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EDITORIAL …
inovace & inspirace
Je jistě úžasné, jak rychle se vyvíjejí technologie kolem nás, jak rychle se mění samotný svět kolem
nás. Je však schopný se takovému rychlému vývoji rozumně přizpůsobit i člověk ? Domnívám se, že
bez nějaké smysluplné iniciace nikoliv (či přinejmenším, s velkými obtížemi).
Je jistě úžasné, když je technologie prospěšná, když nám slouží. Ve vybraných oblastech život
ulehčuje, ba dokonce životy zachraňuje. Některé technologie nás i baví.
Celá řada lidí využívá veškeré představitelné novinky současných technologií, včetně technologií
komunikačních. Celá řada lidí nechává svůj život jaksi bez rozmyslu k dispozici technologiím
samotným.
Možná, ale to jistě v brzké době sdělí i někteří psychologové či sociologové, by člověk měl své
životní tempo poněkud zpomalit a inspirovat se normálními přírodními rytmy, obvyklostmi a zákony.
Možná by neměl zapomenout, že si nemůže jen tak jednoduše resetovat harddisk (mozek), že
nemůže být nepřetržitě jako umělá inteligence připojen k síti 24/7. Měl by normálně jíst, normálně
odpočívat, normálně se bavit a normálně pracovat. Bohužel, v dnešním světě existuje něco co
leckoho v klidu nenechá - hamižnost. Hamižnost na všech možných úrovních a ve všech možných
představitelných formách.
V nějaké odborné publikaci jsem četl, že 6% společnosti již dokáže ve společnosti iniciovat změny.
Pokud připustíme, že již 4% společnosti dokázaly v nedávné a současné době mnohé v moderní
společnosti změnit, je možné věřit, že i zmíněných 6% dokáže být mentální inspirací pro společnost
a tu měnit.
Pokud by byl na mém místě marketér, komunikátor či člověk z reklamní branže, asi by neváhal
propojit myšlenku v následující slogan „být inspirací pro mentální inovaci společnosti k nezaplacení“.

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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Společnost Ingenico Group
podporuje projekt Světluška
prostřednictvím platebního řešení
Telium TETRA
Společnost Ingenico Group (Euronext: FR0000125346
- ING), globální lídr v oblasti plateb, dnes oznámila, že
podpořila charitativní projekt Světluška zapůjčením
chytrých terminálů Telium TETRA pro výběr příspěvků
v kavárně této organizace. Řešení Ingenico rovněž
pomohlo nadaci při získávání finančních prostředků
v rámci Sbírkových dnů Světluška, které proběhly 12.16. září v Praze.
V rámci podpory charitativní organizace Světluška,
která se snaží pomáhat nevidomým a osobám
s těžkým zrakovým postižením udržet si aktivní
zapojení ve společnosti, poskytla společnost Ingenico
Group více než 20 terminálů Telium TETRA
usnadňujících získávání finančních prostředků.
Společnost Ingenico Group také věnovala terminály ke
stálému využití v kavárně Potmě. Pro zajištění takto
úspěšné spolupráce se sdružením Světluška společnost
Ingenico Group velice rychle vyvinula aplikaci
Světluška Donation, založenou na jazyce HTML5, který
je na platformě Telium TETRA podporován. Spolu
s platební aplikací ČSOB tak vzniklo nové a jedinečné
řešení. Nová aplikace a terminály také umožnily
organizaci Světluška vybrat finanční příspěvky v řádu
desítek tisíc korun.
Webový jazyk HTML5 podporovaný na platformě
Telium TETRA usnadňuje rychlý vývoj a nasazení
poutavých webových aplikací, které také související se
získáváním finančních prostředků.

respekt ke všem lidem je
jednou ze základních
h o d n o t
Č S O B .
Prostřednictvím
spolupráce s Nadačním fondem Českého
rozhlasu - projektu Světluška dokážeme lépe
pochopit svět nevidomých a různými inovacemi
v našich službách a produktech přispívat
k tomu, aby byl jejich život příjemnější. Také
díky partnerstvím, jako je toto, a s pomocí
inovativních technologií od Ingenico Group,
může být ČSOB sociálně odpovědnou bankou,
která myslí na lidi, podporuje smysluplné
iniciativy a soustředí se na udržitelný rozvoj,“
uvádí Alena Králíková, manažerka Společenské
odpovědnosti ČSOB.
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
nabízíme bezpečná platební řešení na místní, národní
i mezinárodní úrovni. Jsme důvěryhodným
celosvětovým partnerem finančních institucí
i prodejců, od malých obchodníků po nejznámější
světové značky. Naše řešení umožňují obchodníkům
snazší přijímání plateb a naplňování dobré pověsti
jejich značky. Další informace naleznete na webech
www.ingenico.com a twitter.com/ingenico.
cardmag l ingenico l www.svetluska.net

„Díky jazyku HTML5 jsou nové terminály
Ingenico TETRA vhodné pro implementaci
a nabídku mnoha dalších služeb s přidanou
hodnotou. Jsem velice ráda, že společnost
Ingenico byla zvolena pro tento projekt na
českém trhu. Světluška je důležitá iniciativa
a
velice
nás
těší,
že
můžeme
být
prostřednictvím našich zařízení její součástí,“
vysvětluje
Martina
Kirchrathová, ředitelka
společnosti Ingenico Group pro Českou republiku
a Slovensko.
„Světluška využívá celou řadu dárcovských
kanálů a neustále hledá nové způsoby, jak
podporovat charitu. Společnost Ingenico jako
přední výrobce platebních terminálů disponuje
moderními řešeními, která je možné využívat
i pro dobročinné účely. Jsme velmi rádi, že
organizace Světluška a Ingenico se staly
partnery a že můžeme našim potenciálním
dárcům nabídnout rychlá, bezpečná a pohodlná
řešení,“ říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu
Českého rozhlasu, který organizuje akci Světluška.
„Neziskové organizace, které působí v České
republice a pomáhají různým skupinám lidí,
vnímáme jako naše rovnocenné partnery, neboť
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Z ČESKA
Chytrý terminál se představuje
Praha, čtvrtek, říjen 2016 - V říjnu tohoto roku
vznikla a byla zaregistrována společnost Chytrý
terminál, s.r.o., aby navázala na předchozí
aktivity společnosti BELLPRO v oblasti vývoje
aplikací pro nové terminály Ingenico řady
Telium TETRA. BELLPRO zůstává servisním
hubem Ingenico CZ a společností zajišťující
servis (včetně on-site) a servisní podporu (helpline 24/7) provozu platebních terminálů
Ingenico, dále konzultace v oblasti akceptací
platebních
karet
i
se
zaměřením
na
problematiku bezpečnosti včetně PCI DSS. Nově
založená společnost Chytrý terminál, s.r.o. bude
zaměřena na vývoj SW, přičemž nemá ambice
vyvíjet bankovní platební aplikace, ale aplikace
využívající nové možnosti platebních terminálů
a jejich funkcionality webového prohlížeče.
Kromě toho se zaměří i na vývoj SW
podporujícího provoz takovýchto aplikací
včetně
provozu
podpůrné
infrastruktury
(servery).
Mezi první aplikace, které byly vytvořeny, patří
pokladní řešení (s EET). Aplikace byla otestována na
akci Burgerfest 2016, na jejíž podpoře se podílela i
ČSOB a MasterCard. Na uvedené akci byly v ostrém a

náročném provozu (stánkový prodej) poprvé
vyzkoušeny nové terminály Ingenico Telium TETRA
5000 s barevným dotykovým displejem (73 ks)
s akceptací platebních karet prostřednictvím ČSOB.
Kromě uvedené funkce byla v rámci akce otestována i
funkce nákupu vstupenky prostřednictvím webu a
použití platební karty, kterou byla platba vstupenky
realizována, jako vstupenky (využitím tokenu), řešení
vyvinula společnost MONET+, web vytvořil GLOBIT
CZ.
Pokladní řešení umožňovalo využít terminál jako
pokladnu s tím, že bylo možné na terminálu resp.
prostřednictvím serveru upravit pro pokladní aplikaci
seznam položek a dalších atributů (cena, sazba DPH)
pro předvýběr, zadávat bylo samozřejmě možné i
individuální částky. Výběr platební metody vedle
hotovosti a platebních karet umožňoval dále i
funkcionalitu MasterPass, kterou do terminálu autoři
ze společnosti Chytrý terminál, s.r.o. zapracovali.

cardmag no 4.2016

Pokladní řešení je připraveno na EET, umožňuje
komunikaci se servery státní resp. finanční správy
včetně tisku příslušných ověřovacích kódů na účtenku.
Pokladna umožňuje a podporuje on-line i off-line
provoz. Je tak vhodným řešením pro drobné
obchodníky a poskytovatele služeb, kterým nabízí
komfort jednoho zařízení (platební terminál pro
akceptace karet, pokladna s EET včetně tiskárny).
Další zajímavá aplikace, která byla pro terminál
vyvinuta, využívá barevný displej terminálu pro
individuální presentace, např. zobrazení loga, zboží
v akci
apod.
Aplikace
umožňuje
promítání
individuálních obrázků v předem nastaveném režimu
(délka promítnutí apod.) s možností okamžité úpravy
presentace např. v závislosti na okamžité aktuální
potřebě podpory konkrétního zboží. Možností je i
pronájem disponibilního času terminálu pro promítání
k presentaci jiného zboží, služby nebo subjektu
provozovatelem terminálu za úplatu.
Jako doplňková aplikace byla připravena, s využitím
dotykového displeje terminálu, možnost ohodnocení
obsluhy např. formou potvrzení obrázku příslušného
více či méně rozjásaného smajlíka (či jiného obrázku).
Tuto aplikaci lze po mírné modifikaci využít i jako
vyvolávací systém - po zakliknutí vybrané služby na
displeji může být na tiskárně vytisknut vyvolávací kód,
data jsou předávána k vyhodnocení na příslušný
server.
Kromě uvedených řešení, která představují pouze dílčí
demonstrativní ukázku zaměření a výsledků práce
nové společnosti Chytrý terminál, s.r.o., je možné
připomenout i aplikaci Světluška 2016, která byla
připravena
pro
nadační
sbírku
s cílem
umožnění akceptování bezhotovostní formy úhrady
daru prostřednictvím platebních karet při maximální
rychlosti úkonu (rychlý výběr přednastavené výše
finanční částky daru na dotykovém displeji terminálu,
příp. zadání individuálně zvolené částky). Aplikaci lze
přizpůsobit i pro jiné nadační akce.
Popsané aplikace byly vyvinuty v úzké spolupráci resp.
za podpory společnosti Ingenico CZ, v současnosti se
zvažuje forma a podmínky jejich nabídky pro
odběratele terminálů Ingenico.
Uvedené aplikace a pro aplikace vhodné platební
terminály byly představeny, mimo jiné, dne
20.10.2016 v tapas baru Room v Praze na akci, kterou
pořádala společnost Ingenico CZ i za účasti zástupců
nově vzniklé společnosti. Některé postřehy z akce
včetně fotodokumentace jsou zachyceny na http://
m.mesec.cz/clanky/chytry-platebni-terminalvse-v-jednom-zeleze/
cardmag l chytryterminal.cz l foto bellpro
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Fruitisimo nově nabízí svým zákazníkům platby prostřednictvím chytrých
mobilů a globální platební služby Masterpass
V ovocných barech Fruitisimo v Česku i na Slovensku mohou zákazníci nově platit prostřednictvím mobilní aplikace
Incard Masterpass. Během měsíce září tímto způsobem ušetří 30% z nákupu.
8. září 2016, Praha - Fruitisimo se připojilo ke skupině obchodníků, kteří
poskytují zákazníkům inovativní platební službu Masterpass. Spuštěním
služby Fruitisimo ve spolupráci s Mastercard reaguje na současný trend
digitalizace a chce zákazníkům nabídnout pohodlnou možnost placení.
Uvedení služby navíc podpoří 30% slevou pro zákazníky, kteří prostřednictvím služby Masterpass zaplatí.
„Zákazníci již nemusí hledat platební kartu. Pokladní systém jim jednoduše vygeneruje QR kód,
který načtou a ihned zaplatí pomocí mobilní aplikace Incard Masterpass,“ vysvětluje princip fungování
jednatel společnosti Jan Hummel.
Službu Fruitisimo zavádí na všech svých pobočkách v České a Slovenské republice a také v bistro-kavárnách
Home Office bistro & Coffee, které spadají do konceptu Fruitisimo Group.
„Snažíme se lidem přinést taková řešení, aby jim co nejvíce ušetřila čas a zjednodušila platby nejen
na internetu, ale i v kamenných prodejnách a
restauracích. Jsme rádi, že můžeme Masterpass nově
nabídnout i zákazníkům ovocných barů Fruitisimo a
poboček Home Office,“ dodává viceprezident Mastercard
Europe pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko
Richard Walitza.
O Fruitisimu
Fruitisimo je nejovocnější bar ve vašem okolí. Najdete ho na
více než 50 místech v České republice, na Slovensku,
v Maďarsku, a jeho síť se každým dnem rozrůstá. Přes svůj
italsky znějící název, kterým značka demonstruje svou vášeň
pro ovoce, je Fruitisimo česká firma. Pochutnáte si zde na
čerstvých šťávách a ovocných koktejlech, ručně vyráběné
kopečkové zmrzlině, s láskou upečených dortech, vždy
čerstvě umleté kávě a zdravých kelímcích plných ovocných
či zeleninových dobrot. Značku Fruitisimo nejlépe vystihuje
její slogan LIVE WHAT YOU LOVE, tedy zdravý aktivní
životní styl, zábava, úsměv a vášeň pro to, co Fruitisimo
dělá. I v tom vidí Fruitisimo svou přednost: „Co je náš
tajný recept? Nejsou to rychlejší mixéry ani
výkonnější odšťavňovače. Je to o lidech. Milujeme,
co děláme, a to poznáte při každé návštěvě“.
O 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 foto bisonrose.cz
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ZE ZAHRANIČÍ
BUDAPEST BANK CHOOSES SIA TO DELIVER NEW PAYMENT
CARDS MANAGEMENT SYSTEM
The full debit and credit cards portfolio of Budapest Bank will migrate to SIA’s technology infrastructure to
process all the payment transactions
Milan and Budapest , September 21 2016 - Budapest Bank, a leading payment cards issuer in the
Hungarian market, has selected SIA, a company specializing in the management of electronic
payments, to create and implement a new payment cards management system. The agreement
covers the migration of the full debit and credit cards portfolio of Budapest Bank to SIA’s card
processing technology platform and the integration of the SIA solution to the bank’s current
services for long-term cooperation.
Budapest Bank has been seeking a new outsourced infrastructure for card management as a result of the
separation from its previous owner. The role of SIA will be to support Budapest Bank as a business and technical
solution provider in the creation and implementation of its new payment cards management services. SIA was
identified as the preferred partner for the migration project and transaction processing. The delivery of the new
system is a major initiative in cooperation between Budapest Bank and SIA which currently processes over 65
million payment cards in 16 European countries.
“We have conducted an extensive selection process to find the optimal long - term solution that enables Budapest
Bank to efficiently handle its portfolio and best serve its customers. I’m convinced that the over half millio n
active cards and 30 million transactions Budapest Bank is currently servicing will continue to grow, and the
support of SIA will enable us to keep ahead of the continuously evolving card payment trends ”, explains Bálint
Kelemen, Chief Information Officer of Budapest Bank.
“Budapest Bank will be a key customer of SIA and we are now able to provide processing infrastructure and other
innovative value added services. Both parties are going into this partnership with great enthusiasm, resulting in
the signin g of a long - term contract. This represents an important step for SIA in the development of new
initiatives at international level and also to reinforce our position in the Hungarian market, „comments Dirk
Brackenier, Chief Executive Officer of SIA Central Europe.
About Budapest Bank
Budapest Bank is one of the best performing and best managed universal large banks in the market with strong
capital and risk management, market-leading processes, retail and corporate portfolio. Budapest Bank was
awarded the most prestigious recognition in the domestic banking market. The Bank of the Year title twice in a
row in 2013 and 2014 on the MasterCard Award program. For more information, visit www.budapestbank.hu
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 cards,
e-payments, network services and capital markets. SIA Group provides its services in over 40 countries, and also
operates through its subsidiaries in Hungary and South Africa. The company has offices in Milan, Brussels and
Utrecht. In 2015, SIA managed 9.9 billion clearing transactions, 3.3 billion card transactions, 2.8 billion
payments, 41.7 billion financial transactions and carried 358 terabytes of data on the network. The Group is
made up of seven companies: the parent SIA, the Italian companies Emmecom (innovative network applications
for banks and businesses), Pi4Pay (advanced collection and payment services), TSP (front-end services for
companies and P.A.), and Ubiq (innovative technology solutions for marketing), Perago in South Africa and SIA
Central Europe in Hungary. The Group, which has approximately 1,600 employees, closed 2015 with revenues of
€449.4 million. For more information, go to www.sia.eu
cardmag l roman kotlán l w.sia.eu
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Rising demand for cash in Asia will drive growth in ATMs for years to come
London, 25th October 2016 - Demand for cash from ATMs in Asia Pacific is growing dramatically as
the banked population expands. The value of cash withdrawn from ATMs in eleven major AsiaPacific markets has soared by 50% since 2011, according to ATM Hardware, Software and Services
2016, a report from RBR, the specialist ATM research and consulting firm.
In 2015 alone, the value of cash withdrawals grew by more than 15% in the Philippines, Vietnam, Indonesia and
India. Many of the region’s economies are cash-intensive, and financial inclusion programmes are bringing large
numbers of previously “unbanked” people into the banking system, adding to demand.
Value of cash withdrawals up in parts of Europe, down in others
RBR’s study also covers 20 European markets, where the value of ATM withdrawals has grown by
8% since 2011. Europe has greater uptake of cashless payments than Asia, and consequently the
increase in the value of cash withdrawals has been more modest. While 2015 saw strong growth in the value of
withdrawals in countries such as Russia and Turkey (in part due to inflation), and Spain (due to economic
uncertainty), in many parts of Europe the value of cash withdrawals actually fell.
Indian ATMs the most heavily used in Asia
The number of customer visits to ATMs - measured by the number of cash withdrawals – is also rising sharply in
much of Asia-Pacific. The fastest growth rates are in the Indian sub-continent (India, Pakistan and Bangladesh),
where there are still low numbers of ATMs compared to the population, and Indonesia, where density is higher,
but where a higher percentage of the population can access ATMs.
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RBR’s research found that, in 2015, an average of 5,000 withdrawals per month were made from each Indian
ATM - more than in any other Asia-Pacific country surveyed. This pressure on the country’s ATM infrastructure
has led the government to encourage new companies into the ATM sector, to boost the number of machines.
Other markets with high transaction volumes are the Philippines and Malaysia, where ATMs are used more than
4,500 times a month on average.
Economic difficulties result in strong demand for cash
The study shows that in Europe, it is the smaller markets such as Finland, Sweden, Ireland and Greece where the
average numbers of withdrawals per ATM are highest – these countries tend to have fewer ATMs relative to
population than larger ones such as Germany and the UK, so the machines are more frequently used.
In most European countries, the average number of ATM withdrawals has been flat or falling over the last five
years. Three major exceptions are Greece, Ukraine, and Italy, where the average has risen strongly. Two main
factors have driven this change - falling ATM numbers (in Greece and Ukraine) and economic instability (in all
three countries), which has caused people to withdraw more cash than usual.
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According to Robert Chaundy, who led the RBR study: “Consumer behaviour varies widely across Europe
and Asia, but the demand for cash remains strong, and can be driven upwards by economic
uncertainty. The runaway growth seen in many Asian markets is set to continue for the foreseeable
future, and the key challenge for banks there is getting enough ATMs installed to deliver cash to
their customers.”
About RBR
RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking
automation and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through
published reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium
research reports on ATMs and payment cards.
The information and data within this press release are the copyright of RBR, and may only be
quoted with appropriate attribution to RBR. The information is provided free of charge and may not
be resold.
cardmag l © rbrlondon.com

