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V I S A  E U R O P E &  K O M E R Č N Í  B A N K A  │ T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Platit mobilem bez telefonních operátorů? 
V Česku již brzy 

 

Platby mobilními zařízeními využívající technologii HCE jsou mezi 

členskými bankami Visa ve světě stále populárnější. Jako první je v České 

republice zavede Komerční banka. 

 

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 31. srpna 2015 — Během několika měsíců spustí na domácím 

trhu Komerční banka ve spolupráci s asociací Visa Europe zcela nový druh mobilních 

bezkontaktních plateb. Ty využívají technologie HCE (Host Card Emulation) umožňující platby 

prostřednictvím emulované platební karty, která je bezpečně uložena v prostředí banky a 

mobilní zařízení k ní pouze vzdáleně přistupuje. 

 

„Držitel platební karty si stáhne z Google Play aplikaci Mobilní banka2 od Komerční banky, přes 

kterou si jednoduše zažádá o bezkontaktní platební kartu do mobilu. Po obdržení platební karty 

do mobilu následuje aktivační proces, který je intuitivní a kdokoliv ho zvládne během pár minut. 

Velkou výhodou je, že zájemce o mobilní placení nemusí žádat o novou NFC SIM kartu od 

mobilního operátora, nebo dokupovat jakákoliv přídavná zařízení k mobilnímu telefonu. Platba 

mobilem je založená na stejné technologii jako platba bezkontaktní kartou, a proto je možné 

platit na všech existujících bezkontaktních terminálech. To znamená, že mobilem již dnes 

zaplatíte u všech významných obchodníků,“ vysvětluje David Brendl, manažer pro inovace 

asociace Visa Europe. 

 

Tato platební funkce je založená na nové službě společnosti Visa, která umožňuje 

technologickým partnerům rozšiřovat dostupnost plateb v nových chytrých zařízeních, jako jsou 

mobily, tablety nebo hodinky. Nová specifikace výrazně zjednodušuje systém mobilních plateb 

pro nová zařízení a umožňuje bankám zavést moderní a inovativní platební produkt ve výrazně 

kratším čase. 

 

 



Platit mobilem bez telefonních operátorů? V Česku ji brzy 

Bezkontaktní mobilní platby vzbudily mezi členskými bankami Visa obrovský zájem, a to i v 

České republice, která patří k evropským leaderům do počtu transakcí bezkontaktními kartami 

(zhruba 3,3 transakcí měsíčně na kartu) i do výše útraty (zhruba 1 700 korun za měsíc na 

kartu). 

 

Komerční spuštění v řádu několika měsíců 

 

První klienti Komerční banky budou moci toto řešení používat již během několika měsíců. 

„Strategií Komerční banky je nabízet inovativní řešení, včetně mobilního bankovnictví, které 

našim zákazníkům zjednoduší správu jejich finančních prostředků a plateb. Spuštění mobilních 

plateb Visa do tohoto přístupu dokonale zapadá,” říká Radek Basár, zástupce výkonného 

ředitele pro marketing a komunikaci Komerční banky. „Zavedením této služby společně s Visa 

Europe a společností Worldline, která zajišťuje technickou část, investujeme do revolučního 

řešení, které umožňuje rychlé komerční spuštění mobilních plateb,” informuje Radek Basár. 

 

„Visa podporuje všechny mobilní platební technologie, které se banky rozhodnou přijmout k 

uspokojení potřeb svých klientů v této oblasti. Jsme velmi rádi, že si Komerční banka vybrala ke 

spuštění mobilních plateb Visa HCE řešení, neboť právě v této oblasti vidíme budoucnost 

plateb,” dodává David Brendl. 

 

HCE řešení mobilních plateb úspěšné na Slovensku nebo v Polsku 

 

Díky technologii HCE je možné provádět bezkontaktní platby z jakéhokoli mobilního zařízení 

vybaveného modulem NFC (Near Field Communication) a verzi operačního systému Android 

verze 4.4 nebo vyšší, aniž by bylo zapotřebí speciální SIM karty, nebo externího doplňku. 

 

Mobilní platby Visa na základě této technologie byly už zavedeny na Slovensku, kde banka VUB 

následovala příkladu španělské banky Bankinter a globálního finančního ústavu BBVA. V 

Polsku o možném zavedení plateb HCE jedná se společností Visa Europe hned několik bank. 

Např. Bank Zachodni WBK spustila tento program začátkem letošního roku. 

 

Banky zavádějící HCE mobilní platby Visa zdůrazňují zejména pozoruhodně snadné a intuitivní 

používání telefonu pro bezkontaktní platby, stejně jako tržní potenciál technologie umožňující 

nabídnout novou službu velké skupině uživatelů. 
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–  KONEC  – 

 

O asociaci Visa Europe: 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky 
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, 
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční 
MasterCard. 

Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby 
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa 
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i 
obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá 
za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí 
za sekundu. 

V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je 
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, 
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. 

Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují 
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích. 

Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews. 
 
O Komerční bance: 
 
KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. červnu 2015 měla KB 42 
834 akcionářů, z toho 37 666 fyzických osob z České republiky. Komerční banka udržuje solidní úroveň 
kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro 
systémově důležité finanční instituce a je připravena na splnění požadavků regulačního rámce Basel 3 
zaváděných postupně od roku 2014. 

KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje 
klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 422 
zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 
obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 762 bankomaty. Jeden z kanálů přímého 
bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale. 

O společnosti Worldline: 
 
Wordline je evropským lídrem v odvětví plateb a transakčních služeb. Worldline poskytuje služby nové 
generace, který umožňuje svým zákazníkům nabídnout hladké a inovativní řešení pro konečného 
spotřebitele. Klíčovým aktérem pro B2B2C odvětví, s více než 40 let zkušeností, Worldline podporuje a 
přispívá k úspěchu všech prací a administrativních služeb v neustále se rozvíjejícím trhu. Worldline nabízí 
jedinečný a flexibilní obchodní model postavený kolem globální a stále rostoucí portfolio, což umožňuje 
end-to-end podporu. Worldline aktivity jsou organizovány po třech osách: Merchant Services & terminály, 
mobility a e-transakční služby, Finanční zpracování a Software Licensing. Worldline zaměstnává více než 
7300 lidí po celém světě a tvořil 15,1 miliard eur Tržby v roce 2014. Worldline je společnost Atos. 


