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EDITORIAL…  
 
 
 
 

Umělec jakého svět neviděl ... 
 
Nemusíte být odborníkem na umění ani na jeho pouliční variantu. Přesto vás nemusí nechat dílo 
s podpisem „Banksy“ v klidu. Banksy je globálním fenoménem streetartové scény posledních dvou 
dekád. Tvorba s podpisem „Banksy“ je všechno, jen ne korektní ! Karikuje, parafrázuje a relativizuje 
dění kolem nás, mnohdy s překvapivou naléhavostí či silou svého apelu dokáže vyburcovat veřejné 
mínění. 
 
Tvorba s podpisem „Banksy“ se často vymezuje k politickým, 
ekonomickým či sociálním nešvarům současné společnosti. 
Poukazuje na absurdnost směřování „moderního“ světa. 
Často poukazuje na korupci, zlo a násilí, které je mnohdy 
vládnoucí garniturou zametáno do ztracena.  
 
Banksy dokáže umně vystihnout okamžik, kdy na sebe a svou 
tvorbu upozornit. Skvěle se vydařil zatím poslední kousek 
upoutání globální pozornosti - v londýnské aukční síni 
Sotheby’s v říjnu 2018 - kdy nechal v přímém přenosu 
rozřezat své dílo „Girl with Balloon“ bezprostředně po 
vydražení, a to vše za přihlížení naprosto konsternovaných 
účastníků aukce. 
 
Co by asi vzniklo s podpisem „Banksy“ přes noc v českých 
ulicích ... ? Možná něco, co ještě svět neviděl! 
 
 
 
 
S úctou 

Roman Kotlán 
šéfredaktor cardmag.cz  
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Z ČESKA 
Twisto se mění. S plánovanou novinkou Split umožní 
rozúčtovat mezi kamarády nákup placený Twisto kartou 
 
Praha 11. října - Twisto, česká platební appka s kartou, v následujících týdnech a měsících uvede 
řadu novinek, které ještě více zjednoduší život jeho zákazníkům. Jako první ještě v letošním roce 
přijde funkce s názvem Twisto Split, která umožní rozpočítat zaplacený účet Twisto kartou – 
například za společnou večeři - mezi všechny přítomné a dát jim možnost zaplatit online bez 
hotovosti. Další klíčovou novinkou bude nástroj pro řízení osobních financí a útrat přímo v aplikaci 
Twisto a také digitalizace platebních karet. V příštím roce pak přijde prémiový hybridní účet 
spojující výhody kreditu a debetu. Cílem těchto produktových kroků je stát se nejlepší platební 
aplikací převyšující tradiční standardy. 
 

„Nové produkty, na kterých intenzivně 
pracujeme, mají za cíl ukázat, že kredit je 
nejlepším a nejbezpečnějším platebním 
nástrojem. Chceme dát světu jasně vědět, že 
kombinace kreditu s našimi službami, 
přehlednou mobilní aplikací a vychytávkami 
jako platební náramek jsou věci, které opravdu 
život zjednodušují. Split tak například řeší 
peníze mezi kamarády. Už žádná hotovost nebo 
převody z účtu na účet a promlčené dluhy. Další 
prioritou je pro nás digitalizace karet, kde 
chceme být mezi prvními, kdo tato řešení na 
náš trh přinese,“ vysvětluje Michal Šmída, 
zakladatel a CEO Twista. 

 
Split, služba pro všechny 
K využití Twisto Split stačí vlastnit Twisto kartu a mít v mobilním telefonu aplikaci této české technologické firmy. 
Po platbě Twisto kartou půjde snadno rozdělit účet mezi jednotlivé lidi, jimž se posléze na e-mail automaticky 
odešlou platební instrukce a odkaz na platební bránu, který bude možné sdílet SMS zprávou nebo skrze 
Messenger či WhatsApp. V případě, že půjde o uživatele Twisto appky, částka se po jejich potvrzení automaticky 
stáhne z jejich měsíčního limitu. Oproti konkurenčním řešením tak Twisto dává možnost takto splitnout - v řeči 
generace mileniálů - účet i mezi „netwistaře“. Twisto se navíc zapomnětlivým kamarádům automaticky taktně 
připomene.  
 
Velkým projektem pro Twisto je digitalizace 
platebních karet, tedy možnost implementovat 
platební karty do chytrých zařízení, jako jsou 
mobilní telefony nebo nositelná elektronika. Dle 
současných plánů by mělo Twisto první 
digitalizované karty představit v prvním kvartále 
příštího roku. V letošním roce se majitelé účtu 
Twisto dočkají Personal Finance Managementu, 
tedy nástroje pro efektivnější správu jejich výdajů 
a osobních financí. Twisto aplikace díky 
inteligentní kategorizaci umožní zákazníkům 
získat přehled, za co a kolik utrácí, navíc s 
možností nastavování limitů, které je upozorní, že 
by měli přestat utrácet. 
 
Více o Twisto 
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto účtu 
mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich vyfocením v mobilní 
aplikaci a kdekoliv jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební náramek. Navíc s nejvýhodnějším 
kurzem pro platby v zahraničí. Všechny nákupy Twisto agreguje v přehledné mobilní aplikaci a zákazník je 
pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Více informací na www.twisto.cz 
 
cardmag l twisto  
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Nové technologie Mastercard umí pomáhat Zoo Praha 
získala půl miliónu korun na ohrožené druhy 
 
Praha 23. října - Unikátní platební kiosky významně pomáhají v pražské zoo. 
Pomocí dotykových obrazovek s integrovanou platební funkcí, které zavedla zoo 
ve spolupráci se společností Mastercard jako první na světě, bylo za první rok 
provozu vybráno 500 tisíc korun. Peníze směřují na záchranu čtyř ohrožených 
druhů, jmenovitě koně Převalského, gorily nížinné, gaviála indického a laoše.  
 