Austria Card worldwide first to certify Fido on EMV payment cards
Austria Card announced that its ACOS FIDO® smart cards are now FIDO® Certified. The cards have
passed the FIDO interoperability testing, and Austria Card can thus offer to its clients FIDO®
Certified products, including cards, key fobs, stickers, and bracelets. Austria Card is the first
member of the Alliance that has achieved FIDO certification for EMV smart payment cards.
Large-scale thefts of login data remind us how insecure traditional passwords are. Just recently the hack-attack
“Peace_of_mind” showed that even data from celebrities such as Mark
Zuckerberg are not safe. To solve this problem Google, Paypal and other wellknown companies have founded the FIDO®-Alliance. With a newly developed technology online-accounts such as
Gmail or Facebook can be protected with a second factor, which means that after entering the password the
users have to identify themselves with an additional hardware (e.g. a USB-stick). Austria Card is the worldwide
first company that has achieved the FIDO certification for EMV smart payment cards. Thus, the login from the
phone or tablet is also possible with a maximum of security and convenience. Austria Card can implement the
technology on contactless and dual-interface cards, as well as NFC-based key fobs, stickers, and bracelets.
"For us, a smart card is the device that ensures FIDO technology can
be used conveniently. First, everyone owns multiple cards. Second,
people carry them in their pockets wherever they go. And of course
there is a major benefit for the issuers: The visibility of their cards
and thus their logo increases exponentially. For instance, every time
a customer uses his credit card to log into his e-mail, social media, or
other accounts, the bank’s logo is seen," says Bernd Eder, Head of R&D
at Austria Card, "For card issuers FIDO is a great way to add value for their
end-customers."
About Austria Card
Austria Card is the partner of choice for payment, government, enterprise, retail and public transport
organizations in need of the most sophisticated and secure smart cards and digital security solutions. The
company designs, produces, and personalizes payment cards, ID cards, access/transport-related cards, as well as
loyalty cards, and offers innovative mobile payment solutions as a certified trusted service management provider.
Austria Card is part of the Austria Card AG. It also comprises Inform, the regional leader in the information
management and document processing business, founded in Athens in 1897.
About the FIDO Alliance
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 in 2013, the FIDO-Alliance has grown beyond 200 companies and
government agencies. You can find further information about the FIDO®technology under:
http://www.austriacardag.com/digital-security/payment/fido/
cardmag l austriacard
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cardsession.com © photo juliette jourdain ‚the wonders scarlett‘
thursday dec 8 . palace ambassador . prague . czech republic
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PŘEDSTAVUJEME
KB SmartPay, nový významný hráč na českém trhu akceptace platebních
karet
V říjnu 2016 vstoupila na český trh společnost Worldline, evropský lídr
v oblasti platebního styku a transakčních služeb. Worldline působí na
evropských trzích již 40 let. V současnosti je
aktivní ve 20 zemích a v řadě z nich si
udržuje pozici jedničky v oboru plateb
a zpracování transakcí. V alianci s Komerční
bankou bude na českém trhu působit pod obchodní značkou KB SmartPay.
Společnost vede Sirus Zafar, který stál řadu let v čele Sdružení pro bankovní
karty.
KB SmartPay od podzimu 2016 zajišťuje služby akceptace platebních karet pro portfolio
obchodníků, které převzala od Komerční banky. Obsluhuje desítky tisíc terminálů a řadí
se k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb akceptace platebních karet.
Cílem partnerství obou společností je vytvořit podmínky k dalšímu
zkvalitňování nabídky produktů a služeb pro obchodníky
přijímající karty i držitele platebních karet, zavádění moderních
technologií a rozšiřování bezhotovostních plateb kartami ve všech
typech obchodů včetně živnostníků po celé ČR. Aliance bude své
produkty a služby nabízet také klientům na Slovensku. Nové
partnerství se zaměří i na další expanzi a podporu plateb
na internetu a mobilních zařízeních. Na trh uvede také nové
unikátní terminály vyrobené společnosti Worldline a nové
služby, které dosud v České republice nejsou rozšířené.
Společnost sídlí v Praze, v každém regionu má své obchodní
zástupce a zajištěnu lokální servisní podporu. Tým 60 odborníků
tvoří experti na platební služby a obchodníci, kteří dokonale znají
české prostředí i potřeby zákazníků. Management KB SmartPay má
bohaté zkušenosti zejména v oblasti poskytování platebních služeb
a telekomunikací.
Díky kombinaci znalosti lokálního prostředí, mezinárodních
zkušeností a pokrokových technologií, patří k ambicím KB SmartPay
také spolupráce na nových projektech a rozvoj českého trhu
v oblasti multikanálové akceptace. Příkladem mohou být projekty
z oblastí Smart Cities, Public Transportation, Connected Vehicles
a Internet of Things nebo e-commerce.
Obchodní tým bude kromě podnikatelů a obchodníků obsluhovat i velké korporátní,
mezinárodní a municipální zákazníky. Služby KB SmartPay bude možné sjednat na
400 pobočkách Komerční banky ve všech regionech České republiky nebo
nepřetržitě na stránkách www.kbsmartpay.cz.
cardmag l roman kotlán l text a foto KB SmartPay

Společnost KB SmartPay se představí na mezinárodní konferenci cardsession 2016 v pražském Paláci Ambassador 8.12.2016
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MARKETING
MasterCard Priceless Cities Jak poznat
způsobem? Manželé Třeštíkovi už vědí …

známá

místa

netradičním

Praha 7. Září 2016 - Od 10. do 20. srpna měli ambasadoři MasterCard Priceless Cities Tomáš a Radka Třeštíkovi
možnost vyzkoušet, jak tento unikátní program, který v nejnavštěvovanějších městech světa nabízí jedinečné
zážitky, funguje. Nejdříve se známý pár, fotograf a spisovatelka, vydali do Irska a do jeho drsné přírody, kterou
v polovině cesty vyměnili za netradiční zážitky z Paříže.
Společnost MasterCard představila v České republice program Priceless Cities letos na jaře. Registrovaní držitelé
karet mohou díky němu využít různorodé benefity a slevy u obchodníků po celém světě. Jedinečné zážitky, které
jsou mnohdy běžným turistům skryté, nabízí desítky metropolí ve více než 30 zemích světa.

Manželé Třeštíkovi si tak v Irsku například vychutnávali nabídku luxusního resortu Ballyfin Demesne, kde držitelé
karet registrovaní v Priceless Cities využívají třeba možnosti jízdy na koních, tradiční irské střelby na hliněné
holuby nebo jako v případě Radky střelby lukem. "Hotel nám v rámci Priceless Cities nabídl i nadstandardní pokoj,
jiné hotely zase nabízejí nadstandardní menu a podobně. My jsme dali přednost pohybu spojenému se zábavou,"
říká Tomáš Třeštík.
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V Irsku si v programu Priceless Cities můžete stejně jako Radka s Tomášem vybrat i tak trochu netradiční
cestování na "čtyři cípy ostrova", tedy nádherné skalnaté útesy. S útesy má hodně společného i návštěva řeckého
domu a řecké restaurace v mrakodrapu The Cliff Townhouse v srdci Dublinu. Pak už ale bylo třeba vyrazit směr
Francie.
Ještě v den příletu do Paříže Tomáš s Radkou brázdili ulice Paříže v klasické kachně, tedy v Citroenu 2CV
s otevřenou střechou. Dalším zážitkem z centra metropole pak měla být tour po městě spojená s
gastronomickými zážitky či večeře v luxusní La Grande Cascade restaurant. Co se ale manželům Třeštíkovým líbilo
na Paříži asi nejvíce, byl pohled na metropoli z vrtulníku. "To je opravdu zážitek, ke kterému se asi každý
nedostane, a málokdo tak má možnost tohle krásné město z tohoto pohledu poznat," konstatuje Tomáš.
Kromě tour plné gastronomie nemohla, protože Paříž je stále ještě ve Francii, chybět ani tak zvaná Wine Tour
spojená s ochutnávkou vína. Aby se nezapomnělo na zásadní památky (třeba kdyby se někdo ptal), jako jsou
Notre-Dame, Montmartre nebo Eiffelova věž, tak je můžete díky Priceless Cities pohodlně objet minibusem a
nečekat ve frontách. Nejen jídlem, dobrým pitím a památkami živa jest Paříž. Tradiční jsou také francouzské
parfémy. S Priceless Cities si můžete v L'ABC du Parfum během dvouhodinového workshopu zkusit vyrobit svůj
vlastní. ""Trochu jsem se bál, že to bude zábava jen pro ženy, ale nakonec mě i tenhle zážitek dost pobavil,"
dodává Tomáš.
Co jsou Priseless Cities?
Priceless Cities je unikátní globální program, díky němuž mohou držitelé karet MasterCard poznat známá města
netradičním způsobem. V každém z nich přitom můžou vybírat ze čtyř kategorií akcí a zážitků: nákupy, jídlo,
zábava a ubytování. V rámci Priceless Cities získají třeba vstupenky na nejžádanější představení a koncerty,
podívají se do zákulisí a na běžně nedostupná místa nebo si užijí jedinečný gastronomický zážitek.
Jak program funguje?
Program Priceless Cities je uživatelsky velmi jednoduchý. Držitel platební karty společnosti se zaregistruje a vloží
kartu na www.priceless.com a daný balíček, výhodu či slevu si online zakoupí nebo si vygeneruje voucher,
který mu bude odeslán na jeho e‑mail. V průběhu cestování může pak výhody snadno využívat, a to prokázáním
se daným voucherem nebo potvrzením o zaplacení z webu. Program je možné využít se všemi kartami
MasterCard, držitelé karet World Elite a Platinum mají navíc k dispozici další speciální nabídky.
cardmag l bisonrose.cz l foto tomáš třeštík

