
V TOMTO VYDÁNÍ
•	 Rozhovor	s Country	Managerem	
	 Stanislavem	Šmolíkem
•	 Hledáte	lepší	řešení	EET?
•	 Nové	požadavky	Standardu	bezpečnosti	dat	
	 pro odvětví	platebních	karet	(PCI	DSS)	
	 mohou	mít	dopad	i	na	vás
•	 Společnost	Mastercard	zavedla	novou	řadu	
	 BIN	čísel
•	 Zvyšte	své	zisky	od	zahraničních	zákazníků
•	 V nabídce	platební	brány	GP	webpay	nyní	
	 najdete	i	službu	DCC
•	 Řešení	MPOS	vám	pomůže	při	rozvoji	
	 podnikání
•	 Objevte	výhody	mezinárodní	akceptace	
	 karet
•	 10	důvodů,	proč	vám	Merchant	Portal	ušetří	
	 váš	čas
•	 Kontakty	na	obchodní	zástupce

glObal paYMeNTs NeWs
Česká republika, pODZiM 2017
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pODÍVeJTe se Na NOVOU 
WebOVOU sTRÁNKU 
glObal paYMeNTs

S radostí vám představujeme naše nové internetové stránky dostupné v českém 
a anglickém jazyce, které jsou k dispozici na www.globalpaymentsinc.cz.

Najdete zde řadu užitečných informací o našich nejnovějších platebních řešení, 
přehled všech produktů a mnoho dalšího o naší společnosti. 

Využijte proto příležitosti a nahlédněte na naše stránky ještě dnes!

O spOlečNOsTi glObal paYMeNTs

Global	Payments	Inc.	je	přední	poskytovatel	služeb	
v oblasti	platebních	technologií,	který	nabízí	inovativní	
řešení	reagující	na	potřeby	zákazníků	po	celém	světě.	
Díky	našim	partnerstvím,	technologiím	a	odborným	
znalostem	zaměstnanců	jsme	schopni	poskytovat	
širokou	škálu	produktů	a	služeb	tak,	aby	naši	zákazníci	
mohli	využívat	všechny	nástroje	z	oblasti	akceptace	
a	zpracování	plateb	prostřednictvím	platebních	karet	

napříč	různými	distribučními	kanály	v	mnoha	tržních	
prostředích	celého	světa.
Global	Payments	sídlí	v Atlantě	v americkém	státě	
Georgie	a	po	celém	světě	zaměstnává	více	než	8 500	
lidí.	Je	součástí	indexu	S&P	a	spolupracuje	s obchod-
níky	a	partnery	ve	30	zemích	Severní	Ameriky,	Evropy,	
Asie,	Tichomoří	a	Brazílie.	Více	informací	o	společnosti	
Global	Payments,	naší	značce	Service.Driven.	
Commerce	a	našich	technologiích	naleznete	na	adrese		
www.globalpaymentsinc.com.	

DOzVěDěT se VÍce



2

ROzhOVOR se sTaNislaVeM ŠMOlÍKeM, 
cOUNTRY MaNageReM pRO česKOU  
RepUbliKU 

Společný	podnik	s Českou	spořitelnou,	a.s.	přináší		
nejen	změny	stávajících	systémů	a	technologií,	ale	také		
nejrůznější	nové	příležitosti.	Čím	je	obchodní	model	
přínosný	a	co	jsme	se	během	této	doby	naučili,	nám	
vysvětlil	Stanislav	Šmolík,	který	již	déle	než	rok	zastává	
pozici	Country	Managera	pro	Českou	republiku.	Přečtěte	
si	více	o	jeho	zkušenostech,	nových	trendech	v oblasti	
platebních	technologií	a	jeho	osobním	receptu	na	úspěch	
v následujícím	rozhovoru.