„Podpořit tak krásné projekty je velká radost. Navíc když se u toho využijí 

moderní technologie. Vybraný půlmilion potvrzuje zájem lidí 
pomoci, ale také zájem o moderní technologie bezkontaktních 
plateb nebo digitální platby Masterpass. Zatímco hlavní sezóna 
v Zoo se chýlí ke svému závěru, sbírka nekončí a návštěvníci 
budou moci přispívat i nadále,“ uvedl generální ředitel společnosti 

Mastercard za Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš. 
 
Největší část peněz lidé věnovali na chov gorily 
nížinné, ale ani gaviál indický, kůň Převalského nebo 
laoš nepřišli zkrátka.  
 
Dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí 
byly do Zoo Praha instalovány ve spolupráci se 
společnostmi Mastercard a Ingenico v létě 2017. 
Jsou umístěny na pěti stanovištích v areálu a 
návštěvníci si sami mohou zvolit, na který projekt 
jejich příspěvek poputuje. Platbu lze provést dvěma 
způsoby, a to bezkontaktně platební kartou po 
přiložení ke čtečce nebo pomocí služby Masterpass 
při naskenování QR kódu. Oba způsoby platby jsou 
jednoduché, bezpečné a pohodlné. Projekt kiosků 
rovněž v roce 2017 získal cenu Divoký Richard, 
kterou Zoo Praha každoročně odměňuje nejzajímavější projekty v oblasti podpory. 
 
Další platební inovací podporovanou společností Mastercard je možnost nákupu vstupenek on-line do zoo přímo 
z pohodlí domova na webu https://vstupenka.zoopraha.cz/. Vyhnout se frontám lze při objednání a 
zaplacení platební kartou Mastercard nebo službou Masterpass. Další výhodou je, že platnost vstupenek je šest 
měsíců od okamžiku zakoupení.  
 
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 bizon & rose 
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Držitelé karet Visa od Moneta Money Bank  
mohou nyní v Česku platit chytrými hodinkami Garmin a Fitbit 
 
Praha - 4. září 2018 - Uživatelé hodinek Garmin a Fitbit s podporou technologií Garmin Pay™ a Fitbit 
Pay™ si nyní mohou na svá zařízení nahrát platební kartu Visa vydanou MONETA Money Bank a 
využívat hodinky k rychlému, jednoduchému a bezpečnému placení u všech obchodníků 
s bezkontaktním terminálem. 

„Uvedení plateb chytrými hodinkami Garmin a Fitbit na českém trhu vnímáme jako další důležitý 
krok, umožňující spotřebitelům platit způsobem, který vyhovuje jejich životnímu stylu. Češi patří 
mezi největší fanoušky platebních inovací na světě. Bezkontaktně platíme 91% všech transakcí, což 
nás staví globálně na druhé místo. Očekáváme, že platby chytrými hodinkami, telefony a dalšími 
zařízeními se stanou pro Čechy už brzy úplně stejnou samozřejmostí jako běžné platby debetní 
nebo kreditní kartou,“ řekl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku. 
 

„V souladu s naší pozicí digitálního lídra na českém bankovním trhu přinášíme našim klientům další 
významnou technologickou inovaci. S touto novinkou rozšiřujeme naši nabídku bezkontaktních 
plateb a cílíme především na klienty s aktivním životním stylem,“ doplnil Jan Hruška, Senior manažer 
pro platební karty MONETA Money Bank. 
 

Budoucnost patří digitálním platbám 
Podle výzkumu Visa Digital Study z loňského roku používá mobily, tablety a nositelnou elektroniku k placení už 
nyní 40% českých spotřebitelů. Díky spuštění Garmin, Fitbit či Google Pay a dalších možností pohodlného 
bezhotovostního placení by pak mělo toto číslo výrazně narůstat. „Podíl digitálních (e-commerce) plateb 
roste pětkrát rychleji než v případě fyzických plateb kartou u obchodníků. Odhadujeme, že do roku 
2020 bude na světě přes 20 miliard připojených zařízení, umožňujících provádění plateb. To by mělo 
vést i v Česku až k desetinásobnému rozšíření akceptační sítě,“ řekl Gajdoš. 
 

Maximální zabezpečení transakcí 
Samotná transakce pak probíhá takřka totožně jako v případě klasické bezkontaktní platby. Chytré hodinky stačí 
odemknout PIN kódem a přiložit je k platebnímu terminálu. Služby Garmin Pay™ a Fitbit Pay™ využívají 
bezkontaktní technologii Visa a novou generaci tokenizace, která významně zvyšuje bezpečnost dat z platebních 
karet. Tokenizace je nová technologie zabezpečení, jež nahrazuje citlivé informace z platebních karet, například 
šestnáctimístné číslo účtu, datum platnosti a bezpečnostní kód, jedinečným digitálním identifikátorem (tokenem), 
který lze následně použít ke zpracování platby, aniž by bylo nutné odkrýt výše uvedené detailní informace o účtu. 
 

