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PLATEBNÍ SLUŽBYPROCHÁZEJÍ
INOVACEMI STÁLE RYCHLEJI
Pavel Juřík
senior business consultant

V posledních letech pozoruje‑
me zrychlení vývoje plateb‑
ních karet a dalších „plateb‑
ních nástrojů“, včetně souvi‑

sejících služeb. Na zrychleném život‑
ním cyklu platebních služeb se podí‑
lejí především technologické změny
aochotazákazníků jepřijmoutdoběž‑
néhoživota,deregulaceačástečně i re‑
gulace.

Nové technologie
Zatímco do 90. let minulého století
probíhalyzásadní technologickézmě‑
ny zhruba po 20 letech, nyní je tento
cyklus pětkrát kratší. Např. přechod
od plastové karty ke kartě s magne‑
tickým proužkem trval od roku 1958
do roku 1980. Magnetický proužek
byl vynalezen v roce 1969, meziná‑
rodní norma vyšla o čtyři roky poz‑
ději, ale z důvodů vyšších nákladů ho
MasterCard a Visa plošně zavedly až
v 80. letech. Nejdéle trvalo nahrazení
mechanických snímačů platebních
karet platebními terminály (důvody
byly z počátku náklady a nedostup‑
né nebodrahé komunikace). O téměř
stoprocentnímpoužívání platebních
terminálů tak můžeme hovořit až
po roce 2010.
Rozšíření placení kartou na inter‑

netu trvalo zhruba deset let, bezkon‑
taktním karty to v České republice
zvládly asi za pět let. Podobné to je
s přijetím chytrých telefonů nebo ta‑
bletů. Ale i v dnešní době brzdí zave‑
dení některých technických novinek
náklady. Vstup na trh je totiž vždy
spojen s poměrně vysokými inves‑
tičními náklady.
Např. čipové karty byly v roce 1998

asi osmkrát dražší než karty magne‑
tické. Jejich hlavní výhodouměla být
nezávislostnakomunikacích (off‑line
autorizace transakcí čipem v kartě),
možnost v čipu provozovat řadu apli‑
kací současněavyšší bezpečnost. Spl‑
nila se jen poslední výhoda – čip ban‑
kovních karet dosud nikdo neprolo‑
mil, a je proto nejlepší ochranouproti
padělání karty.

Adopce nových produktů
Zákazníci jsou dnes ochotnější za‑
čít používat nové služby, pokud jim
zjednoduší život, přinesou užitečné
výhody nebo sníží náklady. Placení
kartou za zboží v elektronických ob‑
chodech,bezkontaktníplatebníkarty
nebo mobilní platby jsou nejlepšími
příklady.
S novými produkty a službami jsou

ale často spojena rizika vyplývající
z nedostatečné ochrany osobních
údajů. Řada lidí je ochotna osobní
data sdílet sposkytovatelemobjedná‑
vaných služeb a automaticky „odklik‑
ne“ udělení souhlasu data používat.
Nedávné rozhodnutí Soudníhodvora
Evropskéunieve sporuklienta sFace‑

bookemrizikonedostatečnéochrany
osobních dat potvrzuje.

Deregulace i nové regulace
Směrnice EU týkající se platebních
služeb v posledních letech umožnily
do tohoto sektoru vstoupit novým
subjektůma investorům.JenČNBevi‑
duje 26 tuzemských poboček zahra‑
ničních platebních institucí a dalších
téměř 400 zahraničních, které půso‑
bení v České republice notifikovaly.
Vedle toho jsou zde registrovány dal‑
ší stovky poskytovatelů jiných druhů
platebních služeb. Konkurenci tedy
můžeme čekat velikou.
Od letošního podzimu platí v Ev‑

ropské unii snížení poplatku za po‑
užití karty (tzv. interchange fee)
z jednoho procenta z placené částky
na0,2 procentaudebetnícha0,3 pro‑
centaukreditníchkaret.Tentopopla‑
tek platí obchodník a dosud sloužil
vydavatelům karet na úhradu jejich
provozních nákladů a vývoj nových
produktů. Jenučeskýchbankpřinese
regulace výpadek příjmů v řádu mili‑
ard korun.
Bankyporoce2011 investovalymili‑

ardykorundodalší inovace –bezkon‑
taktníchkaret. Ty jsouvelmiúspěšné,
protože s nimi klienti platí mnohem
častěji, a to i velmimalé částky (např.
občerstvenívprodejníchautomatech).
Ale transakce např. v hodnotě 50 ko‑
run vygeneruje vydavateli karty ztrá‑
tu, protože poplatek za použití karty
vevýši0,05 korunyuhradí jenzlomek
nákladů.
Zaváděnínovýchproduktů jedrahé

abankámsoučasně rostenebankovní
konkurence v produktech, které jsou
zajímavé. Proto banky stojí před těž‑
kou zkouškou.

Změny na trhu budou rychlé
Jednouzhlavníchbankovních služeb
je platební styk. Je to žádaná služba,
a jak lidé platí stáleméně zboží a slu‑
žeb v hotovosti, začíná být zajímavá
i pro jiné obchodní společnosti. Pla‑
cení v obchodě se příliš nezměnilo –
zákazník musí vždy použít k placení
hotovost nebo elektronický platební
nástroj, který ho spojuje s hotovými
penězi (vlastními nebo úvěrovými),
„ležícími“ kdesi v bance nebo u ně‑
kterého z poskytovatelů platebních
služeb.
V blízké době bude důležité, čí pla‑

tební prostředek při tom zákazníci
použijí. Zda to bude mobilní plat‑
ba poskytovaná bankou, mobilním
operátoremnebofirmami jakoApple,
Facebook, Google nebo některým
z dalších nových hráčů. Apple doká‑
zal svým iPodema iTunes od základu
změnit byznysmodel a službyhudeb‑
ního průmyslu. Noví hráči chtějí to‑
též dokázat i u placení. Služby jako
ApplePay, Samsung Pay a další pro‑
dukty uvedené letos na světový trh
to potvrzují.

Pokračování na straně 2

MILNÍKY VE VÝVOJI ELEKTRONICKÝCH
PLATEBNÍCH SYSTÉMŮ

Zdroj: ČTK, Reuters, Shutterstock, archiv HN
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Inovace platebních systémů

CESTAK ÚPLNÉMUNAHRAZENÍ
HOTOVOSTI BUDE JEŠTĚDLOUHÁ

S
vět platebních karet a jejich akceptace má
odsvéhovznikuněkteréstabilní charakteris‑
tiky.Dlouhodoběseosvědčilaplocháplastová
karta jako spolehlivý nosič identity pro bez‑
pečnéarychléplatby.Tentozpůsobplacení je

zároveňuživatelskypříjemnýa jednoduchý.Nadruhé
straně se pravidelně objevují inovace, které otevírají
nové možnosti uplatnění platební karty (např. vzdá‑
lená platba bez karty), zvyšují bezpečnost (zavedení
čipových karet) nebo nabízejí vyšší komfort a zrych‑
lení plateb (bezkontaktní NFC platby). V posledních
letech počet inovací v oblasti plateb výrazně vzrůstá.
Objevují sedalší typya formátykareta takénovéobo‑
ry a segmenty, kde lze platební karty použít.
Kdyžsespojí tradičnísilnéstránkyplatebníchkaret,

jako je jednotná celosvětová akceptační síť a trans‑
parentnost, s inovacemi jak na straně držitelů, tak
obchodníků, výsledkem není nic jiného, než stále se
zvyšující počet transakcí amíst, kde lze platební kar‑
touplatit.Úspěchyapopularitaplatebníchkaretvefy‑
zickémsvětěvytlačujíhotovostavinternetovémsvětě
dobírku,bankovnípřevodyaostatníplatebnímetody.

