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Z ČESKA
Global Payments Europe vytváří a podporuje aktuální
trendy a inovace v on-line nakupování
Nakupování na internetu je trend, který nejen v Evropě zažívá prudký vzestup. Česká republika se svými 36 000
e-shopy za tímto trendem nijak nezaostává, ba naopak. Ze statistiky společnosti Heureka vyplývá, že z 10,6
miliónů Čechů používá internet 8 milionů lidí a v e-shopech alespoň jednou za čas nakupuje 6 milionů
spotřebitelů. Podíl e-commerce na celkovém retailu již tvoří nezanedbatelných 9%.
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Ačkoliv české e-shopy nabízejí klientům různé typy
placení, nejoblíbenější platební metodou se dle výzkumu
APEK (Asociace pro elektronickou komerci) v minulém
roce stala platební karta, která zákazníkům přináší řadu
výhod včetněbezpečí při placení, které zajišťuje ověření
obchodníka i zákazníka v systému 3D Secure.

V Česku je nejpoužívanější platební bránou GP webpay od společnosti Global Payments Europe, kterou volí
stále více obchodníků mimo jiné právě pro její vysokou garanci bezpečnosti – brána splňuje mezinárodní standard
3D Secure a každým rokem prochází nejpřísnějším mezinárodním bezpečnostním auditem PCI DSS.
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Dalšími výhodami jsou snadná implementace pro obchodníka a její neustálá inovace. Jednou z těchto inovací
jsou takzvané „PUSH platby“. „Obchodník vytvoří v portálu GP webpay tzv. platební link, který lze odeslat
zákazníkovi e-mailem, přes SMS nebo jej umístit na elektronickou fakturu. Po kliknutí na daný odkaz, je zákazník
rovnou přesměrován na platební bránu GP webpay, na které pohodlně a bezpečně zaplatí,“ vysvětluje Václav
Keřka, produktový manažer GP webpay. PUSH platby lze využít například pro placení elektronických faktur nebo
telefonní prodej přes call centrum.
Další novinkou jsou funkce Uložená karta a Ověření karty, které umožní jednoduché a bezpečné uložení karetních
údajů v systémech Global Payments Europe za účelem následných plateb jedním kliknutím zejména z mobilních
zařízeních.Platby z mobilních zařízeních již nyní mají podíl 35% a tento podíl každý měsíc narůstá. Existují již
e-commerce obchodníci, kteří prodávají výlučně přes mobilní aplikaci pro chytré mobilní telefony.

Global Payments Europe nejen vylepšuje, inovuje acquierskou část plateb, ale zaměřuje se i na vylepšení 3D
Secure ACS autentizačního řešení. Služby 3D Secure autentizace na straně issuingu jsou v současné chvíli
společností Global Payments Europe poskytovány 10 různým finančním institucím v ČR i zahraničí. K aktuálně
využívaným metodám ověření pomocí jednorázového kódu zaslaného pomocí SMS nebo e-mailu přibude v
polovině roku 2018 také možnost ověření pomocí mobilní aplikace. Uživatelé tak získají komfortnější,
rychlejší, bezpečnější způsob ověření svých e-commerce nákupů. Pro ověření identity budou moci využít
uživatelsky definovaný PIN nebo otisk prostu zprostředkovaný čtečkou mobilního zařízení. „Je to opravdu velice
jednoduché a uživatelsky přívětivé“, popisuje Jaroslav Farkaš, produktový manažer GPE a dodává: „autentizace ecommerce s využitím mobilní aplikace je jednoznačně blízká budoucnost a v dalších letech výrazně akceleruje
další rozvoj e-commerce segmentu nejen v ČR. Pokud patříte stejně jako já mezi často nakupující uživatele a
unavuje vás neustálé přepisování SMS OTP kódu, mobilní autentizační aplikace vám to hodně usnadní.“
S aplikací si vystačíte doslova s několika dotyky vašeho prstu. Po potvrzení nákupu vám prakticky okamžitě přijde
autentizační výzva ve formě push zprávy, informující o základních parametrech nákupu. Na základě této notifikace
se vám otevře autentizační aplikace, kde můžete sejmutím otisku prstu provést autentizaci a nákup tak rychle
dokončit. Uživatelská zkušenost je při použití aplikace až skoro návyková. Na druhou stranu, ověření SMS či email
OTP tady stále bude, jako banka/finanční instituce či uživatel si budete moci vybrat, které metody využijete.
Mobilní autentizace tedy nenahrazuje stávající řešení, spíše jej rozšiřuje a dává bankám i uživatelům větší
flexibilitu. Mobilní aplikace přináší také významné úspory nákladů na SMS, především větším bankám, které mají
proto větší motivaci substituovat stávající SMS autentizaci. Současně nové řešení přináší vyšší bezpečnost. SMS
OTP kód, byť jednorázový a dočasně platný, putuje GSM sítí operátorů v otevřené podobě a stejně tak je uložen v
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paměti mobilního telefonu. Mobilní autentizace využívá standardu OCRA-OATH a challenge-response algoritmus a
použité krypto operace zajistí, že autentizační kód se nikde neobjeví v čisté podobě.
GPE umí uvedené řešení dodat jako samostatnou mobilní aplikaci brandovanou podle přání banky/finanční
instituce, nebo jako komponentu SDK, kterou lze integrovat například do m-banking aplikace nebo podpisovací
aplikace banky - klíčenky. Zatímco první možnost uvítají spíše menší bankovní / finanční instituce nebo instituce
bez vlastní m-banking aplikace, druhá možnost je zde především pro větší banky a dává bance plnou flexibilitu
při volbě designu a zapojení funkcí SDK API do vlastních procesů m-banking aplikace. K dispozici bude řešení pro
obě hlavní platformy, Android a iOS.
Zaujala vás připravovaná produktová inovace? V případě zájmu se můžete již nyní obrátit na vašeho obchodního
zástupce.
GPE autentizační služby
GPE Mobilní Autentizační Aplikace (MAA)
Plná integrace do stávajícího ACS 3D-Secure řešení umožňuje stávajícím klientům hladký upgrade
Poskytuje nové autentizační metody k existujícím SMS OTP & E-mail OTP
Dostupné od poloviny roku 2018
2 implementační volby
- SDK integrovatelné do m-banking aplikace banky nebo mobilní podpisové aplikace
- White labelled mobilní autentizační aplikace
Authentizační metody
- Online push s UPIN
- Online push s otiskem prstu
- Offline QR kód

Bankéři v základních školách:
žáci byli překvapeni, co všechno jim na internetu hrozí
Praha 19. 10. 2017 - Pod hlavičkou projektu České bankovní asociace „Bankéři jdou do škol“ vyrazili
už po čtvrté vrcholoví manažeři bank mezi mladé lidi. V letošním ročníku se zaměřili na žáky osmých
a devátých tříd základních škol napříč Českou republikou. Více než čtyřicet bankéřů ukázalo
studentům, jaká nebezpečí jim na internetu hrozí, a představili základní pravidla bezpečného
užívání internetu.
Veřejností je kyberbezpečnost v Česku stále podceňována. Ukazuje to výsledek pravidelně monitorovaného
Indexu bezpečnosti České bankovní asociace, který se čtvrtým rokem pohybuje okolo hranice 60%. Současná
mladá generace vyrůstá v prostředí, kde se považuje téměř za povinnost být 24 hodin online. Tento trend
zasahuje do čím dál mladších věkových skupin. Proto se letos bankéři vydali do základních škol. Žáky osmých a
devátých tříd seznámili se zásadami bezpečného chování na internetu a upozornili je na největší rizika, která zde
na ně číhají. „Reakce od žáků na přednášku jsou velice pozitivní, tak nás zajímalo, zda stejný postoj
má i zbytek veřejnosti. Podle průzkumu SC&C si 9 z 10 Čechů myslí, že tato forma přednášek je
dobrý nápad, jak mladým lidem pomoci s orientací ve financích a bezpečnostních otázkách. Ochota
zúčastnit se přednášek už tak vysoká není a klesá s věkem a vzděláním respondenta. Mladí lidé do
30 let by se zúčastnili v 67%, zatímco senioři ve věku 60+ už jen ve 44%. Důvodem je podle nich
nedostatek času nebo u seniorů pocit, že už takové informace nepotřebují,“ říká k projektu „Bankéři
jdou do škol“ Tomáš Hládek, odborník na kyberbezpečnost a poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci.
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Platba na internetu jako běžná věc, mějte peníze v bezpečí a pravidelně měňte hesla
„Kyberbezpečnost nabývá s rozvojem digitalizace všech možných služeb na významu. Využívání
internetu k zábavě, vzdělávání, ale i ke spravování osobních financí a k nákupům v e-shopech je
dnes pro mnohé z nás běžné. Ne všichni jsme ale stejně opatrní. Nejohroženější v tomto směru jsou
především mladí lidé, kteří internet využívají nejvíce a s bezpečností si často hlavu nedělají,“
komentuje Tomáš Hládek. I proto se bankéři prostřednictvím diskuse s názornými příklady snažili žákům
vysvětlit, jaký význam má pravidelná změna hesel, zabezpečení počítače a mobilního telefonu nebo ochrana
citlivých údajů, a naopak jaká rizika mohou plynout ze špatné identifikace podvodných webových stránek či
z otevírání nevyžádaných emailů (phishing).
„Česká bankovní asociace se snaží na tyto nástrahy upozornit i širokou veřejnost. Letos jsme např.
v rámci kampaně #bezpecnebanky připravili sérii 4 krátkých videí, která se objevila i v televizi. Tyto
spoty s trochou nadsázky představují nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí v online prostředí
a díky nimž mohou snadno přijít o peníze na svých bankovních účtech,“ doplňuje Tomáš Hládek.
Videa jsou ke zhlédnutí na webové stránce www.bezpecnebanky.cz, kde jsou také uvedeny základní informace
o tom, co uživatelům v on-line prostředí reálně hrozí. Návštěvníci zde najdou i doporučení, jak zabezpečit počítač
nebo chytrý mobilní telefon, mohou si také vyzkoušet své znalosti o kyberbezpečnosti ve speciálním kvízu.
Do čtvrtého ročníku se zapojilo 38 základních škol
„Možnost diskutovat s mladými lidmi o světě financí je pro mě osobně pokaždé zážitkem. Jejich
bezprostřední reakce považuji za inspiraci, protože se jedná o generaci, která bude v následujících
letech stále více využívat finanční služby. Vyslovené názory jsou tak současně určitou formou
vzkazu, kam bychom měli směřovat svou pozornost do budoucna,“ uvedl po setkání s žáky základní školy
v Mendelově ulici na Praze 4 Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.
"Posilování finanční gramotnosti patří k tradičním společenským rolím České spořitelny. Považuji za
užitečné navštěvovat žáky základních a středních škol, bavit se s nimi o základních principech
zdravého a bezpečného zacházení s penězi nejen v prostředí internetu a upozorňovat je na chyby,
se kterými se setkáváme," poznamenal Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České
spořitelny, po přednášce na Základní škole Emy Destinové na Praze 6.
„Je důležité mladým lidem na základních školách ukázat, jaká rizika na ně na internetu číhají
v souvislosti se správou vlastních financí. Mnoho z nich už mají své účty a platební karty, které
využívají také k platbám na internetu. To s sebou bohužel přináší mnoho nástrah pro zneužití
osobních údajů. Stále proto zdůrazňuji, že základem je dávat své údaje pouze důvěryhodným třetím
stranám a dodržovat nastavená pravidla platby přes internet. Před lákavým nákupem na
pochybných stránkách je vždy potřeba si zdroj důkladně prověřit a nepodávat důvěrné informace na
požádání,“ dodává ke kyberbezpečnosti z hlediska platebních transakcí Jan Komínek, IT security officer v ING
Bank, který dnes diskutoval se žáky základní školy Barrandov na Praze 5.
"Jedno z největších nebezpečí pro děti a dospívající představují sociální sítě. Proto jsme dnes děti
v přednášce upozornili na rizika a informovali je, jak mohou poznat špatné chování na sociálních
sítích, a aby se nebály a nestyděly požádat o pomoc dospělého, pokud se jim něco takového stane.
Vysvětlili jsme jim také, jak by se měly na sociálních sítích chovat, aby neubližovaly ostatním,"
komentuje Tomáš Varhol, Head of Security & Investigations ve Sberbank CZ návštěvu Základní školy pod
Svatou Horou v Příbrami.
„V průběhu posledních tří let, kdy jsem se účastnila projektu Bankéři do škol, je vidět, že znalost
principů bezpečnosti v online prostředí roste. Pro většinu žáků je nyní samozřejmostí nainstalovaný
antivirový program v mobilním telefonu. A většina studentů se také setkala s útokem hackera, ať už
přímo či nepřímo. Zároveň ale ví, jak se takovému útoku bránit. Ačkoli okolnosti znají, přesto se
studenti přiznali k tomu, že mají tendenci principy bezpečnosti podceňovat,“ komentovala besedu se
studenty plzeňského církevního gymnázia Hana Kovářová, ředitelka marketingu Raiffeisenbank.
„Je skvělé, že se studenti aktivně zajímají o to, jaká nebezpečí na ně mohou na internetu číhat.
Statisticky jsou jednou z nejohroženějších skupin uživatelů internetu – naplno využívají sociální
sítě, hrají online hry, chatují nebo odesílají e-maily. Proto je důležité s nimi o této problematice
mluvit, ukazovat příklady z praxe, reálné hrozby, se kterými se mohou setkat, ale i důsledky
lehkovážného chování,“ sdělil Petr Vosála, specialista na digitální bezpečnost v ČSOB, který se dnes setkal
se žáky Gymnázia Na Zatlance na Praze 5.
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Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky

Petr Vosála,
v ČSOB
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Jan Komínek, IT security officer v ING Bank

bezpečnost

Tomáš Hládek, odborník na kyberbezpečnost a
poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci

O projektu „Bankéři jdou do škol“
Projektu se v letošním roce účastnilo 38 škol, které navštívilo celkem 41 bankéřů - zpravidla zástupci nejvyššího
managementu nebo specialisté na kybernetickou bezpečnost z bank. K projektu „Bankéři jdou do škol“ se
připojily vybrané školy v těchto městech: Beroun, Brno, Frenštát pod Radhoštěm, Hradec Králové, Kladno,
Kralupy nad Vltavou, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Praha, Příbram, Slaný,
Škvorec.
O průzkumu SC&C pro ČBA
Průzkum provedla pro ČBA v únoru tohoto roku agentura SC&C. Průzkumu se zúčastnilo 1 037 respondentů
ve věku 18 až 70 let z celé ČR, kteří vlastní bankovní účet. Sběr dat probíhal online ve dnech 6. února až 5.
března 2017.
O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat
společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace
a EMMI.
cardmag l CBA l foto CBA
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Co bude hýbat světem plateb v roce 2018
Rok 2017 byl v mnoha ohledech pro Visu i celý svět placení revoluční. Kromě prohlubování
partnerství s technologickými společnostmi, retailery a v neposlední řadě s klíčovými bankami, jsme
zaznamenali na globální i lokální úrovni řadu významných milníků. Podobně revoluční by měl být
podle Visy i nadcházející rok 2018. V jakém duchu se ponese?
Digitalizace tématem číslo 1
Podle Marcela Gajdoše, country managera Visa pro Česko a Slovensko bude i nadále hrát prim rozvoj
digitálních plateb. „Podíl digitálních plateb roste 5x rychleji než u „fyzických“ plateb kartou.
Očekáváme, že tento typ placení zažije stejný boom jako bezkontaktní platby a že do roku 2020
dosáhne podíl digitálních plateb 15%. Česko se pak může inspirovat severskými zeměmi, kde téměř
polovina plateb probíhá v digitálním prostředí,“ říká Gajdoš. „V České republice už nyní mobilní zařízení
jako chytré telefony, tablety či nositelnou elektroniku používá ke správě svých financí, online bankovnictví a
každodenním platbám 67% lidí. V Evropě je to dokonce 77%. V roce 2020 bude na světě 20 miliard zařízení
připojených k internetu, umožňujících provádění plateb,“ doplňuje. Už brzy si tak budeme moci objednat a zaplatit
nákup na displeji lednice či zaplatit za palivo na pumpě bez vystoupení z vozu díky konceptu in-vehicle plateb.
Firmy musí na přesun ekonomiky do digitálu reagovat
Se zmíněným rozvojem technologií je potřeba klást důraz na čím dál užší kooperaci napříč obory. To potvrzuje i
Marek Pechlát z Komerční banky, jednoho z klíčových partnerů Visa. „V dnešní době je třeba reagovat na
měnící se návyky spotřebitelů extrémně rychle. Digitalizaci ekonomiky vnímáme jako obrovskou
příležitost. Naprosto zásadní je ale pro hledání nových řešení spolupráce s dalšími subjekty, včetně
technologických firem jako je Visa,“ shrnuje manažer produktového řízení Komerční banky. Ze stejných
důvodů spolupracuje Visa v rámci vlastních inovačních center s finančními institucemi, startupy i největšími
technologickými společnostmi a sdílí s nimi své technologie, zázemí i know-how, což umožňuje efektivně
spolupracovat při hledání nových a ještě jednodušších a bezpečnějších způsobů placení. Visa tak otevřela svůj
systém zpracování transakcí všem dobrým nápadům a poskytuje podporu iniciativám, které pomáhají nahradit
drahou hotovost.
Výzva v podobě celkové akceptace
Češi patří ke světové špičce v bezkontaktním placení a provádí takto 89% všech karetních transakcí. Na druhou
stranu máme rezervy v celkové akceptaci platebních karet. V Česku je totiž prostor pro přibližně 90 tisíc nových
akceptačních míst. Rozšiřování akceptační sítě a edukace spotřebitelů je jednou z hlavních priorit i pro banky.
„Snažíme se přinášet takové produkty a služby, které klienty přesvědčí, že placení kartou je
v naprosté většině případů tou nejpohodlnější, nejbezpečnější ale i nejvýhodnější možností,“ řekl
Pechlát. „Co se týká vydávaných karet, bude ještě dlouho standardem klasická plastová bezkontaktní karta. Její
použití se bude zvyšovat v oblasti internetových plateb a novým standardem se začnou stávat platby mobilem.
Zároveň bude přibývat stále více klientů očekávajících nadstandardní služby u prestižních karet, jejichž penetrace
bude i nadále dlouhodobě stoupat. Typickým příkladem takového produktu je nejen Gold a Platinum, ale nyní
nově i Visa Infinite, kterou Komerční banka vydává od léta letošního roku,“ doplňuje manažer Komerční banky.
Visa očekává ve světě až desetinásobný nárůst akceptačních míst. Podobně by se měl vyvíjet i trh v nejbližších
letech i Česku, a to i díky nástupu digitálních plateb. „Karetní transakce tvoří sice více než 20% útrat
domácností, ale naším cílem je ale přiblížit se Skandinávii, kde je to 70%. Řada obchodníků do
lepší zákaznické zkušenosti investuje už dnes, proto věříme, že i v tomto ohledu brzy severské země
a západ v nejbližší době dostihneme,“ uzavírá Marcel Gajdoš z Visy.
cardmag l visa l grayling
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Kolínská klíčenka plánuje edukační aplikaci a
zdravotní knížku
Praha, 10. října 2017 - Kolínská chytrá klíčenka, první multifunkční klíčenka pro žáky základních
škol v Evropě, bude rozšířena i o edukační aplikaci a elektronickou zdravotní knížku. Kolínskou
klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6. Základní školy v Kolíně, kde
slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka, jízdenka v MHD a lze ji aktivovat i jako
platební kartu. O úspěšný projekt je zájem nejen mezi českými městy a kraji, ale i v zahraničí.
„Chytrá Kolínská klíčenka je příkladem velmi úspěšné spolupráce města s partnery v konceptu
Smart Cities a vzorovou cestou, jak pomáhat k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu životu ve městech.
Velké díky patří představitelům města Kolína a 6. Základní školy a všem
partnerům. Vítám i naše nové partnery z oblasti vzdělávání a
zdravotnictví a jsem si jist, že klíčenku čeká obrovský rozvoj,“ uvedl
ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
„Projekt má obrovský potenciál. Zapojení dalších škol, partnerů projektu
je nejen velmi žádané, ale též principiálně jednoduché. Multifunkčnost řešení založená na
bankovním čipu je jednoduchá a geniální, vidím v tom velkou budoucnost,“ doplnil místostarosta Kolína
zodpovědný za projekt Michael Kašpar.
Kolínská klíčenka má podobu malé plastové kartičky. Cílem klíčenky je nahradit množství čipů, klíčů a peněženek,
které děti musí nosit. Klíčenka díky využití bezkontaktního čipu dokáže zastat funkci čtenářského průkazu Městské
knihovny Kolín nebo nástroje pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně. Otevře též elektronické zámky od
školy nebo tělocvičny a může být použita jako časová jízdenka v MHD Kolín. Klíčenku lze také aktivovat jako
předplacenou kartu, na kterou pak mohou rodiče pravidelně posílat kapesné svému dítěti. Díky snadnému
ovládání, bezpečnému provozu a všestrannému užití je klíčenka vhodná i pro ty nejmladší žáky. „Školství by
nemělo zaostávat několik kroků za novými trendy a technologiemi. Je třeba jít vedle sebe a otevírat
dětem nové možnosti v nové technické budoucnosti,“ poznamenal ředitel 6. Základní školy Lukáš Kačer.
Cílem projektu Kolínské chytré klíčenky je i rozvoj
vzdělávání. V přípravě je edukační aplikace pro
interaktivní tabule, která je určena pro výuku na
druhém stupni základních škol a na které se
podílejí odborníci z oblasti ekonomie, didaktiky a
efektivní komunikace. Školy, které budou zapojeny
do projektu Chytrá klíčenka, pak získají proškolení
a tyto výukové materiály zcela zdarma. "Mladí
lidé potřebují téma vnímat v širokých
souvislostech a pochopit, proč je dobré
umět s penězi hospodařit. Cílem je připravit
mladou generaci na život v 21. století, který
je plný moderních technologií," uvedl Pavel
Popluhar, jednatel společnosti Edhance, která
tyto výukové materiály vytváří.
Kolínský úspěch inspiruje další města a kraje a ozývají se i v zahraničí. “Možnost použít čip karty pro více
funkcí současně včetně předplacené karty Mastercard je hlavním motorem zájmu ze strany dalších
škol po celé České republice, dětí i rodičů. Náš produkt je tak otevřený, že ho lze snadno upravit i
pro potřeby předplacených karet v dopravě či obchodech. Jsme rádi, že je po klíčence taková
poptávka a pokusíme se ji co nejdříve uspokojit,“ shrnul ředitel společnosti Paynovatio a autor myšlenky
projektu Pavel Juřík.
„U projektu Chytrá klíčenka nás oslovila zajímavá kombinace inovativního řešení využívajícího
bankovní platební karty v nekomerčním prostředí škol, kde tyto karty mohou, ale nemusí sloužit
jenom k placení. Dalším z důvodů je zvyšování finanční gramotnosti u široké veřejnosti, kterému se
v ČSOB aktivně věnujeme v rámci projektu Finančního vzdělávání,“ poukázal Miloš Minčič, výkonný
manažer útvaru Karty a mobilní platby ČSOB.
Ale tím rozvoj klíčenky rozhodně nekončí - díky digitalizaci zdravotních systémů v Kolíně bude klíčenka
v budoucnu doplněna o lékařské záznamy. Elektronická zdravotní knížka je zabezpečený souhrn zdravotních
informací o pacientovi, který je přístupný prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace. Pro žáky
v Kolíně bude Zdravel zdarma. Jejich rodiče tak získají kompletní přehled nad jejich zdravotním stavem,
preventivními prohlídkami nebo očkováním. Systém Zdravel umožňuje plánování zdravotních prohlídek, nastavení
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upozornění na termín vyšetření či užívání léků. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nejen mezi obyvatele
Kolína, ale i podpora projektů Smart Cities v dalších městech, ve který je plánována vzájemná kooperace projektů
Chytré klíčenky a systému Zdravel.
„Poskytovatelem aplikace Zdravel je Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, jehož
posláním je poskytovat informace lékařům a pacientům vždy, když je to potřeba. Spojení projektů
Smart Cities a Zdravel tak vytváří perfektní příležitost k jeho naplnění a dalšímu rozvoji,“ řekl Michal
Potůček, výkonný ředitel projektu Zdravel.
Kolínská chytrá klíčenka, víceúčelová čipová karta, je první multifunkční klíčenkou pro žáky základních škol
v Evropě a původním pilotním projektem 6. Základní školy v Kolíně. Je společným projektem města Kolín a
společností Mastercard, Paynovatio, ČSOB a dalších. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů projektu získá
její uživatel zajímavé slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Historie
všech transakcí Klíčenky je jejímu držiteli dostupná on-line, rodiče tudíž mohou na platební aktivity svých dětí
kdykoli snadno dohlédnout. Tím ale možnosti Klíčenky nekončí. Příležitostí k využití Chytré klíčenky, kterou
připravily společnosti Paynovatio a Mastercard, je překvapivě mnoho a projekt má do budoucna mnoho smělých
vizí. Mastercard přihlásil chytrou klíčenku do soutěže o cenu na prestižním World Smart City Expo Congress.
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 mastercard l bison & rose l foto bison & rose

Chytré aplikace opět pomáhají
Praha, 20.10.2017 - V pražském paláci Žofín se konal 6. ročník charitativní galavečeře
The Gala Dinner, pořádaný Nadačním fondem HAPPY HEARTS (HHF) a společností
FORBES. HHF se tradičně, od r. 2005, soustředí na obnovu vzdělání v zemích
postižených přírodními katastrofami. V současné době pomáhá v 10 zemích světa. Za
dobu své existence postavil 165 bezpečných škol a přinesl tak naději a podporu
100.100 dětí (více na www.happyheartsfund.org). Cílem akce bylo získat finanční
prostředky na další školu a podpořit český projekt Lepší škola pro všechny Nadace
Člověk v tísni.
Letos se do akce zapojila i společnost Chytrý terminál, s.r.o., která vytvořila speciální
aplikaci pro platební terminály Ingenico Telium TETRA a zajistila lokální podporu.
Aplikace byla vytvořena za podpory společnosti Mastercard
a Ingenico CZ, terminály na akci zajistila ČSOB. Novinkou
bylo, že příspěvek fondu během večera mohl být nově
poskytnut nejen v hotovosti či platebním příkazem, ale i
bezhotovostně platební kartou, příp. aplikací MasterPass na terminálu. Na barevném
dotykovém displeji platebního terminálu (na akci bylo připraveno a použito celkem 30
terminálů Ingenico od ČSOB), bylo možné vybrat částku příspěvku nebo zadat
individuálně zvolenou výši. Výše příspěvku byla okamžitě přenášena na zvolený web a
v reálném čase promítána na informační tabuli v sále konání akce. Uvedené vytvářelo
předpoklady soutěže stolů s hosty galavečeře ve výši příspěvků. Reálné aktuální
informace o výběru finančních darů byly využívány i moderátory akce k povzbuzení
donátorů. Celkem se během akce získalo 4.567.647 Kč, z toho 579.647 Kč
prostřednictvím platebních terminálů.
Uvedená aplikace tak pomohla výběru finančních prostředků na dobrou věc. Vedle
obdobné aplikace Světluška jde již o několikátou aplikaci společnosti Chytrý terminál, s.r.o., podporující
donátorství. Aplikace využívá možností platebního terminálu Ingenico Telium TETRA 5000 a HTML5 vrstvy.
Kromě uvedených aplikací má společnost pro zmíněný typ terminálu k dispozici pokladní aplikaci podporující EET
včetně skladového hospodářství, aplikaci reklamní displej, hodnocení obsluhy, rezervační systém, věrností
program, identifikační aplikaci např. pro vstupenky a další. Kontakt a více informací na
www.chytryterminal.cz.
cardmag l chytrý terminál
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ZE SLOVENSKA
Memorandum mezi Mastercard a
Úřadem místopředsedy vlády Slovenska
Praha/Bratislava, 1. listopadu 2017 - Společnost Mastercard a Úřad místopředsedy vlády Slovenské republiky pro
investice a informatizaci podepsaly Memorandum o spolupráci. Podpisem memoranda odstartovalo partnerství
mezi Mastercard a slovenskou vládou v oblasti rozvoje technologických inovací ve veřejném sektoru, v oblasti tzv.
Smart Cities a podpoře e-commerce nebo ochrany dat ve vztahu k platbám.
Spolupráce rovněž zahrnuje oblast implementace moderních platebních řešení ve státní správě, digitalizaci řízení
výplaty sociálních dávek, platby pokut nebo zavádění nových platebních metod, například na centrálním portálu
veřejné správy. Memorandum podepsali prezident Mastercard Europe Javier Perez a místopředseda vlády
Slovenska pro investice a informatizaci Peter Pellegrini.
„Mastercard má rozsáhlé zkušenosti v oblasti smart řešení a jsme připravení v tomto ohledu
slovenské vládě pomáhat. Technologie a inovace jsou klíčovou esencí Mastercard, a proto máme
ambici odevzdat v rámci naší spolupráce to nejlepší a přinést tak do každodenního života Slováků
pohodlí, bezpečnost a spolehlivost,” uvedl Javier Perez.
„Jednoduchost, bezpečnost a spolehlivost jsou hlavní charakteristiky, které vyžadujeme od
elektronických služeb státu pro občany. Platba kartou za tyto služby tak, jako když si člověk kupuje
letenku nebo cokoliv jiného na internetu, bude už brzy součástí e-Governmentu,” řekl vicepremiér
Peter Pellegrini.
Mastercard zavedl jako první na Slovensku bezkontaktní platby už v roce 2008 a dnes vidíme, že až 95%
platebních karet je bezkontaktních. Dalším trendem je obrovský nárůst transakcí kartami, čímž patří Slovensko k
nejrychleji rostoucím zemím v tomto segmentu. Slovensko také díky společnosti Mastercard patří mezi první státy,
kde se zavedly mobilní platby prostřednictvím digitálních peněženek - Mastercard Mobile a Masterpass.
cardmag l mastercard l bison & rose

Visa po prvýkrát na Slovensku predstavila prenosné
bezkontaktné darovací pokladničky na festivale Pohoda
V rámci Dobrého obchodu, ktorý je súčasťou stanu Dobrá krajina sa zvýšil objem darov oproti minulému roku o 60%.
Finančné prostriedky, ktoré boli darované platobnými kartami budú využité na projekty zamerané
na pomoc pre ľudí ohrozených chudobou a na rozvoj finančnej gramotnosti.
Bratislava 4. septembra 2017 - Počas trvania festivalu Pohoda, bolo možné po prvýkrát na Slovensku darovať
bezkontaktne v stane DobraKrajina.sk prostredníctvom bezkontaktných darovacích pokladničiek, ako aj
multifunkčných platobných terminálov.
Pilotný projekt nasadzovania bezkontaktných pokladničiek v rámci verejných zbierok vzbudil záujem návštevníkov.
Záujem sa prejavil aj vo vyše 60% raste tržieb z predaja charitatívnych predmetov, kde návštevníci vyslovene
preferovali kartu pred hotovosťou. Podľa ohlasov návštevníkov je spôsob darovania kartou, ktorá je bežnou
súčasťou peňaženky temer všetkých Slovákov dôležitým novým kanálom pre budúcnosť darcovstva.
„Spolupráca s dobrou Krajinou nadácie Pontis naplnila naše očakávania pilotného spojenia charity a
technologického platobného riešenia. Sám som bol svedkom toho, ako návštevníci ocenili možnosť
darovať kartou. Naše riešenia reagujú na požiadavky doby a sú využiteľné v rôznych sférach života,
vrátane moderných foriem darcovstva. Tak ako sa platby veľkou rýchlosťou posúvajú do
digitálneho priestoru, tak aj oblasti, ktoré tradične pracovali s hotovosťou, potrebujú zachytiť
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trendy v platbách a rozšíriť kanály, ktorými platby prijímajú.“ hovorí Marcel Gajdoš, Country manager
Visa pre Slovensko a Českú republiku.
Tento spôsob bezkontaktného darovania priniesla spoločnosť Visa v spolupráci s nasledujúcimi partnermi ako
prvá na Slovensku: Slovenská sporiteľňa ako poskytovateľ akceptačných služieb, spoločnosť Ingenico ako
poskytovateľ bezkontaktných darovacích pokladničiek a spoločnosť Terminal expert software do smart terminálov
vrátane ankety o preferovanom spôsobe darovania.
cardmag l visa l grayling

