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EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
 
vsaďme na jednu kartu  

 

 
vsaďme na jednu kartu, na nás ! (…) domnívám se, že je nejvyšší čas, abychom si každý 
z nás stále více připomínali a uvědomovali kulturní bohatství, inteligenci a sílu českého 
národa, sílu nás samotných a nenechali se utlačovat nesmyslnými nápady mnohých 
podivných existencí z nábřeží či ještě podivnějších z míst poblíž jeleního příkopu 
 
na své okolí vyvíjejme pozitivní, avšak silný a vědomý tlak na dodržování základních 
lidských a společenských pravidel, respektujme jeden druhého s pokorou a moudrostí, 
dejme pocítit hochštaplerům a xindlu ve společnosti svou psychologickou převahu a sílu 
 
chraňme dědictví, které vytvořili naši předci a kultivujme jej pro naše další generace, 
těšme se z širokého a hlubokého bohatství a kulturnosti českého národa a jeho genia, 
ponechme si svou tvář a nenechme se paralyzovat  z východu či západu  
 
vezměme osud nás samotných odpovědně do svých rukou, máme na rozdíl od spousty 
jiných lidí na světě k tomu možnost a příležitost 
 
 
 
 
 
 
S úctou 
 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 
Nová identita značky je pohyblivá, dynamická, 
vyjadřující neustálou změnu v dnešním světě 
procházejícím překotným technologickým 
vývojem. Její design odráží novou strategii 
firmy. Grayling se bude více soustředit na 
využívání datové analýzy a technologicky 
inovativních řešení. 
 
„Komunikační byznys se stal 
technologickým byznysem,“ dodal globální 
CEO Graylingu Pete Pedersen. „Úspěšné firmy 
budoucnosti budou umět dokonale využít 
velká data a vytáhnout z nich informace, 
které klientům zajistí strategii, jež je 
dostane na vrchol. My takovou firmu 
budujeme už dnes.“ 
 
GRAYLING  
Grayling je globální komunikační agentura, 
kterou tvoří 53 kanceláří v 26 zemích a více než 
1 000 zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi 
v oblasti PR, PA, vztahů s investory, digitální 
sféry a pořádání akcí, stejně jako hluboké 
znalosti z řady odvětví. Více informací 
o společnosti najdete na www.grayling.com. 
V České republice patří Grayling k předním 
poradenským společnostem v oboru Public 
Relations a Public Affairs. Česká pobočka byla 
otevřena v roce 1993 a zůstává jednou z mála 
firem, které zajišťují kompletní portfolio 
konzultantských služeb s využitím 
mezinárodních zkušeností tak, aby nabízená 
řešení co nejlépe vyhovovala místnímu trhu. 
Více informací o společnosti naleznete na 
www.grayling.cz.  
 
cardmag l roman kotlán l grayling l foto grayling 
 
 

Společnost Visa Europe ve 
spolupráci s mBankou vydala už 
více než 110 000 bezkontaktních 
platebních karet. Každý pátý 
zákazník mBank plat í  j iž 
bezkontaktní platební artou Visa 
 
Praha, 9. září 2013 - Všichni obyvatelé 

Olomouce by mohli vlastnit 
bezkontaktní Visa kartu. 
Právě  takový počet 

zákazníků mBank, jaký čítá olomoucká 
metropole obyvatel, totiž využívá 
bezkontaktní platební karty asociace Visa 
Europe. Letos by měl počet vydaných a 

Grayling se mění: český manažer 
ve vedení firmy a nové logo 
 
Praha a Londýn, 30. září 2013 - 

Regionální ředitel Jan 
Šimůnek byl jmenován do 
správní rady globální 
komunikační společnosti 

Grayling. Zároveň se rozšířila oblast jeho 
působnosti. Jako regionální ředitel je 
kromě poboček společnosti Grayling ve 
dvanácti zemích střední a východní 
Evropy nově zodpovědný i za Rusko 
a země SNS.  
 
Grayling má v regionu, který nyní Jan Šimůnek 
řídí, přes 150 klientů. Mezi nimi jsou nadnárodní 
společnosti jako Google, Visa, British Airways, 

GE, IBM, SES Astra, DHL, 
Facebook, eBay, Kapsch, 
Hilton, Discovery, Sony, 
PokerStars nebo Mars.  
 
„Mým cílem je nadále 
posilovat naší přední 
pozici v regionu, kterou 
budujeme již přes 
dvacet let, a zároveň 
nabízet velmi 

kvalitní poradenské služby v oblasti 
integrovaných komunikačních kampaní ve 
všech našich pobočkách. Chceme se také 
více zaměřit na regionální strategické 
poradenství, které zastřešuje jak aktivity 
public relations, tak public affairs, včetně 
využití nových médií,” uvedl regionální 
ředitel Graylingu Jan Šimůnek. 
 
Jan Šimůnek působí ve společnosti Grayling od 
roku 1996, kdy nastoupil do pobočky v České 
republice. Během posledních devíti let zastával 
vedoucí pozice v několika zemích střední 
a východní Evropy včetně Rumunska, Turecka a 
Bulharska. 
 
Nové logo a nová strategie firmy 
Grayling, patřící mezi přední komunikační 
agentury v oblasti korporátní komunikace, 
public relations a public affairs, prošel vedle 
personálních změn také podstatnou změnou 
image. Společnost změnila logo, sjednotila 
názvy poboček po celém světě včetně USA a 
Kanady a oznámila nové priority ve své 
obchodní strategii. 
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obnovených bezkontaktních karet 
společně s mBank dosáhnout v České 
republice až 160 000 kusů. 
 
Platby prostřednictvím bezkontaktní platební 
karty Visa se od svého zavedení v Čechách  těší 
u spotřebitelů i obchodníků vzrůstající oblibě. 
Využívání této služby je velmi bezpečné   a také 
stále dostupnější. Bezkontaktní platební kartou 
mohou čeští spotřebitelé platit např. v 
obchodních řetězcích jako Spar, Billa, Penny 
Market, Globus, Datart, IKEA nebo v sítích 
rychlého občerstvení McDonalds či Costa Café. 
Využití této platební technologie však nyní 
nabízí i nejrozšířenější řetězec multikin v zemi - 
Cinema City. Rychlejší placení a kratší fronty při 
nákupu jízdenek potěší i zákazníky Českých 
drah, které své pokladny rovněž opatřily 
bezkontaktními platebními terminály. 
 
“Jsme velmi rádi, že mBank je další 
bankou, jež do své nabídky karet zařadila 
náš bezkontaktní produkt, a tím se stala 
jedním z průkopníků nabízejících tyto 
služby platební technologie. Počet míst, 
která tuto formu platby umožňují, se stále 
zvyšuje a nás tento boom bezkontaktních 
plateb velmi těší. Více bezkontaktních 
platebních terminálů logicky znamená 
více karet využívajících tuto službu a s ní i 
více spokojených zákazníků,“ uvedl Marcel 
Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro 
Českou a Slovenskou republiku. 
 
„Bezkontaktní platební karty jsou 
trendem, který si zákazníci mBank velice 
rychle oblíbili. Dnes je využívá více než 
110 000 našich zákazníků především 
proto, že jim usnadňují a zrychlují placení 
u pokladen. Při platbě navíc kartu nemusí 
dát vůbec z ruky, což zvyšuje bezpečnost 
transakce,“ uvedl Roman Truhlář, generální 
ředitel mBank pro Českou a Slovenskou 
republiku. 
 
Bezkontaktní platební technologie byla poprvé 
představena ve Velké Británii v roce 2007 a 
v současné době ji mohou zákazníci využívat 
v řadě evropských zemí, jako jsou například 
Španělsko, Francie, 
Turecko nebo u našich 
sousedů v Polsku či na 
Slovensku. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 

Martina Kirchrathová bude pro 
MasterCard rozvíjet akceptaci a 
nové obchodní modely v České 
republice a na Slovensku 
 
Praha, 1. října 2013 - Tým pražské 

k a n c e l á ře  s p o l ečn o s t i 
MasterCard®, jedničky v 
inteligentních, pohodlných a 
b e z p ečn ý c h  p l a t b á c h , 
p o s i l u j e  M a r t i n a 

Kirchrathová, která bude zodpovědná za 
rozvoj akceptace a hledání nových 
obchodních a věrnostních modelů 
v sektoru obchodníků. 
 
Martina Kirchrathová (33) bude mít na starosti 
komunikaci s obchodníky a rozvoj akceptační 

sítě, aby držitelé 
karet mohli svými 
kartami platit u co 
největšího počtu 
obchodníků. Jejím 
úkolem bude též 
r o z š i ř o v á n í 
spolupráce v oblasti 
inovací a nových 
typů plateb mezi 
obchodníky. To se 
týká např ík lad 
mobilních plateb 
nebo používání 
karet v dopravě, 
kdy jedna karta v 

sobě může mít jak funkci platební karty, tak 
funkci legitimace pro hromadnou dopravu. 
MasterCard Europe tuto novinku již úspěšně 
implementoval například v Libereckém kraji a v 
Bratislavě. Stejně tak bude mít na starosti 
věrnostní platformy pro banky i obchodníky, 
které MasterCard již úspěšně provozuje řadu let 
a jsou velmi aktuální i pro trh v České republice 
a na Slovensku. 
 
„Martina se více jak deset let pohybuje 
v sektoru obchodníků, kde se věnovala 
vytváření dlouhodobých partnerství. 
Zároveň má díky zájmu o technologie 
přehled o přínosech inovací pro rozvoj 
obchodu. Jsme přesvědčeni, že oboje 
přispěje nejen k rozširování akceptační 
sítě karet, ale i vytváření nových 
příležitostí pro aplikaci chytrých a 
multifunkčních karetních řešení 
MasterCard,“ říká Miroslav Lukeš, generální 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku 
a Slovensko.  
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Martina Kirchrathová pracovala sedm let ve 
společnosti Telefónica Czech Republic, kde se 
starala o korporátní klientelu, posledních pět let 
na pozici Top Corporate Sales Manager. 
Postavila a vedla tým korporátního prodeje a 
měla za úkol kontinuálně posilovat portfolio 
zákazníků s cílem maximalizovat nejen výnosy, 
ale také spokojenost zákazníků. Její strategie 
byla založená především na budování 
dlouhodobých vztahů a prodeji založeném na 
odborném poradenství. Mezi lety 2006 a 2008 
spravovala na pozici Kea Account Manager 
Senior portfolio klíčových zákazníků v oblasti 
obchodu a služeb.  
 
Vystudovala univerzitu Jana Amose 
Komenského v Praze, obory andragogika, 
psychologie, sociologie a pedagogika, a získala 
titul BA v oboru andragogiky. Již během studií 
začala pracovat ve společnosti Český Telecom, 
kde postupně profesně rostla. Dvakrát byla 
zvolena prodejcem roku v letech 2007 a 2008 a 
od roku 2006 byla členkou O2 Business Elite.  
 
Ve volném čase se Martina Kirchrathová ráda 
věnuje coachingu a vzdělávacím projektům. 
Relaxuje v okruhu svých blízkých ideálně u 
sportu, má ráda golf, tenis, plachtění a zimní 
sporty.  Svůj volný čas věnuje také kultuře a 
cestování.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 

Společnost Visa Europe podpoří 
Nadaci Terezy Maxové dětem 
 
Hlavním partnerem akce Nákupy Ona Dnes se 
stala asociace Visa Europe. Za každou platbu 

kartou VISA v rámci Nákupů 
Ona Dnes přispěje Visa 
Europe 10 Kč Nadaci Terezy 

Maxové dětem, která vybrané peněžní 
prostředky použije na projekt Finanční 
gramotnosti pro matky v Azylovém domě 
Vysočina. U vybraných obchodníků po platbě 
kartou VISA obdrží kupující dárek. 
 
„Nákupy Ona Dnes jsme podpořili nejen 
jako společnost poskytující platební 
karty, tedy nejjednodušší a pohodlný 
prostředek placení při nákupech, ale také 
pro charitativní rozměr akce. Projekty 
Nadace Terezy Maxové považujeme za 
vysoce přínosné. Pevně věřím, že se nám 
všem právě placením kartami VISA 
společně - po desetikorunách za každou 
platbu - podaří dosáhnout cílové částky 

250.000 Kč a pomoci tak dobré věci.“ 
uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer 
společnosti Visa Europe pro Českou a 
Slovenskou republiku. 
 
Akce startuje v pondělí 21. října, potrvá 
minimálně týden a seznam všech obchodů po 
celé republice, ve kterých kupony na slevy platí, 
naleznete včetně jejich adres rovněž v pondělní 
ONA DNES. Kampaň na podporu speciálního 
vydání magazínu Ona Dnes poběží v TV Nova, 
Prima Family a Prima Love, celoplošných 
rozhlasových stanicích, portálu iDNES.cz a 
v místě prodeje formou plakátů a letáků. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
 
 

Martina Piskorová se stává novou 
ředitelkou marketingu společnosti 
MasterCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko 
 
Praha, 29. října 2013 - MasterCard®, 

jednička v inteligentních, 
pohodlných a bezpečných 
platbách, má novou ředitelku 
marketingu - Martinu 
Piskorovou. Jejím hlavním 

úkolem bude posilovat povědomí o značce 
a zvyšovat penetraci služeb společnosti 
MasterCard. 
 
Martina Piskorová (42) se ve své nové roli 
zaměří na posilování povědomí o značce 
MasterCard s cílem zvýšit její penetraci na trhu. 
Prostřednictvím marketingových aktivit a další 
efektivní komunikace se bude zaměřovat 
především na propagaci inovativních forem 
plateb, na špičkové služby MasterCard a různé 
v ý h o d y ,  k t e r é 
společnost poskytuje 
svým klientům a 
uživatelům karet. 
„Marketing a PR 
p o v a ž u j i  z a 
nedílnou součást 
úspěchu značky 
MasterCard na 
trhu. Proto je pro 
mě tato role 
profesionální i 
osobní výzvou, na 
kterou se velmi 
těším,“ řekla Martina Piskorová.   
 
„Jsme rádi, že Martina přijala tuto výzvu 
a  budu se podílet na lokálním úspěchu 
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jednoho z nejsilnejších globálních a nejrychleji rostoucí brandů, kterým MasterCard je. 
Velkým přínosem pro nás budou i její bohaté zkušenosti se zaváděním novinek a inovací 
na trh a také zkušenosti z mnoha odvětví, protože značka MasterCard se výrazně profiluji 
i mimo finanční sektor,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko.  
 