Vydávání a akceptace karet
Objem transakcí placených kartami stoupá a karty
jsou čím dál tím populárnější, přičemž klíčovým fak‑
toremjesnadnostpoužití.Masivnívyužíváníbezkon‑
taktníchkaret (vČRasi 60procentplateb)podporuje
další rozšiřováníplatebních terminálůuobchodníků.
Celý „ekosystém“ se dostává do další fáze – rozsáhlá
síť bezkontaktních terminálů otevírá nový potenciál
pro další formy platebních karet.
Bezkontaktní technologiepřinášejí novémožnosti

placení.Patřímezině již známébezkontaktnínálepky
apřívěskyaobrovskýpotenciál se skrývá i v chytrých
telefonech.Mobily se pro různé platby využívají více
než 10 let, nicméněnikdynedošlokvýraznémurozší‑
ření, zejménakvůliomezenémumnožstvíkompatibil‑
ních zařízení a náročnémupostupupro vložení karty
dotelefonu.Svouroli sehrál iodlišnýpohledmobilních
operátorůabankčineexistencesilnéhoaekonomicky
akceptovatelného standardu.
Nový impulz pro rozšířenímobilních plateb přináší

technologie Host Card Emulation (HCE). Technicky
jdeovloženíkartydocentrálníhocloudua její emulace
vmobilnímtelefonu.Umožnípoužitívětšinymobilních
telefonů s funkcí NFC jak k platbám v obchodech, tak
i pro platby mobilní. HCE podporují největší kartové
asociaceapotenciáltohotořešenívidí inejvýznamnější

hráči v oblasti chytrých telefonů, jako je Apple a Goo‑
gle, kteří je využili v řešení Apple Pay nebo Android
Pay.Obětytoslužbyumožňují registraciplatebníkarty
MasterCard,VisačiAmericanExpressdotelefonuajejí
použitíkplacení.Brzyseočekávázavedení tétoslužby
i v nabídce bankpůsobících na českém trhu.
HCEumožňuje iuloženívícekaretdo telefonuavý‑

běr nejvhodnější z nich podle způsobu použití nebo
nastavení různýchparametrů–maximálnívýšetrans‑
akce,povolení jenurčitýchzpůsobůplatbyapod.Tech‑
nologieobvykle rozšiřuje stávající „peněženky“, které
nabízejí bezpečné uložení a ověření karty v mobilu,
odstraňují nutnost zadávat při mobilních či interne‑
tovýchplatbáchcitlivé informace, jako jePAN,datum
exspirace, CVC2/CVV2, případně 3D secure code. Sa‑
mozřejmé je prohlížení transakční historie vmobilu.
Zkoušejí se i další varianty a metody, kdy platba či

přístupkúčtubudouchráněnypomocíbiometrických
metod, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obliče‑
je. Pro provedení samotné platby pak není potřeba
mít u sebe kartu ani žádné další zařízení, stačí pouze
vlastní tělo. Tyto metody ověření musejí být vysoce
chráněné, aby byla zajištěna ochrana dat a zabezpe‑
čení transakcí. I když jsoubiometrickémetody zatím
ve fázi ověřování a testování, v nejbližších letech bu‑
dou tyto platby dostupné.

Možnosti využití karty
Karta je osobním identifikátorem k bankovnímu
účtu. Ověření PIN (podpisu) v procesu platby zajistí,
že k účtu přistupuje oprávněná osoba. Vloženímkar‑
ty do cloudu vzniká virtuální účet či identita, kterou
je možné využívat přes mobilní telefon. Otevírají se
ale i dalšímožnosti, jak použít kartu nad rámec stan‑
dardní platební funkce.
Jde o služby, kde je možné kartou nejen zaplatit,

ale využít ji jako univerzální identifikátor zákazníka.
Příkladem těchto služeb je platební karta ve veřejné
dopravě, věrnostnímsystémuči jakokartaprourčitý
segment zákazníků. Zde je vidět velký posun v pří‑
stupu kartových asociací, které v minulosti striktně
vyžadovaly využití karet na platbu samotnou a jiné
využití omezovaly.Dnesnaopakpřicházejí s podněty
a doporučeními, kde lze karty použít, a aktivně pod‑
porují nové projekty.
V hromadné dopravě lze kartu využít pro platbu

zaklasickoupapírovou jízdenku,nebo jemožné jí na‑
hradit jednorázový lístekči časovýkupon.Aktuálním
tématem je také karta pro juniory. Slouží jako před‑
placená peněženka, na kterou mohou rodiče posílat
kapesné, a zároveňumožňuje omezit platbu za zboží,
jako je alkohol či cigarety. Umožňuje i čerpání cíle‑
ných slev a výhod.

Michal Prázný
Produktový ředitel AEVI Pay

Biometrie
Zkoušejí se i další metody, jak platbu
či přístup k účtu chránit pomocí
biometrických metod, jako je otisk
prstu nebo rozpoznání obličeje. Pro
provedení samotné platby pak není
potřeba mít kartu ani žádné další
zařízení, stačí pouze vlastní tělo.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Téma

Platební služby procházejí inovacemi stále rychleji

Dokončení ze strany 1

Před rokem 2014 chtěli mobilní operátoři razantně
vstoupit do platebních služeb pronájmemsvých SIM
karet bankám, které by jemohly používat jako jednu
z forem bezkontaktních čipových karet. Z miliardo‑
vého byznysu ale záhy sešlo. Bankám totiž pomohla
nová technologie „platební karty v cloudu“ nazývaná
Host Emulated Card (HEC).
Má‑li klient chytrý telefon s moderním operač‑

ním systémem a bezkontaktní komunikací (NFC),
bude mu jeho banka již brzy moct nabídnout apli‑
kaci, díky níž po stažení získá plnohodnotnou bez‑
kontaktní platební „kartu“ v mobilu zhruba během
jednéminuty.

Mobilní peněženky a spousty dat
Chytrý telefon má letos vlastnit 90 % uživatelů mo‑
bilních telefonů.Přes70 %znichmámobilní internet
a asi 15 % všech internetových stránek je prohlédnu‑
to z mobilních zařízení. Brzy v nich přibude aplikace
zvaná mobilní peněženka. Doplní stále populárnější
mobilní bankovnictví.

Pavel Juřík
senior business consultant

Nebude sloužit jen k placení mobilem v obchodě
nebona internetu, ale i jako správcevěrnostníchpro‑
gramů.Nasbíranébodynebopenízebudetemoctpří‑
mo u pokladny použít nebo si je uložit na pozdější
dobu.Půjdetedonákupníhocentraa jižnaparkovišti
vásbudemobilní peněženka informovatozvýhodně‑
nýchnabídkáchobchodů,kterésevněmnacházejí.Až
natankujetev jinéneždoporučenéčerpací stanici, ap‑
likacevámzobrazí, okolikprocentdráž jstenakoupili.
Líbí sevámto?Pročne,doběspousty slevovýchku‑

ponůakaretbrzyodzvoní.Azde jevýhodnápříležitost
nejenprobanky, ale taképro společnostiMasterCard
aVisaamobilníoperátory.Právěposledně jmenovaní
rozhodněnevypadli zehry zrušenímmodelubezkon‑
taktníkartynaSIMkartě.Mobilníoperátořionásvědí
mnoho, vícenežbanky, vědínejen skýmjsmesi volali
nebo jaké internetovéstránky jsmenavštívili, aleznají
doslova každý náš pohyb. I oni nás cestou kolem ob‑
chodumohou potěšit zvláštní nabídkou.
A právě velkémnožství osobních údajů, vedle úda‑

jů omobilních peněženkách a transakcích, je jedním
z rizik, které budou jejich správci muset řešit. V USA
a ve Velké Británii se vedou vážné diskuse o tom, že
by poskytovatelé mobilních peněženek, jako je např.
AppleneboGoogle,měli podléhat stejné regulaci jako
banky. I zde platí přísloví „dobrý sluha a zlý pán“.

