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Úvod 
 
 
Téma platebních karet jsem si vybral nejen z důvodu prudkého rozvoje tohoto platebního instrumentu 
v České republice, ale také proto, že tuto moderní formu placení společně s produkty internetového 
bankovnictví s oblibou využívám a domnívám se, že právě spojení použití platební karty pro platby za 
zboží či služby u obchodníka a převodu peněžních prostředků prostřednictvím jakéhokoli pro tuto 
službu technicky vyhovujícího počítače s přístupem na internet z kteréhokoli místa na světě, je 
nejefektivnějším způsobem správy nejen osobních, ale i podnikových financí. Ve své práci se ale 
zaměřím pouze na samotné platební karty. 
 
Práci bych rád rozdělil do pěti samostatných celků, od obecné charakteristiky, která bude zaměřena 
především na úlohu a význam platebních karet, způsoby jejich použití, bezpečnost, výhody a situaci 
v České republice s nástinem dalšího rozvoje, přes historii, která pojednává o počátku vzniku 
platebních karet, přes jejich rozvoj v průběhu minulého století až po současnost. Třetí část věnuji 
druhům platebních karet podle provedení záznamu na kartě, podle funkce, teritoriálního dělení, dělení 
podle uživatele a podle rozsahu služeb spojených s kartou. Další kapitola bude věnována platebním 
kartám z technologického hlediska, jejím rozměrům, vlastnostem, fyzické a systémové ochraně a 
zařízením přijímajícím platební karty. Nezanedbatelnou součástí této kapitoly bude i samotné placení 
kartou a specifika platby kartou přes internet. V závěrečné páté části se budu věnovat možnostem 
zneužití platebních karet a mimosoudnímu bezplatnému řešení sporů mezi klientem a institucí před 
finančním arbitrem České republiky. Za poslední kapitolu zařadím dvě přílohy; v první z nich se 
pokusím co nejaktuálněji zachytit působení tří vybraných bankovních subjektů v kartové oblasti a 
jejich cenovou politiku, druhá bude obsahovat formulář pro zahájení řízení před finančním arbitrem 
České republiky. Věřím, že tímto mohu poskytnout mnoho cenných informací. 
 
V závěru bych rád shrnul platebních karty zejména z pohledu běžného uživatele, jaké jsou výhody, ale 
i možná rizika při každodenním použití, roční náklady spojené s tímto moderním platebním 
instrumentem a pokusím se samozřejmě zhodnotit efektivitu využívání platebních karet v České 
republice. 
 
Materiál pro jednotlivé kapitoly jsem získal jak z odborné literatury věnující se platebním kartám a 
zejména jejich historii podrobně, tak z literatury zaměřené obecně na problematiku bankovnictví a 
platebního styku. Internet využívám zejména při sledování nabídky kartových produktů bankami. 
Přínosné budou zajisté rozdílné úhly pohledu na kartovou problematiku lidí s dlouholetou bankovní 
praxí zabývajícími se platebními kartami profesionálně a laické veřejnosti, která využívá platební 
karty uživatelsky. Velmi cenné budou určitě osobní konzultace s finančním arbitrem České republiky 
při zpracovávání kapitoly, v níž zaujímá dominantní postavení. 
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1 Úloha a význam platebních karet 
 
Platební karty patří k moderním platebním prostředkům a jsou tedy nepostradatelnou součástí každo-
denního života většiny populace. Používání platebních karet je naprosto běžné ve většině zemí světa, 
zejména ve Spojených státech amerických, Kanadě, na celém evropském kontinentě, ve velké části 
Asie a také v Austrálii. Stále však existují oblasti, kde je nemožné použít platební kartu pro úhradu za 
zboží či služby a dokonce ani pro výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu, např. v Africe a části 
Asie. Vysoké tempo růstu objemu karetních obchodů zaznamenáváme v Číně, Indii, zemích Latinské 
Ameriky a ve východní Evropě.  
 
Od doby, kdy lze vystopovat existenci prvních platebních karet, uplynulo v loňském roce 90 let. První 
platební karty nebyly plastové (často nazývané jako plastic money), nýbrž byly vyrobeny z plechu. 
Tyto karty vznikly ve Spojených státech amerických u společnosti Western Union Telegraph Compa-
ny a fungovaly v první řadě jako prostředek získání, udržení a identifikace významného klienta. Karta 
byla současně nosičem jeho podpisového vzoru nebo jiného identifikačního údaje. V počátcích fungo-
vání prvních platebních karet byla možnost jejich použití omezena na určitý okruh obchodních míst. 
S postupným rozvojem obchodu a cestovního ruchu po druhé světové válce bylo nutné překonat tato 
omezení a rozšířit použití platebních karet. Tento rozvoj byl umožněn vznikem mezinárodních karet-
ních asociací. Přes poměrně rychlý rozvoj všech kartových systémů i samotné akceptační sítě, bylo 
však provádění bezhotovostních transakcí s jejich pomocí založeno na zúčtování papírových dokladů, 
tzv. účtenek až do konce 70. let. Zpracování těchto dokladů bylo velmi náročné, doklady musely být 
dopravovány do jednotlivých bank, ve kterých byly údaje z těchto dokladů typovány do systémů jed-
notlivých zpracovatelských bank. 
 
Tento způsob zpracování karetních transakcí sice částečně omezil využívání hotovosti, a to jak u sa-
motných občanů, tak v obchodech a návazně nato v bankách, ale ruční manipulace s účtenkami u ob-
chodníků přijímajících platební karty a ve zpracovatelských bankách byla stále ještě ekonomicky 
značně náročná. Zmíněný způsob platby s odloženým zúčtováním dal prvním platebním kartám cha-
rakter úvěrového produktu. Odtud také pochází historický název kreditní karta. K zásadnějším změ-
nám došlo během 80. a zejména pak v 90. letech minulého století díky významnému rozvoji v oblasti 
informačních technologií a telekomunikací. Od ručního zpracovávání účtenek se přešlo 
k elektronickému zpracování karetních transakcí, a to umožnilo on-line spojení autorizačních a zúčto-
vacích centrál s jednotlivými platebními terminály v místech obchodu a služeb. To bylo možné díky 
zavedení magnetického proužku na platební kartě, vynálezu bankomatu a elektronického platebního 
terminálu.  
 
Využití magnetického záznamu dat na kartě v porovnání s dosud výhradně používaným podpisovým 
vzorem zdokonalilo identifikaci jejího držitele, a to zavedením osobního identifikačního kódu, tzv. 
PIN (Personal Identification Number). Využitím právě této technologie a propojením elektronických 
platebních terminálů a bankomatů s autorizačními centry a zpracovatelskými bankami byly vytvořeny 
podmínky pro účetní zpracování v reálném čase a pro vznik zcela nového produktu – debetní karty, 
která dává bance podstatně větší jistotu, že výběr hotovosti nebo platba kartou budou klientem řádně 
uhrazeny. 

1.1 Způsoby použití platební karty 
 
Technologie využívané v současné době umožňují podstatné rozšíření využití platebních karet. Kromě 
zatím nejvyužívanějších funkcí - výběru hotovosti z bankomatu nebo u bankovní přepážky a přede-
vším bezhotovostních plateb v prodejních místech obchodu a služeb - to jsou zejména platby uskuteč-
něné prostřednictvím sítě Internet nebo tzv. Mail Order/Telephone Order (označované jako MO/TO), 
které souhrnně nazýváme platbami bez fyzické přítomnosti karty (Card Not Present – CNP). 
V některých vyspělých zemích jejich objem již převýšil počty výběrů hotovosti z bankomatů. V České 
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republice jsou však zatím výběry hotovosti z bankomatů stále výrazně vyšší než počty transakcí 
v místech obchodu a služeb. 

1.1.1 Výběr hotovosti z bankomatu 
 
Výběr hotovosti z bankomatu, běžně označovaný 
zkratkou ATM – Automated Teller Machine, pro-
bíhá sice na elektronické bázi bez papírových 
zpráv a dokladů, tedy kromě stvrzenky o provede-
ném výběru, jde však v podstatě o hotovostní 
transakci, podmíněnou předchozím vytříděním, 
přepočítáním a uložením bankovek do trezorových 
kazet bankomatu. Nešetří tedy manipulaci 
s hotovostí, pouze zvyšuje produktivitu operace 
výplaty a umožňuje klientům přístup k této hoto-
vosti většinou bez ohledu na denní či noční hodinu. 
Identifikace klienta je provedena vždy zadáním 
PIN. Po kontrole PIN je další operací autorizace, tj. 
kontrola zůstatku na účtu a povolené částky výběru 

s ohledem na limit pro výběr hotovosti z bankomatu příslušné karty, tzv. 
cash-limit. Od počátku využívání prvních bankomatů pracovaly některé 
z nich v režimu off-line. Zde byly nutné kontroly prováděné proti hodno-
tám, jež byly uloženy v paměti řídícího systému bankomatu a periodicky 
musely být aktualizovány. Dnes však již bankomaty pracují v on-line reži-
mu, tj. s trvalým připojením na autorizační centrálu, umožňující kontrolu 
zůstatku na účtu v reálném čase. Jednotlivé 
systémy bankomatů některých současných 
výrobců umožňují využití řady dalších funkcí, 
jako např. tisk zůstatku na účtu, převodu pro-
středků z účtu na účet, vklad hotovosti na účet 
apod. V poslední době je to však zejména 

možnost provádění transakcí, jež umožňují dobíjení předplacených úhrad 
za služby poskytovatelů mobilního telefonického připojení, dále pak 
prodej dalších bankovních či pojišťovacích služeb, prodej vstupenek, 
směnu valut či výběr částek v různých měnách. Pořizovací i provozní 
náklady bankomatu jsou poměrně vysoké. Z tohoto důvodu řada provo-
zujících bank a organizací ve světě i v České republice přechází od pů-
vodního režimu nezpoplatňovaných výběrů k zavádění poplatků za vý-
běr, které tyto náklady alespoň částečně kompenzují. Výběry v zahraničí 
jsou zpoplatňovány vždy. Současným trendem bank je motivovat klienty k výběru z vlastních banko-
matů banky, která kartu vydala, za účelem úspory mezibankovního poplatku. Vzhledem ke zmíněným 
vysokým provozním nákladům v souvislosti s provozem bankomatů lze v některých zemích 
v posledních letech sledovat tendenci snižování počtu ATM některých bank.  

1.1.2 Výběr hotovosti proti předložení karty (Cash Advance) 
 
Na přepážkách většiny bank a v některých vybraných obchodních místech lze obdržet hotovost po 
předložení karty. Tato služba však není povolena u karet určených pouze pro výběr z bankomatu a u 
některých druhů elektronických platebních karet. Tato transakce je obvykle využívána k výběru vět-
ších částek, podléhá zvláštním bezpečnostním předpisům při kontrole karty a je zatěžována nejvyššími 
poplatky. Vždy je vyžadováno předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas 
apod.) 
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1.1.3 Platba za zboží nebo služby v obchodním místě 

V současné době je platba kartou v obchodních místech jedním z nejdůležitějších typů transakcí, které 
lze platební kartou realizovat. Počet transakcí realizovaných platebními kartami v obchodních místech 
roste v současné době mnohem rychleji, než počet výběrů z bankomatů. Z hlediska všech účastníků 
transakce jde o ideální způsob použití platební karty. Držitel ani obchodník nemusejí manipulovat s 
hotovostí, platba proběhne účetním převodem mezi účtem držitele a účtem obchodníka prostřednic-
tvím vnitřních účtů zpracovávající, příp. i vydávající banky. Podmínkou, aby obchodník mohl platební 
karty jednotlivých značek k placení přijímat a platby mu byly uhrazeny, je uzavření smlouvy o ak-
ceptaci platebních karet s některou zpracovatelskou bankou, tedy bankou, která má licenční oprávnění 
k této činnosti od příslušné asociace (VISA, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club). 

Od počátku využívání platebních karet k placení v místech obchodu a služeb je stále ještě velmi rozší-
řený způsob, který je založen na použití jednoduchého mechanického zařízení – imprinteru, jež bývá 
lidově nazýván „žehlička“, jehož pomocí se na účtenku otisknou reliéfní identifikační údaje jak z pla-
tební karty (embossing), tak zároveň z identifikačního štítku 
obchodníka. Obchodník doplní na účtenku částku, datum 
transakce, typ zboží či služby, případně autorizační kód a 
držitel karty doklad podepíše. Takto vystavený prvotní doklad 
doručí obchodník bance, která jej použije k provedení převo-
du mezi účtem držitele karty a účtem obchodníka v přísluš-
ném domácím, příp. mezinárodním zúčtovacím systému. Pro 
obchodníka zde zůstává povinnost doručit na vlastní náklady 
účtenky bance (poštou nebo osobně) nejpozději do smluvně 
dohodnutého termínu a banka pak musí údaje z dokladu pře-
vést do standardní elektronické podoby. Je zde tedy ještě stále 
značný podíl ruční práce, i když odpadá veškerá manipulace s 
hotovostí. Zpracovatelské banky údaje z  papírových dokladů vkládaly ručně do svých systémů, dnes 
však již často využívají pro tuto činnost různých typů skenerů.  

Mnohem efektivnější je způsob důsledně využívající informační a telekomunikační techniku, který 
představuje instalace elektronického platebního terminálu. Jde o zařízení tvořené čtečkou dat platební 

karty (magnetického proužku a čipu), klávesnicí pro zadání dat, pro-
cesorem s pamětí, tiskárnou stvrzenky a komunikačním zařízením 
(modemem), umožňujícím spojení prostřednictvím  veřejné telefonní 
či datové sítě nebo prostřednictvím sítě GSM a v poslední době s 
využitím GPRS, případně Bluetooth. Pro uskutečnění transakce po-
stačí protáhnout kartu čtecí štěrbinou (v případě čtení dat z karty 
z magnetického proužku), popř. vložit kartu do čtecího zařízení (u 
čipových karet), vyčkat uskutečnění spojení a zadat klávesnicí částku 
transakce. Po ukončení autorizace se automaticky vytiskne stvrzenka 
s kopií. Držitel karty potvrdí podpisem uskutečnění platby u těch 
transakcí, kdy je podpis vyžadován. S nasazením platebních čipových 
karet v řadě zemí půjde o masivnější využívání ověření transakce 
prostřednictvím PINu. U takových transakcí již není následně poža-
dován podpis klienta. Data o transakci jsou současně odeslána do 

centra, kde jsou dále účetně zpracována. Zde už odpadá jakýkoliv podíl ruční práce, veškeré procedury 
až po zatížení klientova účtu a kreditování účtu obchodníka proběhnou prostřednictvím přenosu a 
zpracování dat. 

1.1.4 Transakce MO/TO (Mail Order/Telephone Order)  

Tento způsob platby je využíván zejména v zásilkovém prodeji či při rezervacích ubytování, vstupe-
nek do kin, divadel atp.  Je založen na uvedení dat karty, nezbytných k provedení platby (číslo karty, 
platnost karty) na objednávkovém formuláři nebo jinou písemnou formou spolu s podpisem držitele, 
příp. uvedení těchto dat při telefonické objednávce. Tento způsob transakce však nezaručuje dokona-
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lou ochranu proti zneužití takto předávaných údajů. Transakce MO/TO zažívají v posledních letech 
zejména v západoevropských zemích značný boom a jsou využívány stále častěji. 

1.1.5 Transakce prostřednictvím sítě Internet 

V důsledku rozvoje sítě Internet vzrůstala postupem času i poptávka po možnosti zjednodušení plateb. 
Ty je možné standardně provádět úhradou faktury nebo dodávkou na dobírku. Elektronické prostředí 
však nabízí i možnost využití platební karty. Řada tzv. virtuálních obchodů nabízí možnost uvedení 
čísla karty a doby platnosti přímo v objednávce. Riziko zneužití však doposud bylo v tomto případě, 
vzhledem k prakticky neomezené dostupnosti přenášených dat po síti, obzvláště vysoké. Banky, 
zejména středoevropské a východoevropské, proto svým klientům tento otevřený způsob uvádění dat 
platební karty poměrně dost dlouho nedoporučovaly. V České republice řada bank automaticky větši-
ně svých klientů, tedy držitelům karet, zablokovala možnost použití jejich karty na Internetu.  

Prudký rozvoj internetové sítě a její průnik prakticky do všech oblastí běžného života, tak i podnikání 
si však vynutil řešení tohoto problému. Obě nejdůležitější kartové asociace, MasterCard a VISA, vy-
vinuly společně se společnostmi z oblasti informačních technologií společný standard, umožňující 
bezpečný šifrovaný přenos dat pro platby platebními kartami v tomto prostředí. Snahou řady firem z 
oblasti IT je neustálé vyvíjení různých dalších způsobů šifrování čísla karty zejména s ohledem na 
prudký rozvoj obchodů v rámci sítě Internet. Jejich snahou je nalézt především velmi levné řešení, 
jehož implementace či realizace bude jak pro obchodníka, tak zejména pro držitele karty, velmi jedno-
duchá, rychlá a bezpečná.  

1.1.6 Transakce M-Commerce 

M-Commerce jsou transakce spojené se společným využitím platební karty prostřednictvím bankoma-
tu a mobilního telefonu. Na bankomatu si držitel zvolí službu, kterou chce využít, a poté i svého mo-
bilního operátora. Dále zadá veškeré požadované informace ohledně výše nabíjení či platby, čísla mo-
bilního telefonu atd. Držitel karty obdrží potvrzení o provedení dané služby pomocí SMS zprávy na 
dobíjený mobilní telefon, popř. na svůj mobilní telefon. Celý proces (včetně potvrzení SMS) by neměl 
trvat déle než 15 minut od žádosti držitele o provedení zvolené služby. 

Jsou-li nějaká data zadána nesprávně, bankomat buď transakci vůbec nepotvrdí, nebo je držiteli ode-
slána SMS s oznámením, že jeho transakce neproběhla úspěšně. V případě dobíjení mobilních telefonů 
prostřednictvím bankomatu plní bankomat funkci elektronického platebního terminálu. Transakce 
vzdáleného dobíjení je prováděna mimo jakékoli zařízení banky. K uskutečnění transakce je nutná 
pouze platební karta a mobilní telefon. Je možné využít buď SIM Toolkit, což je aplikace přímo 
v mobilním telefonu, kde je v bezpečné zóně uloženo číslo platební karty a PIN. Verifikace karty poté 
probíhá prostřednictvím kontroly čísla PIN. Druhou možností je použít přístupový DPIN, který se 
držiteli karty vygeneruje prostřednictvím procesu registrace karty pro M-commerce transakce. Ověření 
karty pak probíhá kontrolou správnosti zadání DPIN. 

1.2 Bezpečnost platebních karet 
Ztráta platební karty oproti ztrátě hotovosti 
vždy znamená nesrovnatelně nižší riziko pro 
držitele. Použití karty je vázáno splněním řady 
bezpečnostních podmínek: ověřením bezpeč-
nostních kódů karty, zadáním správného PIN, 
příp. kontrolou podpisu a bezpečnostních zna-
ků karty obchodníkem. Soustava bezpečnost-
ních znaků byla postupně s technologickým 
vývojem doplňována a zdokonalována. Pů-
vodní, pouze vytištěné identifikační údaje byly 
doplněny reliéfním písmem, hologramem 

(„trojrozměrným“ obrazcem, měnícím se s úhlem pohledu), reliéfními bezpečnostními znaky (speciál-
 

Hologram VISA 
1990, 2002 
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Vývoj hologramu na kartách MasterCard (1983, 1988, 1990) 

Vzor karty VISA s vyznačením primár-
ních ochranných prvků 

ní znak u MasterCard, „létající“ V u VISA), opakováním identifikačních číslic vydavatele v tiskovém 
motivu karty atd. Ten, kdo kartu přijímá k placení, je povinen tyto údaje řádně zkontrolovat a při ja-
kýchkoli pochybnostech kontaktovat autorizační středisko své zpracovatelské banky nebo platbu od-
mítnout.  