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 @VisaNewsEurope. 
 
cardmag l grayling 
 
Podporované modely Garmin: řada Vívoactive 3, řada Forerunner 645, řada Fenix 5 Plus, řada D2  
Podporované modely Fitbit: Fitbit Ionic™, Fitbit Versa™, brzy také chytrý náramek Fitbit Charge 3 Special Edition, který zamíří 
na český trh v průběhu října  
 

2018Visa Digital Study, 2017 (https://www.visa.cz/o-nas/tisk-media/mobilni-penize-se-dostavaji-do-popredi-67-
percent-cechu-pouziva-sve-telefony-k-online-bankovnictvi-a-kazdodennim-platbam-2161169?returnUrl=/o-
nas/tisk-media/listing?tag= 

 

  Čeští spotřebitelé mohou ode dneška platit v obchodech pomocí chytrých hodinek Garmin a Fitbit 
  
  Služby Garmin Pay™ a Fitbit Pay™ začala jako první banka v ČR podporovat MONETA Money Bank 
 
  Podíl digitálních plateb roste podle Visy pětkrát rychleji než „fyzické“ platby kartou 
 
  Mobily, tablety a nositelnou elektroniku používá k placení už nyní 40% českých spotřebitelů 
 
  Díky rozvoji digitálních plateb očekává Visa do roku 2020 desetinásobný rozvoj akceptační sítě  
  a stejný nárůst počtu zařízení, umožňujících mobilní platby. 
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ZE SLOVENSKA 
Hotovosť stráca dominanciu. Slováci siahajú po platobných 
kartách čoraz viac aj pri menších nákupoch 
 
Aktuálne je na Slovensku v obehu približne 5,2 milióna kariet, z toho až 92 percent je 
bezkontaktných. Rozvoj nastal aj vďaka internetu. 
 
Bratislava, 21. august 2018 - Ešte pred desiatimi rokmi bolo na Slovensku zvykom platiť za menšie 
nákupy prevažne hotovosťou, dnes to už neplatí. Slováci totiž využívajú platobné karty čoraz viac aj 
pri menších platbách. Kým v roku 2008bola priemerná suma nákupu zaplateného kartou 45 eur, 
v súčasnosti je to zhruba o 20 eur menej.  
 
„K nárastu platenia kartami prispelo najmä to, že až 92 percent kariet vydaných na Slovensku je 
bezkontaktných. Vďaka tomu, že je možné kartou platiť bezkontaktne, a teda aj bezpečne a rýchlo, 
si ľudia zvykli platiť menšie sumy a zároveň platia kartami oveľa častejšie,“ vyhlásila Marcela 
Králová, podpredseda Združenia pre bankové karty. 
 
Platobné karty zaznamenali svoj boom aj vďaka internetu. Platí, že čím je viac e-shopov a nových možností 
nákupu na internete, tým viac platieb kartami evidujeme. Platba kartou má v porovnaní s hotovosťou aj 
podstatne viac výhod. Okrem toho, že platenie kartou je bezpečné a rýchle, práve karta nás ochráni pred 
neserióznymi obchodníkmi, ktorí napríklad namiesto značkovej veci pošlú fejk. „A napríklad aj takúto situáciu 
môže zákazník po neúspešnej reklamácii u obchodníka reklamovať vo svojej banke, ak zaplatil kartou,“ objasňuje 
Marcela Králová. 
 
Eliminácia šedej ekonomiky 
 
V súčasnosti je na Slovensku v obehu približne 5,2 milióna platobných kariet. To, že ľudia využívajú pri platení za 
nákup karty, je plusom aj pre krajinu. Pre ekonomiku každého štátu je totiž podstatný výber daní. Pokiaľ však 
platby prebiehajú v hotovosti, bez bločkov a potvrdení, štát môže prichádzať o peniaze, nakoľko obchodníci 
nemusia príjmy priznať. Významnou výhodou bezhotovostného platenia pre štát je aj menšie množstvo hotovosti 
v obehu. „Len vďaka platobným kartám sa na Slovensku zaplatí ročne bezhotovostne niekoľko 
miliárd eur,“ vraví Marcela Králová. Ako ďalej zdôrazňuje, dôležitá je aj otázka bezpečnosti. „Čím viac 
hotovosti je v prevádzkach, a aj u ľudí, tým viac stúpa riziko možných krádeží a zvyšujú sa náklady na prevoz i 
spracovanie hotovosti.“ 
 
História platobných kariet 
 
Platobné karty mali na bezhotovostný platobný styk zásadný vplyv. Písal sa rok 1988, keď Živnostenská banka 
vydala v bývalej ČSFR prvú platobnú kartu. Tá bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. Od polovice roku 1989 
vydávala Česká štátna sporiteľňa svojim klientom k sporožírovým účtom karty na výber hotovosti z bankomatov. 
Postupne začali naše banky spolupracovať so spoločnosťami Mastercard a Visa a karty vydávané na Slovensku 
tak začali byť univerzálne použiteľné doma aj v zahraničí. Avšak, vôbec prvá platobná karta bola vydaná 
v Spojených štátoch už v roku 1914, bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať 
a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Prvé univerzálne použiteľné platobné karty vznikali potom až v 50-
tych rokoch a postupne došlo k ich zásadnému rozšíreniu. 
 
Platobné karty prešli zaujímavým vývojom, keď vznikli postupne jednotlivé druhy kariet (charge, kreditné, 
debetné, predplatené), rozširovali sa spôsoby ich použitia od obchodníkov, cez bankomaty až po internet 
a mobily. Aj technológia na kartách sa postupne vyvíjala - napríklad keď sa na karty s magnetickým prúžkom 
začal dávať čip s anténou, bolo možné cez NFC začať platiť bezkontaktne.    
 