Každý nákup v Knihy Dobrovský kartou Mastercard pomáhá dětem
Praha, 4. října - Držitelé karet Mastercard v České republice mohou přispět na dobrou věc. Pokud v období od
3. října do 3. listopadu nakoupí v knihkupectvích Knihy Dobrovský, společnost Mastercard z každé platby daruje
obnos na jeden školní oběd pro děti ve Rwandě. Právě v této zemi je podle průzkumu 43 procent dětí mladších
pět let chronicky podvyživených. Mastercard zároveň jednorázovou částkou podpořil i děti z Klokánků.
"Jsem rád, že knihkupectví Knihy Dobrovský může v rámci programu Mastercard Priceless Causes
tuto iniciativu podpořit. Máme za to, že naší společnou povinností je hledat a nalézat východiska pro
udržitelnou budoucnost. A vzdělání je rozhodně tou správnou cestou,“ říká Robin Čermák, ředitel
marketingu knihkupectví Knihy Dobrovský.
Společnost Mastercard od roku 2012 spolupracuje s iniciativou World Food Programme, největším světovým
poskytovatelem humanitární potravinové pomoci. Programu kromě samotné
pomoci nabízí inovativní řešení, které pomáhá v boji proti hladu. Letos má
Mastercard ve střední a východní Evropě v rámci kampaně Priceless Causes
za cíl poskytovat školní obědy pro děti právě v africké Rwandě.
V praxi společnost Mastercard díky programu poskytne více než 3,5 milionu školních obědů dětem, které trápí
nedostatek jídla, umožní jim vzdělání a místním potravinářům zároveň pomůže k odbytu ve školách. Mastercard si
je také vědom toho, že pomoc potřebují i některé děti v České republice. Proto podpořil Fond ohrožených dětí,
kterým poskytl finanční dar na jídlo pro děti z Klokánků.
„Pokaždé, když v nadcházejícím měsíci naši držitelé karet v České republice investují do svého
vlastního vzdělání a vzdělání svých dětí v knihkupectví Knihy Dobrovský, tak zároveň v rámci
programu Mastercard darují jídlo dětem ve Rwandě," říká marketingová manažerka Mastercardu pro
Česko a Slovensko Martina Piskorová.
cardmag l bisonrose.cz
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Cyklozávod Visa olympijským Riem zná svého vítěze
Návštěvníci Olympijského parku Lipno si mohli ve Visa stanu vyzkoušet první český cyklosimulátor virtuální reality
a zajet si tak „naživo“ závod ulicemi brazilského Ria. Měli také možnost srovnat své výsledky s časy sportovních
celebrit a soutěžit o celkové prvenství. Nejrychlejším jezdcem se nakonec stal Milan Havel ze Sušice, který předjel
i všechny zúčastněné profesionální sportovce. Celkem se v průběhu 14 dní závodu zúčastnilo 2 200 lidí, kteří
dohromady najeli více než 3 300 kilometrů.
Praha, 21. září 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Již 30 let je Visa oficiálním sponzorem největšího sportovního svátku olympijských her. Díky cyklosimulátoru virtuální reality se jí navíc letos
podařilo přenést trochu té bujaré atmosféry Ria přímo do Olympijského
parku Rio-Lipno. Pomocí brýlí pro virtuální realitu a speciálního
trenažéru se návštěvníci Visa stanu ocitli přímo v ulicích Ria a v rámci
virtuálního závodu mohli projet třeba kolem legendární pláže
Copacabana.
Zasloužené vítězství
Absolutním vítězem závodu
se stal Milan Havel ze Sušice,
který tak získal hlavní cenu
v podobě kompletního setu
virtuální reality, a to telefonu
Samsung Galaxy S7 edge a
speciálního
příslušenství
Samsung Gear VR brýlí.
K prvenství na trase dlouhé
1,5 km potřeboval čas 2
minuty a 17 vteřin. Předjel
tak nejen známé české
profesionální sportovce, ale i
tisíce dalších jezdců, kteří se
závodu ulicemi Ria zúčastnili.
Celkem totiž závodilo 2 200
lidí, kteří dohromady ujeli
vzdálenost více než 3 300
kilometrů.
„Zájem o závod byl
obrovský a my jsme rádi,
že jsme mohli tolika
návštěvníkům
Olympijského
parku
dopřát možnost vžít se do
kůže vrcholových cyklistů
a dostat se do ulic
slunného brazilského Ria
alespoň na dálku. Už teď
se
jako
dlouhodobý
partner olympijských her
těšíme na další projekty,
kde budeme moci využít
našich
zkušeností
v oblasti technologických inovací,“ říká Marcel Gajdoš, Country Manager Visa pro Česko a Slovensko.
„Kolu a běhání se věnuji prakticky celý život, a když to jde, tak si i rád zaplavu. Pro závod jsem zvolil jednoduchou
taktiku - napálit start, dostat se do vedení a snažit se nepolevit. Pak už mi zbývalo jen doufat, že mě nikdo
nepředjede,“ podělil se o zkušenosti ze závodu hrdý vítěz Milan Havel.
cardmag l grayling l foto grayling
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Visa představila v rámci londýnské přehlídky pánské módy
první platební technologii na světě s využitím tzv. rozšířené
reality (RR)
Praha, 15. září 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Visa spolupracuje s vývojáři aplikace Blippar na inovativním řešení pro
e-commerce, které pomocí rozpoznávací funkce chytrého telefonu a rozšířené reality umožní okamžitě zakoupit
například značkové oděvy přímo z mola módní přehlídky.
Vyspělá technologie RR inteligentně propojuje nakupování online a klasický „offline“ nákup v prodejně. Nejen, že
umí rozeznat daný produkt, ale navíc uživateli umožní, aby si jej okamžitě zakoupil. Nakupující jednoduše
nasměruje mobilní zařízení na produkt, který ho zaujal, a aplikace výrobek rozpozná a nabídne možnost nákupu
prostřednictvím registrované platební karty.
Že má systém reálnou využitelnost v obchodním prostředí, se potvrdilo už v rámci módní přehlídky předního
britského návrháře Henryho Hollanda letos v červnu. Zájemcům o vybraný módní kus stačilo přidržet chytrý
telefon směrem k vybranému oděvu a následující den po dokončení transakce bylo zboží zákazníkovi doručeno.
„Rozšířená realita má obrovský potenciál a v dohledné době změní celý sektor maloobchodu.
Představte si budoucnost, v níž se svolením kamaráda namíříte svůj telefon na jeho nové oblečení, a
aplikace rozpozná, o jaký produkt se jedná, vyhledá ho ve vaší velikosti a nabídne vám možnost
doručení až do domu,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko. „V případě
úspěchu bude technologie v průběhu tohoto roku nabídnuta dalším obchodníkům k využití ve velkém,“ dodává.
Jedná se o už druhý případ spolupráce Visa a Henryho Hollanda. Jejím smyslem je ukázat, jak bude v příštích
letech vypadat nakupování, interakce se zákazníky a jakým směrem se ubírají technologické trendy. Už v září
2015 společně představili nositelnou elektroniku, která umožnila historicky první „ostrou“ transakci přímo
z přehlídkového mola London Fashion Weeku.
„Neustále posouváme hranice využívání nejmodernějších technologií, abychom obchodníkům i
zákazníkům nabídli co nejhladší nakupování a placení. Projekt s rozšířenou realitou opět ukazuje,
jak lze pomocí inovativního platebního řešení propojit mainstreamovou módu s nakupováním.
Doufáme, že tento posun od tradičního způsobu nakupování představuje cestu, se kterou se
v prodeji konfekční módy budeme setkávat co nejdříve,“ uvádí Hendrik Kleinsmiede, Visa.
cardmag l grayling
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EXKLUZÍVNĚ
20/20
Budu Vám vyprávět příběh o cestě do Las Vegas. Nebudeme hrát hazardní hry. Zúčastníme se
výjimečné akce - Money 20/20.
Měl jsem příležitost se potkat v poslední době s Romanem Kotlánem, který mne přivedl na myšlenku, že bych měl
své postřehy a zážitky z cest zprostředkovat i těm, které nemám na Facebookovém profilu. Myšlenka mne
zaujala, takže zde je má prvotina z cest … (malá technická poznámka - vše co budete v následujících řádcích číst,
se odehrává jako by v reálném čase - jako byste byli se mnou).
Den 0
Je neděle, budík zvoní ve 3:00 a já se pomalu vzpamatovávám a uvědomuji si, že už
neprožívám svůj sen, co se mi zdál, ale že je to realita, a měl bych vstávat. Mobil mi
právě oznamuje, že Florida Panthers dává gól a upravuje skóre na 2:1. Takže
vstávám s dobrým pocitem, protože když jsem náhodou mrknul na mobil ve dvě ráno,
tak prohrávali 0:1. Co mne těší, že Jaromír si připsal další přihrávku a je vidět, že je
aktivní a stále ve formě. Tohle je pro mne normální proces - sledovat NHL - když
hraje Jarda. Vzhledem k tomu, že se Jarda narodil přesně ve stejný den, tak mi to
úžasně pomáhá svižně vstát a zapomenout na nějaké bolesti kloubů a svalů, které
mne v poslední době dosti trápí. Vařím si snídani a balím všechny věci do kufru, a
vedle toho po očku koukám, jak Florida nakonec zakončuje své tažení na konečných
5:2. Dobaluji poslední věci včetně dvou Albertů, které vezu na ukázku do Las Vegas.
Albert s aplikací MyRetail bude ukazován i na stánku společnosti Diebold Nixdorf, která je naší mateřskou
společností, a ve které jsem strávil krásných 18 let. Potom už vedla má profesní cesta směrem k oddělení
bezhotovostních plateb do samostatné společnosti s magickým názvem AEVI.
Sledováním NHL jsem se trochu zdržel, a tak mi nezbývalo nic jiného než se svižně přesunout na letiště.
V salónku na letišti se potkávám s Michalem (kolega Michal Prázný ze společnosti AEVI) a probíráme několik
základních věcí. Michal se včera ráno vrátil z Taiwanu a teď ho čeká další přesun, tentokrát do Las Vegas.
Z bezpečnostních důvodů letíme každý jiným letounem. Já, směr Frankfurt - Chicago - Las Vegas, Michal
Amsterdam - San Jose - Las Vegas. V Las Vegas se
sejdeme prakticky ve stejný čas na letišti a odtud
pojedeme společně do hotelu. Tak to prostě musí být.
Děláme na věcech, které mají už tak vysokou hodnotu,
že i společné létání přes oceán by mohlo pro společnost
znamenat velké riziko.
Měli jsme trochu zpoždění, tak to mám na přestup
hodně náročné, zbývá mi 5 minut do „boardingu“ a
stále trčím za zamknutými dveřmi letadla (a to asi ještě
budeme pokračovat busem, abychom se dostali do
terminálu). Uff, já prostě letiště ve Frankfurtu nemám
rád … No nic, trošku si zasportuji a popoběhnu směrem
k nástupnímu gatu. Usedám do letadla jako poslední,
ale s dobrým pocitem, že nedopadnu stejně jako Tom
Hanks, který strávil celý svůj filmový příběh v letištním „Terminálu“. Sleduji televizi a dávají pořad o Tigerovi
Woodsovi. Hezký osobní příběh. Vypráví o svém otci, jak nikdy jeho otec na něj nekoukal shora. Když byl Tiger
malý, vždy se otec k němu sklonil tak, aby byli na stejné úrovni. Uvědomil jsem si, že jsem tohle nikdy nedělal.
Trochu mne napadají sentimentální myšlenky. Tak si
říkám, že bych to měl napravit. Chvilku mi trvá, než si
uvědomím, že by se měl zanedlouho můj syn spíše
shýbat ke mně, protože kolem letošních vánoc mne už
zřejmě přeroste.
Proč Amerika a Las Vegas? Možná se ptáte, co tam
vlastně chceme dělat? Rozhodli jsme se ve společnosti
AEVI, že musíme expandovat, že nám Evropský trh už
jaksi nestačí. Právě v Las Vegas v rámci konference
Money 20/20 budeme oficiálně zahajovat činnost AEVI
v USA !! Tak udivíme, jak to půjde. U nás je právě
10:23, já se snažím usnout, abych si alespoň trochu
srovnal čas - alespoň na „Chicago“, kde je teď právě
3:23 ráno. Na letišti v Chicagu vše proběhlo celkem
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v poklidu, takže zbyl čas i na diskusi s číšníkem u baru o amerických prezidentských volbách. Po krátkém
občerstvení vyrážím k odletu do Las Vegas. Během letu, jak vědí mí přátelé na Facebooku, jsem si užíval nebe
bez mráčků a fotil jednu fotku za druhou a zároveň sdílel na internetu. Možná těch fotek bylo až moc! Po přistání
v Las Vegas, jsem se dozvěděl, že Michalovi poslali kufr jinam (sám sebe jsem při přestupech uklidňoval, protože
jsem viděl z okénka letadla, jak nakládají můj kufr dovnitř do letadla). Na letišti v Las Vegas jsme nebyli
s Michalem sami, kromě nás do Las Vegas zavítal i americký prezident Barak Obama. Veškerý letištní pozemní
personál přestal pracovat a během této bezpečnostní přestávky nám jen stroze oznámili, že kufr mi doručí někdy
za 1 až 2 hodiny (vše nakonec dorazilo v pořádku). President Obama i se svým týmem odjel z letiště a hned
všechno začalo normálně fungovat. Do hotelu jsme to vzali přes obchůdky a dokoupili chybějící oblečení, které
Michalovi jaksi zůstalo v kufru někde na cestě. Konečně jsme dorazili na večeři s týmem. U nás se už pomalu
vstávalo, ale tady se večer teprve rozjížděl.

Den první
Vstávám těžko, ale říkám si, že musím. V deset hodin jsme nastoupeni na stánku a postupně se rozkoukáváme.
Je to neuvěřitelná akce, 12 tisíc účastníků. Když si člověk uvědomí, že každý den organizátoři připravují snídaně,
obědy a večerní párty pro takovouto masu lidí, tak
potom pochopí proč účastnický poplatek je až tak
hanebně vysoký … Začátek je relativně hodně svižný a
tak zapomínám, že u nás je už večer, a rychle se
probouzím do akce.
Když bych měl hodnotit první dojmy oproti loňskému
roku, tak se tento veletrh posunul více do podoby
klasických setkání v Evropě. Nechtěl bych porovnávat
velikost, to si stále vzhledem k velikosti amerického
trhu, včetně trhů Kanady, Brazílie a Latinské Ameriky
zachovává pozici více než monstrózní, ale spíše jde o
povahu vystavovatelů, kteří obsadili významná místa
hned u vstupů. Minulý rok zde vládli spíše americké
společnosti jako JP Morgan Chase a jejich platební
divize, PayPal, ale také vysoký počet start-upových
firem. Letošní rok obsadili zmíněné strategické popředí
evropští lídři s vysokou ambicí vstupu na americký trh
(včetně AEVI).
Okamžitě srovnávám kdysi největší akci, Cartes v Paříži,
a její současnou transformaci v Trustech a přesunutí
z Paříže do regionu, byť je jím jistě atraktivní Cannes na
Azurovém pobřeží.
Ale zpět do Vegas, zde je patrný důraz na EMV čipovou
implementaci v USA, kde evropští lídři mají skutečně co nabídnout. Proto v popředí byly vedle tradičních hráčů JP
Morgan Chase, WorldPay, Vantiv, PayPal také hráči jako
Ingenico, Wirecard, SumUp. Tak trochu do pozadí byli umístěné start-up firmy a další americké firmy, které se
věnují dílčím produktům od karet až po tisk reklamních předmětů.
Co se týká technologie, tak pochopitelně krom již standardních ukázek platebních řešení, EMV implementací a
ukázek nových trendů v různých variantách elektronických peněženek, se jedním z hlavních témat stala i podpora
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elektronických měn. Sám jsem čekal, že tomuto obsahu bude věnován ještě daleko větší důraz, ale i tak to stojí
za hlubší zamyšlení. Co pro mne bylo asi nejvíce důležité, byla skutečnost, že stále hlavním tématem byly
implementace různých metod hodnot s přidanou hodnotou v rámci klasických platebních terminálů. To mne
ubezpečovalo v tom, že strategie AEVI byla stanovena správně a že teď je ten pravý okamžik, kdy můžeme využít
našich zkušeností spojených s AEVI Marketplace v kombinaci s inteligentním platebním switchem na bázi systému
PMG, na našem trhu tak důvěrně známým.
Zpět k elektronickým měnám.
Když si vzpomenu na naše začátky, spojené s prvními verzemi PMG, tak jsme vždy byli inspirováni neuronovými
sítěmi. Asi nejvíc nás vždy zaujala myšlenka se podívat, jak to funguje v lidském těle. Jak funguje předávání
jednotlivých impulsů a signálů. Jak funguje přenášení informací z jednoho bodu do druhého v případě přerušení
hlavní cesty. Jak si s tím systém sám o sobě poradí. Když bychom se teď od tohoto trochu abstrahovali, tak
můžeme konstatovat, že odpovědí na naše tehdy nezodpovězené otázky můžeme dnes hledat v technologiích
Blockchainu.
Co to vlastně takový blockchain je? V podstatě se jedná o distribuovanou databázi, která chrání a postupně
udržuje narůstající list záznamů v rámci jednoho bloku, který nese informace o své hodnotě a dále kdo všechno
před uloženým časovým záznamem s uvedenou hodnotou pracoval. Je nutné říci, že blockchain je technologie
využívající bezpečných kryptogramů, které zajišťují nezaměnitelnost obsahu uvnitř informace. V našem platebním
světě se jedná o technologii, která napomohla spatřit světlo světa kryptoměně jako je například BitCoin.
Co to vlastně taková kryptoměna je? Na rozdíl od dnešní měny, která již od konce minulého století povětšinou
není podložena zlatem, ale jinými nástroji a tedy její počet může růst dle nástrojů národních bank, tak
krytpoměna má svůj absolutní konečný počet. To v praxi znamená, že každá kryptoměna obsahuje konečný počet
mincí, který je dán vlastností kryptovacího algoritmu. Neznamená to však, že ji lze vydat hned najednou. Každá
mince musí být spočítána složitými a výkonnými výpočetními zařízeními, které dokáže vypočítat unikátní kód
každé mince. Díky technologii blockchains se jedná zároveň nejenom o měnu, ale o celkový platební systém,
protože tato technologie zajistí zasílání elektronických měn mezi jednotlivými držiteli a na rozdíl od standardní
měny jakákoliv manipulace s elektronickou měnou její hodnotu nesnižuje. Vše se totiž děje na celé síti prakticky
bez nákladů, což se u tradiční měny nedá říci.
Co se tedy může v brzké době stát? Tradiční systém měn se bude postupně transformovat do polohy pouze
elektronické, ale ne do té, kterou všichni dobře známe, ale naopak do nové, kde už nebudou zapotřebí ani karty,
ani elektronické peněženky, drahé PSD2 implementace přístupů třetích stran do bankovního systému, to vše se
stane zřejmě nepotřebným.

Bude tomu opravdu tak?
To vše záleží na okolnostech, kdo všechno tyto měny bude používat. Dnes je stále krypto měna brána jako určitá
spekulace. Bude záležet, nakolik kromě dolování peněz a placení za zboží v oblasti šedých zón ekonomiky, se tato
měna stane skutečně dominantní pro vyplácení mezd, placení za komodity, za zboží a služby v tradičním běžném
životě. Ale co jsem si odnesl již dnes je fakt, že již několik významných subjektů tuto měnu akceptuje a nejedná
se pouze o start-upy. Z těch, které jsem měl možnost během dne obejít, již nastartovali implementaci zejména
platební brány PayPal, Stripe, Braintree, nové „Amazon of Bitcoin“ jako BitCoinShop.us, bitify, Spendbitcoins.com,
potravinové řetězce Foodler, exkluzivní prodejce Berlin’s Kreuzberg a v neposlední řadě velké IT firmy jako
Microsoft, Dell, Overstock či Expedia. Takže se máme na co těšit. A co my? Já jsem spokojen, protože jak se říká,
štěstí přeje připraveným a toho jsme se vždy drželi a budeme držet i nadále, protože PMG byla založena prakticky
na podobné mentální platformě, jen jsme se drželi více biologického základu.
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Den druhý
Včera jsme měli možnost sledovat hlavní přednášky dne a tak nemohu posoudit, co se odehrávalo na našem
stánku, nakolik jsme se trefili do zájmů návštěvníků. Dle komentářů kolegů bylo živo, ale i tak očekávám, že
dnešek bude zřejmě tím hlavním dnem pro jednotlivé diskuze s potenciálními partnery.
A jak se ukázalo vzápětí po otevření všech bran, bylo tomu tak. Jako by všichni včera trávili čas na přednáškách a
prošli si svět okolo a teď se soustředili na naši účast tady. Je fakt, že
jsme se připravili na všechny možné scénáře diskuzí s potenciálními
partnery a vyvarovali se situace, abychom zde působili jako konkurence
vůči někomu. Stanovili jsme si jednoduchou strategii - být „OPEN“.
Během včerejšího dne jsme představili k již „vzrostlému“ Albertovi mladší
sestřičku, kterou jsme pokřtili Sofia. Je to poprvé, co jsme oficiálně
napojili na AEVI Marketplace zařízení, vyvíjené třetí stranou jako důkaz
toho, že jsme připraveni ke spolupráci. Když bych měl zhodnotit reakci
návštěvníků, tak si myslím, že to byl krok správným směrem!
Neopouštíme naše myšlenky stále vyvíjet naše nová zařízení. Zároveň však zaměřujeme pozornost a úsilí na
partnerství s výrobci ze všech koutů světa. Klademe důraz na další přidanou hodnotu integrátora inovativních
řešení!
A největší překvapení pro mně ? Asi fakt, že se
svět oproti minulému roku neposunul tak
dramaticky jak jsem se ještě před časem obával.
Měl jsem starost o to, jestli během náročné práce
v minulém roce, spojené s rozjetím úplně
samostatné společnosti a odtržení od naší
mateřské společnosti a vybudování celého
nového portfolia našich služeb, nás nepřibrzdilo
v inovacích. Ale jak se tady ukázalo, je pole
služeb s přidanou hodnotou v rámci platebních
řešení u obchodníků stále ve fázi, kdy můžeme určovat směr, jakým by se mohlo v budoucnu postupovat. A o to
nám všem ve společnosti vždy šlo. Zároveň je to důvod, proč nás stále baví svět technologií. Jsem zvědavý, kam
se svět posune za rok.

cardmag l miroslav pekárek l las vegas 25.10.2016 l foto miroslav pekárek
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Mezi nebem a zemí
Tomáš Barva patří k velmi zajímavým lidem. A kdo jiný, než zajímaví lidé by nás měli inspirovat. Byť
mi Tomáš nabízel rozhovor uskutečnit v úplném tichu nahoře, zůstali jsme nohama na zemi, vlastně
ne tak docela. A koho zajímá země vycházejícího slunce, neměl by přehlédnout další stránky ...

