placení. Rychlost rozvoje a různé aspekty karet v Česku přibližují následující tabulky a 
grafy, uvádějící souhrnné informace za všechny vydavatele bankovních karet (včetně American 
Express and Diners Club). 
  
Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR za posledních 8 let (2003 – 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepočítaný průměrný roční přírůstek karet podle parametru CAGR (viz CardMag č. 3/2005) za léta 
2001 – 2011 odpovídá hodnotě 5,61. Nárůst za toto období dosáhl 50,15%. Zejména v grafu "Vývoj 
počtu vydaných karet v ČR 2001 - 2011" je patrný stálý nárůst občanů, kteří podlehli kouzlu plastové 
barevné karty, přičemž počet karet se oproti roku 2001 zvýšil o 215%. Důvod silného růstu počtu 
karet je dán také tím, že počet bank, které vydávají karty, se také zvýšil (z 13 v roce 2000 na 20 v 
roce 2012) a současně se před lety všechny velké banky staly duálními, tj. vydávají karty pod 
značkami asociací VISA i MasterCard. Rok 2003 byl zlomovým rokem ve vydávání charge a kreditních 
karet, kdy se silně vzrostl počet charge karet, ale hned od následujícího roku 2004 začal počet 
kreditních karet převyšovat počet charge karet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura vydávaných karet. 
 
Statistika vydávaných karet dokládá, že podíl debetních karet (v roce 2011 na 74,3%) však vytrvale 
klesá, (pokles z 81% v 2009 a z 84% v 2006), a převažuje nad kartami kreditními (22,8%) a charge 
kartami (2,85%) (v r. 2006: 11% a 5%). Nutno konstatovat, že podíl kreditních karet se stále zvyšuje 
na úkor karet debetních (meziročně cca o 3%), a podíl charge karet stále klesá na 2,85% (v 2009 to 
bylo 5%). Podrobněji viz graf "Vydané karty celkem podle značek". 

Vydané karty 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Karty celkem 4 658 890 5 296 067 6 373 591 6 867 733 7 390 357 7 865 453 

Debetní n/a n/a 5 829 857 5 873 728 6 418 446 6 602 775 

Kreditní n/a n/a 203 274 372 933 614 542 885 266 

Charge n/a n/a 335 269 327 115 357 369 377 412 

Vydané karty 2007 2008  2009  2010 2011 Meziroční přírůstek % 
Karty celkem 8 623 124 8 931 872 9 054 308 9 268 914 10 030 193 8,21 

Debetní 6 974 147 7 220 667 7 372 327 7 400 919 7 454 543 0,72 

Kreditní 1 212 401 1 276 714 1 224 814 1 564 430 2 288 981 46,31 

Charge 436 576 434 491 457 167 303 565 286 669 -5,56 
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Počet karet na jednoho obyvatele 
 
Parametr, umožňující srovnávat rozvinutost kartového trhu a oblibu karet u spotřebitelů, je počet 
platebních karet na obyvatele, příp. na obyvatele ve věkové kategorii 15 - 64 let. Tabulka "Počet karet 
na obyvatele" dokumentuje v obou kategoriích vzrůst počtu karet na obyvatele na dvojnásobek za 
posledních 11 let v obou kategoriích; současně udává relaci k nejrozvinutějšímu trhu v Evropě. 
 
Počet karet na obyvatele 

 

Uvedený trend v počtu karet i srovnání v počtu karet na obyvatele dokumentuje v podstatě nasycení 
trhu klasickými debetními a charge kartami a obracení pozornosti na stále rostoucí zájem vydavatelů i 
jejich zákazníků o karty kreditní. Počtem karet na obyvatele Česko patří mezi přední země střední a 
východní Evropy. 
  

Vydané karty podle typů platebních karet

MC
40,81%

VISA
56,25%

DC
0,12%

Ostatní
2,82%

Porovnání vydaných kreditních a charge karet 2011

Kreditní karty
89%

Charge karty
11%

  ČR UK 

  2000 2008 2011 2011 

počet karet na obyvatele 0,43 0,85 0,98 2,32 

počet karet na obyvatele ve 0,60 1,20 1,40 3,37 
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Předpokladem dalšího rozvoje karet a přiblížení ČR rozvinutým kartovým státům se musí vydavatelé 
více zaměřit na přidané služby, a také více na kreditní karty, spojující výhody bezhotovostního placení 
s řízením rodinných finančních toků využíváním snadno dostupného úvěru. Druhého rozvojového 
prvku lze dosáhnout vydáváním karet ve spolupráci s dalšími partnery jako co-brandované, partnerské 
karty nesoucí logo vydavatele i partnerské organizace, příp. affinity karty s neziskovými organizacemi. 
Příkladem partnerských karet mohou být následující produkty na českém trhu (některé banky údaje 
nezpřístupnily):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využívání karet v ČR 

Během času se "karta" stala nejprve oblíbeným prostředkem k výběru hotovosti, v bankomatech, v 
současné době slouží nejen ke koupi luxusního zboží, ale je běžně přijímána i v obchodních řetězcích a 
k nákupům zboží denní spotřeby, ale i v knihkupectví a lékárnách.  
 
Bankomaty 
 
Bankomaty patří neodmyslitelně k platebním kartám, první karty umožňovaly pouze výběr uložených 
peněz na účtech. Po prvních bankomatech České spořitelny také ostatní instituce zaváděly svoje sítě 
bankomatů. V současné době jsou bankomaty obhospodařovány několika provozovateli, kterými jsou 
buď velcí vydavatelé karet nebo nezávislí poskytovatelé specializovaných služeb (provozující 
bankomaty pro jednotlivé banky) či specializované společnosti. 
 
 

Vydavatel (2009) Partner Asociace 

Citibank 

ČSA Mastercard 

Eurotel Mastercard 

Shell Mastercard 

ČSOB 

Club Metro VISA 

Českomoravská stavební spořitelna Mastercard 

Diners Club Diners Club 

FIO Maestro 

Hypoteční banka Mastercard 

UEFA-EURO2008 Mastercard 

BAWAG CCS MasterCard 
Česká spořitelna 

  
Karlova Universita Praha Mastercard 

Maestro 

Komeční banka Benzina VISA 

GE Money Bank 

ING 

Mastercard 
Makro 

Electroworld 

Avon 

Raiffeisen Bank National Geographic Mastercard 

UniCredit Bank 

Renome (Baťa, Blažek, Klenoty Aurum, 
FOKUS optik, Reserved) 

VISA 

HYPO stavební spořitelna 

SCHLECKER 

Generali 

ČSA 

Škoda Auto 

Holiday Card 

Volksbank   VISA, Maestro 
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Provozovatelé bankomatů (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj celkového počtu bankomatů je velmi pozitivní, meziročním přírůstkem 5,53% bylo dosaženo 
počtu 4 082 ks bankomatů. Počet bankomatů v letech 2001 – 2011 se zvýšil o 213 (průměrný nárůst 
CAGR = 13,5%). Bankomaty zprostředkovávají kromě výběrů i informace o zůstatcích, umožňují 
zadávat platební příkazy a slouží jako marketinkový kanál pro propagaci bankovních (najmě úvěrových 
nebo pojišťovacích) produktů – zcela na standardní úrovní pozorovatelné ve „vyspělých“ zemích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedním z ukazatelů vyspělosti infrastruktury bankomatů je počet bankomatů na milión obyvatel; v roce 
2011 bylo dosaženo počtu 401 bankomatů/mil. obyv. (v 2008 jen 338, nejvíce bankomatů v této 
kategorii má Španělsko - kolem 1350). Z hlediska hustoty bankomatů na geografickou oblast je v ČR 
52 bankomatů/1 000 km2.  

Společnost Založena 

Česká spořitelna 1825 

Global Payments Europe (dř. MUZO, zal.1990) 2004 

Euronet Worldwide 1997 

Pharro 2004 

ATM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet bankomatů 1909 2350 2669 2850 2892 3096 

Počet trn (mil.) 21886 108249 116825 126816 133508 146005 

Objem trn (mil. Kč) 32896 292493 352253 401818 447277 510310 

ATM 2007 2008 2009 2010 2011 Meziroční 
přírůstek % 

Počet bankomatů 3599 3534 3679 3868 4082 5,53 

Počet trn (mil.) 152098 162688 156490 158676 167872 9,82 

Objem trn (mil. Kč) 554990 609466 579401 585 279 626967 10,11 
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Využívání bankomatů. 
 
Z vývoje českých bankomatů je patrné, že v žádném roce počet bankomatů nepoklesl (v roce 2008 se 
může jednat o statistickou chybu), a neustále rostl počet realizovaných transakcí. Objem výběru 
hotovosti z bankomatů se vyvíjel mnohem prudčeji, než nárůst počtu transakcí, tedy rostla průměrná 
částka výběru: z 2 105 Kč (v roce 2000) na 3 735 Kč (2011). Na nárůst mělo bezpochyby vliv zavedení 
vyšších poplatků za výběr hotovosti v bankomatu provozovaným jiným provozovatelem než vydávající 
bankou.  
 
Obchodní místa, z toho POS terminály 
 
Uzavíráním smluv s obchodníky se zabývalo 5 hlavních bank: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet obchodních míst přijímajících karty plynule narůstal, až na 69 878 míst koncem roku 2011, se 
stále se zvyšujícím podílem elektronických platebních terminálů, které umožňují rychlejší průběh 
transakce. (Dle statistiky je na 86% míst vybaveno POS terminály, ale prakticky se jedná o 100% 
vybavení, kdy se mechanické imprintery již nepoužívají.) V roce 2006-7 počet terminálů poklesl 
vzhledem uplatňujícím se vlivům konsolidace obchodních míst (tj. zanikání nebo sdružování 
obchodníků), zrušení přijímání karet u rizikových obchodníků a vyřazení nefunkčních obchodních míst. 
V dalších letech se však obnovil pravidelný růst počtu provozoven přijímajících platební karty, přičemž 
počet instalovaných terminálů v těchto provozovnách dosáhl 77 651 ks (více terminálů v jedné 
„provozovně“, např. supermarketu). Počet obchodníků na internetu (e-commerce) dosáhl počtu 3 444.  
 

