
 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              1                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 

 

 

  #4.2015 

cardmag
TM 

a r t   o f   c a r d 



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              2                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

  
 
 
 



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              3                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              4                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              5                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 

EDITORIAL …  
 
 
 
 

 
 
V posledních měsících se výrazněji než kdykoli před tím objevuje spojení bezkontaktních platebních 
karet ve veřejné dopravě. V různých regionech se připravují či jsou již v běhu projekty, které by 
mohly a měly zajistit smysluplné využívání současných technologií pro platební komfort cestujících. 
Na projektech spolupracuje celá řada subjektů; od regionálních přepravců počínaje, přes platební 
systémy, banky a dodavatele infrastruktury konče. Je samozřejmé, že různé regiony mají různá 
specifika a zajištění dopravní obslužnosti pro konkrétní region není úplně jednoduchá záležitost 
(vezmeme-li v úvahu zejména politické zájmy a jakési divné obvyklosti v naší společnosti), nicméně 
existují smysluplné a fungující realizace využití bezkontaktních technologií ve veřejné dopravě, které 
mohou být inspirativní - jednou z nejvíce prezentovaných je realizace v Londýně. Možná se i v Česku 
povede něco podobného, fungujícího a prospěšného … 
 
 
Na počátku prosince se v originálních prostorách pražského divadla Archa setkají na své konferenci 
odborníci z oblasti platebních karet a souvisejících technologií. Účastníci konference z Česka, 
Slovenska a dalších evropských zemí, budou diskutovat o dalším směřování širokého ekosystému 
platebních technologií, v kontextu se změnami v evropském regionu a samozřejmém vlivu globálních 
fenoménů. Zcela nepochybně bude vytvořen prostor i pro vzájemnou inspiraci v oblasti, která se 
stala součástí života téměř každého z nás. Globálním mediálním partnerem pražské konference je 
jedna z nejrespektovanějších společností na světě - kalifornská společnost Nilson Report. 
 
 
To, co nám nikdo nevezme, a čím jsme bohatí, nejsou peníze a další podobné  statky či mnohdy 
málo představitelné obskurnosti, ale vzdělání, rozsah a hloubka vědění. Abychom obstáli v rostoucí a 
sílící konkurenci nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí, je stále více rozvíjena platforma 
vzdělávání v oblasti platebních karet. Postupně budou čtenářům magazínu cardmag představovány 
osobnosti z domácího trhu, které jsou schopné své odborné vědomosti sdílet v širším kontextu. 
Začneme u oblasti, které je velmi specifická a bohužel mnohdy přehlížená - u chargebacku. 
 
 
Rád bych za sebe poděkoval všem partnerům magazínu cardmag za spolupráci v roce 2015 a 
vyjádřil víru v její pokračování i v následujícím období. 
 
 
 
S úctou 
 
Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 

Kapesné moderně  
předplacené platební 
karty i mobilní aplikace 
 
Online kapesné ulehčuje život rodičům a učí děti 
hospodařit 

Prvním produktem je předplacená platební karta 
BLESK peněženka, určená spíše starším žákům a 
středoškolským studentům bez vlastního bankovního 
účtu. Karta je provozována ve spolupráci se 
společnostmi MasterCard, CZECH NEWS CENTER a 
MOPET CZ. Funguje na českém trhu již téměř rok. 
Není svázána s bankovním účtem, ale pouze 
s mobilním číslem, na něž se karta registruje. „Rodič 
může BLESK peněženku nabít na určitou částku 
každý měsíc, a to jak v hotovosti, tak 
elektronicky. Dítě ji pak používá jako běžnou 
platební kartu, učí se, jak s kartou správně 
zacházet, a vnímá finanční limit, který měsíčně 
má. Kartu totiž nelze přečerpat,“ říká Matouš 
Michněvič, ředitel pro produkty, MasterCard.  
 
Z průzkumu MasterIndex vyplynulo, že pro 18% 
dotázaných je předplacená karta ideálním prostředkem 
právě pro kapesné. 23% respondentů na 
předplacených kartách oceňuje to, že jim umožní 
nenosit u sebe hotovost, 16% vidí jako benefit 
možnost snadněji kontrolovat výdaje a 12% je rádo, 
že si kvůli kartě nemusí zakládat účet v bance. 
 
Druhým chystaným produktem je služba biip. Biip je 
chytrá mobilní aplikace s dobíjecí bezkontaktní platební 
kartou, která pomáhá lépe hospodařit s penězi, učit 
zodpovědnosti při utrácení a šetřit na přání. Jedná se 
o bezpečnou platební kartu a mobilní aplikaci 
připravenou pro děti od deseti let. Díky mobilní 
aplikaci biip mohou rodiče mít přehled o výdajích 
potomka a rovněž ho zapojit do finančního 
hospodaření. Aplikace umožňuje, aby si dítě odkládalo 
peníze stranou na splnění nějakého většího snu. 
„Nespoří si tedy již fyzicky mince do prasátka, ale 
moderně na internetu. Biip je hravá forma učení 
finanční gramotnosti, kterou dnešní děti tolik 
potřebují,“ vysvětluje Radek Havlík, ředitel společnosti 
MOPET CZ, jež službu společně s Českou spořitelnou a 
MasterCard provozuje. „Rodič v přehledu vidí, jak si 

jeho dítě vede, může ho motivovat k rychlejšímu 
dosažení požadované částky,“ dodává Radek Havlík. 
Ani kartu biip nelze přečerpat, navíc funguje jako 
běžná platební karta v tom ohledu, že ji při ztrátě rodič 
snadno zablokuje. Středoškoláci si na ni mohou nechat 
také posílat peníze vydělané na brigádě. Tato služba 
bude uvedená na trh v září tohoto roku, více informací 
naleznete na www.biip.cz. 
 
„Dnešní děti jsou zvyklé pracovat odmalička 
s moderními informačními technologiemi. Proto 
by mělo být i jejich finanční vzdělávání vedeno 
touto formou. Musejí si zvykat na to, že 
v dnešním světě financí mají zásadní místo 
právě platební karty a internetové, potažmo 
mobilní bankovnictví,“ uzavírá Matouš 
Michněvič.   
  
O společnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je 
jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování 
plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, 
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích 
a teritoriích celého světa. Produkty a řešení 
společnosti MasterCard ještě více usnadňují, 
zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní 
činnosti – například nakupování, cestování, podnikání 
a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru 
@MasterCardNews, připojte se k diskusi 
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru 
nejnovějších zpráv v Engagement Bureau. 
 
cardmag l best communications 
 
 
 

 
 
 

 

Se začínajícím školním rokem rodiče 
přemýšlejí, jak svým potomkům dávat peníze 
na nutné výdaje, školní pomůcky či koníčky a 
zábavu. Ačkoliv má každé dítě jiné potřeby, je 
vždy důležité pečlivě zvážit, nejen kolik korun 
měsíčně, ale i jakou formou je bude dostávat. 
Kromě pořizování osobních věcí učí správně 
nastavené kapesné děti finanční gramotnosti a 
zodpovědnosti. Společnost MasterCard proto 
představuje dva partnerské produkty, které 
pomohou rodičům v rozhodování 

www.    .cz 
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Platit mobilem bez 
telefonních operátorů? 
Již brzy! 
 
Platby mobilními zařízeními využívající 
technologii HCE jsou mezi členskými bankami 
Visa ve světě stále populárnější. Jako první je 
v České republice zavede Komerční banka. 
 
Praha, 31. srpna 2015 - Během několika měsíců spustí 
na domácím trhu Komerční banka ve spolupráci s 
asociací Visa Europe zcela nový druh mobilních 
bezkontaktních plateb. Ty využívají technologie HCE 
(Host Card Emulation) umožňující platby 
prostřednictvím emulované platební karty, která je 
bezpečně uložena v prostředí banky a mobilní zařízení 
k ní pouze vzdáleně přistupuje. 
 
„Držitel platební karty si stáhne z Google Play 
aplikaci Mobilní banka2 od Komerční banky, 
přes kterou si jednoduše zažádá o bezkontaktní 
platební kartu do mobilu. Po obdržení platební 
karty do mobilu následuje aktivační proces, 
který je intuitivní a kdokoliv ho zvládne během 
pár minut. Velkou výhodou je, že zájemce o 
mobilní placení nemusí žádat o novou NFC SIM 
kartu od mobilního operátora, nebo dokupovat 
jakákoliv přídavná zařízení k mobilnímu 
telefonu. Platba mobilem je založená na stejné 
technologii jako platba bezkontaktní kartou, a 
proto je možné platit na všech existujících 
bezkontaktních terminálech. To znamená, že 
mobilem již dnes zaplatíte u všech významných 
obchodníků,“ vysvětluje David Brendl, manažer 
pro inovace asociace Visa Europe. 

Bezkontaktní mobilní platby vzbudily mezi členskými 
bankami Visa obrovský zájem, a to i v České republice, 
která patří k evropským leaderům do počtu transakcí 
bezkontaktními kartami (zhruba 3,3 transakcí měsíčně 
na kartu) i do výše útraty (zhruba 1 700 korun za 
měsíc na kartu). 
 
Komerční spuštění v řádu několika měsíců 
 
První klienti Komerční banky budou moci toto řešení 
používat již během několika měsíců. „Strategií 
Komerční banky je nabízet inovativní řešení, 
včetně mobilního bankovnictví, které našim 
zákazníkům zjednoduší správu jejich finančních 
prostředků a plateb. Spuštění mobilních plateb 

Visa do tohoto přístupu dokonale zapadá,” říká 
Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro 
marketing a komunikaci Komerční banky. 
„Zavedením této služby společně s Visa Europe 
a společností Worldline, která zajišťuje 
technickou část, investujeme do revolučního 
řešení, které umožňuje rychlé komerční 
spuštění mobilních plateb,” informuje Radek 
Basár.  
 
„Visa podporuje všechny mobilní platební 
technologie, které se banky rozhodnou přijmout 
k uspokojení potřeb svých klientů v této oblasti. 
Jsme velmi rádi, že si Komerční banka vybrala 
ke spuštění mobilních plateb Visa HCE řešení, 
neboť právě v této oblasti vidíme budoucnost 
plateb,” dodává David Brendl.  
 
HCE řešení mobilních plateb úspěšné na 
Slovensku nebo v Polsku 
 
Díky technologii HCE je možné provádět bezkontaktní 
platby z jakéhokoli mobilního zařízení vybaveného 
modulem NFC (Near Field Communication) a verzi 
operačního systému Android verze 4.4 nebo vyšší, aniž 
by bylo zapotřebí speciální SIM karty, nebo externího 
doplňku. Mobilní platby Visa na základě této 
technologie byly už zavedeny na Slovensku, kde banka 
VUB následovala příkladu španělské banky Bankinter a 
globálního finančního ústavu BBVA. V Polsku o 
možném zavedení plateb HCE jedná se společností 
Visa Europe hned několik bank. Např. Bank Zachodni 
WBK spustila tento program začátkem letošního roku. 
Banky zavádějící HCE mobilní platby Visa zdůrazňují 
zejména pozoruhodně snadné a intuitivní používání 
telefonu pro bezkontaktní platby, stejně jako tržní 
potenciál technologie umožňující nabídnout novou 
službu velké skupině uživatelů.  
 
O asociaci Visa Europe 
Visa Europe je asociace zabývající se platebními 
technologiemi, kterou vlastní a provozují členské 
banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 
evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, 
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5% v roce 2011 na 
56,9% v roce 2013 a předstihl tak konkurenční 
MasterCard. 
Visa Europe je v srdci platebního ekosystému 
poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, 
aby milionům evropských spotřebitelů, firmám a 
vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové 
Visa Europe jsou odpovědni za vydávání karet, 
registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet 
i obchodníky. Visa Europe je rovněž největším 
subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: 
zodpovídá za zpracování 16 miliard transakcí ročně, 
přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 
transakcí za sekundu. V současnosti je v Evropě 
vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé 
šesté euro je zaplaceno právě těmito kartami. Celková 
útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur 
ročně, z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. 
Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 
2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 

 

Tato platební funkce je založená na nové 
službě společnosti Visa, která umožňuje 
technologickým partnerům rozšiřovat 
dostupnost plateb v nových chytrých 
zařízeních, jako jsou mobily, tablety nebo 
hodinky. Nová specifikace výrazně 
zjednodušuje systém mobilních plateb pro 
nová zařízení a umožňuje bankám zavést 
moderní a inovativní platební produkt ve 
výrazně kratším čase.  
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exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v 
rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují 
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 
zemích a teritoriích. Další informace najdete na 
stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru 
@VisaEuropeNews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Komerční bance 
Komerční banka je jedinou českou veřejně 
obchodovanou bankou. K 30. červnu 2015 měla KB 42 
834 akcionářů, z toho 37 666 fyzických osob z České 
republiky. Komerční banka udržuje solidní úroveň 
kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými 
kapitálovými požadavky České národní banky pro 
systémově důležité finanční instituce a je připravena 
na splnění požadavků regulačního rámce Basel 3 
zaváděných postupně od roku 2014. Komerční banka 
je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve 
střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v 
oblasti drobného, podnikového a investičního 
bankovnictví. Celkem 8 422 zaměstnanců skupiny 
Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří 
mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé 
České republice. KB nyní provozuje 762 bankomaty. 
Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 
milionu klientů. KB je součástí skupiny Société 
Générale. 
 
O společnosti Worldline 
Wordline je evropským lídrem v odvětví plateb a 
transakčních služeb. Worldline poskytuje služby nové 
generace, který umožňuje svým zákazníkům nabídnout 
hladké a inovativní řešení pro konečného spotřebitele. 
Klíčovým aktérem pro B2B2C odvětví, s více než 40 let 
zkušeností, Worldline podporuje a přispívá k úspěchu 
všech prací a administrativních služeb v neustále se 
rozvíjejícím trhu. Worldline nabízí jedinečný a flexibilní 
obchodní model postavený kolem globální a stále 
rostoucí portfolio, což umožňuje end-to-end podporu. 
Worldline aktivity jsou organizovány po třech osách: 
Merchant Services & terminály, mobility a e-transakční 
služby, Finanční zpracování a Software Licensing. 
Worldline zaměstnává více než 7300 lidí po celém 
světě a tvořil 15,1 miliard eur Tržby v roce 2014. 
Worldline je společnost Atos. 
 
cardmag l grayling 

Martina Kirchrathová je novou 
generální ředitelkou společnosti 
Ingenico pro Českou republiku a 
Slovensko  
 
Společnost Ingenico Group 
(Euronext: FR0000125346 
- ING), globální lídr 
v oblasti plateb, oznámila, 
že její novou ředitelkou pro pobočku v České republice 
a na Slovensku byla jmenována Martina Kirchrathová.  

Martina Kirchrathová (35) má v nové roli ředitelky za 
cíl upevňování pozice značky Ingenico na českém a 
slovenském trhu a dohled nad zaváděním inovativních 
platebních řešení nejen v retailu, ale i jiných, méně 
tradičních odvětvích, jako je veřejná správa, doprava, 
vending a jiné. „Působení na pozici Country 
Managera pro Českou republiku a Slovensko je 
pro mě velkou výzvou,“ říká Martina 
Kirchrathová. „Mou prioritou bude silná 
podpora lokálních bank a partnerů v zavádění 
inteligentních platebních řešení, jichž má 
Ingenico Group nejucelenější nabídku na trhu.“  

Martina vystudovala univerzitu Jana Amose 
Komenského v Praze a získala titul BA v oboru 
andragogiky. Více než 13 let působila ve společnosti 
Český Telecom a jeho právních nástupcích, kde se 
rovněž věnovala vedení obchodního týmu pečující o 
korporátní klientelu. V posledních dvou letech se 
Martina věnovala rozvoji nových obchodních příležitostí 
v oblasti platebních karet, respektivě akceptační sítě 
na pozici Business Development Director u společnosti 
MasterCard. Její strategie je založená především na 
budování dlouhodobých vztahů a prodeji založeném na 
hodnotové nabídce a odborném poradenství. Na své 
pozici Martina nahrazuje dočasně jmenovaného 
ředitele, Francois Voyrona, který bude nadále 
vykonávat svou hlavní funkci obchodního ředitele pro 
východní Evropu.  