Roman Kotlán, cardmag: Zvedneš někdy hlavu k nebi, když slyšíš zvuk letadla?
Tomáš Barva, Albacon: Samozřejmě! Vždycky!
Roman Kotlán, cardmag: Od kdy se věnuješ létání?
Tomáš Barva, Albacon: Létat jsem chtěl od malička, ale stále tomu něco bránilo. Rodiče, studia, práce, …
Dokonce jsem se snů o létání už i vzdal. A pak jsem se najednou ocitl na Rané a seděl jsem v letadle. To byl rok
2004, mně bylo přes čtyřicet. A zřejmě i proto si to teď stále tolik užívám. Po třech měsících jsem letěl na větroni
sólo, další rok pilotní průkaz. Byl to opravdu a doslova dar z nebes. A pak najednou instruktorský kurz, před třemi
lety motor… Jsem strašně vděčný, že se tento sen nakonec vyplnil.
Roman Kotlán, cardmag: Co pro tebe znamená létání?
Tomáš Barva, Albacon: Především úžasnou relaxaci. Když vzlétnu, všichni a všechno zůstane na zemi a takhle
malinkatý. Létání je pro mě i dodržování pravidel a zákonů. Především těch přírodních. Jejich porušení je většinou
fatální, chyby se v létání trestají dost přísně. Létání je taky úžasný, těžko popsatelný pocit. Jakmile se letadlo
vznese jen pár centimetrů nad zem, mám pusu štěstím od ucha k uchu.
Roman Kotlán, cardmag: Na jakých strojích létáš?
Tomáš Barva, Albacon: Snažím se střídat letadla motorová i bezmotorová. Nejčastěji sedím ve dvoumístném
větroni se svými žáky. Poslední dobou se hodně snažím létat se svým novým motorovým letadélkem. Jmenuje se
Ellipse Spirit. Je to holka a je moc krásná, říkám jí Elí.
Roman Kotlán, cardmag: Je velký rozdíl v mentální odolnosti pilota při startu nebo naopak při
přistání?
Tomáš Barva, Albacon: Hezká otázka! Já se sebou asi nejvíc bojuju před startem, když třeba není ideální
počasí. Ale vážně. Říká se, že obě tyto fáze letu, start a přistání, jsou nejkritičtější. Mně se to slovo moc nelíbí. Je
pravda, že za letu se dá případná chyba napravit, při startu a přistání je to horší. Pokud něco není v pořádku,

cardmag no 4.2016

40

© prosinec 2016

letadlo, počasí, zůstanu na zemi. Pokud se za letu změní například počasí, je dobré přistát. Někdy je ta změna tak
rychlá, že přistání může být dejme tomu dobrodružné. Velmi dobrá průprava jsou právě větroně. Tam má člověk
na přistání vždy jen jeden pokus.
Roman Kotlán, cardmag: Jak byl dlouhý tvůj nejdelší let a naopak nejkratší?
Tomáš Barva, Albacon: Nejsem závodnický typ, já jsem kochací. Takže na vzdálenost je to se mnou bída, ale
ve větroni jsem se nad českou krajinou nejdéle kochal sedm a půl hodiny. Nejkratších mám tisíce. Při výcviku
často se svými žáky používáme ke startu naviják a takové lety typicky trvají kolem tří minut. Součástí výcviku je i
nácvik řešení mimořádných situací, třeba přetrženého lana při startu. To jsme pak na zemi za pár vteřin.
Roman Kotlán, cardmag: Setkal ses za svou pilotní praxi s nějakou mezní situací?
Tomáš Barva, Albacon: S mezní situací ne. Jednou se nám se žákem při nácviku pádů a vývrtek uvolnil překryt
kabiny, otevřel se a rozbil o trup letadla. To bylo nepříjemné ale zvládnutelné. Kamarád držel zbytky překrytu, já
jednou rukou taky, druhou rukou jsem odřídil na přistání. Největší překvapení mě čekalo až večer, když jsme
celou situaci rozebírali na našem letištním baru. Kamarád se přiznal, že jeho první myšlenka byla: výšky máme
dost, můžeme skákat. On totiž dřív skákal s padákem. To se přiznám, že bych byl asi dost překvapený, kdyby se
přede mnou najednou zvedl a vystoupil…
Roman Kotlán, cardmag: Pilotoval si někdy nějaké staré letadlo (veterán ala Valdo Pepper)
Tomáš Barva, Albacon: Nejstarší letadlo, kluzák, na kterém občas létám,
je školní kluzák SG-38, přesněji, s jeho věrnou replikou. Jak název napovídá,
je to konstrukce z roku 1938. Žádná kabina, žádné přístroje. Pilot sedí na
dřevěném sedátku, vítr fouká to obličeje. Úžasné! Každý rok se na tomto
typu snažíme ukazovat takzvané starty gumovým lanem, neboli způsob
startů, jaké se používaly ve třicátých letech, kdy se u nás s letectvím
začínalo. A mimochodem, film Velký Waldo Pepper je na mém pomyslném
žebříčku filmů hodně vysoko. Ale to asi není překvapení.
Roman Kotlán, cardmag: Existuje pro tebe nějaká oblíbená trasa?
Tomáš Barva, Albacon: Ano, začíná tak deset centimetrů nad zemí. A končí tamtéž…
Roman Kotlán, cardmag: Ve vašem firemním portfoliu je i produkce ze země vycházejícího slunce jaký vztah máš k Japonsku?
Tomáš Barva, Albacon: Nevím kdy a kde se to ve mně vzalo, ale už opravdu od malička jsem měl rád značku
„Made in Japan“. Znamenalo to pro mě nejen něco z veliké dálky, ale taky něco, co je velmi kvalitní. Té kvalitě
věřím stále. Dodnes mám jakési vesmírné chodítko na baterie, které jsem dostal asi v osmi letech a stále funguje.
Něco z těchto mých pocitů se asi dostalo i do mého syna, ten se dokonce na střední škole rozhodl japanologii
studovat. A vzal to tak důkladně, že si vzal Japonku za manželku. A já mám tak krásného vnuka, napůl Japonce.
Takže můj vztah k Japonsku je více než kladný.
Roman Kotlán, cardmag: Plně porozumět japonské kultuře je asi celoživotní studium a náročná
cesta, a nejen porozumět výrazným odlišnostem v mnoha směrech běžného života, ale samozřejmě
i v písmě - orientuješ se v základních znacích?
Tomáš Barva, Albacon: Trochu se za to stydím, ale ani trochu. Poznám vchod a východ a tím končím. Japonské
písmo se mi moc líbí, doma schováváme synovy kaligrafie ze školy, ale to je opravdu vše. Chystám se naučit
nejjednodušší, hláskovou abecedu, katakanu. Ta má jen 48 znaků. Kandži, což jsou převzaté čínské znaky, už asi
pokoušet nebudu, těch jsou tisíce.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš podle své zkušenosti uvést několik zásadních rozdílů/odlišnosti
mezi naší a japonskou kulturou?
Tomáš Barva, Albacon: Když jsem byl v Japonsku poprvé, bylo to asi na měsíc a snažili jsme se být každý den
někde jinde, zeptal se mě poslední den pobytu jeden Japonec, co mě zaujalo na Japonsku nejvíc. Nemusel jsem
dlouho přemýšlet, první mě napadlo: překvapila mě naprostá absence vandalismu. On se zamyslel: vandalismus,
to slovo znám. Co to vlastně znamená? Když jsem byl v Japonsku podruhé, dal jsem si v Tokiu sraz s japonským
kamarádem. On přijel do Tokia už ráno, zastavil se v internetové kavárně, setkali jsme se až po mém příletu
odpoledne. Pozdě večer, když jsme se vraceli a chtěli něco na ulicích vyfotit, zjistil, že v té kavárně ráno zapomněl
paměťovou kartu. Litoval jsem ho, že asi přišel o zajímavé fotky. A on na to: ne, to ne, jen škoda, že teď nemůžu
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fotit. Kartu si vyzvednu cestou zpátky. A ano, samozřejmě tam stále vedle počítače ležela.
Kdekoliv jsem se na chvilku zastavil a snažil se zorientovat kudy kam, do několika vteřin se mě někdo ptal, jak mi
může pomoci. A na mou duši, podle japonských vlaků si můžeš nastavit hodinky. Na vteřinu. Mimochodem, vlaky,
nástupiště…, na zemi jsou barevně označená místa, kde budou dveře toho kterého vlaku, vagónu. Ve frontě se
samozřejmě nijak nepředbíhá, všichni v klidu čekají podle toho, jak přišli. Je těch rozdílů hodně a upřímně,
většina těch zvyků a chování mi tady u nás chybí.
Roman Kotlán, cardmag: Předpokládám, že máš rád japonskou kuchyni, co ti chutná nejvíce a
naopak co nejméně?
Tomáš Barva, Albacon: Chvíli jsem si zvykal na jemné japonské
chutě. Jsou obecně mnohem méně výrazné, ale o to rozmanitější.
Překvapilo mě, že Japonsko je největší producent pohanky. Tu
miluju. A studené pohankové nudle… Mám moc rád rýži a ta
japonská nemá konkurenci. Sypká, dlouhozrnná, to jsou
v Japonsku v souvislosti s rýží skoro neslušná slova. Ale ta chuť!
Trochu jsem se poprvé obával syrových, především rybích mas. Je
to ale taky veliká dobrota. Největší rozdíl mezi naší a japonskou
kuchyní je kromě velkého množství ryb, zeleniny a obecně zdravých
potravin, v pestrosti a ve velikém důrazu na vzhled. Zatímco my si
dáme kus masa s bramborem, v Japonsku se jídlo skládá z mnoha
chodů o malinkatých mističkách, každá jako obrázek. To ale mluvím
o japonské kuchyni. Japonská mládež má nejraději hamburgery a
pizzu. Já se kromě ryb trochu vyhýbám darům moře. Takového syrového mořského ježka už víckrát nemusím.
Roman Kotlán, cardmag: Osobně bych v rámci české společnosti naordinoval větší pokoru
jednotlivce, slušnost, pozornost k detailu a někdy méně slov - jak to vidíš ty?
Tomáš Barva, Albacon: Vidím to úplně stejně. A určitě není tato Tvoje otázka v části o Japonsku jen náhodou.
I toto jsou vlastnosti typické pro Japonce a patří mezi ty, které mi tu tolik chybí. Mimochodem, asi víš, že
v Japonsku jsou nejvíce zastoupena náboženství šintoismus a buddhismus. Nejen, že mezi těmito náboženstvími
nepanuje jakákoliv řevnivost, ale mnoho Japonců, a troufám si říct většina, vyznává obě tato náboženství. Jak mi
můj japonský kamarád jednou říkal: jeden nikdy neví. Není lepší to mít dobré u všech? Ne, není to vypočítavost.
Kromě jiného, budhismus je více o smrti. Proto jsou většinou pohřební obřady budhistické. Šintó je o životě,
přírodě. Svatby a narození jsou tak doménou šintoismu.
Roman Kotlán, cardmag: Věnuješ se nějaké konkrétní aktivitě, která má své kořeny v japonské
kultuře ?
Tomáš Barva, Albacon: Bohužel, to vůbec. Snad jen obliba pití nápojů z japonské misky, nikoliv hrnku nebo
šálku. A hrozně rád jím hůlkami, jídlo má opravu jinou chuť. Ale to se asi nedá nazvat aktivitou.
Roman Kotlán, cardmag: V česku je jen málo lidí, kteří se intenzívně věnují japanologii, kultuře,
jazyku, písmu - setkáváš se s někým takovým?
Tomáš Barva, Albacon: Můj syn vystudoval japanologii, ale kromě toho, že své znalosti využívá při své práci
pro japonskou firmu se již intenzivně japonské kultuře nevěnuje. Snacha učí japonštinu tady v Praze. Nikoho
jiného neznám.
Roman Kotlán, cardmag: V 90.letech jsem s jednou japonskou studentkou spolupracoval při
přípravě reklamní kampaně na karty Visa (specialní olympijská emise karet k Naganu 1998) a bylo
to velmi zábavné ale i poučné, jací jsou podle tebe Japonci a jak vnímají platební karty a jak
reklamu?
Tomáš Barva, Albacon: Podle mých zkušeností Japonci platební karty mají, ale příliš je nepoužívají. Tedy
alespoň ne doma, v Japonsku. I v hotelech, kde jsou většinou japonští obchodní cestující, jsem na recepci snad
nikoho neviděl platit kartou. Vždy hotově. To samé restaurace, obchody. Hotovost je všudypřítomná. A také stroje
na zpracování hotovosti. Recyklační bankomaty, recyklační kasy v obchodech, recyklační pokladny, automaty na
rozměnění na drobné …, opravdu na každém kroku.
Reklama, to je také zajímavá kapitola. Japonci si nepotrpí na takové ty rozjásané rodiny, které se radují z nového
másla, pracího prášku, nebo zubní pasty. Dávají přednost důležitým informacím. Ten a ten výrobek má tyto
vlastnosti, tečka. Žádná veliká nadsázka, žádné oblbování. Fakta. A důraz na spokojenost zákazníka. Jak víš, už
roky se motám ze všech stran kolem bankomatů, teď kolem japonských. A stále tvrdím, že pro normálního
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člověka je práce s penězi, výběry, vklady mírně stresující. A
rozumím tomu, není úplně příjemné mít v ruce hotovost na
ulici všem na očích. Japonské bankomaty jsou všechny
stejné. Výrobci jsou asi tři, kvalitou vysoce převyšují
jakékoliv zahraniční značky, proto se ani v Japonsku cizí
značky nevyskytují. Ale všichni tři dělají bankomaty téměř
stejné. Tedy z pohledu zákazníka. Nemusím hledat, kde
vyjedou peníze, jestli vpravo dole, uprostřed nahoře…,
možná je i v těch bankomatech taky trochu tradice. Vždyť
v Japonsku se vyrábějí a používají déle, než jinde na světě.
K reklamě ještě jedna zajímavost. Jednou jsem šel
s kamarádem po Ginze a nedalo se nevšimnout, že na
obrovských reklamních obrazovkách s módou byli samí
neasijští manekýni a manekýnky. Zeptal jsem se, proč módu nepředvádějí Japonci? Odpověď mě hodně
překvapila. Víš, my Japonci si o sobě myslíme, že nejsme hezcí. Vy, na západě, jste všichni krásní a Japonci by
tak taky chtěli vypadat. Zajímavé, že? A je pravda, že spousta Japonek si nechává chirurgicky upravit oční víčka.
Ale jinak s tím moc nesouhlasím, viděl jsem spousty krásných Japonek!
cardmag l roman kotlán & tomáš barva l foto tomáš barva
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KARY V ČÍSLECH
China and India continue to drive growth in ATMs worldwide
China and India will be responsible for the majority of growth in the global ATM market over the
next few years as vast numbers of people open bank accounts for the first time
Financial inclusion initiatives at the heart of global ATM market expansion
London, 2nd November 2016 - The number of ATMs worldwide rose by 5% in 2015, to reach 3.2 million at the
end of the year, according to RBR’s new study Global ATM Market and Forecasts to 2021. The Chinese and Indian
markets, where authorities are urging banks to roll out ATMs to increase access to financial services, are the
largest contributors to this growth.
RBR forecasts that 4.0 million ATMs will be installed worldwide by 2021. Asia-Pacific will grow by a staggering
46% and will account for well over half of the global total by 2021. The Middle East and Africa will see
comparable percentage growth, with similar drivers, although the numbers of ATMs involved are far smaller. By
contrast, growth in other regions will be significantly lower, at 7% or less. The total number of ATMs in North
America, which will remain the second largest region, will only be around a fifth of the Asia-Pacific total by 2021.
To put this into perspective, as recently as the early 2000s these two regions had the same number of ATMs.
Rowan Berridge, who led the RBR study, said: “China and India have seen enormous growth in ATM
numbers over the last few years and RBR forecasts this will continue as authorities in these
markets are determined to use ATM deployment to spread access to financial services as far and as
wide as possible”.
Global ATM installed base (millions), 2015-2021
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Cash usage remains resilient in face of growth of cards and mobile
With the exception of central and eastern Europe (CEE), all regions saw their ATM markets expand during 2015.
In CEE the number of ATMs declined by 7,000, with Russia and Ukraine shedding terminals due to economic
woes.
Although developing markets are seeing the greatest rate of ATM expansion, RBR has found that in most
established markets, such as those in western Europe and North America, the number of terminals, and the
number of cash withdrawals is still increasing. This means that despite the challenge posed by alternative
payment methods, such as contactless cards and mobile payments, cash usage remains resilient.
About RBR
RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking
automation and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through
published reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium
research reports on ATMs and payment cards.
The information and data within this press release are the copyright of RBR, and may only be
quoted with appropriate attribution to RBR. The information is provided free of charge and may not
be resold.
cardmag l © rbrlondon.com
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TECHNOLOGIE
Mastercard: Platební karta v ČR poprvé použita jako vstupenka
Praha, 23. Září 2016 - Pražský festival Burgerfest se stal průlomovou událostí v používání
platebních karet. Vůbec poprvé v Česku platební karta posloužila návštěvníkům i jako vstupenka.
Originální a pohodlnou možnost k účasti na festivalu využila bezmála tisícovka návštěvníků, uvedla
společnost Mastercard.
Využít plastovou kartu jako vstupenku bylo možné díky tzv. tokenizaci.
Zájemce si přímo z internetových stránek festivalu vstupenku nejprve
objednal a poté kartou nebo digitálně pomocí InCard Masterpass zaplatil.
Při příchodu na festival stačilo příslušnou kartu s již přiřazenou vstupenkou
přiložit ke kontrole.
„Platební
karty
jsou
neustále
více
používané
pro
svoji
bezpečnost,
pohodlnost
a jednoduchost. Tyto atributy chceme dále rozvíjet a posilovat. Díky naší inovaci stačilo mít během
festivalu pouze platební kartu, protože u drtivé většiny obchodníků bylo možné platit
bezhotovostně. Tím byl vlastně celý Burgerfest jedinečný,“ uvedl viceprezident Mastercard Europe pro
Českou republiku, Slovensko a Rakousko Richard Walitza.
Možnost platit kartami nebo mobilním telefonem si návštěvníci festivalu pochvalovali a hojně využívali. Celkem
bylo uskutečněno 5302 bezhotovostních plateb za bezmála 720.000 korun. Na podobných akcích přitom lidé
nejčastěji nakupují a utrácejí za služby v hotovosti. Mastercard chce ve spojení s pořadateli a dalšími partnery
tento stav postupně měnit. Burgerfest příkladně vybavila nejnovější řadou platebních terminálů firma Ingenico ve
spolupráci se skupinou ČSOB.
„Na Burgerfest jsme kromě řešení pro online vstupenky dodali i platební terminály, které umožňují
obchodníkům evidenci elektronických i hotovostních plateb. Rádi se budeme podílet i na dalších
projektech,“ řekl Jan Klepiš, manažer Rozvoje obchodu z ČSOB.
Tokenizace je lepší způsob zabezpečení plateb. Chrání klientská data tím, že informaci o účtu z plastové platební
karty nahrazuje číselnou řadou, tzv. „tokenem“. Tím lze autorizovat platbu, aniž by byly zveřejněny detaily účtu.
Přesně to se děje při placení chytrým mobilním telefonem.
InCard Masterpass je globální platební služba společnosti Mastercard, která umožňuje rychle, bezpečně a
pohodlně nakupovat na internetu a obchodníků prostřednictvím mobilních digitálních peněženek. S Masterpass se
uživatel vyhne zbytečnému vyplňování osobních údajů při každé platbě a užije si rychlé placení kliknutím nebo
dotykem. Stačí si na telefon nebo tablet stáhnout aplikaci, do které se uloží všechny platební karty.
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 bisonrose.cz
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Mobilní platby rostou rapidní rychlostí, ukazuje průzkum společnosti Visa
Počet Evropanů, kteří pravidelně využívají mobilní zařízení k placení, se od roku
2015 ztrojnásobil z 18 na 54%.
77% spotřebitelů patří mezi takzvané uživatele mobilních plateb, tedy ty, kteří spravují své peníze
a platby především přes mobilní zařízení.
Nejvýraznější nárůst tempa v používání mobilního bankovnictví je patrný ve skupině osob od 55 do
64 let - používá je o 13% více osob než před rokem.
Praha, 24. října 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Počet spotřebitelů, kteří pravidelně používají mobilní zařízení (chytrý
telefon, tablet či nositelnou elektroniku) k placení, se za poslední rok ztrojnásobil. Vyplývá to z průzkumu
společnosti Visa o digitálních platbách za rok 2016. V současnosti používá mobilní zařízení k placení 54%
dotazovaných, zatímco před rokem takto platilo za každodenní výdaje a služby jen 18% z nich.
Studie, ve které odpovídalo více než 36 tisíc respondentů z 19 zemí, odhaluje, jak dramaticky se přijímání
digitálních plateb za posledních 12 měsíců posunulo. Před rokem odpovědělo 38% osob, že mobilní zařízení
k provedení platby nikdy nevyužili a nemají to ani v plánu. Letos se toto číslo snížilo na pouhých 12%.
Kdo jsou a co nakupují?
Prvních deset evropských států, kde jsou mobilní platby nejrozšířenější, lze rozdělit do dvou kategorií. Do první
patří rozvíjející se trhy jako Turecko či Rumunsko, které částečně přeskočily tradiční rozvoj klasických platebních
metod, aby si rychleji osvojily rovnou novější technologie. Druhou skupinou jsou rozvinuté trhy, jako severské
země, které rozvíjejí nové platební technologie trochu jiným tempem.
V Evropě patří přes tři čtvrtiny (77%) osob mezi takzvané „Mobile Payments users“, tedy pravidelné uživatele
mobilních plateb. 59% z nich používá své mobilní zařízení například pro přesun financí mezi přáteli a
rodinou, 53% tak platí energie a další náklady na bydlení a 4 z 10 uživatelů mobilních plateb používají mobilní
zařízení při nákupu jídla s sebou.