Ingenico Group na Deň bez hotovosti:
inovatívne platobné riešenia zvyšujú príjmy charitatívnych organizácií
Bratislava, 6.novembra 2017 - Ingenico Group (Euronext: FR0000125346-ING), globálny líder v oblasti platieb,
dnes oznámila novinky týkajúce sa príspevkov na charitu vyzbieraných prostredníctvom inteligentných
a interaktívnych platobných terminálov a kioskov. Nové informácie spoločnosť zverejňuje pri príležitosti dnešného
„Dňa bez hotovosti“, ktorý organizuje Združenie pre bankové karty (ZBK).
Bezhotovostné darcovstvo naberá na dôležitosti. Štatistiky z globálneho sviatku charity, Giving Tuesday
(darovacieho utorka), vykazujú neustály nárast tak v počte ako aj výške príspevkov. V roku 2016 vyzbierali
globálne charitatívne organizácie počas tohto jediného dňa na celom svete vyše 168 miliónov USD, kým v roku
2015 to bolo iba 117 miliónov dolárov. V medziročnom porovnaní ide o 44% nárast. V roku 2017, konkrétne
v utorok 28. novembra, sa do tejto akcie po prvý krát zapojí aj Slovensko.
Slovensko zaznamenáva v online charitatívnom darcovstve podobný rast. Podľa údajov charitatívnej stránky
ludialudom.sk, jej prispievatelia venovali dary v hodnote 3,5 milióna eur, a to ešte pred šiestym výročím
fungovania tohto webu. Portál v súčasnosti eviduje viac ako 62 800 donorov, ktorí prispeli takmer 160 000 krát.
Štatistiky portálu prezrádzajú, že Slováci peniaze darujú predovšetkým pomocou internet bankingu a platby
kartou.
V snahe podporiť a uľahčiť charitatívne darcovstvo, Ingenico Group naďalej rozširuje využívanie nových funkcií
v platobných termináloch Telium Tetra Desk 5000 čím pomáha obchodníkom podporovať miestne občianske
a firemné charitatívne iniciatívy. Terminály Telium Tetra, ktorých aplikačné rozhranie beží na platforme HTML5,
umožňujú programátorom a developerom pridávať pre-pay funkcionality. Tie presmerujú platby v prospech
charitatívnych a neziskových organizácií, ktoré chce zákazník podporiť. Jediným kliknutím pred potvrdením platby
kupujúci schváli prevod peňazí na podporu dobrej veci.
Okrem toho, Ingenico Group dodáva svojím partnerom interaktívne kiosky s dotykovým displejom za účelom
získavania príspevkov na charitatívne účely. Napríklad, v ZOO Praha môžu návštevníci pomocou dotykových
panelov na informačných miestach prispieť na ochranu ohrozených živočíšnych druhov. Návštevníci jednoducho
ťuknú na fotografiu, vyberú sumu, ktorú chcú darovať a priložia svoju bezkontaktnú platobnú kartu na čítačku v
kiosku.
Ingenico Group testovalo a zlepšovalo funkcionality darovania peňazí prostredníctvom spolupráce s vybranými
lokálnymi partnermi na Slovensku od začiatku tohto roka. Na Slovensku Ingenico iba nedávno pomohlo Nadácii
Pontis so zbieraním peňazí na tohtoročnom festivale Pohoda pre jej projekt DobraKrajina.sk, ktorý získava
prostriedky na pomoc ľuďom bez domova. Ingenico Group v spolupráci so spoločnosťou Visa pripravili
charitatívne boxy, ktoré umožnili návštevníkom stanu Dobrej Krajiny darovať peniaze pomocou bezkontaktných
platobných kariet. Ingenico momentálne vyvíja úsilie na podporu ďalších charitatívnych projektov na Slovensku.
Nedávno odštartovalo spoluprácu s Nadáciou Tatra Banky.
“Príspevky na charitu sú ďalším segmentom v odvetví platobného priemyslu, ktorý demonštruje
hodnotu a vplyv rýchlych a jednoducho použiteľných platobných riešení. Naše skúsenosti hovoria,
že bezkontaktné platby a integrácia funkcie darovania do platobných terminálov výrazne zvýšili
ochotu zákazníkov venovať peniaze. Možnosti darovania na jeden klik, ako súčasť platobných
procesov, generujú na jednej strane nový zdroj príjmov pre charitatívne a neziskové organizácie, na
strane druhej zlepšujú reputáciu obchodníkov a tých, ktorí prispievajú svojim komunitám,“ hovorí
Martina Kirchrathová, country manažérka Ingenico Česká republika a Slovensko.
cardmag l ingenico
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ZE ZAHRANIČÍ
AUSTRIACARD delivers VISA wearables for NBG
Wien, October 2017 - Starting May 2017, Austria Card delivers the ACE Wearable Wristbands, a contactless
payment device with VISA functionality to the National Bank of Greece. The wristbands were provided to the
approximately fifty thousand visitors of the Athens Colour Day Festival. The ACE Payment Gear items, function as
fully fledged contactless prepaid VISA debit cards.

The product was launched on the occasion of the Colour Day Festival. For each ticket purchased, a prepaid
wristband and a micro tag were given to each festival participant. The wristband could be used for contactless
transactions at the event. In order to use it after the festival, the wristband-owner could do so by visiting an NBG
branch and connecting it to their prepaid card. Non-NBG clients could also enjoy the perks of the innovative and
modern technology, by opening an account with the bank.
Mrs. Nelly Tzakou-Lampropoulou, General Manager at NBG, stated that “with the strong support of AUSTIACARD,
we achieved to be the first bank to present this innovative way of payments in the Greek market. Within a short
time, AUSTRIACARD was able to implement a complicated project and help us provide our customers with an
innovative, handy and attractive product to make their purchases.”
An Innovative and Attractive Way to Grow Customer Numbers
The wristbands of the NBG customers turn into a powerful, eye-catching advertising medium. And it is highly
targeted: Visitors of the Colour Day Festival in Athens constitute a young and attractive market segment for the
bank. The users of the wearables can pay with just a flick of their wrist, without even opening their wallets or
using a PIN-code verification for small transactions. NBG’s brand was highly visible on every wrist, immediately
sparking discussion about the innovative product. Due to the prevalence of peer groups, word of mouth about the
new payment device quickly spread beyond the borders of the color festival.
cardmag l Austriacard l foto © Shutterstock

cardmag no 4.2017

28

© prosinec 2017

cardmag no 4.2017

29

© prosinec 2017

SIA launches “SIACHAIN”, the new infrastructure based on
blockchain technology for financial institutions, corporates
and public administrativ bodls
Main advantages include improvement and simplification of processes, optimization of costs of
management and of infrastructural investments Innovative business applications based on Distributed Ledger Technology (DLT) can be developed and implemented in a secure, protected manner
From “smart contracts” to bank, financial and insurance services, from identification of users for
control of accesses to “smart property”, to management of government, health and administrative
data
Milan, 12 October 2017 - SIA has designed and produced a new platform called “SIAchain” to support financial
institutions, corporates and public administration bodies in developing and implementing, in a secure, protected
way, innovative applications based on blockchain technology. Improvement and simplification of processes, optimization of costs of management and infrastructural investments, sharing of technological knowhow - these are
the main factors which have led to the rapid growth of interest in the disruptive phenomenon of blockchain. A
recent report by the World Economic Forum (WEF) estimated global investment in this technology by companies
and organizations over the past 3 years to be 1.4 billion dollars.
Thanks to the private infrastructure SIAchain, which could use approximately 580 European network nodes within
SIAnet - the fiber optic network with high speed and low latency stretching over 170,000 kilometers - a series of
business applications will be launched and made available where distributed ledger technology (DLT) represents
an emerging innovation to meet the requirements of specific communities of registered, approved members. In
addition, SIA guarantees the organization of these communities in a context of transparency, confidentiality and
security.
SIAchain can be employed in various areas such as automated check of agreements and contracts (socalled
“smart contracts”), management of bank, financial and insurance services (in the case of mortgages, policies or
credit risk analysis), management of digital identities (checks and records of authorized accesses to systems and
applications), tracking of ownership of goods and property (“smart property”), management and recording of
government, health and administrative data, etc.
"SIA is continuing in its traditional path of innovation through the development of a technology infrastructure capable of supporting communities belonging to different product sectors in the implementation of applications based on open organizational logics," commented Massimo Arrighetti, CEO
of SIA. "The new architecture, thanks to its unique technological characteristics, is also an advanced tool with
high performance and safety features."
SIA is European leader in the design, creation and management of technology infrastructures and services for
Financial Institutions, Central Banks, Corporates and Public Administration bodies, in the areas of payments,
cards, network services and capital markets. SIA Group provides its services in 46 countries, and also operates
through its subsidiaries in Austria, Germany, Romania, Hungary and South Africa. The company also has branches in Belgium and the Netherlands, and representation offices in the UK and Poland. In 2016, SIA managed
12.2 billion clearing transactions, 4.3 billion card transactions, 2.8 billion payments, 47.4 billion financial transactions and carried 654.3 terabytes of data on the network.
The Group is made up of eight companies: the parent SIA, the Italian companies Emmecom (innovative network
applications), P4cards (card processing), Pi4Pay (advanced collection and payment services), and Ubiq
(innovative technology solutions for marketing), Perago in South Africa, PforCards in Austria and SIA Central Europe in Hungary. The Group, which currently has over 2,000 employees, closed 2016 with revenues of €468.2
million. For more information: www.sia.eu - jiffy.sia.eu
cardmag l sia.eu
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Branch Transformation 2017: Beyond the branch of the future

London, 14th September 2017 - Barclays, BNL BNP Paribas and Santander are among the many
institutions to share their experiences of the new branch paradigm at Branch Transformation
2017, which takes place in London on 28th and 29th November

What comes after the branch of the future?
For years, banks have longed to transform their branches into futuristic outlets, heeding changes in consumer
behaviour and taking advantage of developments in technology to overhaul their networks. However, with continuously shifting customer expectations and a widening array of technological solutions on offer, banks must
think of branch transformation not as a one-off upgrade, but as an ongoing, evolutionary process.
A unique forum, gathering together industry experts from around the world

Branch Transformation 2017 (London, 28th and 29th November) is a conference and expo dedicated to branch
strategy, helping banks to shape, develop and perfect their branch transformation agendas. Inspiration comes
from a host of innovative bank case studies, thought leadership from the industry’s key strategists, extended networking breaks and an exhibition hall, packed with the latest branch-enhancing technology*.
Commenting on the success of RBR’s Branch Transformation events, Managing Director, Dominic Hirsch, said:
“Branch transformation continues to be of utmost importance to banks the world over. This event
provides unparalleled insights on how best to maximise what is still an incredibly valuable channel”.
Branch Transformation 2017 set to be the biggest yet

Branch Transformation has gone from strength to strength as an event, growing bigger year on year; 2017 promises to be no different. RBR expects record numbers of delegates at this year’s conference - over 550 - with representation from 150 companies and 40 countries. There is still time to get involved, as a speaker, sponsor or
delegate; further information, including a full speaker agenda, can be found at www.rbrlondon.com/
branchtransformation.
What does branch transformation mean today?
Branch transformation is evolving. Today, the world of branch transformation is diverse and fast-moving, and
banks should consider trends carefully while anticipating what may be around the corner tomorrow.
Technology: From artificial intelligence to cash recycling to digitalisation of paper processes, technology is the
underlying fundamental driver of branch transformation. New developments create solutions to a variety of
pain points for banks, allowing them to focus on the all-important customer experience.
Format and design: The branch of tomorrow may be unrecognisable as a bank branch. Banks around the
world are taking inspiration from other sectors, moving away from traditional teller counter formats towards
something more fluid. Incorporating more social elements into the branch - such as a coffee shop or a community space - allows customers to connect on a more human level with their bank.
Omnichannel integration: With many customers turning away from the branch towards online and mobile for
everyday transactions, the branch retains key significance as an advisory and sales outlet - but only if it is
integrated seamlessly with digital channels.
The role of staff: Bearing in mind a growing customer preference for digital over teller counter transacting,
branch staff can and should be leveraged for more commercial purposes. The human interaction that the
branch provides is unique and valuable.
Crucially, branch transformation is not a “one size fits all” model. Banks can take inspiration from institutions
which have already embarked on their transformation journeys, assessing which strands hold potential for them
and their customers before drawing a complete picture of what branch transformation means to them.

cardmag l © RBR 2017 rbrlondon.com
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Asia-Pacific now home to more than half of the world’s ATMs
London, 15th September 2017 - The number of ATMs installed worldwide grew by 3% to 3.3
million in 2016. As in recent years, the vast majority of new ATMs were installed in Asia-Pacific
China still propels ATM expansion
At a country level, China added by far the most ATMs in 2016. Local banks have sought to gain new customers
and provide a better service for current ones by introducing ATMs to rural and previously underserved urban areas. It should be noted however that the RBR research found the rate of growth in China has slowed as banks
ramped up deployment of alternative self-service terminals. Such machines are cheaper to install than ATMs, and
typically offer a wider range of functionalities, freeing up ATMs for cash-focused transactions.
Financial inclusion initiatives bolster growth in many Asian countries
Aside from China, RBR’s study showed that several other large Asian markets, including India, the Philippines,
Pakistan and Bangladesh, witnessed strong growth in 2016. In these countries, financial inclusion initiatives by
governments and banks have proven successful in bolstering the number of banked individuals. This in turn has
helped swell demand for cash, heightening the need for additional ATMs.
The global importance of Asia-Pacific as an engine of growth is demonstrated by the fact that, following strong
expansion of 6% in 2016, the region now accounts for just over half of all terminals installed worldwide – a share
which has grown rapidly over the last decade, and which is anticipated to rise further in the coming years, to
reach 54% by the end of 2022.
Global ATM installed base (millions), 2015 - 2022

3.16

1.61

3.26

1.62

3.61

3.68

3.36

3.54

3.74

3.45

1.70

1.72

1.64

1.69

1.74

1.66

Rest of world
Asia‐Pacific

1.55

1.64

1.72

1.79

1.85

1.91

1.96

2.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source: Global ATM Market and Forecasts to 2022 (RBR)