O společnosti Ingenico Group 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) je 
globální lídr v oblasti plateb. Poskytuje inteligentní, 
důvěryhodná a bezpečná řešení, která usnadňují 
obchodování prostřednictvím všech kanálů, od 
kamenných prodejen přes online obchody po mobilní 
platby. Díky nejrozsáhlejší platební síti na světě nabízí 
bezpečná platební řešení na místní, národní 
i mezinárodní úrovni. Je důvěryhodným celosvětovým 
partnerem finančních institucí i prodejců, od malých 
obchodníků po nejznámější světové značky. Řešení 
společnosti Ingenico Group umožňují obchodníkům 
snazší přijímání plateb a naplňování dobré pověsti 
jejich značky. Další informace naleznete na webu 
www.ingenico.com.   twitter.com/ingenico 
 
cardmag l Ingenico Group 
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ZBK sa naďalej rozvíja a úspešne napreduje 
 
Bratislava, 7.9.2015 - „V oblasti kartového biznisu zažívame veľmi dynamické 
obdobie, budúcnosť berieme ako ďalšiu príležitosť na zatraktívnenie značky ZBK, 
posilnenie členskej základne a odborné vzdelávanie“, povedal Ivan Kubaš, predseda 
ZBK.  
 
Nové vedenie - dôvera členov 
Členovia Združenia pre bankové karty (ZBK) si na júnovom zasadnutí Kolégia zvolili svojich 
zástupcov do Výkonného výboru a schválili aktivity na 2. polrok. V posledných troch rokoch ZBK 
výrazne posilnilo svoju pozíciu na trhu, zviditeľnilo sa v médiách a rozšírilo spoluprácu s novými 
subjektmi. V tajných voľbách bola bývalému vedeniu vyslovená dôvera a za predsedu ZBK bol 
opätovne zvolený Ivan Kubaš (Slovak Telekom). Ivan Kubaš pôsobí vo vedení ZBK už dlhé roky 
a v posledných 3 rokoch bol predsedom združenia. Svojím prístupom a odbornými kvalitami 
dokázal rozšíriť a zatraktívniť aktivity ZBK a tým prilákať nových členov aj partnerov.  
 
„Kartový biznis je veľmi atraktívny a pred nami stoja nové výzvy. Snahou ZBK je poskytovať nielen 
našim členom ale aj širokej verejnosti kvalitný vzdelávací program. Ďalšou činnosťou chceme tiež 
podporiť zavádzanie nových inovačných a technologických noviniek v tejto oblasti na Slovensku“, 
doplnil Ivan Kubaš. 
 
Jeseň plná informácií 
ZBK pravidelne organizuje odborné semináre na vysokej úrovni v spolupráci s významnými partnermi. Mediálnym 
partnerom odborných seminárov sa stal denník Hospodárske noviny. „Spolupráca s Hospodárskymi 
novinami je pre nás príležitosťou ako bezprostredne sprístupniť zaujímavé informácie z kartového 
sveta širšej verejnosti a vyhnúť sa tak mnohým informačným šumom“, povedal Ivan Kubaš. 
 
V prvom polroku 2015 ZBK zorganizovalo širokú škálu vzdelávacích podujatí na atraktívne témy a v tomto trende 
chce aj pokračovať. Najbližšie pripravované podujatie s témou „Vernostné programy“ je naplánované na 
september tohto roku. Vernostné programy sa stávajú veľmi rozšíreným nástrojom na udržanie zákazníka 
a získanie konkurenčnej výhody. Na podujatie sú pozvaní všetci tí, ktorí majú záujem podeliť sa o svoje 
skúsenosti. Medzi hosťami budú členovia a partneri ZBK, zástupcovia bankových subjektov aj odbornej verejnosti.  
ZBK vyhľadáva nové príležitosti, spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a vďaka tomu prináša nové 
exkluzívne informácie. „Snažíme sa, prostredníctvom našich partnerov, osloviť aj ďalšie spoločnosti, 
ktoré nie sú členmi ZBK, aby mali možnosť zúčastniť sa nami organizovaných podujatí, podieľať sa 
na ich príprave a aby tak mohli získať ďalšie užitočné informácie“, dodal Ivan Kubaš. Výkonný výbor 
ZBK tvoria: Ivan Kubaš, Marcela Králová, Patrik Melioris a Oto Rybanský 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Kubaš                                     Marcela Kralová                              Patrik Melioris                                 Oto Rybanský 
 
O ZBK 
Združenie pre bankové karty (ZBK) pôsobí na slovenskom trhu viac ako 20 rokov. ZBK je od svojho založenia 
odborným garantom a významnou inštitúciou, ktorá prispieva k informovanosti, edukácií a rozvoju slovenského 
kartového trhu.  Ako jediná platforma na Slovensku spája banky a nebankové subjekty a vytvára priestor na 
aktívnu spoluprácu, komunikáciu, edukáciu, upevňovanie vzťahov a uzatváranie nových partnerstiev. V súčasnosti 
má ZBK 19 riadnych členov (9 bánk a 10 nebankových subjektov), Partnermi ZBK sú spoločnosti SoNet Slovakia, 
DabubePay a Monet+. Viac informácií získate na: www.zbk.sk. 
 
cardmag l zbk l Zuzana Galgóciová l zbk@zbk.sk l foto zbk  
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MasterCard Mobile sa spája s MasterPass pre zvýšenie pohodlia 
a rozšírenie nákupných možností užívateľov 
 
Inovovaná verzia produktu InCard MasterPass spustená v Českej republike a na Slovensku 

 
Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Wincor Nixdorf predstavuje ďalšie inovatívne riešenie v 
oblasti mobilného platenia na českom aj slovenskom trhu. Mobilná peňaženka MasterCard Mobile a 
globálna platobná služba MasterPass sa spojili do jednej platobnej aplikácie, ktorá nesie názov 
InCard MasterPass a prináša novú úroveň pohodlia pri platení na internete. Do aplikácie si ľahko 
uložíte platobné karty, s ktorými môžete potom platiť v internetových obchodoch u 250 tisíc 
obchodníkov, ktorí podporujú globálnu platobnú službu MasterPass. 
 
Vylepšená a redesignovaná aplikácia InCard MasterPass, ktorú spravuje spoločnosť Wincor Nixdorf, poskytuje 
príjemné užívateľské rozhranie, v ktorom sa ľahko orientuje, a to vrátane novo pridaných položiek v základnej 
ponuke, nových farieb a ikon. V niekoľkých jednoduchých krokoch pridáte do mobilného zariadenia platobnú kartu 
či karty. Potom môžete spravovať všetky platby a vložené karty, sledovať históriu transakcií, meniť doručovaciu 
adresu pre nákupy v e-shopoch či dobíjať kredit mobilného telefónu. Aplikácia tiež obsahuje zoznam obchodníkov 
využívajúcich ako jednu z platobných možností práve MasterPass. 
 
„Naším cieľom bolo zvýšiť užívateľský komfort, to znamená upraviť ergonómiu ovládacích prvkov, 
zjednodušiť povinné kroky a pripraviť peňaženku na jednoduché rozšírenie o ďalšie funkcie, ktoré 
do nej budeme pridávať,“ hovorí Michal Prázný, Head of professional services CZ/SK/HU, Wincor Nixdorf, 
„aj preto sme zvolili nový názov InCard, čo znamená Innovations in Cards, teda inovácie vo svete 
kariet.“  
 
Okrem nových grafických prvkov a optimalizácie procesu registrácie, vykonali spoločnosti MasterCard a Wincor 
Nixdorf aj úpravy na základe podnetov používateľov. Jednou z týchto úprav je využitie tzv. swipu - ťahanie prsta 
pre pohyb medzi oknami. Postup pre stiahnutie a aktiváciu digitálnej peňaženky však zostáva stále rovnako 
pohodlný a intuitívny. Po zadaní všetkých požadovaných údajov môže užívateľ aplikáciu využívať podľa svojich 
preferencií, napríklad prepínať medzi platbami firemnou a súkromnou kartou alebo si vyplniť viac doručovacích 
adries. Kvôli bezpečnosti je vstup do aplikácie umožnený len pri zadaní PINu. 
 
„Hoci systematicky dochádza k rastu online platieb, tak v posledných mesiacoch sledujeme ešte 
vyššiu dynamiku rastu, k čomu prispel aj MasterPass. Ľudia cez MasterPass nakupujú hlavne 
cestovné lístky a elektroniku,“ dodáva Richard Walitza VP, Mobile Payments & Innovations, MasterCard, 
„preto sme sa rozhodli vykonať modernizáciu našej digitálnej peňaženky, aby sme ešte viac uľahčili nákupy na 
internete.“  InCard MasterPass je dostupná pre zariadenia s OS Android aj iOS.  
 
cardmag l best communications 
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ZE ZAHRANIČÍ 
AUSTRIA CARD joins the FIDO alliance  
for enhanced cyber security 
 
Vienna, October 2015 - Austria Card, along with other global industry leaders, has joined the FIDO (Fast IDentity 
Online) Alliance. To prevent password theft for all sorts of online accounts, Austria Card is working on smart 
cards that can serve as an additional security level.   

 
Bernd Eder, Head of R&D: “We are constantly reviewing new 
technologies in order to make the payment and identification process 
more secure. FIDO will set the new standard in online authentication 
by making it simpler and safer. We are proud to be part of this trend-
setting alliance. FIDO already runs on ACOS, Austria Card’s native 
operating system, and soon our whole portfolio of debit-, credit- and 
ID-cards will be FIDO-ready.” 

 
Two-factor authentication 
For decades, the password has been the standard of online authentication. But recently, many security 
professionals claim, that passwords - even the most complex ones - are not sufficiently secure. Especially 
financial institutions push towards higher security solutions of authentication using secure hardware. According to 
a study by Google, the most successful phishing attacks manage to harm their victims at a rate of 45 percent.  
 
In addition to the password, users get a second identification token encrypted on a local authentication device, 
which can either be a USB token or a Dual Interface smart card. Both options for this two-factor authentication 
are strongly resistant to phishing, but the use of a contactless card (e.g. a debit or credit card) has many 
advantages for the end-user, and the issuing bank profits from visibility with each of its customers’ log-ins to the 
their e-mail, social media, or other accounts. 
 
Bernd Eder, Head of R&D: “Using your card as a second factor is one of the easiest ways for two 
factor authentication. First, everyone owns a card. Second, people tend to carry the cards in their 
wallets wherever they go. And there’s another major benefit for banks: The visibility of their cards 
increases accordingly.” 
 
A new identification standard 
In order to reduce sole reliance on passwords, the FIDO Alliance members share technology and collaborate to 
develop open specifications for universally strong authentication. The goal is to create authentication methods 
which are interoperable, more secure and private, and easier to use – giving the possibility to cover as many 
services as possible with a single device. Since its launch 2013, the FIDO Alliance has grown beyond 200 
companies and government agencies - with Austria Card being among its members. 
 
cardmag l austriacard 
 
 
 
 

SIA Survey on digital payments transformation: 
What do Poles think about modern methods  
of non-cash payments 
 
Contactless payments are the most modern method among the different non-cash payments available on the 
Polish market (41% of responses to the spontaneous question), followed by payments via mobile devices (36%), 
payment cards or online bank transfers (35% of responses respectively). For 55%, speed and time savings are 
the most important values of e-payments. Innovative solutions in the bank offers considered very or rather 
important for 56% and nearly 75% would like to pay in public administration offices by card. 
 
These the findings of a recent SIA study - carried out by ARC Rynek i Opinia 
on a sample of about 800 respondents - presented late September in Warsaw 
during the “Accelerating the payment transformation” conference, aiming to 
explore the future of the payments industry in Poland. The summit, organized 
by SIA (the European leader in the design, creation and management of 
technology infrastructures and services for Financial Institutions, Central 
Banks, Corporates and Public Administration bodies, in the areas of payments, e-money, network services and 
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capital markets), got also an overview of the digital transformation in Europe, where digital customers ask for 
simpler, faster and more innovative solutions, new comers are looking at payment services as a strategic asset 
for their business and the European regulations are pushing towards a more competitive and efficient system.  

 
According to the study, providing a deep insight into 
attitudes towards modern methods of non-cash payments 
among Poles, the perception of being modern is not 
however always followed by acceptance and wider usage 
in real life. It did prove right for contactless payments 
and credit cards: the results of the research show a 
strong connection between the knowledge and usage of 
this form of payments. 96% of respondents had heard 
about c-less payments and credit cards, while 82% are 
the users who represent the 9% increase in comparison 
with last year’s results. 
 
The SIA survey also demonstrates the sharp contrast in 
the case of payment systems such as PayPal (75% of 
respondents knew about them, but only 14% declared 
they are users) or payments via mobile phone using NFC 
technology (known by 74% but used by only 4%). 
Electronic payments are mostly valued by Poles because 
of the speed and time savings (over half of the 

respondents, 55%) and using them means that you do not need to carry cash (20%). Another important element 
associated with this type of payment is convenience stated by over 1/3 of the respondents (35%). Furthermore, 
the research shows - especially in the case of non-cash payments for small-scale shopping - almost 40% of 
respondents indicated they were denied payment by card for purchases of minor amounts: still it confirms that 
one of the biggest barriers to the further popularity of this type of payments are the sellers. Yet, the values most 
associated with electronic payment are user friendly (90% of respondents), innovation (43%) and security 
(36%). 
 
Transaction security has always been an issue widely discussed whenever the subject of modern payment 
methods comes along. Generally different payment methods are perceived as equally secure, as for example 
payment system by mobile phone (authorization-code) or contactless payment/credit card: in the last three year 
period, the latter have been assessed with the highest security level. 
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The really interesting data of the SIA research study come when respondents were asked if they personally knew 
anyone who had fallen victim to a fraud: a positive answer was given by only 15% of respondents and 24% were 
convinced it had been provoked by the victim’s recklessness and negligence. 
 
45% of Polish respondents confirm they are less and less interested in novelties in the field of payment options, 
because there are already so many of them. Promoting additional forms of non-cash payment will face increasing 
difficulties arising from competition, as there are already many services available on the market. With even 
greater novelties like Google app for payments, the majority of consumers simply do not have an opinion whether 
it could be a solution for them or not. As a result, the launch of such innovations will require a complex 
communication, but on the other hand it is a good opportunity to promote benefits of using modern forms of 
payments. 
 
Nearly 2/3 of respondents recognize that both banks and customers are beneficiaries of modern methods of non-
cash payments. When it comes to banks’ benefits, the most frequent element pointed out is profit, but also 
promotion of the institution, while convenience and speed are praised from the customers’ perspective. 
Additionally, 56% of the respondents consider it very or rather important if the bank offers innovative solutions 
when taking a decision about being a client of bank. Being familiar with new payment methods does not 
correspond to the acceptance of new players on the market; a non bank institution offering the opening of a bank 
account is perceived as an attractive proposal by only 17%, while 38% have not got strong opinion about it. 
 
While it is a common belief that the market offers plenty of payment card solutions for businesses like e-shops, 
the results of the SIA survey show a different picture in the case of the public sector. Nearly 75% of respondents, 
who had not had such a possibility, would like to pay in public administration offices by card. 72% would prefer 
to pay a traffic ticket issued by a policeman, 71% would prefer to pay a fine to the conductor when caught with 
an invalid ticket and 64% would be interested in paying income tax using a card. 
 
About SIA 
SIA is European leader in the design, creation and management of technology infrastructures and services for 
Financial Institutions, Central Banks, Corporates and Public Administration bodies, in the areas of payments, e-
money, network services and capital markets. SIA Group provides its services in around 40 countries, and also 
operates through its subsidiaries in Hungary and South Africa. The company has offices in Milan, Brussels and 
Utrecht.  
 
In 2014, SIA managed 9.2 billion credit transfers and collections and 3 billion card payments, 30.2 billion trading 
and post-trading transactions and carried 326 terabytes of data on the network. The Group is made up of six 
companies: the parent SIA, the Italian companies Emmecom (innovative network applications for banks and 
businesses), Pi4Pay (services for Payment Institutions), and TSP (front-end services for companies and P.A. 
bodies), Perago in South Africa and SIA Central Europe in Hungary. The Group, which has approximately 1,500 
employees, closed 2014 with revenues of €426.3 million. For more information, go to: www.sia.eu 
 
cardmag l SIA l foto SIA 
 
 
 

Transakce přes MasterPass rostou v Evropě každý měsíc o 40% 
 
Globální služba je nově aktivní i v Německu, Belgii, Maďarsku a Turecku 
 
Praha, 10. září 2015 - Stále více lidí má nyní možnost zjednodušit své nákupy na internetu díky 
digitálnímu platebnímu řešení MasterPass. V současnosti je služba aktivní ve dvaceti čtyřech zemích 
po celém světě, v poslední době se přidaly Německo, Belgie, Maďarsko a Turecko. Od svého uvedení 
na trh v únoru 2013 nabízí příjemnější nákupy online u více než čtvrt milionu obchodníků. Za 
poslední půl rok roste každý měsíc počet transakcí přes MasterPass průměrně o 40%. 
 