Jaké inovace nás čekají?
Bezkontaktní karty a nálepky (tzv. stickery) u nás
rychle zdomácnělyapatřímevtétooblasti kevropské
špičce. Bezkontaktní kartyvmobilu jižněkteré české
banky testovaly a již brzy se můžeme těšit na první
mobilní peněženky (HEC) nahrané do chytrého te‑
lefonu. Spojení s věrnostními programy nás již ne‑
zaskočí. Zavedení bankomatů, u kterých si peníze
vybereme pomocí zadání částky, volby bankovek
aPINvmobilnímtelefonu, bude trvatdéle, aleběhem
několika let se s nimi setkáme i u nás.
Bezkontaktní karty umožnily vstoupit na trh

MHD. V Plzni, Brně a Liberci již dnes zaplatíte jízd‑
né bankovní kartou a další města přibudou v příš‑
tím roce. Když je možné kartami Visa a MasterCa‑
rd zaplatit bezpečně statisícové částky, proč ne pár
desítek korun. Bankovní karty přinášejí dopravním
podnikům řadu výhod. Bezkontaktní technologie
také umožňují kartami platit v prodejních nebopar‑
kovacích automatech. I zde jsou úspory nákladů vy‑
soké (např. analyzátory mincí a bankovek a svozy
oběživa jsou drahé).
Další zajímavounovinkou jsou předplacené a dár‑

kové karty MasterCard a Visa. Několik produktů je
na trhu již dnes a jejich nabídka se v příštím roce
určitě rozšíří.

Info

JAK ŠEL ČAS –
INFORMACE ZE SVĚTA
PLATEBNÍCH SYSTÉMŮ

Mobilní platby Simpay končí
Po 18 měsících od výzvy všem
světovým mobilním operátorům
k připojení k miliardovému projektu
mobilních mikroplateb byl projekt
Simpay v tichosti ukončen.
červen 2005, web The Register

Bezkontaktní platby za Coca‑Colu
Coca‑Cola, třetí největší nápojářská
společnost ve Spojených státech,
začala vybavovat své nápojové
automaty technologií bezkontaktního
placení MasterCard PayPass.
srpen 2007, web Finextra

MasterCard koupil cestovní karty
Společnost MasterCard koupila
od Travelexu program předplacených
cestovních karet pro spotřebitele
a firmy za více než 450 milionů
dolarů.
prosinec 2010, sdělení MasterCard

Bezpečnost především
Kromě velkého počtu vydaných karet a rozsáhlé ak‑
ceptační síti je vysoká bezpečnost další ze zásadních
vlastnostíplatebníchkaret. Ipřesto, žesekartovýsvět
otevírá dalšímslužbáma funkcím, stále vyžaduje spl‑
nění přísných bezpečnostních standardů.
Příkladem může být zmiňované HCE, kde se pro

platbu nemusí využívat číslo karty, ale pro každou
transakci je možné (k účtu) vygenerovat jiné jedno‑
rázové číslo karty (token) s omezenou platností, kte‑
ré je navíc vytvořeno až poověření držitele, případně
v kombinaci s využitím biometrie.
Codalšíhonámvbudoucnunovétechnologieumož‑

ní, ukáže až čas. I nadále budou platby jednoduché,
rychlé a bezpečné. Cesta k úplnému nahrazení hoto‑
vosti je však ještě dlouhá. Bude zřejmě nutné nalézt
novémožnostiověřováníoboustrantransakce,výraz‑
nězjednodušitmožnostipříjmuplatebanajíteventua‑
lityprookamžitézúčtovánítransakcíazměnuzpůsobu
účtovánípoplatkůvrůznýchsituacích.Některéztěchto
vlastnostínabízejí např. virtuálníměny typubitcoinu,
jejichžrelativníúspěchukazujepoptávkupofunkcích,
které stávajícímkartovýmsystémůmzatím chybějí.

OBRAT PLATEB
V OBCHODECH

(Q2 2015)

POČET
TRANSAKCÍ
V OBCHODECH

(Q2 2015)

53

40

47

60

Kontaktní karty Bezkontaktní karty



3

Rozhovor

Placení mobilními telefony nákupy
zjednoduší a zabezpečí

P
řesun placení do mobilního prostředí podle
generálního ředitele MasterCard Europe pro
ČR, SR a Rakousko Miroslava Lukeše platby
nejen zjednoduší, ale i zpřehlední a přinese
většíbezpečnost. „Vdigitálnímsvětěužkaždý

má svou digitální identitu, která je i jeho autentiza‑
cí. To je daleko jednodušší a elegantnější metoda než
třeba biometrie,“ říká Lukeš. Data z karet a mobilů
nabízejí i velmi zajímavýmarketingovýpotenciál pro
obchodníky.

HN: Jaké zajímavé inovace se ve vašemoboru v poslední
době objevily?
Česko jenašpičcevpoužíváníbezkontaktníchplateb‑
níchkaretasvoupozicidálerozvíjí.Zavádímeakcepta‑
cibezkontaktníchkaretveveřejnéhromadnédopravě,
platbám se otevírá Česká pošta a rozvíjí se i segment
výdejních automatů. Trendem je platit kartou všu‑
de. Díky tomu jsou Češi ochotní platit kartou i malé
částky do 50 korun. Ty sice nejsou pro zpracovatele
platebvýnosné, ale jsounutnézpohledunahrazování
hotovosti, které se snažíme konkurovat.
Další úspěch očekáváme v mobilních platbách.

S nimi experimentujeme už několik let a věřím, že
teď nastává doba, kdy se začnou rozšiřovat.
Trendem je i spolupráce s veřejnýmsektorem.Veš‑

keréfinanční toky se státní správoubychomměli být
schopni realizovatkartouči jinakelektronicky,včetně
sociálníchdávek.Velmi důležitýmprvkem je elektro‑
nická evidence tržeb, která bymohla podpořit rozvoj
akceptační sítě. To se týká i nových metod placení,
protožekdyž jepokladnaon‑line,můžeme jednoduše
nasadit různédigitálníplatebnímetodysnízkýminá‑
klady.Navíc tentosystémumožní rozšířeníakceptace
karet i do těch segmentů, které se tomudosud bráni‑
ly, jako jsou restaurace, taxislužby, řemeslníci apod.

HN: Jde tedy hlavně o technologie?
Kromětechnologických inovací je stále velkýprostor
v inovacíchproduktu. Jakvoblasti prémiovýchkaret,
kde české banky za poslední dva roky velmi posílily,
takhlavněvoblastikaretprofirmy,kdenaopakČesko
velmi zaostává. Přitom jde o segment, který aktivně
karty používá a platí jimi často, minimálně pohonné
hmoty a cestovní výdaje. My je podporujeme tím, že
dáváme ke kartě výhody zdarma – slevy od partnerů
jako Google nebo různé restaurace, vstupy do salon‑
ků, asistenční služby apod.Věřím, žebanky se zaměří
na firemní zákazníky už brzy.
Velmizajímavýmproduktemjsouipředplacenékar‑

ty. Ty nabízejí řadu výhod, např. v oblasti e‑commer‑
ce pro konzervativní klienty, kteří nechtějí na webu
zadávat údaje své debetní karty, nebo pro kontrolu
výdajů, cestování, pro firmy, ale i pro děti.
Mezi inovace patří i náš program výhod Priceless

Specials prodržitele karetMasterCard, díkykterému
mohouzískat slevyuvybranýchobchodníků.Chceme
přitáhnoutkpoužíváníkaretvíce lidí.Ti totiž stáleasi
80 procent plateb realizují v hotovosti, takže prostor
určitě existuje. Věrnostní program nám také umožní
vícespolupracovatsobchodníky,protože ionimohou
ovlivnit objemplatebkartami. V rámci programu jim
nabízíme i marketingovou spolupráci. Můžeme jim
nabídnout data, která sami nevidí.