Od	vytvoření	společného	podniku	mezi	společnostmi	
Global	Payments	Inc.	a	Erste	Group	Bank	AG	(Erste	
Group),	jejíž	součástí	je	Česká	spořitelna,	a.s.	(Česká	
spořitelna),	uplynul	již	celý	rok	a	Global	Payments	se		
postupně	stává	jedním	z klíčových	hráčů	českého	trhu		
na	poli	platebních	technologických	služeb.	Jaký	to	byl	rok?	
Musím	říci,	že	tento	rok	uběhl	velice	rychle.	Byl	to	snad	
nejrychlejší	rok	mého	života.	Měli	jsme	spoustu	práce	
a	museli	jsme	naplánovat	a	zrealizovat	řadu	projektů,	
mezi	něž	patřila	například	migrace	platebních	terminálů,	
naplňování	závazných	požadavků	EU	a	zavádění	elektro-	
nické	evidence	tržeb	(EET).	Projekt	migrace	–	přesunu	
provozní	platformy	z České	spořitelny	ke	Global	Payments	
–	je	již	téměř	dokončen.	Spustili	jsme	také	nové	služby		
pro	zákazníky,	například	Dynamic	Currency	Conversion		
či	akceptaci	karet	UnionPay,	zavedli	jsme	nová	řešení	pro	
mezinárodní	akceptaci	karet	a	vylepšili	jsme	internetové	
nástroje,	například	portál	pro	obchodníky	Merchant	Portal.

Jaké	hlavní	výhody	pro	český	trh	jednotliví	partneři	
společného	podniku	přinášejí?
Global	Payments	přináší	obrovskou	zkušenost	v platebním	
odvětví,	kterou	jsme	získali	po	celém	světě	a	především	
odborné	znalosti,	Erste	Group	má	naopak	dlouholetou		
zkušenost	se	vztahy	a	službami	v oblasti	firemního	
bankovnictví.	Společně	tak	nabízíme	nejlepší	podmínky,	
jistotu	kvalitního	řešení	a	vysokou	úroveň	služeb	a	pod-
pory	pro	naše	zákazníky.	Výhod,	jichž	naši	klienti	mohou	
využívat,	je	spousta,	klíčovou	přidanou	hodnotou	však	
je,	že	mohou	těžit	z inovací,	které	získáváme	z ostatních	
zemí,	kde	působíme.

„chceMe býT pRVNÍ 
VOlbOU pRO aKcepTaci 
plaTebNÍch KaReT 
Ve sTřeDNÍ 
a VýchODNÍ eVROpě“

O sTaNislaVU ŠMOlÍKOVi 

Je	absolventem	Vysoké	školy	ekonomických	studií	
v Praze	a	Hallam	University	v Sheffieldu,	kde	získal	
titul	MBA.	Od	roku	1998	pracoval	jako	Senior	Ma-	
nager	ve	firmách	O2	a	Konica	Minolta.	V roce	2007	
nastoupil	do	České	spořitelny,	kde	až	do	loňského	
roku	zastával	manažerské	pozice.	V	červnu	2016	
se	stal	Country	Managerem	pro	Českou	republiku	
a	spolu	s dalšími	45	lidmi	z týmu	České	spořitelny	
přešel	do	české	pobočky	Global	Payments.	Mezi	
jeho	koníčky	patří	sport	a	cestování.
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Když	jste	dokončili	obchod	s Českou	spořitelnou,	všichni	
klienti	obdrželi	písemné	oznámení	o	migraci.	Mohl	byste	
prozradit	trochu	více	o	projektu	samotném?
Migrace	je	složitý	proces,	který	vyžaduje	efektivní	
plánování,	důkladnou	přípravu	a	dokonalé	provedení.	
V našem	případě	obnáší	výměnu	všech	POS	terminálů,	
změnu	obchodní	značky	aplikace	MPOS,	začlenění	našich	
klientů	do	platformy	GP	webpay	a	především	pak	infor-
mování	našich	klientů	o	prováděných	změnách	a	vysvětle-
ní	toho,	proč	jsou	potřeba.	Začali	jsme	před	rokem	drob-
nými	a	středně	velkými	podniky	a	následně	pokračovali	
velkými	firmami.	Dokážete	si	jistě	představit,	jak	byl	tento	
proces	náročný.	Nyní	je	již	převážná	většina	našich	klientů	
úspěšně	migrována	a	předpokládáme	dokončení	celého	
procesu	letos	na	podzim.	