„MasterPass utváří budoucnost nakupování na internetu a poskytuje uživatelům možnost rychlého a 
pohodlného nákupu, což je přesně to, o co mají zájem,“ říká Javier Perez, prezident MasterCard Europe, 
„tento týden oznámila německá společnost Media-Saturn, prodejce elektroniky, že zavede 
MasterPass pro platby v šesti zemích, v nichž působí.“ 
 
Nejnovější aktivity v Evropě 
 
Německo 
Nově zavedla MasterPass společnost Shopgate, která nabízí tuto možnost všem obchodníkům, jež pracují s její 
platformou. Přidal se i TECHNIKdirekt, jeden z vedoucích obchodníků v sektoru elektroniky v Německu. 
 



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              22                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              23                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 

 

 

 

Smart koupaliště v retro stylu 
 
Praha, 31. listopadu - V Praze se začalo diskutovat o možnosti otevřít první „smart“ bezkontaktní koupaliště. Volba 
padla na rekonstrukci předválečného areálu poblíž pravého břehu řeky. Celá infrastruktura by měla být vybavena 
nejmodernější bezdotykovou technologií, a pro opravdové fajnšmekry bude připravena i možnost nechat si vsadit 
bezkontaktní čip přímo do plavek. Pro letní kolekci 2020 byl vybrán atraktivní retro styl meziválečného období - viz 
foto s modely a modelkami nejmenované „smart“ společnosti.  

strana 23 je tradiční prostor pro necenzurovanou tvorbu 
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Velká Británie 
I na poslední chvíli bude nyní možné zakoupit lístky na koncerty, festivaly či do divadla, neboť MasterPass je nyní 
součástí platebního procesu u společností Eventim, See Tickets a Lastminute.com. 
Od března 2015 běží ve Velké Británii projekt s restaurační sítí wagamama. Díky aplikaci Qkr! a MasterPassu se 
doba na jednu platbu snížila z původních dvanácti minut na pouhou jednu minutu, což je výhodné nejen pro 
obchodníka, ale hlavně pro zákazníka. Podle aktuálních výsledků používá aplikaci 100 000 lidí. MasterCard chce 
proto využít výrazného úspěchu tohoto konceptu a rozšiřuje svoje partnerství i na další restaurační řetězce, 
konkrétně ASK Italian, Zizzi a Carluccio´s. Brzy bude možné zaplatit pomocí Qkr! ve více než 500 restauracích ve 
Velké Británii. 
 
Itálie 
Počet zapojených obchodníků od roku 2013 rychle vzrostl na 5 tisíc, což odpovídá 40% italských e-shopů. 
MasterPass využívají i e-shopy patřící mezi top 10 v Itálii: Trenitalia, Alitalia Airlines, Italo, Media World, Vodafone, 
Aruba.it, Ibs.it, Monclick a 3 Italia. Národní letecký dopravce Alitalia Airlines a hlavní železniční společnost 
Trenitalia chtějí nabídnout cestujícím snadnou platbu letenky či jízdenky. V České republice tuto službu nabízejí 
České dráhy. 
 
Turecko 
MasterPass zde byl představen v červnu 2015, lidé ho nejčastěji využívají pro objednávky jídla, kávy v kavárně 
nebo zaplacení taxi. Je součástí platebních procesů například u Café Nero, Bi Taksi a Getir. 
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Do německých obchodů s kartou  
 
Většina největších německých obchodních řetězců přijímá karty. Desetitisíce Čechů tak mohou 
platit svou kreditní kartou třeba v Lidlu nebo Kauflandu. 
 
Praha, 3. září 2015 - V některých velkých obchodních řetězcích v Německu se ještě před pár týdny nedalo za 
nákupy zaplatit kreditní kartou. To se ale změnilo. V červenci nainstaloval do svých prodejen platební terminály 
Lidl a podobně se chystá spuštění v obchodech Kaufland, Netto a Aldi.  
 
V současné době tak lze kartou zaplatit ve většině největších maloobchodních řetězců v Německu - patří k nim 
Lidl, ALDI, REWE, Kaufland, Netto-Marken-Discount, Media Markt, real, a Saturn. Například obchody ALDI Nord již 
nyní využívají technologii bezkontaktního placení. Svým zákazníkům tak umožňují nejen platit pohodlně bez 
hotovosti, ale i bezkontaktně nebo mobilem. Průběžný rozvoj akceptační sítě pro bezkontaktní placení v budoucnu 
umožní rozšířit tyto platby i do dalších něměckých řetězců. 
 
Češi nejvíce utrácejí v Německu 
Podle statistik Visa Europe Češi své platební karty nejvíce používají v Německu. Ročně v německých obchodech 
utratí více než 60 milionů eur (přes 1,6 miliardy korun), z tamních bankomatů pak vyberou hotovost za zhruba 30 
milionů eur (cca 800 milionů korun). „Německo dlouhodobě patří ke státům, kam čeští zákazníci rádi 
jezdí za nákupy. Díky současnému boomu bezhotovostního placení a rychlému rozvoji akceptační 
sítě bude obliba nakupování v Německu u našich občanů ještě růst. Bezkontaktní placení je jasný 
trend budoucnosti. Bezkontaktní karty jsou po všech stránkách jednodušší a pohodlnější než tradiční platební 
karty,“ tvrdí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
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MasterCard rozšiřuje program pro startupy Start Path  
do celého světa 
 
Londýn, 3. září 2015 - Společnost MasterCard dnes představila program Start Path Global. Jedná se 
o celosvětový partnerský program pro inovativní startupy, navazuje na již existující projekty pod 
úspěšnou hlavičkou MasterCard Start Path. Program Start Path v uplynulých 18 měsících poskytnul 
podporu, partnerství nebo finanční investice již více než čtyřiceti začínajícím společnostem v oblasti 
komerčních řešení, jako například Nymi, ZenCard, BillHop a Gone. 
 
Start Path Global je šestiměsíční program, který byl navržen tak, aby jej vybrané startupy mohly začít využívat 
okamžitě po svém spuštění, tedy bez nutnosti investice vlastního kapitálu. MasterCard tak pomáhá úspěšně 
překonat počáteční obtíže, rozšířit obchodní aktivity a především zjednodušit finanční transakce mezi startupem a 
zákazníkem. Rozšířením programu do celého světa nabízí společnost MasterCard nově i startupům v Africe, 
Latinské Americe nebo na Blízkém východě podporu na míru při řešení jednotlivých potřeb a priorit dané firmy. 
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Projekt MasterCard Start Path Global je otevřen všem startupům, mimo území USA, které splňují kritéria uvedená 
na internetové adrese www.startpath.com. Aktuální výzva k předkládání žádostí je otevřena do 18. září 2015. 
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Cestu z krize zaplatí karta 
 
Případová studie Visa Europe k situaci k Řecku - o stovky procent rostou platby kartou. Ty mohou do státní kasy 
přispět až 5 miliardami eur navíc.  
 
Praha, 17. srpna 2015 - V Řecku vždycky vládla hotovost. V roce 2014 útrata kartami Visa činila 1 euro z 37 eur, 
oproti tomu v celé Evropě to bylo 1 euro z 6 eur. To se nicméně během nedávné krize změnilo. Když se zavřely 
řecké banky, uvalila vláda kapitálovou kontrolu na omezení výběrů hotovosti.  
Bezhotovostní platební styk fungoval zcela normálně a karty byly nadále přijímány u obchodníků - v obchodech, 
restauracích, apod. Výsledkem je, že během dvou týdnů následujících bezprostředně po zavedení kontroly 
registrovala Visa Europe významný nárůst transakcí učiněných kartou. Jde o případovou studii toho, jak přechod 
na e-platby přináší významné výhody spotřebitelům, firmám i státním orgánům.  
 
Řecko - obrovský nárůst užívání platebních karet 
Za běžných okolností přecházejí země z hotovostní ekonomiky k bezhotovostním systémům pozvolna. Například 
ve Velké Británii trvalo téměř deset let, než se karty staly běžně používaným platebním prostředkem. Řecko nám 
však ukazuje, že k takové transformaci může dojít i během deseti týdnů. Elektronické platby umožňují 
spotřebitelům koupit si to, co potřebují a kdy to potřebují. Pomáhají bankám a firmám zvyšovat jejich příjmy a 
snižovat náklady. Pro státní orgány to znamená méně daňových úniků, vyšší berní výnosy a redukci šedé 
ekonomiky. 
 
Kontroly zavedly limit, který i nadále omezuje Řekům výběr z bankomatu na 60 eur denně. Navzdory tomu, že 
média se věnovala především dlouhým frontám u bankomatů, skutečná reakce Řeků byla taková, že pro nákup 
nezbytného zboží - potravin, léků a pohonných hmot – začali jednoduše místo hotovosti používat karty. Visa 
Europe zpracovává téměř 60 procent řeckých plateb u obchodníků. Během dvou týdnů po zavedení kontroly jsme 
byli svědky nárůstu ve výši 135 procent oproti dvěma týdnům před zavedením kapitálové kontroly, což 
představuje objem zhruba 50 milionů eur. Nejvyšší nárůst byl v potravinách, kdy během dvou týdnů došlo ke 
zvýšení prodeje o 234 procent. U léků to bylo 206 procent a u pohonných hmot 193 procent. 
 
Je to skutečná krize? 
Je zajímavé, že tato změna v řecké psychologii placení a chování byla podpořena klíčovými politickými milníky. 
Ten nejvýznamnější byl 4. července, tedy den před referendem, kdy bylo uskutečněno 163 000 transakcí kartou, 
tedy o 235% více než ve stejný den předchozího roku. Podobné vrcholy jsme zaznamenali ve dnech těsně před 
dojednáním dohody, tedy 9., 10. a 11: července. Dne 14. července, den předtím, než řecký parlament hlasoval o 
záchranném balíčku, bylo uskutečněno 130 000 transakcí – oproti 58 000 transakcí předcházejícího roku. V neděli 
19. července, před otevřením bank a s otevřenými obchody, bylo uskutečněno 56 000 transakcí, téměř 
dvojnásobek oproti předchozím dvěma nedělím, kdy byly obchody zavřeny.  
 
Dvojnásobný nárůst počtu karet 
Spotřebitelé se ke kartám obrátili velice rychle. Počet aktivních debetních karet Visa se v červenci oproti průměru 
za předchozí tři měsíce více než zdvojnásobil. Nejde jen o to, že stávající držitelé karet utrácejí více. Od zavedení 
limitů bylo podle Asociace řeckých bank vydáno dalších 50 000 karet a výrazně stoupá i počet podávaných 
žádostí. Obecně se předpokládá, že za tímto nárůstem stojí vysoký počet penzistů, kteří nyní musejí používat 
karty u bankomatů i v obchodech a nemůžou se spoléhat pouze na své nákupní knížky. Podle nedávného 
průzkumu se používání hotovosti snížilo na 10 procent z předchozích 40 procent.  
 
V Řecku nastává boom bezhotovostního placení  
V reakci na spotřebitelskou poptávku se firmy snaží co nejrychleji instalovat možnosti pro platby kartou. Jeden z 
velkých hráčů v oblasti rychlého občerstvení a kaváren, který provozuje přes 300 podniků, aktuálně karty 
nepřijímá, ale chce velmi brzy instalovat bezkontaktní terminály. Roste i poptávka z pojišťovnictví; nedávno Visa 
Europe uzavřela smlouvu s více než 500 agenty, kteří budou vybaveni mobilními platební terminály (mPOS). 
Mobilními terminály chce vybavit své řidiče i několik taxislužeb (zde mluvíme o několika tisících vozidel taxi), 
přičemž některé taxíky v Soluni již takové terminály mají. Banky zase hledají možnosti, jak firmám nabídnout nové 
způsoby platby. Největší řecké banky se nedávno rozhodly nabídnout klientům digitální peněženku V.me, která 
tuto službu zpřístupní 80 procentům trhu. Očekáváme, že poptávka ještě poroste, neboť kapitálová kontrola 
zůstane v platnosti. Karty se tak stanou obvyklým řešením.  
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Účinný boj s šedou ekonomikou 
Ještě důležitější je, že z tohoto trendu profituje řecká ekonomika. Rozšířené používání debetních a kreditních 
karet pomůže v boji proti šedé ekonomice a daňovým únikům. A.T. Kearney odhaduje objem řecké šedé 
ekonomiky na více než 43 miliard eur, tedy 24% řeckého HDP. Řecká média informovala, že platby kartou by 
mohly do příjmů státu přispět částkou přesahující 5 miliard eur.  
V Řecku jsme byli svědky řetězové reakce. Ke kartám obracejí svou pozornost spotřebitelé, ale stejně tak firmy a 
banky. Jakmile se tato koule dá do pohybu, nabírá rychlosti a hybné síly. Vyvrací mýtus, že spotřebitelé, firmy i 
společnost jsou závislí na hotovosti. Poučení je to, že přechod z hotovostní ekonomiky na elektronické platby není 
obtížná nebo bolestná změna. Řecko je vlastně důkazem toho, že lze tuto změnu provést rychle. Profitují z toho 
spotřebitelé, firmy, banky, ale i stát.  
Elektronickými platbami lze eliminovat až deset procent evropské šedé ekonomiky. Jasným sdělením pro politiky 
je jednat rozhodně a rychle, využít příležitosti a sklidit plody. Letos Visa Europe investuje 200 milionů eur do 
inovací, aby platby byly jednoduší, inteligentnější a bezpečnější. I nadále úzce spolupracuje s regulačními úřady, 
bankami i firmami za účelem dosažení prospěchu pro spotřebitele. 
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What does the future hold for NCR, Diebold and Wincor Nixdorf? 

London, 23rd October 2015 - New research by RBR reveals an evolving ATM supplier landscape, with the “big 
three” manufacturers expanding, even as Asian vendors take advantage of fast growth in that region. ATMs 
purchased by banks in developed economies, where the big three are traditionally strong, have for many years 
been mostly replacements units. As a result, despite strong shipment figures, US firms NCR and Diebold, and 
Germany’s Wincor Nixdorf, are gradually losing installed base market share to their Asian rivals. 

Manufacturers’ Share of Global ATM Installed Base, end-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Global ATM Market and Forecasts to 2020 (RBR) 

 

Low-cost cash dispensing and high-end cash recycling boost sales by Asian vendors 

The growing influence of Asia in the global ATM market can be measured not only by its installed base, but also 
in the expansion of the region’s own suppliers. The high global rank of Nautilus Hyosung stems primarily from its 
strong position supplying low-cost cash dispensers to the US convenience segment, rather than its presence in 
the bank sector in South Korea and elsewhere. 

Japan’s Hitachi-Omron and OKI focus on high-end recycling ATMs that can accept and redispense banknote 
deposits. Both firms have benefited from demand for recycling functionality which is fast becoming the norm in 
cash-centric economies across Asia and beyond.  

The remarkable growth of the Chinese ATM market has led to the emergence of several domestic suppliers, most 
notably GRG. The scale of their home market gives them significant presence at a global level, even though their 
business outside China remains limited. 

Banks require advanced technology to transform branches and integrate with other channels 

NCR 27%

Diebold 17%

Wincor Nixdorf 
17%

Nautilus Hyosung 
9%

Hitachi‐Omron 
6%

OKI 5%

GRG 4%

Others 16%

3.0m 
ATMs



 
 

 

cardmag no 4.2015                                                                                              30                                                                                          © prosinec 2015 

 

 

 

The major western suppliers’ broad products portfolios, advanced software experience, extensive services 
networks, and strong brand reputations, have enabled them to continue to expand despite stiff competition from 
the Asian suppliers. Going forward, banks’ requirements for advanced hardware and increasingly sophisticated 
software solutions, as part of radical branch transformation programmes and vital requirements for closer 
integration with mobile and other banking channels, should continue to generate opportunities for several years 
to come. 
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Number of card-accepting outlets set to double by 2020 -  
can Visa and MasterCard keep up? 
 
London, 29th October 2015 - The number of merchant outlets worldwide accepting card payments is set to double 
from 46.6 million at the end of 2014 to 90.3 million by 2020. This is one of the findings in RBR’s new report, 
Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020. While Visa and MasterCard are currently accepted at 78% of 
outlets worldwide, it is unclear whether they will be able to maintain this level, as most of the growth will be in 
China, where they are only accepted at 29% of outlets. 
 