HN: Jak konkrétně jim svými daty můžete pomoct?
Jsmeschopniobchodníkůmnapříklad říct, jak si stojí
v porovnání s konkurenty. Jak často se vrací zákazní‑
ci, jakýmají průměrnýnákup, jaké jsou trendy, jaký je
jejich tržní podíl a jak semění v čase. V rámci progra‑
muPricelessSpecialsmůžemeobchodníkaupozornit
třeba na to, že tento zákazník je u něho poprvé nebo
žemá zlatou kartu.
Chcemevytvářet strategickápartnerství, která jsou

výhodná pro obchodníka, pro banku i pro držitele
našichkaret. Jako investici do tohovztahuvkládáme
data a našemarketingové schopnosti.

HN: Získáte zároveň nějaká data od obchodníků?
Ano, ale to není primárním cílem programu. My už
hodně dat máme a jejich velkou výhodou je, že to
nejsou deklarované zkušenosti, nejsou to hypotézy
na základě geolokačních dat, ale konkrétní nákupy.
Pokud někdo nakupuje v Pařížské ulici, pak to zna‑
mená, že patří mezi bonitní klientelu. Pokud někdo
nakupuje u čerpací stanice aspoň jednou týdně, pak

Martin Knížek
martin.knizek@economia.cz

Miroslav Lukeš
Miroslav Lukeš působí jako
generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku
od prosince 2011, od roku 2013
vede také pobočku MasterCard
na Slovensku a od loňska i v Ra-
kousku. Předtím pracoval šest
let v poradenské firmě McKinsey
& Company, působil také v GE
Money Bank.
FOTO: HN – JIŘÍ KOŤÁTKO

Pokud například
cestujete do Thajska
a máte s sebou mobil,
banka vám nemusí volat,
zda jste v Thajsku, že tam
někdo používá vaši kartu.
Pozná to sama podle
toho, že váš mobil je tam
také.

to znamená, že hodně cestuje a mohou se mu hodit
relevantní nabídky ubytování nebo restaurací.

HN: Víte, kde klient peníze utratil, ale nevíte za co. Jsou
to pro vás zajímavá data?
Byli bychomschopni takovádata zpracovávat, ale za‑
tímjsmenezaznamenali takovoupoptávku.Možnáale
právě v rámci našeho věrnostního programu k tomu
dojde. Jednámesněkterýmiobchodníkyo tom, žeby‑
chomdávalivětšíbenefitynakonkrétníkategoriezbo‑
ží apakbychomsamozřejmětadatapotřebovali znát.

HN: Pro řadu firem jsou už dnes big data velmi cennou
komoditou, platí to i pro vás?
K dalšímu obohacení dat dojde mobilními platbami.
Díkymobiluzískámeúdajeogeolokacizákazníkaabu‑
demeschopni eliminovat řadurizik.Pracujemesdaty
hlavně proto, abychomplatbu ještě více zabezpečili.
Tímnevylučuji, že vlastníkpeněženkybude tadata

používat třeba imarketingovýmzpůsobem, ale chce‑
me, abyvlastníkempeněženekbylybanky.Protože to
jsou subjekty, kterýmzákazníci důvěřují, a je nanich,
aby si vztah s klienty řídily. Naše role je především
vybudovat infrastrukturu a tu poskytovat bankám
a obchodníkům. Nechceme vlastnit vztah se zákaz‑
níkemnebo o něm vědět příliš mnoho.
Velký potenciál pro využití velkých dat je ve veřej‑

ném sektoru. Některá agregovaná data jsme posky‑
tovali ministerstvu financí při přípravě elektronické
evidence tržeb,dataopřepravěcestujícíchmohouvy‑
užívat dopravní podnikypro lepší plánování vytížení
vozidelapod.Uždnesmůžemeposkytnoutdataotom,
v kterých místech lidé nejvíce nakupují nebo jakými
typykareta jakčastonakupují jízdenky.Zvelkýchdat
můžeprofitovatnejen soukromýsektor, ale i veřejný.

HN: Co pro vás znamenají platební služby, jako je Apple
Pay a další?
Spolupracujemesřadoudigitálníchgigantů,protože je
lepší, abychomproduktdělali společně,nežabyvznik‑
ly další složité akceptační sítě. Přidanou hodnotou
těchto firem je, že rozumějí zákazníkům a jejich cho‑
vánívmobilnímprostředí. Jsouschopnyvytvořit lepší

zákaznickouzkušenost, zejménaApplevytvořil velmi
jednoduchéaelegantníplacení. Zároveňale využívají
stávající infrastruktury, sítěabankovníchúčtů, apro‑
to je systém bezpečný a vnímáme je jako partnery.
Nadruhoustranualemyslím, že jde i opokračování

trendu fragmentace bankovního byznysu. Vznikají
start‑upy, které se zabývají transakčními službami se
zaměřenímprávěnaplatby.Přesundomobilníhopro‑
středí může znamenat, že vzniknemnoho hráčů, což
může působit rozvratně z hlediska tradičního pojetí
transakčního byznysu v bankách.

HN:Nebojíte se, že vámslužbydnešních technologických
gigantů jednou budou konkurovat?
Naším hlavním aktivem je jednak technologie a ak‑
ceptační síť, jednakznačka, důvěraa systémpravidel.
Vytvořit dnes akceptační síť je jistě jednodušší, než
tomu bylo před 50 lety. Ale vytvořit systém pravidel,
důvěryhodný systém clearingu a settlementu je po‑
měrně komplikované. Naše hlavní přidaná hodnota
je v tom, že jsme schopni celý „ekosystém“ vytvořit
a uřídit. Nebojím se, že by do něho chtěli vstoupit te‑
lekomunikačníoperátořinebodigitálnígiganti –patří
do finančního světa a jemimo jiné i regulován.
Inovacebudou spočívat spíš vnabídcenovýchpro‑

duktůpro zákazníky, ve zpohodlnění nákupu. Příkla‑
demmůže být třeba platba za jízdenky. Po vyhledání
jízdenky vmobilu stačí jednou kliknout navíc amáte
zaplaceno. Nebo třeba na stadionu si jednoduše ob‑
jednáte donášku hot dogu a piva na své místo a za‑
platíte otiskemprstu. Pro zákazníka je to komfortní,
obchodníkům se nabízejí nové příležitosti – mohou
prodávatnejenopřestávce.Dalšímpříkladem je taxi‑
služba Uber. Taxi objednáte přes mobil a to je vše, co
musíte pro platbu udělat. Když vystupujete z taxíku,
užmáte zaplaceno.
V budoucnu tedy ani nebudete muset platbu ak‑

tivně řídit, bude stačit, že se nacházíte v určitémpro‑
storu – mobil se spáruje s terminálem pokladny, ob‑
chodník si platbu vyžádá, aniž byste museli cokoliv
dělat.Azaplatitmůžete, ažodejdete.Platbytakbudou
jednodušší a bezpečnější, navíc onichbudetemít do‑
konalý přehled.