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Počet a objem výběrů ATM 
2001 - 2011

Počet výběrů Objem výběrů

Banky uzavírající smlouvy s obchodníky 

Česká spořitelna, a.s. 

ČSOB 

Komerční banka, a.s. 

Raiffeisenbank, a.s. 

UniCredit Bank CR, a.s. 
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Vývoj výše průměrné platby klesal z 1 877 Kč (2000) na 997 Kč (2011), což odpovídá ochotě držitelů 
karet používat karty i pro běžné, neexklusivní nákupy, a ochotě bank uzavírat smlouvy s širokou 
paletou obchodníků, včetně internetových obchodů (v roce 2010 realizovali u 3 057 104 plateb 
průměrnou platbu ve výši 1 254 Kč, přičemž v 2008 to bylo až 2 003 Kč; od roku 2011 se však objemy 
internetových obchodů zvláště nesledují 
  
Porovnání poměru bezhotovostních plateb k výběrům hotovosti  
  
Podíl počtu bezhotovostních plateb na všech transakcí se zvyšoval z 12% (2000) na 62% (za zmínku 
stojí, že v r. 2007 poprvé počet plateb převýšil počet výběrů v hotovosti). S tím však koresponduje 
podíl objemu plateb vůči výběrům - jen 30% v roce 2011 (nárůst o 4% proti roku 2010. Tento podíl se 
za 11 let zvýšil z 11% v roce 2000 na současných 30%, neboť podíl objemu vybírané hotovosti rostl 
rychleji, což demonstruje stálou oblibu hotovosti u obyvatelstva. Při přepočtu počtu transakcí za rok 
na jednu kartu docházíme k žádoucímu poměru 15,1: 15,8 - počet výběrů hotovosti za rok byl 
(marginálně) nižší než počet plateb kartou za rok. Poprvé došlo k vyššímu počtu plateb než výběru 
hotovosti v r. 2006, kdy byl poměr 17,6: 18,4.  

Obchodníci 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Provozoven celkem 38 956 40 224 48 723 51 393 54 667 53 265 

Provozoven s POS 18 998 25 439 31 678 37 394 42 909 41 875 

Počet obchodníků - - - - - - 

Obchodníci 2007 2008 2009 2010 2011 Meziroční přírůstek% 

Počet plateb (mil.) 159,110 181,228 194,231 224,409 270,008 20,32% 
Objem plateb (mil. Kč) 190 019 210 374 200 924 203 591 269 077 32,17% 
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Platby uskutečněné u internetových obchodníků v rámci tzv. v e-commerce se také rozvíjejí. Jejich 
počet vzrostl z 653 743 (2007) na 3 057 104 (2010) a představuje 1,34% počtu všech plateb (nárůst z 
0,41% v 2007), objemem jde o 1,84% podíl (nárůst z 1% v 2007); podíl nevelký, ale představuje pro 
držitele karet zvýšení pohodlí realizováním plateb z domova. Navíc, dosáhla-li výše průměrné platby 
997 Kč, pak na internetu byla ve výši 1 134 Kč (což je pokles z 2 003 Kč v 2008). Zvýšila se také 
průměrná částka výběru hotovosti na 3 735 Kč (z 3500 Kč v 2007). 
  
Souhrnná charakteristika českého kartového trhu je uvedena v tabulce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Způsob využívání karet 
  
Způsob, jakým jsou používány bankovní karty VISA a MasterCard v ČR v porovnání se světovým 
trendem uvádí tabulka. Ukazuje se, že navzdory pozitivnímu růstu si spotřebitelé v Česku na platby 
kartami za nákupy zboží a služeb zvykají velmi pomalu a poměr objemu plateb k objemu výběrů = 
0,3: 1 (3x menší objem plateb než objem výběrů hotovosti).  
 
 
 
 
 
 
Ke změně dosavadního trendu s převažujícími výběry hotovosti kartou (tj. v bankomatech, na 
přepážkách bank, šeky nebo elektronickou mezibankovní kartou) snad povede růst počtu kreditních 
karet, u kterých výběr hotovosti pro klienta ponese vyšší náklady (v úročení i poplatcích) než 
bezhotovostní platba. Podle průzkumů asociace MasterCard si však výhod či vůbec konceptu kreditní 
karty není vědomo na 70% obyvatel.  
 
 

Poměr počtu výběrů a plateb 2011

Počet výběrů
38%

Počet plateb
62%

Poměr objemu výběrů a plateb 2011

Objem výběrů
70%

Objem plateb
30%

2011 ČR % 
Počet bankovních karet 10 030 193   
Počet plateb/kartu/rok 26,9 62 % 
Počet výběrů hotov/kartu/rok 16,7 38% 
Počet transakcí     
Počet plateb 270 008 563 62% 
Počet výběrů 167 872 970 38% 
Objem transakcí     
Objem plateb (Kč) 269 077 694 106 30% 
Objem výběrů (Kč) 626 967 068 130 70% 

Průměrná platba (Kč) 3 735 CZK  
(187 USD)   

Průměrný výběr (Kč) 997 CZK 
 (50 USD)   

PLATBY ČR 
Počet obchod. míst 69 878 

z toho POS terminálů 59 836 
VÝBĚRY   

Počet bankomatů 4 082 

  objem bezhotovostních plateb objem výběrů hotovosti 

svět 65% 35% 

Česko (2008) 30% 70% 
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Čipové karty a migrace na EMV karty 
 
V oblasti zavádění čipové technologie stále roste podíl čipových a hybridních karet vůči kartám 
spoléhající jen na magnetický proužek, neboť nabízejí vyšší bezpečnost, zrychlují obsluhu u terminálů 
snížením počtu on-line autorizací a umožňují využívat širokou paletu přidaných služeb. Čipové karty se 
podle standardu, který umožňuje jejich komunikaci se zařízeními, označují také jako EMV karty 
(standard vytvořený konsorciem Eurocard-Mastercard-VISA). 
Čipové karty se v ČR začaly zavádět od r. 1998. Oproti např. Francii, kde zaznamenaly silnou státní 
podporu, veškeré náklady na zavedení čipových karet nesou domácí banky. 
 
1998 -   první čipová karta byla vydána bankou IPB 
 
2006 -   V Česku bylo koncem roku 2006 pro standard EMV migrováno významný počet karet a 
zařízení pro jejich akceptaci: 
97,5% bankomatů, 
84,3% POS terminálů a 
44,2% debetních a 32,6% kreditních karet v oběhu. 
 
2011 -   V Česku byl koncem roku 2010 pro standard EMV migrováno významný počet karet a zařízení 
pro jejich akceptaci: 
 
9 464 549 čipových karet (96,94%) 
4 082 bankomatů (100%) 
77 597 POS terminálů (99,93%). 
 
Od roku 2011 se vydávají čipové platební karty umožňující bezdotykové (contactless) platby, kdy je v 
kartě podle standardu NFC (Near Field Communication) zabudovaná anténa pro radiovou komunikaci s 
platebním terminálem na krátkou vzdálenost. To umožňuje např. rychlou platbu za jízdné v 
turniketech metra, a další aplikace na sebe nenechají čekat.  
 
Vedle bezkontaktních plateb iniciované kartami se také začínají uplatňovat tzv. mobilní platby, kdy 
mobilní telefony obsahují aplikaci pro vzdálené NFC platby. Aplikace je uložena v "bezpečné oblasti" 
SIM karty, a vytváří se tak přímá konkurence platebním kartám tak, jak je od 60. let známe.   
 
Bezpečnost karet 
Není takového platebního prostředku, aby k němu neexistovaly padělky a nedělaly se s ním podvody. 
Naštěstí situace v České republice byla vždy díky infrastruktuře, pomalu a ohleduplněji se rozvíjejícího 
trhu a mezibankovní spolupráci lepší než v jiných zemích. Již v r. 1992 se podařilo prosadit do českého 
trestního zákona ustanovení o trestnosti padělání platebních karet, jejich neoprávněného držení a 
podvodů s nimi.  
 
V rámci SBK byl na podzim roku 1997 založen roce Bezpečnostní výbor SBK, který sdružuje pracovníky 
bank a dalších institucí a organizací, zabývajících se řešením podvodných transakcí. Jejich spolupráce s 
orgány činnými v trestním řízení v boji proti organizovaným nájezdům podvodníků nese užitek ve 
snižování ztrát z podvodů. Snižování je patrné v tabulce "Podezřelé transakce - procentní body a basis 
points", kde údaje odpovídají tzv. "napadení kriminální činností". Procentní body vyjadřují poměr 
celkového objemu podvodných případů, nahlášených vydavatelskými bankami, k celkovému 
objemu obratů uskutečněných v akceptační infrastruktuře u obchodníků a v síti bankomatů na území 
ČR kartami MasterCard a VISA. Výši skutečných finančních ztrát vzniklým bankám nebo obchodníkům 
v ČR se zmíněnou a včasnou spoluprací daří v mnoha případech významně snížit. 
 
Podezřelé transakce - procentní body a basis points (BP) (2008) 

Rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1.Q) 

ČR -%  0,073 0,057 0,064 0,040 0,013 0,027 0,025 0,019 

ČR - BP 7,3 5,7 6,4 4 1,3 2,7 2,5 1,9 

Evropa – BP           8,6 8,4 8,2 
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Uvedené údaje za Česko můžeme srovnat s USA: podvody u PINových transakcí (tj. autentikované 
pomocí PINu místo vlastnoručního podpisu) dosáhli v roce 2008 1,0 basis point (0,010%) a u transakcí 
s podpisem až 6,0 basis points (0,060%). 
 