Platobné karty vs. hotovosť 
 
* Platba kartou je rýchlejšia a jednoduchšia 
* Bezpečnosť: pri bezhotovostnom platobnom styku sa eliminujú straty, zničenie či znehodnotenie peňazí, alebo aj lúpeže 
* Možnosti reklamácie: ak sa nám nepodarilo vec úspešne reklamovať u obchodníka, môžeme tak urobiť vo svojej banke 
* Prehľad vo financiách: pri hotovosti je ťažšie odsledovať, za čo míňame, každý držiteľ karty má prístup k prehľadu transakcií,                           
   takže môže sledovať všetky pohyby na svojom účte 
* Úspora nákladov: je spojená so spracovaním hotovosti, pri bezhotovostných platbách odpadáva manipulácia s peniazmi 
 
cardmag l zbk.sk 
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strana 23 je určena pro volnou tvorbu - bez cenzury 

Banksy Painting Self-Destructs After Selling for $1.4 M. at Sotheby’s London 
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Netcetera covers the entire Alpine region 

Market leader in payment security opens new office in Vienna 
 
Vienna, 30 August 2018 - The Swiss software company Netcetera, with 13 locations in Europe and 
the Middle East, is opening a branch office in Vienna on 30 August. For the market leader in 
payment security, Vienna is a key location in its expansion strategy as Austria is the financial and 
trading center and hub for Eastern Europe. Last year only, Netcetera acquired the Austrian company 
Nexperts.  
 
For Andrej Vckovski, CEO of the Netcetera Group, Vienna as Austria's financial and trading center is not only an 
important market, but also the hub of an area of about nine million people in Austria, encompassing also the 
Czech Republic, Slovakia and Hungary. Quoting Vckovski: "With the location Vienna we strengthen our 
presence in Austria. In addition, we are setting an exclamation point to the expansion of our 
international team and to serving other markets internationally with our trend-setting products and 
individual software, especially in the areas of banking, payment and security". With its three locations 
Linz, Hagenberg and Vienna, Netcetera has taken the decisive step to expand its market position as a leading 
player in payment transactions in Austria and Eastern Europe. 
 
Christina Reinbacher, Head of the Swiss Business Hub Austria in Vienna, underlines the cross-national 
significance in her opening speech: "We welcome and encourage the influx of innovative companies like 
Netcetera. They are essential for securing the region's economic viability and future." 
At the forefront of digital evolution 
 
Netcetera is one of the pioneers of digital development and supports its customers worldwide with individual 
software and products. The company accompanies the entire life cycle of an IT system from strategy to 
implementation and operation. Already a leader in securing e-commerce payments and mobile contactless 
payments, the Swiss software company now also brings solutions for digitization in banking, insurance, media, 
healthcare and transportation to Austria and Eastern Europe. 
 
Netcetera sees its entrepreneurial mission in reducing the complexity in handling computers and at the same time 
making the digital world as simple and secure as possible. The service portfolio therefore includes digital payment 
apps, wallets, mobile banking, security solutions for e-commerce payments, blockchain, machine learning, 
conversational interfaces and augmented reality. As part of its 3-D Secure Services for secure online transactions, 
the company currently processes around 25 million cards with over 100 million transactions per year. Netcetera 
sees great growth potential especially in the areas of digital wallets and security for digital payments. 
 
In addition, the next big Netcetera events are coming up: On 27 - 29 September 2018, the annual  Netcetera 
Innovation Summit will take place in Bernried near Munich, at which industry experts will present and discuss 
current trends in the areas of mobile and instant payment, wallet concepts for retail and security solutions. 
Further opportunities for personal exchange with Netcetera are offered at the Jazoon Tech Days from 6 to 7 
September in Berne and at the Swiss Payment Forum from 5 to 6 November in Zurich. 
 
cardmag l netcetera.com 
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Letiště Václava Havla Praha má prvního robota 
 
Master Pepper cestující nejen baví, ale také poskytuje informace 
 
Praha, 26. října 2018 - Společnosti Letiště Praha a Mastercard dnes společně uvedly do provozu 
prvního robota ve službách českého letiště. Robot Master Pepper umístěný přímo na Terminálu 2 za 
bezpečnostní kontrolou cestující pobaví, poskytne jim základní informace a zprostředkuje 
jedinečný zážitek. Projekt robota je součástí technologického rozvoje Letiště Václava Havla Praha 
v oblasti zákaznické zkušenosti. Cestujícím bude k dispozici denně od 7:00 do 22:00 hodin. Projekt 
Letiště Praha a Mastercard je výsledkem dlouholetého partnerství obou společností a čerpá i ze 
zahraničních zkušeností Mastercard s tímto robotem. 

S robotem Masterem Pepperem mohou cestující vést interakci v angličtině nebo češtině.  
Na přímo kladené dotazy rozumí a odpovídá v anglickém jazyce. Prostřednictvím dotykového tabletu, který je 
součástí hardwarového vybavení robota, odpovídá a reaguje v českém jazyce. Master Pepper ovládá také 
autentické pohyby, díky kterým baví cestující a stává se jedinečným zážitkem při čekání na let. Skrz své 
funkcionality funguje nejen jako zdroj informací, ale především jako prostředek zábavy a zážitků.  
 