Martina Piskorová má dlouholeté mezinárodní zkušenosti z marketingu v několika rychloobrátkových a 
farmaceutických společnostech. Ve své praxi se často podílela na úspěšném uvádění řady nových 
výrobků na trh a řídila mezinárodní projekty a týmy. Například v roce 2012 ve společnosti Reckitt 
Benkinser, kde pracovala jako Senior Health Care Portfolio Marketing Manager, zaváděla na trh jeden 
z nejinovativnějších produktú v kategorii analgetik. V letech 2008-2009 koordinovala pro společnost 
Novartis mezinárodní tým key opinion leaders za účelem podpory vědecké studie v oblasti 
transplantací. Vystudovala informatiku a jazyky na Univerzite Komenského v Bratislavě se zaměřením 
na vědecký výzkum, klasickou filologii a historii. Kromě rodné slovenštiny hovoří plynně česky a 
anglicky, ovládá ruský a latinský jazyk, pasivně pak rozumí francouzsky a německy. Velkou vášní 
Martiny Piskorové je běh na dlouhé tratě. Pokud zrovna neběhá, věnuje rodině a partnerovi, ale také 
józe a pilates, arteterapii, meditaci a umění.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Pražská kancelář MasterCard Europe v novém 
 
Praha, 3.10.2013 - Pražská kancelář společnosti MasterCard Europe přesídlila do Palladia. 
V nových a velkoryse řešených prostorách své partnery a hosty přivítala na počátku října. 
Hostitel Miroslav Lukeš, generální ředitel společnosti MasterCard Europe pro ČR a 
Slovensko, provedl účastníky vernisáže novými kancelářskými prostorami, které 
interiérový architekt oživil o zajímavé designové prvky. Čtenářům magazínu cardmag 
přinášíme exkluzivní fotoreportáž ze zmíněné vernisáže … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cardmag l roman kotlán l foto cardmag 

PŘEDSTAVUJEME 
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Slovenskí obchodníci sa stretnú v ocenení MasterCard Obchodníka roka 
 
Bratislava, 15. októbra 2013 - Súťaž MasterCard Obchodník roka 2013 je 
projektom spoločnosti MasterCard, ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť tých 
najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na 
trhu. Teraz štartuje prvý ročník tejto súťaže na Slovensku. Obchodníci budú 
súťažiť celkovo v 14 kategóriách. Odborným partnerom projektu je INCOMA Slovakia.  
 
„Som veľmi rád, že spoločnosť MasterCard Europe môže v roli generálneho partnera stáť 
pri zrode tohto prestížneho ocenenia na Slovensku. Obchodníkom sme projekt predstavili 
na konferencii INTRACO Special 2013. Každý reťazec môže vyzvať svojich zákazníkov, 
aby pre neho hlasovali v kategórii Cena verejnosti. V ostatných kategóriách vyberá víťaza 
renomovaná agentúra podľa prieskumu verejnej mienky a odborná porota,“ povedal 
Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko a ČR. 
Odborné kritériá a reprezentatívny prieskum v rámci súťaže pomôžu identifikovať tých najlepších 
obchodníkov na slovenskom trhu. Výsledky ocenenia preto predstavujú mapu maloobchodu, ktorá 
slúži zákazníkom v orientácii na trhu a zároveň býva cenným nástrojom komunikácie samotných 
obchodníkov. 
 
Obchodníci budú na Slovensku súťažiť celkovo v 14 kategóriách.  Víťaza v 8 odborových kategóriách a 
absolútneho víťaza určí nezávislá agentúra Incoma GfK na základe výskumu verejnej mienky. Víťazom 
každej z ôsmich odborových kategórií sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové hodnotenie. 
Absolútnym víťazom a držiteľom titulu MasterCard Obchodník roka 2013 sa stane ten obchodník, ktorý 
získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.  
 
A) Súťažné odborové kategórie: 
MasterCard Obchodník s potravinami roka 2013 (hypermarkety, supermarkety, potraviny) 
MasterCard Obchodník s drogériou a parfumériou roka 2013 
MasterCard Obchodník s odevmi roka 2013 (odevy, obuv, šport) 
MasterCard Obchodník s elektronikou roka 2013 (elektrotechnika, elektronika, mobilné telefóny) 
MasterCard Obchodník s knihami, CD a DVD roka 2013 
MasterCard Obchodník pre dom a záhradu roka 2013 (potreby pre dom, záhradu a chovateľov) 
MasterCard Obchodník pre domácnosť 2013 (nábytok a vybavenie domácnosti) 
MasterCard Internetový obchodník roka 2013 (celý sortiment) 
 
B) Kategórie odbornej poroty: 
V 4 kategóriách vyberá víťaza odborná porota. Porotu tvoria zástupcovia slovenského obchodu, 
akademickej sféry, štátnej správy a médií. 
 
1. MasterCard Osobnosť obchodu 
2. MasterCard Inovácia v obchode 
Hlavným kritériom v kategórii Inovácia v obchode je uskutočnenie zaujímavého inovačného projektu 
alebo dlhodobá koncepcia vyznačujúca sa prijímaním nových a inovatívnych riešení. Víťazom kategórie 
Osobnosť obchodu sa stane výrazná osobnosť z radov maloobchodníkov pôsobiacich na Slovensku.  
3. MasterCard Kreativita roka  
4. MasterCard Produkt roka 
V kategórii MasterCard Kreativita roka 2013 súťažia kreatívne marketingové kampane, ktoré nominujú 
sami obchodníci, rovnako ako produkty v kategórii MasterCard Produkt roka 2013. 
 
C) Cena verejnosti:  
V kategórii nazvanej Cena verejnosti určí víťaza široká verejnosť svojím SMS a internetovým 
hlasovaním, ktoré bude prebiehať od 1. decembra 2013 do 28. februára 2014 na stránkach 
www.obchodnik-roka.sk. Každý hlasujúci sa automaticky zaradí do súťaže o 5 telefónov Samsung 
Galaxy S4 a 5 tabletov Samsung Tablet Note 10.1! Všetci víťazní obchodníci ocenení MasterCard 
Obchodník roka 2013 budú vyhlásení počas galavečera na Slovak Retail Summite dňa 29. apríla 2014. 

ZE SLOVENSKA 
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„Myslím si, že verejné ocenenie práce kolektívu alebo jednotlivca je vždy pozitívne 
a povzbudzujúce. Vítam túto aktivitu spoločnosti MasterCard a som presvedčená, že bude 
prínosom tak pre obchodníkov, ako aj pre spotrebiteľov a stane sa aj na Slovensku 
uznávaným ocenením,“ povedala Bohumila Tauchmannová, riaditeľka spoločnosti INCOMA 
Slovakia. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 

Bratislava, 18.10.2013  V januári  2014 si Združenie pre bankové karty SR pripomenie 20. 
výročie od svojho založenia.  Počas tohto obdobia prešiel kartový biznis mnohými 
zmenami od zavádzania prvých platobných kariet, imprinterov, inštalovania prvých 
bankomatov a POS terminálov až po dnešné moderné mobilné technológie.  ZBK bolo od 

svojho založenia odborným garantom a významnou inštitúciou 
pôsobiacou v slovenskom kartovom biznise, ktorá vydávala 
pracovné predpisy, stanovila spoločné metodické postupy 
a systém spolupráce medzi členmi ZBK a ďalšími inštitúciami. 

 
Počas celej svojej 20 ročnej činnosti bolo hlavným 
cieľom vytváranie podmienok pre rozvoj platobných 
kariet, rozvoj spoločnej siete bankomatov a 
obchodníkov prijímajúcich platobné karty, ďalej 
podpora zavádzania nových technológií, spolupráca 
s bankami pri riadení kartového rizika, 
zabezpečovanie odborných vzdelávacích podujatí pre 
svojich členov a ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti 
platobných kariet. Medzi dnešnými členmi ZBK sú 
banky, ktoré stáli už pri jeho založení VÚB, ČSOB, 
Poštová banka, Sberbank  (vtedy Ľudová 
banka), prijali prvé STANOVY, dohodli sa na 
používaní jednotného loga, borili sa s prvými 
úlohami, problémami a spoločne budovali inštitúciu, 
ktorá úspešne pôsobí na slovenskom trhu dodnes.  
 
Blížiace sa 20. výročie ponúka príležitosť zamyslieť sa 
nad ďalším rozvojom, stratégiou a činnosťou, ktorá 
bude naďalej vychádzať z potrieb súčasných členov 
ZBK a bude zároveň motiváciou vstupu pre ďalšie 
subjekty.   
 
O ZBK 
Združenie pre bankové karty SR  (ďalej ZBK) pôsobí 
na slovenskom trhu už takmer 20 rokov, bolo 
založené 19.01.1994. Je to dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje 
banky a nebankové subjekty, ktoré majú spoločný záujem a to rozvoj platobných kariet na Slovensku. 
V súčasnosti má ZBK 17 riadnych členov (9 bánk a 8 nebankových subjektov). Hlavným partnerom 
ZBK je spoločnosť Global payments Europe, s.r.o.. Partnermi ZBK sú spoločnosti SoNet Slovakia, s.r.o. 
a DanubePay, a.s.. Viac informácií o ZBK nájdete na www.zbk.sk 
 
cardmag l zuzana galgociová l © zbk 2013 

www.      .sk 
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ZE ZAHRANIČÍ 
Austria Card v nové éře platebních systémů  

Austria Wallet 
 
Přední rakouské firmy z oblasti bankovnictví, platebních karet, informačních a komunikačních 
technologií, jako jsou Austria Card, Card Complete, Drei, Erste Bank a Sparkassen, First Data Austria, 
MasterCard, Nexperts, PayLife Bank, T-Mobile a VISA se spojily s cílem vyvinout otevřený 
celorakouský standard mobilní peněženky a založily tzv. „Mobile Wallet Initiative Austria“. 
 
S touto mobilní peněženkou mohou uživatelé nejenom bezkontaktně zaplatit vlastním mobilem, ale 
mají zde také možnost využívat širokou nabídku zákaznických a věrnostních karet, poukázek a 
kupónů, a to vše jednoduše pouhým přiložením mobilu k terminálu. 
 
Spolupráce těchto firem zajistí připravenost pro využívání 
služeb různých dodavatelů z oblasti obchodu, dopravy, 
ticketingu, bezpečnosti, bankovnictví atd. v jedné společné 
mobilní peněžence na základě jednotného technologického 
standardu NFC. Tím se zamezí rozšíření lokálních řešení na 
bázi rozdílných technologií a zajistí se široká akceptace 
systému s velkým důrazem především na spokojenost 
zákazníků. Naprostou nezávislost zákazníků při mobilním 
placení tak nabízí například možnost integrace více různých 
karet MasterCard a VISA v jedné mobilní peněžence. 
 
Tímto projektem chce Rakousko jít příkladem pro mobilní placení (Mobile Payment) a možnost využití 
různých věrnostních programů (Mobile Loylty). Bezpečnost na mobilu zajišťuje speciální SIM karta, 
kterou vydávají mobilní operátoři. Zúčastněné firmy spolupracují na vývoji a realizaci projektu 
zavedení jednotné mobilní peněženky. V současné době probíhá testovací fáze, na podzim 2013 bude 
zahájena celorakouská pilotní fáze. Roll out celého kompletního technického řešení je plánován na rok 
2014.  
 
Vienna - Austria Card TSM  
 

Austria Card úspěšně pokročila v oblasti mobilních 
bezkontaktních plateb získáním VISA a MasterCard certifikace 
vlastního TSM řešení. Tento krok je nejenom předpokladem pro 
úspěšnou realizaci prvních projektů s Austria Card, ale garantuje 
také nejvyšší kvalitu mobilních NFC produktů; na celém světě je 
zatím pouze několik málo firem schopno nabídnout certifikované 
TSM - řešení.  
NFC infrastruktura implementována firmou Austria Card plně 
odpovídá požadavkům mobilních operátorů a dodavatelů 
mobilních služeb na základě technologie na bázi SIM na jedné 

straně a alternativních technologií na straně druhé. Austria Card systém byl vyvinut podle nejnovějších 
specifikací VISA a MasterCard pro mobilní platby (VMPA & MMP). Toto řešení nabízí naprosto flexibilní 
a škálovatelnou platformu na základě nejmodernějších technologií.  
 
Strategické  aliance  

 
Na projektu celorakouského řešení mobilních plateb se Austria Card spojila se 
společností Phaymobile, součástí skupiny Cardtek a rozšířila tak již existující 
společnou kooperaci. Phaymobile je na trhu mobilních plateb jedním z vedoucích 
dodavatelů. Obě společnosti tak dodávají kompletní end-to-end, EMV® (Europay, 
MasterCard, VISA)   řešení migrace na mobile payment technologie na bázi Near 
Field Communication (NFC). Jako specialisté a průkopníci v oblasti bezpečného 
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placení se Austria Card a Cardtek Group etablovali jako spolehlivý a důvěryhodný partner mnoha 
finančních institucí, tato úspěšná spolupráce nyní pokračuje společně s migrací na mobile payment.  
 
Expanze a rozšíření kapacit Austria Card 
 

Společně s inovacemi investovala Austria Card do nových 
lokalit a nových pracovních sil. Austria Card otevřela nové 
personalizační centrum v Polsku, Krakově, certifikované na 
základě nejnovějších VISA a MasterCard standardů. Tato 
lokalita má významnou strategickou roli pro dodávky 
perzonalizovaných karet v oblasti CEE. V dubnu tohoto roku 
byla otevřena Austria Card Romania, která spojuje výrobu 
karet, perzonalizaci a vývoj čipových aplikací v Bukurešti v 
Rumunsku. Tato pobočka je vybudována podle stávající 
produkce ve Vídni na bázi nejnovějších zařízení a standardů. 

Austria Card Rumunsko a její produkční prostory a procesy odpovídají nejnovějším kvalitativních a 
bezpečnostním standardům a jsou certifikované MasterCard a VISA. 
 
Nová Health card Austria  

 
Vedle platebního styku dosahuje Austria Card úspěchů v 
dalších oblastech, na základě vysokých bezpečnostních 
standardů se Austria Card stává důvěryhodným partnerem 
státní správy v mnoha zemích na světě. Jedním z 
prestižních projektů Austria Card je projekt rakouské e-
card. Austria Card bude vydávat pojištěným přes 9 miliónů 
personalizovaných karet. E-card se stala standardem 
moderních zdravotnických systémů. Od její implementace v 
roce 2005 se e-card stala nedílnou součástí rakouského 
zdravotního sektoru a díky její rozšířené funkčnosti také 
sektoru státní správy.  
 
Volker Schörghofer, zástupce generálního ředitele HVB vyslovil svoji spokojenost s uzavřením 
smlouvy s Austria Card: “S Austria Card jsme získali vysoce kompetentního partnera pro 
realizaci nové generace rakouské e-card. Tato společnost má velmi dobrý zvuk v oblasti 
security industry a my tak očekáváme velmi profesionální a efektivní kooperaci. Beze 
změny zůstává, že na e-card nebudou uloženy žádné zdravotní informace pacientů, karta 
funguje pouze jako klíč pro přístup do e-card systému. Tento projekt je považován za 
velmi prestižní, kromě jiného proto, že Rakousko disponuje jedním z nejširších a jednotně 
fungujících systémů zdravotních karet“.  
cardmag l roman kotlán l austriacard l foto austriacard 

 

Světový potravinový fond OSN zavede s podporou MasterCard  
e-karty pro syrské uprchlíky v Libanonu  
 
LONDÝN/BEJRÚT - 11. října 2013 - V rámci své obrovské humanitární reakce na syrskou 
krizi se Světový potravinový program OSN (World Food Programme - WFP) chystá spustit 
v Libanonu inovační program elektronických poukázek, který stovkám tisíců syrských 
uprchlíků umožní uspokojit jejich potravinové potřeby a pomůže posílit místní 
ekonomiku.  
 
Ke konci roku bude tyto elektronické karty - nebo také e-karty - používat přibližně 800 000 uprchlíků. 
Z iniciativy realizované s technivkou podporou partnera WFP ze soukromého sektoru, společnosti 
MasterCard, tak budou moci získat jídlo v obchodech, které se zapojily do programu.   
 