Discover is closing the acceptance gap on Visa and MasterCard 
Visa and MasterCard are still the most widely accepted schemes worldwide, with 37 million outlets each according 
to RBR figures. Acceptance of these two schemes is broadly equal in every region as merchant contracts typically 
include acceptance of both. In the Middle East and Africa, acceptance of Visa and MasterCard is particularly low 
because neither is currently accepted in the large Iranian market, as a result of international sanctions. Visa and 
MasterCard acceptance is also comparatively low in China. 
 
Discover’s acceptance network outside of China is significantly smaller than that of Visa and MasterCard. As a 
result of its scheme-to-scheme agreement with UnionPay, however, its total worldwide network is nearly the 
same size. The US scheme has similar deals with JCB in Japan and BC Card in South Korea. 
 
In most countries, Diners Club is accepted at the same number of outlets as Discover, China being the main 
exception.  
 
UnionPay is the fastest-growing scheme in terms of the number of outlets, having increased by 25% with 5.7 
million new outlets in 2014. The main driver of this growth is the expansion of the scheme’s home market of 
China, where it added 4.4 million outlets. UnionPay’s level of international acceptance is critically dependent on 
network-to-network agreements, most notably with Discover in the USA and JCB in Japan – any changes to these 
agreements, or the addition of any new agreements, would therefore have a major impact on the size of its 
overall network. 

Number of Merchant Outlets Worldwide, by Scheme, 2014 (million) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 
 
 

Asia-Pacific is set to remain the fastest-growing region for card acceptance 
The number of merchant outlets worldwide increased by 17% in 2014 and the fastest growth was seen in Asia-
Pacific, followed by central and eastern Europe. In these two regions, acceptance is expanding to geographic 
areas and merchant sectors where consumers could not previously use cards, rather than remaining in just the 
largest merchants and cities. 
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Asia-Pacific is already the largest region in terms of the number of outlets, and RBR is forecasting growth to 
remain strong until at least 2020. Large but as yet underdeveloped markets such as China and India provide 
significant potential for further growth, and the overall density of outlets is much lower than that of North 
America. Asia-Pacific currently accounts for 42% of global outlets. 
 
Latin America is also set to grow quickly, particularly in rural areas, where there are a large number of merchant 
outlets which do not yet accept cards. In other regions, however, growth is likely to be slower owing to the 
maturity of a number of markets. 

Share of Merchant Outlets Worldwide, by Region, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020 (RBR) 

Contactless will boost card acceptance, but mPOS poses a threat to traditional terminals 
Card acceptance has been boosted by the addition of contactless technology to EFTPOS terminals and this is set 
to continue. Retailers have deployed contactless-enabled terminals to replace more traditional units, and 
acquirers see contactless as a key tool in their attempts to increase card acceptance among low-value sectors. As 
a result, contactless card acceptance is becoming more common in outlets such as pharmacies, cinemas, 
restaurants and coffee shops. 
 
RBR’s research shows that mPOS solutions are becoming more common across the world and are likely to play a 
key role in increasing card acceptance, particularly in merchant sectors where traditional card acceptance may 
not be cost-effective. Although mPOS is often used in locations that would otherwise not accept card payments, 
there will also be deployment in traditional EFTPOS sectors which will impact the growth of EFTPOS terminals. 
 
Growth of card acceptance set to continue, at least in developing markets 
The recent expansion in card acceptance worldwide shows no sign of stopping as banks in less mature regions 
such as Asia-Pacific, Latin America and the Middle East and Africa continue to attract new customers and 
encourage all consumers to use cards as a replacement for cash. In contrast, in more developed markets it 
remains to be seen to what extent acquirers can further expand their acceptance networks given the relatively 
saturated EFTPOS market - in the markets with the highest penetration levels, further growth will have to come 
from mPOS. 
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Halyk Bank v Gruzii zvolila řešení mPOS od Ingenico Group k rozšíření 
svých inovativních služeb pro obchodníky 
 
Skupina Ingenico Group oznámila, že Halyk Bank, přední gruzínská banka, si vybrala plně spravované řešení 
mPOS poskytované skupinou Ingenico Group, a uvádí ho na trh pod vlastní značkou. Toto řešení dokonale 
odpovídá inovativní strategii banky, která se snaží novému segmentu obchodních 
cestujících umožnit přijímání bezhotovostních plateb. Řešení se momentálně nachází 
v pilotní fázi, jíž se účastní zhruba stovka obchodníků. Dalších více než tisíc, kteří jsou 
klienty Halyk Bank, bude vybaveno během následujících tří let. 
 
Plně spravované řešení mPOS je postavené na mobilním chytrém terminálu iCMP připojeném přes Bluetooth 
k mobilní brandované aplikaci Halyk Bank v chytrých telefonech s operačním systémem  Android nebo iOS. Řešení 
zahrnuje i platformu Ingenico Group, jejímž prostřednictvím je možné spravovat samotné terminály, účtenky 
a rovněž nabízí ucelený reporting pro obchodníky i banku. 
 
Toto zcela nové řešení představuje pro obchodníky efektivní nástroj, který jim umožňuje prodávat zboží a služby, 
a přijímat platební karty v rámci jednoho integrovaného systému bez ohledu na použitou technologii (čip, 
bezkontaktní karta nebo magnetický proužek). 
 
Ingenico Group navíc zajišťuje bezpečné směrování platebních transakcí přes platební bránu, která splňuje 
bezpečnostní standardy PCI DSS a požadavky na šifrování Point to Point. Halyk Bank a její klienti tak mají pro své 
transakce nejvyšší úroveň zabezpečení v souladu s mezinárodními požadavky. 
 
cardmag l Ingenico Group 
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Strategic Acquisition to Create One Global Company That 
Further Extends Visa’s Payment Leadership  
Adds Approximately 3,000 European Issuers, over 500M Card Accounts and more than €1.5 trillion in Payments 
Volumes to Visa Inc. Portfolio  

Foster City, Calif. & London, 2.11.2015 - Visa Inc. (NYSE: V) and Visa Europe Ltd. today announced a 
definitive agreement for Visa Inc. to acquire Visa Europe, creating a single global company. The 
transaction consists of upfront consideration of €16.5 billion with the potential for an additional 
earn-out of up to €4.7 billion payable following the fourth anniversary of closing, for a total value of 
up to €21.2 billion. The upfront consideration comprises €11.5 billion of cash and preferred stock 
convertible into Visa Inc. class A common stock valued at €5 billion.1 Both companies’ boards were 
unanimous in their support of the transaction. The transaction is subject to regulatory approvals 
and is expected to close in Visa Inc.’s fiscal third quarter of 2016.  

As a result of the combination, European clients will have greater access to Visa Inc.’s scale and resources and 
global clients will have a more seamless experience. Additionally, European clients will benefit from direct access 
to Visa Inc.’s investments in innovative technology and differentiated products and services.  

The transaction capitalizes on strong growth opportunities in a highly attractive region. It positions the combined 
Visa to create value through increased scale, efficiencies realized by the integration of both businesses, and 
benefits related to Visa Europe’s transition from an association to a for-profit enterprise.  

Visa Europe, an association owned and operated by member banks and other payment service providers, is the 
payments leader in Europe. At the end of fiscal full-year 2015, there are more than 500 million Visa cards issued 
across Europe. The association is responsible for more than €1.5 trillion in payments volumes, processes over 18 
billion transactions annually, and partners with approximately 3,000 financial institutions in 38 countries.  

 „Je skvělé, že máme možnost sjednotit Visu v jedinou globální společnost s bezkonkurenčním 
rozsahem působnosti i nabídkou technologií a služeb. Tato transakce bude přínosná pro finanční 
instituce, banky, obchodníky, držitele karet i další partnery, jakož i pro naše zaměstnance a 
akcionáře. Tým Visa Europe odvedl obrovský kus vynikající práce při vybudování nejrozšířenějšího 
platebního systému, který si získal důvěru napříč celou Evropou. Společně budeme moci zpřístupnit 
potenciál elektronických plateb daleko více lidem na více místech,“ říká Charles W. Scharf, výkonný 
ředitel Visa Inc.  
 
„Visa je špičková světová značka s impozantní historií a vzrušující budoucností. Společnost Visa 
Europe dosáhla v posledních letech skutečně působivých výsledků a její představenstvo je 
přesvědčeno, že nadešel správný čas sjednotit tyto dvě velmi zdravé společnosti pod jednotným 
vedením. Naše spojení přinese členům značnou hodnotu nejen v podobě samotné kupní částky, ale 
také tím, že sjednocená Visa bude schopna výrazně lépe plnit budoucí potřeby svých zákazníků. 
Jsme přesvědčeni, že Visa Inc. bude dlouhodobě investovat do své nové evropské části a 
podporovat její rozvoj,“ uvedl Gary Hoffman, předseda představenstva Visa Europe. 
 
Nicolas Huss, výkonný ředitel Visa Europe dodává: „Spojení v jednu globální společnost nám zajistí 
finanční sílu a rozsah působnosti nezbytné pro prosazení nové generace plateb napříč Evropou. 
Sjednocení našich společností nám umožní poskytovat našim zákazníkům špičková řešení a našim 
zaměstnancům nabízet skvělé nové profesní příležitosti.“  
 
Charles W. Scharf okomentoval plány na sjednocení těmito slovy: „Velmi se těšíme na sjednocenou Visu a 
hodláme dělat vše pro to, aby byly naše aktivity v Evropě plně přizpůsobeny potřebám místního 
trhu. Mám zde na mysli mimo jiné adaptaci na měnící se regulační prostředí, provoz evropského 
datového centra a spolupráci s rozrůstajícím se platebním ekosystémem Evropy na společném 
vývoji relevantních lokalizovaných produktů, služeb a platebních zkušeností. Spojení našich 
společností posílí naše platební systémy v Evropě, jelikož společně budeme mít k dispozici více 
prostředků než kdy dříve, a budeme tak moci ještě intenzivněji investovat do technologií. Na závěr 
chci podotknout, že si v Evropě ponecháme silné místní vedení, přičemž centrálou pro tento region 
zůstane nadále Londýn.“ 
 
The transaction will position the combined business to take advantage of a significant growth opportunity. In 
Europe an estimated 37 percent, or USD $3.3 trillion, of personal consumption expenditure is still done via cash 
and check. Europe has also been an early adopter of mobile payments, which analysts predict will see strong 
growth in the future given the widespread availability of Near Field Communication technology. Visa Inc. has 
aggressively launched new mobile payment partnerships, platforms and products that will enable faster growth 
and adoption of mobile payments in Europe. This includes new tokenization services, support for digital wallets 
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and wearables, strategic investments in other enabling technologies, ecommerce and P2P payment capabilities, 
as well as the opening of several global innovation centers.  

In discussing integration plans, Charles W. Scharf commented, “We look forward to the new integrated 
Visa, and we are fully committed to ensuring our efforts in Europe are tailored to meet local market 
needs. This includes being responsive to the evolving regulatory landscape, maintaining a European 
data center, and partnering with Europe’s growing payments ecosystem to co-develop locally-
relevant products, services and experiences. This combination strengthens our payments system in 
Europe, as together we have even greater financial resources to invest in technology assets. Finally, 
we will continue to have a strong local management team in Europe, with London remaining as 
headquarters for the region.”  

About Visa Inc.  

Visa Inc. (NYSE: V) is a global payments technology company that connects consumers, businesses, financial 
institutions and governments in more than 200 countries and territories to fast, secure and reliable electronic 
payments. We operate one of the world's most advanced processing networks — VisaNet - that is capable of 
handling more than 65,000 transaction messages a second, with fraud protection for consumers and assured 
payment for merchants. Visa is not a bank and does not issue cards, extend credit or set rates and fees for 
consumers. Visa's innovations, however, enable its financial institution customers to offer consumers more 
choices: pay now with debit, pay ahead of time with prepaid or pay later with credit products. For more 
information, visit usa.visa.com/about-visa, visacorporate.tumblr.com and @VisaNews.  

About Visa Europe  

Visa Europe is a payments technology business owned and operated by member banks and other payment 
service providers from 38 countries. Its members are responsible for issuing cards, signing up retailers and 
deciding cardholder and retailer fees. Visa Europe is the largest transaction processor in Europe, responsible for 
processing more than 18 billion transactions annually. There are more than 500 million Visa cards in Europe, and 
€1 in every €6 spent in Europe is on a Visa card. Since 2004, Visa Europe has been operating independently of 
Visa Inc. and incorporated in the UK, with an exclusive, irrevocable and perpetual license in Europe. Both 
companies work in partnership to enable global Visa payments in more than 200 countries and territories. For 
more information, visit www.visaeurope.com.  

cardmag l grayling l visa.com 
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ROZHOVOR 

Chceme nabídnout našim stávajícím i novým zákazníkům novou tvář 
spojenou s inovacemi, flexibilitou a samozřejmě vysokým standardem 
poskytovaných služeb  
 
Magazín cardmag přináší exkluzivní rozhovor s Jitkou Plotěnou, obchodní ředitelkou společnosti Global Payments 
Europe. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Ve světě technologii sdílených s platebními kartami a platbami se 
pohybuješ poměrně dlouhou dobu, co pro Tebe tato oblast znamená ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: V oblasti technologií spojených s platebními kartami a platbami se již pohybuji více než 
11let. Během této doby jsem nezažila jediný „nudný den“, neboť svět spojený s kartami a transakcemi není 
jednotvárný, je plný inovací a je neskutečně komplexní a to je právě to, co mě v této oblasti nejvíce baví a 
zajímá. Člověk se musí neustále vzdělávat, aby udržel schopnost vstřebat dané informace a krok s okolním 
světem. Svět karet a platebních technologií je pro mě neustále velkou výzvou. Velkou výzvou je pro mne i nová 
pozice - Obchodní ředitelky, kterou od 1.10.2015 ve společnosti Global Payments Europe zastávám. Mým cílem je 
posunout úroveň obchodu na „vyšší level“ a nabídnout našim stávajícím i novým zákazníkům novou tvář spojenou 
s inovacemi, flexibilitou a samozřejmě vysokým standardem poskytovaných služeb. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Po určité době se znovu objevuješ v GPE, jak vnímáš současný dynamický 
vývoj ve společnosti GPE ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Ve společnosti GPE se znovu objevuji po 7 let, během této doby prošla společnost GPE 
značným vývojem. Byla zde provedena spousta změn, které byly jak pozitivního, tak samozřejmě i negativního 
charakteru. Nelze jednoznačně říci, že jsem se vrátila do stejné společnosti, kterou jsem před 7 lety dobrovolně 
opustila. Domnívám se, že GPE má značný potenciál a stále jej ještě neumí plně využít. Naopak však musím 
zdůraznit, že řešení spojená s inovacemi v oblasti fraud monitoring systému, e-commerce a transportu jsou ty 
oblasti, kde se během uplynulé doby podařilo dosáhnout značných úspěchů. Inovativní vývoj v těchto oblastech 
přinesl naším zákazníkům nejen úspory v případě využívání námi poskytovaných služeb, ale přinesl jim i možnost 
prosadit se na českém i zahraničním trhu oproti konkurenci.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Které velké ambice GPE chceš komunikačně a marketingově zdůraznit ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Naším společným cílem je udržet a získat spokojeného zákazníka, který bude vnímat 
spolupráci s GPE jako partnerství postavené na základech důvěry a stability. Domnívám se, že GPE by mělo být 
vnímáno jako stabilní a důvěryhodný partner na trhu spojených s platebními technologiemi a kartami. Věřím, že 
naše dlouhodobá působnost na českém trhu tomuto vnímání napomáhá. GPE je schopno nabídnout svým 
zákazníkům kvalitní řešení a služby s vysokými standardy SLA. Chceme se zaměřit na inovace spojené s vývojem 
pro mobilní zařízení, nabídnout služby spojené s card management systémem směrem k nadnárodním 
společnostem (vlastníkům našich stávajících klientů) a samozřejmě bychom chtěli využít produkty, které již 
skupina Global Payments na evropském trhu využívá a tyto produkty také implementovat. 
 