Konec sKaret
Ministr práce a sociálních věcí
František Koníček přestal usilovat
o zachování sKaret. Zrušení karet
na výplatu sociálních dávek závisí
na rozhodnutí sněmovny.
srpen 2013, Hospodářské noviny

Počet bankomatů i výběrů roste
Mezinárodní asociace ATM Industry
Association předpovídá, že v roce
2015 budou na světě tři miliony
bankomatů a počet výběrů hotovosti
přesáhne 8,6 miliardy za rok.
červenec 2014, sdělení asociace ATMIA

Vláda USA vítá předplacené karty
V roce 2012 vyplatilo 94 amerických
vládních úřadů lidem 136 miliard
dolarů prostřednictvím předplacených
karet. Karty mají nižší administrativní
náklady než papírové šeky.
listopad 2013, web The Guardian

Bezkontaktní platby v metru
Londýnský dopravní podnik zavádí
možnost bezkontaktních plateb
namísto lístků či předplacené Oyster
Card. Zhruba polovina Londýňanů už
bezkontaktní platební kartu vlastní.
září 2014, web The Guardian
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Doprava

Představte si, že přijíždíte do neznáméhoměs‑
ta. Vmapové aplikaci ve svém iPhonu zadáte
adresu hotelu, do kterého se potřebujete do‑
stat. Aplikace vám nabídne různé varianty

dopravy i s cenou a předpokládaným časem pří‑
jezdu, samozřejmě podle aktuální dopravní situa‑
ce. Vyberete si například cestu metrem. Mobil vás
naviguje ke stanici metra a nabídne vám úhradu
jízdného pomocí služby Apple Pay. Turniket se ote‑
vře buď automaticky díky bezdrátové komunikaci
s telefonem, nebo po přiložení telefonu ke čtečce
bezkontaktních karet. Jízdné se připočte k ostat‑
ním nákupům v AppStoru a v podobě jedné částky
se strhne z platební karty.
Zní to sice jako z budoucnosti, ale naštěstí to není

budoucnost příliš vzdálená. Díky vysoké penetraci
bezkontaktních karet a platebních terminálů jsme
si rychle zvykli platit bezkontaktně. Taková platba je
rychlejší nežplatbahotovostí, a to i vpřípadězadává‑
ní PIN. Když jsme si zvykli hradit kartou ranní nákup
svačiny nebo novin, proč bychom ji neměli používat
i v jiné každodenní situaci – při cestování veřejnou
dopravou?

Náhrada drobných
Smožností úhrady jízdenky bezkontaktně semůže‑
meuždnes setkat vMHDnapříklad vPlzni aLiberci,
na několika místech v Praze, a dokonce i na někte‑
rýchmeziměstských linkách společnosti Arriva. Jde
buď o automaty na výdej jízdenek umístěné mimo
přepravní prostor, nebo mobilní automaty přímo
v autobusech.
Tyto terminályumožňují pouzebezkontaktníplat‑

by bez zadávání PIN. Ve všech uvedených systémech
slouží karta pouze jako platební prostředek – nahra‑
zujehotovost.Pozaplacení sevytiskne jízdenka,která
je určena pro přepravní kontrolu. Existují ale i sofis‑
tikovanější systémy.

Jakou jízdenku zvolit?
Systémoznačovaný anglickýmnázvemvariable fare
(variabilní jízdné) může cestujícím pomoct i s výbě‑
remnejvýhodnějšího tarifu.Nejznámějšímpříkladem
je Londýn. Model je vhodný zejména v dopravních
systémech, do nichž je vstup omezen turnikety. Ty
se otevřou teprve poté, co se cestující prokáže plat‑
ným cestovním dokladem – přiložením dopravní
karty nebo vložením předem zakoupené jízdenky.
Dopravní společnost Transport for London vybavi‑

Karel Jára
ředitel pro produktový management a integraci, Global Payments

PLATEBNÍKARTYZPŘÍJEMNÍ CESTOVÁNÍ
VEŘEJNOUDOPRAVOU

První prodejní
automat
existoval už
před Kristem.
V Egyptě
vydával svatou
vodu.

Mikroplatby

Bezkontaktní platby v prodejních automatech

la turnikety a autobusy čtečkami platebních karet,
a zjednodušila tak cestujícím život.
Jak to celé funguje?Vstupní turniket otevřete při‑

ložením běžné platební karty. V cílové stanici přilo‑
žíte stejnou kartu na čtečku výstupního turniketu.
Při vstupu systém pouze zaznamená údaje o prů‑
chodu –místo a čas nástupu spolu s údaji o platební
kartě (to vše samozřejmě bezpečně). Při výstupu se
zaregistruje místo a čas opuštění přepravního pro‑
storu s údaji o použité platební kartě. Na konci dne
se všechny informace o průchodech dané platební
karty přenesou do centrálního systému. Podle sku‑
tečněujeté vzdálenostimezinástupní avýstupní sta‑
nicí, případně podle času stráveného v přepravním
prostoru se vypočte jízdné a vygeneruje odpovídající
platební transakce.
Jízdné je vypočteno podle uskutečněných cest

zpětně. Odpadá tedy nutnost porozumět tarifnímu
systémupřed započetímcesty. Pokud strávíte vLon‑
dýně celý den a součet plateb za všechny cesty by
přesáhl výši denní jízdenky, strhne se pouze cena ce‑
lodenního jízdného.Mezi další výhody patří i jízdné
zdarmapři vybraných cestách.Když se třeba londýn‑
ská zoo rozhodne přilákat návštěvníky, dohodne se
sTFL, že všichni cestující vystupující zmetra a auto‑
busů na okolních zastávkáchmají cestovné zdarma,
ať už nastoupili kdekoliv. Stejným způsobem může
městomotivovat své občany a návštěvníky k využi‑
tí veřejné dopravy při pořádání různých kulturních
a sportovních akcí.
Systém nabízí cestujícím mnohem větší pohodlí,

městu umožňuje nastavovat flexibilní tarifní politi‑
kupodle aktuálníchpotřeb, amotivovat tak cestující
k přesunu z automobilové dopravy do ekologičtější
hromadné.Oběhlavní kartové asociace,MasterCard
a Visa, si uvědomily potřeby cestujících a vytvořily
nová pravidla speciálně pro dopravu. Zavedly tak
interoperabilitu platebních karet i do dopravních
systémů. Nezáleží na tom, která banka v které zemi
vaši platební kartu vydala, pokudnanímáte správné
logo a symbol bezkontaktních plateb,můžete využí‑
vat popsaných výhod.

Peněženka plná karet
Podle naší analýzy výročních zpráv českých doprav‑
ních podniků tvoří podíl jednotlivého jízdného vČR
necelých40procent, přes 60procent jízdnéhopřipa‑
dá na časové kupony. Pracovní skupina pro použití
bezkontaktníchkaret veveřejnédopravě, která sdru‑
žujeměstské dopravní podniky, dopravce, organizá‑
tory integrovanýchdopravníchsystémů,objednatele
veřejné dopravy a systémybankovních karet, stano‑
vila jako své hlavní priority vyřešení problematiky

Hackeři ukradli bitcoiny
Hlavní bitcoinová směnárna Bitstamp
zmrazila účty a transakce kvůli útoku
hackerů. Zmizely bitcoiny v hodnotě
přes pět milionů dolarů. Zatím není
jasné, kdo za útokem stojí.
leden 2015, web magazínu Fortune

Visa a MasterCard v Rusku
Platební operátoři Visa a MasterCard
začali zpracovávat domácí platby uvnitř
nového ruského národního platebního
systému, zavedeného v reakci
na americké sankce vůči Moskvě.
duben 2015, web Russia Beyond the Headlines

Česko lídrem bezkontaktních plateb
Nová data společnosti Visa Europe
ukazují, že Česko je vedoucí zemí EU
jak co do frekvence bezkontaktních
plateb, tak co do velikosti průměrné
útraty na hlavu.
únor 2015, web New Europe Investor