Je zajímavé i to, že uživatelům mobilních plateb zároveň nevadí provádět mobilními zařízeními dražší nákupy
stejně jako ty každodenní. Dotazovaní si takto pořizují položky s vysokou hodnotou jako dovolené, nábytek nebo
elektroniku v 44% případů, tedy stejně často jako levnější pravidelné platby složenek (53%) či jízdenek do
autobusu a vlaku (47%).
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Mobilní bankovnictví na vzestupu
Průzkum také ukazuje na rostoucí oblibu mobilního bankovnictví napříč všemi věkovými skupinami. Poprvé v
historii se ukázalo, že mobilní bankovnictví používá více než polovina Evropanů ve všech věkových kategoriích.
Nejhojněji jej využívají mladší zástupci tzv. generace Y, ale ostatní věkové skupiny je rapidně dohánějí. Rostoucí
obliba mobilního bankovnictví napříč Evropou zároveň umožňuje čím dál více lidem sledovat průběžně své výdaje
a finanční závazky. 41% osob potvrdilo, že pravidelně kontrolují stav účtu pomocí mobilního bankovnictví.

“Data z průzkumu potvrzují, že nastala doba digitálních plateb a spotřebitelé napříč Evropou si osvojují řadu
nových platebních metod. Visa nicméně vidí v mobilních telefonech a nositelné elektronice pouze začátek širšího
trendu. Ten na milionech nově se připojujících zařízeních ukazuje, že lze jednoduše a bezpečně integrovat
možnost každodenního placení do téměř jakékoliv technologie,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro
Českou republiku a Slovensko.
„V Evropě byla nedávno spuštěna služba Apple Pay pro Velkou Británii, Francii a Švýcarsko, ve Španělsku byl
představen Samsung Pay a v Británii také Android Pay. Zároveň jsme ale svědky nové éry v oblasti nositelné
elektroniky - chytrých hodinek, náramků i oblečení. Tento trend bude zcela jistě ještě zrychlovat a uživatelé
budou mít možnost vybrat si takové zařízení, které bude nejlépe vyhovovat jejich životnímu stylu,“ doplňuje
Gajdoš.
Tahounem nových technologií je contactless
Nárůst v používání digitálních plateb jde ruku v ruce s rozšířením bezkontaktních technologií. Průzkum nasvědčuje
tomu, že bezkontaktní platby jsou už dnes napříč věkovými skupinami novým standardem. Více než polovina
(52%) dotazovaných totiž tento rok použila bezkontaktní kartu. V roce 2015 to přitom bylo pouze 36%.
Uživatelé bezkontaktních plateb jsou obecně k přijímání nových platebních metod otevřenější, než spotřebitelé,
kteří bezkontaktní bankovní karty nepoužívají. Uživatelé bezkontaktních karet chtějí například více platit v
obchodech (52% vs 32%), nakupovat přes aplikace obchodníků (49% vs 31%) či platit mobilním zařízením za
jídlo (50% vs 30%).
O průzkumu
Visa provedla průzkum Digital Payments 2016 ve spolupráci se společností Populus. Data byla sbírána během
srpna a září 2016 v 19 zemích Evropy: Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Izraeli, Itálii,
Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku a Velké Británii.
Celkový vzorek čítal 36 843 respondentů s přibližným zastoupením 2 000 spotřebitelů za každý stát.
cardmag l grayling
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… a bankomaty začaly pípat
Čas od času je vhodné se projít po ulici s cílem vnímat dění kolem sebe, pozorovat a poslouchat.
V rámci jedné takové procházky jsem si před časem uvědomil, že jsem zaslechl pípnutí bankomatu
… Jaromír Vostrý z Air Bank čtenářům magazínu odpoví na několik otázek, které s úvodním
pípnutím souvisí.
Jaromír Vostrý pracuje v různých oblastech platebních karet už 22 let.
Většinu zkušeností získal v České spořitelně. Po příchodu do Air Bank se jeho
pole působnosti rozšířilo i o bankomaty, které do té doby vnímal jako „nudné
počítače v bedně“, ale brzo zjistil, že je to jinak. Jaromír je ženatý a má tři
děti. Mezi jeho největší koníčky patří turistika, hlavně pěší, ale nepohrdne
ani tou cyklo a vodní.
Roman Kotlán, cardmag: V čem vidíte přidanou hodnotu v přiřazení
ATM do technologie C ´less?
Jarmír Vostrý, Air Bank: To první, proč jsme do bezkontaktní technologie
na bankomatech šli, je zákaznická zkušenost. Lidé už jsou zvyklí, že se karta
do terminálu nevkládá, ale že se jen pípá. Když tomu přizpůsobíme také
bankomaty, pro lidi to bude zas další zjednodušení. Navíc mnozí už dnes
platí i mobilem, ať už s kartou přímo uvnitř telefonu nebo na něm nalepenou
platební nálepkou. A právě tito lidé si donedávna peníze z bankomatu bez
klasické karty vybrat nemohli. Další věc, která hraje pro bezkontaktní výběry
z bankomatů, je bezpečnost. Kartu ke čtečce už jen přikládáte, a proto jste
imunní vůči skimmingu. A ještě jedna pozitivní uživatelská věc na tom je ta,
že se už nestane, že by vám bankomat kartu takzvaně „sežral“.
Roman Kotlán, cardmag: Kolik ATM bude mít novou funkcionalitu C ´less?
Jaromír Vostrý, Air Bank: Pracujeme na tom, aby bezkontaktní byla celá naše bankomatová síť, a to už velmi
brzy.
Roman Kotlán, cardmag: Bude se jednat o změnu u stávajících ATM či jde o rozšíření sítě ATM či
obojí?
Jaromír Vostrý, Air Bank: Na stávající
bankomaty jsme bezkontaktní čtečky instalovali
postupně. Nové bankomaty jsme ale kupovali už
rovnou jako bezkontaktní, a proto každý nově
postavený bankomat je bezkontaktní automaticky.
Roman Kotlán, cardmag: Nechali jste se
inspirovat v zahraničí ohledně směřování
ATM do technologie C ´less či Vaše
rozhodnutí vychází z původních záměrů
banky být na technologické špici?
Jaromír Vostrý, Air Bank: Asi bude překvapivé,
že o inspiraci zvenčí se nejednalo. V době, kdy jsme
s touto myšlenkou přišli, se v Česku už běžně platilo
bezkontaktně, a nám připadalo samozřejmé, že bezkontaktní technologie patří i na bankomaty. Zeptali jsme se
proto našeho dodavatele, zda nám tuto technologii poskytne. Předpokládali jsme totiž, že už ji někomu jinému ve
světě dodává. Ale nebylo tomu tak. Naštěstí i na straně našeho partnera byl o takovýto projekt zájem, a díky
tomu dnes pípají i naše bankomaty.
Roman Kotlán, cardmag: Na domácím trhu budete jedni z prvních kdo bude instalovat větší
množství C ´less ATM, co si od takového kroku slibujete?
Jaromír Vostrý, Air Bank: Rozhodli jsme se výrazně rozšířit naši bankomatovou síť, aby to klienti
k bankomatům neměli daleko. A když všechny tyto bankomaty budou bezkontaktní, dáváme tím klientům úplně
jinou hodnotu, než kdybychom měli bezkontaktních pár strojů jen tak na efekt. Jsou oblasti, ve kterých první být
nemůžeme, a třeba ani nechceme, ale bezkontaktní bankomaty může využívat 100% našich klientů, a to už nám
stálo za to trochu se do toho obout.
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Roman Kotlán, cardmag: Výběr hotovosti nyní bude možné provést kartou, virtuální kartou,
mobilem resp. dalšími možnými nosiči, připravujete k uživatelské změně chování klienta nějakou
kampaň?
Jaromír Vostrý, Air Bank: Žádnou velkou kampaň na toto téma nepřipravujeme. O výhodách bezkontaktního
placení a teď i výběrů z bankomatů informujeme pravidelně klienty prostřednictvím webu, sociálních sítí nebo
emailů. Hlavně se snažíme, aby naše rady a tipy pro ně byly skutečně užitečné.
Roman Kotlán, cardmag: Budete používat C ´less ATM také v nějaké mobilní formě ? Např. v rámci
sportovních či společenských akcí ... ?
Jaromír Vostrý, Air Bank: I o tom jsme už uvažovali, ale ani ne tak v souvislosti s bezkontaktními bankomaty.
Spíše jsme přemýšleli nad tím, jak dostat peníze tam, kde lidé stále ještě z nějakého důvodu potřebují platit
hotově. Ale zatím nic konkrétního neplánujeme. Soustředíme se teď především na stavbu dostatečného počtu
pevných bankomatů.
Roman Kotlán, cardmag: Jedná se o novinku na domácím trhu, předpokládám, že po nějaké době
bude možné vyhodnotit zkušenosti s technologií C ´less v ATM, budete mít chuť se podělit se svými
zkušenostmi v magazínu cardmag?
Jaromír Vostrý, Air Bank: Samozřejmě sledujeme, jak se bezkontaktní bankomaty používají, a o své zkušenosti
s bezkontaktními výběry se s námi dělí i sami klienti. Zatím však máme příliš málo dat, ale nepochybuju, že časem
najdeme něco, co bude zajímat i pro čtenáře.
Roman Kotlán, cardmag: Děkuji za rozhovor a ať vám tedy bankomaty pípají o sto šest …
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CONTACTLESS
Contactless cards: A comparative view between two markets
By Alex Rolfe on October 4, 2016 - A comparison of the UK and the Czech Republic illustrates that contactless
cards can be a strong catalyst for growth in a variety of market conditions.
The UK and the Czech Republic have the third and fifth-highest penetration of contactless cards in Europe,
respectively, but have significant differences in terms of market size, penetration of cards vs. cash (cards are
69% of consumer payments in the UK, vs. 22% in the Czech Republic), consumer and merchant attitudes
towards cards, technical and product attributes, and the degree of overall market maturity - writes Erik Howell,
Senior Manager, specializing in Credit Card Issuing and Europe Initiatives at First Annapolis.
Figure 1: Contactless Penetration in Europe

Source: National Banks and Local Card Associations, Datamonitor, Euromonitor, and First Annapolis Consulting
estimates.
Cardholder usage of contactless in the UK and the Czech Republic has increased dramatically, and growth in
contactless transactions now accounts for most of the POS transaction growth in each market. In the UK, POS
transactions grew 9% in 2014-2015 vs. steady state in 2013-2014, and contactless accounted for 83% of POS
transaction growth between 2014 and 2015. In the Czech Republic, POS transactions grew 70% in 2014-2015 vs.
steady state in 2013-2014, and contactless accounted for 66% of POS transaction growth.
Figure 2: POS Transaction Growth in the UK and the Czech Republic

1

Horizontal axis scale begins at 8.5 billion transactions.
Note: subtracts estimated e-commerce transactions from total published card transactions.
Source: UK Cards Association, Czech Bankcard Association and First Annapolis Consulting estimates.
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Contactless has had a dramatic impact on card usage in the Czech Republic. Contactless accounted
for 79% of transactions in Q1 2016, and was largely responsible for a jump in transaction growth
from 23% in 2013-2014 to 69% in 2014-2015.
Contactless has also driven increases in card acceptance and taken share from cash: although the number of
businesses in the Czech has decreased in recent years, card accepting outlets grew 18%, and although retail
sales have grown 1% to 2%, card volume grew 20%. Based on a comparison of historical growth rates, much of
the growth in recent years can be attributed to contactless.
On a less quantitative level, contactless in the Czech Republic has changed both merchant and cardholder
behavior. Many merchants have shifted from actively promoting cash to prompting customers for “cash or card?”
at the POS, and card acceptance has visibly increased at smaller shops and in smaller towns.
Whereas in previous years, paying via card created social pressure for cardholders (e.g., having to ask the
merchant to take out their terminal, perception of slow transaction times holding up other customers in line,
etc.), making card payments for small value transactions is now perceived as normal (albeit usage varies greatly
by demographic).
Figure 3: Contactless Penetration and Cards Market Growth in the Czech Republic

Note: Business is total number of retail trade businesses in the Czech Republic. Total retail sales excludes motor
vehicles.
Source: Czech Bankcard Association, Czech Statistical Office.
In the UK, a market characterized as ‘mature’ contactless cards are still having a significant impact on card usage
rates and transaction growth. Between June 2014 and June 2016, contactless increased from 2% of total
transactions to 18% of total transactions (including e-commerce), and as noted above, contactless accounted for
83% of POS transaction growth between 2014 and 2015.
Figure 4: Contactless Transactions and Cards in the UK

Source: UK Cards Association.
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The success of contactless in the UK and the Czech Republic has been driven by several factors:
1. Strong value proposition for cardholders centered around convenience for cardholders (faster
transaction times, no need to enter a PIN for many purchases below the market-level threshold
amount);
2. Strong value propositions for merchants (faster checkout times, lower interchange rates on some
contactless transactions in the UK, competitive pricing from Czech acquirers due to commercial
incentives from the card schemes);
3. Commercial incentives and consumer education/market awareness efforts from the card
schemes; and,
4. Support from issuers and acquirers based on the strategic logic of paving the way for mobile NFC
payments, stealing share from cash, and as a tool to expand merchant acceptance.
Although markets around the world differ greatly, the experience of the UK and the Czech Republic show that
contactless cards can be a powerful driver for growth in both cash-centric and mature cards markets. We also
believe that the developing affinity to contactless cards is one possible cause for a slow start to Apple Pay in the
UK. Maybe the calls for displacement of cards as a form factor are a bit premature?
cardmag l Alex Rolfe