Roman Kotlán, cardmag: E-commerce je dnes jednou z oblastí s největším růstovým potenciálem; je 
GPE připraveno v této oblasti sehrávat na domácím trhu rozhodující roli ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Ano, GPE je připraveno v oblasti e-commerce hrát rozhodující roli nejenom na domácím, ale 
i zahraničním trhu. Do vývoje v oblasti E-commerce investujeme v posledních letech nemalé prostředky. V 
současné době připravujeme další vylepšení naší platební brány GP webpay, kterou čeká díky aktivitám GPE v 
následujícím roce velký nárůst uživatelů. Úpravy spojené s GP webpay přinesou i výhody našim stávajícím 
zákazníkům. Počátkem příštího roku plánujeme nabídnout obchodníkům nové moderní uživatelské rozhraní včetně 
podpory poslední verze MasterPass. Zároveň umožníme uživatelům možnosti výběru karty z peněženky 
MasterPass přímo v e-shopu obchodníka (tzv. express checkout). Do budoucna též připravujeme řešení pro 
přijímání plateb pomocí digitálních peněženek typu Apple Pay, Android Pay a Samsung Pay, tyto digitální 
peněženky v rámci skupiny Global Payments již plně podporujeme. 
 
Roman Kotlán, cardmag: Jste aktivní v oblasti PCIDSS, předpokládáte širší spolupráci v této oblasti 
na platformě Sdružení pro bankovní karty ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Společnost GPE vnímala a i do budoucna vnímá standard pro bezpečnost platebních karet 
(PCIDSS) jako nedílnou součást svých služeb a zároveň jako jakýsi kvalifikační předpoklad pro podnikání v oblasti 
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tohoto finančního segmentu. Sdružení pro bankovní karty je v této oblasti již delší dobu aktivní, a tak je logické, 
že i společnost GPE by se zde ráda angažovala a zužitkovala tak dlouholeté zkušenosti s tímto standardem a 
zároveň využila know-how skupiny Global Payments, která používá velmi propracovaný způsob sledování shody 
s těmito bezpečnostními požadavky u svých současných klientů. 
 

Roman Kotlán, cardmag: Domácí trh zaznamenává v oblasti „Acquiringu“ poměrně velké změny; 
GPE je bezpochyby silný technologický hráč na domácím trhu, bude také stejně silný hráč 
v „Acquiringu“ ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Společnost GPE, jak zmiňuješ, je silný technologický hráč na domácím trhu, a to věřím, že i 
do budoucna zůstane. GPE nemá ambice být silným hráčem v oblasti acquiringu, tím jsou naši klienti  ČSOB, ČS, 
RB a KB. GPE je však připraveno procesně tyto silné acquirery podporovat a nabídnout služby v oblasti procesingu 
platebních transakcí, vývoje aplikací pro platební zařízení (platební terminály, mobilní aplikace) a samozřejmě 
jsme připraveni nabídnout služby v oblastech fyzické správy koncových zařízení (remote support, on site support). 
 
Roman Kotlán, cardmag: GPE na domácím trhu v sobě spojuje hned několik významných rolí, která 
role GPE je Tobě nejbližší ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Osobně mám více zkušeností z oblasti podpory Acquiringu, tato oblast však není jediným 
směrem, na který se v GPE orientujeme. Proto i Issuing (především vydávání a správu karet) mi může nabídnout 
spoustu, pro mne v tuto chvíli skrytých možností. GPE má i v této oblasti nástroje, kterými potřeby klienta je 
schopno plně uspokojit a zabezpečit. V současné chvíli podporujeme a rozvíjíme interně vyvinutý systém na 
správu karet Card Management II (CMSII) a zároveň nabízíme i možnost využití licencovaného produktu Tieto.  
 
Roman Kotlán, cardmag: Evropský trh významně ovlivní regulace MIF; vnímáš tuto bezprecedentní 
situaci jako příležitost či destrukci v ekosystému platebních karet ? 
 
Jitka Plotěná, GPE: Výše zmíněnou regulaci nevnímáme jako destrukci ekosystému platebních karet, je však 
zřejmé, že zejména issueři jsou a budou vystaveni nebývalému tlaku. Na druhou stranu však stojí před novými 
výzvami, jak udržet svůj business efektivní a s tím souvisí i otázka investice do nových produktů a služeb. V této 
oblasti bychom jim chtěli nabídnout využití našich produktů a služeb a být pro naše klienty, zákazníky pomocnou 
rukou, který nabídne jak inovace v kartovém businessu, tak najde economy of scale postavené na  businessu 
stávajícím.  
 
cardmag l roman kotlán l grafika Global Payments Europe 
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Ingenico Group, MasterCard a Oschadbank přinášejí do kyjevského metra 
bezkontaktní platby 
 
Společnost Ingenico Group oznámila úspěšné spuštění projektu plateb bezkontaktními kartami v 17 stanicích 
centrální linky kyjevského metra. Toto řešení kombinuje chytrý terminál iUC180B od 
Ingenico Group se službami Oschadbank, která zpracovává karetní transakce, 
a partnerství se společností MasterCard. Již brzy bude řešením pro bezpečné platby 
bezkontaktními kartami vybavena celá síť kyjevské podzemní dráhy. 
 
Dnešní hlavní výzvou pro společnosti zajišťující veřejnou dopravu je zpřístupnění pohodlných inovativních služeb 
milionům cestujících, kterým poskytují své služby. Musejí využívat pokročilé technologie a spojovat rychlost, 
bezpečnost a moderní platební systémy, jako jsou bezkontaktní platby. Oschadbank, Ingenico Group 
a MasterCard společně umožní kyjevskému metru reagovat na potřebu jednoduššího přístupu k osobní přepravě. 
Implementované řešení poskytne cestujícím přístup do metra jednoduše přiložením bezkontaktní platební karty 
MasterCard® k turniketu. 
 
cardmag l Ingenico Group 

NFC & CONTACTLESS 

cardmag l roman kotlán l obrázek použit na základě licence s CVS Consulting s.r.o. 
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Zaplatíme v roce 2020 pomocí kalhot nebo bundy?  
 
Visa Europe vyzvala studenty i absolventy designových škol, aby se pokusili navrhnout bezkontaktní platby pres 
nositelné elektronické zařízení - tzv. „wearables“. 
 
Praha, 6. října 2015 - Digitální drobné, platby gestem ruky a integrace módy, sociálních médií a 
plateb do jednoho celku - to jsou tři koncepty plateb propojených s oblečením, které vzešly ze 
společného projektu Visa Europe a renomované designové instituce Central Saint Martins. 

„Jsme přesvědčeni, že bezkontaktní technologie se do roku 2020 stane standardní funkcí mnoha 
zařízení v oblečení. Vlastně neexistuje důvod, proč by se platební funkce v oděvu nemohla rozšířit 
podobně jako budík na digitálních hodinkách,“ uvedl Nick Mackie, šéf divize Bezkontaktního placení Visa 
Europe. 
Budoucnost patří „wearables“¨ 
 
Vývoj bezkontaktního placení má jasný směr - jde od karet k jiným nositelným zařízením, tzv. „wearables“. 
Souvisí to s digitalizací plateb, v níž Evropané patří k průkopníkům. „V oblasti nositelných zařízení vidíme 
obrovský potenciál - a to zejména u mladší, technologicky zdatné generace. Tzv. „wearables“ v sobě 
slučují všechny atributy, kterými vynikají bezkontaktní platby - rychlost, pohodlí a jednoduchost. 
Propojení těchto zařízení s mobilními aplikacemi pak výrazně vylepší uživatelskou zkušenost a 
nabídne zákazníkovi mnohem větší kontrolu. ” vysvětluje David Brendl, manažer inovací Visa Europe. 
 
„Tato spolupráce s Visa Europe odhalila nejen velký potenciál bezkontaktních plateb integrovaných 
do elektroniky v oblečení, ale i technologie jako takové. Vedle toho naši studenti a absolventi získali 
vynikající příležitost spolupracovat s vedoucí asociací zabývající se platebními technologiemi. Nám 
všem se díky tomu odhalil zcela nový pohled na budoucnost plateb,” řekl Nick Rhodes, programový 
ředitel divize keramické produkty & průmyslový design, Central Saint Martins. 
 

Bezpečnost především 
Tento projekt se úspěšně rozběhl v době, kdy Visa 
Europe oznámila, že do roku 2019 mají být 
všechny terminály u obchodníků bezkontaktní. Visa 
očekává, že nové technologie budou nadále 
získávat nad hotovostí.S rostoucí digitalizací plateb 
Visa ochraňuje zákazníky před podvody, ať se 
rozhodnou platit jakýmkoli způsobem. Bezpečnost 
plateb posilují inovace typu tokenizační služby Visa, 
které umožňují bezpečně platit z jakéhokoli 
digitálního zařízení. „Tokenizace chrání data 
zákazníků a nahrazuje informace o účtu z plastové 
karty číselnou řadou, kterou lze využívat 

k autorizaci platby, aniž by došlo ke zveřejnění detailů účtu. Jednou z významných výhod „tokenů“ je to, že 
finanční instituce mohou kontrolovat prostředí, v nichž je lze využívat. Například token určený pro bezkontaktní 
platby nebude možné použít při nákupu na internetu. Při ztrátě mobilního zařízení lze navíc token velmi rychle 
deaktivovat,“ dodal David Brendl. 
 
O navrhovaných konceptech 
Všechny koncepty slouží jako inspirace pro nové nápady a debaty o budoucnosti plateb zabudovaných do 
oblečení. Nejsou určeny pro komerční využití.  
 
Small Change 
Tento nápad by usnadnil přechod mezi hotovostí a digitálními penězi a pomohl by lidem spravovat platby menších 
hodnot. Urychlí přechod od mincí k digitálním platbám, a to tak, že klienti hodnotu svých mincí nahrají na jedno 
zařízení. V něm bude zabudovaný displej s elektronickým inkoustem, který zobrazí dostupné finance. Výši financí 
bude možné různě upravovat - například pro děti, které si šetří kapesné. 

TECHNOLOGIE 

Visa oslovila pět mladých designérů - studentů nebo absolventů magisterského oboru průmyslový 
design na Central Saint Martins. Úkol byl jasný: prozkoumat, jak co nejjednodušeji by se 
v budoucnu mohlo platit, a představit si, jak by v roce 2020 mohla vypadat platební zařízení 
integrovaná do oblečení. Projekt vyvrcholil prezentací tří společně vytvořených konceptů na akci 
Visa Europe Technology Partner Forum, která se 22. září konala v Londýně. 
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Designové koncepty si můžete na videu prohlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=SuuF0EcI_WU&feature=youtu.be  
 
Budgeteer 
Jedná se o platební nástroj, který se nosí na zápěstí a uživateli pomáhá spravovat výdaje u obchodníků. Ovládá 
se jednoduše pohybem ruky. Třemi intuitivními a jednoduchými gesty může uživatel rozdělit platby do tří kategorií 
(práce, já, domácnost), které se pak nasvítí různými barvami na výpisu z účtu. Estetika zařízení vychází z viditelné 
elektroniky: krása zařízení stojí na jeho fungování.  
 
Video konceptu si můžete prohlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=It3b3fDjVf4&feature=youtu.be 
 
Thread 
Půjde o speciální brož, která propojuje online a reálný svět prostřednictvím aplikace pracující na standardu 
Bluetooth. Z anonymních milovníků módy dělá identifikovatelné ambasadory značky. Brož byla navržena tak, aby 
byla vydávána ve spolupráci s konkrétní značkou nebo obchodem, podle čehož by bylo možné upravovat i její 
estetiku. Ověření plátce zajišťuje snímač otisku prstu, který je velmi nenápadný, ale zároveň sofistikovaný. 
  
Mimo prodejnu se zákazníci nosící brož poznají přes kameru svého mobilního telefonu, na němž se zobrazí i 
učiněné nákupy, které lze pak hodnotit. Pozitivní hodnocení u dané položky se pak promění ve výhody – například 
slevy, VIP vstupenky, soukromé náhledy - poskytované značkou nositeli. Takto se vybuduje jedinečný vztah se 
značkou, kterou mají uživatelé rádi. Jde o inovativní interpretaci tradičního věrnostního programu. 
 
Koncept si můžete prohlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=c0ollpj2rEU&feature=youtu.be 
 
Designéři 
Tři koncepty jsou dílem následujících designérů: Gareth Ladley (MA Industrial Design Alumnus 2015), Marina 
Mellado (MA Industrial Design Student), Marta Monge (MA Industrial Design Alumna 2015), Maxime Moreaux (MA 
Industrial Design Student) a Bronka de Sage (MA Industrial Design Student), kteří pracovali pod vedením Silase 
Granta (CSM Academic and Design Practitioner) - všichni ze Central Saint Martins. 
 
O Central St Martins 
Central Saint Martins je mezinárodně uznávaná škola, oceňovaná za kreativní energii studentů, vyučujících i 
absolventů. Těší se vynikající reputaci jak za svou pedagogickou činnost, tak postgraduální studium a výzkum v 
oblasti umění, designu a performativních akcí. CSM provozuje oceňovaný kampus v Kings Cross, který otevírá 
příležitost pro kreativní spolupráci a slouží jako vynikající sociální scéna pro studenty.  
V roce 2013 získala škola UAL: Central Saint Martins Výroční cenu královny za průmyslový a produktový design 
přispívající k síle kreativní ekonomiky. Jde o nejvyšší britskou cenu ve vzdělání.  
Mezi absolventy školy patří Alan Aldridge, David Carter, Hussein Chalayan, Terence Conran, Michael Fassbender, 
Colin Firth, Antony Gormley, Tom Hardy, Dylan Jones, Isaac Julien, Christopher Kane, Stella McCartney, 
Alexander McQueen, Bill Moggridge, Raqib Shaw, Yinka Shonibare a Joe Wright.   
CSM je součástí University of the Arts London, která je mezinárodním centrem inovace a výzkumu v oblasti 
umění, designu, módy a komunikace i performativního umění. Univerzita sestává z šesti fakult: Camberwell 
College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Art and Design, London College of Communication, 
London College of Fashion a Wimbledon College of Art. 
www.arts.ac.uk/csm  
www.facebook.com/centralsaintmartins  
Twitter - @csm_news 
Instagram - @csm_news 
 
cardmag l grayling 
 
 
 
 

MasterCard Identity Check zjednoduší online nákupy 
 

Společnost MasterCard představuje MasterCard Identity Check, sadu technologických řešení, která 
využívají pokročilý systém pro ověření identity spotřebitele a zároveň zjednodušují průběh 
nakupování online. 
 
Stávající způsob online ověřování identity nakupujícího může spotřebitele od nákupu na internetových stránkách 
obchodníků velmi rychle odradit. Tento poslední krok může být časově náročný, a je proto možné, že si to 
zákazník ještě rozmyslí a nákup nedokončí. Ověření totožnosti systémem MasterCard Identity Check funguje 
pomocí biometrických údajů v podobě otisku prstu držitele karty a zasláním jednorázového SMS hesla. 
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„Zákazníci v dnešní době využívají k nákupu různé technologické přístroje a očekávají, že platební 
transakce proběhnou jednoduše, rychle a bezpečně,“ říká Ajay Bhalla, prezident Enterprise Security 
Solutions, divize MasterCard, „a systém Identity Check přesně toto přináší.“ 
MasterCard pomocí technologie Identity Check zlepší bezpečnost online plateb. Použití technologií a dat se 
přesune od spoléhání se na to, co spotřebitel zná (heslo), směrem k tomu, co používá (mobilní telefon nebo jiné 
chytré zařízení) a čím je (biometrické údaje). Stovky držitelů karet v Nizozemsku začaly platbu skrze biometrické 
údaje používat již minulý měsíc a podobný testovací proces probíhá i v USA. Americké finanční instituce se budou 
moci do systému MasterCard Identity Check zapojit v polovině roku 2016 a s celosvětovou expanzí systému se 
počítá v roce 2017. 
 
Spotřebitelský průzkum podpořil zájem o novou generaci ověřování 
Zájem o novou generaci ověřování totožnosti byl potvrzen i spotřebiteli v nedávném celosvětovém průzkumu. 
Podle průzkumu společnosti MasterCard zapomene 53% nakupujících svá důležitá hesla minimálně jednou týdne 
a kvůli jejich obnově ztratí více než deset minut.  
 