The number of ATMs in western Europe falls for the first time
Conversely, while growth remains robust in Asia-Pacific, RBR’s research showed that for the first time since their
introduction 50 years ago, the number of ATMs in western Europe underwent a decline, and the region ended
2016 with 2,000 terminals fewer than a year before.
The UK, Germany and France, the region’s three largest markets, all saw marginal falls, while the Nordic countries continued to shed ATMs apace, with Sweden, Norway, Denmark and Finland all seeing annual reductions of
5% or more. Here, the demand for cash has been falling as consumers increasingly switch to alternative payment
methods such as cards and mobile banking apps.
Rowan Berridge, who led RBR’s Global ATM Market and Forecasts to 2022 research, remarked: “Over the
past decade, the number of ATMs deployed in Asian markets such as China and India has risen at
breakneck pace, propelling Asia-Pacific to become by far the largest global region in terms of ATMs.
This is expected to continue in the years ahead; indeed it is forecast that by the end of 2022, China
alone will host close to one million machines, more than all North American and western European
countries combined.”
cardmag l © RBR 2017 rbrlondon.com
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S Ingenicem se ve francouzském Lidlu platí od září bezpečněji
Placení bezkontaktními platebními kartami je pohodlné a jednoduché a zákazníci si ho velice oblíbili. Aby používali
platební terminály a platili svými kartami s důvěrou a bez obav zaručují přísné standardy
pro bezpečnost dat a bezpečnostní šifrování. Zvýšené bezpečnostní překážky chrání také
obchodníky, kteří se nemusí bát ztráty a zneužití citlivých dat a poškození pověsti a
prestiže své značky. Vydavatelé certifikací pro bankovní předcházejí podvodům a zvyšují
důvěru zákazníků v elektronická platební řešení.
Maloobchodní řetězec Lidl každoročně zpracovává více než 200 milionů transakcí ve více než 1500 obchodech v
celé Francii. Využívá platební terminály Ingenico s centralizovaným elektronickým platebním řešením Axis. Společnost hledala systém, který by splňoval požadavky certifikace PCI DSS stejně jako nejvyšší standardy v kartovém
zpracování dat. Na konci roku 2016 začali v Lidlu využívat řešení Ingenico P2PE a díky tomu byli schopni zjednodušit proces schvalování a získali certifikaci rychleji.
Omezení pohybu citlivých dat v obchodníkově platebním systému s využitím P2PC šifrování vylučuje z certifikačního rámce pokladní systém a tak významně snižuje investice nezbytné pro získání standardu PCI DSS. Navíc modul
sledování umístění terminálu dává Lidlu informace v reálném čase. Tato informace je vyžadována během certifikačního auditu. Všechny tyto aspekty zjednodušily Lidlu certifikační proces.
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je soubor mezinárodních bezpečnostních standardů
(norem), jejichž cílem je také zamezit únikům citlivých dat o držitelích platebních karet. Tato pravidla určují a
vyžadují platební karetní společnosti (MasterCard, Visa). Jsou povinná pro obchodníky, kteří přijímají platební karty i pro společnosti, které zpracovávají a přenášejí data. Certifikaci PCI DSS vyžadují také všechny banky celosvětově, které se zabývají vydáváním nebo akceptací bankovních karet.
Společnost Ingenico Group, celosvětový lídr v oblasti plateb, pomohla maloobchodnímu řetězci Lidl Francie získat
bezpečnostní mezinárodní certifikační standard pro přijímání plateb PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Díky bezpečnostnímu šifrování typu point-to-point (P2PE) dodaném společností Ingenico získal Lidl
potřebnou certifikaci. Supermarketový řetězec se tak stal jednou z prvních společností, který toto řešení ve své
francouzské síti nasadil.
cardmag l ingenico
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ROZHOVOR
Rozšířená identita
Při příležitosti spojení společnosti Oberthur a Safran Morpho ve společnost Idemia jsem zpovídal
oba nejvýznamnější tuzemské manažery vzniklé společnosti - paní
Blanku Havláskovou a pana Tomáše Kovaříka. Ze setkání vznikl záznam,
který čtenářům magazínu cardmag přinášíme právě na tomto místě.
Otázky se prolínaly prostředím obou dřívějších společností, odpovědi jsou
tedy logickým propojením názorů a zkušeností obou manažérů.
Roman Kotlán, cardmag: Jak byste hodnotili současnou situaci v ekosystému platebních karet a
souvisejících technologií?
Idemia: Největší nebezpečí pro banky v současnosti představují Apple, Samsung, Google, Amazon, Facebook a
další platformy, které mají podchyceny uživatele i s jejich osobními platebními údaji, pravidelnými zvyky a
potřebami. Přerod bankovního sektoru bude v režii těchto velkých hráčů a Fintechů. Banky se musí přizpůsobit
rychlosti požadavků uživatelů nebo přijdou o velkou část svého businessu. Mohou zcela ztratit kontakt s klientem,
který bude využívat úplně nové progresivní platformy (CR - Twisto, Zonkie, BudgetBakers, světově - Amazon,
Facebook, ApplePay, SamsungPay, GooglePay, Alibaba, PayPal a mnoho jiných). Kromě toho vznikají další
Fintechy s možností poskytování věrnostních kartových operací, ať už předplacených či v uzavřených loopech.
Samozřejmě společnosti VISA a Mastercard se aktivují a technologicky se stávají přímými konkurenty bankám ve
smyslu poskytování platebních transakcí přímo.

Foto: Tomáš Kovařík a Blanka Havlásková, oba ze společnosti Idemia

Roman Kotlán, cardmag: Kam se podle vašeho mínění posune vývoj v nejbližších dvou letech v dané
oblasti?
Idemia: Přibude využití moderních platebních technologií, které se zjednoduší, stanou se součástí deního života a
budou tak zautomatizované a více dostupné pro každého. Zrychlí se a zjednoduší roll in do systémů, klasické
bankovní účty budou nahrazeny nebo doplněny rychlejšími spojeními s různými poskytovateli různých služeb bez
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nutnosti zakládat skutečný účet v bance a jeho ověření nebude již nutné. Nebudou hranice a různí hráči budou
poskytovat ideálně vše. Mluvíme o bleskových mikropůjčkách, bleskovém pojištění, bleskovém nákupu, rychlém
převodu finančních prostředků osobou osobě, organizaci vlastního hospodaření na vlastním virtuálním účtu atd.
Roman Kotlán, cardmag: Hotovost tu byla, je a pravděpodobně i nadále nějakou dobu ještě bude,
nicméně dovolte mi otázku - patříte mezi ty, kteří předpovídají či podporují razantnější přechod ke
společnosti, která bude dominantně orientována na bezhotovostní operace?
Idemia: Ano, určitě. Jako špičková technologická společnost vyvíjející vylepšenou a osobně suverénní identitu,
která bude utvářet svět pro každého z nás, by měla podporovat nejen bezhotovostní operace, ale i bezpečnost a
spolehlivost těchto operací.
Roman Kotlán, cardmag: Současné trendy v rozvoji platebních technologií s sebou nesou adekvátní
míru zabezpečení. Jak by ste charakterizovali současnou úroveň v této oblasti?
Idemia: Zabezpečení bude vzhledem k četnosti rychlých přístupů někam do systémů a přihlašování, více a více
prioritou číslo jedna. A mnohé se musí rychle zlepšit, úroveň je nyní spíš nižší. Nejvýraznější posun nastane v
jednoznačné identifikaci a následné autentizaci uživatele u všeho podstatného v jeho životě - cestování, osobní
bezpečnost na veřejnosti, při platebních transakcích, převodech,platbách za něco, přístupech do databází,
prohlédnutí si různých dat, podpisu dokumentů apod - vše bude vyžadovat několik úrovní zabezpečení až po
porovnání tváře s databází, otisku prstů nebo oka nebo kombinace jednotlivých prvků. Uživatel bude považovat v
budoucnu svou bezpečnost a autentizaci za něco samozřejmého, identického, co mu nikdo jiný nemůže vzít,
zfalšovat.
Roman Kotlán, cardmag: Významnou oblastí se již před lety stala biometrie. Můžete nám přiblížit,
v jaké fázi se nachází trh a kam v tomto duchu směřuje biometrie z hlediska využití? Můžete
přiblížit i některé praktické zkušenosti ať již z domácího či zahraničního trhu?
Idemia: V současnosti čekáme na přijetí nového zákona o elektronické identifikaci v ČR (vstoupit v platnost by
měl dne 18.8.2018), který umožní všem státtním institucím či soukromým komerčním subjektům vyžadovat a
následně používat vylepšenou komplexní elektronickou identifikaci a následnou autentizaci občana nebo klienta,
požadujícího službu, která vyžaduje vysoký stupeň jednoznačného ověření totožnosti na dálku, bude to v souladu
s evropskou směrnicí eIDAS a tím se také uzákonní masivnější využití biometrických nástrojů. Bude vyžadována
uživatelem jednoduchost a rychlost a hlavně vysoký stupeň jeho přihlašovací či ověřovací bezpečnosti. Tzv. ID
Proofing Validation. Lidé si zvyknou velice rychle ať už na otisk prstu (již máme v mobilních telefonech) nebo na
tzv. Self Face recognition, s komerčními názvy jako self ID, mobile self KYC apod.
Například dnes v USA již stačí v IDEMIA aplikaci se pomocí porovnání tváře přihlásit do databáze, kde máte
uložen svůj řidičský průkaz a ID a pomocí telefonní aplikace se identifikujete strážníkovi či dopravní policii na
cestě bez toho, aby jste nosil u sebe skutečný doklad. Nebo ve Velké Británii se můžete do systému státní správy
přihlásit také mimo jiné pomocí aplikace IDEMIA, která využije pro určitý stupěň ověření jakýkoliv Váš osobní
doklad. Těch příkladů by bylo mnoho, to je již na další rozhovorJ Využití je dnes již patrné v oblasti
kvalifikovaného vzdáleného podpisu, rychlého pojištění, mikro půjček, bankovních transakcí, vypůjčení
automobilu v autopůjčovně např. na služební cestě nebo dovolené, návštěvách koncertů a veřejných akcí,
přihlášeních do banky či jiného systému z domova, přístup do databází či přihlašování sázek přes internet.
Biometrický prvek zavládne v mnoha oblastech a zdomácní.
Roman Kotlán, cardmag: V průběhu letošního roku došlo k fůzi významných společností na trhu společností Oberthur Technologie a Safran Morpho. Jaké změny lze na trhu očekávat?
Idemia: Ano, spojily se dvě velké společnosti. Oberthur Technologies přináší svou velikost a záběr jako světová
jednička na trhu v platebních a kartových technologiích, Safran Morpho jako jednička na trhu s biometrickými
identifikačními systémy, přináší svou sílu a jedinečnost v oblasti biometrie, bezpečnosti v několika hlavních
segmentech - finančních institucích, public sektoru, identifikaci a obraně. Vzniká nový technologický obr IDEMIA,
nový brand, vyjadřující svou filosofii nejen názvem Augmented Identity - Rozšířená Identita, ale i významem
slova I - Já, Idem - totéž, Me - mne, ID - pro identitu, ID - pro ideu, myšlenku.
Idemia znamená TY JSI POUZE TY, POUZE TY MUŽEŠ TEBOU, A POUZE TY TO MUŽEŠ OVĚŘIT.
Naše logo - značka má 4 vertikální linie, které ilustrují naši kapacitu kombinovat čtyři hlavní vysove strategické
oblasti, které jsme určili jako budoucí výzvy lidstva: SECURITY - poskytujeme ultra bezpečné systémy určené pro
kritické situace, CONVENIENCE - nabízíme jednoduché, plynulé a neobtěžující prostředky identifikace, THE
HUMAN FACTOR - biometrické prostředky jsou nejvíce humánní, jak jen je možné - jsou o našem těle,
CONTINUITY - přemosťujeme a spojujeme identitu fyzickou, digitální, veřejnou a státní. Zakřivení 4 liniív logu
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představuje pohyb světa, ve kterém zastáváme aktivní roli a zároveň pilíře, o které se opíráme, znamená to naši
jistotu. Těšíme se na náš společný start a souznění aktivit na trhu. Máme co nabídnout a rádi bychom patřili
k vynikajícím poskytovatelům produktů a služeb ve vyjmenovaných rovinách.
Roman Kotlán, cardmag: Jak tato fůze ovlivní trh ve stredoevropském regionu respektive
v celoevropském regionu? Můžete aspoň přiblížit strategické úvahy, které obsahují využití
potenciálu pro asijský trh?
Idemia: Fůze zcela jednoznačně může ovlivnit vnímání našeho trhu, který bude chtít komplexní dodavatele,
s neustálým technologickým vývojem a přizpůsobováním se potřebám současného života občanů, klientů,
cestovatelů, spotřebitelů, účastníků apod. Všichni budeme chtít se cítit bezpečněji a pohodlněji při registracích,
přihlašování, placení, žádostech, kontrolách. Chceme bezpečně cestovat, pohybovat se, platit, registrovat se.
IDEMIA umí nabídnout své služby a produkty ve všech oblastech našeho života na této Zemi.
V Evropě budeme jeden z největších poskytovatelů služeb v oblasti platebních karet, platebních transakcí,
telefonních karet, osobních dokladů totožnosti - pasů, ID, řidičských průkazů, prokázání totožnosti pomocí
biometrických aplikací. Například v Asii a na Středním Východě jsme kromě platebních karet a dokladů na špičce
budování elektronických bezpečnostních systému pro identifikaci osob na letištích (Singapur, Omán, Dubaj…).
Lídry v oblasti rozšířené identity jsme v mnoha zemích, např. Indie, Keňa, Brazílie, Kolumbije, USA, Velká Británie,
kde zvládáme velké projekty identifikace a voleb občanů, např. ADHAAR v Indii, kde jsme dokázali zpracovat
identifikaci více než 1 bilionu obyvatelstva. Opět - hovořit o strategii je na samostatný rozhovor. Krátce řečeno je
to dát lidem větší možnost a sílu užít si život prostřednictvím spolehlivé identity.
Roman Kotlán, cardmag: Jak vnímáte domácí, tj. český a slovenský trh? Je něco na jednom či
druhém trhu, co vnímáte jako určitou výhodu či silnou charakteristiku?

Idemia: Spojením společností Morpho Cards Czech a Oberthur Technologies Czech navazujeme na naši
předchozí historii - jen připomínám, že kořeny naší společnosti v tuzemsku mají počátek již před více než 22 lety
ještě pod značkou Presscard. Na poli certifikovaných platebních karet pak působíme na trhu od roku 2008 , kdy
jsme jako Abnote Czech začali vyrábět první platební karty, v roce 2012 se spolu se Safran Morpho k nám
připojila i významná divize biometrie a v roce 2016 jsme spojili svou značku Morpho se značkou Oberthur
Technologies a společně budujeme nový brand IDEMIA.
Na obou trzích je skvělé, že jsou ač malé, nesmírně pokrokové v technologiích oproti některým dalším zemím
v Evropě. Češi i Slováci jsou zvědaví, nebojí se používat nové technologie, fandí dobrým, užitečným a praktickým
věcem, které jim usnadní život, každodenní rutinu. Rádi sledují nové trendy a tyto trhy mohou sloužit i jako
taková vývojová laboratoř pro velké technologické firmy, které si zde ověří to, v co v praxi i doufají. Máme zde
rádi bezkontaktní platby, mobilní platby, rychlý přístup z mobilu na cokoliv. A my jsme rádi, že jsme zde, že
můžeme nabídnout mnohé a vlastně také jednoduchým způsobem ověřenou identitu každému z nás, spolehlivě,
elektronickou cestou. Již v příštím roce.
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Kromě platebních karet, personalizace a distribuce
finančním institucím, telefonních karet, wearables,
alternativních platebních nástrojů, mobilních
platebních aplikací, elektronické identifikace
klientů pomocí tváře , prstu, oka - bychom rádi
zůstali hlavně kvalifikovaných a spolehlivým
dodavatelem našich stávajících i nových zákazníků
a jejich klientů. Je to nejen velká výhoda být
velkým na trhu, ale hlavně také velká
zodpovědnost.
Roman Kotlán, cardmag: Pokud existuje
něco z produktů či služeb, které by bylo
možné adaptovat ze zahraničí na domácí
trh, co by to bylo?
Idemia: V kartách určitě Powered cards, zejména
Motion CVV platební karta, která každou hodinu sama mění své CVV na zadní straně, a biometrická karta F CODE
Fingerprint platební karta se senzorem pro otisk prstu. Pak jsou to alternativní platební nástroje jiných tvarů než
jsou klasické karty: wearables - fob, tag, minitag, minifob, vložit lze do hodinek, šperku, řemínku, náramku,
přívěsku. To jsou technologické novinky.
V biometrii je to určitě aplikace Mobile Self ID pomocí tvářové biometrie, pomocí které se jednoznačně přihlásíte
ke svému účtu kdekoliv (eshop, úřad, banka, retail) pomocí selfie v mobilu a skenu osobního dokladu, nebo
CLOUDCARD aplikace, kde si vytvoříte sami účet ve své bance, eshopu apod. a kdykoliv se k němu přihlásíte
pomocí selfie nebo otisku prstu nebo obojího. A běžně vyrábíme jakékoliv bankovní karty, personalizujeme a
distribujeme v podstatě ve všech zemích v Evropě i ve světěJ.
Roman Kotlán, cardmag: Obě společnosti v minulosti patřily a v současné době patří k významným
partnerům odborných konferencí cardsession a cardforum, jaký přínos Vy osobně vidíte při sdílení
uvedených platforem pro rozvoj společnosti a rozvoj trhu?
Idemia: Dlouhodobě se na konferencích aktivně zapojujeme do dění a jsme velice rádi, že se Vám daří stále
držet tak vysokou odbornou i organizační úroveň těchto setkání. Vidíme zásadní přínos těchto setkání právě v
onom SDÍLENÍ, které nás posunuje dále, jsou to platformy, kde se inspirujeme navzájem, ač soutěžíme o klienty,
je to prostor, kde si ověřujeme svou schopnost něco stále nabízet, posouvat kupředu, vysvětlovat a učit se.
Jednoznačně potřebné prostředí, které spíš spojuje než rozděluje. A je to i obrázek trhu zde, jak lze spolu
nažívat :‐) … Vždy Vás po úspěšně absolvované náročné akci obdivuji - Váš neutuchající optimismus a osobní
nasazení jsou obdivuhodné.