Obyvatelé Karlových Varů budou platit bezkontaktně za MHD a parkování
Karlovy Vary, 7. Září 2016 - Dopravní podnik Karlových Varů (DPKV) a
společnost Mastercard zahajují strategickou spolupráci v městské dopravě.
Obyvatelé města se tak mohou těšit na bezkontaktní placení jízdného, na
možnost přiřadit si časovou jízdenku na svou platební kartu, na bezkontaktní
úhradu parkování a na další multifunkční mobilní aplikace. Novinky budou
postupně nabíhat od roku 2017.
Prvním krokem spolupráce je společná příprava Strategické koncepce DPKV
na příští tři až čtyři roky. „Koncepce by měla být zaměřena na čtyři
hlavní oblasti, a to zlepšování kvality veřejné služby, zvyšování
vnitřní efektivity naší společnosti, rozvoj našich zaměstnanců a
zavádění inovativních řešení pro komunikaci a odbavení cestujících,“ uvedl místopředseda
představenstva pověřený vedením DPKV Lukáš Siřínek s tím, že stávající možnosti placení za dopravu včetně
Karlovarské karty nebo SMS nadále zůstávají v platnosti.
„Z našeho pravidelného šetření MasterIndex víme, že lidé mají o bezkontaktní placení v dopravě
velký zájem, ale přes pokrok v poslední době je stále málo rozšířené. Proto spolupráci s Karlovými
Vary rozhodně vítáme. Bezkontaktní placení má řadu předností, jako jsou rychlost, bezpečnost nebo
pohodlnost,“ doplnil generální ředitel Mastercard pro ČR, SR a Rakousko Miroslav Lukeš.
Z mobilní aplikace bude například možné hradit jízdné, hradit parkování jak na parkovištích, tak na parkovacích
automatech a vyhledávat spojení v jízdních řádech nebo volná místa na městských parkovištích. Cestující budou
mít rovněž k dispozici aktuální informace o dopravě či mimořádných situacích.
Nedílnou součástí spolupráce je nastavení vnitřního prostředí společnosti DPKV pro úspěšnou realizaci inovativních
projektů. Inovace jsou přínosné vždy až po jejich úspěšném zavedení do denního provozu. Cílem spolupráce je,
aby připravené inovativní nebo rozvojové projekty byly vždy dokončeny v definovaném čase, rozsahu a kvalitě.
O společnosti Dopravní podnik města Karlovy Vary, a.s.
Dopravní podnik Karlovy Vary, www.dpkv.cz, není jen provozovatelem městské hromadné dopravy, ke které
patří kromě autobusových linek i dvě lanové dráhy. K dalším službám patří nákladní autodoprava, provozování
parkovišť, přepravní kancelář, dále provozuje ve svém areálu stanici PHM, myčku, kovovýrobu, lakovnu nebo
měření emisí.
cardmag l bisonrose.cz
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Češi platí bezkontaktně čím dál častěji i v dopravě
Minulé číslo magazínu přineslo informaci o spuštění akceptace bankovních karet ve vozidlech Dopravního podniku
Ostrava (DPO), na kterém se podílela Visa Europe, ČSOB, Koordinátor ODIS, XT-Card a Mikroelektronika.
Provozovatelé tohoto systému zveřejnili statistiky po třech měsících provozu, a proto je možné provést krátké
zhodnocení dosavadních zkušeností.
Od 30. června 2016 mají občané a návštěvníci Ostravy možnost uhradit jízdné bezkontaktní platební kartou bez
tištění papírové jízdenky. Vozidla DPO jsou vybavena terminály, které akceptují bezkontaktní platby. Jedná se o
kompletní řešení pro celé město - bezkontaktními terminály jsou osazena všechna vozidla DPO, u každých dveří je
alespoň jeden terminál. Celkem bylo nainstalováno 2139 odbavovacích terminálů řady VEGA CVB25 v 613
vozidlech.
Odborná veřejnost sleduje velmi pečlivě tento projekt, protože od počátku obsahoval několik zásadních inovací:
Optimální jízdné vypočtené v zázemí s použitím check-in/check-out: Při nástupu cestující pouze přiloží kartu
k terminálu, pořídí si tak elektronickou jízdenku a dál už se může spolehnout na inteligentní systém, který zvolí
optimální jízdné. Pokud jízda trvá méně než 10 minut a cestující nehodlá přestupovat, při výstupu z vozidla znovu
přiloží kartu a zaeviduje se mu nepřestupní jízdenka. Pokud v jízdě pokračuje déle nebo přestoupí na jiný spoj,
zaeviduje se mu jízdenka přestupní. Při přestupu na jinou linku stačí pouze znovu přiložit platební kartu
k terminálu.
Denní omezení jízdného na cenu 24 hodinové jízdenky: Když cestující jezdí po městě celý den, nemusí
propočítávat jednotlivé jízdné - pokud by součet denních plateb za jízdné měl překročit cenu 24hodinové
jízdenky, systém naúčtuje pouze její cenu.
Eliminace papírových jízdenek: V ostatních odbavovacích systémech v ČR, kde lze platit bankovní kartou, si
cestující navolí na dotykové obrazovce požadovaný tarif a po přiložení karty mu terminál vytiskne jízdní doklad
včetně informace, jaká částka mu bude odečtena z jeho účtu. U ostravského řešení papírová část transakce
odpadá. Pokud cestující potřebuje daňový doklad, může si ho ke každé elektronické jízdence vytisknout
z webového rozhraní. Přes webové rozhraní je možné podat i reklamaci; stačí vybrat ze seznamu transakcí tu,
kterou chce reklamovat a zadat důvody reklamace. Webové rozhraní je pouze doplňkovou, volitelnou službou a
platby kartou jím nejsou nijak ovlivněny nebo na něj vázány. Platit kartou lze tedy samozřejmě i bez registrace
v tomto rozhraní.
Otevřený systém pro celý kraj: Projekt je součástí a první realizovanou etapou celokrajského projektu, jehož cílem
je rozšíření možnosti úhrady jízdného prostřednictvím bankovní karty ve všech vozidlech na všech linkách
zapojených do IDS Moravskoslezského kraje ODIS, a to jako alternativa k dopravní kartě ODISka. Zázemí je proto
provozováno společností Koordinátor ODIS, která projekt zastřešuje jako krajský organizátor veřejné dopravy,
který prostřednictvím smluvních partnerů (XT-Card a ČSOB) zajišťuje všechny operace nezbytné pro funkci
systému u všech dopravců v celém kraji.
Po třech měsících provozu (30. 6. - 30. 9. 2016) byly zveřejněny následující údaje:
Celkový objem financí za zakoupené jízdenky

3 132 808 Kč

Celkový počet zakoupených jízdenek

171 008

Celkový počet přestupních jízdenek

118 516

Celkový počet nepřestupních jízdenek

52 077

Celkový počet celodenních jízdenek

415

Průměrný počet jízdenek zakoupených za jeden den

1 838

Počet jízdenek zakoupených v červenci

44 894

Počet jízdenek zakoupených v srpnu

54 074

Počet jízdenek zakoupených v září

71 303

V jaký den bylo zakoupeno nejvíce jízdenek?

15. 7. 2016 (3 857 jízdenek)
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Přestože je systém v provozu teprve tři měsíce, již nyní je možné
z výše uvedených čísel provést následující hodnocení:
Stoupající počty jízdenek: O rostoucí popularitě systému svědčí fakt, že
v září oproti červenci vzrostl počet jízdenek pořízených bezkontaktní
platební kartou o více než 50%. Růstový trend se zatím nezastavil a
počty jízdenek budou zřejmě dále stoupat.
Přikládání karet při výstupu z vozidla: Ostravský systém je jedním
z prvních systémů, který používá nepovinné přiložení karty při výstupu
(tzv. check-out). Počet nepřestupních jízdenek, které jsou evidovány
při použití check-out, dosahuje 44% jízdenek přestupních. Je zřejmé,
že cestující přijímají tento způsob odbavení, pokud je pro ně přínosný.
Intuitivní použití pro návštěvníky města: Pohodlný způsob odbavení
dokázal svoje přednosti během hudebního festivalu Colours of Ostrava,
kdy dne 15. 7. 2016 byl zakoupen doposud rekordní počet jízdenek.
Plně elektronický způsob s výpočtem optimálního jízdného je tedy
zajímavou volbou pro další města v ČR s velkým počtem návštěvníků.
Nízké počty automaticky omezených denních jízdenek: Počet denních
jízdenek tvoří méně než tři promile (0,24%) z celkového počtu
prodaných jízdenek. Tento nízký počet ukazuje, že denní omezení
jízdného má spíše motivační charakter pro cestující a skutečný počet jeho využití nebude způsobovat pokles
celkového vybraného jízdného. Dodejme, že cena nepřestupní elektronické jízdenky je 14,- Kč a přestupní
20,- Kč. Denní omezení jízdného je nastaveno shodně s cenou 24 hodinové jízdenky na 80,- Kč a aktivuje se tedy
po projetí pěti až šesti jednotlivých jízd.
Pozitivního hodnocení se systém odbavení bankovními kartami dočkal i od Koordinátora ODIS, který se po
uvedených zkušenostech rozhodl zavést i pro další krajské dopravce. Placení pomocí bankovních karet se tak
ukazuje jako inovativní, pohodlný a přitom bezpečný způsob pro výběr jízdného v městském i krajském prostředí.
Zdroje:
cardmag no 3.2016,
staženo z http://cardmag.cardzone.cz/archiv/cm3_2016.pdf dne 24.10.2016
Za „bezpapírové“ jízdné v ostravské MHD cestující utratili za čtvrt roku přes 3 miliony Kč!,
staženo z http://www.buspress.eu/za-bezpapirove-jizdne-v-ostravske-mhd-cestujici-utratili-za-ctvrt-roku-pres-3miliony-kc/ dne 24.10.2016
Platit za jízdné platební kartou půjde do roku 2018 po celém Moravskoslezském kraji,
staženo z http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/platit-za-jizdne-platebni-kartou-pujde-do-roku-2018-po
-celem-moravskoslezskem-kraji-1323953 dne 24.10.2016
cardmag l grayling l visa
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BEZPEČNOST
Deset běžných mýtů o PCI DSS
PCI Council v roce 2008 vydal krátký článek „Ten Common Myths of PCI DSS“, který svým ač
nevelkým rozsahem boří mýty o požadavcích na zavedení základních principů bezpečného nakládání
s údaji platebních karet.
Mýtus první - Jediný dodavatel a produkt nám zajistí soulad
I když je trh sycen marketingovými nabídkami různých nástrojů a služeb pro dosažení souladu s PCI, neexistuje
takový dodavatel nebo produkt, který by plně pokrýval všech dvanáct požadavků bezpečnostního standardu PCI.
PCI SSC důrazně doporučuje, aby obchodníci a zpracovatelé dat nespoléhali na jeden produkt a dodavatele, ale
měli by implementovat celkovou bezpečnostní strategii, která bude vycházet z požadavků PCI DSS. Je nutné
pochopit, že PCI se vztahuje k celé organizaci, nejenom k nástrojům, které využívá, i když ty samy jsou
deklarovány jako odpovídající PCI DSS.
Mýtus druhý - Outsourcing zpracování karet nám zajistí soulad
Outsourcing zjednodušuje zpracování kartových dat, to ale neznamená, že automaticky jsou splněny požadavky
na jejich bezpečné procesování. Společnosti mohou využívat širokou škálu služeb externích dodavatelů, ať je to
zpracovávání transakčních dat a údajů o držitelích, dodávky platebních terminálů a řešení pro ecommerce.
Podmínkou je, že tito dodavatelé mohou doložit, že jejich služby jsou v souladu s PCI DSS. To znamená, že data
jsou v systémech chráněna, aplikace a platební terminály odpovídají standardu a neukládají citlivé transakční
údaje.
Seznam dodavatelů služeb, kteří jsou v souladu s PCI DSS, naleznete na stránkách kartových společností VISA a
MasterCard. Více o „třetích „ stranách si najdete v minulém vydání CardMag.
Mýtus třetí - Soulad se standardem PCI je záležitostí IT
IT personál implementuje technická a provozní opatření systémů dotčených PCI DSS, ale splnění požadavků
standardu není běžný projekt, který má začátek a konec. Je to neustálý proces posuzování, nápravy a
reportování, které se týká celé organizace. Je nutné nastavit pravidla a procesy pokrývající všechny oblasti
akceptace platebních karet a jejich zpracování tak, aby se eliminovalo riziko úniku dat a následně nedošlo
k finančním ztrátám i ztrátě dobrého jména organizace.
Standard se týká každého zaměstnance organizace, včetně prodejců v obchodě, který přijde do styku s platební
kartou, a obsluhuje POS. Bohužel, k většině případů úniků dat dochází zevnitř organizace než útokem zvenčí.
Mýtus čtvrtý - PCI nám zajistí bezpečnost
Úspěšné dokončení skenování systémů nebo posouzení souladu s PCI DSS představuje pouze zachycení
momentálního stavu. Bezpečnostní hrozby jsou každodenní skutečností a každým dnem jsou silnější, proto musí
být úsilí o dodržování PCI DSS kontinuální proces.
Mýtus pátý - PCI je nepřiměřený; vyžaduje příliš mnoho
Standard PCI DSS není žádnou novinkou, většina požadavků odpovídá osvědčeným bezpečnostním postupům.
Standard také umožňuje v některých případech využít kompenzačních opatření pro dosažení souladu. Požadavky
jsou ve Standardu vysvětleny detailně tak, aby byly srozumitelné i pro obchodníky a zpracovatele dat. V mnoha
organizacích je standard díky jeho rozsahu a flexibilitě uplatněn pro zabezpečení všech citlivých informací.
Mýtus šestý - PCI po nás vyžaduje najmutí kvalifikovaného bezpečnostního poradce
Většina velkých obchodníků má komplexní IT prostředí, proto si najímají kvalifikovaného a zkušeného
bezpečnostního poradce (QSA), který je schopen zpracovat a schválit kompenzačních opatření. Standard
umožňuje provést hodnocení i s využitím interních zdrojů (ISA), pokud s tímto souhlasí váš acquirer. Malé a
střední společnosti mohou také využít dotazník SAQ pro provedení sebehodnocení. Nikdy nepodceňujte zkušenosti
poradců v oblasti PCI DSS (QSA nebo ISA), kteří jsou speciálně vyškoleni a jsou schopni identifikovat možné
zdroje úniku dat. Seznam externích auditorů (QSA) a dodavatelů testů napadnutelnosti (ASV) je uveden na
stránkách PCI SSC.
Mýtus sedmý - Nepřijímáme tolik karet, abychom museli být v souladu.
Soulad s bezpečnostním standardem PCI je vyžadován pro všechny obchodníky, které akceptují platební karty, i
kdyby obchodník přijal k platbě pouze jedinou kartu ročně.
Mýtus osmý - Dokončili jsme SAQ, takže jsme v souladu
Technicky vzato, ano, ale pouze u těch společností, u kterých není vyžadováno provedení auditu dle PCI externím
auditorem. Soulad se standardem je platný pouze v okamžiku, kdy byl vyplněn SAQ dotazník a v některých
případech proveden i test napadnutelnosti. Pokud by došlo k úniku dat, teprve následný forenzní audit prokáže,
zda postupy a procesy v organizaci odpovídaly požadavkům standardu. Jakákoli špatná systémová změna změní
bezpečnostní status organizace doslova během okamžiku. Standard neodchází s vaším auditorem nebo odesláním
SAQ, musí se stát základem pro nastavení každodenních činností a procesů celé organizace.
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Mýtus devátý - PCI nás nutí ukládat kartová data.
PCI DSS a kartová schémata důrazně zrazují obchodníky a zpracovatele od ukládání kartových dat. Není nutno a
dokonce povoleno ukládat data z magnetického proužku karty. V případě, že povaha byznysu obchodníka nebo
zpracovatele vyžaduje ukládání dat uváděných na přední straně karty (jméno držitele karty nebo číslo platební
karty), musí tato data být ukládána v šifrované nebo maskované podobě. Poslední statistiky úniků kartových dat
dokazují, že šifrování nebo maskování dat, především v segmentu cestovního ruchu, není zdaleka rozšířenou
praxí!
Mýtus desátý - PCI standard je příliš tvrdý.
Rozsah celého standardu může být na první pohled poměrně odstrašující, obzvláště pro obchodníky bez IT
podpory. PCI DSS však především volá po dobré základní bezpečnosti. I kdyby společnost neměla potřebu
implementovat tento standard, nejlepší bezpečnostní praktiky a doporučení obsažené v tomto standardu by jí
pomohly ochránit citlivá data a zajistit kontinuitu podnikání. Existuje mnoho nástrojů a produktů, které umožní
dosáhnout bezpečnosti a tím i shody s PCI. Když lidé říkají, že je PCI DSS příliš tvrdý, často mají spíše na mysli
vysoké náklady na jeho zavedení do každodenního byznysu. Nicméně, rizika vyplývající z nedodržení požadavků
tohoto standardu sebou přinášejí následné výdaje (pokuty, náhrady, obchodní ztráty apod.), které tyto náklady
mohou mnohonásobně převýšit.
Například, v případě úniku dat ze systému obchodníka, obchodník je povinen uhradit pokuty ze strany kartových
schémat, regulátora, acquirera, poplatky za forenzní šetření, ze strany vydavatele dotčených platebních karet
poplatky za znovu vydáni platebních karet, změny technologie odpovídající standardu, náklady na zostřený
monitoring ze strany acquirera a kartových schémat, následný externí audit a mnoho dalších, nečekaných
výdajů…
Mnohdy volíme cestu ignorování povinností, vymlouváme se, stěžujeme si na případné výdaje, odkládáme a
doufáme, že nás nic zlého nepotká, dokud… Toto ale není řešením v případě zavedení základní bezpečnosti, která
ochrání údaje vaše a vašich zákazníků, kteří se k vám budou rádi vracet.
cardmag l Bronislava Tomková, Výbor pro PCI DSS při SBK

Poděkování expertům z Výboru SBK pro PCIDSS
Praha, 11.11.2016 - Již osm let působí na domácím trhu tým specialistů a expertů z domácích bank a společností,
kteří na platformě Sdružení pro bankovní karty (SBK) rozvíjejí poměrně náročnou bezpečnostní oblast PCIDSS pro
užitek celého akceptačního ekosystému domácího trhu, děkujeme !!