Závěr 
 
Výše uvedený profil Česka se zabýval bankovními kartami, v počtech a objemech transakcí byly navíc 
zahrnuty i karty Diners Club (nikoli však American Express). Vzhledem ke kartám vydávaných 
úvěrovými společnostmi (které statistické údaje úmyslně nezveřejňují) lze odhanout, že celkový počet 
vydaných karet přesahuje 11 mil. karet. Další rozvoj platebních karet bude spočívat v masovém 
rozšíření čipových karet a zavedením dodatkových služeb na čipu. Za dveřmi čekají předplacené karty 
pro spotřebitele, pro které není samozřejmostí běžný účet v bance. Počty transakcí s kartami se dále 
zvýší zavedením karet využívající novou technologii bezkontatní komunikace s platebními terminály. 
Pro zvýšení atraktivity plastových karet v peněžence a nalákání mladších lidí mohou být také využity 
technologie individuálních návrhů designu potisku karet. Současně však začnou s platebními kartami 
soutěžit platební funkce mobilních telefonů. 
 
České banky se aktivně podílejí na rozvoji platebního styku a platebních karet v Evropské unii v rámci 
projektu Single Euro Payments Area (SEPA) prostřednictvím členství v České bankovní asociaci (ČBA) 
a Sdružení pro bankovní karty (SBK). ČBA je členem European Banking Association a je zastoupena 
v European Payments Council a jejích pracovních skupinách zaměřených na přípravu a implementaci 
platebních produktů SEPA, tj. Credit Transfer, Direct Debit, Cards a Cash. Díky spolupráci mezi ČBA, 
SBK, ČNB a MF ČR je české prostředí připraveno na implementaci těchto produktů. 
 
cardmag l l SBK, ČNB, CIA Fact Book 
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TIP NA CESTY 
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MARKETING 

Citi Opuscard - první multifunkční kreditní  karta v ČR  
 
Praha, 3. října  2012 - První multifunkční kreditní  karta s transportním řešením v  České 

republice je Citi Opuscard, kterou od října 2012 vydávají společnosti 
MasterCard, Citibank a Liberecký kraj. Multifunkční platební karty jsou stále 
rozšířenější a již nyní jsou používány v několika desítkách zemí, včetně 
našich sousedů. Nejčastěji se setkáváme s multifunkčními platebními kartami 
provázanými na dopravu. Existují ale i další oblasti, kde se taková řešení 

uplatňují - např. vyplácení dávek poskytovaných regionem či státem, parkovné nebo 
aplikace propojené se zdravotnictvím.  
 
První multifunkční platební karta s transportním řešením v  České republice je Citi Opuscard, kterou od 
října 2012 vydávají společnosti MasterCard, Citibank a Liberecký kraj. Tato co-brandovaná kreditní 
karta v sobě slučuje výhody kreditní karty Citi Life a regionální multifunkční karty Opuscard. 
 
„Držitel Citi Opuscard získává ve své kartě nejen moderní platební produkt kombinovaný s regionální 
kartou, ale i významné slevy a další výhody. Jedná se např. o odměnu ve výši 2 % z hodnoty každého 
nákupu zaplaceného kreditní kartou Citi Opuscard a až 25% slevy u více než 300 partnerů programu 
Citi Club po celé České republice. O kreditní kartu Citi Opuscard mohou žádat obyvatelé města Liberec 
a všichni, kteří využívají veřejnou dopravu v Libereckém kraji,“ říká Veronika Špaňárová, ředitelka 
retailového bankovnictví Citibank. 
 
„Většina z nás má ve své peněžence několik karet - ať už se jedná o věrnostní a slevové kartičky do 
obchodů, platební karty nebo tramvajenku. Cílem multifunkčních karet je sloučit maximum z nich a 
jejich funkcí do jediné. Uživateli to přináší zvýšené pohodlí a flexibilitu. I z hlediska nákladů pro 
obchodníky a další zapojené strany je tento model velmi výhodný. Není divu, že se multifunkční karty 
již osvědčily v zemích jako Polsko, Slovensko, Španělsko, Holandsko, Anglie a nově i v ČR,“ uvedla 
Ivana Laňová, obchodní manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku. 
 
Společnost MasterCard u příležitosti představení nové cobrandové karty Citi Opuscard předala 
společnosti Citibank a společnosti KORID trofej za „První multifunkční kreditní kartu s transportním 
řešením v Čechách“. 

Multifunkční platební karty s dopravním řešením 
 
Ve světě se nejčastěji setkáváme s multifunkčními platebními kartami, které v sobě spojují platební 
aplikaci s dopravní funkcí. Příkladem může být Bratislavská karta nebo podobná řešení ve Varšavě, 
Poznani či Gdaňsku.  
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Multifunkční platební karty pro distribuci sociálních a účelových dávek 
 
Platební karty se často používají i pro další služby zajišťované municipalitami a regiony. Splňují tak 
svůj hlavní účel, tedy výplatu dávek sociálně slabým v regionu. Municipalitě toto spojení přináší 
finanční úspory. Karty pro výplaty regionálních dávek či dávek municipalit najdeme dnes např. ve 
Španělsku, Holandsku, Polsku a Anglii. Kartami je kromě jiného řešena distribuce sociálních dávek 
určených sociálně slabým studentům pro nákup knih a školních potřeb. V některých případech je zase 
dávka účelově omezena na smysluplné využití volného času mladými lidmi ze sociálně slabších vrstev.  
 
„Obdobným řešením je česká sKarta, kterou na platformě Maestro nově vydává Česká spořitelna 
společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce. sKarta není poskytována na 
regionální úrovni, ale jedná se o prostředky poskytované státem,“ uvedla Eva Kárníková, obchodní 
ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe v České republice a na Slovensku.  
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MasterCard otevírá první bezhotovostní kavárnu v Evropě 
 
Společnost MasterCard ve spolupráci se známým Divadlem Józsefa Katony (Katona József 
Színház) v Budapešti otevírá první bezhotovostní kavárnu v Evropě. Divadelní soubor 
oslaví 30. výročí svého vzniku otevřením nové divadelní kavárny, kde budou probíhat 
výlučně elektronické platby. 
 

Praha, 24. září 2012 - K:antin MasterCard Cashless Café je v evropském měřítku 
ojedinělý projekt, jelikož se jedná o první kavárnu na kontinentu, která v průběhu běžné 
otvírací doby nepřijímá hotovost. Hosté v ní místo toho mohou platit pomocí široké škály 
elektronických platebních nástrojů včetně debetních a kreditních karet, ale také zde 
mohou využít MasterCard PayPass. 

 
„Pro naši společnost mají inovace zásadní význam. Díky našim produktům se každodenní 
život stává jednodušším, chytřejším a bezpečnějším, a to v mnoha oblastech jako 
nakupování, cestování či každodenní správa financí. Divadlo Józsefa Katony vždy 
přicházelo s něčím novým, a to jak v uměleckém pojetí, tak při řízení divadla. Je nám ctí, 
že můžeme podpořit tuto kavárnu v obnoveném třicetiletém divadle,“ řekl Andras 
Hemberger, generální ředitel společnosti MasterCard pro Maďarsko, Slovensko a Slovinsko při 
slavnostním otevření kavárny K:antin MasterCard Cashless Café. 
 
Nová budapešťská bezhotovostní kavárna akceptuje širokou škálu karet a elektronických platebních 
nástrojů všech značek. Nicméně spotřebitelé, kteří používají karty či jiné platební nástroje (hodinky a 
nálepky) značek MasterCard či Maestro, získají v divadle zvláštní slevy. „Za posledních 30 let jsme 
si vybudovali pověst předního evropského divadla. Bezpochyby jsme vyzráli, ale pořád se 
snažíme dělat věci jinak a nově. Spolupráce se společností MasterCard nám vnukla nápad, 
který se zpětně zdá tak jasný. Co takhle udělat podnik, kde se bude platit bez hotovosti? 
Je to odvážné. Je to nezvyklé. Lidi to nutí k zamyšlení. A o to samé nám přece jde i každý 
večer na jevišti,“ uvedl Gábor Máté, generální ředitel Divadla Józsefa Katony. 
 
Andras Hemberger k tomu dodává: „Společnost MasterCard je hrdá, že iniciovala takto 
jedinečný projekt, protože zahájit veřejnou debatu o světě bez hotovosti je nyní dost 
možná důležitější než kdy dříve! Zaprvé, když se bude méně používat hotovost, daňovým 
poplatníkům to může ušetřit značné prostředky, což je v době trvajících ekonomických 
těžkostí životně důležité. Maďarská centrální banka (MNB) v roce 2010 vypočítala, že 
kdyby se zvýšil podíl elektronických plateb, bylo by každoročně možno ušetřit více než 
100 mld. forintů. A zadruhé, nedávný výzkum zadaný společností MasterCard a provedený 
organizací Bankkartya.hu ukázal, že hotovost může být v určitých případech pro 
spotřebitele nepraktická, protože v obchodech někdy nejsou schopni rozměnit větší 
bankovky. Spotřebitelé jsou tak nuceni k dalším pochůzkám ve snaze získat potřebné 
drobné. V kavárně K:antin MasterCard Cashless Café se to nikdy nestane, protože zde se 
bankovky ani mince nepřijímají.“ 
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Zjistěte si, kde můžete platit PayPassem 
 
Praha, 1. října 2012 - Společnost MasterCard spouští v České republice nový 
PayPass™ lokátor. S ním si snadno vyhledáte, v jakých českých obchodech 
můžete PayPassem zaplatit. MasterCard připravil pro své zákazníky nový 
PayPass lokátor. Pomocí něho mají možnost si pohodlně a rychle najít, kde 
mohou PayPassem zaplatit po celé České republice. 
 