Existuje celá řada pokusů o dosažení 
neoprávněného obohacení paděláním 
nebo podvodným použitím platební kar-
ty. Proti padělkům se karetní společnosti 
chrání rovněž celou řadou metodických 
předpisů, preventivní výchovou pracov-
níků bank i obchodních míst, soustavou 
vzájemných informací o případech pod-
vodů a těsnou spoluprací vlastních bez-
pečnostních útvarů s příslušnými policej-
ními a jinými orgány. Držitel karty se 
může chránit především pečlivou úschovou karty před ztrátou nebo použitím nepovolanými osobami, 
a to i z okruhu jemu blízkých osob. Stejně pečlivě je nutno držet v tajnosti osobní identifikační kód 
PIN a zásadně nesdělovat identifikační data karty, zejména její číslo. Znalost čísla karty spolu s dobou 
její platnosti může v některých případech stačit k neoprávněnému použití, např. k realizaci telefonních 
objednávek v některých sítích nebo k platbám prostřednictvím Internetu.  

Zcela novou dimenzí v zajištění bezpečnosti platebních karet proti zneužití je především přechod od 
technologie magnetického proužku pro záznam dat k čipové technologii. Kapacita procesoru a paměti 
mikropočítače zabudovaného do karty umožňuje celou řadu metod ověření skutečné totožnosti držitele 
karty. Na rozdíl od kontroly podpisu, který lze relativně snadno napodobit, nebo kontroly PINu, mo-
hou být v paměti mikropočítače uloženy tzv. biometrické údaje držitele karty, které nelze padělat, 
napodobit ani odcizit. Jedná se např. o záznam otisku prstu, sítnice oka, rozpoznání tváře atd. 

Je však nutné uvést, že v České republice je úroveň prevence podvodů s platebními karty na velmi 
dobré úrovni. Procentní podíl podvodů s platebními kartami (z celkového obratu uskutečněného pro-

střednictvím platebních karet) je v České republice výrazně 
pod evropským i celosvětovým průměrem. Těchto vynikají-
cích výsledků v boji proti podvodům s platebními kartami se 
podařilo dosáhnout zejména koordinovaným přístupem bank a 
dalších subjektů, které v této oblasti společně působí. Vydava-
telské i zpracovatelské banky se v 90. letech snažily podporo-
vat další růst prodejů platebních karet a zejména podporovat 
používání platebních karet v obchodní síti za zboží a služby. 
Aby se jim tato snaha dařila, byla v řadě zemí oblast podvodů 
s platebními kartami z těchto důvodů tabuizována. Dnes se 
však tato situace výrazně změnila. Bezpečnosti platebních 
karet se věnuje značná pozornost, problematika je často me-
dializována, v souvislosti s prevencí podvodů se o podvodech 

s platebními kartami hovoří naprosto otevřeně a většina držitelů platebních karet dnes již ví, že právě 
zavedení čipových karet je jedním z nástrojů, který výrazně eliminuje riziko možnosti jejich zneužití. 

1.3 Rozvoj platebních karet  

V 90. letech 20. století a začátkem nového tisíciletí zaznamenala oblast platebních karet mimořádně 
rychlý rozvoj. Roste jak počet vydaných karet, tak akceptačních míst. Počet platebních karet, které 
byly koncem roku 2003 ve světě v oběhu, přesáhl 2,5 miliardy kusů. Celkový obrat uskutečněný pla-
tebními kartami překročil 4,7 bilionu USD. Počet bankomatů přístupných ve světě koncem roku 2003 
dosahoval více než 1,2 milionu. Počet obchodních míst, kde lze kartami platit, již brzy dosáhne 30 
milionů. Je však nutno říci, že rozšíření karet a zejména akceptačních míst, včetně bankomatů, není 
stále ještě rovnoměrné a zhruba odpovídá míře rozvoje ekonomiky a komunikační infrastruktury jed-
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notlivých zemí a regionů. Počet transakcí uskutečněných platebními kartami již v roce 2002 přesáhl 
magickou hranici 50 miliard transakcí, ve finančním objemu přesahujícím 4,1 bil. USD. Přesto je však 
podíl bezhotovostních elektronických plateb na celkovém maloobchodním obratu v některých ekono-
mikách stále ne zcela dostatečný. V nejvyspělejších zemích (USA, Velká Británie) se pohybuje kolem 
40 – 50 %, v jiných zemích je to však podstatně méně.  

Regionálně se liší rovněž akceptovatelnost jednotlivých karetních systémů. V řadě evropských zemí je 
silnější akceptační síť systému MasterCard, v ostatních zemích je však tradičně více zastoupena VISA. 
Oblast Japonska a jeho ekonomického vlivu je silně pokryta sítí JCB (Japan Credit Bureau), tyto karty 
jsou ovšem vydávány převážně držitelům z této oblasti. Dále je zde vydáno velké množství karet regi-
onálních bank, zejména japonských. Do některých zemí Asie – jedná se zejména o Čínu, Indii, Koreu, 
Malajsii – pronikají masově karty VISA i MasterCard za značné podpory ze strany těchto karetních 
asociací. Tyto země vykazují jak nejvyšší tempo růstu počtu vydávaných platebních karet, tak i velmi 
dynamický rozvoj akceptační sítě pro tyto karty. Karty nebankovních společností, zaměřených původ-
ně na podporu cestovního ruchu, tj. American Express a Diners Club, představují jakousi elitu v sorti-
mentu platebních karet. Byly a jsou původně určeny pro vysoce bonitní klientelu. Proto jsou akcepto-
vány hlavně v místech souvisejících s cestováním a zábavou, a to převážně v zařízeních vyšších ceno-
vých kategorií. V posledních letech však tyto společnosti projevují snahu o širší uplatnění i na „maso-
vém“ trhu. Samostatnou skupinu bankovních karet MC a VISA tvoří karty „elektronické“, vydávané 
pod označením Maestro, resp. VISA Electron. Použití těchto karet je vázáno výhradně na místa vyba-
vená „on-line“ terminály. Investiční náklady spojené jak s bankomaty, tak i elektronickými platebními 
terminály jsou poměrně značné, z tohoto důvodu bylo použití elektronických karet v prvních letech 
zavádění v polovině 90. let dosti omezené.  

Rozšiřování sítí bankomatů probíhá obvykle v režii a na náklady členských bank jednotlivých asocia-
cí. Naproti tomu rozšiřování sítě obchodních míst je záležitostí smluvní dohody mezi členskou bankou 
a majitelem obchodního místa. Ten nemusí být vždy přesvědčen o užitečnosti a cenové výhodnosti 
takovéto smlouvy, zvláště pokud není nucen přijímat karty na základě požadavků svých zákazníků. 
Dnes již pouze některé velké obchodní domy preferují spíše své vlastní věrnostní programy, charakte-
rizované vydáváním karet zvýhodňujících formou slev pro stálé zákazníky. Je však nutné zdůraznit, že 
v současné době řada různých typů obchodů, hotelů, restaurací, aerolinií, autopůjčoven a jiných typů 
provozoven již nemůže existovat bez akceptace platebních karet, neboť bez ní by se nemohly udržet 
na dnešním trhu.  

Z těchto faktorů plyne trvající rozdílnost v regionálních i místních počtech obchodních míst akceptují-
cích karty různých systémů, z čehož jednoznačně vyplývá, že neexistuje a ještě dlouho nebude existo-
vat „univerzální“ platební karta, která by držiteli umožnila přístup k hotovosti nebo zaplacení v které-
koliv části světa. S jednou platební kartou zatím může vystačit klient banky realizující své výběry 
nebo platby ve stálém okruhu svého bydliště. Jakmile však tento okruh opustí, vycestuje do zahraničí a 
navštíví několik různých zemí, shledá svou jedinou kartu jako nepostačující. U většiny občanů vyspě-
lejších zemí je proto obvyklé vlastnictví několika platebních karet různých systémů, které uspokojí 
jejich potřebu finančních transakcí v nejrůznějších podmínkách. 

1.4 Situace v České republice 

Můžeme konstatovat, že rozvoj platebních karet v České republice v posledních letech dosahuje vý-
razného nárůstu. Stejně jako v sousedních zemích, i v České republice stále ještě výrazně převažují 
počty a zejména objemy výběrů hotovosti z bankomatů nad transakcemi u obchodníků akceptujících 
karty. Vývoj v roce 2003 však ukazuje, že tempo růstu „obchodnických“ transakcí je téměř dvakrát 
vyšší než u transakcí „bankomatových“. Díky stále častějšímu využívání platebních karet pro platby za 
zboží či služby se však snižuje průměrná částka transakce, která byla v roce 2003 ve výši Kč 1.237,--.  
Tato úroveň průměrné částky transakce u obchodníků je ovšem způsobena stále častějším používáním 
platebních karet i k drobným každodenním nákupům. Počet obchodů akceptujících platební karty, 
který se koncem roku 2003 blížil číslu 49.000, přibližuje Českou republiku v úrovni akceptace dalším 
zemím Evropy srovnatelné velikosti (např. Belgie, Rakousko apod.). 
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Platební karta Western Union (1918) 

Počet bankomatů v České republice byl v 90. letech naprosto nedostačující. Situace se však výrazně 
změnila na jaře roku 2001, kdy banky byly pod tlakem České spořitelny donuceny akceptovat výrazné 
zvýšení poplatku za použití bankomatů jiné banky. Vzhledem k tomuto zvýšení a dominantnímu po-
stavení České spořitelny v této oblasti, začala většina bank působících na českém trhu masivně insta-
lovat nové bankomaty, a to jak do svých poboček, tak do dalších lokalit. Na základě tohoto začala 
většina bank uplatňovat vůči svým klientům výrazně nižší poplatek za výběry z vlastních bankomatů, 
než za výběr z bankomatů jiné banky. Díky masivním instalacím bankomatů v posledních letech jsme 
dosáhli počtu 243 bankomatů na milion obyvatel. Ve srovnání s vyspělými zeměmi je však tento počet 
stále nedostatečný. Např. průměr v zemích EU byl v roce 2003 na úrovni 450, v Německu 774, ve 
Francii 512 a na špičce počtu bankomatů na 1 milion obyvatel je Španělsko, kde tento počet dosahuje 
dokonce úrovně 1253. 
 

1.5 Výhody platebních karet 

Závěrem této kapitoly si můžeme alespoň stručně shrnout hlavní výhody platebních karet. Jejich vý-
hody lze vidět z pohledu držitele karty, příjemce karty (obchodního místa) i z pohledu vydavatelské 
banky. Pro držitele karty je nejpodstatnější jednoduché použití, vyšší bezpečnost v porovnání 
s placením v hotovosti, zúčtování transakcí provedených platební kartou probíhající až po obdržení 
zboží či služby, většinou mezinárodní použití, úspora směnárenských poplatků a další úspory vyplýva-
jící z obvykle příznivějšího kurzu než při nákupu hotovosti zahraničních měn, vysoká osobní prestiž, 
široká škála doplňkových služeb a v neposlední řadě také nouzové služby při ztrátě karty. Obchodní 
místa přijímající karty mohou ocenit zejména výrazné zvýšení obratu obchodu přijímajícího platební 
karty, více zákazníků, získání nových klientů včetně zahraničních turistů, zvýšení své prestiže, jedno-
duché použití, udržení se v konkurenčním boji, vyšší bezpečnost – méně hotovostí, a z toho vyplývají-
cí nižší náklady na zpracování, uchovávání a odvody tržeb do banky a také při splnění předepsaných 
podmínek a dodržování bezpečnostních pravidel jistota zaručené platby. Pro vydavatele karty jsou 
významné zejména vyšší výnosy z poplatků za vydané platební karty, u kreditních karet i výnosy 
z úroků, vyšší výnosy za transakce platebními kartami, udržení stávajících klientů a získání nových, 
udržení se v konkurenčním boji, nižší náklady na zpracování, úschovu a převozy hotovostí, rozšíření 
nabídky služeb – tzv. produktové balíčky dle požadavků jednotlivých segmentů se zakomponováním 
platební karty. Platební karty slouží rovněž jako významný marketingový nástroj. 
 

2 Historie platebních karet 

2.1 Počátky vzniku platebních karet 

Historie platebních karet se datuje již od počátku 20. století. První 
platební karta nebyla vyrobena z plastu, jak jsme dnes zvyklí, ale z 
plechu. Byla to karta vydaná již v roce 1914 americkou telefonní a 
telegrafní společností Western Union Telegraph Company. Tato 
společnost začala vydávat pro své stálé zákazníky tzv. Identification 
Card. Tuto kartu jim vydávala zdarma s platností na jeden rok. Kar-
ta opravňovala klienta k telefonování a zasílání telegramů pro-
střednictvím poboček společnosti bez nutnosti okamžitého placení. 
Tuto kartu bychom mohli dnes nazvat věrnostní. Držitel karty ob-
držel každý měsíc účet, který obsahoval soupis všech uskutečněných telefonátů a odeslaných telegra-
mů, jejich ceny a celkovou dlužnou částku. Tuto částku pak klient zaplatil bankovním převodem nebo 
šekem. Můžeme říci, že první platební karty byly určitou formou úvěru. Brzy začaly podobné karty 
vydávat i železniční a obchodní společnosti a rovněž i sítě čerpacích stanic.  

Používání věrnostních karet bylo velmi jednoduché. Po předložení karty zákazník pouze podepsal 
účet. Prodávající prověřil, zda je karta platná a zda má všechny náležitosti. V případě, že na kartě ne-
byl vzorový podpis klienta, porovnal jméno klienta uvedené na kartě s průkazem totožnosti. Význam-
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První papírová karta Diners Club 

Karta Diners Club (80. léta) 

ným omezením však byla nemožnost jejich použití mimo obchodní síť vydávající organizace. Z tohoto 
důvodu vlastnilo mnoho klientů řadu karet různých společností. Tyto karty byly pak použitelné v síti 
různých obchodů, hotelů, restaurací apod.  

2.2 Rozvoj platebních karet v 50. – 80. letech 

2.2.1 Diners Club International 

Již zmíněná nevýhoda použití věrnostních karet byla překonána v 
roce 1950, kdy vznikla společnost Diners Club International, která 
jako první zavedla platební kartu v dnešním pojetí. Důvodem 
vzniku této společnosti byla myšlenka vydávat pro své členy 
identifikační kartu použitelnou k bezhotovostnímu placení 
zejména v síti restaurací, hotelů a některých obchodů, které by 
uzavřely s klubem příslušnou smlouvu. První karty Diners Club již 
nebyly plechové, ale papírové. U těchto karet se Diners Club  
zavázal jednotlivým obchodníkům k úhradě závazků svých členů 
(držitelů jeho karet) a k tomu, že proplatí předložené účty za 

předpokladu, že obchodník splní všechny podmínky společnosti (kontrola platnosti karty, podpisu 
klienta atd.). Svým členům (držitelům karet) pak každý měsíc zasílal soupis transakcí uskutečněných 
prostřednictvím jeho karet se žádostí o jejich úhradu ve prospěch Diners Club. Toto je princip tzv. 
Charge Card. Již během prvního roku své činnosti vydal Diners Club přes deset tisíc karet, které byly 
akceptovány ve více než tisíci, zejména vysoce prestižních obchodních místech, tehdy jen ve Spoje-
ných státech a v Kanadě. 

Můžeme se blíže podívat na výhody, které začaly přinášet tzv. 
univerzální platební karty vydávané nejdříve touto společností. 
Držitel karty již nebyl omezen použitím karty pouze v síti jedné 
obchodní společnosti a další výhodou byla možnost odloženého 
placení za zboží či služby. Pro obchodníka to znamenalo zejména 
zvýšení tržeb a snížení rizika případné insolventnosti kupujícího. 
Obchodník ušetřil rovněž prostředky, které by musel vynaložit na 
samotný projekt a provoz vlastních věrnostních karet. Pro Diners 
Club představovalo zavedení univerzálních platebních karet 
zejména zvýšení příjmů, založených na provizích inkasovaných od 
obchodníků, dalším zdrojem příjmů byly poprvé v historii uplatňované poplatky za vydání karty (věr-
nostní karty byly vydávány zdarma) a dále na zavedení poplatku za zasílání výpisu transakcí uskuteč-
něných prostřednictvím platebních karet jejich držitelům. Na druhé straně nesl Diners Club všechny 
náklady spojené s touto činností, včetně rizika nezaplacení účtu některými svými členy. 

2.2.2 Vznik bankovních karet 

Řada amerických bank začala již od počátku 50. let uvažovat o podobném karetním projektu. Základ-
ním cílem těchto bank bylo zejména odstranění hotovostí a šeků, které byly velmi náročné na vlastní 
zpracování, což se odrazilo ve zvýšených nákladech těchto bank. Dalším cílem bylo zvýšení zisků, a 
to formou poskytnutých úvěrů prostřednictvím platebních karet, tak i ziskem z vlastních poplatků 
účtovaných držiteli jejich karty. Zvýšení zisku amerických bank, které začaly vydávat platební karty, 
přicházelo na druhé straně také od obchodníka akceptujícího karty – z provizí z realizovaného obratu 
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Znak obchodníků 

BankAmericard 

VISA Gold Card (polovina 80. let) 

Barclays MasterCard (1988) 

prostřednictvím jimi vydávaných karet. Obchodníci, kteří podepsali s některou bankou smlouvu o 
přijímání platebních karet, tím ušetřili značné prostředky, které by museli věnovat na projekt vlastní 
věrnostní platební karty, a zejména tím eliminovali možnou ztrátu z nezaplacených účtů držitelů jimi 
vydaných věrnostních karet. Tak vznikly první bankovní karty. 

První bankovní kartu vydala v roce 1951 The Franklin National Bank z New Yorku. V několika násle-
dujících letech začala vydávat bankovní platební karty asi stovka dalších 
amerických bank. Všechny tyto banky očekávaly z vydávání a zúčtování 
platebních karet značné zisky. Zpočátku jim však zavádění platebních karet 
přinášelo spíše velké ztráty, plynoucí z velkých počátečních investic do vlastního 
projektu platebních karet a zejména do nezbytné technologie. Z důvodu ztrát byla 
většina těchto bank nucena poměrně brzy vydávání vlastních bankovních karet 
zastavit. V roce 1957 vydávalo bankovní platební karty pouze 27 amerických bank. 
Počet držitelů jimi vydávaných karet činil přibližně 750 000 a počet obchodů, které 
tyto karty přijímaly k placení, čítal 11 000. Obrat prostřednictvím těchto karet byl 
pouze 40 mil. dolarů. Na rozdíl od výše uvedených „kartových“ programů 
amerických bank se v roce 1958 rozvinul velmi úspěšný projekt bankovní platební 
karty Bank Americard, který zavedla Bank of America. Vydávání těchto karet 
pokračovalo až do roku 1966, kdy došlo k zásadní změně v oblasti bankovních 
karet. V tomto roce pronikl systém platebních karet Bank Americard i do zahraničí. Jako první zahra-
niční vydavatel těchto karet vstoupila na trh Barclay’s Bank, která je dnes jedním z nejvýznamnějších 
vydavatelů platebních karet všech druhů ve Velké Británii a dalších zemích.  