Výbor SBK pro PCIDSS je složen z expertů významých domácích bank a společností: Zleva Miroslav Karpeta (Moneta Money
Bank), Václav Endl (Komeční banka), Tomáš Hajm (Raiffeisenbank), Jaroslava Janoušková (UniCreditBank), Broňa
Tomková (Global Payments), František Tomášek (konzultant SBK), Ladislav Matějka (Bellpro), Jakub Klečka (ČSOB)
cardmag l roman kotlán l foto cardmag
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Evropané důvěřují v zavádění biometrických plateb nejvíce bankám
84% Evropanů považuje banky za nejdůvěryhodnější instituce v poskytování služeb
biometrického ověřování plateb. Co se týče uchovávání biometrických údajů, evropští
spotřebitelé důvěřují bankám dvakrát častěji (57%) než vládním organizacím (33%). Vyplývá
to z nového průzkumu společnosti Visa.
Praha, 19. září 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) - Na otázku, jakému poskytovateli služeb biometrické autentifikace by
spotřebitelé věřili při ověřování identity, nejvíce lidí odpovědělo, že důvěřuje bankám (84%) a platebním sítím
(78%), následně globálním online brandům (59%) a výrobcům smartphonů (59%). Důvěra spotřebitelů
v biometrii se za poslední dva roky významně zvýšila. Od roku 2014, kdy byla studie Visa o biometrii poprvé
provedena, stoupla z tehdejších 65% skoro o pětinu.
Více než dvě třetiny spotřebitelů (68%) chtějí používat biometrii jako formu ověření plateb a jejich narůstající
informovanost v rámci tohoto tématu jen dále zvyšuje i komfort při využívání těchto plateb. Rostoucí možnosti
využívání otisku prstů v oblasti ověřování mobilních plateb skvěle ukazují benefity biometrické autentifikace
v reálu. I proto 80% respondentů uvedlo, že je pro ně v rámci biometrie nejpohodlnější formou právě otisk prstů.
Ten je zároveň vnímán jako nejbezpečnější (81%) způsob ověřování plateb, s náskokem před ostatními metodami
biometrického ověření jako je sken duhovky
(76%) či vzorek DNA (74%).
“Pro banky je tato platební revoluce
obrovskou příležitostí a významné kroky
v zavádění biometrických technologií od
rozpoznávání hlasu až po behaviorální
biometrii už dnes dělají jak menší banky,
tak i největší bankovní domy. Důvěra
klientů v tento způsob ověřování plateb i
skladování jejich biometrických údajů
dává bankám možnost nabídnout služby,
které spotřebitelé chtějí, což přináší
výhody jim i bankám samotným,“ říká
Marcel Gajdoš, Country Manager Visa pro
Česko a Slovensko.
“Visa v tuto chvíli podporuje ve vývoji nově
vznikajících forem autentifikace již řadu
institucí. V naší roli zprostředkovatele
plateb s prioritním zaměřením na nejnovější technologická řešení budeme i nadále pokračovat a
spolupracovat na nich s našimi bankovními partnery, abychom tak zajistili, že nově vznikající
způsoby ověřování plateb budou vždy bezpečné, pohodlné a diskrétní,” doplňuje Gajdoš.
O průzkumu: Visa zadala průzkum o biometrických platbách společnosti Populus. Výzkum byl prováděn v období
od 22. dubna do 6. května 2016 v 7 evropských státech: Spojeném království, Švédsku, Španělsku, Francii,
Německu, Itálii a Polsku. Celkový vzorek čítal 14 236 respondentů se zastoupením přibližně 2 000 osob z každého
státu.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě - VisaNet - která dokáže zpracovat
více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním platby pro
obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky pro
spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům stále
více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
cardmag l grayling
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ROZHOVORY
Ozvěny z Visa Retail Fóra:
Kam směřuje budoucnost retailu a digitálních plateb?
Visa Retail Fórum - tak zněl název pražské konference věnované nejnovějším trendům z oblasti retailu a nových
technologií, kterou uspořádala společnost Visa. Jaký vliv mají nové technologie na nakupování v obchodě, online
či přes chytrý telefon? Jak mohou digitální platby a další inovace zlepšovat zákaznický zážitek? Na co bychom se
měli do budoucna připravit? Těmto i dalším tématům v rámci konference se věnovala řada zajímavých mluvčích.
My vám ty nejzajímavější informace přinášíme prostřednictvím rozhovorů se třemi z nich.
„Obchodníci budoucnosti jsou ti, kteří vědí, jaké síly hýbou světem retailu a nebojí se na ně vsadit“
Natasha Toothill, Director Retail Engagement, Visa
Jak bude podle Vás vypadat segment retailu v roce 2020? Jaké očekáváte změny oproti současné
situaci?
Blízká budoucnost se ponese v duchu hladkého a bezproblémového nakupování. Zákazníci tíhnou k prodejcům,
kteří nabízí co největší pohodlí a jednoduchost nákupu. Obchodníci proto budou muset zavádět nové formáty a
metody řešení, které vyhovují dnešnímu hektickému životnímu stylu. Může jít o rychlejší dodání zboží až do domu
či zavádění nových platebních metod umožňujících platit takovým způsobem, který zákazníkům přesně vyhovuje.
To, co způsobilo zásadní změny v retailu v posledních dvaceti
letech, jsou technologie. Počínaje inovacemi v dodavatelském
řetězci, které dělají obchody výrazně efektivnějšími, až po příchod
e-commerce. Dnešní rozmach technologií bude mít na spotřebitele
vliv i v budoucnosti a bude i nadále měnit jejich očekávání.
S příchodem velkého množství zařízení připojených k internetu
můžeme očekávat urychlení Internetu věcí. Od propojených sítí
dopravních senzorů, které zkrátí dojezdové časy, po kartáčky na
zuby, které vám doporučí správnou čistící techniku. Internet věcí
zkrátka umožní z dříve „běžných” předmětů udělat „chytré“ a
poskytne navíc nakupujícím množství dat o jejich vlastním
„digitálním já“.
Jaké jsou hlavní faktory, které utvářejí podobu současného
retailu?
Výzvy i příležitosti, kterým obchodníci čelí a které hýbou světem
retailu, lze shrnout do pěti propojených sil. Ekonomické,
demografické, technologické, urbanistické a spotřebitelské vlivy
mezi sebou interagují, utváří nové trhy a mění očekávání
spotřebitelů i pravidla současného retailu. Aby se obchodníkům
v tomto nestálém prostředí dařilo, musí se pořád přizpůsobovat.
Musí vytvářet unikátní nákupní zážitky a vyvíjet nové formáty a metody, které nakupujícím nabídnou více
možností a větší pohodlí.
Můžete to blíže popsat na konkrétních příkladech?
Demografické charakteristiky jsou stále komplexnější, rozdíly mezi nimi drobnější, a obchodníci se tak musí
orientovat i v nejnovějších společenských fenoménech. Příkladem je stárnutí populace, snižování počtu členů
v jedné domácnosti nebo změny genderových rolí. To vše silně ovlivňuje jejich byznys. Zatímco zákazníci mohou
stárnout, jejich prožívání stáří se mění. Očekávají, že zůstanou aktivní i v pozdějším životě. Obchodníci si toho
musí být vědomi, když oslovují klientelu ve věku 55+, protože pokud by jim jejich věk připomínali, byla by to
skvělá strategie, jak absolutně selhat. Kromě toho by ale obchodníci měli zároveň experimentovat s novými
přístupy a byznys modely, které by přesvědčily spíše cenově orientovanou mladou generaci Y o tom, že už není
třeba lpět na placení v hotovosti.
Promítnou se tyto změny nějakým způsobem do metod placení?
Možnosti placení hrají v retailu čím dál výraznější roli a jsou asi jeho nejrychleji se měnící oblastí. Obchodníci si
totiž uvědomují, že zavádění bezkontaktních plateb a digitálních peněženek může zlepšit zákaznický zážitek a
pomoci lépe porozumět svým zákazníkům. I ti nejmenší obchodníci dnes mohou spolupracovat s dodavateli
platebních terminálů a získávat tak detailnější přehled o chování svých zákazníků. Nové způsoby placení zároveň
pomáhají obchodníkům uspokojit vzrůstající požadavky klientů na plynulý, pohodlný a bezpečný proces celého
nákupu.
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Ovlivní nějak zmíněné trendy zákaznickou zkušenost?
Nejsilnějším trendem formujícím budoucnost retailu je polarizace nákupních návyků. Po finanční krizi začali
zákazníci uvažovat praktičtěji a jsou nyní ochotni hledat ty nejvýhodnější nabídky pomocí srovnávačů cen.
Současně jsou ale spotřebitelé ochotní platit vyšší částky za prémiové služby a produkty, které považují za
skutečně kvalitní. Obchodníci se tak musí rozhodnout, jestli chtějí nabízet spíše výhodný poměr „cena/výkon“
nebo vynikající kvalitu.
Ti orientovaní na cenu či hodnotu by měli investovat do technologií zvyšujících produktivitu (jako samoobslužné
odbavení) a nastavit takový byznys model, který může klientům nabídnout nejlepší cenu. Prodejci nabízející
prémiovou kvalitu musí zařídit, aby byl zákaznický zážitek u nich v obchodě velkolepý a poutavý – ať už u nich
zákazníci nakupují v kamenné prodejně nebo přes chytrý telefon. Hlavním klíčem k vybudování loajality a ochoty
platit za prémiové zboží bude osobní přístup a zákaznická zkušenost šitá přímo na míru.
Jak by se podle Vás měli obchodníci na nastupující změny připravit? Co byste jim poradila?
Přizpůsobovat se velkým změnám a trendům je obtížné ve všech oblastech byznysu. Úspěšní obchodníci
budoucnosti budou ti, kterým je jasné, jaké síly hýbou světem retailu, mají strategickou vizi a nebojí se vsadit na
to, jak tyto síly ovlivní jejich obchody, a jsou schopni přizpůsobit se současným změnám a odpovídat na ně.
„Na placení mobilem si Češi zvyknou ještě rychleji než na bezkontaktní platební karty“ David
Brendl, Innovation Manager, Visa
Platby mobilním telefonem jsou u nás aktuálním trendem v možnostech placení. Předpokládáte, že
si zákazníci na platby mobilem zvyknou podobně rychle a s takovou intenzitou, jako tomu bylo u
bezkontaktního placení bankovní kartou?
V České Republice je už dnes více než 80% všech transakcí Visa provedeno bezkontaktně, což je nejvíc v celé
Evropě a troufám si tvrdit, že v adopci bezkontaktních plateb patříme na špičku celosvětově. Přitom je to zhruba
jen 5 let, co u nás máme možnost platit bezkontaktními platebními kartami. Mobilní platby jsou na českém trhu
teprve několik měsíců, ale jejich obliba už nyní výrazně roste. Vzhledem k tomu, že je platba mobilem velmi
pohodlná a dá se spojit s dalšími službami, které budou pro zákazníky zajímavé, dá se očekávat, že si na ně Češi
zvyknou ještě rychleji, než na plastové bezkontaktní karty.
V čem vidíte výhodu plateb mobilem oproti platbě bezkontaktní bankovní kartou?
Platba mobilem je především velmi jednoduchá a pohodlná. Stačí telefon odemknout a přiložit k terminálu.
Verifikace plateb pak probíhá obdobně jako u platby platební kartou. Lze říci, že platit mobilem je ještě o trochu
pohodlnější, než bezkontaktní platební kartou. Zatímco kartu musíme zpravidla vyndávat z peněženky, mobilní
telefon máme dost často rovnou po ruce. Navíc, když vyrazíte do ulic nalehko, tak je pravděpodobnější, že
s sebou budete mít spíše mobil než platební kartu.
Vaším partnerem v Británii je Apple, Google i řada bank. U
nás ale zatím není oficiálně podporováno ani Apple Pay ani
Android Pay. Máte představu, kdy budou tyto služby
oficiálně dostupné i v ČR? Případně očekáváte příchod
dalších mobilních peněženek na český trh?
Mobilní platby do této chvíle spustily dvě velké banky v Česku. Došlo
tak k trhovému komerčnímu spuštění mobilních plateb a dá se tedy
očekávat, že budou mobilní bezkontaktní platby brzy standardní
službou všech významných bank v Česku. Dalšímu zrychlení adopce
mobilních plateb pak pomůže příchod hráčů jako je Apple, Google
nebo Samsung.
Po bezkontaktních kartách tedy přichází platby mobilem, co
bude dál? Kam se podle Vás budou preference v oblasti
placení posouvat?
Společným znakem všech nově nastupujících trendů v placení je
jednoduchost. Zákazníci se s procesem placení nechtějí zdržovat.
Kromě mobilních plateb se tak dá očekávat čím dál častější využívání
wearables, tedy například hodinek, fitness náramků, šperků, kterými
můžete zaplatit. V budoucnu bude množství chytrých zařízení
přibývat. Budeme jezdit auty, která za nás budou platit při parkování
nebo tankování na čerpací stanici. Budeme si moci pořídit lednici,
která si sama objedná pravidelně konzumované potraviny.
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U všech plateb je ale neméně důležitá bezpečnost. Co se týká budoucnosti ověřování plateb, vidíme ji především
v biometrii. Například sken otisku prstu se již nyní používá jako jeden z možných způsobů verifikace platby přes
mobil. V budoucnu to budou ale i další možnosti jako sken oční duhovky, rozpoznání tváře nebo hlasu, a další.

Regulatory Workshop:
Jak se změní evropský platební trh díky novým regulacím?
Evropské platby jsou vystaveny neustále se měnícímu regulačnímu prostředí. Ať už se jedná o regulaci
mezibankovních poplatků (IFR) nebo třeba novou směrnici o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2), je jisté,
že budou mít citelný dopad na evropský platební trh. A protože není jednoduché vyznat se ve všech těchto
změnách, rozhodla se společnost Visa uspořádat workshop, kde si účastníci mohli o blížících se regulacích udělat
detailní přehled. Zajímavé shrnutí současné situace na poli regulací vám přinášíme i my a to prostřednictvím
rozhovoru s člověkem na toto téma více než povolaným, s Peterem Bayleym, který je Chief Risk and Compliance
Officer ve společnosti Visa.
„E-platby jsou srdcem digitální ekonomiky v Evropě. Regulace je třeba nastavit dobře a s citem“
Peter Bayley, Chief Risk and Compliance Officer, Visa
Co znamená silná autentifikace zákazníků (Strong Customer Authentication)?
Nová směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) má tři hlavní cíle: konkurenceschopnost, inovace a
bezpečnost. Co se týká bezpečnosti, je požadována silná autentifikace zákazníků pro všechny elektronické platby
provedené v Evropě. To znamená, že poskytovatelé plateb musí ověřovat dva faktory ze tří - buď je to něco, co si
pamatujete (heslo), co máte (platební kartu), nebo co je vaší přirozenou součástí (biometrie). Evropský orgán pro
bankovnictví (EBA) je odpovědný za vývoj regulačních technických norem (RTS), které umožňují dostatečně
silnou autentifikaci zákazníků.
Co si myslíte o zavedení silné autentifikace zákazníků pro
všechny elektronické platby?
Nemám nic proti principu silné autentifikace zákazníků. Ve Vise
vítáme princip PSD2, protože ho mohou využívat všechny
zúčastněné strany. A dokonce jsme vyvinuli 3DSecure
infrastrukturu, která toto umožňuje. Nikdo neočekává dokonalou
nabídku - samozřejmě je potřeba dělat kompromisy mezi
bezpečností, inovacemi a pohodlím. Nicméně návrh regulačních
technických norem neurčuje tu správnou rovnováhu mezi
bezpečností a pohodlím.
Čeho se nejvíce obáváte ve spojitosti s návrhem regulačních technických norem a proč?
Mé největší obavy pramení z univerzálně nastaveného přístupu k řízení rizik a z toho, že Evropský orgán pro
bankovnictví nezahrnul možné výjimky založené na riziku. Na způsobu, jakým lidé platí, opravdu záleží, obzvláště
u vzdálených transakcí. Všechny zapojené strany předpokládají rychlý a snadný proces při dokončování plateb.
Proto usilovaly o odstranění všech nedokonalostí při elektronickém placení a současně nasadily široké spektrum
technik k řízení rizik. Tomu se říká autentifikace na základě rizik (RBA).
Co se týká řízení rizik, přístup vydavatelských bank se hodně změnil. Vyvíjí se nová řešení, která umožňují
autentifikaci zákazníka na pozadí bez nutnosti jakýchkoli dalších ověřovacích kroků. Je to možné díky
behaviorálního modelu, který vyhodnocuje, co kupujete, z jakého zařízení, od jakého obchodníka, na jakém místě
a za kolik peněz. Vydavatelským společnostem to umožňuje schvalovat nerizikové transakce, které jsou zjevně
prováděny daným zákazníkem, a požadují tak silnou autentifikaci pouze v případě, když se objeví zvýšené riziko.
Nicméně návrh regulačních technických norem to vnímá jako rizikové. Proto zavádí jasné limity pro transakce
s nízkou hodnotou, při jejichž překročení bude vždy vyžadována silná autentifikace zákazníka. Zákazníci tak budou
muset vkládat dodatečné údaje, jako heslo, při každé transakci nad výše zmíněný limit, i když bude zřejmé, o
koho se jedná. Podle mě to nedává smysl. Banky vědí, kdo jsou jejich zákazníci, obchodníci to vědí také, tak proč
by měla regulace požadovat dodatečnou a nepotřebnou autentifikaci?
Co to reálně znamená pro zákazníky?
Přinese to větší frustraci zákazníků a větší míru opouštění stránek prodejce v okamžiku placení. A to i přes to, že
se Evropa snaží nastartovat digitální ekonomiku. Kdybych to měl přiblížit, konkrétně to znamená:
* Nemožnost dokončit online platbu jedním kliknutím, a to i v e-shopech, ve kterých zákazníci nakupují
pravidelně.
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* Žádné rychlé automatizované platby v aplikaci, ve které již máte uloženou svou kartu.
* Delší fronty a problémy při používání platebních karet v místech jako jsou budky na placení mýtného,
kde se dnes nemusí zadávat PIN.
* Horší přístup k online nakupování mimo Evropu
* Větší pravděpodobnost zamítnutí karty, pokud budete cestovat mimo Evropu.
* Častější zadávání PINu při platbách bezkontaktní kartou
* Konec automatického obnovení předplatného nebo inkas
A všechny tyto nepříjemnosti přijdou, aniž bychom měli jakýkoli důkaz, že tato opatření skutečně sníží riziko
podvodů.
Pokud byste mohl udělat nějaké změny v návrhu regulačních technických norem, jaké by to byly?
Vrátil bych se zpět k původnímu záměru PSD2 a do tohoto modelu zahrnul více flexibility, která by:
* vydavatelským společnostem umožnila zvolit si, kdy budou vyžadovat silnou autentifikaci zákazníků,
přičemž by ale musely prokázat, že jsou k tomuto rozhodnutí plně kompetentní;
* to samé umožňovala nabyvatelům a obchodníkům;
* prosadila regulační režim, který by v rámci PSD2 jasně stanovil, že odpovědnost za podvod u transakcí
bez silné autentifikace zákazníka by ležela plně na straně toho, kdo si zvolil možnost nevyužívat tohoto
typu autentifikace. Dále by měl být zaveden model pro monitorování výkonnosti. V neposlední řadě bych
nastavil cíle týkající se opatření proti podvodům, které by zúčastněné strany musely naplňovat. Pokud by
tak nečinily, čelily by následkům.
E-platby jsou srdcem digitální ekonomiky v Evropě. Regulace je třeba nastavit dobře a s citem.
cardmag l grayling l foto grayling
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ANALÝZY
Growth in global payment cards driven by expansion of banked population
Debit card numbers are growing faster than credit cards - a trend that is set to continue for many years to come,
according to strategic research and consulting firm RBR
Middle East and Africa, and Asia-Pacific will continue as the fastest growing card regions
London, 31st October 2016 - RBR’s new study Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 shows
that the Middle East and Africa (MEA) and Asia-Pacific were the fastest growing regions for payment cards in
2015, with card numbers up by 13% and 10% respectively. Underlying this double-digit growth are
financial inclusion measures, such as digitalisation of salary and government benefit payments,
which have yielded positive results.
RBR forecasts that the number of cards worldwide will rise 28% from 13 billion at the end of 2015 to 17 billion by
the end of 2021. With projected growth rates of 49% and 35% over this period, MEA and Asia-Pacific will
continue to be the fastest expanding regions.
RBR Senior Associate Chris Herbert, who led the study, commented: “Although the growth rate in the
number of cards worldwide is slowing down, there are several large markets which still have
considerable potential. For example, there are comparatively low levels of bank account and card
holding in India, Indonesia, Nigeria and Pakistan, and therefore huge numbers of possible new
clients who have not yet entered the banking system.”
Debit cards will contribute the majority of growth
Debit cards make up 70% of payment cards globally, up from 68% in 2014. As unbanked individuals in emerging
markets continue to enter the banking system, it is in the debit sector that we will see most growth, as it is debit
cards that are normally issued when a person opens a current account. By 2021, debit cards are forecast to
represent 72% of all payment cards.
Number of Payment Cards Worldwide, by Type
17bn
19%
13bn