Výsledkem je, že více než třetina lidí proces online nákup úplně zruší, zatímco šest lidí z deseti uvádí, že kvůli 
obnově hesla například nestihlo koupit lístek na rychle vyprodaný koncert. Více než polovina dotázaných by 
zároveň uvítala možnost nahradit heslo něčím pohodlnějším, co by zajišťovalo stejnou úroveň ochrany.  
O průzkumu 
Spotřebitelský průzkum společnosti Norstat byl proveden v období mezi 13. a 21. srpnem 2015 na vzorku 
přibližně 10 000 spotřebitelů. Zákazníci ze 17 trhů Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Afriky, Austrálie, Asie a 
Tichomoří byli dotazováni na otázky spojené s online nakupováním. Celkový vzorek má chybovost +/-0,80% při 
95% úrovni spolehlivosti. 
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MasterCard a Cubic Transportation Systems  
pomáhají k efektivnímu rozvoji měst 
 

Společnost MasterCard ve spolupráci s Cubic Transportation Systems představila novou platformu 
zaměřenou na efektivní rozvoj městské infrastruktury. Platforma Urbanomics Mobility Project je 
nástrojem, který má za cíl usnadnit vedením měst, urbanistům a komerčním developerům lépe 
porozumět pohybu lidí ve městě a jejich zvyklostem ve vztahu ke zlepšení kvality života. 
 
Efektivní rozvoj městské infrastruktury je v současnosti velmi diskutovaným tématem, například uplynulý týden se 
jím zabývala konference Smart Cities Week ve Washingtonu. Projekt aplikuje nejnovější analytické údaje a 
nejmodernější vizuální technologie obou společností. MasterCard využívá data z více než 43 miliard platebních 
transakcí, Cubic Transportation Systems čerpá data z transakcí ve veřejné dopravě.  
 
„Jedná se o iniciativu dvou společností, které kombinují jedinečné znalosti trhu a zdroje informací 
k vytvoření nové platformy pro plánování moderních a chytrých měst. Získaná data pomohou 
k rozvoji měst, jejich ekonomiky a zlepší jejich obslužnost,“ řekl Dan Collins, generální ředitel divize 
Cubic´s Urban Insights. 
 
„Základním krokem pro rozvoj moderních a chytrých měst je vyšší využití dostupných údajů 
z nejrůznějších zdrojů s cílem pomoci urbanistům a vedením měst k efektivnímu rozhodování,“ uvedl 
Hany Fam, výkonný viceprezident Enterprise Partnership, MasterCard, „tímto projektem přispějeme k 
zatraktivnění městského prostředí.“ 
 
„Z důvodu nedostatku spolehlivých údajů bylo město jako investor v konkurenční nevýhodě, jelikož 
jsme nedokázali kvantifikovat tržní potenciál městských čtvrtí,“ řekl Shyam Kannan, profesor 
městského plánování Univerzity Georgetown a generální ředitel Washingtonského metropolitního úřadu pro 
oblastní tranzit, „platforma Urbanomics Mobility Project slibuje skutečné vyčíslení tržního potenciálu města. 
Investorům pak poskytne jedinečný plán investičních strategií městských čtvrtí a města jako celku.“ 
 
Projekt Urbanomics Mobility Project se zaměří na tranzitní dopravu, urbanizmus, veřejné služby, městskou a 
krajskou samosprávu, developery a další komerční podniky, které se podílejí na rozvoj městských lokalit. 
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Přicházíme s inovacemi v mnohem kratším čase a při tom si zakládáme na 
absolutní spolehlivosti a nadčasovosti ... 
 
říká Martina Kirchrathová, Country Manager, Ingenico Group v exkluzivním rozhovoru pro podzimní číslo 
magazínu cardmag.   
 
cardmag: Jsi poměrně krátkou dobu v nové roli a pozici, přibliž nám prosím něco o sobě. 

 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Ano, po třinácti letech v O2 a 
dvou letech u společnosti MasterCard jsem zakotvila na pozici 
Country Manager CZ/SK ve společnosti Ingenico. Myslím, že v nové 
roli se mi velice hodí právě propojení zkušeností z mobilního a 
karetního světa. Celou svoji profesní karieru se věnuji obchodu a 
vzdělávání sama sebe, ale i druhých (CarpeDiem a Edukaterie.cz). 
V posledních letech mě velmi zaujala možnost měnit svět kolem 
sebe a o to se již pár let pokouším prostřednictvím aktivit kolem 
„Chytrých měst a obcí“.  
 
cardmag: Po zkušenostech u mobilního operátora a 
platebního systému máš možnost své bohaté zkušenosti 
zhodnotit ve prospěch dalšího rozvoje technologie 
Ingenico. Co je, či bude pro Tebe nejdůležitější? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Je to obrovská výzva, cítím se 
mezi novými kolegy doslova báječně a věřím, že společně 
dokážeme udržet skvělou pozici, kterou Ingenico má u nás i 
v zahraničí. Obklopit se týmem lidí, se kterým vím, že umíme změnit 
svět a to jak na straně kolegů, tak i partnerů, je to nejdůležitější. 
Zní to velmi jednoduše, ale je to běh na dlouhou trať. 

 
cardmag: Ingenico je synonymem silné značky na trhu; jak chceš jméno dále na trhu posilovat či 
rozvíjet? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Pevně věřím v zařízení a služby, které dodáváme. Jejich síla je nejen v pozici 
na trhu a zavedeném jménu, ale v hlavně v jejich kvalitě, bezpečnosti a jednoduchosti. Právě kvůli těmto 
hodnotám se cítím v Ingenicu skvěle. Samozřejmě reagujeme na změny a trendy, které velmi ovlivňují to, jakým 
směrem se technologie v platebních systémech ubírají.  
 
cardmag: Žijeme v hektické době, progresivní technologie nabírají na zásadnějším významu v životě 
běžných lidí; jak společnost Ingenico reaguje na takový vývoj ve společnosti? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Touha po mobilitě, jednoduchosti a globální řešení našich zákazníků formují 
nápady kolegů ve vývoji. Přicházíme s inovacemi v mnohem kratším čase a při tom si zakládáme na absolutní 
spolehlivosti a nadčasovosti. Běžný tlak je na větší a barevné displeje, delší výdrž baterie aj. V posledních letech 
roste zájem o služby a aplikace s přidanou hodnotou. 
 
cardmag: Ingenico je globální hráč, snoubí se zde zkušenosti a znalosti. Existuje něco, co bys ráda 
z jiného regionu adaptovala na domácí trh? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Právě služby, které chtějí někteří globální hráči poskytovat na všech trzích, 
jsou obrovskou výzvou, nejen vzhledem k jiné legislativě a podmínkám, ale kulturním odlišnostem. 
 
cardmag: M-commerce je oblastí, která by mohla rozhýbat akceptační infrastrukturu na domácím 
trhu, připravuje v tomto smyslu Vaše společnost nějaké konkrétní kroky? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Globálně se s obdobnými požadavky setkáváme, V ČR jsme nezaznamenali 
konkrétní poptávku, nicméně jsme schopni reagovat na stále měnící se potřeby zákazníků i v oblasti m–
commerce.  
 

EXKLUZÍVNĚ 
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cardmag: Domácí trh zaznamenává v oblasti „Acquiringu“ poměrně velké změny; jak je vnímaný 
tento vývoj ve Vaší společnosti z hlediska domácího, evropského či globálního srovnání? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Myslím, že turbulentní změny se dějí nejen v ČR a EU, ale celosvětově. 
Platební sektor je silně opřen o moderní technologie, které přináší nové možnosti a tím se rychle mění očekávání 
na trhu. Stejně jako každá změna nám přináší příležitosti, ale i hrozby pro náš tradiční business. 
 
cardmag: Předpokládám, že máš širší přehled o regionu; jakým směrem se ubírá vývoj v akceptační 
infrastruktuře a technologické základně v Polsku, na Slovensku či v Maďarsku? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Je velmi zajímavé pozorovat legislativní, kulturní a geografické odlišnosti, 
které mají vliv na akceptační síť. V zahraničí je o něco větší zájem o e-com a m-com. V Polsku se retailový model 
prodeje rozšířil i do oblasti veřejné dopravy, v Maďarsku startují zajímavé projekty s využitím mPOS. Řekla bych, 
že každá země má svá lokální platební specifika. 
 
cardmag: Evropský trh významně ovlivní regulace MIF; jak je tato regulace vnímaná u Vás ve 
společnosti? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Myslím si, že stejně výrazně, a to se všemi pozitivy a negativy, jako tomu 
bylo u regulace MNO. Pro nás v Ingenicu je to příležitost, jak najít nové oblasti obchodu, aby si naši tradiční 
partneři mohli saturovat propad ve výnosech způsobených regulací.  
 
cardmag: Potkáváš zajímavé lidi, kdo v poslední době na Tebe udělal dojem či je pro Tebe 
inspirativní ? 
 
Martina Kirchrathová, Ingenico: Potkávám mnoho nových lidí a nové myšlenky. Obrovskou dávku energie a 
inspirace mi přineslo seznámení s Paní moderátorkou, děkuji Lucie, nejen v mých očích jste prostě Výborná.  
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MasterCard a FAO oznamují nové partnerství 
 
Využití globálních technologií pro lepší řízení rozvojové pomoci  
a finančního začleňování 
 
Společnost MasterCard a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spojují síly za 
účelem vytvoření inovativní aliance v boji proti hladu. Nové partnerství usiluje o rozvoj všeobecných 
platebních systémů na podporu drobných zemědělců a chudých rodin.  
 
V rámci spolupráce budou zároveň zkoumány způsoby, jak domácnostem poskytnout úvěry nebo peníze na nákup 
základních potřeb a zemědělských komodit na jejich trzích, což povede k podpoře lokálních ekonomik. Finanční 
nástroje se tak dostanou i do rukou ekonomicky okrajových komunit. 
 
Pilotní projekt odstartuje v uprchlickém kempu Kakuma v Keni, který je v současnosti domovem pro 170 000 
uprchlíků. Obyvatelé kempu obdrží předplacené karty určené k nákupu dřevěného uhlí, jež bylo vyrobeno 
v souladu s certifikací o udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Aktivní účast společnosti MasterCard 
v podobě technologických expertíz a významného finančního příspěvku má za cíl nastartovat tamější obchodní 
aktivitu. MasterCard poskytne 1 240 hostitelským domácnostem vylepšené pece pro výrobu dřevěného uhlí a 
7 000 uprchlickým domácnostem energeticky efektivní kamna a úvěr na pokrytí čtvrtiny roční spotřeby uhlí. 
 
„Toto partnerství skutečně ukazuje, že soukromý sektor je klíčovým spojencem v globálním úsilí o 
vytvoření světa bez hladu. Organizace FAO je velmi hrdá na spolupráci s MasterCard, jejímž 
prostřednictvím budeme podporovat drobné zemědělce, aby se stali ekonomicky nezávislými, a to 
díky postupnému finančnímu začleňování,“ řekl José Graziano da Silva, generální ředitel FAO. 
 
„Spolupráce s FAO je dalším důležitým partnerstvím, které umožňuje rozšiřovat využití globálních 
technologií, a tím zvyšovat životní standard lidí na celém světě,“ dodal Walt Macnee ze společnosti 
MasterCard. 
 
Poznámka 
Projekt Kakuma bude využívat infrastrukturu nedávno spuštěného karetního programu MasterCard Huduma 
podporovaného vládou v Keni. Do projektu budou také zapojeny místní banky, které budou vyplácet prostředky 
příjemcům v celé Keni, stejně jako Oddělení humanitární pomoci a civilní ochrany Evropské komise (ECHO), které 
poskytne 8 000 domácností školení o energeticky úsporném používání sporáků a 20 skupinám poskytne pece. 
 
O organizaci FAO  
Klíčovým úsilím FAO je zajišťování potravin pro všechny. Organizace se snaží zabezpečit, aby měli lidé pravidelný 
přístup k dostatečnému množství vysoce kvalitních potravin a mohli vést aktivní a zdravý život. Třemi hlavními cíli 
FAO jsou: vymýcení hladu, potravinové nejistoty a podvýživy; odstranění chudoby a směrování k ekonomickému a 
sociálnímu pokroku pro všechny; udržitelné řízení a využívání přírodních zdrojů, včetně ovzduší, půdních, vodních, 
klimatických a genetických zdrojů ve prospěch současných a budoucích generací. 
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Dilema obchodníků:  
Jak správně reagovat na nový typ zákazníků 
 
Obchodníci z celého světa musí účinněji reagovat na změnu chování spotřebitelů. Podle výsledku analýzy, kterou 
dnes zveřejnila společnost MasterCard, chce šest z deseti spotřebitelů svým nákupem získat něco navíc. Zrod 
nového typu zákazníka, který využívá během nákupu moderní technologie a který chce získat ideální produkt za 
odpovídající částku porovnáváním cen výrobku nebo hledáním recenzí, znamená pro obchodníky úbytek 
náhodných nakupujících a také nižší počet náhodných prodejů.  
 
„Ekonomická krize změnila naše chování, a to včetně způsobu nakupování,“ říká Mathieu Loury, 
Group Head of Merchant Solutions, MasterCard Advisors, z poradenské divize společnosti MasterCard, „pochopit 
motivaci spotřebitele je pro obchodníky rozhodující a 51% respondentů našeho průzkumu tvrdí, že 
prodejci nedokáží odhadnout, co jejich zákazníci chtějí. Obchodníci se sice snaží zaujmout 
nejrůznějšími propagačními akcemi a neustálými slevami, ale zákazník využívající při nákupu 
moderní technologie a inovace se částkou neřídí, jeho zajímá přidaná hodnota.“ 
 
Hlavním důvodem je skutečnost, že v době, kdy byl obchod ovlivněn ekonomickou krizí, došlo k zavedení nových 
technologií a nástrojů, jež změnily chování zákazníků a znamenaly transformaci trhu. Naprostá většina (80%) 
spotřebitelů během výzkumu společnosti MasterCard přiznala, že využívá při nakupování notebook, smartphone 
nebo tablet anebo digitální média umístěná v prodejních místech, ať už při prohlížení internetových stránek 
obchodníků, porovnávání cen výrobku, nebo vyhledávání recenzí na konkrétní produkt.  
 
„Výsledek výzkumu ukázal, že nákupní chování zákazníků z různých koutů světa je ovlivněno 
rozdílným zabezpečením, stabilitou a úrovní digitalizace trhu,“ řekl Ted Iacobuzio, viceprezident Global 
Insights, MasterCard, „například brazilští spotřebitelé jsou horlivými průzkumníky trhu. Zákazníci ze 
států s vyspělým trhem, jako jsou Velká Británie a USA, hledají a nakupují více přes internet." 
 
Podle výzkumu pouze čtvrtina zákazníků (26%) nakupuje zboží na osobně dříve neprověřených internetových 
obchodech. Spotřebitelé také dávají přednost nákupu v kamenných obchodech před internetovými obchody, 
kterých podle průzkumu využívá pouze 7,5% zákazníků. 
 
Metodologie výzkumu: 
Studie vznikla propojením transakčních dat společnosti MasterCard s online průzkumem, který proběhl v červenci 
2015 v 9 zemích: v Brazílii, Číně, Hongkongu, Indonésii, Německu, Polsku, Spojených arabských emirátech, USA a 
Velké Británii. 
 
cardmag l best communications 
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Mít vlastní louku na dlani: S MasterCard k nezaplacení 
 
Letošní tropické léto přímo vybízelo k oddychovému odpočinku ve stinném koutku zahrady. I když se k létu pojí 
také květiny plné barev, při procházce Prahou na klasické luční kvítí stěží narazíte. Společnost MasterCard chtěla 
zpříjemnit horké červencové poledne novinářkám a zástupkyním nejvýznamnějších vydavatelských domů, a proto 
se venkovní část kavárny Café Lounge v Praze na Malé Straně na několik hodin proměnila v louku plnou květin, 
osvěžujícího občerstvení a pohodové atmosféry. Přítomné novinářky převážně lifestylových titulů si mohly 
vyslechnout povídání o květinách, inspirovaly se ukázkami práce floristky a naučily se i několik chytrých triků při 
vytváření květinových náramků a věnců, jež jsou zejména v letním období vhodným módním doplňkem.  
 
„MasterCard přináší lidem vždy něco speciálního včetně jedinečných zážitků, a proto jsme přišli 
s nápadem uspořádat tento floristický workshop. Velmi nás potěšil pozitivní ohlas ze strany 
zúčastněných,“ zhodnotila akci Martina Piskorová, marketingová ředitelka MasterCard pro Českou republiku a 
Slovensko. Při neformálním letním obědu se všechny dámy s květinami ve vlasech shodly, že mít vlastní louku na 
dlani je k nezaplacení. 
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BEZPEČNOST 

Kartové podvody v roce 2014  

Pro srovnání - u domácích značek byla tato hodnota pouze 1,3 centu u debetních karet (povinný PIN) resp. 2,7 
centu u kreditních karet. V dalším textu článku nahradíme toto vyjádření podílu podvodů na obratu u nás běžně 
používaným termínem Basis Points (BP), který znamená totéž.  
 