Kromě Libanonu představí WFP podobný program e-karet pro syrské uprchlíky také v Jordánsku, opět 
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za podpory společnosti MasterCard. Zde bude program zaváděn v jednotlivých krocích, kdy v 
počáteční fázi na konci roku dostane e-karty 300 000 uprchlíků a pokračovat se bude v dalším roce.  
 
„Nové e-karty umožní syrským uprchlíkům vybrat si potraviny, které chtějí, kdy chtějí,“ 
řekla Elisabeth Rasmusson, WFP Assistant Executive Director pro spolupráci a správu služeb. 

„Jsme vděční za pomoc společnosti MasterCard při zavádění systému e-
poukázek v Libanonu a Jordánsku, dvou zemích, ve kterých je nejvíce 
syrských uprchlíků. To je jen jeden příklad toho, jak může naše společné 

úsilí přinést silné a inovativní způsoby boje s hladem.“  
 
Spolupráce na e-kartách je jen částí většího dlouhodobé partnerství se společností MasterCard, které 
začalo v září 2012. To spojuje mimořádné schopnosti MasterCard v systémech elektronických plateb a 
ohromné zkušenosti WFP s pomocí těm nejhladovějším a nejzranitelnějším lidem planety.   
 
„U nás v MasterCard věříme, že technologie má moc otevřít cestu k inovacím v dodávání 
potravinové pomoci, čímž by umožnila zvýšit její účinnost a pomohla by dosáhnout vize, 
kdy svět bez hotovosti by vytvářel svět bez hladu,“ řekla Ann Cairns, prezidentka divize 
mezinárodních trhů společnosti MasterCard. „Jsme odhodlání spolupracovat se Světovým 
potravinovým programem OSN na zastavení hladu ve světě.“  
 
V září byly e-karty zkušebně zavedeny v asi 2 000 syrských domácnostech (přibližně 10 000 lidí) ve 
městě Nabatiyeh na jihu Libanonu, v následujících týdnech bude program e-karet postupně rozšiřován 
do dalších částí země a nahradí tak stávající papírové poukázky WFP. Rodiny dostanou kartu, na 
kterou bude měsíčně vkládáno 27 amerických dolarů na osobu, které budou moci ve vybraných 
místních obchodech vyměnit za seznam položek.  To jim umožní koupit potraviny, které odpovídají 
jejich potřebám, včetně čerstvých produktů, které nejsou běžně součástí tradičních potravinových 
přídělů.  „To je pro syrské uprchlíky, kteří si v posledních několika měsících procházeli 
ohromným utrpením, opravdovým požehnáním,“ řekl Muhannad Hadi, WFP koordinátor 
nouzové pomoci pro syrskou krizi. „E-karty zároveň přináší obchody místním prodejcům, a 
díky nim je činnost WFP více časově a nákladově efektivní. Je to výhrou pro nás všechny.“  
 
„Díky podpoře WFP se nám podařilo vyvinout řešení, které spojuje naše zkušenosti s 
placením a technologiemi s vhledem WFP do nejnaléhavějších potřeb uprchlíků,“ řekl 
Market Manager pro Levantu společnosti MasterCard, Basel El Tell. „Jak se iniciativa rozšiřuje po 
celé oblasti, je velmi povzbuzující pozorovat, jak e-karty dokáží pozitivně ovlivnit život 
uprchlíků.“   
 
E-karty odráží  širší posun WFP od fyzického dodávání potravin k poukázkám a dalším pokrokovým 
formám pomoci, která může být efektivnější a mít větší dopad. V roce 2013 prozatím WFP přes 
programy poukázek pro syrské uprchlíky nasypala zhruba 192 milionů amerických dolarů do místních 
ekonomik v Libanonu, Jordánsku, Turecku, Iráku a Egyptě.  Syrská odpověď je největší a 
nejkomplexnější nouzovou operací WFP. Světový potravinový program potřebuje 30 milionů 
amerických dolarů každý týden, aby dokázal uspokojit potřeby lidí postižených konfliktem.  Působení 
WFP v Libanonu je mimo jiné podporováno Austrálií, Kanadou, Dánskem, Evropskou komisí, Finskem, 
Francií, Německem, Irskem, Japonskem, Koreou, Kuvajtem, Lucemburskem, Norskem, Spojeným 
královstvím a Spojenými státy.  
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MasterCard chce v spolupráci s Basware zmeniť spôsob, akým firmy platia 
a dostávajú zaplatené  
 
Bratislava, 24. septembra 2013 - Basware, popredný poskytovateľ e-fakturácie, sa 

dohodol na spolupráci s MasterCard®, jednotkou v inteligentných, 
pohodlných a bezpečných platbách. Cieľom partnerstva je uviesť revolučné 
riešenie elektronických platieb, ktoré zaručí, že dodávatelia dostanú platby 
faktúr čo najskôr po schválení a zároveň rozšíri platobné podmienky pre 
kupujúcich. 

 
Nová služba e-platby zjednodušuje platenie a podporuje peňažný tok pre kupujúcich i dodávateľov. 
 
Partnerstvo spája globálnu platobnú sieť MasterCard a Basware Commerce Network s cieľom 
predstaviť unikátne business-to-business riešenie. 
 
Spoločnosti na celom svete hľadajú nové spôsoby, ako využiť výhody, ktoré ponúka elektronická 
fakturácia. Firmy, dokonca aj tie veľmi úspešné, sa tradične môžu stretávať s problémami 
pri platbách, spôsobenými dlhými platobnými cyklami - hlavne pokiaľ ide o nákladné medzinárodné 
platby. To je spôsobené trvaním na „papierových“ platbách, pracovne náročnými procesmi s vysokým 
podielom ľudskej práce a nedostatočnými doplňujúcimi informáciami pre príjemcu. MasterCard a 
Basware inovujú spôsob, akým spoločnosti medzi sebou obchodujú. Riešením je poskytnutie jedného 
globálneho platobného riešenia, ktoré zaručí, že dodávatelia dostanú platbu rýchlo - skoro po 
potvrdení faktúry - a zároveň rozšíria platobné podmienky pre kupujúcich.  
 
Služba e-platieb je možná vďaka Basware Commerce Network, ktorá je spojená s globálnou platobnou 
sieťou MasterCard a využíva unikátne zostavy platobných produktov MasterCard. To prinesie 
spoločnostiam akejkoľvek veľkosti okamžité zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti.  
 
„Toto partnerstvo je veľmi dôležité a významné nielen pre Basware a jeho zákazníkov, ale 
aj pre celé odvetvie e-fakturácie. Spustenie tejto služby predstavuje ďalší príklad toho, 
ako sa e-fakturácia vyvíja od prevažne technickej služby zameranej na poskytovanie 
efektívnosti procesov, v takú, ktorá je schopná priniesť firmám transformačné obchodné 
výhody. Riešenia, akým je toto, sú súčasnosťou a budúcnosťou finančnej stratégie každej 
spoločnosti a tento vývoj má potenciál inovovať firemné platby, ktoré môžu dokonca 
ovplyvniť ekonomiku ako celok,“ hovorí Esa Tihilä, generálna riaditeľka Basware. 
 
Basware Commerce Network už teraz spracováva viac ako 50 miliónov faktúr medzi 900 000 
obchodnými partnermi zo 100 krajín ročne, ktorých celková hodnota presahuje 420 miliárd dolárov. 
Tento rozsah a dosah je kombinovaný s medzinárodnou platobnou sieťou MasterCard, ktorá pokrýva 
vyše 210 krajín a 22 000 finančných inštitúcií a akceptuje viac ako 150 mien. Táto nová služba zaručí, 
že dodávatelia budú mať bez ďalších komplikácií garantovanú skorú platbu, čím sa výrazne posilní 
ekonomika pre firmy všetkých veľkostí. „Cieľom MasterCard je pomôcť malým aj väčším 
organizáciám znovu objaviť a nanovo elektronicky „prepojiť“ ich zákaznícke vzťahy 
inovatívnymi spôsobmi. Poskytujeme našu sieť, dáta a popredné technologické nástroje, 
aby pomohli dosiahnuť tieto ciele. Spoločne kombinujeme jednu z najväčších platobných 
sietí s transakčnou sieťou porovnateľnej veľkosti - preto je toto partnerstvo ideálne,“ 
hovorí Hany Fam, prezident spoločnosti MasterCard pre globálne strategické aliancie. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Novým generálním ředitelem společnosti Global Payments Inc. byl 
jmenován Jeffrey Sloan, Paul Garcia zůstává předsedou správní rady 
 
K prvnímu říjnu 2013 oznámila správní rada nadnárodní společnosti 
Global Payments Inc. se sídlem v Atlantě, USA, jmenování nového 
generálního ředitele. Této funkce se s okamžitou platností ujal 
dosavadní prezident Global Payments Inc., pan Jeffrey Sloan. 
 
Předchůdcem Jeffa Sloana na pozici generálního ředitele byl Paul Garcia, který jako CEO působil od 
června 1999 a od roku 2002 také jako předseda správní rady společnosti. Pod jeho vedením vstoupila 
Global Payments začátkem roku 2001 na burzu cenných papírů v New Yorku (NYSE: GPN). V té době 
dosahoval obrat firmy necelých 350 milionů dolarů, z čehož většina pocházela ze Spojených států 
amerických. Dnes Global Payments působí po celém světě a za uplynulý účetní rok vykázala obrat ve 
výši téměř 2,5 miliardy dolarů. 
 
“Paul je opravdový vizionář, který z Global Payments dokázal vybudovat jednu z 
největších světových firem v oboru. Jsme mu velice vděční za čtrnáct let jeho práce 
jakožto generálního ředitele a těšíme se na jeho další přínos v roli předsedy správní rady” 
řekl William Jacobs, člen správní rady Global Payments. Jeff Sloan pracuje v Global Payments od 
roku 2010. Zpočátku byl odpovědný za aktivity společnosti v USA a za mezinárodní akvizice. O dva 
roky později přijal odpovědnost za ce losvětový provoz firmy, management rizik, zákaznický servis a 
korporátní marketing a komunikaci. „Díky výborné zkušenosti s Jeffovou prací v Global 
Payments, jeho téměř dvacetiletému působení ve finančnictví a skvělé znalosti našeho 
oboru jsme si jistí, že je po odchodu Paula ideálním nástupcem, který povede společnost 
k dlouhodobému rozvoji,“ dodal William Jacobs. 
 
Své jmenování nový generální ředitel Jeffrey Sloan komentuje: „Měl jsem velké štěstí, že jsem 
měl tu příležitost s Paulem během posledních 14 let pracovat, počínaje přípravou vstupu 
Global Payments na burzu začátkem minulého desetiletí. Paul vybudoval neuvěřitelně 
silnou společnost, plnou talentovaných lidí, a je nadále vynikajícím inovátorem a 
inspirativním rádcem v neustále se měnícím celosvětovém prostředí plateb. Těším se na 
další spolupráci s Paulem i s celou správní radou, během které budeme moci úspěšně 
realizovat naše plány pro další růst společnosti“. 
 
Paul Garcia, předseda správní rady, říká: „Jeff je na svou novou roli generálního ředitele a 
prezidenta velice dobře připraven. Jeho jasný styl vedení a znalost celého našeho oboru 
jej staví do výborné pozice, ze které je schopný svou novou roli okamžitě úspěšně 
vykonávat. Je respektován lidmi z oboru a skvěle reprezentuje i klíčové hodnoty naší 
firmy.“ 
 
Před nástupem do Global Payments v roce 2010 pracoval Jeffrey Sloan 12 let ve společnosti Goldman, 
Sachs & Co., kde působil po dobu šesti let jako partner a ředitel divize Financial Technology Group. 
Pan Sloan také působí ve správních radách FleetCor Technologies, Inc., Camp Twin Lakes a Pace 
Academy. Je také členem rady Asociace elektronických transakcí (ETA - Electronic Transactions 
Association). 
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Izrael věří, že je možné zbavit se hotovosti - na rozdíl od Belgie 
 
L'Echo (Belgie), 27. září 2013 - Izrael se možná stane první zemí, která omezí platby v hotovosti, aby 
se radikálně zamezilo daňovým podvodům. V Belgii se nicméně na tuto myšlenku dívají skepticky. 
Podle nedávno vydané zprávy asociace Visa Europe představuje neoficiální ekonomika v Izraeli přes 
19 procent HDP, což odpovídá 50 miliardám dolarů. Vláda se zaměřuje nejen na jednotlivce, ale také 
na celé sektory, v nichž jsou podvody nejrozšířenější, především jde o obchod s diamanty, automobily 
a stavebnictví. 
 
 
Visa a NetHope oznámily pět grantů, které podpoří inovace ve 
zdravotnictví ve venkovských oblastech, zemědělství a podporu 
v nouzových situacích  
 
Financování pomůže předním rozvojovým organizacím urychlit vyplácení zdrojů a současně podpoří 

finanční inkluzi a dlouhodobé společenské změny 
 
Asociace Visa Inc. (NYSE:V), globální společnost nabízející platební technologie, a 
NetHope, konsorcium více než 40 humanitárních organizací, 

nedávno představily pět příjemců grantových příspěvků Visa Innovation Grants 
Program. Získané granty pomohou předním rozvojovým organizacím 
modernizovat distribuci plateb v oblasti mikrofinancí, zemědělství, zdravotnictví 
a okamžité podpory v nouzových situacích. Každoročně se potřebným osobám distribuují miliardové 
platby v hotovosti ve formě okamžité podpory v nouzi, dávek, specifických dotačních programů, 
mikrofinančních programů a dalších rozvojových iniciativ. Digitalizace těchto plateb, ať prostřednictvím 
mobilních telefonů či jiných elektronických metod, nejen posílí bezpečnost a urychlí distribuci, ale 
současně i podpoří finanční inkluzi díky tomu, že příjemcům umožní přístup k širším finančním službám 
včetně spořicích nástrojů a možností elektronických plateb. Grant obdrželo následujících pět 
organizací: Agribusiness Systems International (ASI), Freedom from Hunger, Mezinárodní federace 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce (International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies - IFRC), Mercy Corps, a Pathfinder International. 

„Po celém světě se angažují humanitární a rozvojové organizace a realizují významné 
programy, jimiž pomáhají řešit chudobu a zlepšovat lidské životy," uvedl Douglas Sabo, 
ředitel oddělení společenské zodpovědnosti asociace Visa Inc. „Tyto organizace vyzývají, 
abychom jim pomohli modernizovat distribuci zdrojů a prostřednictvím elektronických 
plateb zvýšit jejich efektivitu a výkonnost. Jsme hrdí, že díky programu Visa Innovation 
Grants Program jim pomůžeme tuto proměnu uskutečnit." V rámci tohoto grantového 
programu Visa rozdělí granty v celkové výši 500 000 dolarů, které pomohou skrze inovaci a přijímání 
elektronických plateb umocnit dlouhodobý účinek rozvojových programů. Program je realizován ve 
spolupráci s NetHope, což podporuje spolupráci mezi předními mezinárodními humanitárními 
organizacemi. Ty budou vytvářet a zavádět škálovatelná technologická řešení, která pomohou 
rozvojovým zemím. 
 