cardmag l idemia l foto idemia
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MARKETING
Praha patří k nejnavštěvovanějším městům světa, letos se čeká růst
Praha, 26. září 2017 - Praha se umístila na 20. místě v žebříčku nejnavštěvovanějších měst světa
podle studie Mastercard Global Destination Cities Index. Česká metropole s loňským počtem 6,1
milionu přespávajících mezinárodních návštěvníků udržela pozici
z minulého roku. V čele pořadí stanul opět thajský Bangkok
následovaný Londýnem, Paříží, Dubají a Singapurem. Letos by
mělo Prahu podle studie navštívit o 4,5 procenta lidí více.
Prahu takřka devět z deseti cizinců vyhledává kvůli poznávání, nakupování a zábavě. Největší část útrat
návštěvníků Prahy tvoří stravování (29,3 procenta). Podle tohoto kritéria náleží Praha mezi trojici měst, kde útraty
za stravování tvoří největší podíl na celkových výdajích. Více je to z první nejvíce navštěvované elitní světové
dvacítky jen v Soulu (47 procent) a Istanbulu (33,6 procenta).
Další náročnou výdajovou položkou v hlavním městě ČR tvoří ubytování s podílem 28,7 procenta, poté následuje
nakupování (24,7 procenta) a místní služby (12,3 procenta). Zbylých pět procent výdajů tvoří náklady za dopravu.
Praha patří podle studie mezi města, o která zájem rok od roku neustále roste. „Počty návštěvníků, kteří se v
daném městě zdrželi alespoň jednu noc, v roce 2016 vzrostly. Odhady pro rok 2017 zůstávají
optimistické, s výjimkou New Yorku. Největší nárůst počtu návštěvníků se očekává v případě
Tokia,“ řekl Carlos Menendez, prezident společnosti Mastercard pro partnerství s firmami.
K atraktivitě Praha přispívá i její vstup do zážitkového a věrnostního programu Priceless Cities, který se uskutečnil
v září 2017. Praha se dostala do vybrané společnosti programu jako první město ze střední a východní Evropy.
Zážitkový mix exkluzivní nabídky Priceless Prague zahrnuje především oblasti kultury, historie, gastronomie,
módy, zábavy nebo sportu.
Mastercard Global Destination Cities Index (počet přenocujících mezinárodních návštěvníků za rok):
Bangkok
Londýn
Paříž
Dubaj
Singapur
New York
Soul
Kuala Lumpur
Tokio
Istanbul
…
Praha

19,41 mil.
19,06 mil.
15,45 mil.
14,87 mil.
13,11 mil.
12,70 mil.
12,39 mil.
11,28 mil.
11,15 mil.
9,16 mil.
6,11 mil. (20. v pořadí)

Mastercard Global Destination Cities Index zahrnuje 132 měst a řadí je podle celkových počtů přespávajících
zahraničních návštěvníků a jejich útrat. K odvozování počtů přespávajících zahraničních návštěvníků a výše jejich
výdajů se používají veřejně dostupná data.
cardmag l mastercard l bison & rose
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TECHNOLOGIE
AEVI obdrželo medaili na Emerging Payments Awards 2017
Tento rok ukázal mnohé zajímavé trendy v platebních metodách a zařízeních. Jednoznačně se
potvrdil trend zavádění chytrých platebních terminálů, které umožňují na jednom zařízení
poskytovat zákazníkům další služby navázané na platby. Mimo to se rychle
rozšiřují mobilní objednávky s vyzvednutím v obchodě, platby peněženkami
v mobilech a v neposlední řadě i integrace pokladních systémů do cloudových
služeb. Tyto tredny jsou zároveň podporovány důmyslnější ochranou a
kontrolou plateb samotných. Cílem je samozřejmě spokojený zákazník, ale také zákazník, který u
obchodníka využívá nejširší možnou škálu služeb. A právě rozšíření škály služeb, které jsou u
obchodníka k dispozici, souvisí s narůstajícím používáním chytrých platebních terminálů.
Avšak správa různě nastavených terminálů v poli často přináší technické komplikace způsobené například
neexistencí centrálního bodu, ze kterého by bylo možné všechny platební terminály vzdáleně ovládat. Zejména
v zemích, kde se původní platební infrastruktura zaváděla již před desítkami let není výjimkou koexistence
několika oddělených platforem, skrze které procházejí platby z připojených terminálů. Tato fragmentace
komplikuje jednoduchý přehled a spolehlivou kontrolu všech zařízení.
Další překážkou k optimální funkci celého ekosystému je i složitá personalizace, připojení a následně doručení
platebních terminálů ke konkrétnímu odběrateli. V dnešní době již dávno není akceptovatelné požádat o terminál
a následně čekat mnoho dnů, či dokonce týdnů na dodání zvoleného zařízení s požadovanou konfigurací. Zároveň
platí, že každé zpoždění v dodávce znamená ztrátu provize z transakcí, které v té době neproběhly. Je tudíž
nasnadě, že schopnost centrálně spravovat veškeré terminály v poli a jejich dodávky a případně výměny je
předpokladem pro efektivní a prosperující akceptační síť.
AEVI postavila svoje řešení pro dodávku a správu platebních terminálů na třech základních pilířích, které řeší výše
zmiňované problémové oblasti.
Dostupnost zařízení - schopnost dodat zvolené zařízení do následujícího dne
Flexibilita kontroly - změny konfigurace, aktivace a deaktivace prováděné vzdáleně
Datová analýza (BI) - aktuální přehled o všech terminálech a jejich parametrech
Díky implementaci systému NITRA může AEVI přijímat objednávky prostřednictvím různých elektronických kanálů
a plynule zadávat úkoly pro personalizaci a distribuci platebních terminálů. Po nastavení dle objednávky jsou
terminály okamžitě expedovány a zpravidla dorazí na místo určení nejpozději následující pracovní den. Následně
je potom možné terminály jednoduše vzdáleně ovládat, zažádat o výměnu, atd., a to za použití stejného
jednotného rozhraní mezi Acquirerem a AEVI.
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A pokud se potvrdí, že vše funguje tak jak má, tak se může obchodník rozhodnout změnit běžná platební zařízení
za chytrá platební zařízení, která obchodníkovi mohou přinést další vedlejší příjmy z doplňkových služeb
poskytovaných přímo na daném chytrém platebním zařízení. AEVI umožňuje acquirerům na chytrá zařízení u
svých obchodníků umístit aplikace z otevřeného tržiště AEVI Marketplace (https://marketplace.aevi.com/),
které obsahuje desítky užitečných aplikací používaných v mnoha sektorech. Každý acquirer si může vytvářet a
následně distribuovat balíčky aplikací ve vlastní verzi tržiště pod vlastní značkou pro jednotlivé segmenty svých
zákazníků.
S výměnou tradičního terminálu za chytré platební zařízení samozřejmě souvisí i nárůst i komplexity vzdálené
správy daného platebního zařízení. Kromě parametrů určujících chování samotného zařízení je třeba ještě
spravovat samotné aplikace a jejich nastavení. Naštěstí i toto nastavení je přístupné přes výše zmíněné jednotné
rozhraní a interní systémy AEVI napojené na jeden či více TMS se postarají o změnu zadanou na rozhraní i do
příslušných back-end systémů pro daná platební zařízení.

Další důležitou součástí efektivní správy terminálů je P2PE, které snižuje náklady na certifikace a audity a zároveň
zvyšuje bezpečnost celého platebního procesu. Při použití terminálů mimo režim P2PE musí obchodník každý rok
složitě prokazovat, že jeho řešení je bezpečné a v souladu s regulacemi. Avšak pokud jsou koncová zařízení u
obchodníka nasazena v režimu P2P2, tak tyto regulační a certifikační náklady odpadnou.
AEVI poskytuje svůj logistický a TMS systém v režimu white-label a v modelu as-a-service. Acquirer nebo
obchodník tedy platí pouze podle výkonu (za každý umístěný terminál) a nikoliv za HW a jiné fixní náklady.
Produkt NITRA samozřejmě funguje nejen se systémy v rámci AEVI ekosystému, ale je možné jej implementovat i
do jiných platebních řešení.
Letos za toto řešení obdržela AEVI medaili na Emerging Payments Awards 2017. Zájem o systém NITRA se
potvrdil i na Money 20/20 v Las Vegas, kde firmy, které musí spravovat své terminály přes mnoho back-end
systémů zjišťovaly, jak by jim spolupráce s AEVI mohla zjednodušit život. A v neposlední řadě správnost tohoto
přístupu potvrzuje i velký zájem ze strany Rabobank, která překračuje odhadované instalace terminálů o 600%.
cardmag l aevi
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Evropané budou platit v reálném čase díky platformě
Visa Direct
Společnost Visa zahájila v Evropě provoz platformy Visa Direct, která umožňuje platby
v reálném čase pomocí spolehlivé a bezpečné globální platební sítě Visa.1
Platformu Visa Direct lze použít na všechny typy plateb, např. vyplacení pojistné částky, i na
platby mezi osobami.2
Technologii rychle adaptovala společnost Worldpay, jež s Visou uzavřela partnerství.
Obchodníci budou moci využívat výhod této spolupráce od prvních měsíců roku 2018.3
Praha, 2. listopadu 2017 - Visa oznámila zahájení evropského provozu platformy Visa Direct, která provádí
platby v reálném čase a umožňuje firmám využít globální dosah společnosti Visa. Technologie promění způsob,
kterým firmy a spotřebitelé platí, jak v rámci jedné země, tak přes hranice. Spuštění služeb využívajících Visa
Direct probíhá za spolupráce s poskytovateli platebních služeb, finančními institucemi a strategickými partnery.
Visa Direct umožňuje platby mezi osobami (P2P), firmami a klienty (B2C) a mezi firmami navzájem (B2B). Díky
této platformě je možné převést peníze na Visa účet příjemce rychle, pohodlně a bezpečně. Příjemce má k
penězům okamžitý přístup a může tímto způsobem nakupovat na 44 milionech maloobchodních míst po celém
světě.
Visa uzavřela partnerství se společností Worldpay, která je celosvětovým lídrem technologií zpracovávání plateb a
tvorby kompletních řešení pro obchodníky. Tím se urychlí dostupnost Visa Direct pro obchodníky v Evropě a
následně i ve zbytku světa. Poté, co banky příjemců požadovaným způsobem změní svoje systémy, obchodníci
využívající Worldpay budou moci přes Visa Direct posílat zákazníkům platby v reálném čase.
„Visa udává trendy v rozvoji nových platebních metod v obchodech i online prostředí už desítky let. Nyní máme
příležitost udělat z placení mezi spotřebiteli a firmami rychlý, pohodlný a bezpečný proces,“ říká Marcel Gajdoš,
country manager Visa pro Česko a Slovensko. „Visa Direct je ověřená platforma, která umožňuje technologickým
firmám, obchodníkům a finančním institucím reagovat na poptávku po platbách v reálném čase. Platforma se
opírá o rychlou a spolehlivou infrastrukturu globální sítě Visa,“ doplňuje Gajdoš.
Dave Glaser, produktový ředitel pro globální e-commerce společnosti Worldpay, dodává: „V posledních letech se
přístup k placení dramaticky změnil. Klienti i spotřebitelé očekávají, že budou moci platit způsobem, který si sami
zvolí, ať už jde o platby v reálném čase nebo použití specifické platební metody. Jsme hrdí, že jsme v Evropě i na
dalších globálních trzích jedni z prvních, kteří s Visou spolupracují na této jedinečné platformě. Visa Direct je
podle nás zásadním krokem směrem k plnění potřeb spotřebitelů.“
Očekáváme, že Visa Direct promění způsob placení v Evropě a umožní platby v reálném čase, podpořené
zabezpečením a rozsahem globální platební sítě Visa v těchto formátech:
Firma a spotřebitel (B2C): firmy budou moci poslat téměř jakoukoliv platbu přímo na účet Visa. Může
se jednat například o výhry při sázení, výplaty pojistného či běžné obchodní platby.
Firmy mezi sebou (B2B): firmy budou moci platit freelancerům, dodavatelům a dalším malým firmám
v reálném čase.
Osoby mezi sebou (P2P): spotřebitelé si mezi sebou budou posílat peníze rychle, pohodlně
a bezpečně, často s využitím propojených zařízení – například při rozdělování útraty v restauraci nebo
věnování finančních darů.
V USA už Visa Direct umožňuje platby partnerům, jako je PayPal, Braintree, Square Cash či Stripe.
Visa Direct je jedna z mnoha funkcí založených na API, jež jsou dostupné v rámci Visa Developer Platform. To je
otevřená platforma, jejímž cílem je posouvat vpřed rozvoj inovací v obchodě a placení. Je navržená tak, aby
pomáhala finančním institucím, obchodníkům a technologickým firmám reagovat na požadavky zákazníků a
prodejců, kteří se při nakupování, placení a přijímání peněz čím dál více spoléhají na zařízení s připojením
k internetu.
1

Skutečná dostupnost financí se může lišit podle konkrétní finanční instituce.

2

Skutečná dostupnost financí se může lišit podle konkrétní finanční instituce.