PayPass lokátor přináší rovněž několik dalších užitečných informací a funkcí: 
 
· vyhledání obchodníka podle zadané adresy, názvu nebo kategorie obchodníka a určení jeho polohy, 
 
· možnost získání slevy nebo jiné výhody u daného obchodníka za platbu kartou PayPass, 
 
· praktické informace o obchodníkovi (např. otevírací doba, webový kontakt apod.) v případě, že jsou  
k dispozici, 
 
· jednoduché sdílení s přáteli, ať již prostřednictvím sociálních sítí, nebo e-mailem, 
 
· v mobilní verzi pro chytré telefony automaticky detekuje polohu podle systému GPS a zobrazí seznam 
vybraných typů provozoven podle toho, kde se zákazník nachází. 

 
„PayPass lokátor bude k dispozici nejen na webových a Facebookových stránkách 
MasterCard ČR, ale zákazníci si ho budou moci stáhnout také ve formě aplikace 
(pro Android i iPhone) přímo do svého chytrého telefonu. Placení PayPassem bude 
tak ještě pohodlnější. V současné době je možné využít několik tisíc PayPass 
akceptačních míst a jejich počet se bude dále zvyšovat,“ říká Tereza Janková, 
marketingová manažerka společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku a 

Slovensko. 
 
Kde si můžete PayPass lokátor vyzkoušet? 
 
-          Na webovém mikrosite: www.paypass.cz 
-          Na facebookových stránkách MasterCard ČR na hlavní stránce s názvem PayPass lokátor 
-          Jako aplikaci pro Android:  
https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.mastercard.paypasslokator&feature=search_result#? 
t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tYXN0ZXJjYXJkLnBheXBhc3Nsb2thdG9yIl0 
 
-          Aplikace pro iPhone bude ke stažení v řádu několika dní 
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GE Money Bank nabízí bezkontaktní platební karty s technologií PayPass 
 
Praha, 3. září 2012 - GE Money Bank nabízí od 1. září všem novým i stávajícím klientům 
bezkontaktní debetní a kreditní karty, které výrazně urychlují bezhotovostní platby 
menších částek a zároveň si zachovávají veškeré funkčnosti stávajících platebních karet. 
Jako další inovace v oblasti mobilních plateb chystá GE Money Bank spuštění služby 
Mobito, následovat budou platby mobilním telefonem založené na technologii NFC a 
bezkontaktní nálepky s PayPassem. GE Money Bank tak nabídne nejširší spektrum 
moderních platebních nástrojů na českém trhu. 
 
„Bezkontaktní technologie PayPass je další z řady inovací, které našim klientům přinášejí 
větší komfort při placení. Při platbách do 500 korun není zpravidla potřeba zadávat PIN, 
stačí kartu jednoduše přiložit k platebnímu terminálu. V nekonečné frontě u pokladny 
supermarketu je to zrychlení, které zákazníci rozhodně ocení,“ říká Jiří Kejla, projektový 
manažer GE Money Bank. 
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„Těší nás, že GE Money Bank umožní většině svých klientů platit PayPassem, tedy rychleji 
a pohodlněji než tomu bylo doposud. Podle našeho průzkumu MasterIndex 76 % 
respondentů má o placení s PayPassem zájem. Zároveň více jak polovina z nich oceňuje 
právě rychlost platby. Proto věříme, že se již brzy stane PayPass standardem – a GE 
Money Bank k tomu napomáhá svou vstřícností vůči inovacím,“ uvedl Miroslav Lukeš, 
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku. 
 
Od 1. září 2012 začíná GE Money Bank vydávat všechny debetní karty MasterCard Standard, Gold a 
stříbrnou kartu ke kontu Optimal a kreditní karty MoneyCard Plus a MoneyCard Gold s bezkontaktní 
technologií PayPass. Stávající držitelé tohoto typu platebních karet GE Money Bank mohou kdykoliv 
požádat o vydání nové karty s bezkontaktní technologií nebo ji automaticky získají při obnově karty.   
 
Bezkontaktní technologie PayPass umožňuje provádět platby do 500 korun pouhým přiložením karty 
k platebnímu terminálu, aniž by držitel karty musel zadávat PIN. Podmínkou použití této technologie je 
platební terminál schopný takovou platbu akceptovat. Bezkontaktní platební karty přitom nabízejí 
stejnou úroveň zabezpečení a zachovávají si všechny běžné funkčnosti pro placení přes internet i 
v obchodě jako dosavadní karty.  
 
Vedle bezkontaktních karet chystá GE Money Bank v nejbližší době také další inovace v oblasti 
platebních technologií. V polovině září začne klientům nabízet novou službu mobilních plateb Mobito. 
Ve spolupráci se společnostmi Telefónica a MasterCard zároveň připravuje platby mobilním telefonem 
založené na technologii NFC, jejichž spuštění plánuje na první polovinu příštího roku. Tato služba bude 
k dispozici pro více typů mobilních telefonů podporujících NFC (tzv. PayPass Ready), a to bez omezení 
celkového počtu uživatelů. Zákazníci s mobilními telefony bez podpory NFC budou mít možnost zvolit 
alternativu v podobě bezkontaktní nálepky. 
 
Pojištění proti zneužití 
Spolu s rozšířenou funkčností nově vydávaných bezkontaktních karet rozšířila GE Money Bank také 
rozsah Pojištění platební karty a osobních věcí. Toto pojištění chrání klienty při zneužití karty v případě 
její ztráty nebo odcizení a kryje všechny typy transakcí včetně bezkontaktních plateb. Zároveň 
poskytuje i pojištění pro případ krádeže peněz vybraných pojištěnou kartou z bankomatu a nákladů na 
znovupořízení ztracených nebo odcizených osobních dokladů, klíčů, mobilního telefonu (a jeho 
zneužití), peněženky, kabelky či dioptrických brýlí. 
 
Mezinárodní symboly pro bezkontaktní platby             Bezkontaktní debetní karta MasterCard Standard 

  
  
  

O GE Money Bank 
 
GE Money Bank patří mezi největší české peněžní 
ústavy. Jsme univerzální bankou, která disponuje 
třetí největší sítí 260 poboček a 698 bankomatů. Své 
služby orientujeme jak na občany, tak na malé a 
střední podniky. Naše Internet Banka byla v roce 
2012 už počtvrté v řadě vyhodnocena českou 
veřejností jako nejlepší finanční produkt na trhu. 
V soutěži Zlatá koruna odborná porota již po třetí za sebou zvolila naši Konsolidaci půjček za vítěze ve 
své kategorii. V roce 2012 jsme také obsadili první místo v hodnocení e-mailové komunikace s klienty. 
Vlastní kapitál GE Money Bank tvoří téměř 30 miliard Kč, konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 
17,1 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu. GE Money Bank patří do skupiny General Electric (GE). 
Skupina GE je třetí největší firmou na světě, pravidelně se objevuje v žebříčcích nejobdivovanějších a 
nejinovativnějších společností světa. GE založil Thomas Alva Edison. Skupina sdružuje firmy z oblasti 
průmyslu a financí a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. Podniká v oblastech jako je 
výroba letadlových motorů či elektrické energie, ve finančních službách nebo lékařské zobrazovací 
technice. GE působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává přibližně 300 tisíc lidí. Pro více 
informací navštivte: www.ge.com. 
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J&T BANKA představuje exkluzivní, krystaly posetou platební kartu Black  
Crystal  
 
Praha, 3. září 2012 - J&T BANKA uvádí na český a slovenský trh zcela unikátní 

embosovanou platební kartu MasterCard Black Crystal 
posetou pravými krystaly SWAROVSKI® ELEMENTS. Nová karta 

určená privátním klientům banky v sobě snoubí luxus s mnoha nadstandardními službami 
J&T Concierge či VIP Service Clubu CONTINENTAL na Letišti Praha, díky kterému můžete 
přijet limuzínou až k letadlu. Black Crystal je mezinárodní čipová platební karta 
s platností 3 roky, plně akceptovaná v bankomatech a u obchodníků označených logem 
MasterCard.  
 
„Privátní bankovnictví je především o unikátních produktech, zajímavých investicích a 
nadstandardních službách. Jsem proto velmi rád, že jako první v České republice a na 
Slovensku nabízíme svým klientům naprosto ojedinělou platební kartu s krystaly 
SWAROVSKI® ELEMENTS,“ komentuje novou kartu Andrej Zaťko, ředitel privátního bankovnictví 
J&T BANKY.  
 
Majitelé karet se mohou díky zahrnutým službám nechat doslova hýčkat a unášet za hranice 

představivosti. J&T Concierge nabízí služby z oblasti 
cestování, nakupování či life-style managementu. Pomoc 
tak najdete nejen při plánování rodinné dovolené, či 
nákupu vysněného dárku a organizování snové oslavy, ale 
také se zajištěním vstupů a lístků i na beznadějně 
vyprodané akce či poradenství a služby spojené například 
s nákupem nemovitosti v zahraničí. 
 
„Nová platební karta MasterCard Black Crystal od 
J&T BANKY je exkluzivní nejen službami, které jsou 
na ni navázané, ale také svým speciálním designem. 

Karta již přestává být pouhým kusem plastu a stává se součástí image svého držitele. 
Právě krystaly podtrhují její výjimečnost a prestiž, kterou si její klienti zaslouží, “ uvedla 
Ivana Laňová, obchodní manažerka MasterCard Europe pro Českou republiku. 
 
Další výhody spojené s vlastnictvím platební karty Black Crystal jsou automatická členství 
v programech International Airline Passengers Association (IAPA), který je největším celosvětovým 
programem poskytující mezinárodní služby a výhody pro cestující jako jsou například hotelové slevy, 
slevy v autopůjčovnách či zabezpečení zavazadel a klíčů či programu Priority Pass, který umožňuje 
přístup do více než 600 VIP salónků na 320 mezinárodních letištích ve stovce zemí po celém světě, 
bez ohledu na leteckou společnost, třídu a letenky. V případě zrušení či zmeškání letu tak můžete 
využít komfortního zázemí jak k práci, tak k odpočinku. 
 