„O inovační granty asociace Visa se přihlásily organizace působící v nejrůznějších 
sektorech po celém světě. Všechny mají společné to, že se snaží objevovat lepší způsoby 
jak přinášet zdroje těm, kdo je potřebují,“ prohlásil Dr. William Brindley, výkonný ředitel 
NetHope. „Přechod k elektronickým platbám je důležitým faktorem pro společenský a hospodářský 
rozvoj, a proto jsme nadšeni, že můžeme být součástí programu, který spoluvytváří nové modely pro 
budoucnost.“ 
 
Více než 320 tisíc Rumunů platilo letos daně kartou  
 
„Za uplynulých devět měsíců tohoto roku zaplatilo 321 849 Rumunů daně prostřednictvím 
platebních karet, což bylo o 90 000 osob více než ve stejném období v roce 2012,“ uvedl 
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EXKLUZÍVNĚ 

Wincor Nixdorf na prahu nového věku 
 
Praha je Praha, tak nějak by se dala zjednodušeně popsat cesta Miroslava 
Pekárka ve službách společnosti Wincor Nixdorf, manažera, inovátora a 
vizionáře v oblasti plateb s maximálním využívání potenciálu moderních 
technologií. S Mirkem jsem se setkal v rámci jeho mezipřistání v Praze na cestě ze západu na východ a 
požádal jsem ho o krátké zamyšlení …  
 
Změna životního stylu 
Stejně tak jak se mění životní styl obyčejných lidí v různých koutech světa, tak se mění pohled firem 
zabývajících se vývojem a designem techniky pro všeobecné použití ve světě bankovnictví a 
maloobchodu. Změnám životního stylu nejvíce přispívají nové technologie pro každodenní život. 
Především digitalizace všeho co se dá digitalizovat, usnadnění přístupu k informacím, snaha a touha se 
dozvídat on-line vše možné ze všech možných koutů světa. V 90. letech minulého století to byly 
mobilní telefony, možnost telefonovat okamžitě ze všech míst na světě urychlil především i možnosti 
jak předávat informace mezi lidmi. Nejdříve to byly informace verbální, nakonec pokračovaly v trendu 
neverbálním v podobě nárůstu textových zpráv a dnes již pomocí aktivních komunikačních aplikací 
smart phonů nebo tabletů. Na sklonku desetiletí nového tisíciletí jsou to datové služby a komunikace 
usnadňující rozvoj nové dimenze komunikace.    
 
Wincor Nixdorf, tradiční výrobce bankovní techniky a systémů pro maloobchody 
Není mnoho firem na světě zabývající se výrobou bankovní techniky a zároveň systémů a produktům 
pro obchodní řetězce na celosvětové úrovni. Jednou z takových firem je Wincor Nixdorf, globální 
společnost, která již přes 40 let vnímá změny každodenního životního stylu člověka. Rozvíjí nové 
trendy a přináší do praxe nové produkty, které napomáhají zprostředkovat finanční služby a produkty 
bank na straně jedné a nové pokladní nástroje pro obchodní řetězce na straně druhé. Tohoto 
unikátního spojení bankovního a maloobchodního prostředí se Wincor Nixdorf rozhodl využít a vytvořil 
speciální divizi zabývající se platbami všeho druhu. Tato divize nepokračuje pouze v nastoleném kurzu 
vývoje a použití standardních platebních nástrojů, ale stojí na prahu nové změny, která reflektuje 
změnu na straně zákazníka (v tomto pohledu velkých finančních institucí a velkých nadnárodních 
řetězců) větší orientací na koncového uživatele, resp. spotřebitele.   
 
Základní pilíře nové divize bezhotovostních plateb 
Ačkoliv divize se nazývá „Cashless Payment“ neboli divize bezhotovostních plateb, jedním z pilířů je 
stále tradiční bankomat, tedy zařízení pracující především z hotovostí. Když se však podíváme trochu 
do detailu, tak bankomat je prakticky nástroj, který přemění určitou hodnotu v datovém systému 
finanční instituce na hotové peníze a vydá je bezpečně uživateli. Ta část přeměny je právě tím nosným 
pilířem, který se nazývá „ATM transakční processing“. Tato část je doplněna o nový trend tzv. „Money 
Transfer“ v třetích zemích, kde obyvatelé nepoužívají na uchování peněz standardní bankovní 
instituce, ale využívají sítě velkých mobilních operátorů zajišťující bezpečné uložení peněz v rámci 
mobilních peněženek. Jako základní spojující výraz můžeme hledat ve slovním výrazu „Money“ 
Významným dalším silným pilířem je platba u obchodníka prostřednictvím platebního terminálu 
napojeného do pokladních systémů jako jeho nedílná součást. V této oblasti se očekává velká změna 
vyplývající především z očekávaného masívního využití právě nových trendů. Někdy v současné době 

nazývající jako „mobilizace“. To je především trend, kdy mobilní telefon 
se stává vedle svých dokladů předmětem, který člověk vždy nosí při 
sobě a stává se jakousi identitou člověka. A pak tu máme tablet, 
zařízení vycházející z nejvýkonnějších řad mobilních telefonů, který 
přináší do oblasti maloobchodu nevídané změny. Spojením těchto 
trendů vzniká úplně nové odvětví, které sebou přináší dynamicky se 
rozvíjející služby nových aplikací, které nejenom mohou být přínosem 
pro každého uživatele, ale především umožňují nastolit novou dimenzi 
v použití ve skutečné komerční sféře. Komerční použití jednotlivých 
aplikací mobilních zařízení se v prvé řadě odrazilo v oblasti eCommerce, 
kde platby na webu jsou přenášeny do plateb v mobilních zařízeních, 
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někdy nazývající taktéž mCommerce. Rychlost s jakou každý měsíc jsou objevovány nové možnosti 
mobilů je znatelná v počtu nových elektronických peněženek umístěných po celém světě na AppStore 
a nebo GooglePlay. 
 
Jako základní spojující výraz pro tyto pilíře hledejme ve slovním výrazu „Pay“ 
 
Trend „mobilizace“ resp. „tabletizace“ je právě tím novým prahem pro novou divizi Cashless Payment, 
která napomůže původním produktům se transformovat do nového druhého desetiletí 21. století a pro 
rok 2020 přinést úplně nový životní styl. Nejedná se pouze o pouhé produkty jako hardware a 
software, ty jsou pouze nástroje, jakýmsi startovačem, ale především o specializované centrální 
systémy „AppStorů“ nazývaných námi jako „Marketplaces“, ale dále také o sdružení jednotlivých 
komunit vývojářů a nových obchodních partnerů v jeden funkční celek za použití nejnovějších 
technických prostředí „iClouds“. A tak se můžeme dočkat skutečného nového trendů již několikrát 
zmíněných „iCloud Payments“. 
 
Vedení společnosti Wincor Nixdorf se rozhodlo svěřit tuto novou globální divizi do Prahy, do českých 
rukou a tím završit několikaleté úspěšné období českých odborníků u zahraničních projektů. Nová 
divize nejenom využívá svých obchodních pracovníků v 80 zemích světa, ale opírá se také o nová 
partnerství s globálními hráči na trhu. Kromě centrály v Praze byla vytvořena kompetenční centra 
v Londýně a vývojová centra v Polsku a Singapuru. Již v současné době český um je vyvážen do Velké 
Britanie, Francie, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Španělska, Portugalska, Finska, USA, Austrálie, Číny, 
Malajsie, Nigérie. Díky tomuto rozvoji je umožněno využívat těchto zahraničních aktivit k získání know-
how, které se snadněji a rychleji uplatní i České republice.  
 
Miroslav Pekárek (41 let, ženatý, 2 děti) působí ve společnosti Wincor Nixdorf 17 let. 
Začínal jako produktový manažer v Bankovní divizi, posléze jako vedoucí Bankovní 
divize. V roce 204 spoluzaložil úspěšnou Servisní divizi, v témže roce spoluvytvořil 
unikátní systém PMG. Od roku 2007 je členem International Committee Wincor Nixdorf 
a následně od roku 2011 se stal vedoucím Profesional Services Wincor Nixdorf 
International pro Cashless Payment. Od 1.10.2013 se stal šéfem nové divize Cashless 
Payment zahrnující novou dimenzi WN napříč Wincor Nixdorf International. Mezi jeho 
záliby patří létání, široké spektrum umění, hraní na saxofon, sport a rodina. 
 
Oficiální velké představení Cashless Payment Divize bude uskutečněno v rámci Wincor 
World 2014 v druhé polovině ledna příštího roku, kde synonymum pro tyto nové aktivity 
můžete najít ve slovním spojení výrazů „Age“ a „Life“ 
 

 

cardmag l miroslav pekárek, vedoucí divize cashless payment   

 

Pozvání na veletrh Wincor World 2014 
 
Předchozí výstava proběhla v podzimním říjnu, ale následující ročník se bude konat opět  
v lednu, jako tomu bylo v minulých letech. Na výstavu Wincor World 2014 budeme jako 
každý rok vypravovat letadlo, které odletí z Prahy 21.1.2014 a tentýž den se vrátí zpět do 
Prahy. Již podruhé bude veletrh probíhat v moderních prostorách A2 FORUM, které se 
nachází u malebného městečka Rheda-Wiedenbrück nedaleko Paderbornu. 
 
Na letošní výstavě očekáváme 7 000 návštěvníků z 90 zemí. Můžete se těšit na více než 70 odborných 
prezentací zaměřených na nejnovější IT řešení a služby poskytované společností Wincor Nixdorf. Na 
10 000 metrech čtverečních výstavní plochy naleznete 500 exponátů, jež  budou doplněny 
prezentacemi Wincor Nixdorf a dalších 50 IT společností, které pojí obchodní partnerství s Wincor 
Nixdorf a jejichž specializovaná nabídka je zaměřená na oblast retailu a bank. Pro zájemce bude již 
tradičně připravena exkurze do výrobního zázemí Wincor Nixdorf, kde se návštěvníci seznámí 
s reálným procesem výroby produktů Wincor Nixdorf.  
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SBK 

Regulace v Evropě 
 
Praha, 15.10.2013 - Sdružení pro bankovní karty vydalo Stanovisko k Návrhu Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce 
založené na kartách 
 
Tento dokument vyjadřuje společné stanovisko bank - řádných členů SBK k Návrhu Nařízení  
Evropského Parlamentu  a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na 
kartách (Brussels, 27.7.2013, COM(2013) 550 final) 
 
Obecné stanovisko SBK 
 
SBK vnímá návrh Evropské komise (dále jen EC) jako snahu o nastavení podmínek, které by vedly 
k rozvoji oblasti platebních karet jakožto moderního platebního prostředku. V tomto smyslu SBK plně 
podporuje snahu EC o vytvoření jednotného Evropského trhu platebních karet a jeho další rozvoj 
v oblasti moderních technologií, bezpečnosti, produktových inovací, efektivnosti, konkurence a 
přidaných hodnot pro koncové uživatele - držitele karet a obchodníky. Nicméně máme vážné 
pochybnosti o tom, že prostředky, které materiál navrhuje - zejména omezení výše mezibankovních 
poplatků a některé navrhované strukturální změny v oblasti používání platebních karet - skutečně 
povedou k dosažení uvedených cílů. Zkušenosti z některých zemí, kde došlo k administrativnímu 
omezení výše mezibankovních poplatků (Španělsko, Australie) bohužel ukazují, že nedošlo k žádnému 
zvýhodnění zákazníků - uživatelů platebních karet, ale tato iniciativa vedla spíše ke znevýhodnění 
používání elektronických platebních prostředků oproti hotovosti, která je považována za nejvíce 
nákladný platební prostředek (viz např. dokument  European Central Bank - “The Social and Private 
Costs of Retail Payment Instruments. A European Perspective”, Occasional Paper n. 137, September 
2012.).  
 
Návrh počítá se shodnou výší mezibankovních poplatků pro všechny členské státy EU. Přitom pro 
stanovení hodnoty poplatku byla použita data pouze čtyř centrálních bank. Je tedy otázkou, zda 
navržená výše mezibankovních poplatků je vhodná pro všechny členské státy v podmínkách, kdy trh 
platebních karet zdaleka není ve všech členských státech EU na stejném stupni vývoje. Rozdíly mezi 
jednotlivými členskými státy jsou patrné při porovnání poměrných ukazatelů, jako je např. počet karet 
na jednoho obyvatele, počet POS terminálů, počet a výše transakcí na osobu, resp. POS, celková výše 
transakcí jako podíl na HDP apod. (viz. Studie NH fakulty VSE Praha „Role mezibankovního poplatku 
ve čtyřstranném platebním systému“, Praha srpen 2013, která vychází ze statistických údajů ECB). 
Uvedená studie jednoznačně dokládá, že regulace mezibankovního poplatku (na rozdíl od jeho tržního 
nastavení) bude mít za následek zpomalení, ne-li zastavení rozvoje platebních systémů, což povede 
k vyšším jednotkovým nákladům a kompenzacím ve formě zvyšování cen karet a dalších poplatků. 
Česká republika patří jednoznačně mezi státy EU s nejvyšší dynamikou rozvoje platebních karet. 
Přesto se v současné době pohybuje při mezistátním srovnání úrovně jednotlivých ukazatelů až mezi 
třetí desítkou členských států EU a na vyrovnání rozdílů s nejvyspělejšími z nich bude potřebovat při 
současném tempu ještě dalších 5 až 10 let. Zastropování mezibankovního poplatku dle návrhu EC 
samozřejmě tyto časové intervaly prodlouží (pokud vyrovnání bude vůbec možné), a výrazně tím 
znevýhodní jak české držitele karet, tak i obchodníky. 
 
Metodika, použitá pro stanovení výše mezibankovních poplatků - tzv. Merchant Indiference Test nebo 
také Tourist-Test,  pak (nehledě na již výše zmíněnou nedostatečnou relevanci použitých vstupních 
dat) navíc nezohledňuje ani investiční náklady vydavatelů karet na technologický rozvoj (EMV, 
Contactless, e-commmerce) a bezpečnost (aplikace standardů PCI DSS), ani přínosy placení kartou 
pro držitele karet a obchodníky (garantovaná platba, náhrada hotovosti, rozšíření kreditu…). Návrh 
regulace rovněž obsahuje řadu dalších pravidel, jako např. možný Co-badging, povinné vizuální 
rozlišení typu karty, separaci kartového schématu a zpracování transakcí, pravidlo Honour All Cards, 
Unblending (nemixování poplatků) atd., jejichž aplikace významným způsobem mění stávající provozní 
model používání karet. Proklamovaným cílem těchto opatření je rozšíření konkurence, podle našeho 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              32                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

názoru lze však očekávat, že investice nezbytné k jejich implementaci výrazně převáží výši 
zamýšlených přínosů. V neposlední řadě je třeba zmínit také diskriminační dopady návrhu regulace, 
který je orientován pouze na mezibankovní poplatky v rámci čtyřstranných (four party) kartových 
schémat a neplatí ani pro kartová schémata třístranná ani pro alternativní nekartová schémata, jako 
např. PayPal, která mnohdy nejsou regulována vůbec. To povede k neoprávněnému zvýhodnění 
těchto neregulovaných schémat i dalších platebních prostředků (šeky, hotovost). Jako zcela nereálné 
se pak jeví navržené datum účinnosti nařízení - 20 dnů po jeho zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie. 
 