2.2.3 Vznik karetních asociací a jejich rozvoj 
Přidružené americké i zahraniční banky nemusely věnovat značné 
prostředky na vývoj a provoz  platebních karet vlastního systému. 
Formou licence získaly možnost používat osvědčený systém, což 
pro ně bylo  podstatně levnější. Hlavní nevýhodou však bylo, že 
tyto karty byly vydávány se jménem jejich konkurenta – Bank of 
America. Většina přidružených bank požadovala větší nezávislost 
na tomto bankovním ústavu. Výsledkem jejich společného úsilí 
bylo v roce 1970 oddělení operací s platebními kartami od Bank 
of America a vznik dvou samostatných sdružení: National Bank 
Americard Corporation (NABANCO) pro USA a International 
Bank Americard Corporation (IBANCO) pro ostatní státy světa (v 

roce 1974). To byl základní kámen, ze kterého vznikla v roce 1977 společnost VISA USA a VISA 
International. Byla to právě již zmíněná Barclay´s bank, která byla největším vydavatelem karet VISA 
mimo území USA.  
 
Hlavní konkurenti Barclay´s bank ve Velké Británii, zejména National Westminster Bank, Lloyds 

Bank, Midland Bank a Royal Bank of Scotland, zahájili v roce 1972 
vydávání konkurenční kreditní karty s názvem Access, která však 
byla platná pouze na území Velké Británie. Systém karet Access se 
však stal v roce 1975 členem Interbank Card Association, tedy 
MasterCharge. Další konkurenti Bank of America, většinou z 
Kalifornie, kteří nebyli zapojeni do budování sítě přidružených 
bank, vytvořili samostatnou společnost California Bank Card 

Association, která nabídla v roce 1966 řadě amerických bank 
licenci vlastního systému platebních karet.  
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MC – nouzová dočasná karta (1979) 

AmEx Komerční banky (1999) 

Záruční karta brit. šekového systému 

V srpnu 1966 vznikla asociace Interbank Card Association (ICA). Tato aso-
ciace nebyla řízena jen jednou bankou, jako tomu bylo v případě konku-
renčního systému Bank Americard. Původně nesla obchodní jméno 
MasterCharge. Dnes ji známe pod názvem MasterCard. Vydávání 
bankovních platebních karet se značně rozšířilo na přelomu 60. a 70. let. V 
USA začátkem 70. let vydávala bankovní platební karty většina amerických 
bank. V roce 1965 bylo vydáno 5 mil. bankovních platebních karet, o pět let 
později to již bylo více než desetkrát tolik. Základ vývoje platebních karet 
byl tedy vytvořen v USA. Po vzoru amerických společností a bank, které 
vydávaly své platební karty, začala vydávat pro japonské banky platební 
karty společnost Japan Credit Bureau známá pod dnes běžně používaným označením JCB (založena v 
roce 1961). V roce 1964 byla švédskou bankovní skupinou Wallenberg založena společnost Eurocard. 
Cílem této nové společnosti bylo vydávat platební karty, které měly být podstatně odlišné od neustále 
se rozšiřujících platebních karet American Express. Ze společnosti Eurocard vznikla v roce 1965 hol-
dingová společnost Eurocard International se sídlem v Bruselu. Již v roce 1968 uzavřela strategickou 
smlouvu o dlouhodobé spolupráci se společností MasterCharge (dnešní MasterCard). 

2.2.4 American Express 

Americká společnost American Express začala vydávat své karty od 
roku 1958. Tato společnost začínala ve 2. polovině 19. století v USA 
jako přepravní společnost, která se později začala věnovat i poš-
tovním a finančním službám. Se svou dlouhou tradicí a zkušenostmi 
ze světa financí, cestovního ruchu a s vlastními cestovními šeky, 
začala od října 1958 vydávat i své platební karty. Nejdříve to byly 
karty vyrobené z papíru, následující rok to již byly karty plastové. 
Tato společnost zpočátku vydávala charge karty, známé jako Green 
Card se symbolem Centuriona, k nimž v roce 1966 přidala i prestižní 
Gold Card. V následujících letech společnost spektrum nabízených 

druhů platebních karet dále rozšiřovala. Její karty byly takříkajíc „šity na míru“ vždy pro určitý seg-
ment trhu. Výhodou těchto karet byla široká síť téměř 1700 poboček cestovních kanceláří (dnes ve 
138 zemích světa), na které se mohli držitelé platebních karet prakticky kdekoli na světě obrátit. Slu-
žeb American Express využívaly velké obchodní společnosti a zejména bohatí turisté v řadě zemí. 

2.2.5 Europay International 

Platební karty začaly již v 60. letech výrazně konkurovat nejčastěji 
používaným bezhotovostním platebním prostředkům – šekům, které 
měly v anglosaských zemích dlouhou tradici. Přijímání šeků ob-
chodními místy bylo mnohdy komplikováno jejich paděláním nebo 
tím, že nebyly kryté. Z těchto důvodů obchodníci nejraději přijímali 
pouze šeky dobrých klientů, vydané prvotřídními bankami. V oblasti 
cestovního ruchu měly tradici zejména šeky cestovní. Pro zjed-
nodušení šekové agendy a zejména sjednocení používání šeků v 
Evropě byla založena v roce 1968 v Paříži společnost Eurocheque 
International. Výsledkem aktivit této společnosti bylo zejména zavedení jednotného eurošeku a šekové 
záruční karty (1972). Znamenalo to nahrazení velkého množství samostatných šekových systémů jed-
notným systémem. V roce 1992 došlo ke spojení společností Eurocard a Eurocheque a vytvoření nové 
společnosti s obchodním názvem Europay International. 

2.3 Další vývoj platebních karet a jejich současnost 

Masivní vývoj pokračuje i v 90. letech, kde však lze pozorovat prudký rozvoj zejména technologické 
stránky platebních karet. V 90. letech je patrný další rozvoj platebních karet nejen ve vyspělých ze-
mích, ale i v řadě států východní a střední Asie, některých zemích Afriky a Jižní Ameriky, ale zejména 
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První bankomatová karta vydaná Ko-

merční bankou v roce 1992 

Karta JCB Gold 

Karta VISA a MC stejného druhu - doklad duality někt. bank 

v bývalých socialistických státech střední a východní Evropy. Zde dochází k nevídanému rozvoji pla-
tebních karet a jeho tempo je mnohem rychlejší než tempo ve vyspělých státech západní Evropy a 
Ameriky. 

V 90. letech se díky moderním technologiím začínají prudce rozmáhat i další produkty – do té doby 
neznámé. Nejprve šlo zejména o elektronické debetní karty, které jsou určeny pro každodenní použití 
širokými vrstvami obyvatelstva. Použití těchto elektronických 
karet je založeno na stoprocentní autorizaci všech transakcí, což 
představuje prakticky úplnou eliminaci rizika nezaplacení 
příslušné transakce. Znamená to rovněž i určité omezení rizik 
plynoucích z padělků platebních karet. Ve druhé polovině 90. let 
přichází řada významných bank a asociací se samostatnými 
programy čipových karet a později s vlastními programy 
elektronických peněženek. V roce 1994 zástupci Europay, 
MasterCard a VISA zakládají společnou pracovní skupinu pro 
vytvoření společného mezinárodně aplikovatelného standardu pro 
čipové karty. Tento společný standard s názvem EMV (podle jmen 
zúčastněných společností) předkládají již v roce 1996. Postupně 
jsou předkládány další verze tohoto společného standardu včetně navazujících aplikací. K tomuto 
standardu se později připojuje i American Express, Diners Club a JCB. 

Za hlavní karetní systémy lze v současné době považovat tyto: 

    VISA MasterCard    American Express Diners Club JCB 

 

 

 

Konec 20. století a začátek nového tisíciletí je ve znamení neustále silnější úlohy a postavení dvou 
nejvýznamnějších karetních asociací – VISA a 
MasterCard. Jejich pozice se neustále upevňuje a kon-
cem 90. let jejich podíl na celkovém obratu 
mezinárodních kartových systémů překročil 90 %. 
Většina bank v současné době funguje jako banky 
duální, tedy banky, které vydávají jak karty VISA, tak 
karty MasterCard.  

 

Ve světle stále sílící pozice systémů VISA a MasterCard jsou 
společnosti American Express, Diners Club i JCB nuceny uzavírat 
řadu strategických dohod s vybranými bankami. Snaží se pronikat i 
na nové trhy a aplikovat nové technologie. Tyto společnosti 
původně operující v oblasti T&E (Travel and Entertainment) 
specializující se na vydávání karet zejména pro movitou klientelu 
začínají postupně v 90. letech vydávat své karty ve spolupráci 

s významnými bankami. Tyto karty jsou již vydávány s názvy a logy 
těchto bank. K tomuto kroku je nucen jak American Express, tak 

Diners Club v oblasti kreditních karet a charge karet. Počet karet American Express vydávaných mimo 
USA dosáhl v roce 2003 již 40%. American Express dnes již spolupracuje s devadesáti partnery na 
vydávání karet Američan Express. Společnost JCB již od roku 2002 intenzivně řeší přechod karet JCB 
a nezbytné infrastruktury na čipovou technologii. Rozvíjí nejen klasické čipové karty, ale v některých 
oblastech zavádí i karty vybavené navíc i bezkontaktním čipem.  
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I jednotlivé trhy se výrazně liší v používání platebních karet, v rozsahu akceptační sítě a zejména 
v typech karet převažujících na těchto trzích. Např. v USA či Kanadě tradičně převažují kreditní a 
charge karty. Trh těchto karet je zejména v USA velmi vyspělý. Začátkem roku 2004 připadalo na 
jednu domácnost více než 6 kreditních nebo charge karet. Samotné Spojené státy považují debetní 
karty za nový potenciální mechanizmus. Na trhu USA vydávalo kreditní a charge karty velké množství 
bank a finančních institucí. V posledním desetiletí však zde došlo k obrovské koncentraci karetního 
businessu. V 1. polovině roku 2004 ovládalo 10 vydavatelů více než 85 % trhu kreditních a charge 
karet. Tyto vydavatele specializující se na vydávání kreditních karet nazýváme Monolines. V oblasti 
debetních karet je však v USA situace zcela odlišná a podíly na trhu největších vydavatelů jsou zcela 
jiné. 

V Evropě však v současné době již převažují debetní karty. Největší vydavatelé se snaží o zvýšení 
podílu kreditních karet, neboť ty jsou pro vydavatelské banky či finanční instituce výrazně ziskovější 
než karty debetní. Začíná zde však silná konkurence ze strany amerických Monolines, které se snaží 
postupně pronikat na lukrativní trhy Evropy. 

S prudkým rozvojem moderní počítačové techniky se koncem 90. let objevují nové otázky související 
s další expanzí platebních karet. Novým fenoménem se stává placení platebními kartami prostřednic-
tvím Internetu. Široké zavedení Internetu ve všech zemích světa vyžaduje vhodné zabezpečení dat o 
použité platební kartě. Po roce 1997 vzniká řada národních programů SET (Secure Electronic 
Transaction), tyto se však postupem doby zdají složité a značně nákladné. Z tohoto důvodu obě hlavní 
karetní asociace VISA i MasterCard od roku 2003 předkládají jak vydavatelským, tak zpracovatel-
ským bankám své standardy pro placení prostřednictvím platební karty na Internetu, a to systémy Ve-
rified by VISA a MasterCard SecureCode. 

Ve druhé polovině 90. let ovlivňují technologické prvky platebních karet i další obory. Čipová techno-
logie je užívána v oblasti telekomunikací nejdříve pro telefonní karty a později pro SIM karty. Mobilní 
operátoři začínají využívat platební karty ve spolupráci s bankami pro dobíjení předplacených mobil-
ních telefonů, dále pak i pro úhrady faktur, záloh či plateb za roaming prostřednictvím bankomatů 
s využitím platební karty. Dále pak pro tyto platby začínají využívat tzv. vzdáleného dobíjení, tj. pro-
střednictvím SMS s použitím čísla platební karty. 

Koncem 90. let se konkurence mezi mobilními operátory a vydavateli platebních karet dále vyostřuje. 
Mobilní operátoři se snaží proniknout do oblasti bezhotovostních plateb v místech obchodu a služeb, 
kde je patrná snaha o náhradu placení prostřednictvím platební karty formou přímé platby z mobilního 
telefonu bez využití platební karty. V mnoha zemích již takové možnosti placení nižších částek pro-
střednictvím mobilního telefonu (bez využití platební karty) existují. Pro placení standardních částek 
mobilním telefonem však mobilním operátorům chybí jednotný systém a systém zúčtování, který mají 
k dispozici karetní asociace. Každopádně snaha většiny mobilních operátorů proniknout do oblasti 
bezhotovostních plateb je zcela zřetelná. V řadě zemí vzniká řada projektů mobilních operátorů, 
v jiných zemích vznikají společné projekty mobilních operátorů a vydavatelů platebních karet. 

Technologie platebních karet, především čipová přináší řadu změn do dalších oblastí. Jde zejména o 
bezkontaktní placení nižších částek – převážně v hromadné osobní přepravě,  dále čipová karta je vel-
mi často používána pro identifikaci držitele, pro elektronický podpis, pro oprávnění ke vstupu do ně-
kterých budov, k placení digitální televize, jako zdravotní průkaz, přináší i možností řady věrnostních 
programů atd.  

Jak VISA, tak MasterCard již předložily své projekty na placení z jedné platební karty ve prospěch 
jiné platební karty (tzv. P2P – Person-to-Person). VISA tuto službu nazývá VISA Direct a MasterCard 
pak MasterCard Money Send. Výsledkem tohoto projektu by mohlo být zkrácení realizace plateb 
zejména mezi občany různých zemí, případně i zlevnění vzájemných plateb a v konečném důsledku by 
to mohlo znamenat novou formu zahraničního platebního styku. Můžeme tedy říci, že platební karty 
jsou nejdynamičtěji se rozvíjející prostředek bezhotovostního placení, jehož technologický rozvoj 
nemá v jiných oblastech obdoby. Dnešní podoba platebních karet prošla vývojem, který byl vždy od-
razem posledních technologických novinek, jež byly v té době jednotlivé asociace či banky schopny 
aplikovat. 
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Příklad první kreditní karty vydané KB 

Příklad v současnosti vyd. kreditní karty 

3 Druhy platebních karet 

3.1 Karty podle způsobu úhrady provedených transakcí 

Platební karty jsou většinou chybně nazývány kartami kreditními, což plyne z jejich historicky nejroz-
šířenější formy v zahraničí, kde jsou právě kreditní karty (Credit Cards) nejvíce používány.Ve Spoje-
ných státech amerických se začaly vydávat pouze kreditní karty a jejich anglický název se vžil natolik, 
že všechny bankovní karty použitelné k placení jsou nazývány „kreditky“.  V České republice to však 
zatím většinou kreditní karty nejsou. U nás jsou stále nejpoužívanější karty debetní (Debit Cards), což 
je dáno vývojem platebních karet a jejich historií, do které vstoupila Česká republika podstatně pozdě-
ji. Ve světě byly nejdříve zaváděny Charge cards. Postupem času byly uváděny v život i kreditní karty 
a teprve začátkem 90. let mohly být díky rychlému vývoji informačních technologií masově zaváděny 
debetní karty určené pro nejširší vrstvy obyvatel s cílem jejich masivního používání i pro běžné denní 
nákupy. 

3.1.1 Charge karty 

V počátcích historie platebních karet byly nejprve používány karty, které dnešní terminologie nazývá 
charge karty. Jejich podstatou je odložené splacení celkové částky transakcí. Obchodník s tímto cílem 
umožňuje svému zákazníkovi čerpání jím nabízených služeb nebo odprodej zboží s odsunem okamži-
ku zaplacení. Zákazník obdrží po určitém období souhrnný účet a dle dohody musí ve stanovené lhůtě 
tento účet zaplatit. K zaplacení svých závazků může klient použít bankovní převod, případně šek. Kar-
tu lze použít jak pro soukromé účely, tak i k hrazení služebních výdajů a klient nemusí disponovat 
příslušnými prostředky na svém účtu v okamžiku použití karty, musí však být schopen své závazky 
zaplatit během stanoveného období. Placení těmito kartami je jednoduché a bezpečné. Občané takové-
to karty používají většinou na svých dovolených, nejsou nuceni si předem obstarávat hotovost v pří-
slušných měnách dle zemí pobytu a navíc mohou touto kartou hradit i další, předem neočekávané plat-
by. 

Typickým příkladem charge karet na českém trhu jsou karty Diners Club, ať již karty vydávané sa-
motnou společností Diners Club Česká republika či karty Diners Club vydávané Československou 
obchodní bankou, Českou spořitelnou, Volksbank a dalšími bankami působícími na českém trhu. 

3.1.2 Kreditní (úv ěrové) karty 

Postupem času začaly banky umožňovat klientům platbu až v 
delším časovém horizontu. Ti již nemuseli zaplatit do předem 
stanovené lhůty od obdržení výpisu – jak tomu bylo u charge karet. 
Naopak mohli po obdržení výpisu o uskutečněných transakcích 
zaplatit jen malou část z celkové dlužné částky a zbytek pak splácet 
v předem stanoveném počtu (obvykle měsíčních) splátek. To je 
podstata kreditních karet. Tyto karty často nazýváme také kartami 
úvěrovými, protože čerpání prostředků pomocí kreditní karty je 
určitou formou spotřebitelského 
úvěru. Úroková sazba je u 

kreditních karet obvykle vyšší než u klasických spotřebitelských 
úvěrů. Má to řadu důvodů. Jde zejména o klientovu možnost volby 
okamžiku čerpání úvěru, čímž však roste bance úvěrové riziko. 
Dalším faktorem je poměrně snadné použití kreditních karet a v 
souvislosti s tím i případné překročení vlastních finančních mož-
ností klienta poskytnutý úvěr splácet. V neposlední řadě je to také 
skutečnost, že u spotřebitelského úvěru existují obvykle určité 
záruky (další ručitel, ručení majetkem apod.), což v případě 
kreditních karet neplatí. Banka před vydáním kreditní karty ověřuje bonitu klienta, provádí faktorovou 
analýzu, tzv. credit scoring. Součástí tohoto scoringu je řada kritérií, např. celkový roční příjem klien-
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ta, příp. jeho rodiny, počet vyživovaných osob, celkové závazky klienta vůči ostatním subjektům, cel-
kové majetkové poměry klienta, jako je vlastnictví nemovitostí, cenných papírů, vklady u bank, dále 
údaje o zaměstnání, bydlišti atd. 

Kromě těchto údajů banky často využívají celostátní registry klientů bank, kde lze ověřit některé údaje 
sdělené klientem, a naopak ještě získat řadu dalších údajů zejména ohledně historie klienta a jeho pla-
tební kázně. V České republice takový mezibankovní úvěrový registr funguje zatím 2 roky, což je 
právě důvod, proč banky se sídlem v České republice zahájily vydávání kreditních karet s tak velkým 
zpožděním. Bohužel tento registr neobsahuje škálu informací a zejména historii platební kázně klienta 
v takové míře, jako je to obvyklé např. ve Velké Británii či USA. 

Držitel kreditní karty obvykle hradí své závazky v rámci stanovené lhůty pro bezúročné období. Tato 
lhůta je v rozmezí 30 – 54 dnů, v poslední době stále častěji v rozmezí 40 – 52 dnů. Vlastní úvěrový 
limit čerpá držitel kreditní karty zpravidla až pro nákupy dražšího zboží nebo za účelem úhrady nut-
ných, předem neočekávaných výdajů. Používání kreditních karet výrazně zvyšuje koupěschopnou 
poptávku obyvatelstva a napomáhá k dalšímu zvyšování maloobchodního obratu. Limitujícím fakto-
rem je však schopnost držitelů těchto karet splácet závazky včetně vyšší úrokové sazby.  