„Letiště Praha disponuje dlouhodobými rozvojovými plány. Při jejich tvorbě a realizaci se díváme do 
vzdálenější budoucnosti tak, aby všechny projekty, které postupně budou vznikat, měly potenciál 
efektivně fungovat i v horizontu několika desítek let. Z toho důvodu sledujeme také  trendy 
v oblasti moderních technologií, které vyhodnocujeme a následně zavádíme do provozu. 
Technologický rozvoj letiště potom směřujeme do pěti oblastí. Těmi jsou bezpečnost budoucnosti, 
mobilita budoucnosti, pohodlná cesta letištěm, virtuální nakupování a zákaznická zkušenost. Robot 
Master Pepper je příkladem technologického rozvoje letiště právě v oblasti zákaznické zkušenosti,“ 
říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.  
 
„Máme mnohé společné. Jsme globální inovativní technologická společnost, stejně jako výrobce 
robota Master Pepper, a provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, což je důležité i pro 
leteckou dopravu. A stejně jako Master Pepper zprostředkováváme lidem jedinečné zážitky - 
v našem případě v nabídce našich programů k platebním kartám Priceless Specials a Priceless 
Cities. Mastercard představil první komerční aplikaci pro Mastera Peppera již v roce 2016 v Asii,“ 
uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel pro ČR, Slovensko a Rakousko. 
 
 

MARKETING 
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S cílem realizovat svůj technologický rozvoj otevřelo Letiště Praha iniciativu PRGAirportLab, která má za úkol 
monitorovat trendy ve vývoji nových technologií s ohledem na rozvoj letiště, analyzovat jejich využití v letecké 
dopravě a vybrané projekty realizovat. Příkladem takových technologií může být například biometrie, virtuální 
realita, smart parkování, virtuální taxi, hologramy či právě roboti.   

 
Master Papper se nachází v prostorách prstu D Terminálu 2. Nasměruje cestující k nejbližší informační přepážce, 
dětské místnosti nebo ke konkrétnímu odletovému gatu. Cestujícím na vyžádání zatančí nebo si s nimi ochotně 
pořídí selfie. Zároveň poskytne informace o Letišti Praha nebo o službách společnosti Mastercard. 
Robot Master Pepper byl vyroben francouzskou společností Aldebaran ve spolupráci s japonskou společností 
SoftBank Robotics. Je 120 centimetrů vysoký, váží 28 kilo a po nabití vydrží v provozu až 12 hodin. Bezpečnost 
robota na místě budou zajištovat informační pracovníci v terénu Letiště Praha.  
 
Master Pepper disponuje několika zařízeními, které zajišťují jeho funkcionality, včetně pohybu a hlasové 
interakce. Na hlavě má čtyři mikrofony, tři kamery a 3D hloubkovou čtečku. V jeho trupu se nachází gyroskop. 
Dotykové senzory jsou umístěny na hlavě a rukou. Na spodní části těla jsou dva sonary, šest laserů, tři 
nárazníkové senzory a další gyroskop. 
 
cardmag l bison & rose l foto bison & rose 
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Netcetera is Mastercard Platinum Partner 
 

ToPay product family delivers digital payment solutions for all areas of application 
 

In June 2018, the payment specialist Netcetera has achieved Platinum Partner status in the Mastercard Engage 
Directory, the highest status to date only awarded to a few companies globally. These selected Mastercard partners 
offer a comprehensive product portfolio in the area of digital wallets. This includes the connection to MDES and 
Masterpass as well as the support of mobile contactless payment. 
 

The Mastercard Engage Directory for Digital Wallets lists Mastercard partners with digital wallet solutions that help 
Mastercard customers digitize their card portfolios more easily and quickly, enable mobile payments and roll out their 
Masterpass-compatible digital wallets. Card issuers and banks will find further information on the services of digital 
providers in the area of digital wallet solutions. Netcetera is one of only seven Platinum Partners worldwide as of June 
2018. The software company operates a direct connection to the corresponding Mastercard digital platforms, making 
it one of the few providers offering Mastercard customers comprehensive options for digital payment services and 
solutions. 
 

"We are proud to be a Platinum Partner in the Mastercard Engage - Directory for Digital Wallets," says 
Kurt Schmid, Netcetera's Managing Director Digital Payments, "Our ToPay Digital Payment Service Hub is the 
key to digital payment in the Mastercard environment. Our product portfolio provides access to secure 
mobile payment through seamless integration with MDES and Masterpass." 
"We are very glad to welcome Netcerera as our newest Platinum Partner and see Netcetera as a very 
innovative partner for Mastercard issuing financial institutions using our digital solutions," says 
Christophe Zehnacker, Head of Strategic Digital Partnerships at Mastercard. 
 

Payment solutions for every situation 
As a Platinum Partner, Netcetera brings comprehensive expertise for digital payment, combined with tokenization for 
wallets, to the table. The company also offers Masterpass connection, contactless payment products, and 3-D Secure 
Services. 
 

Netcetera offers innovative digital payment solutions with a strong focus on convenience, security and mobile use. 
More than 1,000 banking institutions and payment card issuers rely on their high-quality products for 3-D Secure, 
mobile contactless payment, digital wallets, risk-based and user-friendly authentication, or digital banking apps for 
optimized banking. The company operates 24/7 PCI-certified digital payment services for all major card networks and 
over 25 million cards. 
 
cardmag l netcetera.com 
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Global Payments Europe podporuje své klienty 
v připravenosti na nové autentizační standardy 
 
Od září 2019 provází evropský nejen e-commerce trh  řada změn, které budou mít významný dopad na způsob 
použití autentizačních scénářů a výrazně tak přispějí ke zlepšení uživatelského pohodlí i vyšší bezpečnosti 
autentizačních transakcí. Připravili jsme pro vás přehled toho nejvýznamnějšího, co pro naše klienty v roce 2019 
připravujeme. 
 