Specifické komentáře 
 
1.  Článek 1 - Oblast působnosti 
Omezení regulace na čtyřstranná kartová schémata je obtížně srozumitelné, jelikož podmínky, kdy lze 
třístranné schéma považovat za čtyřstranné, nejsou definovány jednoznačně, což může vést 
k problémům při aplikaci a ke snahám o umělé vytváření třístranných (zvýhodněných) modelů. Kromě 
již zmíněného zvýhodnění třístranných schémat zde hrozí i netransparentnost pro koncové uživatele a 
riziko jejich zmatení. 
 
Doporučujeme: Zahrnout do regulace všechna kartová schémata bez rozdílu. 
 
Z definice transakcí, které jsou vyňaty z působnosti Kapitoly II (paragraf 3), podle našeho názoru 
nevyplývá jednoznačně, zda např. transakce typu cash-advance nebo cash-back jsou, či nejsou 
předmětem regulace. 
 
2.  Článek 2 - Definice 
U Definic (4) a (5) - transakce debetní a kreditní kartou - nepovažujeme za správné použití časového 
intervalu pro zúčtování (48 hodin) jako dělící hranice. Mohlo by to mít původně jistě nezamýšlené 
důsledky, např. transakce debetní kartou, uskutečněná před víkendem a zúčtovaná po víkendu, by 
mohla být automaticky transformována na kreditní transakci.  
 
Doporučujeme: Vypustit z obou definic časový limit, u definice transakce kreditní kartou doplnit, že 
kreditní karta je svázána s úvěrovým účtem klienta Definice (8) - přeshraniční platební transakce - 
obsahuje dvojí výklad tohoto pojmu, a ve svých důsledcích tak může vést k nejasnostem při stanovení 
mezibankovního poplatku a znevýhodnění domácích poskytovatelů platebních služeb obchodníkům, 
zejména v přechodném období. Příklad: jak bude v přechodném období stanoven poplatek v případě, 
že karta, vydaná v ČR, bude použita u obchodníka v ČR, který ale má např. německého acquirera?  
Bude použit výklad, že poskytovatel platebních služeb plátce a příjemce jsou v různých zemích (tedy 
přeshraniční transakce) nebo že vydavatel karty a obchodník jsou v jedné zemi (tedy domácí 
transakce). 
 
Doporučujeme: Definovat přeshraniční transakci pouze jako transakci, uskutečněnou kartou, jejíž 
vydavatel je usazen v jiném členském státě, než je prodejní místo obchodníka, u něhož byla karta 
použita. 
 
Definice  (10) - transakční poplatek účtovaný obchodníkovi - není správná neboť jednak seznam 
nákladů acquirera není kompletní a může obsahovat další položky, např. výdaje za bezpečnost a 
jednak tento poplatek nutně nemusí být  účtován za každou transakci (závisí na ekonomickém modelu 
acquirera). 
 
3.  Článek 3 - Poplatky za přeshraniční transakce 
Jak již řečeno výše v komentáři k článku 2, dojde v době přechodného období ke znevýhodnění 
domácích poskytovatelů platebních služeb obchodníkům. Regulace by měla naopak zajistit rovné 
podmínky všem poskytovatelům. Regulace může vést ke snížení konkurence, v horším případě 
monopolizaci trhu jednotkami nadnárodních poskytovatelů v oblasti akceptace karet. To může vyvolat 
i horší dostupnost služby akceptace pro určité skupiny lokálních, případně i menších mezinárodních 
obchodníků, čímž může být významně snížena konkurenceschopnost těchto důležitých skupin 
obchodníků.  
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4.  Článek 4 - Poplatky za všechny transakce 
SBK je toho názoru, že radikální omezení mezibankovních poplatků může narušit  rovnováhu mezi 
poskytovateli platebních služeb pro držitele karet a obchodníky, může vést k omezení investic do 
nových technologií a bezpečnosti a může přinést škodlivé důsledky pro kartový business jako celek a 
pro zákazníky - držitele karet - zvlášť, neboť může vést k preferenci hotovosti jako platebního 
prostředku, což je v příkrém rozporu se záměry řady členských zemí včetně ČR. Je přitom 
nepochybné, že z hlediska zájmů státu na transparentním a efektivním daňovém systému a účinném 
systému boje proti praní špinavých peněz je bezhotovostní forma placení oproti hotovosti jednoznačně 
výhodnější. SBK má rovněž vážné pochybnosti o tom, že uvažované finanční přínosy pro obchodníky 
budou přeneseny na zákazníky ve formě nižších cen. Tento dopad považujeme za neměřitelný, a tedy 
nevyhodnotitelný. Obdobný názor ostatně zastává rovněž Sdružení českých spotřebitelů (viz Tisková 
zpráva z  24.7.2013 - „Informace SČS ukazují, že zkušenosti ze zemí, kde k regulaci mezibankovních 
poplatků na národní úrovni došlo, nepřinesly spotřebiteli nic pozitivního, obchodníci ušetřili na 
poplatcích, spotřebitelům ale nic navíc nedali a o ušetřené náklady si zvýšili svůj profit“). Zavedení 
shodné výše poplatků pro všechny transakce, bez ohledu na jejich výši,  bude  mít negativní dopad na 
akceptaci transakcí nízkých hodnot, což ve svých důsledcích opět povede k preferenci hotovosti a 
negativně ovlivní investice do progresivních technologií, které jsou na tuto oblast primárně zaměřeny 
(bezkontaktní platby). Omezení regulace pouze na transakce vydané a použité v rámci čtyřstranných 
schémat povede k nerovným podmínkám na trhu a zvýhodnění ostatních poskytovatelů platebních 
služeb (viz Obecné stanovisko výše). Jednotné přechodné období dvou let pro všechny státy pro 
rozšíření platnosti na všechny (i domácí) transakce povede ke znevýhodnění států s méně rozvinutým 
kartovým trhem (viz stanovisko k Článku 17). 
 
Doporučujeme: SBK v souladu se stanoviskem Evropské bankovní federace doporučuje, aby se 
regulace v oblasti mezibankovních poplatků spíše orientovala na stanovení  obecné metodiky, která by 
správné nastavení poplatků umožnila. Tato metodika by měla brát v  úvahu rozdíly mezi typy karet a 
transakcí, respektovat lokální rozdíly, umožnit  flexibilní reakci na změny podmínek a měla by platit pro 
všechny poskytovatele platebních služeb bez rozdílu (viz. EBF_004086, Brussels, 06 September 2013) 
 
5.  Článek 5 - Zákaz obcházení podmínek 
Souhlasíme s principem. Text ale dostatečně nepopisuje, co je považováno za kompenzaci a jakým 
způsobem se bude určovat. Díky tomu může dojít k nerovným podmínkám mezi poskytovateli 
platebních služeb.  
 
6.  Článek 6 - Udělování licencí 
Podle názoru SBK není zcela jasný význam a smysl paragrafu 2 a částečně 4 („pravidla s rovnocenným 
účinkem“). 
 
7.  Článek 7 -  Oddělení schémat platebních karet od zpracovatelů 
SBK podporuje záměr zvýšit konkurenční prostředí. Domníváme se ale, že uvedené požadavky na 
separaci jsou příliš komplexní a striktní a jejich realizace přinese příliš velké nároky na investice do 
úprav infrastruktury, jejichž návratnost a efektivnost se jeví jako sporná. SBK doporučuje vyjít při 
formulování těchto principů z již existujícího návrhu, který je obsažen v materiálu EPC - SEPA Cards 
Framework (viz paragraf 3.2.3 tamtéž) 
 
8.  Článek 8 - Co-badging a výběr aplikace 
SBK podporuje existenci více platebních aplikací na jednom nosiči. Dle našich zkušeností může ale 
takovéto řešení negativně ovlivnit uživatelský komfort z pohledu koncových uživatelů (držitel karty, 
obchodník). V oblasti čipových karet existuje tato možnost v omezené míře (v rámci jednoho 
schématu) již dnes, ale z výše uvedeného důvodu není podle našich informací využívána.  
 
Co-badging je komplikován povinností splnění požadavku vizuálně odlišit jednotlivé typy karet aplikace 
(Článek 10, paragraf 4). Při větším počtu aplikací např. na čipové kartě je to prakticky nemožné. Výběr 
aplikace držitelem na platebním terminálu v rámci platební transakce zpomalí odbavení zákazníka, 
přičemž právě rychlost odbavení u pokladny je jeden ze základních požadavků obchodníků i zákazníků 
na placení kartou. Výběr aplikace držitelem je částečně v rozporu s požadavkem, aby měl obchodník 
právo motivovat držitele karty k použití aplikace, kterou preferuje (Článek 11, paragraf 1). 
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9.  Článek 9 - Zákaz používání jednotných poplatků  
SBK s tímto principem souhlasí a v ČR je již uplatňován. Zkušenosti však ukazují, že obchodníci 
preferují pravý opak - stejný poplatek za veškeré produkty. Důvod - lehká porovnatelnost 
konkurenčních nabídek různých acquirerů obchodníkem, jednodušší interní zpracování na straně 
obchodníka. Návrh nařízení ale bohužel vůbec nerespektuje současná ujednání mezi bankou a 
obchodníky a neřeší přechodné období. Ve většině případů je nyní banka s obchodníkem domluvena 
na používání stejného poplatku na všechny produkty (pro obchodníka je to jednodušší). Dle nařízení 
by ale od okamžiku účinnosti musela banka najednou změnit praxi, na kterou byl obchodník zvyklý, 
ledaže by požádal banku písemně o dodržení stávající praxe. To je zbytečná administrativa. Nařízení 
by tedy mělo obsahovat přechodné období stanovící, že pokud obchodník do určité doby nepožádá o 
unblending, bude platit stávající nastavení. Z praktického hlediska je také problém, že dle nařízení by 
jak mezibankovní poplatky, tak transakční poplatky a poplatky schémat měly být součástí smlouvy. To 
by znamenalo extrémní zátěž při navrhování změn těchto poplatků, které navíc nejsou v moci banky, a 
navíc by to nemělo příliš velký smysl (pro obchodníka je důležitější souhrnný poplatek než desítky 
poplatků, ze kterých se souhrnný poplatek skládá). Nařízení by mělo být změněno tak, aby tyto 
detailní poplatky součástí smlouvy nebyly. Vzhledem ke struktuře poplatků schémat je  prakticky 
nerealizovatelné obchodníkům dávat přehled poplatků v rozsahu specifikovaném v návrhu.. 
 
10.  Článek 10 - Povinnost přijímat všechny karty (Honour All Card Rule) 
SBK preferuje zachovat současnou úroveň jistoty provedení platby daným platebním prostředkem v ČR 
a transparentnost z pohledu držitele karty. Snížená jistota z pohledu držitele karty může vést 
k omezení využívání platební aplikace držitelem, tzn. návrat k hotovostním platbám. Shodné 
stanovisko zastává i Svaz Českých spotřebitelů (viz Tisková zpráva z  24.7.2013 - Dosud měl 
obchodník zakázáno, aby si vybíral, které karty přijímá - tj. musí akceptovat všechny, bez ohledu na 
to, jak se u nich liší mezibankovní poplatek. Nové nařízení mu takový výběr umožňuje: sám se 
rozhodne, že bude např. brát od MasterCard či Visa jen bezkontaktní karty, které mají nejnižší 
mezibankovní poplatek. Služební karty bývají dražší, možná jimi všude nezaplatíme. Podobně 
prémiovými kartami, které nám dosud umožňovaly extra služby. Zhoršit se může výše ručení banky při 
zneužití karty atd. 
 
Shrnuto: Jistota spotřebitele se navrženou regulací zhorší. Před nákupem si bude muset hlídat, zda 
svojí kartou zaplatí; anebo jich budeme nosit celý balíček. Alespoň jednu kartu snad prodejce 
akceptuje).  
 
Ustanovení paragrafu 1 a 3 tohoto článku jsou podle názoru SBK v rozporu s ustanovením Článku 8, 
neboť v praxi nebude výběr aplikace záležet na držiteli karty, ale na obchodníkovi. Problematický a 
prakticky velmi obtížně splnitelný se rovněž jeví požadavek na jednoznačnou vizuální identifikaci typů 
platebních karet a jednotlivých platebních aplikací 
 
11.  Článek 11 - Motivační pravidla 
Část ustanovení paragrafu 1 tohoto článku je podle názoru SBK v rozporu s ustanovením paragrafu 8 
(výběr aplikace - viz výše). 
 
12.  Článek 12 - Informace o jednotlivých platebních transakcích poskytované příjemci 
Technicky nelze požadované informace poskytovat na úrovni transakce, jelikož   kartová  schémata 
VISA / MasterCard  informaci  o aplikovaném mezibankovním poplatku na úrovni transakce 
neposkytují. Případná implementace tohoto opatření bude opět znamenat významné investice na 
straně acquirera i obchodníka, přičemž výsledný efekt pro obchodníka je minimálně sporný či ne zcela 
zřejmý. Z pohledu SBK je současná úroveň reportingu daná zákonem o platebním styku (Payment 
Services Directive - PSD) dostačující. Členské banky požadavky PSD dobrovolně aplikují i na 
obchodníky, na které se PSD nevztahuje. 
 
13.  Článek 17 - Vstup v platnost 
Jak již bylo uvedeno v Obecném stanovisku výše, uvedené datum platnosti se jeví jako zcela nereálné. 
Kromě náročných úprav systémů budou požadavky regulace znamenat rovněž úpravu smluvní 
dokumentace s obchodníky a pravděpodobně také s držiteli karet a tento proces bude trvat minimálně 
2 roky. Pravděpodobné jsou i požadavky na převydání karet s delší expirací (např. pět let). Jednotný 
dvouletý interval pro zavedení regulace i pro domácí transakce (viz Článek 4) nezohledňuje dostatečně 
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rozdílnou úroveň kartového trhu v jednotlivých členských státech a s tím související potřebu investic 
do jeho rozvoje. 
 
Doporučujeme:  Všechny uvedené dopady odpovědně zvážit a stanovit jednak reálný termín 
platnosti a dále pro jednotlivé členské státy individuální a dostatečně dlouhé přechodné období pro 
rozšíření platnosti i  na domácí transakce. 
 
O Sdružení pro bankovní karty 
Sdružení pro bankovní karty (dále jen SBK)  je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i 
jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, 
souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi 
z oblasti platebních karet. Více informací o SBK možno nalézt na www.bankovnikarty.cz 
 
cardmag l roman kotlán l sbk 
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NFC & CONTACTLESS 

Útraty nezkontaktními kartami za 12 měsíců vzrostly šestinásobně 
 
V České republice je v současné době 1,2 milionu bezkontaktních karet a 24 tisíc 
bezkontaktních terminálů. V Evropě nyní bezkontaktní platby akceptuje milion prodejních 
míst  
 
Praha, 10. října, 2013 - Podle posledních údajů společnosti Visa Europe bylo za posledních 

12 měsíců (srpen 2012 až červenec 2013) v Evropě uskutečněno 211 
milionů transakcí prostřednictvím bezkontaktních karet Visa. Měsíční 
útraty činily v červenci letošního 285 milionů eur, což je šestinásobek 

oproti roku loňskému. To dokládá, že spotřebitelé si již zvykli používat bezkontaktní 
platbu.  
 