3.1.3 Debetní karty 

Do konce 60. let byly používány výhradně charge karty a úvěrové karty, které byly prakticky vždy 
embosované. Na základě otisku reliéfního písma na kartě byly předávány účtenky příslušné bance, 
která pak realizovala zúčtování transakce. Koncem 60. let začaly některé americké banky či společnos-
ti vydávat karty s magnetickým záznamem, se kterými měly zpočátku poměrně značné potíže. V roce 
1968 byl zahájen provoz prvních sériově vyráběných bankomatů na světě. Podstatou debetní karty je 
okamžité zatížení účtu klienta, jakmile se banka vydávající kartu o transakci uskutečněné touto kartou 
dozví. Znamená to tedy prakticky okamžité placení všech transakcí. Okamžik zatížení účtu držitele 
karty se od okamžiku uskutečněného nákupu či výběru z bankomatu může lišit, a to podle technolo-
gického zpracování v místě obchodu či služeb, dle úrovně spojení zpracovatelské a vydavatelské ban-
ky a rovněž podle typu karty. V podstatě jde o částečně odložené placení, které je způsobeno techno-
logickými nebo provozními důvody. 

3.2 Karty podle provedení záznamu na kartě 

Pro zrychlení celého procesu a maximální přiblížení okamžiku nákupu určitého zboží či výběru z ban-
komatu s okamžikem zatížení účtu klienta banky se začaly používat právě karty s magnetickým zá-
znamem. Nejdříve to byly karty embosované a s vývojem technologie, informační techniky a rozvo-
jem telekomunikací, začaly banky nově vydávat tzv. elektronické platební karty. Tyto karty jsou vy-
baveny magnetickým proužkem, ale již nejsou embosované. Není možné z nich pořídit otisk reliéfního 
písma na účtenky, a proto s nimi nelze platit v obchodních místech vybavených pouze imprinterem. 
Podmínkou použití těchto elektronických karet je tedy vybavení obchodního místa elektronickým pla-
tebním terminálem. Tyto karty jsou samozřejmě určeny také pro výběry z bankomatů, kde je pro auto-
rizaci transakce použit magnetický záznam na kartě.  

3.2.1 Reliéfní písmo (embossing) 

Nejdéle využívaným způsobem záznamu dat na platební kartě je reliéfní písmo, které se na plastik 
platební karty provede vyražením (embosováním) identifikačních údajů. Toto písmo bylo použito už 
na první platební kartě na světě. Platební karty vybavené pouze tímto druhem plastického záznamu se 
užívají výhradně u mechanických transakcí (v imprinterech). Vzhledem ke značným nevýhodám zpra-
cování transakcí s použitím papírového dokladu se banky postupně snaží s rostoucím počtem plateb-
ních terminálů a terminálových pokladen orientovat na karty s magnetickým záznamem a v poslední 
době zejména na čipové karty. V současné době jsou již všechny embosované karty vybaveny i mag-
netickým záznamem, aby mohly být použity i v místech s platebním terminálem či terminálovou po-
kladnou a také pro případné výběry z bankomatů. 
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Elektronická čipová karta KB 

3.2.2 Magnetický záznam 

Technologie záznamu dat na magnetický proužek platebních karet se začala používat až po roce 1971. 
Tento způsob záznamu dat umožnil zavedení elektronických transakcí realizovaných prostřednictvím 
platebních karet a znamenal naprostý zlom v karetním průmyslu. Použití platební karty v bankomatu 
je vždy vázáno na znalost osobního čísla PIN. Některé konfigurace platebních terminálů vyžadují rov-
něž identifikaci držitele platební karty prostřednictvím PIN. Především omezená kapacita magnetické-
ho proužku (1288 bitů) a další nevýhody, např.  možnost narušení magnetického záznamu při působení 
silného magnetického pole znemožnily další vývoj této technologie. Tyto nevýhody byly jedním z 
hlavních důvodů snahy karetních asociací a řady bank o rozvoj nových technologií v oblasti platebních 
karet, zejména technologie čipové. 

3.2.3 Laserový záznam 

Tato technologii záznamu dat je založena na principu záznamu digitálních impulsů, stejně jako je tomu 
u kompaktních disků. Data-impulsy se do podkladové vrstvy disku vypalují laserovou technologií. 
Zaznamenaná data není možno smazat ani měnit. Čtení uložených informací je založeno na principu 
odrazu laserových paprsků, které jsou převáděny do digitální formy. Kapacita záznamu těchto karet je 
velmi vysoká, což je využíváno při záznamech velkého množství dat. Tato data lze však poměrně jed-
noduše kopírovat, což je jednou z největších nevýhod těchto karet. Z tohoto důvodu se karty využíva-
jící technologie laserového záznamu v oblasti bankovnictví používají ve velmi omezené míře. Důvo-
dem je poměrně vysoká cena nosného média, ale zejména omezené funkce (statický záznam dat). Pro-
to se dnes karetní asociace a téměř všichni významní vydavatelé platebních karet orientují na rozvoj 
čipových karet. 

3.2.4 Záznam dat v čipu (čipová technologie) 

Postupná migrace na čipovou technologii znamenala a znamená 
největší investice v celé historii platebních karet. První 
použitelný čip si v roce 1972 nechal patentovat Francouz 
Roland Moreno. Šlo o čipovou kartu využívající mikročip. V 
roce 1978 vyrobila společnost Bull (Francie) první sériovou 
čipovou kartu s pamětí EEPROM o kapacitě 1 kB. O čtrnáct let 
později byla ve Francii vydána první bankovní platební karta 

využívající jak magnetického proužku, tak čipu, tzv. hybridní 
karta. Čipová karta má obdobné fyzikální vlastnosti jako běžná 

platební karta. Na přední straně je pod povrchem plastiku v normalizované pozici umístěn čip. Komu-
nikace mezi čipem a čtečkou v platebním terminálu nebo bankomatu je zajištěna pomocí kontaktních 
plošek. Existují však i čipové karty, které kontaktní plošky nemají. Čip je umístěn pod vrchní laminací 
plastiku karty. Komunikace s čipem je zajištěna prostřednictvím speciálních radiových snímačů. Karty 
tohoto typu se využívají například u přístupových systémů. Nazýváme je bezkontaktními kartami a na 
rozdíl od kontaktních se vyznačují delší životností. V řadě zemí jsou postupně zaváděny karty vyba-
vené 2 čipy, jedním kontaktním, pro klasické funkce karty, a druhým bezkontaktním čipem, většinou 
využívaným pro placení jízdného v osobní dopravě.  

3.3 Karty podle možnosti použití karty 

3.3.1 Šeková záruční karta 

Tuto kartu nelze samostatně použít k placení za zboží či služby. Je pouze dokladem, zaručujícím před-
kládaný šek. Na šekové záruční kartě musí být uvedeno jméno klienta, název banky, která vydala pří-
slušné šeky a tuto kartu, číslo účtu, k němuž jsou šeky a karta vydány, číslo karty, platnost karty, pod-
pisový vzor klienta a předepsaná loga či hologramy dle typu šekového systému. Šekové záruční karty 
měly v některých zemích i funkci ATM, tj. možnost výběrů z bankomatů, jinde měly dokonce funkci 
elektronické platební karty. V České republice vznikl v polovině 90. let tzv. zaručený šekový systém. 
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Srovnání minikarty se standardní kartou 

Koncem roku 1998 některé členské banky vznesly požadavek, aby šekové záruční karty byly vybave-
ny funkcí ATM. Postupem času však tento produkt byl stále méně využíván a k 1. únoru 2004 byl 
zcela zrušen. 

3.3.2 Bankomatová karta 

Je to karta, kterou lze použít pouze k výběrům z bankomatů, nikoliv však k placení v obchodních mís-
tech za zboží či služby, není ji možné použít ani k výběrům hotovosti na přepážkách poboček bank a 
ve směnárnách (Cash Advance) a samozřejmě ani k platbám na internetu. Tyto karty slouží výhradně k 
výběrům hotovosti z bankomatů a nejsou obvykle embosované, tzn. nejsou opatřeny reliéfním pís-
mem. To je nahrazeno pouze hladkým tiskem, tzv. Indent Printing. V současné době jsou ještě stále 
vybaveny na zadní straně magnetickým proužkem, z jehož záznamu je pak iniciována příslušná trans-
akce. Postupem času lze předpokládat, že  bankomatové karty budou vydávány pouze na bázi čipové 
technologie. 

3.3.3 Platební karta 

Platební karta se používá zejména k placení v obchodních místech za zboží či služby, dále k výběrům 
hotovosti z bankomatu, k výběrům hotovosti v bankách a směnárnách a většina z nich i k platbám na 
internetu či MO/TO transakcím. Je to univerzální prostředek bezhotovostního placení. Eliminace ho-
tovosti je jednou z jejich nejdůležitějších výhod, a to nejen pro držitele platební karty, ale i pro ob-
chod, jenž kartu přijímá k placení, a také pro banku, které se výrazně snižují náklady na zpracování 
hotovostí. Univerzální platební karty mohou být kartami elektronickými (na přední straně Indent Prin-
ting, na zadní magnetický proužek nebo pro čipové karty také Indent Printing a čip na přední straně 
karty) nebo embosovanými (reliéfní písmo a magnetický proužek nebo reliéfní písmo a čip pro karty 
čipové). 

3.3.4 Předplatní karta (Prepaid Card) 

Použití této karty je převážně omezeno částkou, která je na nich zaznamenána. Záznam je obvykle 
jednorázový, u některých karet lze však částku znovu obnovit. Zpočátku to byly karty s magnetickým 
záznamem, dnes je již většina předplatních karet vybavena mikročipem, a v některých případech je 
použit dokonce záznam optický. Postupným používáním karty se částka uložená v paměti karty snižu-
je. Tyto karty se používají k úhradám, při nichž není ekonomické placení v hotovosti či klasickou pla-
tební kartou. Velmi často jsou tyto karty zároveň zákaznickými věrnostními kartami. Předplatní karty 
se nejčastěji používají ve formě telefonních karet, karet veřejného stravování, vstupních karet do klu-
bových kin či divadel, karet pro samoobslužný nákup novin a časopisů, pohonných hmot, jízdenek, 
pro placenou televizi a karet pro mobilní telefony. 

Tyto karty přinášejí řadu výhod jak svým držitelům, tak zejména vydavatelům, pro něž znamenají 
především zvýšení obratu, získání finančních prostředků předem (při prodeji karty), snížení nákladů na 
zpracování a převozy hotovostí, ideální možnost reklamního využití a také skutečnost, ze část hodnoty 
karet není nikdy vyčerpána (sběratelé, zahraniční turisté). Jsou přijímány ve speciálních telefonních 
automatech, prodejních terminálech či samoobslužných prodejních stojanech. Dnes je převážná větši-
na platebních karet založena na čipové technologii. 

3.3.5 Minikarta 

V roce 2002 (VISA) a v roce 2003 (MasterCard) přinesly karetní 
asociace nový produkt – tzv. Mini karty. Minikarta je zmenšena na 
polovinu velikosti standardní karty. Může být připojena ke klíčům 
a většinou je dodávána společně s pouzdrem. Tyto karty jsou urče-
ny pouze k platbě u obchodníka s platebním terminálem, případně 
k platbě na Internetu či pro MO/TO transakce. Nelze je však použít 
k výběru hotovosti z ATM. 
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Současná tuzemská platební karta KB 

3.3.6 Elektronická peněženka (Electronic Purse) 

Jednou z příčin vzniku elektronické peněženky byly stále rostoucí náklady spojené s hotovostními 
operacemi, a to především u drobných transakcí. Bezhotovostní úhrada zboží či služeb v nejnižší ce-
nové kategorii při použití klasické platební karty je však poněkud neekonomickým řešením. Z těchto 
důvodů se bankovní asociace a banky začaly v 90. letech zabývat vývojem vhodného platebního pro-
středku, kterým se stala právě elektronická peněženka. Elektronická peněženka je platební nástroj 
založený na čipové technologii. Jde o prostředek využívaný především k drobným bezhotovostním 
transakcím. V čipu jsou uloženy tzv. elektronické peníze (jednotky) a platba probíhá vždy v režimu 
off-line. Tím dochází ke značné úspoře prostředků jinak vynaložených na on-line autorizace. 

3.4 Karty podle teritoria 

Historicky první platební karty (věrnostní) byly použitelné 
pouze lokálně nebo regionálně. To bylo způsobeno pomalým 
rozvojem zejména obchodní sítě, která tyto karty 
akceptovala. Dnes stále ještě existují v některých zemích 
karty s lokálním použitím (např. bankomatové karty 
použitelné v síti bankomatů určité banky, věrnostní karty 
určitých společností či některé původní typy předplatních 
karet). Poměrně časté jsou karty použitelné pouze v zemi 

vydavatele,  tzv. národní neboli tuzemské karty. Ty 
zpravidla nejsou spojeny s dalšími doplňkovými službami, 

jak tomu bývá u karet s mezinárodní platností. Cena karet platných pouze na území jednoho státu je 
samozřejmě výrazně nižší než cena karet mezinárodních. Na těchto kartách bývá vyznačeno omezené 
použití např. nápisem „Valid only in Czech Republic“ („Platí pouze v České republice“).  

S postupným rozvojem cestovního ruchu a zahraničního obchodu se čím dál více začaly používat karty 
s mezinárodní platností. Dnes jsou nejrozšířenějšími platebními kartami právě karty mezinárodní, je-
jichž použití není teritoriálně nijak omezeno. S těmito kartami jsou ve většině případů spojeny stan-
dardní doplňkové služby (cestovní, úrazové pojištění, slevy v hotelech či autopůjčovnách, vstupy do 
letištních salonků, mezinárodní asistenční služby apod.).  

V České republice většina bank nabízela v 90. letech jak platební karty domácí (tuzemské), tak i karty 
mezinárodní. Dnes však téměř všechny banky působící na českém trhu nabízí karty mezinárodní, karty 
tuzemské nabízejí pouze některé banky, a to ve velmi omezeném rozsahu. 

3.5 Karty podle uživatele 

3.5.1 Osobní karty 

Osobní karty jsou určeny pro soukromé účely držitele karty (běžné nákupy zboží a služeb pro jeho 
potřeby, hrazení výdajů na dovolené, v poslední době i nákupy dražšího zboží, např. vybavení domác-
ností nábytkem, elektronikou apod.). Všechny osobní bankovní karty jsou vystaveny na jméno držite-
le, jsou nepřenosné a v případě debetních karet jsou vydávány k jeho osobnímu účtu, příp. k účtu oso-
by, která souhlasila s vydáním karty pro jinou zmocněnou  osobu. V případě osobní kreditní karty není 
nutná podmínka vedení běžného účtu u vydavatele.  

3.5.2 Služební karty 

Služební karty jsou určeny převážně k úhradám výdajů spoje-
ných s plněním pracovních úkolů (výdaje za ubytování na slu-
žebních cestách, platby za služební obědy či večeře, úhrady 
určitých služeb v rámci veletrhů a výstav, úhrady za nákupy 
letenek, za nákupy kancelářských potřeb apod.). Služební karty 
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jsou vydávány pro majitele účtu a zmocněné pracovníky firem, společností a vládních institucí. Úhra-
da výdajů soukromého charakteru je většinou vlastním majitelem či managementem společnosti zaká-
zána. Vydávají se k firemnímu účtu a jsou obvykle nepřenosné (výjimku tvoří např. karty společnosti 

CCS, které nejsou vydávány na jméno držitele, ale na SPZ 
služebního automobilu). Výpisy z karetních transakcí jsou 
zasílány na adresu majitele firemního účtu pro potřeby účtárny 
příslušné organizace. Tyto výpisy slouží jako účetní a daňový 
doklad. Některé firmy či společnosti naopak dovolují svým 
zaměstnancům využívání těchto služebních karet i pro soukromé 
účely, které pak zaměstnanec vyrovnává přímo se 
zaměstnavatelem. V případech 
takovéhoto zmocnění vy-

davatelská banka zasílá jak souhrnný výpis o transakcích všemi 
kartami na adresu majitele firemního účtu, tak i samostatný výpis 
pro každou kartu zvlášť zmocněným zaměstnancům. Mnoho firem 
dnes však využívá i opačné možnosti. Pro úhrady služebních ná-
kladů dohodne se svými zaměstnanci, kteří mají vydány své sou-
kromé, tedy osobní platební karty, jejich použití i pro úhrady výda-
jů služebního charakteru. Tyto výdaje pak zaměstnanci vyúčtují 
přímo svému zaměstnavateli. 

3.6 Karty podle rozsahu služeb spojených s kartou 

Jedním z klíčových faktorů, k nimž klient při rozhodování o druhu zvolené karty přihlíží, je rozsah 
služeb spojených s danou platební kartou. Platební karty můžeme rozdělit podle následujících hledi-
sek: 

3.6.1 Segment trhu 

Dělení karet podle segmentu trhu, jemuž budou určité karty určeny, je věcí rozhodnutí vydavatelské 
banky. Ta při svém rozhodování musí zvážit řadu faktorů. Některé banky jsou orientovány pouze na 
určitý segment trhu, jemuž přizpůsobují paletu nabízených karet. Existují tedy banky, které některé 
typy karet vůbec nenabízejí. V posledních letech je zřejmá tendence bank nabízet tzv. produktové 
balíčky, v jejichž rámci je zakomponována i určitá, většinou debetní, karta. Produktové balíčky v sobě 
povětšinou zahrnují vedení určitého typu běžného účtu (někdy ve spojení i s dalším spořícím účtem), 
daný typ platební karty, velmi často služby telefonního či internetového bankovnictví, případně další 
bankovní produkty. Produktové balíčky jsou prakticky vždy vytvářeny pro určitý konkrétní segment 
z klientského portfolia banky. Dle segmentu, pro který je určen příslušný produktový balíček, je nabí-
zen určitý typ platební karty, který je z hlediska banky nejvhodnější pro cílový segment. 

3.6.2 Výše limitů 

O výši nabízených limitů rozhoduje vydavatelská banka. Limity čerpání kartou mohou být denní, tý-
denní, příp. měsíční. Tyto limity jsou často fixní, podle druhu karty. Ve většině případů si může klient 
zvolit z několika úrovní limitů nabízených bankou k danému typu platební karty. Někteří vydavatelé 
(banky) umožňují stanovení limitů čerpání u vybraných druhů karet též individuálně pro své nejlepší 
klienty dle jejich specifických potřeb. Stanovení limitů karet je závislé zejména na segmentu trhu, tj. 
na klientele, jíž jsou tyto karty určeny. Mezinárodní karetní asociace však určují minimální finanční 
limit pro jednotlivé druhy karet, což zajišťuje zachování určitého standardu služeb včetně možnosti 
zaplacení určité částky daným typem karty (držitelé prestižních karet musejí mít zajištěnu určitou úro-
veň služeb kdekoli v zahraničí, kde se karty příslušného brandu akceptují). Prestižní karty jsou určeny 
pro velmi bonitní klientelu vydavatelských bank. Nejdříve to byly Gold Cards, známé zlaté karty, kte-
ré byly nabízeny bohatší části klientely bank. Postupem času byly zlaté karty nesoucí brand VISA či 
MasterCard nabízeny i nižším segmentům, z toho důvodu pak byly nabízeny Platinum Cards, tedy 
platinové karty. Ještě vyšším typem je tzv. výběrová karta. Pro výběrové karty někdy používáme ná-
zev Ultimate Cards. O vydání výběrové karty si však nemůže požádat sám ani finančně velmi dobře 



 19 

Co-branded karta vydaná Komerční bankou ve 

spolupráci se společností Benzina 

situovaný klient. Tento produkt nabízejí samy banky, a to pouze velice úzkému okruhu svých nejlep-
ších klientů. Podmínkou bývá určitý minimální roční objem čerpání prostřednictvím karty. Tento ob-
jem je však značně vysoký. Mezi výběrové karty patří např. VISA Signature Card, MasterCard World 
Signia či Centurion Card nesoucí brand American Express. 