3

Evropská Visa vydala požadavek, aby vydavatelé karet umožnili platby v reálném čase do října 2018.
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O platformě Visa Direct
Visa Direct je platforma přítomná na více než 200 trzích po celém světě. Může ji využívat přes miliardu
spotřebitelských karetních účtů. Platforma je dostupná prostřednictvím rozsáhlé knihovny API. Finanční instituce a
technologičtí partneři Visy mohou v rámci platformy vyvíjet řešení plateb v reálném čase díky bohaté sadě
webových služeb a dalších nástrojů.
Evropská Visa vydala požadavek, aby vydavatelé karet umožnili platby v reálném čase do října 2018. Platby
v reálném čase umožňují vydavatelům zaslat finance držiteli karty nejpozději do 30 minut od schválení transakce.
Více informací o platformě Visa Developer najdete na https://developer.visa.com/. Pro více informací o Visa
Direct navštivte www.visa.com/visadirect.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Jejím posláním je propojit svět
prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám
prosperovat. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesingových sítí na světě – VisaNet. Ta umožňuje
bezpečný a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu.
Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v
cestě za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového
systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, aby
formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa
Vision (www.vision.visaeurope.com) a @VisaInEurope.
O firmě Worldpay
Worldpay je přední platební firma působící po celém světě. Zhruba 400 000 zákazníkům poskytujeme širokou
paletu technologických platebních produktů a služeb a podporujeme tak jejich růst a prosperitu. Našim klientům
pomáháme zvládat zvyšující se složitost platebního prostředí a umožňujeme jim přijímat nejširší škálu všech
možných druhů plateb. Díky naší síti a technologii umíme zpracovat platby ze zemí, které dohromady tvoří 99%
celosvětového HDP. Jde o 146 zemí používajících 126 měn. Našim zákazníkům pomáháme přijímat víc než 300
různých druhů plateb. Pro více informací navštivte http://www.worldpay.com/global
cardmag l visa l grayling
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Mastercard začíná poskytovat službu Android Pay
Praha 14. listopadu 2017 - Držitelé platebních karet Mastercard mohou dneškem začít využívat
mobilní platby Android Pay. Společnost Mastercard zavedla tuto službu ve spolupráci s firmou
Google. Android Pay je jednoduchý a bezpečný způsob platby mobilním telefonem. Zákazníci
Mastercard, kteří vyžívají mobilní zařízení s operačním systémem Android KitKat 4.4 nebo novější,
mohou pomocí služby Android Pay platit u všech bezkontaktních terminálů v Česku. Nejrozšířenější
značkou platebních karet v Android Pay se tak díky svým partnerům jako jsou Moneta Money Bank,
mBank, J&T Banka a brzy i Komerční banka stávají karty zákazníků s logem Mastercard.
Android Pay umožňuje uživatelům mobilních zařízení s Androidem jednoduché a pohodlné placení přiložením
mobilního telefonu k terminálu na více než 140 tisících míst v České republice. Pro nastavení platby
prostřednictvím Android Pay potřebuje uživatel pouze mobil s operačním systémem Android podporující
technologii NFC, a následně jednoduše spáruje aplikaci se svými platebními kartami Mastercard. Registraci
platební karty do Android Pay musí povolit vydavatelská banka.
„Jsme nadšení, že zákazníci mohou ode dneška jednoduše a bezpečně platit prostřednictvím
Android Pay v mobilním telefonu. Používání služby Android Pay je bezpečnější a mnohem rychlejší
než hledání peněženky a vytahování karty,” řekl Pali Bhat, viceprezident pro platební produkty společnosti
Google. „Mobilnímu placení rozhodně patří budoucnost. Není potřeba s sebou nosit peněženku, ale
stačí mobil, který nyní většina lidí má stejně neustále při sobě,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel
Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
Základním stavebním prvkem Android Pay je bezpečnost. Číslo karty se při placení neodesílá ani neukládá do
telefonu. Místo toho se při každé platbě vytvoří jedinečné virtuální číslo, tzv. token, kterým bezpečně spojí
transakci s konkrétním bankovním účtem. Navíc, na rozdíl od ztráty peněženky, mohou uživatelé Android Pay
nejprve zjistit polohu ztraceného telefonu díky funkci „Najdi moje zařízení“. Poté ho mohou na dálku buď
uzamknout novým heslem, nebo případně celý vymazat. Při ztrátě telefonu tedy není třeba deaktivovat platební
kartu, protože její údaje se v telefonu nenacházejí.
V Česku mají chytrý mobilní telefon tři čtvrtiny lidí, a většinou jde
o mobil s Androidem. Celkem 80 procent uživatelů mobilu ví o
možnosti platit mobilem a 30 procent z těchto osob si to již
vyzkoušelo, vyplývá z aktuálního průzkumu Masterindex. „Když
jsme se ptali na osobní preference, tak Češi říkali, že chtějí
mobilní platby využívat hlavně ve veřejné dopravě a
v parkovacích automatech, což uváděla v průzkumu třetina
dotazovaných. Dále lidé zmiňovali jako vhodná místa pošty,
čerpací stanice, lékaře, kavárny a restaurace,“ doplnil Miroslav
Lukeš
Placení mobilem funguje stejně jako používání bezkontaktní
platební karty, kterých je v Česku většina. Uživatel aplikace
Android Pay, kterou lze stáhnout na Google Play, v případě
plateb do 500 korun jednoduše přiloží mobil k platebnímu
terminálu a počká na potvrzení platby. U plateb nad 500 korun je
nutné mobilní telefon nejprve odemknout a poté přiložit
k terminálu.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Zdroj: statistika Sdružení pro bankovní karty za Q2 2017 ‐ počet pokladen akceptujících prostředky NFC 140 510 ‐ statistika
zahrnuje data (Air Bank, Banka Creditas, BNP Paribas, Ci bank, Commerzbank, Česká spořitelna (Global Payments ‐
pokračovatel v roce 2017 za Acquiring), ČSOB, Equa Bank, Expobank, Fio Banka, ING Bank, Komerční banka (KB Smart Pay ‐
pokračovatel v roce 2017 za Acquiring), mBank, Moneta Money Bank, Oberbank, PPF banka, Raiﬀeisenbank (REVO ‐
pokračovatel v roce 2017 za Acquiring), Sberbank, UniCreditBank, dale CCS, Cofidis, Diners Club, Essox, Euronet, Home
Credit, Sodexo, Zuno. Dostupné online zde: http://statistiky.cardzone.cz/download/sbk_statistika_1kv_2017.pdf
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V České republice začíná fungovat služba Android Pay
pro držitele karet Visa
Praha, 14. listopadu 2017 - Visa, globální jednička v digitálních platbách, dnes oznámila, že držitelé platebních
karet Visa mají nyní přístup k nově spuštěné službě Android Pay, která uživatelům poskytuje jednoduchý a
bezpečný způsob platby mobilním telefonem.
"Uvedení Android Pay na českém trhu vnímáme jako velmi důležitý krok pro masivní adoptování
mobilních plateb, protože tato služba posouvá zákaznickou zkušenost držitelů platebních karet Visa
na zcela novou úroveň. Díky tomu také očekáváme desetinásobné navýšení akceptační sítě do roku
2020“, říká Marcel Gajdoš, Country Manager Visa pro Českou republiku a Slovensko.
„Jsme nadšení, že držitelé Visa karet v Česku mohou ode dneška jednoduše a bezpečně platit
prostřednictvím Android Pay v mobilním telefonu. Používání služby Android Pay je bezpečnější a
mnohem rychlejší než hledání peněženky a vytahování karty. Prostřednictvím Android Pay lze ode
dneška zaplatit na více než 144 tisících prodejních místech v Česku,“ řekl Pali Bhat, viceprezident pro
platební produkty společnosti Google.
Android Pay využívá bezkontaktní technologii
Visa a novou generaci tokenizace, která
významně zvyšuje bezpečnost dat z platebních
karet. Právě token se používá k odesílání a
procesu platby přes Android Pay. To znamená,
že jméno a úplné údaje o kartě se v aplikaci
nikdy nezobrazují a nikdy se s prodejcem
nesdílejí. Token je vždy nastaven pouze pro
určitou mobilní aplikaci, takže jej není možné
zachytit a zneužít k nákupu po internetu někde
jinde. Zákazníci mohou Android Pay používat
kdekoliv, kde uvidíte bezkontaktní symbol.
Ze studie společnosti Visa o digitálních platbách
vyplývá, že zájem o mobilní digitální platby
neustále roste. 50 % české populace kontroluje
svůj zůstatek nebo se přihlašuje k dalším
službám prostřednictvím bankovní aplikace. Takřka polovina (47 %) Čechů již použila některou z digitálních
peněženek (například PayPal), službu card-on-file (kde webové stránky ukládají platební údaje - např. Mall, Alza či
Uber) nebo mobilní platební službu jako je právě Android Pay. Používání mobilních zařízení namísto stolních
počítačů a notebooků je navíc pro spotřebitele čím dál tím pohodlnější. 40 % českých spotřebitelů slouží
k nákupům právě chytré telefony, tablety nebo nositelná elektronika.
Gajdoš dodává: “Zákazníci si mobilní platby osvojují čím dál tím více. Už 67 % Čechů používá své telefony k
online bankovnictví a každodenním platbám. Dnes, kdy se u nás spouští služba Android Pay, která používá
technologii Visa, je zřejmé, že platit pomocí mobilní peněženky bude preferovaný způsob většiny zákazníků“.
cardmag l grayling l visa
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ANALÝZY
Mobilní peníze se dostávají do popředí
67% Čechů a 77% Evropanů používá své telefony k online bankovnictví a každodenním platbám.
Vyplývá to z pravidelné studie společnosti Visa o digitálních platbách
Mobilní bankovnictví se stalo samozřejmostí pro 50% Čechů a 62% Evropanů
Za nárůstem používání mobilních peněz stojí mileniálové; 86% z nich v Evropě a 75% v České republice ukládá a přesouvá své peníze nebo sleduje svůj zůstatek online
Praha, 21. září 2017 - Stále větší počet Čechů používá mobilních zařízení pro správu svých peněz, vedení účtů a
provádění plateb. 67% z nich je využívá ke sledování svých výdajů a placení za parkování,
zábavu nebo účty. V Evropě si mobilní zařízení jako chytré telefony, tablety či nositelnou
elektroniku ke správě svých financí osvojilo již 77% lidí. Vyplývá to z výsledků pravidelné
studie Visa o spotřebitelském chováním v oblasti digitálních plateb a postojích spotřebitelů k ochraně soukromí a
bezpečnosti.
Osvojování mobilních plateb pokračuje
Rostoucí počet možností jak platit digitálně v mobilních zařízeních spotřebitelům umožňuje nalézat takové
způsoby placení, které vyhovují jejich životnímu stylu. Letošní studie ukazuje, že:
50% české populace a bezmála dvě třetiny Evropanů (62%) kontrolují svůj zůstatek nebo se přihlašují
k dalším službám prostřednictvím bankovní aplikace. Pro srovnání, v roce 2015 mělo aplikaci pro mobilní
bankovnictví pouze 29% dotázaných Evropanů a jen 7% ji použilo pro správu svých peněz.
Takřka polovina (47%) Čechů již použila některou z digitálních peněženek (například PayPal), službu
card-on-file (kde webové stránky ukládají platební údaje - např. Amazon či Uber) nebo mobilní platební
službu jako je Apple Pay, Android Pay či Samsung Pay. V Evropě alespoň jednu z těchto služeb vyzkoušelo
68% osob. Ještě v roce 2016 to přitom bylo o 5% méně.
Používání mobilních zařízení namísto stolních počítačů a notebooků je pro spotřebitele čím dál tím
pohodlnější. 40% českých spotřebitelů slouží k nákupům právě chytré telefony, tablety nebo nositelná
elektronika. V případě Evropanů je to dokonce 48%.
Oproti evropskému průměru jsme zdrženlivější i v jiných ohledech. Zatímco 45% respondentů evropské
studia odpovědělo, že posílá prostřednictvím chytrého telefonu či tabletu peníze přátelům nebo rodině,
Češi takto mobilní zařízení využívají jen v 36% případů.
„Inovace byly pro Visu vždy prioritou. Proto spolupracujeme se širokým spektrem partnerů a
zajišťujeme přístup k bezpečným digitálním platbám zákazníkům, ať už jsou kdekoli a bez ohledu
na to, jaké zařízení chtějí používat. Z výsledků studie jsme nadšení stejně jako z důvěry i zápalu,
které spotřebitelé v souvislosti s novými způsoby placení vyjádřili. Potvrzuje se, že tyto digitální
produkty a služby vyhovují rychlému životnímu stylu zákazníků a spotřebitelé jsou na ně
připravení,“ uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko.
Směr udávají milenialové
V čele digitalizace plateb stojí mileniálové. To platí jak pro český trh, kde se mezi uživatele mobilního placení řadí
75% osob ve věku 18 až 34 let, tak Evropu, kde se svými penězi pomocí telefonu, tabletu či nositelné elektroniky
operuje 86% respondentů.
89% českých mileniálů pak podle studie očekává, že bude využívat mobilní zařízení k placení do tří let.
V Evropě takto odpovědělo dokonce 92% zástupců této věkové skupiny.
Mileniálové také výrazně častěji využívají online bankovnictví. V Česku činí rozdíl v jeho používání oproti
celkovému věkovému průměru 7% (57% vs. 50%), v Evropě pak 8% (70% vs. 62%).
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Ve srovnání s průměrem populace vedou tuzemští mileniálové také v používání mobilních zařízení k
převodu peněz přátelům a rodině, což činí 43% z nich (o 7% více než celkový český průměr). Evropští
mileniálové překračují s 57% průměr studie o celých 13%.
Obavy o bezpečnost a soukromí setrvávají
Jako důvody odrazující od využívání digitálních plateb označili čeští spotřebitelé obavy o jejich soukromé údaje
(47%) a zabezpečení plateb (66%). Dlouhodobě ale těchto pochybností u lidí ubývá. V roce 2016 strach o
soukromí označilo jako bariéru před placením mobilním zařízením 51% Evropanů a letos už jen 46% z nich. Ještě
větší pokles zaznamenaly pochybnosti o zabezpečení plateb (z 65% v letech 2015 a 2016 na dnešních 59%).