Mobilní autentizační řešení 
 

Jako součást úsilí o poskytnutí inovativního řešení v oblasti autentizace e-commerce transakcí nabízíme 
implementaci řešení poskytující autentizaci s využitím mobilního zařízení. Řešení je dodáváno jako SDK, které 
může banka zaintegrovat do své mobilní aplikace, 
nebo jako samostatná  white-labeled aplikace 
customizovaná podle požadavků banky. Toto řešení 
umožní klientům vyšší komfort a bezpečnost 
autentizace jejich transakcí a současně přispěje k 
zajištění souladu s požadavky standardů RTS a 
Mastercard ID Check. 
 

RTS standard v oblasti Strong Customer 
Authentication 
 

V oblasti evropských standardů v návaznosti na 
direktivu PSD2 a RTS standardu pro silnou autentizaci 
(SCA) nás čeká implementace 2. faktoru do 
stávajícího autentizačního procesu založené primárně 
na OTP SMS. Pro naše klienty připravujeme potřebné 
rozšíření implementující e-commerce PIN (e-PIN) jako dodatečného faktoru znalosti. Toto komplexní řešení zajistí 
issuerům a také jejich klientům bez mobilní aplikace dosažení souladu s RTS standardem. Součástí řešení je nejen 
zajištění souladu samotné autentizace, ale také implementace potřebných změn do všech souvisejících procesů 
pokrývajících generování, distribuci a případnou změnu e-PIN. Klienti GPE tímto mají zcela zajištěnu komplexní 
službu včetně integrace do potřebných souvisejících systémů. 
 

GPE bude rovněž podporovat možné výjimky ze silné autentizace definované v RTS: 
 

Transakce s nízkou hodnotou (RTS Article 16: low-value transactions) 
White-listing důvěryhodných obchodníků (RTS Article 13: Trusted Beneficiaries, Merchant White 
Listing) 
Transakční risková analýza (RTS Article 18: Transaction Risk Analysis (TRA)) 
Opakované transakce (RTS Aricle 14: Recurring payments) 
Doprava a parkování (RTS Article 12: Transport and parking) 
 

EMV 3D Secure 
 

Standard z dílny EMVCo pojmenovaný EMV 3D Secure, označující novou verzi protokolu 3D Secure 2.x, bude na 
straně GPE pro stávající klienty implementován v první polovině roku 2019 a současně bude již implementován 
pro všechny nové klienty. EMV 3DS přináší významné změny umožňující nové autentizační funkcionality, 
především se jedná o: 
 

Rozšíření sady polí dostupných v autentizačním requestu, které bude možné využít pro  
vytváření risk-based pravidel a podporu TRA (transakční analýzy) podle RTS 
Podpora potřebných  scénářů s využitím mobilních zařízení 
Možnost využití friction-less flow pro transakce s nízkým rizikem 
 

Mastercard Indentity Check Program 
 

Od září 2019 bude v platnosti také nový autentizační program Mastercardu, navazující a rozšiřující stávající 
program SecureCode a definující nové požadavky na zajištění autentizace a souvisejících systémů. Podle tohoto 
programu musí mj. issuer nabídnout svým klientům některou z modalit biometrické autentizace. Očekáváme, že 
většina institucí tento požadavek zajistí pomocí rozšíření funkcí své mobilní aplikace s využitím integrovaných 
biometrických senzorů. GPE nabízí tuto funkcionalitu jako SDK integrovatelné do mobilní aplikace nebo 
samostatné aplikace customizovatelné podle požadavků banky. 

cardmag l Global Payments Europe l foto Global Payments Europe 
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Valina, revoluční terminál s dotykovou 
obrazovkou  
 
Praha, říjen 2018 - Worldline a KB SmartPay letos na českém trhu představily unikátní terminál 
VALINA pro samoobslužná platební řešení, jako jsou prodejní automaty, kiosky, parkování a další 
oblasti. Terminál funguje na platformě Androidu a je zcela revoluční tím, že zákazníkovi umožňuje 
nejen zaplatit, ale zároveň ještě předtím i vybrat produkty, které si koupí. To všechno 
prostřednictvím jedné obrazovky, která je zároveň terminálem, a může tak být integrovaná 
například do automatu.  
 
Terminál umí plně nahradit obrazovku samoobslužného zařízení pro výběr produktu a další interakci se 
samoobslužným automatem i případnou klávesnici a vstup na kartu, což ušetří náklady, snižuje požadavky na 
prostor v zařízení a zjednoduší integraci. Kromě toho z dlouhodobého hlediska šetří náklady na energie a servis 
zařízení. Kompletní integrace terminálu je velice jednoduchá díky standardu EVA a s 3,5palcovým displejem 
umožňuje výrazně zmenšit celé zařízení. Je tak ideálním řešením pro kiosky, prodejní či parkovací automaty, 
čerpací stanice a další bezobslužné formy prodeje. 
 