S novou kartou je spojeno také cestovní pojištění J&T Exclusive, které je vytvořeno v exkluzivní 
spolupráci s pojišťovnou Generali Slovensko. Jeho výhodou jsou kromě nadstandardních pojistných 
částek a celosvětového krytí také možnost připojištění až 5 osob určených držitelem karty, na které se 
pojištění vztahuje v plné výši bez nutnosti cestovat s majitelem karty. 
 
O společnosti J&T BANKA 
 
J&T BANKA, a. s., se strategicky zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru 
individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka 
specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry 
pro soukromé investory. Klienty banky jsou nejen významní privátní investoři, ale i velké instituce. V 
současnosti do J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a 
banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací o společnosti na: www.jtbank.cz 
 
Více informací o nové luxusní platební kartě MasterCard J&T Black Crystal naleznete na 
www.mastercard.cz nebo na www.jtbank.cz.  
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TECHNOLOGIE 

Společný technologický standard pro NFC 
 
Praha, 18.09.2012 - Mobilní operátoři se dohodli na společném technologickém standardu 

pro NFC. Čeští mobilní operátoři dnes v rámci akce NFC Forum 2012, 
pracovního setkání se zástupci bank a karetních asociací, představili 
společnou strategii rozvoje platební a identifikační technologie NFC pro 

Českou republiku. V rámci uvedené strategie se všichni operátoři dohodli na společném 
technologickém standardu, který výrazně zjednoduší NFC ekosystém, a zrychlí tak 
penetraci NFC řešení na českém trhu. 
 
V rámci standardizace NFC technologie bude všemi českými operátory používáno tzv. SIM řešení, 
které uchovává veškeré informace o aplikacích (např. platební karty, věrnostní a transportní karty) na 
SIM kartě, a nabízí tak nejlepší poměr bezpečnosti a technicky standardizované správy těchto aplikací. 
Přístup k technologickému řešení NFC s použitím SIM je potvrzen chystaným podepsáním příslušného 
memoranda všech tří tuzemských mobilních operátorů v rámci mezinárodní organizace GSMA. 
 
Zároveň také vznikne společné technické a procesní rozhraní umožňující snazší správu aplikací/
produktů třetích stran na SIM kartě. Výsledkem tohoto přístupu by mělo být zcela unifikované 
technické rozhraní ve vztahu ke třetím stranám včetně bankovních institucí. 
 
V neposlední řadě bude rozpracována koncepce společného technického a grafického prostředí NFC 
aplikace pod pracovním názvem „Czech Wallet“. Koncept aplikace Czech Wallet přinese spotřebitelům 
standardizaci a zjednodušení z pohledu grafického a funkčního rozhraní. Pro banky bude toto řešení 
znamenat jednotný a transparentní přístup ke správě všech svých aplikací, minimalizaci nutných 
investic do vlastních řešení a především přístup k celému tržnímu potencionálu bez omezení. 
 
„Česká republika dnes patří ke světové špičce v oblasti rozvoje NFC technologie. Je 
jednou z mála zemí, ve kterých se byli všichni mobilní operátoři schopni shodnout na 
jednotném přístupu k vytvoření technologického a procesního standardu v oblasti NFC. 
Tímto přístupem se vytvoří vhodné předpoklady pro rychlé rozšíření NFC technologie jako 
plnohodnotného platebního a identifikačního nástroje,“ říká Michaela Vrbová Renčínová, 
prezidentka Asociace provozovatelů mobilních sítí. 
 
Co je NFC 
 
NFC (z anglického Near Field Communication) je technologie určena pro bezdrátový bezpečný přenos 
dat na krátké vzdálenosti (do 5 cm). Na rozdíl od Bluetooth nebo Wi-Fi komunikace neprobíhá přenos 
dat prostřednictvím rádiového vysílání, ale na základě elektromagnetické indukce. Tím je 
minimalizováno riziko odposlechu dané komunikace a uvedená technologie je proto vhodná všude 
tam, kde je třeba zajistit bezpečný a rychlý bezdrátový přenos dat mezi dvěma zařízeními. Relativní 
bezpečnost a jednoduchost přenosu dat činí z NFC jednoznačně jednu z přenosových technologií 
budoucnosti. 
 
NFC a mobilní telefony 
 
S trochou nadsázky by se dalo říct, že NFC a mobilní telefon spolu vytvořili ideální pár. Jednou z 
velkých výhod mobilního telefonu je fakt, že ho většina z nás nosí prakticky stále s sebou. NFC 
technologie nám umožňuje využít telefon jako univerzální zařízení pro bezpečný přístup k našim 
penězům, informacím i majetku. Ve velmi brzké budoucnosti se tak náš mobilní telefon může stát 
současně elektronickým klíčem od našeho domova, vstupní kartou do zaměstnání i naší platební 
kartou. Umožní nám mít všechny průkazky, jízdenky, kupóny, platební a věrnostní karty na jednom 
místě – v našem telefonu. Může nahradit předplacenou kartu na veřejnou dopravu nebo do fitness 
centra, ale i věrnostní karty našich oblíbených obchodů. 
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Možností využití je opravdu mnoho a to, jak rychle budou dostupné pro koncového spotřebitele, záleží 
mj. právě na standardizaci technologií. Jasně dané národní standardy výrazně zjednoduší firmám i 
dalším organizacím možnost vstoupit do celého systému a nabídnout zákazníkovi vlastní NFC řešení. 
 
O APMS 
 
Asociace působí na českém trhu od roku 2003. Předmětem její činnosti je vytváření optimálních 
podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních 
telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj 
podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace 
podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice 
založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. Zakládajícími řádnými členy 
APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standartu GSM a UMTS 
působící na trhu v České republice. Jedná se o společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-
Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. Více informací o asociaci naleznete na 
www.apms.cz. 
 
cardmag l APMS.cz 
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Silnější, rychlejší a spolehlivější infrastruktura pro zpracování transakcí 
  
Praha, říjen 2012 - Už několik týdnů využívá řada bank, obchodníků a dalších organizací 

v Česku a okolních státech pro zpracování svých karetních transakcí 
novou špičkovou IT infrastrukturu - a to aniž by museli na své 
straně cokoli implementovat. Tuto výhodu jim přinesla nedávná 
modernizace systémů Global Payments Europe, jedna z 

nejrozsáhlejších v historii firmy. 
  
K největším výhodám outsourcingu bezesporu patří přenesení 
odpovědnosti za komplikovanou IT infrastrukturu na specializovaného 
dodavatele. Ten by měl zajišťovat nejen každodenní bezchybný provoz, 
ale měl by také celý systém dlouhodobě rozvíjet a inovovat. Příkladem 
strategického rozvoje infrastruktury je právě probíhající modernizace 
systémů v Global Payments Europe (GPE).  
  
Modernizace probíhá v rámci dlouhodobého projektu SIR (System 
Improvement and Reinforcement) a prochází napříč firmou. Vedle mnoha 
dalších zdokonalení tak byl v poslední době implementován např. nový 
clearingový a dispute modul, data preparation modul a v září byla 
dokončena i migrace autorizačního systému na nové servery. Ta sama o 
sobě představovala největší interní projekt, který byl v posledních letech 
v GPE realizován. Pro autorizaci byl v podstatě postaven zcela nový systém - je jinak řešena 
komunikace a i jeho vybavení je modernější a výkonnější. Přitom od fáze plánování, návrhu nové 
architektury, testů až po migraci a kompletní zprovoznění systému neuběhl ani celý rok. To je 
v kontextu velikosti a složitosti migrace velmi krátká doba, projekty podobného rozsahu trvají obvykle 
mnohem déle. 
  
Autorizace nyní probíhá na nových špičkových serverech HP NonStop 
NB50000c. Pro zákazníky GPE to vedle řady jiných výhod znamená 
především zvýšení spolehlivosti, nárůst výkonnosti a výrazné rozšíření 
kapacity. Spolehlivost je dána především tím, že nové HP NonStop 
disponují technologií „fault tolerant server“ a pokročilou ochranou 
integrity dat. GPE navíc využívá nejlepší dostupná řešení pro komunikaci 
a řízení kontinuity činností, které posilují její schopnost bez přerušení 
poskytovat služby i při odstávkách a výpadcích. 
  
Nebývalá výkonnost vychází z využití technologie vícejádrových 
procesorů Intel Itanium a špičkových koprocesorů. To vše přispívá k 
rychlejší odezvě, nejvyšší možné dostupnosti 24/7 a především k 
obrovskému navýšení procesingové kapacity. Ta několikanásobně 

převyšuje současné potřeby GPE a jejích 
klientů. Výsledky zátěžových testů dokazují, 
že severy dlouhodobě vydrží bez obtíží 
zpracovávat až desetkrát větší objem dat, než jaký v současné době GPE 
procesuje v největších špičkách. 
  
Flexibilně rozšiřovat kapacitu umožňuje „blade“ technologie nových 
serverů. Díky tomu je již v základu kapacita GPE dvakrát vyšší než před 
migrací a jednoduchým rozšířením lze dále pokračovat podle měnících se 
potřeb zákazníků. Díky modernizaci je systém  BASE24 provozovaný 
v GPE nejmodernějším a nejvyspělejším v regionu. Řada bank a dalších 
klientů Global Payments z Česka, Slovenska a dalších zemí si tak právě 
v praxi užívá svého rozhodnutí přenechat část starostí na spolehlivého 
externího partnera. 

  
cardmag l  text vít skřebský, gpe l foto: migrační tým gpe 
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Cílem bylo co nejméně omezit naše zákazníky 
  
Vít Skřebský, GPE: 
Jak dlouho celý projekt modernizace BASE24 trval? 
  