3.6.3 Úroveň a rozsah doplňkových služeb 

K některým kartám, většinou kartám nižšího typu, mezi které lze počítat základní typy elektronických 
debetních karet či karty bankomatové, nejsou ve většině případů nabízeny žádné doplňkové služby. 
Čím prestižnější typ karty, tím širší škála doplňkových služeb. Doplňkové služby dělíme na obligator-
ní a fakultativní. V současné době, kdy banky nabízejí značně standardizované karty, jsou právě do-
plňkové služby tím, co může poměrně výrazným způsobem vzájemně odlišovat karty jednotlivých 
vydavatelů. Úroveň a rozsah těchto služeb se tedy stává velmi důležitým prostředkem konkurenčního 
boje mezi vydavatelskými bankami. Mezi nejčastěji nabízené doplňkové služby spojené s kartami 
patří zejména úrazové a cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpověd-
nosti za škody, telefonické služby, členství v určitých klubech či společnostech, možnost získání slev 
v řadě hotelů či autopůjčoven, oprávnění ke vstupu do vybraných prestižních salonků na mezinárod-
ních letištích, služby motoristických asistenčních či opravárenských firem atd. Většina z těchto doplň-
kových služeb je určena držiteli příslušné karty, v některých případech jsou vybrané doplňkové služby 
(zejména úrazové a cestovní pojištění či pojištění léčebných výloh v zahraničí) určeny i jeho rodinným 
příslušníkům a v některých případech i jeho doprovodu (bez příbuzenského vztahu) při cestách do 
zahraničí. 

3.6.4 Co-branded karty 

Zvláštní kategorií jsou tzv. co-branded karty. Tyto karty jsou vydávány bankou ve spolupráci s určitou 
společností (letecká společnost, cestovní kancelář, síť čerpacích stanic, prodejci automobilů, retailový 

řetězec atd.). Spojení vydavatelské banky s tímto typem 
společností obvykle přináší držiteli co-branded karty jednak 
výhody klasické platební karty, příp. další bankovní služby 
poskytované ze strany vydavatelské banky, ale zejména další 
doplňkové služby (slevy v provozovnách, bonusové progra-
my apod.) poskytované partnerskou společností. Velmi často 
jsou držitelé co-branded karet velmi dobrými klienty 
partnerské organizace. Vydávání co-branded karet je 
obchodně zajímavé jak pro vydavatelskou banku z důvodu 

rozšíření portfolia vlastních klientů, tak pro partnerskou 
společnost, která zvyšuje tímto způsobem svůj podíl na trhu 
a zároveň zvyšuje věrnost svých klientů. Co-branded karty 
začaly rozvíjet začátkem 90. let nejprve v USA karetní 

asociace VISA a MasterCard, později i American Express. Tyto karty byly zároveň vydávány i 
v Evropě. Dnes jsou rozšířené po celém světě. V České republice existuje cca 20 co-branded programů 
různých vydavatelů. 

 

4 Technologické prvky platebních karet a zařízení  
přijímající platební karty 

 
V této kapitole se budeme zabývat některými technologickými prvky platebních karet a zařízeními 
přijímajícími platební karty. Dále ochranou platebních karet, platbami na Internetu a ochraně těchto 
plateb proti zneužití. 
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4.1 Rozměry a fyzikální vlastnosti 
Rozměry a fyzikální vlastnosti plastiku platební karty stanovuje mezinárodní norma ISO 3554. Plastik 
má pevně stanovený rozměr 85,6 mm x 54 mm x 0,76 mm. Je vyroben z třívrstvého PVC odolného 
proti mechanickému namáhání, majícího nulový obsah toxických látek, je strukturálně stálý a odolný 
vůči změnám teploty (od -36 °C do 50 °C) a chemickým vlivům při běžném používání. 
 
Uvedení údajů o držiteli a o kartě na plastik platební karty se nazývá personalizace plastiku platební 
karty. Provádí se různými způsoby podle druhu platební 
karty. U platebních karet, které se používají i v 
mechanických snímačích (imprinterech), se na přední stranu 
plastiku platební karty uvedou identifikační údaje o držiteli 
speciální reliéfní ražbou (embossingem). Embossing se 
provádí normalizovaným písmem OCR 7B (Opthical 
Character Recognition) ve velikosti 3,63 mm. Pro 
personalizaci je na plastiku platební karty určena dolní 
polovina karty, kterou stanovená norma dělí na čtyři řádky: 

 
1. Řádek čísla karty (Account Number Line) obsahuje číslo platební karty. Délka čísla pla-
tební karty je stanovena na 16 až 19 znaků, u karet American Express 15 pozic. První dvě 
číslice určují druh platební karty. Například platební karty vydané v systému MasterCard za-
čínají vždy číslem 5. Dalších pět čísel identifikuje vydavatelskou banku. Zbývající čísla 
slouží k identifikaci držitele. 

2. Řádek platnosti karty a vyznačení BIN (Valid Data Line & BIN) kde je v přední části 
uvedena část tzv. BIN (Bank Identification Number). BIN je jedinečné číslo udělované ka-
retní asociací příslušné bance, tzn. že podle prvních 6 čísel platební karty je možné jedno-
značně určit banku, která takovouto kartu vydala. Uvedení části čísla BIN (prvních 4 číslic) 
na přední části platební karty se neprovádí při personalizaci, ale číslo je na plastik vytištěno 
již při výrobě karty. Za číslem BIN je uvedena platnost platební karty, a to buď ve tvaru za-
čátku a konce platnosti (MM/YY – MM/YY) nebo pouze ve tvaru konce platnosti 
(MM/YY). Počet znaků uvedených v tomto řádku je maximálně 19. 

3. Třetí řádek (Third Line) je určen pro uvedení jména držitele platební karty. Počet znaků 
uvedených v tomto řádku činí maximálně 27. 

4. Čtvrtý řádek (Fourth Line) - řádek společnosti je určen pouze pro služební údaje plateb-
ní karty. Je zde uvedeno jméno společnosti, která o vydání platební karty požádala. Počet 
znaků uvedených v tomto řádku je maximálně 19. 

Pro elektronické platební karty, které jsou určeny k použití v 
platebních terminálech a bankomatech, se plastické reliéfní 
písmo nahrazuje hladkým tiskem. Ostatní údaje (řádek 1 až 
4) se nemění. Kromě výše uvedené identifikace musí karta 
dále obsahovat podkladový design a povinné bezpečnostní 
prvky. Rozmístění, tvar a velikost všech povinně užívaných 
prvků se řídí předpisy vydavatelských asociací a příslušnými 
ISO normami. Design platebních karet včetně rozmístění 
všech prvků je vždy před realizací výroby plastiku platební 

karty certifikován v sídle asociace, pod jejímž logem bude karta vydávána. 

Hologram slouží jako ochranný prvek proti padělání platební katy. U platebních karet vydávaných v 
systému MasterCard je v hologramu vyobrazena dvojice zeměkoulí a v hologramu platebních karet 
VISA je zobrazena letící holubice. Dále je samozřejmě umístěno na kartě logo příslušné asociace, 
podle něhož lze jednoznačně identifikovat karetní produkt. 
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Příklad zadní strany platební karty 

Přední a zadní strana karty dle normy ISO 3554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnetický proužek (Magnetic Stripe) slouží jako záznamové médium pro uložení dat potřebných k 
provádění elektronických transakcí. Magnetický proužek je dvojího typu: 

Čip zaujímá  prostor na přední straně platební karty. Jeho prostor je rovněž dán normou. Umístění je 
nutno dodržet zejména pro bezchybné provádění transakcí na zařízeních vybavených čipovou čtečkou. 

Podpisový proužek (Signature Panel) je prostor umístěný zpravidla na zadní straně platební karty, 
který je určen pro vzorový podpis držitele. K zajištění ochrany proti padělání je vyroben ze speciální-
ho papíru, který při jakémkoliv pokusu o mechanickou, tepelnou nebo i chemickou změnu originální-
ho podpisu velmi znatelně změní svou strukturu. Pod podpisovým proužkem je pevně vytištěn nápis 
VOID, který při odstranění vrchní citlivé papírové vrstvy jasně identifikuje případný pokus o padělání 
podpisového proužku. 

Výroba platebních karet se realizuje pouze v 
certifikovaných výrobních závodech (cca 45 na světě). 
Tyto firmy musejí plnit nejpřísnější bezpečnostní 
požadavky a většinou jde o certifikované tiskárny 
bankovek a jiných cenin. Procedura objednání, certifikace 
a výroby platebních karet je předepsána karetními 
společnostmi, které ručí za splnění všech ISO norem a 
bezpečnostních parametrů týkajících se plastiku 
platebních karet. 

 

 

Oblast určená 
pro umístění 

loga kart. 
společnosti + 

hologramu

Prostor pro logo 
banky, apod.

Prostor pro chip

Číslo karty

První 4 čísla 
prefixu, tzv. BIN

Prostor pro letící 
„V“ nebo MC

Platnost karty

Zde je uveden údaj 
identifikující výrobce PK, 

dále ICA number a 
označení série výroby

Prostor pro 
uvedení zadního 
indentu s CVC2, 

CVV2, CSC

Prostor pro 
umístění 

doplňujících log, 
textů apod.

Magnetický 
proužek

Podpisový proužek
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Transparentní barvy – použití průhledných částí na platební kartě 

Změny ve velikosti karet – tzv. minikarty Změny ve tvaru karet, např. zde karty bez rohů 

4.2 Novinky v oblasti platebních karet 
V prostředí sílící konkurence mezi hlavními karetními asociacemi a vyostřujícího se boje o podíl na 
jednotlivých trzích, přicházejí v poslední době tyto asociace s novinkami ve vzhledu či tvaru plateb-
ních karet, vlastním designu karty a použitých barvách na plastiku karet, čímž se chtějí odlišit od kon-
kurenční asociace a pomoci zvýšení podílu karet jejich brandu na jednotlivých trzích. Chtějí se samo-
zřejmě orientovat na perspektivní klientelu a oslovit hlavně mladší a progresivnější část naší populace. 
V této oblasti se jedná především o tyto novinky:  
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4.3 Bankomaty a jejich využití 
 
Bankomat z anglické zkratky ATM (Automated Teller Machine), je automatizované zařízení určené 
především pro samoobslužnou manipulaci s peněžní hotovostí. Jeho hlavní předností je možnost ne-
přetržitého přístupu majitele účtu ke svým prostředkům a také úspora bank při manipulaci s hotovostí. 
První bankomat firmy Diebold byl uveden do provozu v britské bance Barclays Bank 27. června 1967. 
Během dalšího roku byly bankomaty instalovány i ve Francii, Švédsku, Švýcarsku a v roce 1969 také 
v USA a Japonsku. O čtvrtstoletí později bylo na celém světě v provozu přes 350 tisíc bankomatů; ke 
konci roku 2003 bylo na světě v provozu více než 1,232 mil. těchto zařízení. Bankomaty byly nejprve 
(zejména z bezpečnostních důvodů a zpočátku z důvodu relativně časné poruchovosti) instalovány 
výhradně v bankovních pobočkách. Jednalo se v první fázi o tzv. off-line zařízení, tedy o terminály, 
které nebyly přímo propojeny s řídícími systémy banky. S rozvojem počítačových technologií došlo 
k propojení bankomatů s centrálními systémy bank a k rozšíření bankomatů i mimo bankovní poboč-
ky. Rovněž se podstatně zvýšila jejich bezpečnost a spolehlivost. Ve druhé polovině 90. let 20. století 
došlo ke značnému nárůstu počtu bankomatů instalovaných převážně mimo bankovní pobočky, 
zejména v místech s vysokou frekvencí pohybu klientů (obchodní domy, nákupní centra, stanice met-
ra, letiště, obytné zóny apod.). Bankomat se skládá ze dvou částí. Klientská část slouží k obsluze zá-
kazníků (držitelů platebních karet), kteří využívají služeb bankomatu. Je vybavena klientským monito-
rem, klávesnicí, bočními funkčními klávesami, čtečkou magnetických či čipových karet (card reader), 
výplatním slotem (issue gate), účtenkovou tiskárnou atd.  

Schéma bankomatu

Klientská/operátorská
obrazovka s 

polarizačním filtrem

Boční funkční klávesy

Klientská/operátorská
klávesnice

Trezorová část

Čtečka karty

Výplatní slot

Účtenková tiskárna
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Druhá část, operátorská, je určena pro zajišťování obsluhy bankomatu. Součástí této části je trezor, ve 
kterém je umístěn výplatní modul (dispenser) s peněžními kazetami a odpadní kazetou (reject cas-
sette). Důležitou součástí trezoru je speciální kódovací modul, který zajišťuje kódování autorizačních 
zpráv. V operátorské části je dále umístěn řídící počítač (kategorie PC), žurnálová tiskárna, operátor-
ský monitor a  klávesnice. 

4.3.1 Bezpečnost bankomatů 

Bankomaty jsou chráněny proti poškození, odcizení a jiným nežádoucím vlivům svojí konstrukcí růz-
né odolnosti a certifikovaným trezorem. Pomocí speciálních pevnostních úchytů se vždy pevně kotví k 
podlaze. Mohou být rovněž vybaveny elektronickými čidly, která registrují nedovolenou manipulaci s 
bankomatem (kontaktní, otřesová, tepelná čidla). Bankomaty dnes vyrábí téměř 20 certifikovaných 
výrobců na světě. Nový systém, který byl vyvinut k ochraně uložené hotovosti v bankomatu, chrání 
hotovost proti vloupání, útoku na celý bankomat, jeho zcizení, popř. proti výbušninám. Po uzavření 
prostoru bankomatu (uzavření a uzamčení) chrání systém kazety s hotovostí. Jakmile systém indikuje 
pokus o odcizení nebo neoprávněné otevření kazety, dojde k úplnému a trvalému obarvení všech ban-
kovek. Bankomat vybavený zmíněným systémem lez viditelně označit, což rovněž minimalizuje čet-
nost pokusů napadení. Instalace zařízení, tzv. jitter,  což je softwarové i hardwarové vybavení čtečky 
karet zamezující kmitáním karty (při vkládání do ATM nebo při jejím odebírání) neoprávněnému na-
čtení dat z magnetického proužku.  

4.3.2 Novinky v oblasti ATM 

Výrobci bankomatů přicházejí na trh stále s novými produkty. 
Příkladem může býti nový typ bankomatu ASAN pro indický trh 
společnosti NCR, který přináší úspornou velikost zařízení a rovněž 
snížení provozních nákladů. Systém řídí spotřebu energie a záložní 
napájecí zdroj eliminuje nefunkčnost bankomatu při přerušení dodávky 
energie, které jsou v tomto teritoriu poměrně časté. Za tento produkt 
získala společnost NCR ocenění od časopisu The Banker. Dalším 
novým produktem zmíněné společnosti je i vývoj bankomatu pro tělesně 
postižené uživatele. Designy jejich bankomatů odpovídají požadavkům 
na pohodlnou a jednoduchou obsluhu pro všechny uživatele bez ohledu 

na jejich tělesné dispozice, a to i 
na osoby handicapované. Za 
novinku je považován bankomat 
pro zrakově postižené občany, 
kteří v ČR tvoří více než stotisícovou skupinu. Bankomat lze 
ovládat pomocí klávesnic s vysokým zdvihem a klávesou 
s lokalizací středu klávesnice nebo pomocí hlasové navigace 
(reproduktor nebo sluchátka).  
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4.4 Placení platební kartou v obchodní síti 

4.4.1 Imprinter 

V obchodech akceptujících platební karty, které nejsou vybaveny 
elektronickým platebním terminálem, jsou stále ještě velmi často 
užívány pouze tzv. imprintery. Je to velmi jednoduché zařízení, 
jež je většinou dodáváno bankou obchodníkovi zároveň 
s podpisem smlouvy o akceptaci platebních karet. Na tomto 
zařízení je však možné akceptovat pouze embosované karty, což je 
značný handicap pro dané obchodní místo. Z důvodu masivního 
rozvoje debetních karet a zejména karet elektronických (u kterých 
není použit embossing) jsou postupně imprintery nahrazovány 

elektronickými platebními terminály. V těchto případech má však obchodník k dispozici také imprin-
ter pro eventuální použití embosované karty v případě 
výpadu spojení s autorizačním centrem. Imprintery jsou 
používány následujícím způsobem: Při placení vloží 
prodávající kartu do imprineteru, na kterém je připevněn 
identifikační štítek obchodníka a na něj položí prodejní 
doklad – účtenku. Pak prodavač přejede rukojetí se 
zabudovanými přítlačnými válečky vpravo a zpět. Údaje 
vyražené na kartě a identifikační údaje ze štítku se otisknou 
na účtenku. Po doplnění sumy, podpisu držitele, event. 
autorizačního kódu - předá vrchní díl obchodník držiteli karty. Ten má tedy originál účtenky, 1. kopii 
si ponechává obchodník a 2. kopii zasílá své bance, se kterou má uzavřenu smlouvu o akceptaci pla-
tebních karet. Zpracovatelská banka (acquirer) pak obdržené účtenky (jejich 2. kopie) od svých ob-
chodníků typuje (event. snímá data na nich obsažená) do vlastního systému, která jsou pak dále předá-
vána do zúčtování. Obchodník, který používá imprinter, má stanoven autorizační limit. Pokud je část-
ka transakce vyšší než stanovený limit (tzv. Floor Limit), musí obchodník provést hlasovou autorizaci 
se zpracovatelskou bankou a obdrží tzv. „autorizační kód“, který vepíše na doklad. 

4.4.2 Platební terminály 

Jedním z nejvíce rozšířených elektronických zařízení v oblasti pla-
tebních karet je platební terminál (EFT POS – 
Electronic Funds Transfer at Point Of Sale). 
Tyto terminály slouží k provádění bezhoto-
vostních plateb prostřednictvím platebních 
karet. První platební terminály se objevily v 
osmdesátých letech, kdy bylo nutno vyřešit 
problémy se značným množstvím hlasových 
autorizací, především pro jejich časovou nároč-
nost. Platební terminál se skládá ze čtyř 
základních částí: základní jednotka – tato 
jednotka obsahuje zobrazovací jednotku – 
displej, numerickou klávesnici s funkčními 

klávesami, čtečku magnetických (příp. čipových) karet, procesorovou 
jednotku, paměťové bloky a další moduly; tiskárna – zajišťuje tisk 
klientských stvrzenek, tisk výsledku denních uzávěrek apod. Tiskárna může být součástí základní jed-
notky; PIN PAD – zařízení určené především k zadávání PIN. Součástí PIN PADu je ve většině přípa-
dů i čtečka na čipové karty, numerická klávesnice sloužící k zadávání PIN, dále kryptovací procesor 
zajišťující kryptaci (kódování) natypovaného PIN. U některých platebních terminálů může být PIN 
zadáván přímo na klávesnici umístěné v základním modulu (přenosné terminály); komunikační modul 
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a napájecí zdroj – komunikační modul obsahuje modem, který zajišťuje prostřednictvím stanoveného 
komunikačního protokolu přenos dat-zpráv mezi platebním terminálem a autorizačním centrem.  