Popularita a biometrie stoupá
O tom, že roste popularita biometrických údajů jako metody autentizace, vypovídají i následující zjištění:
Češi ji považují za nejvhodnější formu ověření platby - 86% z nich ji označilo za bezpečnou. Biometrii tak
věříme častěji než průměrní Evropané (84%), u nichž stoupla důvěra v metodu meziročně o 25%.
Tzv. baby boomers (55-64 let) a mileniálové (18-34 let) sdílejí podobnou důvěru v biometrii (85% a 88%).
Skenování otisků prstů a duhovky jsou vnímány jako nejbezpečnější formy biometrické autentizace
v Čechách (78% a 77%) i Evropě (75% a 74%).
Obavy ze sdílení osobních údajů
Navzdory tomu, kolik informací ze svého soukromého života lidé zveřejňují na sociálních sítích, na poskytování
osobních údajů, jako jsou platební karty nebo bankovní údaje, jsou mnohem opatrnější.
Nejmenší problém sdílet své osobní údaje mají čeští respondenti své rodině (44%) a bankám či platebním
sítím (23%). V evropském měřítku získali nejvíce důvěry rovněž rodinní příslušníci (46%), poté banky
(35%) a vládní agentury (31%).
88% Čechů odpovědělo, že by jim bylo nepříjemné sdílet své citlivé informace na sociálních sítích a 74%
respondentů by se necítilo komfortně při sdílení bankovních údajů či informací z platební karty s kontakty
ze svých profilů.
Biometrické údaje nevadí českým respondentům sdílet s bankami (50%), podobně jako s vládními
agenturami (49%). V Evropě mají tyto instituce vyšší důvěru (63% a 62%).
Z institucí i osob by byli Češi nejméně ochotní poskytnout svá biometrická data sociálním sítím (ve 32% případů).
Přijímání digitálních plateb roste
Evropští obchodníci stále častěji zavádějí nové technologie, podporující NFC platby kartami i mobilními
zařízeními.
Pěti nejpopulárnějšími obchodními kategoriemi v Evropě pro placení mobilními zařízeními jsou restaurace,
supermarkety, přeprava, občerstvení, volný čas a zábava.
Při používání mobilního zařízení k nakupování utratí evropský zákazník v průměru 9 eur v kamenném
obchodě a 38 eur při online nákupu.
Během cestování do zahraničí Evropané použili svá mobilní zařízení k nákupu ve 103 zemích světa. To
dokazuje, že lidé se při nakupování svými chytrými telefony a tablety v jiných zemích cítí bezpečně.
cardmag l visa l grayling
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Lidé v rozvojových zemích zaplatí za jídlo
v přepočtu stovky dolarů
Praha, 16. října 2017 - Lidé v rozvojových zemích sužovaných občanskou válkou nebo se zhroucenou ekonomikou vydají za porci základního jídla částku až do výše svého celodenního výdělku i více.
V přepočtu podle kupní síly může talíř jídla dosahovat i stovek amerických dolarů. Nejdražším talířem světa je patrně porce fazolového guláše v Jižním Súdánu, kde po přepočtení na příjem obyvatele státu New York vyjde na ekvivalent 321,7 USD, zhruba 7000 korun. Ukazuje to studie* „Counting
the Beans: the True Cost of Food around the World“ Světového potravinového programu (World Food Programme) a společnosti Mastercard. Závěry studie posílily odhodlání společnosti Mastercard
dosáhnout svého závazku poskytnout potřebným 100 milionů jídel.
„Bez jídla nelze žít, vzdělávat se ani růst,“ říká Ann Cairns, prezidentka společnosti
Mastercard pro mezinárodní trhy. „Proto využíváme technologie a zdroje společnosti Mastercard, abychom přispěli ke zlepšení životních podmínek a k rozetnutí začarovaného kruhu chudoby. Náš cíl poskytnout 100 milionů jídel i naše
partnerství se Světovým potravinovým programem pomohou přiblížit se stavu, kdy ve světě neexistuje hladovění.“
V americkém státě New York se porce jednoduchého jídla, jako je fazolový guláš, dá připravit za 1,2 dolaru, což
představuje 0,6 procenta průměrného denního příjmu. Naproti tomu v Jižním Súdánu vyjde porce na 268násobek
tohoto poměru k dennímu příjmu, což by ve státě New York odpovídalo ceně 321,7 dolaru. Studie rovněž propočítává, jakého procentního podílu denního příjmu je v jednotlivých zemích zapotřebí k pořízení jedné porce jednoduchého jídla.
Podle zjištění studie dopadla vedle Jižního Súdánu nejhůře Nigérie, kde porce jídla po přepočtení na příjem obyvatele státu New York vyjde na ekvivalent 200,32 USD a k pořízení porce jednoduchého jídla je zapotřebí 121 procent průměrného příjmu v zemi. V Sýrii pak porce jídla po přepočtení na příjem obyvatele státu New York vyjde
na 190,11 USD a pro porci jednoduchého jídla je zapotřebí 115 procent průměrného příjmu v zemi.
Každý den nemá 815 milionů lidí na různých místech světa co do úst. Jiný výzkum uskutečněný ve spolupráci
mezi WFP a Mastercard nalezl přímou souvislost mezi výživnými školními jídly na jedné straně a dosaženým vzděláním a produktivitou v pozdějším životě na straně druhé. Děti, jimž byl na Srí Lance k dispozici desetiletý projekt
školního stravování, následně v dospělém věku dosahovaly o pět procent vyšších příjmů. Rozbor nákladů a přínosů kromě toho ukázal, že každý dolar investovaný do školních jídel vytváří hospodářský přínos ve výši tří až deseti
dolarů.
„Rodiče často stojí před nelehkou volbou. Mají děti poslat do práce, aby pomáhaly živit rodinu, nebo
do školy a nechat rodinu hladovět? Sponzorováním školních jídel dětem umožňujeme, aby pokračovaly ve vzdělávání a mohly se tak v dospělosti stát produktivnějšími. Těží z toho rodiny, komunity a
nakonec i celá ekonomika,“ dodává Ann Cairns.
Metodika studie
Pro účel studie bylo vytvořeno standardní jídlo, například dušené fazole či jiná luštěnina, v kombinaci se zdrojem
sacharidů dle místních zvyklostí. Bylo stanoveno množství každé jednotlivé složky jídla, přibližná hmotnost nakupovaných potravin a konečná hmotnost hotové porce. Cena surovin potřebných k přípravě jedné porce byla stanovena v místní měně pro každou zemi zahrnutou do studie. V místní měně byl rovněž stanoven průměrný denní
rozpočet jedné osoby, odvozený od hodnot HDP per capita. Pokud tyto údaje nebyly k dispozici, použily se jiné
zdroje dat. Byl stanoven poměr nákladů na jídlo a průměrného příjmu, který určoval, jak velkého poměru denního
příjmu je zapotřebí k pořízení jedné porce standardního jídla. Nakonec byla vypočtena teoretická cena součinem
podílu denního příjmu a ceny jídla pro osobu v rozvojové zemi a průměrného denního příjmu spotřebitele v New
Yorku.
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.
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Co přinesl rok 2017 v platebním byznysu? Hlavní události
letoška podle společnosti Visa
Rok 2017 se nesl v duchu zavádění platebních inovací, prohlubování spolupráce s tradičními
partnery i navazování partnerství nových. To vše s cílem dělat platby ještě jednodušší, pohodlnější a
bezpečnější. Pojďme se podívat na několik klíčových okamžiků roku, vystihujících směr, jakým se
podle Visy svět plateb vyvíjí.
Leden 2017 - Visa se stává sponzorem evropských lídrů v profesionálním gamingu
Visa se stala sponzorem evropského progamingového týmu SK Gaming. Dohoda na následujících dvanáct měsíců
přináší světovým šampionům v počítačových hrách, jako Counter Strike, finanční podporu a další formy podpory.
Únor 2017 - Visa otevírá v Londýně své největší inovační centrum
Visa otevřela v únoru inspirativní prostor, přístupný všem odborníkům, finančním institucím, obchodníkům a
dalším partnerům. Ti tak mohou nyní v největším ze sítě inovačních center Visa spolupracovat na vývoji nových
generací platebních metod, jako je nakupování pomocí wearables a virtuální reality nebo třeba objednávání
potravin přímo přes chytrou lednici. Další inovační centra Visa sídlí například v Berlíně, Dubaji, Miami, San
Francisku, Singapuru či Tel Avivu.
Únor 2017 - Otevření platformy Visa Developer
Fintech vývojáři z celé Evropy získali tentýž měsíc možnost využívat výhod platformy Visa Developer k tvorbě
nových bezpečných možností placení. Visa tak vítá každého, kdo přijde s nápadem na nové platební řešení, a
nabízí mu možnost využít její zdroje, know-how i prostory.
Únor 2017 - Osobní auta i domácí spotřebiče jako prodejní místa
Společnosti IBM a Visa zahájily spolupráci na zavedení bezpečných plateb do zařízení připojených k internetu věcí
(IoT). Umožní tak společně bezpečné platby v jakémkoliv zařízení, ať už jde o hodinky, prsten, domácí spotřebič
nebo auto.
Březen 2017 - Děčínská bezkontaktní revoluce v dopravě
Děčín má od března vlastní bankovní kartu Visa. Jde o první projekt svého druhu v Česku. Předplacenou Chytrou
kartu DPMD lze využívat jako klasickou platební kartu a přiřadit k ní jízdné, aniž by její držitel potřeboval bankovní
účet. Projekt byl letos dokonce oceněn třetím místem v soutěži Chytrá radnice.
Duben 2017 - Visa představila v Evropě program Everywhere Initiative pro podporu startupů
Visa spustila vůbec poprvé v Evropě program Everywhere Initiative. Soutěže s cílem podpořit nápady na rozvoj
nových metod placení se zúčastnilo více než 300 fintech startupů z 19 zemí. Vítězové ve třech kategoriích si
rozdělili 100 tisíc eur, které Visa pro tyto účely věnovala.
Duben 2017 - Evropské partnerství s AirRefund
Po úspěšném pilotu rozšířila Visa partnerství s AirRefund na celou Evropu. Cestovatelé, kteří si pořídí letenky
s kartou Visa tak nyní mohou získat zpět své peníze v případě, že byl jejich let zpožděný nebo zrušený. Mohou
také zažádat o náhradu letu až s třetinovou slevou.
Květen 2017 - Ještě bezpečnější a jednodušší online platby s inovovaným Verified by Visa
Na konci května Visa přešla na novou generaci bezpečnostní platformy 3-D Secure, základního kamene služby
Verified by Visa. Služba poskytuje více nástrojů pro přizpůsobení procesu ověření transakce tak, aby bylo placení
pro zákazníky co nejjednodušší a nejrychlejší.
Červen 2017 - Visa investuje do online platební společnosti Klarna
Během června Visa oznámila uzavření dohody o investici do společnosti Klarna, nabízející mimo jiné službu
takzvaných odložených plateb. Firmy tím potvrdily společný zájem rozvíjet strategické partnerství a zrychlovat
digitální obchod ve prospěch spotřebitelů.
Červenec 2017 - Visa a Paypal rozšiřují partnerství do Evropy
Visa a PayPal rozšířily strategické partnerství do Evropy, aby urychlily přijímání bezpečných a pohodlných online
plateb, plateb v aplikacích i obchodech. Společnost PayPal se navíc v rámci své evropské bankovní licence
připojuje do sítě klientských finančních institucí Visa a bude moci vydávat Visa účty v Evropě. Spotřebitelé i firmy
tak budou moci platit prostřednictvím svého PayPal účtu kdekoliv na světě, kde je akceptována Visa.
Září 2017 - Deset let od první bezkontaktní platby v Británii
Od prvního použití bezkontaktních karet ve Spojeném království uplynulo přesně deset let. Od zavedení v září
2007 pak tímto způsobem zaplatily už dvě třetiny Britů. Světovými lídry jsou ale s 89% podílem bezkontaktních
plateb dlouhodobě Češi. Ti mohou bezkontaktně platit od roku 2011.
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NFC
Cestující v MHD v Plzni ušetří při placení aplikací v mobilu
Praha, 12. října 2017 - Cestující v plzeňské veřejné dopravě od října až do konce roku ušetří 5 korun
z každé jízdenky, pokud při placení využijí mobilní aplikace Moje
Plzeňská jízdenka a digitální peněženku Masterpass. Sleva za
jízdenku ve vnitřní zóně Plzně může činit i desítky procent a ve
vnější části města převyšovat i polovinu. Akci na podporu
zviditelnění výhod mobilního placení připravily Plzeňské městské dopravní podniky a společnost
Mastercard.
„Jsme moc rádi, že můžeme našim cestujícím nabídnout
další novinku, a to inovační způsob odbavení,“ uvedl Martin
Chval, ředitel Plzeňské karty a dodal: „Mobilní telefon je v
dnešní době nedílnou součástí našeho každodenního života.
Proto jsme ve spolupráci se společností Mastercard vyvinuli
mobilní aplikaci, kde si naši zákazníci mohou jízdenku
zakoupit jednoduše jedním kliknutím a bez dalších
poplatků.“
„Nová mobilní aplikace Moje plzeňská jízdenka usnadní život cestujícím v plzeňské dopravě.
Změní chytrý telefon na výdejní automat a umožní tak zakoupit jízdenku doslova kdykoliv a
odkudkoliv a díky integraci s mobilní peněženkou Masterpass AT CZ SK maximálně zjednoduší
proces platby. Zákazník pouze potvrdí platbu ve své Masterpass peněžence,“ řekl Richard Walitza,
ředitel pro mobilní platby a inovace Mastercard pro ČR, SR a Rakousko.
Plzeň patří v oblasti moderního a pohodlného placení
v České republice k lídrům. Platit bezkontaktně za
jízdenky ve všech vozech městské veřejné dopravy je
možné v Plzni od poloviny roku 2015. Plzeň se tehdy
stala prvním městem v České republice se 100 %
pokrytím vozového parku tímto odbavovacím
systémem. Počet transakcí platebními kartami díky
jednoduchosti a rychlosti neustále roste a opakovaně
převyšuje měsíčně stotisícovou hranici.
Masterpass je globální platební služba, která vám
umožňuje bezpečně a v pohodlí platit prostřednictvím
mobilní peněženky Masterpass™ AT CZ SK. V
současné době je služba Masterpass dostupná k
platbám online či prostřednictvím aplikací u 4500
spolupracujících obchodníků v České republice v řadě
oblastí služeb. Pomocí Masterpass je možné platit za
dopravu, palivo, vstupenky, dobíjení mobilu,
parkování, potraviny a občerstvení apod. V systému je možné registrovat karty Mastercard, Maestro i ostatní
konkurenční značky.
O společnosti Plzeňské městské dopravní podniky
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., (PMDP) jsou provozovatelem městské veřejné dopravy na území města
Plzně a jeho přilehlém okolí. Obyvatelé a návštěvníci Plzně mají k dispozici rozsáhlou síť 49 linek s délkou přes
582 kilometrů. Provoz plzeňské městské veřejné dopravy je ekologický a neustále prochází rozvojem a
modernizací. Ročně přepraví všechny trakce plzeňské MHD (tramvaje, trolejbusy a autobusy) okolo 107 milionů
cestujících. Více než 86% vozového parku je nízkopodlažních a podíl ekologických trakcí, tedy tramvají a
trolejbusů, je přes 60%.
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.
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Visa představila partnerům nejlepší projekty placení kartou ve
veřejné dopravě
Praha, 14. září V pražském Impact Hubu se konala konference společnosti Visa, zaměřená na téma plateb
bankovními kartami v prostředcích veřejné dopravy. Konference byla určena zástupcům bank, dopravních podniků
z Čech a Slovenska i operátorům. Cílem pak bylo sdílet s partnery ukázky dobré praxe a podrobnosti o dosud
spuštěných řešeních bezkontaktního placení v české dopravě.
Globální strategii Visy v této oblasti shrnul její senior manager pro dopravu z londýnské centrály, Steven
Orelowitz. Ten zdůraznil, že rozvoj akceptace platebních karet v sektoru veřejné dopravy zůstává pro Visu do
budoucnosti jednou z hlavních priorit. Tým Visa pak už nyní spolupracuje v rámci vlastních inovačních center
s řadou partnerů včetně operátorů, techniků i fintech specialistů na vytvoření co možná nejpříjemnějších zážitků
z cestování. Pozitivní zkušenost s placením kartou v dopravě podle Orelowitze může přispět i k postupnému
snižování výskytu aut ve městech a častějšímu využívání veřejné dopravy. Orelowitz v rámci své prezentace
představil několik průlomových dopravních řešení v Evropě, implementovaných za podpory Visy. Že patří Česko
mezi platební inovátory, potvrzuje, že ve výčtu nechyběly ani projekty v Ostravě nebo Děčíně.
O výjimečnosti obou projektů, podpořených Visou, svědčí i fakt, že se ostravské řešení umístilo na prvním a
děčínské na třetím místě v soutěži Chytrá radnice - konkrétně pak v kategorii Veřejná doprava. Ostravský systém
bezkontaktních plateb je dokonce historicky první svého druhu v České republice a po Londýnu druhý v Evropě.
Dosud nejkomplexnější řešení v Česku představila Visa s Dopravním podnikem Ostrava, ČSOB a dalšími partnery
v červnu minulého roku. Cestující díky němu mohou jízdenky uhradit pomocí bezkontaktní platební karty ve všech
vozidlech DPO a navíc bez tištění papírové jízdenky. Unikátní je i systém takzvaného pružného jízdného, který za
cestujícího zvolí vždy nejvýhodnější kombinaci jízdenek.
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BEZPEČNOST
Pro oblast PCI DSS se připravuje řada vzdělávacích aktivit
Praha, 10.listopadu 2017 - Výbor SBK pro oblast PCIDSS připravuje pro rok 2018 informační
kampaň a řadu vzdělávacích aktivit, se speciálním zaměřením na oblast
cestovního ruchu! Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak standard
PCI DSS upravuje zásady bezpečného nakládání s daty platebních karet
právě pro oblast cestovního ruchu, můžete kontaktovat specialisty
prostřednictvím www.pcistandard.cz
Každý den dochází k úniku dat platebních karet, především v oblasti cestovního ruchu. Jak zabezpečit všechny
oblasti vašeho podnikání, ve kterých může dojit k úniku těchto citlivých dat? Standard PCI DSS je nástrojem
prevence úniku takových dat a jeho dodržování je závazné pro všechny subjekty, která přijdou do styku
s platebními kartami, ať ve fyzické nebo elektronické podobě. Tedy, standard je závazný pro všechny subjekty,
které s daty nakládají, data přenášejí a procesují, a ukládají. Standard je aktualizován s ohledem na vývoj trhu
a technologií. Soulad se standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) vyžaduje každá
společnost, která Vám poskytuje službu akceptace platebních karet.
V minulých číslech magazínu cardmag jsme vám postupně odkrývali principy standardu PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard). Během roku 2018 vám rádi poskytneme bližší informace a odpovědi na
následující oblasti
Proč právě tento standard musím splňovat, pokud chci přijímat platební karty?
Co je obsahem standardu; přehledné představení požadavků PCI DSS
Jaké jsou požadavky kartových společností?
Jak reportovat skutečnost, že tento bezpečnostní standard splňuji?
Jaké jsou způsoby dosáhnutí souladu se standardem, které systémy a oblasti je třeba vzít v potaz?
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EXKLUZÍVNĚ
Na naší planetě cash rozhodně není mrtvá, a nejen to
Přesně před rokem představoval poslední novinky ve svém tehdejším působišti ve společnosti AEVI
resp. Diebold Nixdorf. Rok se s rokem sešel, a nyní přichází na domácí trh s konceptem, který může
vzbudit velkou pozornost. O velké změně, o hotovosti a cestě proti proudu si budeme povídat
s Miroslavem Pekárkem.
Roman Kotlán, cardmag: Jak dlouho jsi vlastně působil ve Wincor Nixdorf, resp. v AEVI?
Miroslav Pekárek: To vím přesně, bylo to na den 19 let. Je to stále těžké hodnotit co se vlastně stalo. Ale když
to řeknu stručně, po 19 letech jsem zatoužil po
razantní změně. Hlavně mne to táhlo domů a už
jsem byl tak trochu ze všeho unaven. K tomu
jsem vycítil, že je asi pravý čas to všechno
předat. Nevyhovoval mi styl nového amerického
vlastníka a nakonec převážila i touha být víc tady,
doma.
Roman Kotlán, cardmag: Ale koukám, že Ti
netrvalo dlouho, a jsi zpět …
Miroslav Pekárek: Ani já jsem to tak nečekal.
Pro mne to rozhodnutí, opustit po devatenácti
letech takovou významnou společnost jakou
Wincor Nixdorf bez pochyby je, nebylo vůbec
jednoduché. Chtěl jsem na několik měsíců úplně
vypnout, ale prakticky po 2 týdnech se mne
zmocnily takové stavy, že jsem nevydržel nic
nedělat. Jakmile ze mne odpadl balvan
odpovědnosti hned začaly přicházet myšlenky, co
by se dalo dělat.
Roman Kotlán, cardmag: Neobáváš se, že
tvůj oddechový čas byl poněkud krátký?
Miroslav Pekárek: Nebylo to zas hned tak
intenzivní. Ano, některé dny jsem do noci počítal různé modely, někdy jsem trávil před monitory počítačů skoro
18 hodin denně po několik dnů v kuse, ale zas to bylo následně vyváženo intenzivním odpočinkem na dovolené.
Ve finále jsem měl minimálně 2 měsíce, kdy jsem intenzivněji odpočíval a cestoval. Pracovně jsem se zapojoval
jen tehdy, když bylo potřeba. Především šlo o přípravy na jednání s investory. A občas jsem chodil na pohovory
pro případ, kdyby z jednotlivých obchodních úvah sešlo.
Roman Kotlán, cardmag: A zdá se, že to nakonec vyšlo …
Miroslav Pekárek: Vyšlo. Vracím se zpět ke kořenům. K něčemu, co jsem nestačil dokončit před několika lety,
když jsem odcházel takříkajíc do světa. Chci zhodnotit zkušenosti ze světa a posunout platební svět o kus dál.
Roman Kotlán, cardmag: Slyšel jsem, že se chceš významně věnovat sdílení bankomatových sítí.
Není to tak trochu proti proudu současné modní rétoriky o bezhotovostní společnosti?
Miroslav Pekárek: Ale to nám přeci bylo vždy vlastní, jít tak trochu proti proudu ! Zvlášť v této době …
Ano, jedná se o vytvoření sdílené bankomatové sítě, a je to proti proudu. Určitě z krátkodobého pohledu to tak
určitě je. Ale my se díváme dál za horizont. Především na to, co všechny změny kolem nás znamenají. Svět se
ubírá nyní směrem sdílení ekonomik, technologie napomáhají dosahovat snadněji věcí o nichž nebylo v minulosti
možné ani uvažovat. Tímto směrem se nyní ubíráme i my. Než však dosahneme pomyslně prvního horizontu je
zapotřebí celý systém a základy na novou budoucnost důkladně připravit.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš být prosím konkrétnější ?
Miroslav Pekárek: V prvé řadě chceme vytvořit vlastní síť bankomatů. To je jakýsi základ, který potřebujeme
k obslužnosti klientů, kteří stále nutně potřebují hotovost. Podle našich propočtů, i s ohledem na nutné investice,
potřebujeme cca 300 vlastních bankomatů. Činnost zahajujeme na začátku příštího roku a chceme dosáhnout
tohoto čísla v průběhu 2 - 3 let.
Roman Kotlán, cardmag: Takže návrat ke značce multiPay?
Miroslav Pekárek: Síť už jméno má a jmenuje se PlanetCash. Myslím si, že nemá cenu se vracet úplně
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k minulosti, ačkoliv pro mne osobně je to určitá nostalgie. My chceme razantně změnit dosavadní přístup
k tomuto konceptu a zároveň využíváme propojení s naší mateřskou společností Planet Cash International a
připojujeme se k dalším více jak 5.500 bankomatům již provozovaných v Polsku. Kromě vlastních bankomatů je
naším záměrem nabídnout sdílenou síť bankomatů. Plánujeme proto oslovit banky s tím, že převezmeme provoz
jejich ATM sítě, nebo jim pomůžeme přivést do ní nové klienty. Pochopitelně, když se nějaká banka rozhodne o
převzetí sítě, tak počet bankomatů výrazně skokově naroste. Cítíme, že náš celkový potenciál pro Českou
republiku může být až několik tisíc bankomatů. Dnes po sedmi letech v Polsku provozujeme 5.500 bankomatů.
Očekáváme, že u nás i díky technologickému náskoku může být rozvoj daleko rychlejší.
Roman Kotlán, cardmag: Čím chcete banky zaujmout?
Miroslav Pekárek: Bankám snížíme náklady a převezeme starost o upgrade sítě, kterou banka má. Chceme
doplnit síť i o nové recyklační bankomaty. Dnes jsou bankéři ve velkých bankách ve stresu, protože na
bankomatech prodělávají díky nízkým poplatkům a faktu, že o síť se musí starat a investovat do ní. Každá banka
dnes hledá, kde ušetřit. Malé banky naopak potřebují větší počet bankomatů pro zvýšení dostupnosti služeb pro
klienty a snížení poplatků, které hradí za své klienty u bankomatů cizích bank.
Roman Kotlán, cardmag: Myslíš, že nabízené řešení bude vyhovovat všem bankám? Velké banky
mohou být přeci jen senzitivnější ke skutečnosti, že nabízeným řešením můžete pomáhat menším
bankám k jejich dynamičtějšímu rozvoji v dané oblasti …
Miroslav Pekárek: Myslím si, že pomáháme všem. Chci, aby z provozu bankomatů se stal jakýsi základní
standard obsluhy klientů, kteří nakládají pouze s hotovostí. Svět kolem bankomatů je dnes daleko složitější, než
tomu bylo dříve. Obecně lze říci, že obměna sítě je vyžadována daleko rychleji. Není to tak, že by kvalita
hardwaru byla nízká, spíše jde o morální zastarávání, které přichází daleko rychleji. Především je to znát na
depozitních technologiích, kde je stále více zapotřebí inovovat práci s padělky a celým cash managementem.
Druhou oblastí je samotná bezpečnost, kdy hardware musí být provázaný s bezpečným softwarem. Dnes už
zloděj nejde ukrást bankomat pomocí těžké síly. I skimming je díky novým poznatkům více v pozadí. Dnes je
největším rizikem napadnutím bankomatů napojení na SW bankomatu, ať už vzdáleně po síti, tak po napojení na
řídící PC. A pro tyto případy není vždy možné bankomaty jednoduše upgradovat.
Třetím hlediskem je ochrana osobních dat klientů. Přijde doba „GDPR“, kdy nebude možné provozovat
jednoduchá CRM řešení, které dnes vidíme na jednotlivých ATM sítích. V tomto směru se můj pohled diametrálně
změnil od dob, kdy jsem propagoval PMG a vytvořil jednoho „velkého bratra“. Chci jednotlivé funkce zjednodušit
skutečně na úroveň obsluhy hotovosti a další inteligentní funkce předat chytrým způsobem jiným distribučním
kanálům, ale stále s garancí, že o tyto funkce zákazník nepřijde. Jen je nebude provádět přímo před bankomatem
na ulici. S tímto vším my počítáme ve svých business modelech a umožnujeme bance garantovat, že síť bude
vždy po dobu provozu na nejvyšší možné úrovni.
Roman Kotlán, cardmag: Oslovujete tedy všechny banky?
Miroslav Pekárek: Jsme stále na začátku vyjednávání. S oslovováním bank začínáme postupně. Určitě s
nabídkou chceme oslovit všechny banky. Počítáme s tím, že nějakou chvíli bude trvat než přijmou naši filosofii, že
je výhodnější si bankomat pronajmout a ne ho provozovat na své náklady. Počítáme s tím, že už při spuštění
bude k dispozici i síť některé partnerské banky.
Roman Kotlán, cardmag: Do jakých lokalit chcete cílit?
Miroslav Pekárek: Chceme se soustředit na lokality, kde budou chtít lidé vybírat a vkládat. Obecně jde o místa,
kde se lidé cítí bezpečně, třeba i v noci. Typicky jde třeba o vestibuly nádraží, obchodní centra, ale i centra města.
Hlavně tam, kde to bude pro klienty příjemné a kde mohou například jednoduše zaparkovat. Rozhodně ale
nebudou na místech, jako je čerpací stanice. Rovněž nebudeme dávat bankomat tam, kde by už byla naše
partnerská banka.
Roman Kotlán, cardmag: Plánujete expanzi do dalších zemí?
Miroslav Pekárek: Sít by později měla začít fungovat na Slovensku. To je můj prvořadý cíl. Pro banky, které
působí v obou zemích současně je pro nás automatické, že budeme schopni pokrýt služby i na Slovensku.
Paralelně rozjíždíme síť i v Chorvatsku a v následujících letech se budeme rozšiřovat dál. Mým nejbližším cílem
jsou Čechy a Slovensko.
Roman Kotlán, cardmag: Chápu, chtěl ses přeci jen vrátit domů ...
Miroslav Pekárek: Přesně tak! Ale především mým cílem je přesvědčit lidi, aby měli snadný přístup k hotovosti
a zároveň ji mohli snadno vkládat. A hlavně provoz sítě Planet Cash je pouze začátek!
Roman Kotlán, cardmag: Jak to myslíš?
Miroslav Pekárek: Jak jsem zmínil již na začátku, svět se mění. Chci na jednu stranu jít proti proudu, ale
zároveň naslouchám, co se děje kolem nás. To mne utvrzuje v názoru, že je teď vhodná doba, kdy je zapotřebí
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udělat změnu. Tato změna se především týká toho, jak motivovat klienta, aby víc používal například mobilní
telefony pro platby. Jak zpřístupnit například platby pomocí PSD2.0 do normálního běžného života, jak pracovat
s elektronickou měnou. V tom jsou mé největší vize a cíle do budoucna. Hledám partnerství s dalšími
technologickými lídry, kteří budou schopni na českém a slovenském trhu hrát dominantní roli.
Roman Kotlán, cardmag: PSD2.0 a bankomat? Můžeš své představy trochu rozvést?
Miroslav Pekárek: Většinou, abych dnes mohl vybrat hotovost z bankomatu, musím mít vydanou kartu. Díky
PSD2 mohu přes mobilní aplikaci chtít, aby mi byla vydána hotovost i bez platební karty. Není to nic nového, naše
aplikace bude napojená na můj účet, a když zadám příkaz k výběru, tak moje banka pošle peníze na účet
bankomatu u PlanetCash a bankomat mi vydá okamžitě peníze. Nebo si výběr připravím v klidu doma a peníze mi
vydá až k němu přijdu třeba i s určitým časovým odstupem. Bude to takový „bankomat v kapse“. Aplikace bude
používat standardní PSD2.0 rozhraní. Podobně, když budu využívat tuto aplikaci, tak už v obchodě nebude
zapotřebí platební terminál. I zde bude možné platit přes toto rozhraní. Aplikace by pak měla do budoucna
nabídnout i jiné bankovní produkty. Rozhodně také chceme, aby rozhraní naší aplikace (API) bylo otevřené a
banky ji tak mohli využívat i ve svých mobilních aplikacích. Rozhodně jim nechceme bránit v přístupu do naší sítě.
My jsme technologický partner pro banky. My chceme zjednodušit bankám práci s těmito novými technologiemi a
propojit svět bezhotovostních plateb s prací s hotovostí. Ve všech mých úvahách je stále zakotveno, že hotovost
nezmizí. Ta tu bude pořád, jen se bude jinak používat a k tomu je zapotřebí přizpůsobit i svět bankovnictví a
bankomatových sítí, a o tom je PlanetCash. A to se nemusíme vracet k pohádce o planetě PaMaGar z konference
cardforum v květnu roku 2010.
Roman Kotlán, cardmag: Na to si ještě pamatuji. Takže jsi svoji planetu už našel?
Miroslav Pekárek: Vypadá to, že ano. Teď ji začnu budovat a všichni mohou být konečně reálně u toho.
cardmag l roman kotlan & miroslav pekárek l foto miroslav pekárek
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KARTY V ČÍSLECH
14 billion cards worldwide with debit leading the growth
London 8th September 2017 - The number of payment cards globally reached 14 billion in 2016 and
is predicted to rise to 17 billion by 2022, driven by further debit card issuance as the banked
population increases
Continued rapid expansion of developing markets leads to healthy growth worldwide
RBR’s recently published Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022 study reveals that the
number of payment cards worldwide increased by 8% to 14 billion in 2016. This is forecast to rise
by 22% to 17 billion by 2022, driven by an increase in bank account holding in large but developing
markets such as China and India. In China it is common for consumers to hold multiple cards for different
purposes and this will also drive growth here.
Debit card sector records fastest growth while prepaid cards enjoy mixed fortunes
According to the RBR study, debit cards are by far the most common card type, making up 71% of the worldwide
total, up from 70% in 2015. This share will rise further, mainly as a result of financial inclusion initiatives in
developing markets in Asia-Pacific, the Middle East and Africa and Latin America. In Pakistan, for example, only
13% of adults hold a bank account and a debit card will normally be the first card they will receive when they
enter the banking system. In more developed markets, growth in the number of debit cards is partly a result of
issuers targeting younger customers. In the UK, for example, issuers are offering debit cards to children as young
as 11 years old.
Number of Payment Cards Worldwide, by Type, 2016
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Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022 (RBR)