Během 12 měsíců od reklamní kampaně Flow Visa, jejíž tváří byl nejrychlejší muž planety Usain Bolt, 
bylo prostřednictvím bezkontaktních karet Visa utraceno 1,8 bilionu eur s průměrnou výší platby 8,63 
eur. "Před rokem jsme zahájili bezkontaktní kampaň 2012 s cílem zvýšit povědomí 
veřejnosti o bezkontaktní technologii, o pohodlí a flexibilitě, která se výrazně projevuje v 
každodenních platbách. Jsme potěšeni, že tato technologie je v současné době tak často 
používaná po celé Evropě, neboť spotřebitelé již získali důvěru platit touto technologii 
v běžném životě. Zároveň nás těší, že do konce tohoto roku budou bezkontaktní platby 
dostupné i  v řadě dalších nových obchodů,“ uvedl Mark Austin, viceprezident a šéf divize 
bezkontaktních plateb ve společnosti Visa Europe. 
 
Bezkontaktní platby v Evropě: 
 
V červenci 2013 bylo uskutečněno 30 milionů nákupů, což představuje celkové útraty 285 milionů eur 
(ve srovnání s 6,8 miliony nákupů za 48,5 milionu eur útrat v červenci 2012) 
 
V současné době je po celé Evropě používáno 69 milionů bezkontaktních karet Visa a více než 1 milion 
bezkontaktních terminálů  
 
Průměrná hodnota nákupu bezkontaktní kartou činí v Evropě 8,63 eur 
 
Držitelé bezkontaktních karet Visa mohou v prodejních místech platit rychle a bezpečně pouhým 
mávnutím své karty nad bezkontaktní čtečku, a to za nákupy až do výše 500 Kč.  
 
Měsíční údaje z července 2013 
Meziroční údaje za srpen 2012 až červenec 2013  
 
Obchodníci akceptující bezkontaktní platby: Globus, Interspar, McDonalds, KFC, DM Drogerie, Albert, 
C&A, Costa, Starbucks, Jysk, Penny Market, Lidl, Billa, Obi, Datart, Cinema City 
 
Banky vydávající bezkontaktní karty Visa: Česká spořitelna, mBank, Citibank, GE Money  
 
Statistiky o bezkontaktních kartách na jiných trzích  
 
Slovensko 
2,1 milionu bezkontaktních nákupů v červenci 2013 (92% podíl Visa Europe) 
Průměrná hodnota nákupu na bezkontaktní kartu v červenci 2013 byla 8,62 eur 
Více než 1,6 milionu bezkontaktních karet (v červenci 2012 jen 713 000), 128% meziroční nárůst 
13065 bezkontaktních terminálů (v červenci 2012 jich bylo 6 536), 100% meziroční nárůst 
 
Polsko 
13,7 milionu bezkontaktních nákupů v červenci 2013 
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Průměrná hodnota bezkontaktního nákupu v červenci 2013 byla 6,18 eur 
Více než 10,1 milionu bezkontaktních karet (v červenci 2012 bylo 6,8 milionu), 50% meziroční nárůst 
140 000 bezkontaktních terminálů (v červenci 2012 jich bylo 75 000), 87% meziroční nárůst 
 
Velká Británie 
8,6 milionu bezkontaktních nákupů v červenci 2013 
Průměrná hodnota bezkontaktního nákupu v červenci 2013 byla 6,22 libry 
Více než 29,8 milionu bezkontaktních karet (v červenci 2012 bylo 24,7 milionu), 21% meziroční nárůst 
288 009 bezkontaktních terminálů (v červenci 2012 jich bylo 121 741), 137% meziroční nárůst 
Od prosince 2012 bylo přes 4 miliony bezkontaktních transakcí Visa provedeno v londýnských 
autobusech  
 
O asociaci Visa Europe 
 
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské 
banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 36 zemích Evropy. Visa Europe vyvíjí nejmodernější 
technologie a vytváří infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, 
podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování 
výše poplatků pro držitele karet a obchodníky. Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a 
zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek 
jejích investic je znovu reinvestován do podnikání podniku a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a 
rezerv. Za posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do nových technologií a 
infrastruktury. V Evropě nyní existuje 470 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro je 
utraceno právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do 
prosince loňského roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion Euro. Roční útraty 
prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld). 
 
Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, 
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit 
bezchybné globální platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže Visa rychle a 
pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů - držitelů karet i 
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise tj. vytvoření skutečného 
vnitřního platebního trhu. 

cardmag l foto cardmag 
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Mobilní a bezpečné: Volkswagen Bank a Visa představují bezkontaktní 
platby prostřednictvím chytrých telefonů 
 
Braunschweig / Frankfurt nad Mohanem, 18. září 2013 - Jako jedna z prvních bank 

v Německu nabízí Volkswagen Bank od září 2013 ve spolupráci s asociací 
Visa Europe řešení pro mobilní platby. V první testovací fázi bude 500 
klientů Volkswagen Bank každý den provádět mobilní platby s pomocí 

iPhonu. Během této pilotní fáze je nová technologie dostupná výhradně pro iPhone 4/4S a 
5. Od roku 2014 budou mobilní platby k dispozici i pro uživatele chytrých telefonů 
s operačním systémem Android.  
 
Proces byl v uplynulých měsících důkladně prověřován, aby se dokonale přizpůsobily všechny 
hardwarové i softwarové prvky. Realizace mobilních plateb je součástí mobilní strategie banky 
Volkswagen. Mobilní platby jsou bezpečné a pohodlné, založené na sofistikované technologii: zákazník 
si aktivuje platební aplikaci a telefon krátce přidrží v blízkosti terminálu. Zpracování platby trvá méně 
než sekundu. Uživatel si může v aplikaci zvolit, zda chce prostřednictvím kódu autorizovat všechny 
platby nebo jen částky přesahující 25 eur. Po technické stránce zpracování zajišťuje iCarte - plastový 
rámeček, který se připevní na iPhone a obsahuje všechny relevantní informace ohledně plateb a NFC 
anténu (Near Field Communication - bezdrátová komunikace mezi přístroji na krátké vzdálenosti). 
Ottmar Bloching, generální ředitel Visa Europe v Německu vidí v této spolupráci velký potenciál: 
„Budoucnost plateb je bezkontaktní a mobilní. Chytré telefony jsou čím dál oblíbenější a 
budou se přirozeně používat jako prostředek k placení. Jak ukazuje projekt s Volkswagen 
Bank, nabízíme našim členům službu, kterou si přejí, aby mohli uspokojit zájem svých 
zákazníků.“ 

 

Asociace Visa Europe a společnost Vodafone spouštějí ve Španělsku 
mobilní platby  
 
Zákazníci Vodafone ve Španělsku mohou od letošního podzimu začít používat mobilní 
službu Vodafone SmartPass, kterou poskytne asociace Visa Europe. Tento krok 
představuje zahájení celosvětové dohody o partnerství, kterou Visa Europe v loňském 
roce uzavřela s Vodafone Group. 
 
Uživatelé budou moci tuto službu využít na svých telefonech na více než čtvrt milionu míst ve 
Španělsku. Zakoupení jízdenky na vlak, časopisu, kávy nebo i zboží ve vyšších hodnotách tak pro ně 
bude mnohem snazší. Tato služba také dává uživateli možnost převést peníze jinému SmartPass 
uživateli, pokud zná jeho mobilní číslo.  Španělští zákazníci Vodafonu, kteří vlastní mobilní telefony 
s technologií NFC, si mohou jednoduše stáhnout aplikaci Vodafone SmartPass, která obsahuje virtuální 
předplacenou kartu Visa, s níž mohou provádět platby. Zákazníci Vodafonu, jejichž mobil službou NFC 
nedisponuje, mohou zažádat o NFC nálepku, kterou si ke svému telefonu připojí a díky níž mohou 
mobilní platby Visa či převody peněz také používat. 
 
Iñaki Cabrera, vedoucí mCommerce Vodafone Španělsko, uvedl: "Vodafone SmartPass 
představuje další revoluční krok ve světě mobilů. Našim zákazníkům 
přináší skutečnou jednoduchost, bezpečnost, rychlost a pohodlí při 
každodenních transakcích, které díky službě Vodafone a Visa provádějí 
přímo na svém mobilním telefonu.  Naším dlouhodobým cílem je, aby již 
zákazníci nemuseli používat klasické  peněženky s mincemi a 
bankovkami." 
 

Sandra Alzetta, vedoucí oddělení Mobile společnosti Visa Europe, dodala: "Jsme 
potěšeni, že ve Španělsku můžeme spustit bezkontaktní mobilní platby s 
Vodafonem jako vůbec první v Evropě. Zákazníci Vodafonu nyní budou 

moci provádět bezkontaktní mobilní platby  na 250 000 bezkontaktních terminálech v 
zemi a přes milion terminálech po celé Evropě." 
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KARTY V ČÍSLECH 
Praha, 4.11.2013 - SBK vydává pravidelnou zprávu o stavu a vývoji kartového odvětví 
v ČR. Zveřejněná čísla k 30. září 2013 ukazují vývoj ve třetím čtvrtletí 2013. Čtenářům 
magazínu cardmag přinášíme několik základních údajů; více naleznete v části media 
servis na webu bankovnikarty.cz 
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Společnost Visa Europe ocenila české banky 

Praha, 18. října 2013 - Společnost Visa Europe udělila historicky první ceny 
Visa Awards českým bankám. Prestižní ocenění převzali z rukou Marcela 
Gajdoše, regionálního manažera Visa Europe pro Českou a Slovenskou 
republiku, zástupci tří českých bankovních institucí - České spořitelny, ČSOB a Komerční 
banky. 
 
„Rozhodli jsme se v rámci České republiky ocenit skvělé výsledky a úspěchy našich 
partnerů – českých bank, se kterými zde dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme. Dobře 
si uvědomujeme, kolik práce,  úsilí a nadšení se za dosaženými výsledky skrývá. 
Především díky nejrůznějším iniciativám a otevřenému přístupu v oblasti karetních 
produktů a inovací je Visa Europe lídrem na českém trhu platebních karet. Krůček po 
krůčku se nám společnými silami daří naplňovat strategii přechodu z hotovostní 
společnosti na bezhotovostní“, řekl k udílení cen Marcel Gajdoš.  
 
Kategorie a vítězové 
 
Nejlepší banka v zavádění inovací: ČSOB 
ČSOB  jako první banka uvedla se společností Visa Europe na tuzemský trh řešení mobilních terminálů. 
 
Nejlepší banka vydávající karty Visa: Česká spořitelna  
Česká spořitelna letos úspěšně vydala přes milion bezkontaktních karet Visa. 
 
Nejlepší banka přijímající karty Visa: Komerční banka  
Komerční banka svým aktivním přístupem k SME obchodníkům výrazně rozšířila akceptační sít 
platebních karet v České republice.  

Zleva: Marcel Gajdoš (Visa Europe) s cenou za inovace, která byla udělena ČSOB, Marie Hešnaurová (Česká spořitelna), Sirus Zafar a Pavel Filipi (Komerční banka) 

MARKETING 
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MasterCard a Parkeon oznamují globální partnerství, které obchodníkům 
umožní prezentovat své nabídky přímo na ulici. Přelomové spojenectví 
promění pouliční parkování v maloobchodní nákup 
 
Praha, 3. října 2013 - Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a 

bezpečných platbách dnes oznámila, že uzavřela exkluzivní globální 
partnerství s největším světovým poskytovatelem parkovacích služeb, 
společností Parkeon. Ta nakupujícím umožní využívat nabídek a věrnostních 
programů místních obchodníků prostřednictvím své mezinárodní sítě 
inteligentních parkovacích terminálů (jak tato služba funguje, si můžete 

prohlédnout na tomto krátkém videu na YouTube). 

Jedinečné kupónové řešení vyvinuté společností MasterCard lokálním maloobchodníkům umožní 
doručovat informace o aktuálních nabídkách kupujícím při placení parkovného. Tento nový proces 
mění přístup k nakupování a jeho cílem je přinést nakupujícím správné odměny v pravý čas a na 
pravém místě. Místním firmám tento nový digitální prodejní kanál umožní cíleně a přesně upozornit na 
relevantní a vhodné nabídky. Tento systém je první svého druhu a na rozdíl od ostatních věrnostních 
programů nevyžaduje složité přihlašování ani instalaci aplikací do chytrých telefonů. Funguje rychle a 
snadno a je dostupný každému. 
 
Pilotní provoz programu bude spuštěn v obchodním centru Rockville Center v New Yorku dne 7. října, 
kdy bude kupónová platforma MasterCard poprvé integrována do stávajících terminálů společnosti 
Parkeon. V současné době se plánuje celoplošné zavedení řešení pro maloobchodní nabídky v Evropě 
a USA na začátek roku 2014. 
 
„Způsob nakupování se mění a nakupující dnes chtějí mít pocit, že se jim dostává toho 
nejlepšího a nejosobnějšího přístupu. Díky spojení globální sítě, dat a technologického 
zázemí společnosti MasterCard s celosvětovou distribuční infrastrukturou společnosti 
Parkeon dnes můžete začít nakupovat už v okamžiku, kdy vystoupíte z auta. Společnost 
MasterCard má příležitost umožnit nakupujícím zcela nový a neotřelý přístup k interakci 
s obchodníky, protože jim poskytuje řešení, která jsou přínosná pro nakupující i 
obchodníky. Díky našemu partnerství se společností Parkeon můžeme nadále klást na 
první místo zákazníka, protože vytváříme produkty a zážitky, které jsou na míru 
přizpůsobené lokálním zákazníkům a z jejich hlediska i smysluplné,“ říká Hany Fam, 
prezident společnosti MasterCard pro globální strategické aliance. 
 
„Správa parkovacích terminálů se vyvíjí - z oboru, pro který jsou typické transakce 

v malých částkách a velká závislost na hotovosti, se stává odvětví 
schopné přinášet velké obchodní výhody podnikům i odměny 
zákazníkům. Takto rozsáhlé partnerství je zatím poslední inovací 
v oboru pouličního parkování, díky níž budeme schopni nejen 

vyhovět stále náročnějším požadavkům spotřebitelů, ale i pozitivně ovlivnit firmy ve 
3 000 městech na celém světě, v nichž v současné době působíme,“ doplňuje Stéphane 
Roques, ředitel divize parkování společnosti Parkeon. 
 
Toto globální partnerství staví na dosavadní úspěšné spolupráci obou společností při propagaci 
přechodu od hotovosti na bezkontaktní platby mezi spotřebiteli. Výsledkem dosavadního působení 
v tomto smyslu je nárůst využívání elektronických platebních terminálů společnosti Parkeon v 50 
zemích o 27 % za poslední rok. Dnešní oznámení představuje další krok na cestě k lepšímu 
nakupování a k přeměně parkovacích terminálů z prostých nástrojů pro zpracování plateb parkovného 
na interaktivní terminály, které lokálním obchodníkům umožní poskytovat řadu služeb. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy  
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Společnost Visa Europe rozšiřuje ve Francii své portfolio o karty Visa 
Business 
 
Na nedávné tiskové konferenci představila společnost Visa Europe Francie svůj plán na podporu 

profesionálů v oblasti obchodu a podnikání prostřednictvím karet Visa Business. 
Podle této platební asociace dosáhly transakce uskutečněné mezi firmami bez použití 
bankovní karty částky 3 000 miliard eur, z čehož 389 miliard připadá na Francii. Tyto 

údaje dokládají, že francouzský trh vykazuje značný rozvojový potenciál pro firemní karty.  
 