Terminál Valina se může pochlubit barevným dotykovým displejem, PCI PTS 4x certifikací a je vysoce odolný proti 
vodě, prachu i poškození, což potvrzuje certifikace IK 09 a IP 65. Vysokou míru zabezpečení procesoru zajišťuje 
ARM TrustZone. Terminál je určený pro venkovní i vnitřní použití.  
  
Placení bude zábava 
VALINA podporuje všechny typy elektronických plateb – bezkontaktní 
karty, čipové karty, karty s magnetickým proužkem, i platbu přes 
mobilní telefony. Nechybí ani doplňkové služby, jako je NFC, couponing 
či virtuální peněženka. Terminál VALINA je tak bezobslužným 
terminálem budoucnosti a je připraven na další inovace. Omezení 
hotovosti je zároveň bezpečnější jak pro zákazníky, tak pro vaši 
prodejnu, která se díky chytrým terminálům stane pro zloděje naprosto 
nezajímavou. Zato zákazníky bude placení bavit. Na displeji se mohou 
zobrazovat kromě výběru produktů a pokynů k platbě i vaše reklamní 
sdělení nebo praktické informace k vašim službám.  
 
A co je nejlepší, VALINA vám pomůže ještě lépe poznat vaše zákazníky 
a jejich chování. Dá vám zpětnou vazbu podle širokého rozsahu kritérií. 
Toho pak můžete využít například při aplikaci věrnostních programů - 
terminál rozpozná pravidelného zákazníka a automaticky mu nabídne 
odměnu.  
 
Bezobslužný terminál VALINA je na českém trhu unikát. Jestli 
uvažujete, jak zefektivnit váš provoz, stačí kontaktovat KB SmartPay… 
Co za to? Můžete s námi probrat veškeré možnosti a nechat si připravit řešení na míru vašemu businessu. 
 
cardmag l KB SmartPay 
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IDEMIA and JCB partner to launch Google Pay in Japan  
 
IDEMIA, the global leader in Augmented Identity, today announces its partnership with JCB, the only international 
payment brand based in Japan, to launch Google Pay in Japan.  
 
10/09/2018 - Users will be able to make contactless mobile payments in store using their JCB 
branded credit, debit, and prepaid cards enrolled in their Google Pay, at places such as convenience 
stores, supermarkets, drug stores and other shops where QUICPay is accepted. 
 
To enable Google Pay for JCB cardholders, JCB leverages an 
agnostic and scalable payment card tokenization and digitization 
infrastructure, the JCB Tokenization Platform (JTP). It relies on 
IDEMIA’s field-proven digital payment solution. It allows not 
only JCB, but also its issuing and processing partners to 
integrate with Google Pay and offer real-time enrolment, 
provisioning and tokenization capabilities. Users in Japan can, 
therefore, add their JCB cards in the Google Pay app on their 
Osaifu Keitai-compatible phones equipped with Android 5.0 or 
higher version. “We are delighted to be able to provide our 
customers with the ability to use Google Pay by 
leveraging QUICPay’s wide acceptance network in 
Japan. We believe the service will enhance the 
convenience and experience for JCB card members with 
the simple and intuitive user interface. JTP plays an 
integral part for making this happen, and we are proud 
to have worked with IDEMIA, who has a proven track 
record in this area, in order to add the Google Pay 
capability to the platform.” Masaki Yokawa, Executive Vice-President for Brand Business at JCB 
 
“We are proud to have worked together with JCB in the deployment of Google Pay in Japan. This 
represents another milestone in our long-term partnership. IDEMIA is the mobile payment 
enablement partner of choice for JCB, by offering IDEMIA’s field-proven Digital Enablement 
Platform. IDEMIA’s technology and services are deployed at scale with tens of millions of cards 
digitized so far across the world.” Nobuyoshi NEZU, Representative director at IDEMIA Japan 
 
About IDEMIA  
 
OT-Morpho is now IDEMIA, the global leader in Augmented Identity for an increasingly digital world, with the 
ambition to empower citizens and consumers alike to interact, pay, connect, travel and vote in ways that are now 
possible in a connected environment.Securing our identity has become mission critical in the world we live in 
today. By standing for Augmented Identity, we reinvent the way we think, produce, use and protect this asset, 
whether for individuals or for objects. We ensure privacy and trust as well as guarantee secure, authenticated 
and verifiable transactions for international clients from Financial, Telecom, Identity, Public Security and IoT 
sectors. OT (Oberthur Technologies) and Safran Identity & Security (Morpho) have joined forces to form IDEMIA. 
With close to $3 billion in revenues and 14,000 employees around the world, IDEMIA serves clients in 180 
countries. For more information, visit www.idemia.com / Follow @IdemiaGroup on Twitter 
 
About JCB 
 
JCB is a major global payment brand and a leading payment card issuer and acquirer in Japan. JCB launched its 
card business in Japan in 1961 and began expanding worldwide in 1981. As part of its international growth 
strategy, JCB has formed alliances with hundreds of leading banks and financial institutions globally to increase 
merchant coverage and card member base. As a comprehensive payment solution provider, JCB commits to 
provide responsive and high-quality service and products to all customers worldwide. For more information, 
please visit: www.global.jcb/en/ 
 
cardmag l idemia.com l foto idemia.com 
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Aplikaci PID Lítačka podpoří online kampaň 
Mastercard pátky 5 Kč zpátky 
 
Praha 3. října - Společnost Mastercard začala od 28. září jednou týdně vracet zpět pětikorunu 
každému, kdo si v mobilní aplikaci PID Lítačka koupí její platební kartou jednorázové jízdné na 
cestu po Praze a Středočeském kraji. Onlinovou marketingovou kampaň s heslem Mastercard pátky 
5 Kč zpátky, zaměřenou zejména na pravidelné cestující a turistické návštěvníky hlavního města, 
připravila firma Mastercard společně s ČSOB a městskou společností Operátor ICT. 
 