Lukáš Choleva, vedoucí migračního týmu: 
S plánováním jsme začali přibližně na podzim minulého roku. Celý systém jsme stavěli „na zelené 
louce“. Systém je kompletně nový co se týče architektury, řešení komunikací i vybavení.  
  
Vít Skřebský, GPE: 
Proč je pro GPE migrace tak mimořádnou událostí? 
  
Lukáš Choleva, vedoucí migračního týmu: 
Je potřeba si uvědomit rozsah celého projektu. Šlo jednoznačně o nejnáročnější projekt v GPE za 
poslední desetiletí. Mimořádná je rychlost, s jakou jsme projekt zvládli úspěšně dokončit. Není 
neobvyklé, když podobné projekty trvají i několik let. My jsme jej zvládli za méně než 10 měsíců. 
  
Vít Skřebský, GPE: 
Tak rozsáhlý projekt se ale určitě nemohl obejít bez komplikací. Překvapily Vás nějaké? 
  
Lukáš Choleva, vedoucí migračního týmu: 
Během přípravy celého projektu jsme samozřejmě narazili na spoustu překážek a komplikací. Právě 
tehdy se ale ukázalo, jakými profesionály naše společnost disponuje.  Celý tým byl opravdu výborně 
sehraný. Každý člen věděl, jaká je jeho role, každý znal své povinnosti a dokázal je velmi dobře 
zvládnout. 
  
Vít Skřebský, GPE: 
Jak probíhalo samotné přepnutí z jednoho systému na druhý? To musel být určitě docela 
napínavý a stresující okamžik … 
  
Lukáš Choleva, vedoucí migračního týmu: 
Migrace probíhala postupně ve čtyřech fázích a to vždy během nočních odstávek kvůli minimalizaci 
dopadu na naše zákazníky. S blížícím se termínem ostré migrace systému rostla i míra stresu a 
některé chvíle byly opravdu hektické. O to větší byla radost poté, co jsme migraci úspěšně dokončili. 
  
Vít Skřebský, GPE: 
Kolik lidí se projektu věnovalo? 
  
Lukáš Choleva, vedoucí migračního týmu: 
Zapojeni byli téměř všichni z technické části firmy, nejvíce samozřejmě kolegové z IT oddělení a 
oddělení správy autorizačního centra. Na denní bázi se projektu věnovalo přibližně 20 lidí. K migračním 
povinnostem musel každý z nás zvládat i běžné denní úkoly a provozní záležitosti. 
  
Vít Skřebský, GPE: 
Byli do migrace nějak zapojeni i klienti GPE? 
  
Lukáš Choleva, vedoucí migračního týmu: 
Našim cílem bylo co možná nejméně omezit provoz služeb našich zákazníků. Samozřejmě jsme je 
průběžně informovali o aktuálním stavu. Nebylo ale nutné, aby se na projektu sami aktivně podíleli. 
  
cardmag l vít skřebský, gpe  
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Q&As 
 
      What is V.me by Visa? 
        V.me by Visa is a digital wallet service that makes online shopping faster and easier by removing 

the need to enter 16 digit card numbers, expiry dates and personal details every time you make a 
purchase with an online retailer. 

 

        V,me by Visa does not share card details with the online retailer and it can be accessed through 
the internet browser of a PC, laptop, tablet or smartphone. 

 

        V.me by Visa also works just like a physical wallet as it allows you to upload all your debit, credit 
and prepaid card details so when you make your online payments, you can choose which card is 
best for that particular payment. 

 
How will V.me be made available to consumers? 

        The service will be made available through Visa’s member banks such BBVA, although consumers 
will be able to put any card from a major scheme into the wallet, regardless of the card issuer or 
payment scheme. 

 

        Only cards with a billing address in the Visa Europe territory can be placed in the wallet. 
 
What makes V.me more secure than other wallets? 

         V.me by Visa incorporates the same cardholder protections as traditional Visa transactions. 
 

        With V.me by Visa, customer card details are not passed onto the retailer. 
 

How is this service different from other similar services? 
        V.me by Visa leverages our unrivalled history in online payments. Ever since the first online 

payment took place Visa has made it possible for consumers to shop safely and securely online. 
We are now taking the next step to meet the consumer need for faster and more secure ways to 
pay online. 

 

        Visa’s acceptance gives it unrivalled brand awareness around the world. 
 

        Retailers won’t be able to see full customer card data; however, the acquirer will be able to   
identify the merchant. 
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      Will Visa Europe be offering this service directly to consumers? 
        No. The service will be offered through our members to consumers and retailers, initially to trial  

customer of BBVA in Spain. 
 

        If pressed: Visa Europe operates as a not for profit membership association representing the 
interests of its members who are banks and payment service providers throughout Europe. 

 
When and in which markets will V.me be available? 

        Initial European availability for V.me by Visa will be in the UK, Spain and France, with BBVA in 
Spain launching trials to initial groups in Autumn 2012. 

 

        A full consumer rollout will take place in the UK and Spain during spring 2013. 
 

Why have the UK, France and Spain been selected as launch markets? 
        Our research shows either that consumers in these markets are particularly advanced in their use 

of e-commerce or that the demand from consumers for an enhanced online payment service is 
greatest. It therefore makes sense for them to be given the chance to use V.me by Visa first. 

 

       Note: research conducted via telephone interviews in all 3 markets between October 2011 and 
March 2012. 

 
When will it be available in other markets? 

        V.me by Visa is expected to be rolled out to other European markets from 2013 onwards. 
Timelines for individual markets will be confirmed nearer the time. 

 
Why has Visa Inc already launched V.me directly to consumers but you have not? 

       The services were developed with different consumer needs and behaviours in mind, depending 
on the different markets. And although the services will be launched separately, Visa Inc. and Visa 
Europe are working together. 

 
What cards can a consumer put into the V.me by Visa wallet? Will consumers be able 
to use cards from other providers into the wallet? 

         Any Visa, MasterCard and American Express cards can be put into the wallet.  
 

Will V.me work for payments at the Point of Sale? 
        The initial focus for V.me by Visa is a digital wallet for use for online payments in the virtual world 

rather than the face to face world. We see this as the critical consumer need to address in the 
first instance.  We then foresee an extension of the service to meet the needs of consumers and 
retailers across multiple channels.  

 
What retailers accept it? 

       Our research shows that retailers are very interested in the idea of a Visa digital wallet service. 
Visa Europe is working with WorldPay in the UK and BBVA in Spain to secure merchant 
acceptance. Our intention is for V.me to share the same industry-leading levels of acceptance as 
the Visa brand does around the world today. 

 

        Note: research conducted via telephone interviews in all 3 markets between October 2011 and 
March 2012. 

 
How quickly does Visa expect this service to gain acceptance (either among retailers 
or consumers)? 

        We are not releasing specific projections at this time given the sensitivity around retailer names. 
Visa Europe and its members intend to announce participation of major retail outlets as they join 
the programme. 

 
      Will V.me by Visa replace Verified by Visa? 
        No. VbV will continue to evolve and develop for the foreseeable future. There are no plans to 

replace VbV. Its security protocols support and enable the V.me by Visa service. 
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Does this mean Visa is now competing more in the same space as entities like PayPal? 
        V.me by Visa leverages our unrivalled history in online payments. Ever since the first online 

payment took place Visa has made it possible for consumers to shop safely and securely online. 
We are now taking the next step to meet the consumer need for faster and more secure ways to 
pay online. 

 

         E-commerce transactions currently represent 20% of Visa Europe’s transactions 
 

What is the long-term vision for V.me by Visa? 
        Our intention is that V.me by Visa will ultimately be able to incorporate any or all of our new 

payment technologies, allowing our members to deliver the best possible payments experience 
whether face-to-face, online or in a mobile environment. 

 

        This comprehensive service suite, delivered under the V.me by Visa umbrella, will offer an easy 
way to benefit from the scale, security and reliability of Visa. 

 
How does this align with Visa vision that by 2020, 50% of payments will be on 
mobile? 

        V.me by Visa is an integral part of Visa Europe’s strategy and plans for the next decade. 
 

        With the convergence of payments an online wallet is the foundation for consumer interaction 
with payments whether these are face to face or virtual.  

 

        Digital wallets will be the place where online transactions, person-to-person payments and loyalty 
services all meet. 

 
How big is e-commerce for Visa Europe? 

        E-commerce transactions currently represent 20% of Visa Europe’s transactions. 
 

         E-commerce grew 44% between 2009 and 2011. 
 

Why is V.me by Visa better than other services already in the market? 
  
A. More secure 
         1. We do not pass on the card details to merchants (#1 request from customer in all markets) 
 

         2. The proposition comes from both Visa and your bank, two highly trusted brands 
  
B. More convenient 
         1. Multi-channel World class payment experience that works on all payment devices i.e. <20 % of 

site visits are now via a phone or tablet 
 

         2. Simple to enroll, because it’s from your bank that’s no need to enter card details, address etc. 
as your bank has all this info already 

 

         3. Fast Just a few clicks and you’re done 
  
C. More ubiquity 
         1. Designed to reduce abandonment rates for  
 

         2. Free for 18 months to merchants 
  
D. More relevant 
         A flexible platform that enables future innovation (eg P2P, Alerts, Offers etc.) 
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MasterCard štartuje u slovenských obchodníkov novú kampaň PayPass™ 
  
Spoločnosť MasterCard spúšťa na Slovensku jedinečnú kampaň PayPass™, 
ktorá potrvá od 1. do 31. októbra 2012. Pokiaľ v tomto období zaplatia 
zákazníci s PayPass kartami MasterCard alebo Maestro v sieti kín Cinemax 
alebo v obchodoch Billa, Sunpharma, Bioderma a Panta Rhei, môžu sa tešiť 
na množstvo PayPass darčekov. 
  