3%

22%

Credit

4%

Charge

72%

Debit
Prepaid

70%

6%

5%
2015

2021

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021 (RBR)
Credit card numbers impacted by regulatory and economic factors
The number of credit cards worldwide rose by 2% in 2015, but their share of total cards fell by a percentage
point to 22% and is expected to fall further, to 19%, by 2021.
The interchange fee regulation enforced across the EU in December 2015 typically lowered interchange for credit
cards more than for debit cards, and RBR has found this is impacting issuance of credit cards in many countries
there. In the Netherlands, for example, credit card interchange was a major source of revenue for banks, but
some now appear to be discouraging customers from taking out credit cards because the caps have reduced their
profitability.
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In countries such as Russia, the fall in the number of credit cards is directly related to economic uncertainty as
banks often respond by tightening eligibility requirements and increasing interest rates in such circumstances.
Chris Herbert added: “Despite varying levels of maturity of the cards markets in different countries,
we forecast that debit cards will continue to see faster growth than credit cards, as a result of rising
bank account holding and regulatory and economic pressure on the credit card sector.”
About RBR
RBR is a strategic research and consulting firm with three decades of experience in retail banking, banking
automation and payment systems. It assists its clients by providing independent advice and intelligence through
published reports, consulting, newsletters and events. RBR is recognised as the leading provider of premium
research reports on ATMs and payment cards.
The information and data within this press release are the copyright of RBR, and may only be
quoted with appropriate attribution to RBR. The information is provided free of charge and may not
be resold.
cardmag l © rbrlondon.com

Planetu čeká cestovatelský boom
Podle nové studie, kterou nechala vypracovat společnost Visa, čeká planetu výrazný růst v oblasti cestování a
turismu. Předpokládá se, že do roku 2025 přesáhne počet zahraničních výjezdů hranici 280 milionů. Zajímavý je
také trend v cestování lidí ve věkové kategorii nad 65 let, kteří mají podle předběžných závěrů meziročně cestovat
stále častěji.
Praha, 1. září 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Celosvětové cestování má do roku 2025 dosáhnout nečekaně vysokých
hodnot. Týká se to všech věkových skupin, včetně těch nejstarších. Právě ti jsou vyzdvihováni jako jedna
ze skupin, které mají v budoucnosti v oblasti turismu velký potenciál. Vyplývá to ze studie, kterou vypracovala
společnost Visa ve spolupráci s Oxford Economics.
Tato studie se věnuje zejména současným
cestovatelským zvykům držitelů karet Visa
s přihlédnutím
k očekáváným
trendům
v oblasti průmyslu a cestování. V celkovém
porovnání domácností, které rády cestují,
lze do roku 2025 očekávat průměrnou roční
útratu až 5 305 dolarů na jednu domácnost.
Hlavním důvodem tohoto zvýšeného zájmu
o cestování má být celkový růst střední
společenské
třídy,
rozvoj
v oblasti
internetového
pokrytí
i
dopravní
infrastruktury v mnoha zemích a stárnutí
populace, která tak bude mít více volného
času na cestování.
„Vlivem demografických změn a
rozšířením
možností
v oblasti
technologií
bude
cestování
přístupnější pro mnohem více lidí. Je to dáno především tím, že s sebou tyto změny přináší
jednodušší způsob cestování, které je dostupné za dobrou cenu. Nová ´cestovatelská třída´, která
vzniká růstem příjmů střední třídy, tak bude mít jasný vliv na celkové cestovatelské trendy i
útratu,“ říká Wayne Best, hlavní ekonom Visa Inc.
S cestováním porostou útraty
Podle celosvětové organizace UN World Tourism Organization uskutečnilo v roce 2015 zahraniční cestu kolem 1,2
miliardy lidí. V následujících 10 letech se však očekává nárůst až o 50 procent na více než 1,8 miliardy
cestovatelů. S nárůstem cestování do zahraničí se pojí i navýšení roční útraty. Odhadem se podle měnového
kurzu z roku 2015 bude jednat o částku dosahující výše kolem 1,5 trilionu dolarů.
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Změny pod taktovkou generace 65+
Podle předpokladu budou cestovatelé starší 65 let cestovat dvakrát více než doposud. Celkový počet jejich
mezinárodních cestovatelských zážitků dosáhne do roku 2025 až 180 milionů výjezdů, které budou
v celosvětovém součtu tvořit zhruba 13 procent. Starší lidé si budou moci dovolit výlety zaměřené na komfort a
zdraví, více než ty s napjatým rozpočtem. Z dlouhodobého hlediska tak bude generace 65+ přetvářet svůj styl
cestování z výletů se spíše ozdravnou tématikou na ty, které dokáží optimálně zkombinovat obojí, tedy léčení i
zážitkovou dovolenou. Ačkoliv jsou senioři oproti průměrnému cestovateli schopni podniknout pouze zhruba
polovinu zahraničních cest, stanou se skupinou, jejíž potenciál dlouhodobě poroste.
Díky novým technologiím budou cestovatelské zážitky na dosah ruky
Cestovatelský boom výrazně podpoří i zdokonalování v oblastech technologií a dopravy. V horizontu deseti let se
očekává dokončení 340 nových letišť a využití nových druhů dopravy. Budováním infrastruktury se tak stane
cestování mnohem snazší a lépe vyhovující. Další nárůst internetového pokrytí pak podpoří flexibilitu cestování,
které tak může být ještě osobitější a spontánnější.
Útraty ukazují, co nás nejvíc baví
Visa je světově nejvyspělejší procesní sítí, kterou denně projde přes miliardu transakcí. Díky tomu dokáže dobře
porozumět oblasti cestování a předpovídat nastupující trendy. S využitím dat ohledně realizovaných transakcí pak
může aplikovat sofistikované analytické metody k monitoringu platebních návyků, na základě kterých lze sledovat
regionální, národní i kontinentální specifika.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ inzerce -------------------------
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TÉMA
Přidaná hodnota klientům je klíčem pro další růst v oblasti prémiových
karet
V Česku je více než 11 milionů platebních karet, ale jen zhruba něco přes půl milionu z nich je
prémiových, čímž pokulháváme za řadou zemí na západ od nás. Proč tomu tak je a jak lze situaci
změnit? O tom jsme si povídali s Michalem Čarným, odborníkem ze společnosti Mastercard, který
má rozvoj karet na starosti.
cardmag: Jaké jsou vlastně výhody prémiových karet?
Michal Čarný, Mastercard: Prémiové karty jsou prestižním platebním nástrojem. Mají atraktivnější vzhled, ale
to by bylo pochopitelně samo o sobě málo. Mnohem významnější jsou různé dodatečné služby, které se k těmto
kartám váží a které jejich držitelům zpříjemňují a usnadňují život.
Neznamená to však, že jednotliví vydavatelé - banky - musí mít stejnou
nabídku a naprosto shodnou sadu služeb. Naopak, je zde velký prostor pro
odlišení jak podle úrovně karty, tak i podle zaměření držitele. Někteří
držitelé karet hodně cestují, jiní si zase libují v nakupování, adrenalinových zážitcích, pro další je pak důležité
pohodlí a kontakt s rodinou apod. A tomu by měla odpovídat i škála služeb, které prémiové karty nabízejí.
cardmag: Pojďme tedy přímo ke kartám, které mají různé názvy, často spojované s drahými kovy.
Michal Čarný, Mastercard: Ano, to je pravda, prémiové karty, jak debetní, tak i kreditní, jsou tradičně většinou
podle jejich úrovně rozdělené do kategorií od stříbrných a zlatých až po platinové. Ale neznamená to, že jiné
názvy nepoužíváme. Karty nejvyšší úrovně například nesou název Mastercard World Elite.
cardmag: K té nejvyšší kategorii se určitě ještě dostaneme. Nyní by mě zajímalo, kolik vlastně
prémiových karet na českém trhu máme a jaké země jsou před námi?
Michal Čarný, Mastercard: V České republice převyšuje počet vydaných karet 500 tisíc kusů, což vypadá na
první pohled poměrně slušně. Nicméně poněvadž trh je u nás velmi vyspělý a platební karta je zcela běžným
platebním nástrojem, tak podíl prémiových karet na karetním trhu představuje přibližně jen pět až sedm procent.
Což již tak ohromující procento není, pokud víme, že například ve Velké Británii nebo Norsku tento podíl
přesahuje 30 procent a v dalších zemích, jako je třeba Dánsko nebo
Švýcarsko, převyšuje pětinu. Prostor pro další růst zde tedy podle nás
jednoznačně je, i když je fakt, že na druhou stranu jsou i země, kde se
prémiovým kartám nedaří, což je třeba Itálie a Chorvatsko. Důležité je
ovšem poznamenat, že trh prémiových karet celkově dlouhodobě roste
o zhruba desetinu ročně.
cardmag: Proč by vlastně vydavatelé karet měli mít zájem na
tom, aby poskytovali více prémiových karet? Vždyť jsou
s nimi i větší náklady, nebo ne?
Michal Čarný, Mastercard: Držitelé prémiových karet se od majitelů
standardních karet odlišují. Například utrácejí dvakrát až třikrát více.
Také v porovnání s ostatními častěji cestují, a to o polovinu více.
Mnohem více využívají digitální služby, nakupují na internetu, platí
bezkontaktně a mobilním telefonem. Představují tak pro vydavatele
velmi atraktivní a také profitabilní cílovou skupinu.
cardmag: Rozumím, banky vždy chtějí aktivní klienty. Jaká je
zde ale úloha Mastercard, jak může podpořit rozvoj?
Michal Čarný, Mastercard: V zásadě jsou to dva směry. Prvním je
náš Elite Program, což je taková základní vrstva prémiových služeb,
která je k dispozici všem držitelům prémiových karet Mastercard.
Věříme, že tyto služby udělají radost téměř každému klientovi vyžadujícímu nadstandardní služby. Program se
opírá o čtyři pilíře, kterými jsou benefity od partnerských obchodních firem (jeden z nejoblíbenějších benefitů
českých klientů vůbec), nepřetržité asistenční alarm centrum, letištní salonky v Praze a Vídni a speciální zážitky.
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Pokud dovolíte, zastavil bych se u alarm centra, jehož součástí je i concierge servis, velmi užitečný asistent, který
pomáhá s rezervacemi hotelů, restaurací, golfových hřišť, koncertů nebo při doručování květin a drobných dárků.
Asistenční služby pomáhají našim klientům také v nesnázích - například když jim doma praskne vodovodní potrubí
nebo se porouchá vůz na cestách. Prémiové karty umožňují i speciální zážitky, jako je např. využití volného času
krmením zvířat v zoo nebo noční prohlídka obvykle nepřístupného místa. V rámci programu Priceless Cities
nabízíme našim držitelům poznat prostřednictvím exkluzivních pečlivě předem vybraných zážitků i nová zahraniční
města, do kterých cestují. Nejvíce nadstandardních služeb mají právě držitelé nejprestižnější karty Mastercard
World Elite.
cardmag: Tím jste mi vzal dotaz z úst, ale to nevadí, pořád ještě jsme se nedostali k tomu druhému
směru podpory rozvoje. Můžete nám jej přiblížit?
Michal Čarný, Mastercard: Ano, druhý směr představuje rozsáhlou nabídku dodatečných Mastercard benefitů a
služeb, které umožňují vydavatelům dále doplnit výhody prémiových produktů a učinit je tak ještě atraktivnějšími.
Jde o různá pojištění, salonky nejen na letištích po celém světě, ale i v centrech měst nebo opravdu „top“
concierge služby, jejichž mottem je neříci nikdy, že něco nejde splnit. A protože jsme inovativní společnost, tak
připravujeme i v oblasti benefitů velmi zajímavé novinky. Nemohu být zatím bohužel konkrétní, ale naznačím, že
půjde například o každodenní výhody pro cestovatele nebo pro klienty, kteří se obávají zneužití osobních údajů
v online prostředí.
cardmag: Jsme na samém konci, proto je namístě se zeptat, zda Vy sám nechcete ještě něco
doplnit.
Michal Čarný, Mastercard: Teď si vlastně uvědomuji, že pokud jsem řekl, že jsou v zásadě dva směry, tak
tomu tak není, protože máme ještě třetí možný směr podpory. Jde o technologickou novinku, kterou
připravujeme. Jedná se o nástroj pro banky, který prémiovým klientům výrazně přiblíží benefity a zlepší interakci
s nimi. Věřím, že právě řešení jako toto umožní bankám přinášet prémiovým klientům stále lepší a relevantnější
služby a přidanou hodnotu. To přispěje k dalšímu rozvoji trhu prémiových karet u nás a pomůže bankám
profitabilně tento segment rozvíjet.

Michal Čarný
Před nástupem do Mastercard působil Michal Čarný pět let ve společnosti Roland Berger Strategy Consultants,
kde jako senior consultant vedl poradenské projekty se zaměřením na finanční služby (retailové bankovnictví,
pojišťovnictví, korporátní a investiční bankovnictví) a na telekomunikační sektor. Dříve také působil v pojišťovně
DIRECT a v KPMG Czech Republic. V současnosti je Michal v Mastercard zodpovědný za business development
aktivity v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Má na starosti například přípravu a realizaci strategie pro
spotřebitelské produkty, služby s přidanou hodnotou a také rozvoj netradičních vydavatelů a prodejních kanálů.
Michal vystudoval London School of Economics and Political Science v Londýně a University of Chicago. Byl
předsedou české delegace a výboru pro vnitřní záležitosti v Evropském parlamentu mládeže a prezidentem
evropské studentské asociace na univerzitě v Chicagu. Ve volném čase rád sportuje. Věnuje se horské turistice
nebo jízdě na kole a koloběžce. Hraje aktivně squash a golf.
cardmag l bizon & rose l foto a grafika mastercard
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Firemní karty podpoří vaše podnikání
Společnost Visa opět přichází s novými benefity pro držitele firemních karet. Podnikatelé díky nim mohou podpořit
své podnikání slevami nebo výhodami u řady partnerů programu. Kromě toho získají také přístup ke službám
osobního asistenta na telefonu. Výhody při platbě firemní kartou Visa jsou aktuálně v nabídce u společností
Mall.cz, Microsoft, Hertz, Global Wines, Taxify, Potřebyprokancelář.cz a Expreska.
Praha, 6. října 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) Visa letos připravila v pořadí již třetí fázi programu výhod pro držitele
firemních karet. Ti díky nim mohou u vybraných obchodníků využít slev či dalších speciálních výhod. K jejich
čerpání přitom není třeba žádné speciální registrace. Jednoduše stačí firemní kartu Visa používat. Uvedené
nabídky jsou platné až do 31. ledna 2017. Poté se spustí další kolo výhod s novými partnery.
„Nabídkou zajímavých výhod se snažíme podpořit trend narůstající obliby používání firemních karet.
Za minulý rok byly jejich prostřednictvím uskutečněny platby přesahující 16,5 miliardy korun, což je
meziroční nárůst o 7,46 procent. Z meziroční bilance se dá rovněž vyčíst, že jsou často používány i
k úhradě menších částek, protože průměrná hodnota transakce u obchodníka poklesla o 1,74
procenta,“ říká Marcel Gajdoš, Country Manager Visa pro Česko a Slovensko.
Součástí výhod jsou i služby osobního koordinátora na telefonu 840 707 000, který držitelům firemních karet Visa
pomůže v řadě oblastí - od vyřízení rezervací v hotelech a objednání vstupenek na kulturní akce, přes investiční
poradenství a konzultace v právních záležitostech, až například po zajištění chodu kanceláře.
Benefity partnerských společností
Internetový obchod Mall.cz nabízí držitelům firemních karet Visa slevu na produkty z kategorie elektra a
non-elektra ve výši 3 respektive 6%. U globálního počítačového giganta Microsoft je možnost 25% slevy na
vybrané PC příslušenství a 40% slevy na telefony Lumia. Nabídka autopůjčovny Hertz se vztahuje na slevy při
zapůjčení vozu a další benefity, a to ve více než 150 zemích světa. Pro firemní akce a večírky je jako stvořená
slevová akce na objednávky v e-shopu globalwines.cz, kde je možné vybrat si kvalitní vína z celého světa.
Výhodnější produkty i služby dále nabízí aplikace Taxify, e-shop Potřebyprokancelář.cz nebo síť fitness center
Expreska. Detailní informace o všech výhodách pro držitele firemních karet Visa a podrobné podmínky akce
najdete na stránkách www.visa.cz/business.
cardmag l grayling

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ inzerce -------------------------

cardmag l roman kotlán l obrázek použit na základě licence s CVS Consulting s.r.o.
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LIFE
Sparks
Jedno z nejdéle hrajících hudebních seskupení. Inovátoři s nezaměnitelnou image, brilantní zpěv, sofistikované
texty a velmi nevšední hudební aranže, to jsou Sparks, Ron Mael a Russell Mael.
Kalifornská skupina Sparks vznikla v Los Angeles na počátku 70.let minulého století jako velmi avantgardní
hudební těleso s nezaměnitelným falzetem zpěváka Russella Maella a hrou na klávesy Rona Maela. Píše se září
1974 a vzhůru v hitparádách po celém světě letí skladba „This Town Ain´t Big Enough For Both Of Us“ … z alba
Kimono My House, kde jsou kombinované prvky glam-rocku, barokní hudby a bubblegum-pop. Od té doby Sparks
vytvářejí nové a nové hudební experimenty a baví lidi na všech kontinentech.

Hudba Sparks mne v 70.a 80. letech provázela školními a studentskými roky. Ano i v době tuhého husákovského
režimu a doby temna bylo možné, byť velmi obskurně poslouchat zajímavější hudební produkci. Desky bylo
možné sehnat na různých burzách a později poslouchat na dnes již legendárním Radiu Luxembourg. Sparks hrají
dodnes, a když si pustíte jejich nejznámější skladby, pochopíte, proč. V příštím roce opět pojedou koncertní
šňůru, tak je možná někde potkáte … více na www.allsparks.com a youtube.

cardmag l roman kotlán l allsparks.com l foto sparks
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