4.4.3 Platba kartou v síti internet 

V současné době je veřejná síť Internet využívána firmami na celém světě ke komerční nabídce zboží 
a služeb. Tento trend je patrný i v České republice. V síti Internet jsou realizovány obchody v řádu 
mnoha miliard USD. Odhady do nejbližší budoucnosti hovoří o značném nárůstu realizovaných obje-
mů obchodu až kolem 300 mld. USD v roce 2010. Počty uživatelů Internetu se zvyšují obrovským 
tempem ve všech zemích světa. Stejný trend lze sledovat i v České republice, přestože procento popu-
lace s přímým spojením na Internet je stále ještě výrazně nižší než o sousedních zemích Evropy. K 
realizaci platby mezi obchodními partnery se jako nejpohodlnější nabízí úhrada prostřednictvím ban-
kovní platební karty. Platba uskutečněná na internetu se od klasické platby prostřednictvím obchodní-
ho místa odlišuje virtualitou prostředí – účastníci obchodu mají sníženou možnost ověření vzájemné 
identity. To je možné pouze s využitím jiného komunikačního kanálu (např. odfaxováním potvrzení 
objednávky s fyzickým podpisem držitele platební karty nebo kontrolou adresy držitele u vydávající 
banky, zda se shoduje s uvedenou adresou příjemce 
zboží atp.). Dodatečně ověřovaná transakce se   také 
prodraží. Bez autentifikace a šifrovaného přenosu 
alespoň privátních dat v rámci platby za uzavřenou 
obchodní transakci byl donedávna elektronický obchod 
po Internetu záležitostí poměrně nebezpečnou, a to jak 
pro zákazníka – držitele platební karty, tak i pro 
obchodníka. Držitel platební karty riskuje možnost 
zneužití privátních informací o platební kartě v zásadě 
ze dvou důvodů – informace může být odposlechnuta 
během „otevřeného“ přenosu k adresátovi třetí osobou a 
poté neoprávněně zneužita, nebo adresát sám může s 
danou informací naložit jinak, než bylo původně 
zamýšleno. Obchodník bez vyžádání dodatečné autentifikace riskuje možnost ztráty příslušné finanční 
částky, přestože transakce jinak proběhla „v pořádku“, neboť byl oklamán podvodníkem a nákup ne-
byl proveden oprávněným držitelem nebo byl fingovaný. Různé nekalé praktiky jsou dnes bohužel v 
prostředí Internetu stále ještě realitou a s riziky (i když relativně malými) je nutné počítat. Pod tíhou 
rostoucích objemů transakcí na Internetu prostřednictvím platebních karet v tržním prostředí je patrná 
snaha největších mezinárodních asociací tuto situaci systémově řešit. Od počátku využívání platebních 
karet na Internetu věnovaly jejímu řešení značnou pozornost. V polovině 90. let představily systém 
SET, na přelomu století nabídly vydavatelským bankám možnost vydávání tzv. virtuálních karet a 
později doporučily členským bankám systém využívající model 3D Secure, nazývaný MasterCard 
SecureCode a Verified by VISA. 

Systém SET 

V roce 1996 představily MasterCard a VISA první návrh verze otevřeného standardu SET (Secure 
Electronic Transaction), na jehož vytvoření se podílely i významné společnosti zabývající se infor-
mačními technologiemi. K řízení vývoje, zajišťování mezinárodní funkčnosti a přidělování certifikátů 
byla založena vrcholová organizace SETCo, společně vlastněná asociacemi MasterCard a Visa. První 
pilotní projekt ve střední a východní Evropě byl oficiálně zahájen v dubnu 1998 za účasti Komerční 
banky, MUZO, IBM ČR a společnosti INET. I tento pilotní projekt byl ve své první fázi pouze projek-
tem domácím. Koncem roku 1999 byl tento projekt již v plném provozu. Vinou své technologické 
komplikovanosti (pro držitele karty i pro obchodníky) a značné nákladnosti na implementaci a provoz 
se systém příliš nerozšířil a již několik let po zavedení se začalo hovořit o jeho konci. Dnes se již prak-
ticky neužívá. 
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Virtuální karty 

Pro eliminaci rizika používání standardní platební karty na Internetu přišly mezinárodní asociace 
s novým produktem – s virtuální kartou. Nejedná se o kartu v pravém slova smyslu, jde pouze o číslo 
karty, její platnost a kód. Všechna tato data jsou pouze v papírové formě. Údaje potřebné 
k uskutečnění transakce jsou tištěny obvykle do speciálních obálek, které jsou obdobné jako obálky 
pro tisk čísla PIN. Virtuální karta má ve většině případů nastaven výrazně nižší limit čerpání – ve 
srovnání s klasickou platební kartou. Již ze své podstaty není virtuální karta nejbezpečnějším prostřed-
kem k placení na Internetu, ale stále ještě zajišťuje poměrně vysokou bezpečnost. Od zavedení tohoto 
produktu v roce 2000 nejsou známy případy zneužívání virtuálních karet na Internetu tak, jako je tomu 
u plastikových karet. Virtuální karty nelze použít k jiným typům transakcí než jsou transakce v síti 
Internet. 

MasterCard SecureCode a Verified by VISA 

V roce 2001 zavedl MasterCard novou metodu pro 
uskutečňování transakcí v prostředí Internetu „MasterCard 
SecureCode“ a VISA svůj systém „Verified by VISA“. Oba 
systémy jsou založeny na tom, že při volbě použití platební 
karty držitelem v síti Internet je automaticky vyzván k zadání 
osobního tajného hesla, nikoli PIN karty. Heslo získává 
držitel prostřednictvím stránek své banky v procesu tzv. 
registrace. Toto heslo jde potom mimo kontrolu obchodního 
místa. Tento obdrží pouze informaci o tom, zda je transakci 
možno provést 
nebo nikoli. 
Systém pracuje 

s modelem 3D Secure – Three Domain Secure: 1. doména - 
vydavatel karty – metoda ověření držitele je plně 
v kompetenci a odpovědnosti vydavatele karty (Issuera); 2. 
doména – platební systém – protokol, který spojuje doménu 
vydavatele karty a obchodníka, se uskutečňuje 
prostřednictvím UCAF (Universal Cardholder Au-
thentication Field) nebo 3DSET; 3. doména – obchodník – 
metoda ověření obchodníka je v kompetenci a odpovědnosti 
banky obchodníka (Acquirera).  

5 Finanční arbitr ČR a jeho činnost 

V této části se zaměříme na finančního arbitra České republiky, což je zvláštní orgán pro tzv. mi-
mosoudní vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi poskytovateli služeb platebního styku 
(zpravidla bankami) a jejich klienty, nebo mezi vydavateli a uživateli elektronických platebních pro-
středků (většinou platebních karet). Institut finančního arbitra byl ustanoven v rámci procesu harmoni-
zace práva České republiky se zeměmi Evropské unie, jejichž směrnice požadovaly zajištění rychlého 
a efektivního vyřizování sporů klientů s převádějícími institucemi mimosoudní cestou. Byl ustanoven 
na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, s účinností od 1. ledna 2003. Finančního 
arbitra a jeho zástupce volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako fyzické osoby 
s postavením veřejného činitele na dobu pěti let na základě návrhů České národní banky, institucí a 
jejich profesních sdružení a sdružení na ochranu spotřebitelů. Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a 
nestranně, k výkonu některých odborných činností pověřuje zaměstnance České národní banky nebo 
jiné fyzické osoby, aby prováděly potřebná šetření ve sporech. Za výkon své funkce odpovídá arbitr 
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna může arbitra odvolat 
v případě, pokud je shledán nezpůsobilým výkonu funkce, nebo pokud při výkonu své funkce porušil 
své povinnosti.  
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5.1 Kompetence finančního arbitra 

Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů 
 

a) mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků a jejich klienty podle zákona č. 
124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a 
platebních systémech (zákon o platebním styku), pokud výše částky převodu nepřesahuje ke 
dni účinnosti příkazu k převodu částku EUR 50.000,--, 

b) mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky (na základě zákona o platebním 
styku) a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických 
platebních prostředků. 

 
Finanční arbitr je kompetentní řešit výše uvedené spory jen v tom případě, pokud nastaly po okamžiku 
účinnosti zákona o finančním arbitrovi a dále ve smyslu účinnosti zákona o platebním styku. Znamená 
to, že u sporů při provádění převodů v rámci České republiky a sporů mezi vydavatelem a držitelem 
elektronického platebního prostředku se jedná o 1. leden 2003, u sporů vyplývajících z přeshraničních 
převodů nastává kompetence finančního arbitra okamžikem vstupu České republiky do Evropské unie, 
tj. od 1. května 2004. 

5.2 Zásady řízení před finančním arbitrem 
 
Zásady řízení před arbitrem se řídí zákonem o finančním arbitrovi a zákonem č. 71/1967 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád). Metodika zpracování podaných návrhů na zahájení řízení před arbitrem je 
upravována a doplňována za účelem zkvalitnění celého procesu řízení. 
 
Zahájení řízení – řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na zahájení řízení byl doručen do kanceláře 
arbitra (zasláním v písemné nebo elektronické podobě). Navrhovatelé v zájmu podat co nejširší obraz 
svého problému zahrnují do popisu skutkové podstaty často přílišné podrobnosti. To však vede ke 
zvýšeným nárokům na studium (všechny informace musejí být řádně prostudovány a hodnoceny), a 
tím i k případnému protáhnutí řízení. O zahájení řízení jsou jak navrhovatel, tak i instituce informová-
ni písemně. Instituce je navíc vyzvána k vyjádření v zákonné lhůtě do 30 dnů. V souladu se zákonem o 
finančním arbitrovi může instituce požádat o prodloužení této lhůty až na 60 dnů. 
 
Průběh řízení – po obdržení vyjádření k návrhu je prostudováno stanovisko instituce. Ta je vyzvána 
k součinnosti ve smyslu poskytnutí dalších informací, dále je v některých případech vyzván navrhova-
tel k podání ústního vysvětlení. Někdy vyzývá arbitr jak instituci, tak i navrhovatele k předložení dal-
ších písemných důkazů. U institucí se jedná např. o předložení videozáznamu, na němž je zaznamená-
no použití příslušného elektronického platebního prostředku. U některých sporů si arbitr nechává pro-
vést znalecký posudek soudním znalcem. Arbitr není vázán jen návrhem navrhovatele, ale může také 
rozhodnout o vyšším plnění ve prospěch navrhovatele ze strany instituce – může se jednat např. o při-
znání náhrady škody navrhovateli, pokud se zjistilo, že mu byla institucí skutečně způsobena. 
Zastavení řízení – arbitr zastaví řízení pouze na základě předložené žádosti navrhovatele z důvodu 
jiného vyrovnání s institucí. Dále může arbitr zastavit řízení pro nesoučinnost navrhovatele. 
 
Vydání nálezu – arbitr rozhoduje ve věci tzv. nálezem obsahujícím výrok, odůvodnění a poučení o 
námitkách. Ve výroku je také uvedena lhůta, do které mají být provedeny úkony k finančnímu vyrov-
nání s navrhovatelem. Nález musí obsahovat zákonem požadované náležitosti, musí vycházet ze zjiš-
těného stavu věci a musí být vydán v souladu se zákony a ostatními právními předpisy. V odůvodnění 
uvádí arbitr, které zjištěné skutečnosti byly podkladem pro vydání nálezu, jakým způsobem vyhodnotil 
důkazy a na základě jakých právních předpisů rozhodl. 
 
Námitky  – v případě, že se instituce odvolá – podá námitky, arbitr přezkoumá napadený nález a vydá 
rozhodnutí o námitkách, kterým nález potvrdí nebo změní. Rozhodnutí o námitkách je konečné.  
 
Celková průměrná doba k vydání nálezu arbitrem činí téměř 100 dnů od podání návrhu. 
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Pokuty – zákon o finančním arbitrovi definuje základní 2 typy pokut:  
 

a) souvisí s řešením sporů; arbitr musí v tomto případě pokutu uložit tehdy, pokud podle pravo-
mocného nálezu porušila instituce povinnost podle zvláštního právního předpisu. Výše pokuty 
je dána zákonem, a to ve výši 10 % ze sporné částky, minimálně však Kč 10.000,--, 

b) souvisí s řešením sporů, týkajících se nesplnění povinnosti uložené instituci v souvislosti se 
sporem. Arbitr může uložit pokutu instituci podle závažnosti až do výše Kč 1.000.000,--. Ar-
bitr může pokutu uložit i opakovaně, jestliže porušení povinnosti trvá. Touto povinností je vy-
jádřit se k návrhu ve stanovené lhůtě, povinnost dostavit se k arbitrovi a předložit požadované 
doklady, vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení dokumentace 
vztahující se k předmětu sporu a umožnit arbitrovi nahlédnout do svých spisů a elektronických 
záznamů, týkajících se vedeného sporu. 

5.3 Informace o řešených případech 
 
K 31. prosinci 2003 arbitr řešil 66 případů ze 170 přijatých podnětů a návrhů. Denně bylo vyřízeno 
cca 10 telefonických dotazů a několik dotazů zaslaných elektronickou poštou. Měsíčně se dostavilo do 
sídla arbitra přibližně 15 klientů, kteří žádali o radu ve věci možného řízení před arbitrem. Většina 
těchto návštěv se však netýkala sporů v kompetenci arbitra, klient však odcházel alespoň s radou či 
názorem odborníků kanceláře finančního arbitra. Většina návrhů byla podána fyzickými osobami, 
právnické osoby podaly přibližně třetinu návrhů. Navrhovatelé byli lidé převážně mladší a střední 
generace, dva návrhy byly podány navrhovatelem s trvalým bydlištěm, resp. sídlem mimo území Čes-
ké republiky. Z celkových 66 řešených případů bylo 27 oprávněných a zahájených sporů, z nichž bylo 
5 sporů zastaveno na základě žádosti navrhovatele. Dále bylo 8 oprávněných sporů přerušeno 
z důvodu prohlášení konkursu na instituci. 

5.4 Význam institutu arbitra 

Lze jednoznačně uvést, že existence finančního arbitra v České republice má vliv na rozhodování in-
stitucí při řešení sporů s klientem. Instituce má zájem raději spor s klientem urovnat, než být případně 
odsouzena pravomocným nálezem arbitra k finanční nápravě vzniklých škod navrhovateli. Uhrazení 
pokuty při porušení povinnosti v souladu se zákonem o finančním arbitrovi je také v jedním z důvodů, 
proč mají banky zájem o vyrovnání se s klientem. Hlavním cílem bank by však kromě dosahování 
maximální výše zisku měl být také maximálně spokojený klient. Můžeme říci, že od roku 2003 zde 
existuje někdo, ke komu se může klient dovolat o svá práva a nároky. Celé řízení je bezplatné, proto je 
umožněno uplatnit svůj nárok vůči instituci všem občanům České republiky, ale i cizincům, kteří zde 
mají uzavřenou smlouvu s danou institucí nebo užívají elektronický platební prostředek. Existence 
arbitra je však veřejností vnímána postupně, jeho kompetence jsou mnohdy zkresleny. Proto bude i 
nadále potřebná všestranná spolupráce s médii ve věci propagace, popularizace a seznamování veřej-
nosti s institutem arbitra, včetně zveřejňování dalších informací o jeho činnosti v oblasti ochrany spo-
třebitele a dále možná úprava kompetencí finančního arbitra v zákonech a ostatních právních předpi-
sech tak, aby jeho činnost mohla být široké veřejnosti mnohem více prospěšná. 



Závěr 
 
 
Existence platebních karet na našem trhu pochopitelně přinesla určitou míru nezávislosti na pracovní 
době banky, máme téměř kdykoli přístup k čerpání hotovosti z bankomatů či k bezhotovostnímu 
placení v místech obchodu a služeb, uspoříme mnoho času i finančních prostředků tím, že nejsme 
nuceni vydávat se na pobočky bank k výběru hotovosti či provádění peněžních převodů, při cestách do 
zahraničí neutrpíme na kursových rozdílech a ušetříme na poplatcích, pokud využíváme 
bezhotovostního placení. Při použití kreditních karet se nám naskýtá možnost bezúročného 
přechodného období k odložení splátky, pokud ovšem uhradíme čerpanou částku úvěru najednou, 
nikoliv postupně v povinných minimálních splátkách. Zjevným kladem používání platebních karet je 
jejich bezpečnost – klient není nucen nosit u sebe větší objem hotovosti, platební karta je proti zneužití 
chráněna celou řadou ochranných prvků, navíc je možné po odcizení nechat kartu zablokovat. 
S platebními kartami je spojena rovněž celá řada doplňkových služeb, což jsem se pokusil uvést také 
do přílohy.  
 
Kromě celé řady výhod nese však platební karta i určité nevýhody, jako jsou především roční poplatek 
za vydání a provoz karty, zde řada bank nabízí tzv. produktové balíčky, které za určitý poplatek za 
vedení účtu nabízí „zdarma“ platební kartu. Málokdy však poznáme, jak velký poplatek bychom 
zaplatili bez platební karty, poněvadž ta je většinou neoddělitelnou součástí balíčkového produktu 
banky. Nevýhodou kreditních karet je poměrně vysoký úrok při překročení bezúročného období 
kreditních karet, ale i ten je stále nižší v porovnání s vysokými debetními úroky při využití 
kontokorentu u běžného účtu (při platbách běžnými debetními kartami). Je to dáno tím, že u kreditních 
karet banka může předpokládat využití úvěrového rámce, který je klientovi poskytnut. Avšak u limitu 
pro čerpání kontokorentního úvěru banka předem není schopna určit, zda vůbec klient takovýto limit 
využije. Dále zde existuje poměrně velké riziko zneužití karty cizí osobou – v případě, že klient 
nezablokuje kartu včas, je možná ztráta při zneužití mnohem vyšší, než při odcizení hotovosti. Navíc 
si mnoho klientů stále neuvědomuje, že uvedením PINu poblíž odcizené platební karty či přímo na 
odcizenou platební kartu se toto riziko neúměrně zvyšuje a je téměř jisté, že karta bude zneužita ještě 
před nahlášením a následnou blokací.  
 
Závěrem lze říci, že přece jen převažují klady platebních karet jakožto moderního elektronického 
platebního prostředku i s ohledem na jeho budoucí rozvoj, rozšiřování sítě obchodních míst, kde jej 
bude možné využívat, zvyšování počtu bankomatů, nárůst množství zabezpečených transakcí pomocí 
plateb kartou na internetu. Důležité pro klienta je pečlivé posouzení nabídky jednotlivých bank, které 
se v kartové oblasti pohybují, porovnání nabídky a ceny za jejich produkty a přísné dodržování 
obchodních podmínek banky, zvláště pokud jde o bezpečnostní opatření, která jsou nutná pro 
zabezpečení karty před jejím možným zneužitím. Pokud máme hodnotit efektivitu využívání 
platebních karet v České republice, můžeme konstatovat, že Česká republika je stále ve fázi prudkého 
rozvoje karetního businessu, neustálého uvádění nových produktů na trh, implementace čipové 
technologie atd. Problémem zůstávají stále značně vysoké poplatky v porovnání se zahraniční kupní 
silou obyvatelstva, nízké procento vydaných kreditních karet a značně nízké povědomí obyvatelstva o 
všech možnostech spojených s platebními kartami, hlavně jejich využitím na internetu. 
 
Nechť tato práce slouží jako jednoduchý a stručný průvodce světem platebních karet a možnostmi 
jejich využití, v příloze si pak každý sám může udělat představu o nabídce platebních karet tří 
institucí, které považuji za leadery v této oblasti. 
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Nabídka platebních karet ČS, KB a ČSOB* 
 

ČESKÁ SPOŘITELNA 

Platební karty pro soukromou  klientelu 

Maestro 

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží  
a služby po celém světě na místech označených Maestro a pro výběr hotovosti z označených bankoma-
tů a v bankách či směnárnách označených Maestro nebo Cirrus. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke sporožirovému účtu a k účtu Student+. 