Bratislava, 1. októbra 2012 - MasterCard odštartovala na Slovensku novú kampaň PayPass - za platbu 
PayPass kartou MasterCard alebo Maestro môžu zákazníci získať u vybraných obchodníkov atraktívne 
výhody. Za platbu PayPass kartou dostanú: 
  
·         v sieti kín Cinemax kudvom vstupenkám pre dospelých 
poukaz na tretiu zdarma.  
 
·         v obchodoch Billa balíček samolepiek neuveriteľných 
rekordov do súťažného albumu, ktorý Billa  
ponúka. 
 
·         v lekárňach Sunpharma fľaštičku čistiacej micelárnej 
vody Bioderma. 
 
·         v kníhkupectvách Panta Rhei 7,5 g balíček kávy Dias 
100% arabica. 
  
„Dúfame, že zákazníkom sa budú páčiť darčeky PayPass a 
spríjemnia im ich každodenné nakupovanie. Vďaka rýchlej 
platbe pomocou bezkontaktných PayPass kariet MasterCard 
a Maestro ušetria predovšetkým čas, ktorý môžu venovať 
napríklad zábavealebo svojmu  voľnému času,“ hovorí 
Tereza Janková, marketingová manažérka spoločnosti 
MasterCard Europe pre Českú a Slovenskú republiku. 
  
Platby pomocou systému PayPass sú možné aj s Bratislavskou mestskou kartou. V súčasnosti túto 
kartu vydáva 5 slovenských bánk (OTP Banka, UnicreditBank, VÚB Banka, VOLKSBANK Slovensko, 
Poštová banka). Obyvatelia Bratislavy teda môžu využívať nielen výhody u samotných obchodníkov, 
ktorí sú do projektu Bratislavskej mestskej karty zapojení, ale zároveň môžu získať odmeny aj za 
platby pomocou systému PayPass. 
  
 cardmag l  roman kotlán l ogilvy  

POHLED ZE SLOVENSKA 
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Nové vedení ZBK definuje zájem spolupracovat s českým trhem 
 
Bratislava, 25.7.2012 - Združenie pre bankové karty prerokovalo na 
júnovom mimoriadnom zasadnutí Kolégia ZBK zmenu ve vedení ZBK a 
zmenu v personálnom obsadení Výkonného výboru ZBK. Za predsedu ZBK 
bol zvolený Ivan Kubaš (VÚB banka), ktorý sa ihneď po zvolení  ujal 
činnosti. Vo svojom prejave priblížil krátkodobé a strednodobé ciele ZBK. 
Zdôraznil záujem zapojiť do činnosti ZBK širšiu kartovú komunitu slovenského trhu. 
Ambíciou je revitalizovať ZBK ako platformu pre širokú spoluprácu na domácom trhu 
v rôznych oblastiach kartového biznisu. 
 
“Spojenie znalostí a odbornosti v rámci zájmového združenia kartového biznisu dáva 
jedinečnú pozíciu využiť spoluprácu v prospech   zavádzania  nových  technologií na 
slovenskom trhu  a pokračovať v silnejúcom rozvoji kartového biznisu. Táto spolupráca 
predstavuje vynikajúcu príležitosť využiť spojenie medzi finančnými inštitúciami, 
odbornými spoločnosťami a organizáciami v tejto sfére a priniesť držiteľom kariet nové 
možnosti v rámci nových platobných technológií (napr. mobilné platby, bezkontaktné 
technológie, vernostné schéma či predplatené produkty“, povedal na mimoriadnom zasadnutí 
Ivan Kubaš , predseda ZBK. 
 
Činnosť ZBK bude okrem iného smerovaná k zásadnejšiemu rozšíreniu a zintenzívneniu spolupráce 
so Sdružením pro bankovní karty Českej republiky. Prostredníctvom získaných skúseností z lokálnych 
trhov, očakávame od tejto spolupráce vysokú pridanú hodnotu v oblasti platobných kariet, ktorá v 
neposlednom rade zvýši komfort konečných užívateľov. 
 
O ZBK 
 
Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky (ďalej len „ZBK“) je zájmové združenie právnických 
osôb  s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo 19.01.1994. V súčasnosti má ZBK 16 riadnych 
členov. Hlavným cieľom ZBK je vytvárať podmienky pre využívanie bankových kariet v 
medzibankovom platobnom styku v Slovenskej republike ako aj vytvorenie, podpora a rozvoj siete 
bankomatov a obchodníkov. Viac informácií o ZBK nájdete na www.zbk.sk 
 
cardmag l  roman kotlán l zbk 
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BEZPEČNOST 

PORT OF SECURITY - setkání bezpečnostních expertů 
 
Praha, 10. říjen 2012 - Hotel PORT v Doksech u Máchova jezera hostil ve dnech 9.-10.října 2012 

česko-slovenskou konferenci specialistů z oblasti bezpečnosti platebních karet 
českých a slovenských bank. Program konference obohatili svou účastí zástupci 
asociace Visa Europe z londýnské centrály a pražské kanceláře a 

zástupce společnosti MasterCard Europe z regionu Střední Evropy. Mezi pozvanými hosty 
konference byli také specialisté z útvarů Policie ČR zaobírající se problematikou prevence, 
monitoringu a odhalování případů zneužívání platebních karet. Pořadatelem konference 
bylo Sdružení pro bankovní karty ČR (SBK) spolu se Združenim pre bankové karty Slovenska (ZBK). 
Více informací o činnosti SBK resp ZBK naleznete na www.bankovnikarty.cz resp. www.zbk.sk   
 

cardmag |roman kotlán l foto cardmag  
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OHLÉDNUTÍ 

CHARGEBACK WORKSHOP - setkání specialistů z oblasti chargeback 
  
Praha, 20. říjen 2012 - Hotel PORT v Doksech u Máchova jezera hostil ve dnech 19.-20.října 2012 

česko-slovenský workshop specialistů z oblasti chargeback platebních karet českých 
a slovenských bank. Účastníci workshopu se zaobírali případovými 
studiemi z domácího a zahraničního trhu a zkušenostmi s výkladem 

pravidel platebních systémů v podmínkách internetového prostředí. Pořadatelem 
workshopu bylo Sdružení pro bankovní karty ČR (SBK) spolu se Združenim pre bankové 
karty Slovenska (ZBK). Více informací o činnosti SBK resp ZBK naleznete na www.bankovnikarty.cz 
resp. www.zbk.sk  
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cardmag no 4.2012                                                                                              75                                                                                           © listopad 2012         

 

 

 

 

SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

 

TLS Zkratka pro „Transport Layer Security” (zabezpečení na úrovni 
transportní vrstvy). Vyvinuto s cílem zajistit utajení a integritu dat 
mezi dvěma komunikačními aplikacemi. TLS je nástupcem SSL. 
  

Token 
  

Hardware nebo software, který vykonává dynamickou nebo 
dvoufaktorovou autentizaci. 
  

Transaction Data 
Transakční data 
  

Data související s elektronickou transakcí platební karty. 
  

Trojan 
Trójan 

Též „Trojský kůň.” Typ závadného softwaru, který po instalaci 
umožňuje uživateli vykonávat normální funkci, zatímco Trójan 
vykonává funkce pro počítačový systém závadné, bez vědomí 
uživatele. 
  

Truncation 
Zkrácení 

Metoda zajištění nesrozumitelnosti úplného čísla karty (PAN) trvalým 
odstraněním segmentu dat z úplného čísla karty (PAN). 
  

Trusted Network 
Důvěryhodná síť 
  

Síť organizace, která se organizaci nevymyká z možností kontroly a 
řízení. 
  

Two-Factor Authentication 
Dvoufaktorové ověření 

Metoda autentizace uživatele, v jejímž rámci se ověřují nejméně dva 
faktory. Tyto faktory zahrnují něco, co uživatel vlastní (jako např. 
hardwarový nebo softwarový znak), něco, co uživatel zná (např. 
heslo nebo PIN) nebo něco, čím uživatel je nebo co dělá (otisky prstů 
nebo jiná forma biometrického ověření). 
  

Untrusted Network 
Nedůvěryhodná síť 
  

Síť, která je externí pro sítě náležející organizaci a která se 
organizaci vymyká z možností kontroly a řízení. 

VLAN Zkratka pro „Virtual LAN” neboli „virtuální lokální síť.” Logická lokální 
oblastní síť, která přesahuje hranice jediné tradiční fyzické lokální 
oblastní sítě. 
  

VPN Zkratka pro „Virtual Private Network” (virtuální privátní síť). 
Počítačová síť, v níž některými spojeními jsou virtuální okruhy 
v rámci větších sítí jako je např. Internet namísto přímých spojení 
fyzickými kabely. Koncové body virtuální sítě pomyslně procházejí 
rozsáhlejšími sítěmi. Zatímco běžnou aplikaci tvoří zabezpečené 
komunikace po veřejném Internetu, VPN může nebo nemusí mít silné 
bezpečnostní prvky, jako např. autentizaci nebo zašifrování obsahu. 
  

Vulnerability 
Zranitelnost 

Slabá stránka systému, která umožňuje jednotlivci tento systém 
zneužít a narušit jeho integritu. 
  

WAN Zkratka pro „Wide Area Network” (širokooblastní síť). Počítačová síť 
pokrývající rozsáhlou oblast, často regionální nebo celofiremní 
počítačový systém. 
  