Global Cards 2014: více transakcí
Karty s logy American Express, Diners
Club/Discover, JCB, MasterCard,
UnionPay a Visa loni generovaly 195,5
miliardy transakcí u obchodníků,
meziročně o 14,2 procenta více.
duben 2015, zpráva Nilson Report

Info

Za předchůdce prodejního automatu může‑
me považovat už přístroj pocházející zhruba
zdoby215 letpřednaším letopočtem.Nacházel
se v Egyptě a po vhození mince vydal svatou

vodu. První skutečně komerční automat, fungující
na jednoduchém principu „vhoď minci, a dostaneš
jídlo nebo pití“, byl poprvé nasazen až v 80. letech 19.
století v Londýně. Pro srovnání – první bankomaty
se začaly rozšiřovat až v 70. letechminulého století.
Nezávisle na vývoji prodejních automatů se ve 20.

století začaly rozmáhat různé věrnostní programy
a uzavřené systémy věrnostních a předplacených
karet, které se v současné době těší velké oblibě – ať
už v podobě různých mobilních peněženek, nebo
čipových karet a přívěsků. Bankovní sektor nezů‑
stává pozadu a po masovém rozšíření platebních
karet s čipemamagnetickýmproužkemvydávánové
karty s technologií NFC (Near Field Communicati‑
on) nově i pro bezkontaktní platby. Zákazníci na‑
příč všemi sektory si používání bezkontaktních ka‑
ret velmi rychle osvojili a zařadili je ke standardním
způsobům placení. Nejenom pro sektor prodejních

Daniel Novák
projektový manažer Delikomatu

automatů jsou v poslední době také velmi zajímavé
tzv. mikroplatby.

Platby nejen kartami
Bezkontaktní platby nejsou vyhrazeny pouze pro
platební karty, ale tuto technologii nabízejí v sou‑
časné době i mobilní telefony. Objevují se ale i další,
tzv. nositelná zařízení (wearables), tedy různé chyt‑
ré hodinky a náramky. Platba penězi je sice pořád
zastoupena ve velkém měřítku, stále rychleji ji ale
vytlačují právě uvedenémoderní platební prostřed‑
ky. Mince a bankovky se tak z našich kapes pomalu
začínají vytrácet.
Ve světě jsou bezkontaktní platby na různých ty‑

pech prodejních automatů velice populární a nemu‑
sí jít jen o výdejní automaty na jídlo a nápoje, jak je
známeunás. Japonsko je zahlceno automatynanej‑
různější druhy zboží, kupříkladu na čerstvá vejce
nebo květiny.
Český zákazník je konzervativnější. U nás se nej‑

více setkáváme s automatynakávu, studenénápoje,
cukrovinkynebonapříkladnachlazená jídla.Bezkon‑
taktní platby se také rozšířily u placení za jízdenky
MHD.JízdenkubezkontaktnězaplatítevPraze,Brně,
Liberci, Plzni, Ostravě a dalšíměsta se dají očekávat
v brzké době.

V blízké době bude možné také na bezkontakt‑
ních terminálech využívat různénové platební služ‑
by, jako jsou Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay
a jimpodobné.Rozšíření platebníchmožností urych‑
lí odbavení zákazníků a sníží množství hotovosti
na výdejníchmístech. To jednak sníží riziko krádeží
a vandalismu, jednak výrazně usnadní manipulaci
s hotovostí, svoz, přepočítávání nebo třeba násled‑
né pojištění.
Transakce jsou zpravidla připisoványna účet pro‑

vozovatelehneddruhýdenpo realizaci, cožprovozo‑
vateli zrychluje cash flow. Evidence bezkontaktních
plateb napomáhá také k odhalení recidivistů, kteří
žádají o vrácení platby třeba z důvodu údajného ne‑
vydání zboží.

Zkušenosti i v Česku
Už druhým rokem v Česku akceptují bezkontaktní
platební karty i automaty společnosti Delikomat.
V našemportfoliu naleznete automaty na horké ná‑
poje, ale také prodejní automatynabagety, chlazená
jídla, cukrovinky, balené nápoje a další druhy zbo‑
ží. Pro platbu za zboží může zákazník použít kartu
označenouNFC logem s technologiíMasterCard Pa‑
yPass neboVisa PayWave bez zadání PIN. Odbavení
transakce zpravidla nepřesáhne dobu pěti sekund

průkazek a časových jízdenek a snížení počtu karet
vydávaných dopravními podniky.
Řešení reflektující tytopožadavkypřipravuje i spo‑

lečnost Global Payments Europe, která je zpraco‑
vatelem transakcí platebních karet a dodavatelem
mnoha systémů v této oblasti. Náš systém umožní
koupi časového kuponu prostřednictvím internetu
nebonaobchodnímmístě dopravníhopodniku, jeho
přiřazení k běžné platební kartě a následné ověření
kuponu na kartě v terminálech instalovaných v au‑
tobusech u řidiče, případně čtečkami revizorů při
kontrole cestujících.
Celý systém je založen na tokenizaci údajů o pla‑

tební kartě. Jde o technologii, kterou využívají sys‑
témy, jako je Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay,
nebo peněženky MasterPass a Visa Checkout. Díky
tomuto řešení se budou moct cestující prokazovat
svou běžnou platební kartou.

Kam směřujeme?
Používáníplatebníchkaretvdopravníchsystémechuž
dnes zjednodušuje cestování adopravnímpodnikům
šetří investiční a provozní náklady. Zejména mladá
generace však je zvyklá být neustále on‑line a hledá
nové služby, které usnadňují život. Nejlepší předpo‑
klady pro jejich nabídkumají dodavatelé operačních
systémů pro mobilní zařízení, kteří mohou platební
služby snadnoprovázat s dalšími aplikacemi. Touka‑
zuje i příklad z úvodu.
Platební karty sebudouvyužívat v různýchdigitál‑

níchsystémechvícenežvminulosti.Namístovytaho‑
vání plastové karty z peněženky ale půjde spíše o její
tokenizovanou verzi, uloženou v některé virtuální
peněžence.Snadsetomutotrendupřizpůsobí iprovo‑
zovatelé veřejnédopravyvČeské republice anamísto
vytváření drahých uzavřených systémůnámumožní
používat platební karty v jakékoliv podobě.
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Variabilní jízdné
Londýnský systém variabilního
jízdného funguje jednoduše.
Vstupní turniket se otevře
přiložením běžné platební
karty. V cílové stanici přiložíte
stejnou kartu na čtečku
výstupního turniketu. Na konci
dne se všechny informace
o průchodech karty přenesou
do centrálního systému, který
vypočte nejvýhodnější jízdné
a vygeneruje odpovídající
platební transakci.
FOTO: TRANSPORT FOR LONDON

Bez hotovosti
Rozšíření
platebních
možností
v automatech
o bezkontaktní
karty urychluje
odbavení
zákazníků
a snižuje
množství
hotovosti
na výdejních
místech.
FOTO: DELIKOMAT

však současněnezakazuje výhodnější podmínkypro
klienty, kteří již budou využívat jiný produkt ban‑
ky. Nicméně náklady takových vedlejších produktů
pak zásadně vstoupí do výpočtu roční procentní
sazby nákladů úvěru. Tato změna si zřejmě vyžá‑
dá určitou revizi struktury produktů a obchodních
modelů bank.