RBR’s research shows that the share of prepaid cards remained static in 2016, the expansion of this sector in
some countries being offset by a decline in others. In Vietnam, prepaid cards are gaining popularity as gift and
travel cards, as they carry low risk for issuers. In Russia, in contrast, some prepaid cards are being replaced by
alternatives such as debit cards and e-wallets. Russian regulations limit the amount held on prepaid accounts and
prohibit their use for cash withdrawals, restricting the cards’ appeal.
Credit card sector held back by regulation and greater caution from issuers
RBR’s study shows that credit cards’ share fell by two percentage points to 20% in 2016 and is set to continue to
decline. In the EU, this is partly due to the interchange fee caps, which limit the profitability for card issuers, and
have led to a fall in the number of such cards in some countries (e.g. Czechia). In the UK, meanwhile, banks are
adopting a more cautious approach to lending following a rising number of defaults on credit card bills in early
2017. The tightening of credit scoring and stricter borrowing terms have also brought about a contraction of the
South African credit card sector.
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Nevertheless, RBR has identified other markets where credit cards are faring much better. In India, for example,
confidence has returned, as issuers have better procedures, including access to a central credit bureau, allowing
improved vetting of prospective cardholders. Meanwhile, the Canadian government has policies in place to attract
new immigrants and banks are creating new credit products for this segment.
RBR’s Chris Herbert commented: “The number of payment cards issued worldwide will continue to
grow steadily as more people come into the banking system. The debit card sector will see the
strongest expansion in the coming years, in line with the rise in bank account holding. Credit cards,
in contrast, will be impacted by regulatory and economic factors in many countries.”
cardmag l © RBR 2017 rbrlondon.com
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