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V České republice je vydáno přes milion karet s technologií 
pro bezkontaktní platby MasterCard PayPass 

 
 
Praha 9. ledna 2014 – Česká republika patří mezi deset zemí Evropy, v nichž bylo 
vydáno již milion bezkontaktních karet MasterCard a Maestro. Zároveň se může 
pyšnit vysokým procentem bezkontaktně uskutečněných plateb v obchodech: 27 %. 
Vyplývá to ze statistik, které za 3. čtvrtletí 2013 zveřejnila společnost MasterCard®, 
jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. 

 
Ke konci září roku 2013 bylo možné s kartami MasterCard a Maestro s bezkontaktní 
technologií PayPass platit u 1,6 milionu obchodníků, což činí meziroční nárůst o 182 
procent, v 60 zemích světa. Z toho více než polovina, přesně 33, se nachází na evropském 
kontinentu; v deseti z nich již bylo vydáno více než milion karet s touto funkcionalitou. 
Kromě České republiky se jedná o Francii, Německo, Maďarsko, Itálii, Velkou Británii, 
Švýcarsko, Turecko a Rusko.  
 
„Velmi nás těší, že se zvyšuje i využití karet. Meziročně narostl počet bezkontaktních 
transakcí v Evropě o 220 procent. Vzrostl také objem plateb, a to o plných 356 procent,“ 
říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku 
a Slovensko. „V České republice, stejně jako v Polsku, se dokonce téměř třetina transakcí, 
přesněji 27 procent, s kartami MasterCard a Maestro uskuteční právě pomocí 
bezkontaktních plateb, což je z evropských zemí nejvíce.“ 
 
Bezkontaktní platby MasterCard jsou ideální pro trhy, na nichž se tradičně platilo hlavně 
hotovostí a kde se klade důraz na rychlost platby. Umožňují uskutečňovat každodenní 
nákupy snadno a bez nutnosti zadávat PIN či podepisovat účtenku. To je zřejmé i ze 
statistik ohledně výše jednotlivých transakcí. Průměrná hodnota bezkontaktní platby 
v Evropě činí 11 USD. 68 procent transakcí je pak pod 10 USD.  
 
Zákazníci kromě rychlosti oceňují hlavně bezpečnost a také větší kontrolu při užití karty. 
Zákazník nedává kartu z ruky a nelze tak přečíst jméno zákazníka, ani třímístný 
bezpečnostní kód. Karta musí být přiložena nejméně na vzdálenost pěti centimetrů ke 
speciálně vybavenému terminálu, aby mohla být platba uskutečněna. I kdyby zákazník 
omylem přiložil kartu dvakrát, platba bude odečtena jen jednou. Technologie je chráněna 
nejmodernějším několika úrovňovým bezpečnostním systémem společnosti MasterCard, 
aby zabránila neautorizovaným platbám.  
 
MasterCard jakožto lídr v inovacích poprvé použil bezkontaktní platbu v roce 2005 a díky 
současnému vývoji otevřel možnosti využití této technologie i do mobilních zařízení. 
Bezkontaktní technologie umožňující platby tak může být kromě karty umístěna například 
na mobilním telefonu, na klíčence či jinde. 
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*** 
 
O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách. Zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, 
finanční instituce, firmy, vlády a společnosti ve více než 210 zemích a územích. Produkty a řešení 
MasterCard dělají každodenní obchodní aktivity – jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – 
jednodušší, bezpečnější a efektivnější pro každého. Následujte nás na Twitteru @MasterCardNews, 
diskutujte s námi na Cashless Pioneers Blog a odebírejte naše noviny zde Engagement Bureau. 
 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
Lucie Policarová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 724 557 221, 
lucie.policarova@ogilvy.com 
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, +420 603 280 825,  
miroslava.jozova@ogilvy.com 

 
 

 