V současné době se nejvyšší vedení francouzských společností i nadále zdráhají používat profesionální 
platební karty. Studie ukázaly, že ředitelé a nejvýše postavení manažeři  upřednostňují spíše platební 
šeky. Pouze 18 procent z nich využívá bankovní karty sloužící k úhradě firemních výdajů. Visa Europe 
se snaží najít způsoby, jak snížit překážky bránící širšímu použití profesionálních karet.  
 
"V rámci postupného rozšiřování míst, která přijímají platební karty, nyní nabízíme nová a 
praktická platební řešení určené profesionálům. Například nárůst e-commerce a rozvoj 
mobilních plateb zvýší míru přijetí plateb kartou," uvedl Emmanuel Robert z Visa Europe. 
 
Asociace Visa Inc. a její produkty, služby a sítě, strategická partnerství a programy finanční 
gramotnosti pomáhají milionům lidí na světě, kteří jsou jinak ohroženi omezeným přístupem 
k finančním službám, aby těchto služeb mohli využívat, a tedy bezpečně a pohodlně posílat, ukládat a 
přijímat peníze. 
 
V současnosti má 2,5 miliardy dospělých nedostatečný přístup k formálním finančním službám 1 jako 
je spoření, provádění plateb, kreditní služby či pojištění. Lidé stižení takovou finanční vyloučeností jsou 
dennodenně nuceni využívat nákladných, nebezpečných a nepraktických hotovostních finančních 
služeb. Omezený přístup k formálním finančním službám současně snižuje schopnost domácností 
připravit se na finanční otřesy, což často vede k obtížným rozhodnutím – zda zaplatit dítěti školné, 
očkování nebo nakoupit potraviny – a ta často roztáčejí kolotoč chudoby. 
 
Proto je nabízení bezpečných a spolehlivých finančních služeb miliardám finančně vyloučených osob 
společným cílem státního sektoru, nevládních organizací i privátní sféry – včetně asociace Visa. Visa 
hraje v podporování finanční inkluze významnou roli. Prostřednictvím našich produktů, služeb a sítí 
umožňujeme elektronický tok peněz, a tak zajišťujeme pohodlnější, rozšířenější a efektivnější finanční 
služby. Své odborné znalosti týkající se plateb sdílíme s vládními institucemi i dalšími odvětvími a 
spolupracujeme s předními nevládními organizacemi na podpoře programů široké finanční inkluze. 
Navíc po celém světě realizujeme programy finanční gramotnosti. 
 
Finanční inkluze může přinést jedincům, státům i globální ekonomice výrazné změny, například: 
 
Jednotlivci: Zbavit se finančního vyčlenění znamená, že můžete efektivněji pracovat s každodenním 
využitím finančních zdrojů, máte možnost bezpečněji, důstojněji a pohodlněji posílat a přijímat platby 
nebo splácet účty. Přístup k těmto službám pomáhá domácnostem vytvořit si základy pro to, aby se 
jim podařilo vymanit z chudoby, protože získají nástroje potřebné k tomu, aby mohli spořit, připravit 
se na nečekané výdaje a dosáhnout stabilnějšího finančního života. 
 
Vlády: Vyšší míra finanční inkluze zvyšuje ekonomickou účast občanů, což přispívá ke stabilnější 
společnosti.  
 
Ekonomika: Finanční inkluze znamená, že se více peněz, které by jinak zůstaly ukryté pod matrací, 
dostane do oficiální ekonomiky, vytvářejí se nové příležitosti k investování a stimuluje se hospodářský 
růst. 
 
Pomáháme do finančního systému zapojit více lidí. Finanční inkluzi urychlujeme pomocí našich 
produktů, služeb, sítě, odborných znalostí, strategických filantropických partnerství a kvalitních 
programů finanční gramotnosti. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              50                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              51                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              52                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              53                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

Visa Europe podporuje mobilní platby ILQ 
 
Praha, 21. října 2013 - Asociace Visa Europe, jež je s necelými 6 miliony karet lídrem na 

českém trhu, podpořila nový platební nástroj, který spotřebitelům výrazně 
usnadní život. Majitelé platebních karet a současně chytrých mobilních 
telefonů mohou nyní začít platit ještě snadněji, a to přes ’platební kartu v 

mobilním telefonu’. Nový platební nástroj s názvem ILQ nabízí česká společnost Red Eggs, 
s.r.o. 
 
“Pro uskutečnění první platby kartou v mobilním telefonu stačí mít chytrý telefon a 
platební kartu Visa. To je vše, co uživatel potřebuje k bleskovému zaplacení u obchodníka, 
uhrazení papírové faktury nebo třeba poplatku za parkování, možností je celá řada,” 
vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku. 
 
Asociace Visa Europe se spolu se českou společností Red Eggs, s.r.o., která nový platební nástroj 
nabízí a vyvíjí, dohodla na sloganu “ILQ works with Visa”. Na vývoji zabezpečení ILQ se podílel i přední 
český kryptolog Vlastimil Klíma.  
 
“Na rozdíl od ostatních platebních metod je ILQ uživatelsky naprosto jednoduché, 
nevyžaduje žádný speciální hardware, žádnou instalaci proprietární aplikace, registraci 
ani nutnost stát se uživatelem konkrétní banky. I sebelepší technologie je ovšem 
bezvýznamná, pokud nemá obchodní partnery, není bezpečná ani uživatelsky přitažlivá.,” 
dodává CEO Red Eggs, s.r.o. Pepe Rafaj.  
 
Rostoucí zájem Čechů o používání platebních karet při nákupu zboží a služeb běžné spotřeby dokládá 
celkový počet užívaných karet Visa. Ten na konci září roku 2012 činil v tuzemsku 5,622 milionu. 
Situace za posledních pět let potvrdila, že nahrazování plateb v hotovosti kartou se výrazně zrychlilo. 
Celkové útraty karet Visa se od té doby více než zdvojnásobily - od 10 miliard euro v roce 2005 až na 
23,7 miliard euro v loňském roce. Loni se uskutečnilo více než 183 milionů transakcí na prodejních 
místech (POS) po celé České republice, což představuje meziroční nárůst více než 14,82%. U 
obchodníků bylo kartami Visa utraceno více než 6,6 miliardy euro. To znamená nárůst o 13,88%. 
 
O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské 
banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 36 zemích Evropy. Visa Europe vyvíjí nejmodernější 
technologie a vytváří infrastrukturu umožňující elektronické platby milionům evropských zákazníků, 
podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za vydávání karet, registraci prodejců a stanovování 
výše poplatků pro držitele karet a obchodníky. Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a 
zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek 
jejích investic je znovu reinvestován do podnikání podniku a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a 
rezerv. Za posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do nových technologií a 
infrastruktury.  
 
V Evropě nyní existuje 470 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro je utraceno právě touto 
kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do prosince loňského roku 
byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion Euro. Roční útraty prostřednictvím online nakupování 
se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld). Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. 
Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci 
Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit bezchybné globální platby Visa. Jakožto specializovaný 
evropský platební systém dokáže Visa rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských 
bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské 
komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu. Více informací naleznete zde: 
www.visaeurope.com 

TECHNOLOGIE 
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O projektu ILQ / O společnosti Red Eggs s.r.o. 
 
ILQ je mobilní platební nástroj, ’platební karta v mobilním telefonu’, nabízená společností Red Eggs, 
s.r.o. Pro platby lze použít jakoukoliv platební kartu. Společnost sdružuje odborníky z oblasti 
bankovních informačních systémů, platebních systémů a nových obchodních modelů, kteří se podíleli 
na vývoji první elektronické platební peněženky v Evropě nazvané I LIKE Q (ILQ). Red Eggs s.r.o. je 
společnost založená česko-americkou investorkou Stanou Kimball. Red Eggs bude postupně 
zveřejňovat nové obchodní modely využívající platební metody ILQ. ILQ bude částečně otevřené 
řešení pro externí vývojáře, stejně jako pro další obchodní modely a jejich investory. ILQ se bude také 
zaměřovat na podporu placení v komunitách a sociálních sítích. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
 
 

 
WIRED jako první testuje ‘nakupování přímo v obsahu’ přes MasterCard 
ShopThis! 
 
Praha, 9. října 2013 - MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a 
bezpečných platbách, přináší inovaci, která spotřebitelům nabídne nový 
způsob digitálního nakupování. ShopThis! s MasterPass™ je navrženo tak, aby 
čtenářům umožnilo objevovat a nakupovat zboží z reklamních a redakčních 
stránek jejich oblíbených titulů, aniž by opustili danou stránku.   
 
„Čím více si spotřebitelé osvojují digitální životní styl, mění se i jejich způsob nakupování 
a placení. Dnešní spotřebitel by neměl být nucen přemýšlet o nákupním procesu. Když vidí 
něco, co by chtěl, měl by mít možnost to hned získat,“ říká Garry Lyons, ředitel oddělení 
inovací společnosti MasterCard. „Díky ShopThis! s MasterPass se tento styl nakupování stává realitou. 
Vidíte produkt, kliknutím ho vložíte do vašeho nákupního košíku, a zaplatíte - snadno a bezpečně,“ 
dodává Garry Lyons. 
 
Magazín WIRED, společnosti Condé Nast, v listopadovém vydání pro tablety s iOS dostupném od 15. 
října, nabídne svým čtenářům jako první ShopThis! s technologií MasterPass. Zatímco si spotřebitelé 
budou pročítat stránky WIRED na svém iPadu, budou si moci vybrat zboží dostupné k prodeji přes 
stránky podporující ShopThis!, které budou plné produktů z nabídky Rakuten.com Shopping, prvního 
oficiálního obchodního partnera. Odsud je zboží vloženo do jednoho nákupního košíku, což přinese 
efektivnější a jednoduší zaplacení.   
 
„ShopThis! s technologií MasterPass nám umožňuje experimentovat s tím, jak se může 
čtenář dostat od objevení produktu k jeho koupi, bez toho, aniž by musel opustit stránku, 
na které se právě nachází,“ řekl Howard Mittman, viceprezident a vydavatel WIRED. „Naším 
cílem je přinést novou možnost digitálního nakupování,“ doplňuje Mittman.  
 
ShopThis! s MasterPass je jedním z mnoha produktů aktuálně vytvářených v laboratořích společnosti 
MasterCard - MasterCard Labs, inovačním centru a divizi pro výzkum a vývoj. Pro více informací o 
ShopThis! navštivte http://newsroom.mastercard.com/. Pro vyzkoušení ShopThis! s technologií 
MasterPass ve WIRED by současní odběratelé s iOS měli otevřít listopadové číslo na tabletu. Noví 
čtenáři WIRED by si pro vyzkoušení ShopThis! s MasterPass měli stáhnout aplikaci WIRED do svých 
tabletů s iOS.    
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Bezobslužné platební systémy si razí cestu Českem 
 
Pokud patříte mezi řidiče, určitě znáte ten pocit, kdy při odjezdu z placeného parkoviště hledáte 

správnou částku na zaplacení, čas utíká a za vámi se vytváří kolona nervózně 
čekajících aut. Možným řešením je mít v autě neustále přichystanou pěknou 
hromádku mincí. Ne tak ale v Brně, kde byl v areálu kanceláří Spielberk Office 
Park před několika týdny nainstalován bezobslužný parkovací automat 

přijímající klasické i bezkontaktní platební karty. Řidičům ulehčuje život zatím jako jediný v Česku, ale 
již brzy nebude sám. Dodavatelé této technologie, společnosti CROSS Zlín, Global Payments Europe a 
SoNet potvrzují rostoucí zájem provozovatelů o bezobslužné systémy. 
 
Stačí jedno pípnutí bezkontaktní kartou a je zaplaceno 
 
Platba kartou je podle statistik rychlejší než platba hotovostí, a to i v případě 
standardní karty se zadáváním PIN. Platba bezkontaktní kartou je ještě 
výrazně rychlejší, trvá obvykle jen dvě až tři vteřiny. Pokud uvážíme masové 
rozšíření karet (v peněžence je máme téměř všichni) a cenovou dostupnost 
platebních terminálů, pak vše nahrává tomu, aby obchodníci využili moderní 
technologie ve svůj prospěch. Hlavními výhodami plateb kartou jsou omezení 
manipulace s hotovostí, zrychlení odbavení zákazníků a zvýšení jejich pohodlí. 
Bezhotovostní platební terminály své využití najdou nejen v parkovacích 
automatech, ale i v ostatních samoobslužných systémech, jako jsou např. 
automaty na jízdenky, bezobslužné stojany na čerpacích stanicích (Globus) 
nebo kiosky pro platbu poplatků na úřadech a v nemocnicích (Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze). 
 
Snadný servis a bezpečnost 
 
Průměrná výše platby na bezobslužných terminálech se pohybuje poměrně nízko. Stejně jako u 
bezkontaktních či mobilních plateb je proto klíčem k masovějšímu rozšíření vhodné nastavení 

poplatků, které musí obchodníkovi zaručit návratnost jeho 
investice. Další provozní náklady jsou však již minimální a pro 
obchodníka nepředstavují významnou zátěž. Platební terminály 
jsou stavěny na bezúdržbový provoz a jsou mimořádně odolné 
jak proti vandalismu, tak vůči nepříznivým venkovním 
podmínkám. Odpovídají nejvyšším bezpečnostním standardům 
PCI PED a jejich design umožňuje vysokou variabilitu použití. 
Ať už jsou instalovány kdekoli, vždy je kladen vysoký důraz na 
spolehlivost, nepřetržitý provoz a stabilitu systému. 
Bezobslužné systémy CROSS Zlín, Global Payments Europe a 
SoNet tak představují ideální způsob, jak prospěšně využít 

trend přesunu společnosti k bezhotovostním platbám. 
 
Popisky k obrázkům: Součástí pokladny je čtečka kontaktních i bezkontaktních karet a PIN Pad 
s displejem pro zadávání PIN; Pokladna Cross APTL 
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Nejpopulárnější je bezkontaktní placení v supermarketech a veřejné 
dopravě, ukázal průzkum MasterCard 
 
Praha, 14. října 2013 - Téměř tři čtvrtiny majitelů či potenciálních uživatelů 

bezkontaktních platebních karet by uvítaly možnost platit bezkontaktně v 
obchodech s potravinami a supermarketech. Na druhém místě se v tomto 
žebříčku popularity umístila veřejná hromadná doprava, platit bezkontaktně 
by v ní mělo zájem 59 % lidí. Ukázal na to průzkum společnosti MasterCard, 
jedničky v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. 

 
Průzkum MasterIndex také ukázal, že mezi další místa s výborným potenciálem pro zavedení 
bezkontaktního placení patří pohostinství, bary, kavárny a restaurace s rychlým občerstvením, kde by 
ho využívalo 57 % respondentů. Rychlejší a pohodlnější placení by 53 % lidí uvítalo také na 
benzinových stanicích. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Kde byste chtěli mít možnost platit bezkontaktně? V procentech %, zdroj: průzkum MasterIndex společnosti GfK, říjen 2012, n=430 
 
 
"Přáním uživatelů našich platebních karet se systematicky snažíme vyjít vstříc. 
Bezkontaktní placení ve veřejné dopravě jsme v České republice již úspěšně zavedli v 
Liberci, projekt je velmi populární i na Slovensku a v sousedních zemích," říká Miroslav 
Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. "V případě, že si 
naši zákazníci budou žádat rozšíření možností pro placení kartami MasterCard, jsme 
připraveni tyto projekty podpořit," dodává. 
 