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 30 tis. Kč / 5 dnů  
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den  

Maestro Univerzita Karlova Student+ 

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží  
a služby po celém světě na místech označených Maestro a výběr hotovosti z označených bankomatů a 
v bankách či směnárnách označených Maestro nebo Cirrus. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby ve věku 18 až 30 let, které jsou zároveň studenty Univerzi-
ty Karlovy. 

Podmínky vydání: Karta se vydává pouze v rámci programu Student. 

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

                                                 

* Nabídka jednotlivých produktů bank uvedených v tomto dokumentu je aktuální k 31. 12. 2004. 
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Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 30 tis. Kč / 5 dnů  
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den  

VISA Electron mezinárodní 

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě na místech označených VISA Elektron a výběr hotovosti z označených ban-
komatů a v bankách či směnárnách označených VISA Electron. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke sporožirovému účtu.  

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 30 tis. Kč / 5 dnů  
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den  

VISA Electron Student+ 

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě na místech označených VISA Electron a výběr hotovosti z označených ban-
komatů a v bankách či směnárnách označených VISA Electron. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby ve věku 15 až 30 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává pouze v rámci programu Student+.  

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
(do 18 let 2 tis. Kč / 7 dní) 
Bezhotovostní platby: 30 tis. Kč / 5 dnů (do 18 let 20 tis. Kč / 5 dnů) 
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: od 18 let 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu: od 18 let 500 tis. Kč / 1 den 
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MC Standart Partner  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná debetní karta pro soukromé použití určená pro bezhoto-
vostní placení za zboží a služby po celém světě na místech označených logem MasterCard, výběr ho-
tovosti z označených bankomatů a v bankách či směnárnách označených logem MasterCard a platby 
za zboží a služby na internetu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke sporožirovému účtu a účtu Student+.  

Roční poplatek za vedení karty:  400,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

MC Partner Univerzita Karlova  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná debetní karta pro soukromé použití určená pro bezhoto-
vostní placení za zboží a služby po celém světě na místech označených logem MasterCard, výběr ho-
tovosti z označených bankomatů a v bankách či směnárnách označených logem MasterCard a platby 
za zboží a služby na internetu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let, které jsou zároveň studenti, zaměstnanci, ab-
solventi nebo členové Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke sporožirovému účtu a účtu Student+. Příslušnost k Univerzitě 
Karlově se dokládá čestným prohlášením. 

Roční poplatek za vedení karty:  400,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
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Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

VISA Classic Partner 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke sporožirovému účtu a účtu Student+.  

Roční poplatek za vedení karty:  400,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

VISA Gold debetní 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta, určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let s vyššími příjmy. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke sporožirovému účtu a účtu Student+. Vydání karty je posuzo-
váno u každého klienta individuálně. 

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 150 tis. Kč / 5 dnů 
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V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

Junior  

 

Charakteristika: Domácí bankomatová karta, určená pouze k výběru hotovosti z bankomatů označe-
ných logem České spořitelny. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby ve věku 10 až 18 let. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána ke sporožirovému účtu a účtu Student+. Účet musí být veden 
minimálně 3 měsíce s minimálním zůstatkem 1 tis Kč. Kartu může zřídit pouze majitel sporožirového 
účtu, držitel karty není majitelem účtu ani spoludisponující osobou. 

Roční poplatek za vedení karty:  60,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů: 600 Kč / 7 dní  
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 20 tis. Kč / 1 den  

Kredit+ VISA Electron  

 
Charakteristika: Mezinárodní elektronická kreditní karta pro bezhotovostní placení za zboží a služby 
po celém světě na místech označených VISA Electron a výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA Electron. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let. 

Podmínky vydání:  Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny nebo účtu u jiné banky na území České republiky. V případě 
účtu u cizí banky je požadováno předložení výpisu z tohoto účtu za poslední tři měsíce. Pravidelný 
čistý měsíční příjem musí být minimálně 8 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  120,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 30 tis. Kč / 5 dnů 
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Kredit+ MC Partner  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených logem MasterCard, výběr hotovosti z označených ban-
komatů a v bankách či směnárnách označených logem MasterCard a platby za zboží a služby na Inter-
netu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny nebo účtu u jiné banky na území České republiky. V případě 
účtu u cizí banky je požadováno předložení výpisu z tohoto účtu za poslední tři měsíce. Pravidelný 
čistý měsíční příjem musí být minimálně 14 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  300,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   

Kredit+ MC Partner Univerzita Karlova  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených logem MasterCard, výběr hotovosti z označených ban-
komatů a v bankách či směnárnách označených logem MasterCard a platby za zboží a služby na Inter-
netu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let, které jsou zároveň studenti, za-
městnanci, absolventi nebo členové Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny nebo účtu u jiné banky na území České republiky. V případě 
účtu u cizí banky je požadováno předložení výpisu z tohoto účtu za poslední tři měsíce. Pravidelný 
čistý měsíční příjem musí být minimálně 14 tis. Kč. Příslušnost k Univerzitě Karlově je dokládána 
čestným prohlášením. 

Roční poplatek za vedení karty:  300,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 
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Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den 

Kredit+ VISA Classic Partner 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta, určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny nebo účtu u jiné banky na území České republiky. V případě 
účtu u cizí banky je požadováno předložení výpisu z tohoto účtu za poslední tři měsíce. Pravidelný 
čistý měsíční příjem musí být minimálně 14 tis. Kč.  

Roční poplatek za vedení karty:  300,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 15 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den 

Kredit+ MC Gold  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených logem MasterCard, výběr hotovosti z označených ban-
komatů a v bankách či směnárnách označených logem MasterCard a platby za zboží a služby na Inter-
netu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let. 
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Podmínky vydání: Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny alespoň 6 měsíců. Pravidelný čistý měsíční příjem musí být 
minimálně 40 tis. Kč.  

Roční poplatek za vedení karty:  3 000,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 150 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den 

Kredit+ MC Gold Univerzita Karlova  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených logem MasterCard, výběr hotovosti z označených ban-
komatů a v bankách či směnárnách označených logem MasterCard a platby za zboží a služby na Inter-
netu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let, které jsou zároveň studenti, za-
městnanci, absolventi nebo členové Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny alespoň 6 měsíců. Pravidelný čistý měsíční příjem musí být 
minimálně 40 tis. Kč. Příslušnost k Univerzitě Karlově je dokládána čestným prohlášením. 

Roční poplatek za vedení karty:  3 000,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 150 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den 

Kredit+ VISA Gold  
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Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta, určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby - rezidenti starší 21 let. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána ke kartovému účtu. Žadatel musí být majitelem sporožirového 
nebo běžného účtu u České spořitelny alespoň 6 měsíců. Pravidelný čistý měsíční příjem musí být 
minimálně 40 tis. Kč.  

Roční poplatek za vedení karty:  3 000,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 150 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den 

Diners Club/Golf 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná charge karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených Diners Club a výběr hotovosti z označených bankomatů 
a v bankách či směnárnách označených Diners Club. 

Tato karta navíc poskytuje držiteli slevu na vstup u vybraných hřišť až do výše 25 %. Dále pak je 
v ceně karty zahrnuto pojištění golfové výstroje až do výše 100 tis. Kč. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k běžnému účtu. Žadatel musí být klientem České spořitelny ale-
spoň 6 měsíců. Konečné rozhodnutí o vydání karty záleží na individuálním posouzení každého klienta. 

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Maximální limity :  

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na směnárnách Diners Club: 1 tis. USD / 1 týden  
Bezhotovostní platby: Do výše zůstatku účtu  

Služební platební karty 

VISA Electron mezinárodní 
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Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a služby 
po celém světě na místech označených VISA Electron a výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA Electron. 

Pro koho je karta určena: Firemní klientela – právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k běžnému účtu.  

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 20 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 70 tis. Kč / 5 dnů  
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

VISA Business Debetní 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Firemní klientela - právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k běžnému účtu.  

Roční poplatek za vedení karty:  1 500,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 30 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 200 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 100 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

VISA Business Gold 

 

Charakteristika: Prestižní mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení 
za zboží a služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených banko-
matů a v bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 
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Pro koho je karta určena: Firemní klientela - právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k běžnému účtu právnických a fyzických osob -  podnikatelů. 
Vydání karty se posuzuje u každého klienta individuálně. 

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 300 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 150 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

VISA Business Charge 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Firemní klientela - právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke kartovému účtu pro právnické osoby a fyzické osoby - podni-
katele. Žadatel musí být klientem České spořitelny alespoň 6 měsíců. Konečné rozhodnutí o vydání 
karty záleží na individuálním posouzení každého klienta. 

Roční poplatek za vedení karty:  2 500,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 30 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 20 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 100 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

VISA Gold Charge 
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Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených VISA, výběr hotovosti z označených bankomatů a v 
bankách či směnárnách označených VISA a platby za zboží a služby na Internetu. 

Pro koho je karta určena: Firemní klientela - právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé. 

Podmínky vydání: Karta se vydává ke kartovému účtu pro právnické osoby a fyzické osoby - podni-
katele. Žadatel musí být klientem České spořitelny alespoň 6 měsíců. Konečné rozhodnutí o vydání 
karty záleží na individuálním posouzení každého klienta. 

Roční poplatek za vedení karty:  5 000,- Kč. 

Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank: 50 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby: 300 tis. Kč / 5 dnů 
V rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity: 
MO/TO - 3 tis. Kč / 1 den  
Internet zabezpečené transakce – 5 tis. Kč / 1 den  
Internet nezabezpečené transakce –  0 Kč / 1 den  
Pravidelné platby – 1 tis. Kč / 1 den   
Výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu účtu: 150 tis. Kč / 1 den  
Bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu účtu:  500 tis. Kč / 1 den 

Platební karty pro soukromou i firemní klientelu 

Diners Club 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná charge karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených Diners Club a výběr hotovosti z označených bankomatů 
a v bankách či směnárnách označených Diners Club. 

Pro koho je karta určena: Firemní klientela - právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé, fyzické 
osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k běžnému účtu. Žadatel musí být klientem České spořitelny ale-
spoň 6 měsíců. Konečné rozhodnutí o vydání karty záleží na individuálním posouzení každého klienta. 

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Maximální limity :  

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na směnárnách Diners Club: 1 tis. USD/1 týden  
Bezhotovostní platby: Do výše zůstatku účtu 

Diners Club/ČSA 
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Charakteristika: Mezinárodní embosovaná charge karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě na místech označených Diners Club a výběr hotovosti z označených bankomatů 
a v bankách či směnárnách označených Diners Club. 

Držitel karty získává při vydání karty automaticky bonus v podobě 5 tis. mil do programu OK Plus. Za 
každou platbu  kartou (mimo výběru hotovosti a platby na čerpací stanici) v hodnotě 250 Kč získává 
držitel 1 bod. Po získání 500 bodů může tyto body vyměnit za míle v poměru 1 bod = 5 mil. 

Pro koho je karta určena: Firemní klientela - právnické osoby a fyz. osoby – podnikatelé, fyzické 
osoby starší 18 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k běžnému účtu. Žadatel musí být klientem České spořitelny ale-
spoň 6 měsíců. Konečné rozhodnutí o vydání karty záleží na individuálním posouzení každého klienta. 

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Maximální limity :  

Výběr hotovosti z bankomatů nebo na směnárnách Diners Club: 1 tis. USD/1 týden  
Bezhotovostní platby: Do výše zůstatku účtu 

Doplňkové služby k platebním kartám 

Bonus Program 

Tato služba je určena pro všechny držitele osobních platebních karet Maestro, MasterCard, VISA 
Elektron a VISA vydaných Českou spořitelnou. 

Držitel karty získává za každých 20 Kč zaplacených kartou u obchodníka v České republice i 
v zahraničí včetně dobití mobilního telefonu z bankomatu 1 bod. Za nastřádané body pak může čerpat 
odměny z katalogu Bonus Programu. 

Program Partner 

Osobní platebním karty, jejichž název obsahuje slovo Partner umožňují čerpat slevy na nákup zboží a 
služeb u vybraných obchodních partnerů. Slevy se obvykle pohybují ve výši 5 až 10 procent z prodejní 
ceny. 

Platby kartou na internetu 

Platby kartou na internetu (E-commerce 3D - Secure) na straně internetového obchodníka, umožňují 
držitelům bezpečné platby kartou na internetu u obchodníků, kteří při akceptaci využívají  3D - Secure  
řešení. Česká spořitelna v současnosti toto řešení zavádí pro držitele embosovaných platebních karet. 
Do budoucna se počítá se zabezpečením internetových plateb pomocí PIN, což umožní jednoznačnou 
identifikaci držitele karty. Podstatou 3D Secure řešení je, že držitel karty nezadává své platební údaje 
obchodníkovi, ale své bance, která pak sdělí obchodníkovi pouze výsledek transakce jak ukazuje ná-
sledující schéma.  
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IAPA Karta  

 

IAPA kartu vydává Česká spořitelna ke svým Business a Gold kartám, v jejichž ceně je zahrnuta. Dr-
žitel IAPA karty může čerpat slevy na ubytování ve vybraných hotelech po celém světě, a to až do  
50 % z obchodní ceny. Ve vybraných autopůjčovnách mohou držitelé IAPA karet čerpat slevy až do 
výše 30 %. Všichni držitelé IAPA karet mají také přístup do Business centra Regus za zvýhodněných 
podmínek. Spolu s IAPA kartou pak držitel obdrží kromě seznamu hotelů a autopůjčoven, u kterých je 
možné čerpat slevy, také dvě karty IAPA Bag Guard s řemínky na připevnění k zavazadlům a tři karty 
IAPA Key Guard pro připevnění ke klíčům. Tyto karty zvyšují pravděpodobnost nalezení zavazadel 
ztracených během letecké přepravy. 
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Cestovní pojištění k platebním kartám 

K mezinárodním platebním kartám je možné přikoupit cestovní pojištění Comfort, v ceně Business 
karet je již zahrnuto cestovní pojištění Exclusive a u karet Gold je v ceně zahrnuto cestovní pojištění 
Gold. Karty Diners Club mají ve své ceně samostatné cestovní pojištění. Cestovní pojištění se vztahuje 
na pojistné události mimo území České republiky za splnění podmínky, že pobyt mimo území našeho 
státu netrvá déle než 90 dnů. Držitel karty může pojistit sám sebe, nebo i rodinné příslušníky (manžela 
/ manželku a děti). 

Pojištění proti zneužití karet 

Připojistit kartu proti zneužití si mohou všichni držitelé debetních platebních karet. Držitelé Gold karet 
mají pojištění proti zneužití karty do výše plnění 50 tis. Kč zahrnuto v ceně karty. Pojištění se vztahuje 
na transakce provedené v období začínající 72 hodin před koncem dne, ve kterém byla nahlášena ztrá-
ta nebo odcizení karty bance a končí ve 24:00 hodin dne, ve kterém byla tato ztráta nahlášena. Pojiště-
ní se nevztahuje na transakce provedené s použitím PIN a na transakce provedené bez fyzického před-
ložení platební karty a nekryje náklady spojené s podáním zákazu na kartu a na pořízení nové karty. 

 

KOMER ČNÍ BANKA 

Platební karty pro soukromou klientelu 

InterCard Mastercard  

 
 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta osazená inteligentním čipem určená pro 
bezhotovostní placení za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepáž-
kách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit musejí být označena MasterCard. 

V ceně karty je zahrnuto cestovní pojištění do výše plnění 500 tis. Kč 

Pro koho je karta určena: Klienti KB - fyzické osoby. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB. Účet musí být u KB veden nejméně 2 
měsíce. Minimální zůstatek na účtu musí být 25 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  700,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 50 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 20 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 50 tis. Kč 
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InterCard VISA  
 

 
Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta osazená inteligentním čipem určená pro 
bezhotovostní placení za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepáž-
kách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, musejí být označena VISA. 

V ceně karty je zahrnuto cestovní pojištění do výše plnění 500 tis. Kč 

Pro koho je karta určena: Klienti KB - fyzické osoby. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB. Účet musí být u KB veden nejméně 2 
měsíce. Minimální zůstatek na účtu musí být 25 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  700,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 50 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 20 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 50 tis. Kč 

American Express Card  

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a služby 
po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplat-
nit, musejí být označena American Express. 

Karta zahrnuje ve své ceně cestovní pojištění a asistenční službu AXA 

Pro koho je karta určena: Klienti KB - fyzické osoby. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB minimálně 3 měsíce. Minimální zůstatek 
na účtu musí být 40 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  700,- Kč.  

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 30 tis. Kč / 1 týden 
Limit na výběr z bankomatu: 70 tis. Kč / 1 týden 
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American Express Gold Card  

 

Charakteristika: Mezinárodní prestižní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné 
kartu uplatnit, musejí být označena American Express. 

Karta zahrnuje ve své ceně komplexní program cestovního pojištění.  

Držitel spolu s kartou obdrží Priority Pass, umožňující vstup do více než 450 letištních salónků na 
celém světě. 

V ceně karty je též zahrnuto členství v Executive Club International, zajišťující slevy ve vybraných 
hotelích a přístup do vybraných klubů. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB - fyzické osoby s vyššími příjmy. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB minimálně 3 měsíce. Minimální zůstatek 
na účtu musí být 300 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  5 000,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 300 tis. Kč / 1 týden 
Limit na výběr z bankomatu: 70 tis. Kč / 1 týden 

Služební platební karty 

Unikarta MasterCard  

 

Charakteristika: Embosovaná platební karta, určená pro bezhotovostní placení za zboží a služby po 
celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, 
musejí být označena MasterCard. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB z řad podniků a podnikatelů. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být 15 
tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  300,- Kč. 
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Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 30 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 15 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 30 tis. Kč 

Unikarta VISA  

 

Charakteristika: Embosovaná platební karta, určená pro bezhotovostní placení za zboží a služby po 
celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, 
musejí být označena MasterCard. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB z řad podniků a podnikatelů. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být  15 
tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  300,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 30 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 15 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 30 tis. Kč 

Business Silver Card MasterCard 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena MasterCard. 

V ceně karty je zahrnut komplexní pojistný program Comfort plus a asistenční služby ÚAMK. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB z řad podniků a podnikatelů. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být  80 
tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  3 500,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 200 tis. Kč / 1 týden 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč / 1 týden 
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Business Silver Card VISA 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena VISA. 

V ceně karty je zahrnut komplexní pojistný program Comfort plus a asistenční služby ÚAMK. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB z řad podniků a podnikatelů. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedenému u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být  80 
tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  3 500,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 200 tis. Kč / 1 týden 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč / 1 týden 

Prestige Card Mastercard 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena MasterCard. 

V ceně karty je zahrnut komplexní pojistný program. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB z řad podniků a podnikatelů. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být  80 
tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  1 190,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 100 tis. Kč / 1 týden 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč / 1 týden 

Prestige Card VISA 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena VISA. 

V ceně karty je zahrnut komplexní pojistný program. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB z řad podniků a podnikatelů. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být  80 
tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  1 190,- Kč. 
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Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 100 tis. Kč / 1týden 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč / 1týden 

American Express Company Card  

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží  
a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné 
kartu uplatnit musejí být označena American Express. 

Karta zahrnuje ve své ceně komplexní cestovní pojištění.  

Klient spolu s kartou získává kartu Executive Club International, díky níž můžete využívat slevy a 
zvláštní nabídky v 7 000 hotelích a vybraných řetězcích autopůjčoven po celém světě. 