Zkusme se na uvedená čísla v kontextu známých faktů podívat poněkud detailněji. O ztráty (jde o čisté ztráty bez 
souvisejících nákladů - např. na převydání karet) se podělili největším dílem vydavatelé karet (62%) s acquirery a 
obchodníky (dohromady 38%). Na straně vydavatelů vzniklo nejvíce ztrát z použití padělků na POS, na straně 
akceptace pak z transakcí bez přítomnosti karty (CNP) v důsledku nedostatečného rozšíření zabezpečení 3D-
Secure. Obchodníci tak uhradí vydavatelům většinu ztrát z CNP transakcí s výjimkou low-walue transakcí, které 
vydavatelé nevymáhají, protože náklady na vymáhání by byly vyšší, než ztráta samotná. 
 
Ani geograficky není rozložení ztrát rovnoměrné. Spojené státy (US) generují 48,2% celosvětových ztrát 
z podvodů zatímco na celosvětovém obratu kartami se podílejí pouze 21,4%. Podíl podvodů v tomto regionu 
představuje hodnotu 12,75 BP, zatímco ve zbytku světa je to pouze 3,73 BP. Pro srovnání - ještě v roce 2007 
nebyl rozdíl zdaleka tak výrazný - 6,40 BP oproti. 3,91 BP. Jaké mohou být příčiny tohoto gapu? 
 
Nejvýznamnější, i když ne jedinou příčinou, je zcela jistě neexistence EMV kompatibilní infrastruktury pro vzdávání 
i akceptaci a tím pádem ideální podmínky pro použití padělků karet. Podvody u vydavatelů v US v důsledku 
použití padělků dosáhly hodnoty USD 3,89 bil., což představuje 23,9% hodnoty podvodů celosvětově. Očekává se 
nárůst ještě minimálně v příštích dvou letech navzdory skutečnosti, že kartová schémata již stanovila závazné 
termíny liability shift (přesunu odpovědnosti za podvod) pro tento region (POS 1.10.2015, ATM 1.10.2017). 
 
Rovněž CNP (Card Not Present) fraud v US je vyšší než ve zbytku světa. Důvodem je jednak vedoucí postavení US 
v tomto způsobu obchodování, dále neochota zejména malých obchodníků investovat do ochrany proti podvodům 
a obecně nevyužívání 3D Secure  (obchodníci se bojí odlivu zákazníků kvůli složitosti). Především velcí on-line 
obchodníci však využívají složité, sofistikované (a nákladné) prediktivní systémy pro analýzu transakcí a 
odhalování podvodů. 
 
Poslední příčinou je použitá metodika výpočtu - podíl podvodů na obratu kartami je vyhodnocován proti 
celkovému obratu včetně výběrů hotovosti, tedy ne pouze proti obratu za nákup zboží a služeb. A podíl výběrů 
hotovosti na celkovém obratu je v USA daleko nižší než ve zbytku světa – 13% oproti 26%. Přitom objem 
podvodů na ATM je celkově díky ochraně PIN malý a navíc v některých případech (on-us transakce) nejsou 
podvody ani reportovány. V důsledku toho jsou hodnoty BP v US vyšší.  
 
Kromě US byl nárůst objemu podvodů zaznamenán v roce 2014 i v ostatních regionech. Nárůst hodnoty BP se ale 
projevil pouze v Latinské Americe a Asia-Pacific, zatímco v ostatních regionech (Europe, Midle-East/Africa a 
Canada) zůstala hodnota BP na prakticky stejné úrovni jako v roce 2013. 
 
Jaké vývojové trendy můžeme očekávat do roku 2020?  Pokud se kvantitativní stránky týče, tak celosvětově je 
očekáván celkový objem podvodů v letech 2015 až 2020 v hodnotě 189,29 bilionu USD, v roce 2020 by roční 
objem měl překročit hodnotu 35,5 bilionu USD. Hodnota BP by však měla s výjimkou nárůstu v roce 2015 (5,74) 
postupně klesat až na  5,26 v roce 2020. 
 
A na co se můžeme „těšit“ pokud se týče provádění podvodů samotných a obrany proti nim? V důsledku 
(doufejme) finalizace zavedení EMV infrastruktury i ve zbývajících regionech se zájem podvodníků přesune logicky 
od používání padělků k transakcím bez přítomnosti karty, zejména do oblasti e-commerce. Hlavními zdroji dat 
budou přitom (stejně jako v současné době) hromadné úniky v důsledku napadení sítí obchodníků, metody využití 
však budou sofistikovanější - kombinace takto získaných dat s profily na sociálních sítích a cílený phishing za 

Navzdory všem opatřením, která jsou na všech úrovních (vydavatelé, akceptanti, kartová 
schémata) přijímána v boji proti kartovým podvodům se jejich nárůst nepodařilo zastavit ani 
v roce 2014. Celosvětově dosáhl objem podvodů částky 16,31 bil. USD, což představuje nárůst 
19% oproti roku 2013. Z každých 100 USD obratu kartami představovaly podvody 5,65 centu (v 
roce 2013 to bylo 5,45 centu). Karty globálních značek (Visa, MC, CUP, Amex, Dicsover a JCB) 
vygenerovaly při obratu 23,777 trilionu USD (nárůst 14,8%) celkem 15,45 bil. USD podvodů 
(nárůst 18,5%). Z každých utracených 100 USD těmito kartami představovaly podvody částku 
6,50 centu (v roce 2013 to bylo 6,30 centu).  
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účelem získání plné kontroly nad účtem postiženého klienta. Za positivní můžeme považovat dvě věci - ani 
v příštích pěti letech nejsou v praxi očekávány (doufejme, že oprávněně) útoky typu „prolomení čipu“, často a s 
oblibou zmiňované v mediích a rovněž rozvoj nových technologií a metod placení (NFC, mobily, HCE, peněženky 
etc.) by neměl znamenat nějaký zásadní zvrat  pokud se metod provádění podvodů a jejich na celkovém obratu 
kartami týče. 
 
Rozvíjet se samozřejmě bude i obrana - tokenizace a další metody pro „znehodnocení“ dat, geolokace mobilních 
telefonů (ověření přítomnosti na místě platby), identifikace počítače a mobilu a ověření jejich souvztažnosti 
s číslem karty, včasnější varování v případech úniků dat, redesign zabezpečení 3D Secure na úroveň, přijatelnější 
pro obchodníky, sofistikovanější scoring transakcí (na základě nejen negativních, ale i positivních dat) a větší 
součinnost ze strany obchodníků - předávání dat (historie klienta) vydavatelům. 
 
A na závěr - jak si v kontextu výše uvedeného stojí český kartový trh? Struktura podvodů je poněkud odlišná, 
jelikož v roce 2014 tvořily majoritu podvodů - téměř 60% - transakce bez použití karty, na druhém místě pak 
s odstupem skončily podvody padělanými kartami. S ohledem na kompletní EMV pokrytí českého trhu jak na 
straně vydávání karet, tak i na straně jejich akceptace lze právem očekávat, že tento stav bude trvat i nadále, 
případně že se podíl on-line podvodů bude ještě zvyšovat.  
 
Podíl vydavatelů a akceptantů karet na objemu podvodů je ve srovnání se světem vyrovnanější - 52% oproti. 
48%. Pokud se hodnot BP týče, je český trh hluboko pod úrovní ostatních zde uvedených regionů. Při použití 
srovnatelné metodiky (podíl podvodů k celkovému obratu kartami včetně výběrů hotovosti) činila hodnota BP za 
rok 2014 pouhých 1,09 BP. Z každé stokoruny obratu, realizovaného kartami tedy na podvody připadl zhruba 
jeden haléř. Je ovšem třeba si uvědomit, že podíl hotovosti na celkovém obratu je u nás mnohem vyšší, než 
v tomto článku uváděné hodnoty pro US resp. pro zbytek světa - v roce 2014 činil 61,8%. Je to nepochybně 
hodně, dobrá zpráva ale je, že trend je trvale klesající. I přes toto metodické „vylepšení“ lze konstatovat, že 
srovnání českého trhu se zbytkem světa nevychází pro nás vůbec špatně. 
 
cardmag l Karel Kadlčák, konzultant SBK l zdroje: Nilson Report, statistické údaje SBK   
 
 
 

PCI DSS standard 

Veškeré nezbytné informace týkající se bezpečnostních požadavků v oblasti přijímání platebních karet, včetně 
závazného znění standardu PCI DSS, souvisejících dokumentů, kategorizace subjektů a jim stanovených 
povinností, je k dispozici na stránkách Rady bezpečnosti pro PCI DSS www.pcisecuritystandard.org  
 
Nad rámec Standardu, kartové společnosti upřesňují požadavky dle potřeb jednotlivých trhů a stanovují kategorie 
dle počtu procesovaných transakcí ročně: 

Visa: http://www.visaeu.com/acceptingvisa/datasecurity.html 
MasterCard: http://www.mastercardonline.com 

 
Zpracovatelská banka na požádání sdělí, do jaké úrovně kategorizace se svým počtem transakcí se obchodník řadí 
a upřesní kritéria pro ověřování shody a PCI DSS. Obchodník ověřuje shodu s pravidly PCI DSS s roční frekvencí a 
dokládá výsledek své zpracovatelské bance, resp. všem svým zpracovatelům. Jako obchodníci stejně tak i jejich 
dodavatelé služeb, tzv. třetí strany, jsou povinni prokázat shodu se Standardem, aby mohli poskytovat své služby 
obchodníkům. Stejně tak obchodník nesmí odebírat služby od těch dodavatelů, kteří nejsou zaregistrováni na výše 
uvedených stránkách Rady (PCI SSC). 

Ochrana dat z platebních karet 
 
Ochrana údajů držitelů platebních karet představuje skutečný problém po celém světě. Ochranou dat se musí 
zabývat nejen banky, které platební karty vydávají, ale také obchodníci, kteří je přijímají. Údaje o platební kartě 
musí samozřejmě chránit také samotní držitelé platebních karet. 

 

Bezpečnostní standard PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) představuje 
mezinárodní pravidla, definující podmínky nakládání s údaji držitelů platebních karet, které jsou 
obsaženy na platebních kartách. Tato mezinárodní pravidla, jejichž plnění je vyžadováno 
kartovými asociacemi a společnostmi, jsou určena pro organizace, které zpracovávají, přenášejí 
nebo uchovávají data držitelů platebních karet (z platebních karet a o kartových transakcích). 
Cílem těchto mezinárodních pravidel je omezit rizika úniků uvedených dat a tím jejich možnému 
zneužití. PCI DSS jako modelový rámec pro zajištění bezpečnosti obsahuje nejvhodnější postupy 
k minimalizaci rizika odcizení dat. 

 

Pro potřeby českého trhu byly vytvořeny stránky v českém jazyce www.pcistandard.cz 
Tento portál obsahuje předmětnou  dokumentaci v českém jazyce a postupně je aktualizován tak, aby se stal 
vyhledávaným pomocníkem  pro snadnou orientaci v oblasti bezpečnosti. 
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Ať jste velkou mezinárodní společností nebo majitelem jediného obchodu, ať provozujete kamennou prodejnu 
nebo internetový obchod, pokud přijímáte platební karty, je zcela zásadní, aby Vaše obchodní činnost byla 
v souladu s bezpečnostními standardy PCI DSS. 
 
Soulad s mezinárodními pravidly PCI DSS je povinný pro všechny obchodníky, kteří přijímají platební karty a je 
striktně a bez rozdílu vyžadován všemi bankami po celém světě. 
 
Jako obchodník nesete odpovědnost za ochranu dat držitelů karet zejména v místě prodeje a za jejich bezpečný 
přenos do platebního systému. Vaší odpovědností je nastavit a zabezpečit systémy, které používáte tak, aby 
nebyla ohrožena data Vašich klientů a to včetně systémů Vašich partnerů a subdodavatelů. Nejlepším postupem 
jak minimalizovat možnost odcizení dat je neukládat žádná kartová data. 
 
Jaká kartová data chránit? 
a) data držitelů platebních karet - číslo karty, datum její expirace, jméno držitele karty. Tato data lze, pokud je to 
nevyhnutelně nutné, ukládat v případě dodržení bezpečnostních požadavků vyplývajících ze standardu PCI DSS,  
 
b) citlivá ověřovací data (kódy CAV2/CVC2/CVV2/CID, kompletní data z magnetického proužku, osobní 
identifikační číslo (PIN)). Ukládání těchto dat není za žádných okolností povoleno!  

Citlivá data mohou být odcizena z mnoha míst:  
- z platebního terminálu,  
- z prostoru, kde jsou ukládány papírové účtenky v případě, že data obsahují,  
- z počítačového systému,  
- z nahrávky skryté kamery při ověřování dat,  
- z tajného záznamu z drátového i bezdrátového připojení Vaší firmy.  
 
V současné době pachatelé zaměřují svojí pozornost i na drobné obchodníky, jejichž systémy jsou mnohdy méně 
odolné proti napadení a jsou tedy snazším zdrojem kartových informací. I proto je dodržování standardů PCI DSS 
povinné pro všechny obchodníky přijímající platební karty. 
 
Jaký je význam splňování standardů PCI DSS? 

- Váš systém je bezpečný a držitelé platebních karet Vám mohou důvěřovat. Důvěra zákazníků zvyšuje 
pravděpodobnost, že se k Vám budou vracet, že budou Vaši společnost doporučovat dále.  
- Zlepšení Vaší spolupráce se zpracovatelskou bankou a dalšími subjekty - partnery, které potřebujete pro své 
podnikání.  
- Snížení rizika mimořádných finančních výdajů (například v důsledku zneužití kartových údajů k podvodům a 
jiné trestní činnosti).  
- Snížení nákladů na případné vyšetřování a právní zastoupení.  
- Snížení rizika negativního zájmu médií o Vaši společnost.  

 
Jaké jsou důsledky nesplnění požadavků PCI DSS? 
    - Nekalé nakládání s daty platebních karet může mít negativní efekt na všechny zainteresované        strany; na 
zákazníky, obchodníky i finanční instituce.  
    - Jediný incident může znamenat zničení Vaší pověsti a problémy ve Vašem podnikání.  

- V konečném důsledku by Vaše společnost mohla být sankcionována a také by po Vás mohla být vyžadována 
úhrada nákladů spojených se šetřením zneužití dat a za související právní úkony.  

 
cardmag l Broňa Tomková, výbor SBK pro PCIDSS 
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MasterCard spouští Safety Net 
řešení na ochranu před kybernetickými útoky 
 
Společnost MasterCard oznámila uvedení nástroje Safety Net pro evropský bankovní trh. Safety Net 
je globální nástroj, který snižuje účinek kybernetických útoků na banky a platební terminály. Je 
navržen tak, aby využíval sílu globální sítě MasterCard a dokázal identifikovat neobvyklé chování a 
potenciální útoky - často ještě dříve, než se to banky či majitelé terminálů dozvědí. 
 
Pro spotřebitele z celého světa je nejdůležitější věcí při nakupování bezpečnost a ochrana jejich plateb. To je 
důvod, proč se MasterCard na tuto problematiku zaměřil. Společnost má řadu nástrojů, pomocí nichž zajišťuje 
bezpečnost ve spolupráci s bankami, maloobchodníky a spotřebiteli. 
 
„Safety Net je poslední ze silné řady síťových obranných prostředků, které jsou k dispozici bankám 
v boji proti kybernetickým útokům. S nástrojem Safety Net jsme schopni prověřovat miliardy 
transakcí dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a chránit banky proti událostem v podobě 
zneužití nebo vyprázdnění účtů," uvedl Ajay Bhalla, prezident divize Enterprise Security Solutions, 
MasterCard. 
 
MasterCard automaticky zapíše banky do této ochranné služby pomocí nejnovějších bezpečnostních nástrojů. 
Safety Net pokrývá průběh všech debetních, kreditních a obchodních transakcí MasterCard, Maestro a Cirrus a 
také je automaticky integrován do globální platební sítě MasterCard. 
Safety Net je vnější vrstva zabezpečení doplňující již existující nástroje ochrany bank, která bez narušení 
původních instalací, zajistí novou úroveň ochrany platebního systému. Tento nástroj sleduje různé kanály a 
zeměpisné oblasti a poskytuje nejvhodnější úroveň podpory pro každý trh a partnery pomocí sofistikovaných 
algoritmů. Safety Net je dalším pokročilým nástrojem MasterCard v oblasti bezpečnosti a ochrany plateb. 
 