Web Server 
Webový server 

Počítač, který obsahuje program akceptující HTTP požadavky 
webových klientů a podává HTTP reakce (obvykle webové stránky). 
  

více na www.pcistandard.cz 
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Již třetím rokem podporuje cardmag amatérskou silniční cyklistiku a s ní i cyklistický tým Strahovští 
osvoboditelé silnic, který se v letošní sezóně přejmenoval na AB Cycling, nebo-li Amateur 
Bohemia Cycling (www.abcycling.cz), jelikož historický název, který původně vznikl v roce 2003 
společně s partou cyklistických nadšenců na strahovských vysokoškolských kolejích, již byl v průběhu 
času překonán a zkratka SOS nebyla úplně ideální. Kdo by také chtěl spojovat své jméno, ať z titulu 
závodnického, nebo sponzorského, s „voláním o pomoc“ :-) 
 

O troše ze zákulisí amatérské silniční cyklistiky si cardmag popovídal s prezidentem AB Cycling 
Pavlem Krykou, kterého čtenáři  a zároveň účastníci konference cardforum možná znají jako 
fotografa, jehož fotoreportáže jsou na webových stránkách www.cardforum.cz. 
 

Roman Kotlán, cardmag: Jak ses vlastně k cyklistice dostal, když Tě hromada lidí 
pamatuje z dob nedávných, jak to říct kulantně, trochu plnějších tvarů ;-) 
 

Pavel Kryka: Klidně to řekni naplno, byl jsem tlustej, jako prase :-) Ale při své práci fotografa jsem 
se dostal v roce 2008 k focení cyklistického etapového závodu 
Křivoklátské peklo, na kterém jsem se seznámil s fantastickou partou 
cyklistických nadšenců, v té době ještě z týmu Strahovští osvoboditelé 
silnic, kteří mě vyhecovali, že nikdy není pozdě začít :-) Tak jsem se stal 
nejstarším členem týmu, kde z cca 35 cyklistů a cyklistek by asi jen 4 
nemohli být mými potomky. Teda ve smyslu data narození :-) 
 

Roman Kotlán, cardmag: Jaká jsou, z Tvého pohledu, největší 
úskalí amatérské silniční cyklistiky? 
 

Pavel Kryka: Tak asi jako ve většině oblastí, které nejsou masové, to je 
nedostatek finanční podpory,  na rozdíl od MTB, a potom házení klacků 
pod nohy ze strany úřadů a Policie ČR při pořádání silničních závodů, kdy 
jsou na amatérské pořadatele vznášeny skoro profesionální požadavky, 
které jsou prakticky nesplnitelné! Ale co je zvláštní, jsou okresy a kraje, 
kde problém není a jiné, kde existuje jediné slovo, „NEPOVOLUJE SE!“. 
Jako příklad lze uvést cyklomaraton Krušnoton, jehož 3. ročník byl 
zorganizován fantasticky a s maximální podporou ze strany státní i obecní policie a na druhé straně 
„rodinné stříbro“ Král Šumavy, jehož letošní ročník nebyl poprvé po 19ti letech místními orgány 
povolen! Je to opravdu ostuda a jsme v tomto přístupu bílými vranami mezi sousedními státy, o 
zemích jako jsou Francie, Španělsko, Itálie nebo Rakousko ani nemluvě! 
 

Roman Kotlán, cardmag: Jak vlastně amatérské silniční soutěže u nás probíhají? 
 

Pavel Kryka: Budu mluvit za region středních Čech, kde se závody uskutečňují pod hlavičkou UAC 
(Unie amatérských cyklistů), člena SAC ČR (Sdružení amatérských cyklistů České republiky), kdy 
některé týmy pořádají buď hromadné závody nebo časovky, a to za symbolické startovné od 50,- do 
200,- Kč, což určitě v závodech MTB prakticky neexistuje a startovné se pohybuje od 500,- Kč výše. 
Na našich závodech se většinou zúčastňuje kolem 120 závodníků, takže startovné stěží pokryje 

náklady. Ale je to z 90% otázka práce nadšenců, 
kteří to pro peníze určitě nedělají a pokud něco 
málo zbude, tak to jde na činnost pořadatelského 
týmu. AB Cycling třeba pravidelně pořádá tzv. 
Křivoklátské peklo, kde bohužel z výše uvedených 
důvodů došlo k návratu od etapového závodu k 
jednorázovému silničnímu závodu okolo 
Křivoklátu, jehož cíl je tradičně nad hradem 
Křivoklát na konci dost brutálního 14% stoupání 
po „křivoklátských kostkách“. V dobách mé 
„nadváhy“ jsem tam měl problém vůbec vyjet na 
malém skútru :-) Teď už to „dám“ i na kole, ale 
žádnej Contador opravdu nejsem ;-) 

PODPORUJEME 
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Roman Kotlán, cardmag: A co nějaké týmové, případně osobní úspěchy v právě skončené 
sezóně? 
 

Pavel Kryka: No, i v tak malém týmu, kde nás je něco málo přes 30 registrovaných členů, ale aktivně 
jezdí tak desítka a zbytek jsou „hobíci“, kteří se projedou jen čas od času, hlavně pro radost z pohybu, 
a spíše pomáhají s pořádáním již zmíněného Křivoklátského 
pekla, se nějaký ten výsledek najde :-) Asi naší nejúspěšnější 
členkou je Lucka Kočí, která letos skončila na MR ČR na 3. místě 
v časovce dvojic v kategorii žen Elite a pak se pravidelně 
umisťuje na „bedně“ v amatérských silničních závodech v rámci 
celé ČR. Dalším významným úspěchem bylo „stříbro“ na MR ČR v 
časovce dvojic v kategorii Masters 40, které získal Petr Kobík. 
Taktéž ve středočeském CKKV/Svijany hobby cupu, jsme 
zaznamenali úspěch, kdy Petr Pohořalý vyhrál absolutní pořadí, 
Venca Cafourek skončil třetí a moje maličkost urvala 3. flek a 
bronzový pohár v kategorii padesátníků :-) Co se týká umístění 
týmu jako celku, tak jsme skončili na 5. místě ze 22 týmů v celoroční soutěži UACu. Takže i to logo 
cardmagu , které vozíme na dresech, bylo občas někde vidět :-) 
 

Roman Kotlán, cardmag: Takže sezóna za vámi a co cíle do té nadcházející? 
 

Pavel Kryka: Rozhodně to hlavní je, neskončit někde pod autem a jezdit s čistou hlavou! Pokud jde o 
cíle sportovní, tak určitě zopakovat minimálně letošní úspěchy a pokud to půjde, posunout se zase o 
něco výše! Ale nejen sportovní cíle jsou důležité, takže pořád hledáme titulárního sponzora, takže 
kdybys o někom věděl, kdo by chtěl „vlastnit“ silniční cyklistický tým, tak bych Tě jako momentální 
prezident AB Cycling navrhnul za doživotního čestného člena ;-) 
 

Roman Kotlán, cardmag: Dík za krátký a neformální rozhovor z oblasti amatérské silniční 
cyklistiky a přeju i jménem cardmagu  hodně tisíc úspěšných kilometrů! 
 

Pavel Kryka: Taky děkuji za podporu ze strany cardmagu, a to i za celý tým, a budu se těšit do 
budoucna na další spolupráci a třeba se spolu někde potkáme na „silničce“ :-) 

cardmag l roman kotlán l pavel kryka l foto © pavel kryka  
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LIFE 

Dreams and Shadows 
  

Bratislava, 27. 9. 2012/26. 11. 2012 - Galerie města Bratislavy a Pavleye Art & Culture připravili pro 
obdivovatele krásného umění velmi interesantní expozici dua René & Radka pod názvem Dreams & 
Shadows v bratislavském Mirbachově paláci, Františkánské nám. 11  
  

Mnozí z návštěvníků Galerie města Bratislavy měli možnost v loňském roce shlédnout výstavu Davida 
LaChapella, která se uskutečnila právě v kooperaci agentury Pavleye Art and Culture a Galerie města 
Bratislavy za finanční podpory J&T Bank. O pražské výstavě Davida LaChapella v Rudolfinu na počátku 
roku 2012 byli informování čtenáři magazínu cardmag v předstihu před všemi domácími medii. 
  

Podle Terezy Bruthansové, kurátorky výstavy bylo až do nedávna Německo-České duo fotografů René 
& Radka známé díky svým okázale poetickým obrazům, které představují stylově tajuplné děti. 
Skvělým příkladem je jejich nejznámější serie nazvaná “Under Water” (2009), která zobrazuje 
oblečené děvčata ponořená pod mořskou hladinou, jakoby zamrznuté uprostřed tance. Již tehdy byli 
oba z dvojice fotografů fascinováni přírodními živly - vzduchem, a větrem, které dávají tvar a pohyb 
barevným létajícím objektům. Více informací o mezinárodně uznávané dvojici fotografů René Hallen a 
Radka Leitmeritz, kteří měli výstavy v New Yorku, Berlíně, Paříži naleznete na www.reneradka.com 

cardmag l roman kotlán l www.renaradka.com l foto © rene & radka  
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David Bowie is 
 
Praha/Londýn, září 2012 - Londýnské Victoria and Albert Museum přinese v jarním období 
příštího roku retrospektivu mimořádné kariery Davida Bowieho, jednoho z 
nejprogresivnějších a nejvlivnějších umělců moderní doby. Výstava  ”David Bowie is” 
bude ke shlédnutí od 23.března do 28.července 2013. 
 

 
David Bowie, vlastním jménem David Robert Jones, narozený 8.ledna 1947 v Stansfield Road 40, 
Brixton, London,UK  je pokládán za vyjímečného hudebního inovátora a kulturní ikonu, která ovlivnila 
zásadním způsobem hudební dění přes pět desetiletí. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey 
Marsh vybrali více než 300 exponátů. 
 
Výstava přinese ukázky široké škály spolupráce Davida Bowieho s umělci a designéry v oblasti módy, 
zvuku, grafiky, divadla, umění a filmu. Mezi exponáty bude celá řada prezentovaná vůbec poprvé. 
Patří mezi ně ručně psané texty, originální kostýmy, móda, fotografie, filmy, hudební videa, sety 
designu, Bowieho vlastní nástroje a vybraná alba. 
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generální partner 

partneři 

asociační partneři 
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