Obyvatelé Liberce mohou využívat výhod bezkontaktního placení ve veřejné dopravě již od roku 2012. 
Multifunkční platební karta Citi Opuscard jim slouží nejen jako průkaz v MHD, ale také jako průkazka 
do knihovny a mohou s ní využívat i výhod slevových programů. Ve slovenském hlavním městě zase 
lidé využívají Bratislavské městské karty, která tam úspěšně funguje již třetím rokem. Kromě vyřešení 
starostí s placením u obchodníků, jízdným a průkazem do knihovny přináší obyvatelům Bratislavy i 
slevy do muzeí, galerií, zoo a u mnoha komerčních partnerů. 
 
Bezkontaktní placení mobilním telefonem 
Průzkum MasterIndex také zjistil, že nadpoloviční většina respondentů by měla zájem o zabudování 
bezkontaktní technologie do svých mobilních telefonů a klasických platebních karet. Pro tuto možnost 
se shodně vyjádřilo 55 % dotazovaných. Pětina lidí (21 %) by uvítala možnost mít bezkontaktní kartu 
např. na přívěšku na klíče. 
 
 

ANALÝZY 
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Graf 2: Který z objektů považujete pro vás za vhodný pro zabudování bezkontaktní technologie? V procentech %,  

zdroj: průzkum MasterIndex společnosti GfK, říjen 2012, báze N=500 

 
"Bezkontaktní karty MasterCard mají buď podobu klasických plastových karet, ale 
nabízíme je i v podobě samolepky nebo přívěšku na klíče. Jejich majitelé si tak nikdy 
nezapomenou peníze pro drobné nákupy, protože pro tyto účely mají bezkontaktní kartu 
u předmětů, které nosí neustále při sobě," doplňuje Richard Walitza, ředitel pro rozvoj 
mobilních plateb a inovací MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              58                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

 
Praha/Doksy, 3.října 2013 - Již tradičně se uskutečnila v prostorách hotelu Port v Doksech u Máchova 

jezera dvoudenní česko-slovenská konference specialistů z odvětví platebních 
karet zaměřených na bezpečnost a chargeback. Téměř 100 účastníků konference 
mělo možnost diskutovat o nejnovějších trendech v oblastech podvodů karetních 
transakcí a transakcí prováděných mobilními telefony. Mezi účastníky konference 

zavítali i zástupci platebních systémů MasterCard a Visa. Pořadatelem konference bylo Sdružení pro 
bankovní karty - SBK za podpory společnosti MasterCard Europe a asociace Visa Europe. Mediálním 
partnerem konference byl magazín cardmag. Příští setkání je plánované na 14. - 15.5.2014. 
 
cardmag l roman kotlán l  foto a grafika cardmag 
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Bezpečnější online platby: Unicredit Bank opatřila veškeré karty Visa 
bezpečnostním systémem 3D Secure 
 
Praha, 21. října 2013 - UniCredit Bank zavedla na všech vydaných platebních kartách Visa 

jednu z nejbezpečnějších forem platby kartou na internetu. Zabezpečení 
3DSecure ochrání platební kartu při online nakupování dodatečným 
potvrzením každé transakce unikátním autorizačním kódem, který klient 

obdrží zdarma na svůj mobilní telefon.   
 
Službu, kterou UniCredit Bank nabízí, si může držitel karty Visa zdarma aktivovat registrací čísla 
mobilního telefonu ke své platební kartě vydané touto bankou. K zajištění ochrany prostřednictvím 
3DSecure není nutné platební kartu měnit, stačí zaregistrovat číslo svého mobilního telefonu na 
kterékoliv pobočce UniCredit Bank, nebo prostřednictvím klientské linky 800 122 221. 
 
Technologie 3DSecure představuje moderní zabezpečení plateb kartou na internetu. K potvrzení platby 
je nutné zadat unikátní autorizační kód, který držitel karty obdrží na  svůj mobilní telefon 
prostřednictvím bezplatné SMS zprávy. Hlavním kladem tohoto bezpečnostního prvku je skutečnost, že 
obchodník nevidí zadávané údaje o kartě, tj. číslo karty, CVV/CVC kód a datum platnosti karty. 
 
Samotné placení kartou není zavedením technologie 3DSecure nijak omezeno. Platby prostřednictvím 
3DSecure jsou akceptovány všemi seriózními obchodníky, neboť je považují za přínosné pro zlepšení 
bezpečnosti vlastního podnikání. V České republice to platí o naprosté většině internetových obchodů, 
které jsou, stejně jako některé kamenné obchody, snadno rozpoznatelné - jsou  viditelně označeny 
logem „Verified by Visa“.  
 
„Se zabezpečením online transakcí prostřednictvím 3DSecure, které je podporováno ve 
většině internetových obchodů v České republice, by se placení po internetu mohlo stát 
běžnou záležitostí u všech generací. Zároveň je eliminováno riziko zneužití platební karty 
vzhledem k tomu, že citlivé údaje nejsou sdíleny s obchodníkem“, uvádí  Darek Filip, 
ředitel Household Financing, UniCredit Bank.  
 
„Jsme potěšeni, že UniCredit Bank implementuje bezpečnostní systém 3DSecure na naše 
platební karty. Tato technologie je už po několik let oblíbená v oblasti přijímání karet u e-
commerce obchodníků. Například v Británii tuto technologii poskytuje většina obchodníků 
a bank. V současnosti poskytuje službu 3DSecure více než 300 tisíc obchodníků po celé 
Evropě, kde každá třetí transakce byla uskutečněna právě touto službou. Z hlediska 
objemu bylo tímto systémem ověřeno každé čtvrté euro utracené v online obchodu. Díky 
této skutečnosti se meziročně snížil počet podvodných transakcí o 0,02%“, sdělil Marcel 
Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku. 
 
Technologie 3DSecure umožňuje provést autorizaci držitele karty v okamžiku nákupu, a proto snižuje 
riziko podvodu a zároveň výrazně přispívá ke snížení nákladů spojených s podvodnými transakcemi. 
Pro obchodníky nabízí 3DSecure ochranu proti neoprávněnému zúčtování bez souhlasu majitele karty - 
tzv. chargeback. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 

PCI DSS - nová verze k dispozici od listopadu 2013 
 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) jsou globálně platné bezpečnostní 

požadavky zaměřené na bezpečnost dat v oblasti odvětví platebních karet. 
Jejich vydávání, aktualizaci, výklad, jakož i vytváření prostředí a 
předpokladů pro jejich realizaci, zajišťuje Rada pro bezpečnostní standardy 

(PCI Security Standards Council - PCI SSC). Rada byla založena v r. 2006 velkými kartovými schématy 
(American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide a Visa Inc.). 
V současnosti participuje na činnosti Rady více než 700 společností reprezentujících banky, procesory, 
dodavatele technologií a i obchodníky. Kromě oblasti bezpečnosti dat se Rada věnuje i bezpečnosti 
HW a SW. Bezpečnostní požadavky jsou nyní aktualizovány ve 3-letých cyklech. V listopadu 2013 je 
vydávána nová verze PCI DSS, verze 3.0. Tato verze přináší určité změny, resp. doplnění dosud platné 
verze 2.0. 



 
 

 

cardmag no 4.2013                                                                                              60                                                                                           © listopad 2013         

 

 

 

Navrhované úpravy zahrnují 
 
Doporučení přístupu k PCI DSS jako k běžné součásti podnikatelských aktivit včetně uvedení nejlepších 
přístupů k zajištění a udržení shody s těmito požadavky  
 
Zabudování bezpečností politiky a odpovídajících bezpečnostních provozních procedur do 
každého požadavku PCI DSS 
 
Úpravy návodu k zajištění všech PCI DSS požadavků v souladu s jejich vysvětlením 
v odpovídajících materiálech 
 
Zvýšení flexibility a vzdělání v oblasti používání hesel (s ohledem na jejich sílu a 
komplexnost) 
 
Nové požadavky (resp. sub-požadavky) zaměřené na bezpečnost POS terminálů 
 
Více požadavků orientovaných na penetrační testy a posuzování segmentace 
 
Zaměření se na data držitelů karet uložených v paměťových médiích 
 
Zlepšení testovacích procedur k posouzení zajištění shody s každým požadavkem na 
předpokládané úrovni 
 
Rozšíření bezpečnostních požadavků na vývoj SW pro jeho dodavatele platebních aplikací 
i o modelování hrozeb  
 
Datum vydání verze 3.0. by mělo být 7.11.2013 s tím, že účinnost by měla nabýt od 1.1.2014. Dobrou 
zprávou je, že až do konce roku 2014 lze pracovat a zůstává v účinnosti i současná verze 2.0. Celý rok 
2014 je považován za přechodné období, které by mělo být využito k seznámení se s úpravami a 
k realizaci opatření k zabezpečení shody s nimi. 
 
Aktuální informace je možné získat na www.pcisecuritystandards.org, příp. u společnosti 
BELLPRO, s.r.o., konzultanta pro akceptace platebních karet včetně bezpečnostní problematiky 
(www.bellpro.cz). 
 
cardmag l bellpro 
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Paul Klee v Tate Modern 
 
“Barva se mne zmocnila; už se za ní nemusím honit, vím, že mě drží navždycky. Barva a já jsme 
jedno, jsem malíř.“ 

 
Londýn, září 2013 - V londýnské galerii Tate Modern je od 16.102013 do 9.3.2014 k vidění zásadní expozice 
jednoho z největších moderních malířú, grafiků a ilustrátorů 20. století - Paula Klee. 
 
Paul Klee (1879 - 1940) studoval v Bernu, později na akademii umění v Mnichově a 
dlouho váhal mezi hudbou a malířstvím. V Mnichově se seznámil s V. Kandinským a s 
dalšími členy skupiny Der Blaue Reiter (Modrý jezdec). Roku 1914 navštívil Tunis, který 
ho okouzlil barevností. 
 
Po první světové válce, v níž Klee jako voják maskoval letadla, vytvořil spolu s 
Kandinským, Javlenským a dalšími skupinu "Modrá čtyřka" a 1924 společně vystavovali v 
USA. Od dvacátých let vyučoval na Bauhausu v Dessau a od roku 1931 na akademii v 
Düsseldorfu. Roku 1933 byl nacisty označen za zvrhlého umělce, jeho obrazy se nesměly 
vystavovat a Klee musel uprchnout do Švýcarska. Jeho obrazy, kresby a grafiky jsou dnes 
ozdobou velkých galerií a v Bernu je Muzeum Paula Klee. 
 
“Ačkoli Klee viděl své umění jako proces spontánní kreativity a přirozeného růstu, ilustrované jeho 
slavným popisem kresby - "vezme čáru na procházku",  vlastně pracoval s velkou přísností. Výstava 
představí Paula Klee jako osamělého snílka, jeho inovativnost a důslednost, s níž vytvoril svou práci 
a představil ji veřejnosti.” zdůraznil Matthew Gale, kurátor výstavy. 
 
cardmag l roman kotlán l tate modern l tate.org.uk 
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Vyznání složené k nohám rodného města 
 
Svá podivuhodná setkání s Prahou, na které si už po mnoho let brousí své ostruhy bezpočet fotografů, 
jsem si já vždy platil zdánlivě ztraceným časem. Ovšem vždy mě přitom strašně bolely nohy. Měl jsem 

ale vždy slabost pro obyčejné lidi a oblíbená místa, kde se zdánlivě 
nic nedělo. Dar vidění mi vtiskli už učitelé ve škole při hodinách 
kreslení a objevování zázračných střetů v každodenní šmíře 
spěchajících obyvatel města jsem umocňoval nachozenými 
kilometry. Netoužil jsem jen popisovat, neboť duch a obsah 
fotografií musí míjet planá a zbytečná slova, kterými současný 
člověk překypuje. Opravdová krása města spočívá vždy v jeho 
koloritu a nikoliv v uměle vytvářeném majestátu. 
 
Sveřepě jsem vždy zastavoval prchající čas a býval plný nejistoty, 
zdali postihnu ten správný a krásný okamžik, který jako záznam 
minulosti předám svým následovníkům. Fotografoval jsem 
s nejčistšími úmysly a nebyl jen pouhým nezúčastněným 
pozorovatelem, ale snažil se vycházet Pražanům přátelsky vstříc, a 
nikdy nesnižovat jejich důstojnost. Někdy jsem svět a život 
pražských chodníků zachytil s humorným nadhledem, neboť ten je 
jistým viděním chodu světa a vlastně ho člověk ze svého života 
nedokáže vyloučit ani navzdory tomu, že ho často ani nevnímá. 
 

Také v dnešní uspěchané době se pořád ještě dva lidé umí milovat. Já se zamiloval navíc do rodného 
města a napadá mi, že lidé zatím na nic lepšího, než se zamilovat, dosud nepřišli. Já sám svoji lásku 
navíc zaznamenal do několika knih věnovaných Praze. Ta poslední se jmenuje „Praha ve společné 
péči obyvatel“ (Ostrov 2010). 
 
František Dostál 

 
František Dostál  
 
Jako fotograf patří mezi naše nejstarší dokumentaristy. Narodil se 21. 
července 1938 v Praze a s fotografickým procesem se seznámil během studií 
na průmyslové škole (1953-1957). Wikipedie nám o něm prozrazuje, že jeho 
nejslavnějším souborem jsou “Letní lidé”, který vznikal mezi roky 1968-1990 
na břehu řeky Sázavy pod zříceninou hradu Hláska. Soubor už  vyšel také 
knižně ve dvou vydáních. Stejně tak ale autor propadl kouzlu pražské ulice. 
Pro jeho dílo je typický jemný humor těžící z absurdních setkání na jednom 
obrazu, na kterém se podílí autorův nevšední dar vidění. Přes nabídky se 
nikdy nestal fotografem z povolání. Jeho první otištěný snímek v roce 1964 se 
objevil v týdeníku Květy a odstartoval tak Dostálovu spolupráci s tiskem. 
Z pohledu množství publikovaných fotografií i množstvím přijatých fotografií 
na mezinárodních salonech patří dodnes mezi české přeborníky. Fotograf má 
za sebou desítku autorských knih a na dalších se podílel, anebo je ilustroval.  V roce 2008 obdržel 
cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní dílo a stejně tak v roce 2013 uznání a poděkování u 
příležitosti jeho 75. narozenin. 
 
cardmag l roman kotlán l foto © františek dostál 
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

 více na www.pcistandard.cz 

Compromise 
Narušení 

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

Console 
Terminál 

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

Consumer 
Spotřebitel 

Jednotlivec nakupující zboží, služby nebo obojí. 
 

Cryptography 
Kryptografie 

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

Database 
Databáze 

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

Database Administrator 
Správce databáze 

  
Též „DBA.” Osoba zodpovědná za řízení a správu databází. 

Default Accounts 
Počáteční účty 

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

Default Password 
Počáteční heslo 

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

Degaussing 
Demagnetizace 

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

Disc Encryption 
Šifrování disku 

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro šifrování 
všech dat uložených na zařízení (např. pevný disk, flash disk). 
Alternativně se k šifrování obsahu specifických souborů nebo sloupců 
používá šifrování na úrovni souboru nebo šifrování databáze na úrovni 
sloupce. 

DMZ 

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

DNS 

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

DSS Zkratka pro „Data Security Standard” (Standard bezpečnosti dat); též 
označováno jako „PCI DSS.” 
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