V ceně karty jsou též předplaceny asistenční služby společnosti AXA. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB minimálně 3 měsíce. Minimální zůstatek 
na účtu musí být 150 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  3 500,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 200 tis. Kč / 1 týden 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč / 1 týden 

Platební karty pro soukromou i firemní klientelu 

Bankokarta Maestro  

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta s inteligentním čipem určená pro bezhotovostní 
placení za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, 
kde je možné kartu uplatnit musejí být označena Maestro. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být 1 tis. 
Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 15 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 10 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 15 tis. Kč 
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Bankokarta VISA Electron  
 

 
Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta s inteligentním čipem určená pro bezhotovostní 
placení za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, 
kde je možné kartu uplatnit musejí být označena VISA. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být 1 tis. 
Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 15 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 10 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 15 tis. Kč 

Dynamic Card VISA Electron  

 
Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a služby 
po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplat-
nit, musejí být označena VISA. 

Držitelé karty mohou uplatnit slevu na nákup pohonných hmot v síti čerpacích stanic Benzina a využí-
vat asistenční službu ÚAMK 

Pro koho je karta určena: Klienti KB. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. 

Roční poplatek za vedení karty:  270,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 15 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 10 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 15 tis. Kč 
Minimální zůstatek na účtu: 1 tis. Kč 
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Gold Card MasterCard 

 

 
Charakteristika: Mezinárodní embosovaná prestižní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné 
kartu uplatnit, musejí být označena MasterCard. 

V ceně karty je zahrnut pojistný program Comfort Plus platný i pro přímé rodinné příslušníky držitele 
karty.  

Držitel karty může využívat asistenčních služeb ÚAMK, zahrnující domácí a mezinárodní technickou 
pomoc. 

Držitel karty se stává členem programu OK Plus Frequent Flyer společnosti ČSA, který členům nabízí 
bonusové letenky, přednostní registraci před odletem, vyšší kategorie služeb kdekoli existují a volný 
přístup do salónků ČSA. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB s vyššími příjmy. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Účet musí být u KB veden nejméně 3 mě-
síce. Minimální zůstatek na účtu musí být 300 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  5 000,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 400 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 400 tis. Kč 
 
Gold Card VISA 

 
 
Charakteristika: Mezinárodní embosovaná prestižní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží 
a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné 
kartu uplatnit, musejí být označena VISA. 

V ceně karty je zahrnut pojistný program Comfort Plus platné i pro přímé rodinné příslušníky držitele 
karty.  

Držitel karty může využívat asistenčních služeb ÚAMK, zahrnující domácí a mezinárodní technickou 
pomoc. 
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Držitel karty se stává členem programu OK Plus Frequent Flyer společnosti ČSA, který členům nabízí 
bonusové letenky, přednostní registraci před odletem, vyšší kategorie služeb kdekoli existují, a volný 
přístup do salónků ČSA 

Pro koho je karta určena: Klienti KB s vyššími příjmy. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Účet musí být u KB veden nejméně 3 mě-
síce. Minimální zůstatek na účtu musí být 300 tis. Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  5 000,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 400 tis. Kč 
Limit na výběr z bankomatu: 50 tis. Kč. 
Celkový limit (výběr + platba): 400 tis. Kč 
 

E-Card 

 
Charakteristika: Virtuální platební karta určená pouze k platbám za nákup zboží a služeb v síti Inter-
net. 

Pro koho je karta určena: Klienti KB. 

Podmínky vydání: Karta se vydává k účtu vedeném u KB. Minimální zůstatek na účtu musí být 3 tis. 
Kč. 

Roční poplatek za vedení karty:  65,- Kč. 

Standardní limity :  

Limit na platbu u obchodníka: 5 tis. Kč/1 týden 

 

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA 
Platební karty pro soukromou klientelu 

Maestro Student 

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a služby 
po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplat-
nit, musejí být označena Maestro. 

Pro koho je karta určena: Studenti řádného studia na tuzemských a zahraničních vysokých školách 
ve věku od 18 do 30 let. 

Podmínky vydání: Karta se vydává majitelům ČSOB Studentského konta. 

Roční poplatek za vedení karty:  150,- Kč. 
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Standardní limity : (na žádost lze standardně nastavené limity měnit) 

Standardní limit na všechny operace je 5 tis. Kč 

Maestro Juventus 

 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení, placení prostřed-
nictvím elektronických platebních terminálů za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z ban-
komatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, musejí být označena Maestro. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby – občané ve věku 15 až 26 let. 

Podmínky vydání: Do výše limit 2 000,- Kč se karta vydává bez jakýchkoliv omezujících podmínek. 
V případě vyššího limitu je požadováno vedení účtu u ČSOB alespoň 1 měsíc. 

Roční poplatek za vedení karty:  150,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

MasterCard Standart ABA 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná debetní karta, určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit musejí být označena MasterCard. Majitelé dvoustopých motorových vozidel do celkové 
hmotnosti 3,5 tuny mají v ceně karty předplaceny asistenční služby společnosti ABA. 

Pro koho je karta určena: Fyzickým osobám - občanům 

Podmínky vydání: O platební kartu lze požádat nejdříve po 1 měsíci vedení účtu. 

Roční poplatek za vedení karty:  850,- Kč. 

Standardní limity: Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

ČSOB Kreditní karta  

 
Charakteristika: Mezinárodní embosovaná kreditní karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena MasterCard. 

Pro koho je karta určena: Fyzickým osobám – občanům ve věku 18 až 65 let 
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Podmínky vydání: Žadatel musí být občanem České nebo Slovenské republiky s příjmy na území 
České republiky. Žadatel taktéž musí mít založený běžný účet u libovolné banky na území České re-
publiky. 

Roční poplatek za vedení karty:  400,- Kč. 

Standardní limity:  Výše limitu je odvozena v závislosti na vyhodnocení finanční stability klienta od 
15 do 250 tis. Kč. 

VISA Electron Juventus 

Charakteristika: Mezinárodní elektronická karta určená pro bezhotovostní placení prostřednictvím 
elektronických platebních terminálů za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a 
na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, musejí být označena VISA Electron. 

Pro koho je karta určena: Fyzickým osobám – občanům ve věku 15 až 26 let. 

Podmínky vydání: Do výše limitu 2 000,- Kč se karta vydává bez jakýchkoliv omezujících podmí-
nek. V případě vyššího limitu je požadováno vedení účtu u ČSOB alespoň 1 měsíc. 

Roční poplatek za vedení karty:  150,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

Úvěrová karta Diners Club 

 

Charakteristika: Mezinárodní embosovaná charge karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena Diners Club. 

Pro koho je karta určena: Fyzické osoby – občané starší 18 let. 

Podmínky vydání: Žadatel musí být občanem České nebo Slovenské republiky s příjmy na území 
České republiky. Žadatel taktéž musí mít založený běžný nebo osobní účet. 

Roční poplatek za vedení karty:  5 000,- Kč. 

Standardní limity:  Úvěrový limit je 80 tis. Kč. 

Služební platební karty 

MasterCard Business 

 



26  

Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná  karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena logem MasterCard. 

Pro koho je karta určena: Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé. 

Podmínky vydání: Platební karta, pokud není základní výbavou ČSOB produktového balíčku, se  
vydává nejdříve po 1 měsíci vedení účtu. 

Roční poplatek za vedení karty:  2 400,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

VISA Business 

 

Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná  karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena logem VISA. 

Pro koho je karta určena: Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé. 

Podmínky vydání: Platební karta, pokud není základní výbavou ČSOB produktového balíčku, se  
vydává nejdříve po 1 měsíci vedení účtu. 

Roční poplatek za vedení karty:  2 400,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

Sada Business 

Charakteristika: Balíček karet MasterCard Business a VISA Business za zvýhodněný  roční poplatek 
4 000,- Kč. Ostatní parametry obou karet zůstávají nezměněny. 

Platební karty pro soukromou i firemní klientelu 

Maestro Čipová 

 
Charakteristika: Mezinárodní elektronická čipová karta určená pro bezhotovostní placení, prostřed-
nictvím elektronických platebních terminálů, za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z 
bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, musejí být označena Maestro. 

Pro koho je karta určena: Všichni klienti ČSOB. 

Podmínky vydání: Do výše limitu 8 000,- Kč se karta vydává bez jakýchkoliv omezujících podmí-
nek. V případě vyššího limitu je požadováno vedení účtu u ČSOB alespoň 1 měsíc. 

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 
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MasterCard Standart 

 
Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena Maestro. 

Pro koho je karta určena: Všem klientům ČSOB. 

Podmínky vydání: O platební kartu, pokud není základní výbavou ČSOB produktového balíčku, lze 
požádat nejdříve po 1 měsíci vedení účtu. 

Roční poplatek za vedení karty:  500,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

MasterCard Standart 

 
Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena Maestro. 

Pro koho je karta určena: Všem klientům ČSOB. 

Podmínky vydání: O platební kartu, pokud není základní výbavou ČSOB produktového balíčku, lze 
požádat nejdříve po 1 měsíci vedení účtu. 

Roční poplatek za vedení karty:  500,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

MasterCard Gold 

Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena MasterCard. 

Pro koho je karta určena: Všem klientům ČSOB. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána po 3 měsících od založení účtu výhradně osobám s dispozičním 
právem k tomuto účtu.  

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Standardní limity : Týdenní limit je 150 tis. Kč. 

VISA Electron Čipová 

 
Charakteristika: Mezinárodní elektronická čipová karta určená pro bezhotovostní placení, prostřed-
nictvím elektronických platebních terminálů, za zboží a služby po celém světě a výběr hotovosti z 
bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu uplatnit, musejí být označena VISA 
Electron. 

Pro koho je karta určena: Všem klientům ČSOB. 

Podmínky vydání: Do výše limit 8 000,- Kč se karta vydává bez jakýchkoliv omezujících podmínek. 
V případě vyššího limitu je požadováno vedení účtu u ČSOB alespoň 1 měsíc. 

Roční poplatek za vedení karty:  200,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 
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VISA Classic 

 
Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit musejí být označena VISA. 

Pro koho je karta určena: Všem klientům ČSOB. 

Podmínky vydání: O platební kartu, pokud není základní výbavou ČSOB produktového balíčku, lze 
požádat nejdříve po 1 měsíci vedení účtu. 

Roční poplatek za vedení karty:  500,- Kč. 

Standardní limity : Limit karty lze přizpůsobit konkrétním požadavkům majitele účtu, resp. držitele 
karty, a to na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 

VISA Gold 

 
Charakteristika: Mezinárodní debetní embosovaná karta určená pro bezhotovostní placení za zboží a 
služby po celém světě a výběr hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank. Místa, kde je možné kartu 
uplatnit, musejí být označena VISA. 

Pro koho je karta určena: Všichni klienti ČSOB. 

Podmínky vydání: Karta je vydávána po 3 měsících od založení účtu výhradně osobám s dispozičním 
právem k tomuto účtu.  

Roční poplatek za vedení karty:  4 000,- Kč. 

Standardní limity : Týdenní limit je 150 tis. Kč. 

Sada Classic 

Charakteristika: Balíček karet MasterCard Classic a VISA Classic za zvýhodněný  roční poplatek 
700,- Kč. Ostatní parametry obou karet zůstávají nezměněny. 

Sada Business 

Charakteristika: Balíček karet MasterCard Gold a VISA Gold za zvýhodněný  roční poplatek 9 000,- 
Kč. Ostatní parametry obou karet zůstávají nezměněny. 

Doplňkové služby k platebním kartám 

Pojištění pro cesty do zahraničí k platebním kartám 

Všichni držitelé embosovaných platebních karet si mohou dokoupit volitelné cestovní pojištění. Maji-
telé karet Business mají již v ceně karty přeplaceno pojištění Exclusive, majitelé Gold karet pak pojiš-
tění Gold. Karty Diners Club mají ve své ceně vlastní nadstandardní cestovní pojištění. Každé pojiště-
ní má i variantu Family, kde jsou kromě držitele karty pojištěni i manžel / manželka a 2 děti do věku 
18 let. Pojištění je platné po celou dobu platnosti karty po celém světě bez omezení délky pobytu 
v zahraničí. 

Pojištění ztráty/krádeže platební karty 

Tuto službu je možné volitelně dokoupit ke všem platebním kartám vydaným ČSOB. Pojištění se 
vztahuje na neoprávněné použití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení. Pojištění se vzta-
huje i na poplatky hrazené pojištěným za hlášení ztráty nebo odcizení platební karty a poplatky hraze-
né pojištěným za vydání nové platební karty s původní platností. Pojištění se vztahuje na období 24 
hodin před dobou telefonického hlášení, kdy držitel karty nahlásil ČSOB ztrátu nebo odcizení platební 
karty a dále do doby převzetí odpovědnosti za neoprávněné transakce ČSOB ve 24:00 hodin dne, ve 
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kterém bylo hlášení přijato. Za čas hlášení se bere čas platný v České republice. Pojištění se nevztahu-
je na den sjednání pojištění platební karty. Pojištění se nevztahuje na transakce, při kterých byl použit 
PIN. Za tyto transakce rovněž ČSOB nepřebírá odpovědnost.  

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel – D.A.S. 

Tento si mohou dokoupit držitelé všech karet vydaných ČSOB. Pojištění podporuje pojištěného při 
prosazování jeho právních zájmů a kryje riziko vzniklých nákladů, popřípadě je zmírňuje. Pojištění se 
vztahuje na všechny pojistné události, jež nastaly v evropských státech včetně České republiky, stře-
dozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem a které podléhají pravo-
moci soudů v těchto oblastech. Pojištěná osoba má možnost v naléhavém a neodkladném případě, kdy 
má v oblasti pojistné ochrany aktuální problém jakéhokoliv charakteru, kontaktovat tísňovou linku 
D.A.S. Základním posláním této linky je posílení právní jistoty a postavení klienta, a tím i předcházení 
vzniku pojistných událostí. Pojištěná osoba má nárok na úhradu právního zastoupení v případech kdy:  

• prosazuje své občanskoprávní nároky na náhradu škody (např. bolestné, či ztrátu na výdělku), 

• potřebuje obhájce v přestupkovém řízení vedeném pro podezření ze spáchání nedbalostního 
přestupku (např. zavinění nehody), 

• potřebuje obhájce v trestním řízení vedeném pro podezření ze spáchání nedbalostního trestné-
ho činu (např. ublížení na zdraví, obecné ohrožení), 

• dojde k zadržení řidičského průkazu nebo odnětí řidičského oprávnění, 

• dojde ze strany ostatních pojistitelů k porušení pojistné smlouvy, které může spočívat v průta-
zích ve vyřizování pojistné události, neoprávněnému snížení pojistného plnění, odmítnutí prá-
va na pojistné plnění (např. životní pojištění, úrazové pojištění). 

D.A.S. hradí nutné zálohy, výdaje a náklady k prosazení práv a oprávněných zájmů až do výše 
300.000,- Kč v jednom pojistném případě. 

ČSOB E-commerce - Internetová akceptace platebních karet 

ČSOB E-commerce - Internetová akceptace platebních karet je, podobně jako „Platby kartou na inter-
netu“ České spořitelny,  založena na technologickém řešení 3-D Secure, které zajišťuje ověření držite-
le karty již v průběhu transakce.  



Finanční arbitr České republiky 
JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER 
Washingtonova 25, 110 00 Praha 1 
Tel. 221 674 600, fax 221 674 666  
e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz 

Presentační razítko 
 

Počet příloh 
 

 

N á v r h 
na zahájení řízení 
(nevyplněná pole proškrtněte) 

 

 
1. Navrhovatel:  
 

Jméno a příjmení/název 
organizace 

 

Rodné číslo (nebo datum 
narození u osob, kterým 
nebylo přiděleno RČ) /IČ 

 

Trvalé bydliště/sídlo  

Osoba oprávněná/zmocněná 
za navrhovatele jednat∗/∗∗ 

 

Rodné číslo oprávněné 
/zmocněné osoby (nebo 
datum narození u osob, 
kterým nebylo přiděleno 
RČ)/IČ 

 

Trvalé bydliště/sídlo osoby 
oprávněné/zmocněné 

 

Adresa pro doručování∗∗∗  

∗ je-li navrhovatel – fyzická osoba, je nutno předložit plnou moc; 
∗∗ u navrhovatele – právnické osoby, pokud není statutárním orgánem, je nutno předložit výpis 
z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (originál či ověřená kopie) a zmocnění jednat jménem 
navrhovatele; 
∗∗∗ je-li adresa pro doručení totožná s adresou trvalého bydliště, prosím proškrtněte. 
 
2. Instituce: 
 

Název instituce (např. 
banky nebo vydavatele 
elektronických platebních 
prostředků) 

 

Identifikační číslo instituce  

Sídlo instituce  
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3. Popis rozhodných skutečností: 
(Jasné a srozumitelné vysvětlení vč. přesného uvedení čísla účtu a kódu banky, tj. bankovního spojení, 
kterého se případ týká. Pokud zde není dostatek místa, popište skutečnosti v samostatné příloze, která je 
nedílnou součástí této žádosti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Přiložené důkazní materiály: 
Prosím popište. 
 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
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5. Požadavek navrhovatele – označení čeho se navrhovatel domáhá: 
(např. řádného provedení převodu nebo vrácení odčerpaných peněžních prostředků 
platební kartou v přesně specifikované výši) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Předložení následujícího dokladu, jenž osvědčuje neúspěšnost výzvy instituce 
k nápravě (příloha k návrhu): 

 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem nepodal(a) v téže věci žalobu u soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo 
rozhodci a že jsem neuzavřel(a) s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání. Jsem si 
vědom(a) závaznosti nálezu finančního arbitra České republiky.  
 
Prohlašuji, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti. 
 
Souhlasím  se zpracováním  osobních údajů navrhovatele, které jsou nezbytné pro řízení 
před finančním arbitrem České republik a podléhají bankovnímu tajemství ve smyslu 
zákona č. 21/1992 Sb., zákona o bankách, v platném znění. 
 
 
Kontaktní spojení na navrhovatele/zástupce: 
Pevná linka: 
Mobil: 
E-mail: 
 
 
 
V                                                dne                       
 
 
Podpis navrhovatele: 
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Alexander Schlossberger se ve své práci věnuje velmi aktuálnímu tématu. Rozsah a úroveň 
zpracování svědčí o velkém zájmu studenta o platební karty a o výborném přehledu v této oblasti. 
Téma je zpracováno velmi podrobně. Využití a členění platebních karet vysvětlil autor 
srozumitelně a zároveň na vysoké odborné úrovni. 

 
Práce je rozdělena do pěti kapitol, které na sebe dobře navazují. Po všeobecném úvodu přechází 
student k historii. Tady by bylo zajímavé uvést pro srovnání počátky platebních karet v naší 
republice. Druhy platebních karet ve třetí kapitole jsou rozebrány velmi podrobně. Čtvrtá část se 
zabývá technickými problémy spojenými s používáním platebních karet. Tady autor práce velmi 
aktuálně zařadil u nás nově instalované bankomaty pro zrakově postižené klienty. Aktuální je i 
kapitola pátá, týkající se finančního arbitra, protože značná část klientů bank o možnosti řešit 
případné spory tímto způsobem dosud neví. 

 
Výbornou úroveň má nejen obsah, ale i forma práce. Text vhodně doplňují ukázky platebních 
karet i technických zařízení pro jejich využití. Po přečtení může i laik získat dobrý přehled o 
možnostech, problémech a perspektivách v oblasti "plastikových peněz". Tato práce může 
skutečně sloužit jako průvodce světem platebních karet, jak si přeje autor v závěru. 

 
Ing. Ludmila Jůzová 

 
Praha 23. 3. 2005 