Posouzení úvěruschopnosti
Nováprávní úprava bude též klást větší důraz na po‑
souzení úvěruschopnosti klienta. Zákon explicit‑
ně ukládá poskytovateli spotřebitelského úvěru vy‑
hodnotit příjmy a výdaje klienta i jeho dosavadní
platební morálku. Toto posouzení musí předcházet
jak samotnému uzavření smlouvy o vydání kreditní
karty, tak i jakémukoli významnému navýšení její‑
ho maximálního kreditního limitu, přičemž tento
požadavek dopadne i na smlouvy o kreditních kar‑
tách uzavřené před účinností nového zákona. Lze
podotknout, že především při distribuci kreditních
karet je hodnocení úvěruschopnosti klienta ve velké
míře automatizováno a standardizováno.
Bude tedy vhodné revidovat dotčené obchodní po‑

stupy včetně hodnocení relevance úplnosti a pravdi‑
vosti poskytnutých informací, a to především s ohle‑
demnaschopnostposkytovateleúvěruvpřípaděspo‑
ru doložit, jakým způsobem vyhodnotil úvěruschop‑
nost konkrétního klienta.

Distribuční sítě
Novýzákonpřinese téžnovépožadavkynaodbornou
způsobilost pracovníků poskytovatelů spotřebitel‑
ských úvěrů a zcela novou regulaci zprostředkování
spotřebitelských úvěrů. Ty budoumoci zprostředko‑
vávat jenregulovanésubjektyspříslušnýmpovolením
Českénárodníbankynebosubjekty zapsanév rejstří‑
ku vedenémČeskou národní bankou.
To si vyžádá revizi distribuční sítě a odpovídající

změny nastavení pravidel s finančními partnery, což
se dotkne i alternativníchkanálů, jimiž jsoudistribu‑
ovány kreditní karty.

Omezení sankčních plateb
Zazmínkustojí téžomezeníplatebvsouvislosti spro‑
dlením spotřebitele, které nový zákon přináší. Podle
něj nesmí být sjednán vyšší úrok z prodlení, než je
jeho zákonná výše.
Současnězákonomezuje icelkovýobjemsmluvních

pokut. Zvláštnípozornostpřitomzaslouží příkaz, po‑
dlekteréhovýševšechuplatněnýchsmluvníchpokut
nesmí přesáhnout 70 procent jistiny spotřebitelské‑
hoúvěru, tedy ve vztahukekreditní kartě 70procent
kreditního limitu karty.

60 %
JÍZDNÉHO TVOŘÍ KUPONY
Více než 60 procent jízdného připadá
v Česku na časové kupony, necelých
40 procent tvoří jednotlivé jízdné.
Vyplývá to z analýzy výročních zpráv
českých dopravních podniků, kterou
provedla společnost Global Payments
Europe.

Přes dvě miliardy čipových karet
V loňském roce překročil počet
vydaných čipových platebních karet
dvě miliardy. Stalo se tak pouhé tři roky
poté, co jejich počet v roce 2011 přesáhl
miliardu.
červenec 2015, sdělení STS

Marketéři cílí na mobilní peněženky
Mobilní peněženky pomalu přecházejí
do mainstreamu. Díky možnostem
mobilních věrnostních programů
se mimo jiné stávají strategickým
marketingovým nástrojem obchodníků.
srpen 2015, web magazínu Entrepreneur

Apple Pay ve Spojeném království
Držitelé debetních a kreditních karet
Visa od hlavních britských bank mají
od nynějška přístup k nové službě
Apple Pay, pokud jsou zároveň uživateli
novějších zařízení Applu.
červenec 2015, sdělení Visa Europe

Spolupráce Googlu a MasterCard
Google jako první využije Enablement
Express program společnosti
MasterCard. Účastí v programu urychlí
přístup klientů MasterCard ke službě
Android Pay.
září 2015, sdělení MasterCard

u on‑line ověření, což je méně než polovina času
oproti použití běžné platební karty u obchodníka
se zadáním PIN.
Naši firemní zákaznícimohouuždelší dobupouží‑

vat předplacené karty v uzavřenémsystému. Pilotní
projekt, který začal s 200bezkontaktními terminály
už před dvěma lety, se do dneška rozrostl na několi‑
kanásobek instalací. Zpočátku jsmecíleněumísťovali
terminály namísta, kde byla větší pravděpodobnost
využívání bezkontaktních plateb (střední a vyso‑
ké školy, vysokoškolské koleje). Časem se ukázalo,
že veřejná místa typu obchodní centra, autobusové
a vlakové zastávky, kulturní centra, nemocnice či
sportovní areálymají stejnýpotenciál.Dnesuž sinaši
zákazníci říkají, kde a na jakém výdejním automatu
by chtěli platební terminály využívat.
Vynaloženýčasvšechzúčastněných (bankovní sek‑

tor,MasterCard,Visa,mobilní operátoři) na zavedení
bezkontaktních plateb v Česku se zúročil a systém
dosáhlvelkéhoúspěchu.Přinášíprovozovatelůmizá‑
kazníkůmpřelomovýplatební nástroj, který většina
znáspoužívá denně i proběžnénákupy a čímdál tím
častěji i pro mikroplatby. NFC technologie se stala
všední součástí našeho života.Nechme sepřekvapit,
jaké další možnosti nám přinese segment bezkon‑
taktních plateb v následujících letech.

Náhrada
hotovosti
se prosazuje
nejen v MHD

Češi patří v bezkontaktních platbách k na‑
prosté evropské špičce v počtu transakcí,
který se v roce 2014 zvýšil o 380 procent.
Počet vydaných bezkontaktních platebních
karet se stále zvyšuje, aktuálně je jich v ČR
vydáno zhruba 6,6 milionu, tedy jen o málo
méně než v mnohem větším Německu.
Roste také počet a objem bezkontaktních
transakcí, které v prvním pololetí letošního
roku tvořily 60 procent transakcí a 47 pro‑
cent obratu.
To potvrzují například i údaje ČSOB, jejíž kli‑
enti realizují bezkontaktně více než polovinu
plateb kartou (přesně 53 procent). U Ery,
jedné z obchodních značek ČSOB, je podíl
ještě vyšší, bezkontaktně provedou klienti
asi tři čtvrtiny transakcí. Rychlost a jedno‑
duchost použití bezkontaktních technologií
zvyšují i oblíbené nálepky/stickery. Naprostá
většina (80 procent) klientů si bezkontaktní
nálepku umísťuje na mobilní telefon, aby ji
měli vždy při ruce.
Průzkumy ukazují, že lidé čím dál častěji platí
bezkontaktně i menší částky a uvítali by
možnost platit bezkontaktními kartami i jin‑
de než v obchodech. Jednou ze zajímavých
možností aplikace bezkontaktních plateb
jsou platby za jízdné v MHD. Veřejná dopra‑
va je prostředí, ve kterém sice stále dominu‑
je hotovost, ale s rozvojem bezkontaktního
placení se situace v blízké budoucnosti
změní. Tento trend k nám přišel z Londýna,
kde bezkontaktní bankovní karty nyní nahra‑
zují dosud populární předplacenou dopravní
kartu Oyster.
„Lidé očekávají při cestování veřejnou dopra‑
vou rychlost, bezpečnost a pohodlí, a to i při
placení. Proto jim nabízíme možnost platit
za jízdenky jednoduše a komfortně bezkon‑
taktní platební kartou přímo v dopravním
prostředku. Cestující nemusí řešit hotovost
ani hledat automat na jízdenky,“ říká Petr
Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva
ČSOB. Řešení je výhodné i pro zahraniční
turisty, kteří nemusí kvůli placení jízdenky
směňovat peníze. Velkou výhodou je také
zrychlení odbavení cestujících.
Projekty bezkontaktního odbavení cestu‑
jících MHD bankovními kartami realizuje
ČSOB hned v několika krajích, ve spolupráci
se společností XT‑Card. „Máme bohaté
zkušenosti s implementací bezkontaktních
plateb do systémů MHD po celé republice,
proto dokážeme řešení ušít na míru podle
potřeb dopravce a přizpůsobit místním spe‑
cifikům,“ dodává Petr Hutla.
Například ve velkých městech systém doká‑
že sám vybrat tarif, který je pro cestujícího
nejvýhodnější – podobně, jako je tomu
v Londýně. „Bezkontaktní platby mají velký
potenciál nejen ve veřejné dopravě, ale také
ve školství, jak ukázala praxe na ČVUT, spor‑
tu, zdravotnictví nebo turistice,“ doplňuje
Martin Rejzl, výkonný ředitel a předseda
představenstva XT‑Card.
Poprvé mohli bezkontaktně zaplatit za jízden‑
ku přímo v tramvaji cestující v Liberci. Násle‑
dovalo Brno, kde lidé mohou tuto službu vy‑
užívat na autobusové lince na letiště. Prvním
městem v ČR, kde si cestující mohou koupit
jízdenku bezkontaktní platební kartou v kte‑
rémkoliv prostředku MHD, se stala Plzeň.
Již první měsíce prokázaly, že cestující mají
o placení jízdného bankovní kartou velký
zájem a i dopravcům to přináší řadu výhod,
především pak snížení objemu tržeb v ho‑
tovosti.
Lucie Tomaštíková, ČD Telematika