S kampaní se budou cestující potkávat průběžně až do konce letošního roku. Kampaň bude probíhat převážně 
v online prostředí z důvodu jednoduchého vstupu na App Store nebo Google Play, kde je možné si praktickou 
aplikaci stáhnout.  
 
„Kampaní Mastercard pátky 5 Kč zpátky chceme podpořit spuštění aplikace PID Lítačka a upozornit 
na řadu výhod s ní spojených. Aplikace, kterou mimochodem pravidelně využívám, automaticky 
nabídne nejvýhodnější jízdné, takže držitel debetní nebo kreditní karty Mastercard a uživatel 
aplikace má vedle slevy i jistotu nejvýhodnějšího tarifu. Skvělým nástrojem je nákup jízdenek 
dopředu, které si mohou cestující kdykoliv aktivovat před jízdou v MHD. Aplikace funguje 
jednoduše, je přehledná, uživatelsky přívětivá a především bezpečná,“ uvedl generální ředitel 
společnosti Mastercard za Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš. 
 
„Těší nás, že kampaň Mastercard umožní rozšířit mezi cestující naši uživatelsky přívětivou aplikaci 
PID Lítačka.  V současné době lze prostřednictvím aplikace vyhledat spojení a zakoupit pouze 
krátkodobé jízdenky, ale intenzivně pracujeme na rozvoji aplikace tak, aby od začátku příštího roku 
mohli cestující přes aplikaci PID Lítačka kupovat i dlouhodobé časové kupóny a mohli se tak v MHD 
prokazovat pouze mobilním telefonem. Jsem přesvědčen, že mobilní aplikace PID Lítačka usnadní 
každodenní cestování Pražanů a návštěvníků našeho hlavního města,“ dodal k aplikaci Michal Fišer, 
generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s., která má vývoj a správu aplikace na starosti 
 
Obyvatelé a návštěvníci Prahy a Středočeského 
kraje mohou na všech linkách Pražské integrované 
dopravy, včetně vlaků a příměstských autobusů, 
od konce srpna jednodušeji cestovat díky novému 
regionálnímu dopravnímu systému PID Lítačka. 
Společnost Mastercard byla součástí pracovní 
skupiny, která pomáhala projekt PID Lítačka 
připravovat. Součástí tohoto konceptu je také 
nová mobilní aplikace PID Lítačka, která je 
bezplatně dostupná například na App Store nebo 
na Google Play. 
 
Mobilní aplikaci PID Lítačka mohou oproti SMS 
jízdenkám využívat rovněž zahraniční návštěvníci hlavního města a Středočeského kraje. Pořadatelem online 
marketingové kampaně je firma Mastercard.  
 
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 bison & rose l foto bison & rose 
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UnionPay maintains its position as the world’s largest card scheme  
London, 26th October 2018 - Brand new research from RBR reveals that the number of payment 
cards in circulation worldwide reached 15 billion at the end of 2017, with UnionPay continuing to 
hold the largest share 

Financial inclusion initiatives drive growth in card issuing 

There were 15 billion payment cards in circulation around the world at the end of 2017, up by 6% since the end 
of 2016, according to RBR’s most recent report, Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023. As 
governments and central banks in developing markets continue to encourage financial inclusion, the number of 
cards has kept growing, providing further opportunities for card schemes.  

UnionPay’s share increases as the Chinese market continues to expand 

Growth in the Chinese card market has been strong for several years and the trend continued in 2017 which saw 
the number of cards in issue rise by 9%. The vast majority of the country’s cards are UnionPay-branded, and in 
2017 the scheme accounted for 44% of the world’s payment cards, increasing its share by one percentage point 
compared to the previous year. 

Visa (including Visa Electron, V PAY and Interlink) and Mastercard (including Maestro and Mastercard Electronic) 
account for 21% and 16% of global cards respectively; if China is excluded, Visa’s share is 36% and Mastercard’s 
27%. 

The RBR report shows that domestic schemes, usually found in the debit sector, are declining in most markets, as 
they are either dual-badged with, or replaced by, international schemes. However, they have seen something of a 
rebirth in a number of large markets in recent years. For example, India’s RuPay’s important role in a financial 
inclusion campaign has seen its share of the country’s cards rise to 49% since its launch in 2012. 

Share of Payment Cards Worldwide by Scheme, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023 (RBR) 
 

Chinese regulations will only encourage growth in UnionPay cards 

For many years, Visa and Mastercard cards in China were dual-badged with UnionPay, but a 2017 regulation 
prohibiting dual-badging means that this is no longer the case. As all Chinese cards issued for domestic use must 
be UnionPay-branded, banks are typically issuing UnionPay-only cards to replace existing dual-badged ones, while 
customers can request an international card for use abroad. RBR’s Daniel Dawson, who headed up the research 
team, said: “While some Chinese consumers and businesses will request a Visa or Mastercard card, UnionPay will 
account for the vast majority of Chinese cards for the foreseeable future. UnionPay will also aim to expand 
internationally, but Visa and Mastercard’s long history in other markets will enable them to withstand pressure 
from new competitors”. 
cardmag l © RBR  l rbrlondon.com 
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