Díky svému celosvětovému pohledu na odvětví platebních transakcí může MasterCard identifikovat potenciálně 
nebezpečné podvody v reálném čase a učinit cílená opatření k zajištění ochrany jménem banky. Tím je například 
poskytnutí selektivního povolení kontroly, aby mohla být blokována konkrétní transakce na základě více kritérií. 
 
„Bezpečnost a zabezpečení jsou pro MasterCard hlavní prioritou. Zavázali jsme se být vždy o krok 
napřed před podvodníky. Pro naše klienty stále inovujeme technologie, díky nimž odhalujeme a 
předcházíme pokusům o podvod a zároveň na ně okamžitě reagujeme," doplnil Bhalla. 
 
Jako lídr v oblasti zabezpečení plateb se MasterCard zaměřuje na to, aby transakce a platební síť byly bezpečné 
pro všechny zúčastněné strany systému. MasterCard vybudoval novou generaci nástrojů a služeb, které jsou 
schopné reagovat na vývoj internetových hrozeb. Bezpečnost není samostatná funkce, ale je začleněna do všeho, 
co MasterCard dělá od samého začátku. Tedy vždy, když vytváří nové technologie, nebo k ochraně vlastních 
vnitřních sítí. 
 
cardmag l best communications 
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ROZHOVOR 

Jedeme vlastně „nonstop“ 
Rozhovor s Josefem Machalou ze společnosti MasterCard 
 
Best Communications: V MasterCardu jste poměrně nováčkem, nastoupil jste na svou pozici jen 
před necelým rokem. Jak vnímáte pracovní tempo ve firmě a co vás na vaší práci nejvíc těší? 
 

Josef Machala, MasterCard: Nedá se říct, že bych byl úplným nováčkem, protože jsem pracoval téměř dva 
roky pro dceřinou společnost Trevica SA. Naše spolupráce s MasterCardem byla na mnoha projektech velmi úzká. 
Stejně tak panovala ve firmě podobná kultura. Dokonce se znám se spoustou kolegů z MasterCardu osobně už ze 
svého dřívějšího působení v bankovním sektoru. Dá se tedy říct, že překvapení se nekonalo. Pracovní tempo 
společnosti mi vyhovuje a stejně tak i velká samostatnost a míra odpovědnosti každého z nás. Co mě těší? Zatím 
úplně všechno. Skvělá parta, firemní kultura, globálnost společnosti a s tím spojené možnosti každého z nás 
a samozřejmě mě těší, že mohu pracovat na tak rozsáhlém projektu, jakým bezesporu Priceless Specials je.  
 
Best Communications: V Trevice jste působil jako head of sales; momentálně jste v MasterCardu 
zodpovědný za nový věrnostní program Priceless Specials. Co je pro vás největší výzvou na této 
pracovní pozici? Bylo pro vás něco úplnou novinkou? 
 

Josef Machala, MasterCard: Největší výzvou bylo celý projekt v daném čase úspěšně uvést do života. Tímto 
velmi děkuji všem, kteří se na projektu podíleli. Udělali jsme kus práce. Další výzvy na nás ale čekají. Musíme 
program posilovat jak z pozice účasti, resp. participace zajímavých merchantů, tak ze strany aktivní účasti bank 
a samozřejmě chceme dělat program atraktivní pro koncové držitele karet. Pokud mám ale odpovědět na otázku, 
co pro mě bylo absolutní novinkou, tak možná to, že jsem netušil, jak komplexní a rozsáhlý program Priceless 
Specials je. Chvíli mi trvalo, než jsem dokázal uchopit nebo snad raději obsáhnout všechno, co se programu týká 
a může na něj mít jakýkoliv vliv. Jsem velmi rád, že se nám to podařilo a jsem na to pyšný. 
 
Best Communications: Priceless Specials funguje v České republice i na Slovensku. Vidíte nějaké 
výrazné odlišnosti v přístupu Čechů a Slováků k věrnostním programům?  
 

Josef Machala, MasterCard: Já se nechci pouštět do rozboru věrnostních programů a už vůbec ne do rozboru 
mentality a zvyků Čechů a Slováku. Můžu ale potvrdit, co všichni vědí, že jsme si velmi podobní. Co mě těší, je 
potvrzení toho, co jsme se již dříve dozvěděli z výzkumu, že lidi nebaví mít nacpané peněženky různými 
věrnostními kartičkami, sbírat body, o kterých neví, jakou hodnotu mají a co si za ně mohou koupit atp. Jsem rád, 
že jsme se vydali cestou jedné karty MasterCard a sbírání peněz, které můžete utratit, kde chcete. Navíc plníme 
přání těm, kteří s námi programem žijí, a to je velký hnací motor.   
 
Best Communications: Vybudování úspěšného věrnostního programu si vyžaduje hodně času, 
energie a plánování.  Je něco, co vás při přípravách Priceless Specials překvapilo?  
 

Josef Machala, MasterCard: Myslel jsem si, po těch letech v byznysu, že už mě nic nemůže překvapit. Není to 
tak. Vždycky se něco najde, ať z té negativní, nebo pozitivní stránky. Co mě ale při práci na programu Priceless 
Specials překvapilo velmi pozitivně, bylo a stále je maximální nasazení celého týmu. Jedeme vlastně „nonstop“.  
 
Best Communications: Co byste doporučil kolegům z MasterCardu z dalších evropských zemí, pokud 
by chtěli představit podobný program? Na co by se měli zaměřit? 
 

Josef Machala, MasterCard: Ať zavolají! Rádi s kolegy přijedeme a naučíme je to. 
 
Best Communications: Nedávno se vám podařilo získat do programu Priceless Specials síť čerpacích 
stanic MOL. Máte ještě nějaký sen anebo přání ohledně dalšího partnera v programu? 
 

Josef Machala, MasterCard: Je to pravda a jsem rád, že čerpací stanice MOL, dvojka na trhu v České 
republice, je TOP partnerem v programu Priceless Specials. Potkali jsme se s vedením společnosti, slovo dalo 
slovo a zjistili jsme, že spolu chceme spolupracovat a klape nám to. Abychom dále zvyšovali kvalitu a sílu 
programu, a tím přinášeli všem zúčastněným výhody při každodenním nakupování, je mým snem a cílem získat 
pro program řetězec potravin. Nejsou to jednoduchá jednání, ale máme několik želízek v ohni a věřím, že se nám 
to za podpory naší centrály a celého tymu Priceless Specials podaří.    
 
Best Communications: A co v osobní rovině, jaké přání jste si za sebe vyplnil při registraci do 
programu? 
 

Josef Machala, MasterCard: Moje přání je velmi skromné. Přál jsem si kompletní sadu panenek Monster High. 
Draculaura, Cleo de Nile, Frankie Stein, Lagoona Blue, Abbey Bominable atd. Samozřejmě, nejsou pro mě. Jsou 
pro moji dceru. Miluje je. 
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Best Communications: Ve firmě máte pověst velmi komunikativního a společenského člověka. 
Pokud nedobíjíte baterky v společnosti kolegů či přátel, jak trávíte svůj volný čas? 
 

Josef Machala, MasterCard: Komunikativní a společenský jsem. Bez toho bych to ani nebyl já. Ve svém 
volném čase si užívám hlavně rodinu a svoji 6letou dceru. Právě začala chodit do školy, je si tedy co užívat. Další 
mojí vášní je posledních pár let golf. Tím se dokáži těšit, ale stejně dobře se dokáži vztekat. Prostě vášeň se vším 
všudy. 
 
Best Communications: Jak byste například strávil měsíční dovolenou? 
 

Josef Machala, MasterCard: Měsíční dovolená je pro mě nepředstavitelná, ale asi by se na to dalo zvyknout. 
Určitě bych jel s manželkou a dcerou k moři. Baví mě potápění a rybaření na moři. Velmi mě láká Asie. Chtěl bych 
vidět i některá velkoměsta jako například Šanghaj. Více než 24 milionů obyvatel? To je nepředstavitelné. 
 
cardmag l best communications 
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S MasterCard kolem světa 
 
Zatímco většina z nás sledovala v horkých dnech zprávy o počasí a hledala útočiště 
v klimatizovaných kancelářích či v lepším případě u vody, společnost MasterCard pokračovala i 
během letních měsíců v rozšiřování svých aktivit po celém světě. Kromě teplotních rekordů se tak 
objevil i rekordní počet nových partnerství. Pokud jste při svých prázdninových cestách do 
zahraničí nestihli vyzkoušet novinky MasterCard, zde je alespoň jejich stručný přehled. 
 
MasterCard a Burger King 
MasterCard přidává významu slova fastfood něco navíc, a to digitální platformu MasterPass, která urychluje 
nákupy po internetu. MasterPass bude nyní nově součástí mobilní aplikace Burger King, jež nabízí exkluzivní 
nabídky a umožňuje zákazníkům vyhledávat nejbližší restaurace Burger King v okolí, prohlížet menu nebo platit 
přímo pomocí mobilního telefonu. Zákazníci, kteří si chtějí objednat jídlo v klidu a bez čekání ve frontách, jistě 
uvítají možnost jednoduchého a rychlého způsobu vyzvednutí oběda. 
 
MasterCard a Paymentez 
Chystáte-li se v Kolumbii kromě výletů za památkami také navštívit tamní obchody či restaurace, nezapomeňte si 
stáhnout do svého mobilního telefonu chytrou aplikaci „plazez“, jež vám umožní zaplatit za zboží v jakémkoliv 
partnerském obchodě, aniž byste museli zdlouhavě čekat u pokladny nebo na číšníka. Podobná aplikace pod 
názvem „Qkr!“ již byla spuštěna v Chile, Austrálii, USA nebo ve Velké Británii. Pokud vám tedy cestou z Muzea 
zlata v Bogotě vyhládne, není lepšího a rychlejšího řešení než tato mobilní vychytávka.   
 
MasterCard a Citibank India 
Indie je prvním státem v asijsko-pacifickém regionu, kde byla pro klienty Citibank spuštěna služba MasterPass a 
s ní spojená první globální digitální peněženka Citi MasterPass. Držitelům platebních karet Citibank se tak otevřel 
rozsáhlý online trh čítající více než 250 000 obchodníků, již umožňují na svých internetových stránkách platbu 
prostřednictvím MasterPass. Podle vyjádření ředitele pro spotřebitelské bankovnictví Citibank zaznamenala 
společnost během posledních dvou let rapidní nárůst online plateb (až o 76%). Vzhledem k tomu, že se jedná o 
spotřebitele, kteří poptávají jednoduché, rychlé a bezpečné způsoby placení, je pro ně tlačítko MasterPass tou 
vhodnou variantou.  
 
MasterCard a jízdenka za dobrodružstvím 
Patrně nejvíce obtěžující položkou při plánování dovolené je administrativa spojená s nákupem jízdenek, 
vstupenek a letenek. I z tohoto důvodu se MasterCard snaží sjednocovat systém placení po celém světě, a to 
jednoduše pomocí globální služby MasterPass, kterou mohou zákazníci využívat již ve 24 zemích. MasterPass je 
účelným příkladem, jak nakupovat online jízdenky bezpečně, rychle a jednoduše, což se v době rostoucího zájmu 
o online cestovní rezervace hodí. V Severní Americe se to týká leteckého dopravce WestJet a železniční 
společnosti VIA Rail. Carnival Cruise Line, jedna z nejznámějších lodních společností poskytující zaoceánské 
plavby nejen po Karibiku, se k platformě MasterPass připojí na začátku příštího roku. Na evropském kontinentu 
jsou reprezentanty inovačních řešení italské aerolinky Air Italia, italský železniční dopravce Trenitalia a mezi 
prvními byly i České dráhy. V Asii poskytují službu Singapore Airlines nebo společnost Taiwan High Speed Rail. 
 
MasterCard a okamžiky k nezaplacení 
Společnost MasterCard se kromě inovativních řešení v oblasti mobilních technologií soustředí také na budování 
loajality svých zákazníků a přináší jim neobvyklé zážitky ze světa sportu a kultury. Mezi aktuální překvapení, které 
si MasterCard nachystal, patří plánovaný koncert Gwen Stefani v New Yorku. Druhou akcí bylo již uskutečněné 
vystoupení haka v Covent Garden v podání světové legendy rugby Jonaha Lomuna, který společně se stovkou 
dobrovolníků zpestřil na nádraží ráno těm, jež denně dojíždí do Londýna.  
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Diskuze na sociálních sítích: chceme odměny  
a platit mobilním telefonem 
 
Podle analýzy společnosti MasterCard roste spotřebitelská poptávka  po nových způsobech placení 
 
Společnost MasterCard ve spolupráci s PRIME Research zveřejnila výsledky roční analýzy 1,6 milionů příspěvků, 
které byly publikovány na sociálních sítích a týkaly se nakupování a maloobchodu. Studie prováděná v 61 zemích 
upozornila na fakt, že spotřebitelé stále více požadují po obchodnících jednodušší a inovativnější způsoby placení.  

A o čem se tedy ve světě sociálních sítí nejvíce mluví? 
 

Spokojenost prostřednictvím technologických inovací: spotřebitelé zvláště oceňují, pokud 
mohou na cestách platit mobilním telefonem, tedy cestovat bez nutnosti neustále mít u 
sebe peněženku. 

 
Odměny: na všech sociálních sítích jsou tématem číslo jedna různé typy a formy 
spotřebitelských výhod, zvláště jedná-li se o odměny v zábavním sektoru.  
 
Poptávka po rozšíření akceptační sítě míst, která přijímají nové metody placení: druhým 
nejčastěji probíraným tématem po odměnách je požadavek, aby obchodníci integrovali nové 
platební systémy, jako jsou například akceptace NFC či mobilní platby.  
 

Díky geografické lokaci lze charakterizovat specifika pro jednotlivé regiony. V Evropě jsou vedoucím konverzačním 
tématem digitální peněženky a In-App platby (93%), téměř stejná pozornost (91%) je věnována bezkontaktním 
platbám. Z hlediska maloobchodních sektorů jsou nejčastěji diskutovanými tématy zábava a móda (95%). 
V evropském měřítku se nejlépe mluví o bezpečnosti ve Španělsku, o spokojenosti v Německu a Francii, o 
odměnách a benefitech v Německu a Velké Británii a o akceptační síti v Nizozemsku.  
 
Studie je první svého druhu a představuje jedinečný úhel pohledu. Na rozdíl od klasických průzkumů, v nichž 
respondenti odpovídají na seznam otázek a často formují svůj názor na základě položené otázky, jsou internetové 
diskuze místem, kde se respondenti vyjadřují volně a bez jakýchkoliv zábran.  
 
O studii Retail Social Listening 
Studie zkoumala více než 1,6 milionů příspěvků týkajících se tématu nakupování a maloobchodu na sociálních 
sítích od července 2014 do června 2015, a to v souvislosti s MasterCard a ostatními společnostmi ze stejného 
sektoru. Do studie byly zahrnuty kanály sociálních sítí Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Weibo (CN), 
Google+ a YouTube. Studie obsahovala jedinečné názory spotřebitelů z 61 trhů v Severní a Jižní Americe, Evropě, 
Africe, Asii a Tichomoří. S využitím analytických metod a technologií společnosti PRIME identifikovala výzkumná 
firma trendy v oblasti komfortu, bezpečnosti a zabezpečení, akceptace a neakceptace a další aspekty související s 
nákupy a maloobchodem. 
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Veřejně přístupné konverzace na Twitteru, Facebooku, Instagramu nebo Youtube pomohly 
identifikovat některé klíčové trendy v nákupním chování zákazníků a maloobchodním sektoru. 
Smyslem studie je poskytnout prodejcům hlubší poznatky o jejich cílové skupině. Spotřebitelé si 
přejí nakupovat rychle, a tak se jejich očekávání neustále posouvají. Průzkum se zabýval 
konverzacemi, jež byly zaměřeny na šest oblastí: bezpečnost a ochrana, zákaznický servis, 
akceptace nových způsobů placení, náklady a poplatky, odměny a benefity a v neposlední řadě 
spokojenost.  
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The new Tate Modern, set to open on Friday 17 June 2016.  

 
When Tate Modern opened in 2000, it transformed Britain’s relationship with modern and contemporary art. Now 
a second transformation is underway. 
 
The new Tate Modern will challenge the traditional story of modern art and offer a fresh perspective on artists 
working around the world in a re-hang of the whole building. It will also be a communal place where people can 
meet to share, debate and create.    
 
cardmag l tatemodern.org.uk 
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