Strukturaproduktukreditníkartymusínarozdíl
odstandardníplatebníkartyrespektovaturčitá
omezenívyplývající z regulacespotřebitelských
úvěrů.Dosavadnízákonospotřebitelskémúvěru

zroku2010mábýtvsouvislostis implementacísměrni‑
ce oúvěrechnabydlení příští roknahrazennovýmzá‑
konemoúvěruprospotřebitele.Tenpřineseřaduzměn,
atonejenvevztahukúvěrůmnabydlení (hypotékám),
ale ivevztahukjinýmdruhůmspotřebitelskýchúvěrů.

Smlouva jen v písemné formě
I nový zákon bude zřejmě vyžadovat, aby smlouva
ospotřebitelskémúvěrumělapísemnouformu.Aktivo‑
váníkreditníkarty(stejnějakoposkytnutí jinýchdruhů
spotřebitelskéhoúvěru) takmusívždypředcházet for‑
malizovanéuzavření smlouvy,a tobuďvlastnoručním
podpisemklienta,nebosvyužitímtzv.elektronického
podpisu. Smlouvuokreditní kartě ani jinémtypuspo‑
třebitelského úvěru tedy nelze uzavřít telefonicky či
konkludentně, např. pouhým aktivováním kreditní
karty doručené klientovi poštou, jak je obvyklé v ně‑
kterých jinýchzemích.Toznačněomezujedistribuční
kanály kreditních karet, ale nese s sebou i další rizika.
VČeskudosudnepanujeprávní jistotao tom, jakou

formuelektronickéhopodpisu lzezhlediskapožadav‑
kupovažovat za dostatečnou (diskuse se vedounapř.
o uzavření smlouvy prostřednictvím bankomatů).
Dále pak není jasné, jaké změny parametrů produk‑
tu (změny úrokových sazeb, limitů karty atp.) vyža‑
dují písemný dodatek ke smlouvě. Je otázkou, zda
je striktní trvání na písemné formě vždy racionální,
a to především ve vztahu k produktům typu kreditní
kartyčikontokorentníchbankovníchúčtů.Vzhledem
k tomu, že evropské právo písemnou formu smlouvy
o spotřebitelskémúvěrunevyžaduje, je s podivem, že
v rámci přípravy nového zákona nebyl tento požada‑
vek alespoň částečně revidován.

Zákaz vázaných produktů
Důležitou změnou, kterou od příštího roku přinese
nový zákon, je zákaz spotřebitelského úvěru váza‑
ného na jiný finanční produkt. Z hlediska kreditních
karetpaknověnebudoubanky smětpodmiňovatpo‑
skytnutí kreditní karty uzavřením smlouvy o jiném
finančním produktu, především smlouvy o běžném
účtu. Všechny banky tak budou nuceny nabízet kre‑
ditní karty „samostatně“, bez vazby na jiný produkt.
Jedinou relevantní výjimkou jsou situace, kdy by

byl takový účet veden pro klienta bezplatně. Zákon

Vlastimil Pihera
advokát advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík

Regulace úvěrů dopadne
i na kreditní karty
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Advokátní kancelář
Kocián Šolc Balaštík

Kvalita v bankovním právu

www.ksb.cz

Advokátní kancelář KŠB má více než 25letou
tradici v poskytování kvalitních právních slu-
žeb v klíčových oblastech obchodního a ob-
čanského práva. Součástí našeho týmu jsou
špičkoví odborníci se specializací na bankovní
právo a ochranu dat. V této oblasti pracujeme

pro lídry trhu a podílíme se na inovativních
právních řešeních, která mnohdy aplikujeme
zcela poprvé. Naši klienti oceňují i kvalitní
poradenství při syndikovaných a akvizičních
úvěrech nebo v oblasti regulace poskytovatelů
finančních služeb.

Nejlepší právní firma roku 2015
v České republice
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Personalizace
karet

Snadná definice
nových produktů

Komplexní služby
na jednom místě

Výhoda spolupráce
s GPE

• Všechny typy personalizace
embos, indent, termoprint

• Personalizace
magnetické a čipové karty – kontaktní, bezkontaktní
a dual interface

• Rychlá změna zadání na základě
produktového listu

• Management plastů a jejich skladování
• Konkurenceschopné ceny
• Nákup a vývoj doplňkových materiálů
• Barevný a černý tisk nosičů
• Strojové i ruční balení, mailingové služby

• Nezávislý poskytovatel služeb
personalizace karet všech výrobců
generování a tisk PINů ke kartám

• Bankovní, nebankovní a fleetové karty
• Vlastní vývojový tým čipových aplikací

SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

Global Payments Europe
– váš partner ve světě karet
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Vysoce zabezpečená
datová centra na síti

Serverhousing se
zákaznickou podporou

Přístup a dohled 24/7/365

Vlastní druhá největší
optická síť v ČR
s kruhovou topologií

Páteřní síť s kapacitou
až 80 x 10 Gbps,
více než 500 PoPů

Bezpečí pro vaše data www.cdt.cz
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V XT-Card poskytují komplexní i individualizovaná řešení kartového systému odborníci
na problematiku čipových karet s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Referenční projekty realizací:
In-karta České dráhy, a. s.
elektronická peněženka na České zemědělské univerzitě
v Praze
elektronický odbavovací systém Královéhradeckého kraje
karetní a platební řešení pro ČVUT
elektronický odbavovací systém cestujících IDS
Jihomoravského kraje
celková architektura programu Moravskoslezské karty
jednotná bezkontaktní čipová karta pro MHD
Moravskoslezského kraje
bezkontaktní čipová karta pro IDS Ústeckého kraje

Multiaplikační čipové karty pro:
města a regiony
bezhotovostní platby
dopravní karty (MHD)
věrnostní systémy
identifikační karty
docházkové systémy
turistické karty
zabezpečovací systémy
přístupové systémy
stravovací systémy
školy a univerzity

Přední dodavatel systémů
bezkontaktních čipových technologií

www.xt-card.com | info@xt-card.com
HN048729-1

Díky ČSOB si lze zakoupit
jízdenku přímo v MHD

jednoduše a rychle.
Stačí použít jakoukoli

bezkontaktní platební kartu.

Hlavními partnery
konference Inovace
v platebních
kartách jsou:

www.čsob.cz 800 300 300
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AEVI CZ s.r.o. je poskytovatelem moderních IT řešení v oblasti
zprostředkování transakcí. Díky zkušenostem a inovativnímu
přístupu v oblasti retailu a bankovnictví umožňuje svým
zákazníkům poskytovat kvalitnější služby.
Více info na: www.aevi.com

Advanced Transactions by AEVI

HN
04

86
78