Jaké	příležitosti	tato	migrace	přinesla?	Zjistili	jste	něco	
neočekávaného?	
Jako	významnou	příležitost	vnímám	to,	že	jsme	měli	
možnost	se	s našimi	klienty	sejít	a	probrat	s nimi,		
co	funguje	dobře	a	co	bychom	mohli	dělat	lépe.	Díky		
aktualizované	databázi	kontaktů	se	s nimi	nyní	můžeme	
snadno	spojit	a	informovat	je	o	novinkách	a	aktuálním	
dění.	Mám	také	dobrý	pocit	z toho,	jak	jsme	pokročili	
v	hledání	nejlepšího	možného	řešení,	přizpůsobeného	
potřebám	našich	klientů.	Jsem	přesvědčen,	že	veškeré	
úsilí,	které	na	nalezení	vhodného	řešení	vynaložíme,		
se	našim	klientům	velice	brzy	vrátí.	

Global	Payments	je	rychle	rostoucí	společnost	a	stejně		
tak	rychle	roste	trh.	Jak	si	představujete	pozici	společnosti	
na	českém	trhu	za	5	let?	
Chtěli	bychom	pokračovat	v nastolené	cestě,	jíž	jsme	se	
v minulosti	vydali.	To	znamená	být	tou	první	volbou	pro	
všechny	typy	zákazníků.	Své	znalosti	a	odborné	zkušeno-
sti	bychom	přitom	chtěli	rozšiřovat	do	dalších	zemí,	takže	
naše	vize	pro	pětiletý	horizont	je	následovná	–	chceme		
být	tou	první	volbou	pro	akceptaci	plateb	v regionu	střední	
a	východní	Evropy.

Jaké	máte	plány	ve	střední	a	východní	Evropě?	
V tomto	okamžiku	máme	zastoupení	v České	republice,	
na	Slovensku,	v Maďarsku	a	Rumunsku.	Během	následu-
jícího	roku	bychom	chtěli	expandovat	do	řady	dalších	
sousedních	zemí.	Příští	expanze	je	zatím	v	jednání,	stopa	
Global	Payments	ve	střední	a	východní	Evropě	však	bude	
sílit.

Strategií	naší	firmy	je	vnášet	do	prostředí	místního	trhu	
prvky	rozvinuté	na	jiných	trzích,	kde	působíme.	Jak	to	lze	
ale	nejlépe	provést?				
Global	Payments	v současnosti	funguje	ve	30	zemích	na	
celém	světě	a	stále	expanduje.	To	znamená,	že	neustále	
zdokonalujeme	řešení	svých	technologií	a	přizpůsobujeme	
svůj	přístup	potřebám	místních	trhů.	Každá	země	má	
pochopitelně	svá	specifika,	co	se	týče	platebního	odvětví	

a	požadavků	daných	právními	předpisy,	a	my	musíme	
tato	specifika	respektovat.	Využíváme	proto	své	globál-
ní	přítomnosti	ke	shromáždění	nejlepších	osvědčených	
postupů	z jiných	trhů	a	tyto	postupy	pak	přizpůsobujeme	
místním	potřebám.	

Hovoříme-li	o	Global	Payments	v celosvětovém	měřítku,	
jak	se	tato	společnost	a	nejdůležitější	světové	trendy	
v oblasti	platebních	technologických	řešení	v průběhu	
posledních	let	změnily?
Vzhledem	k tomu,	že	spotřebitelé	nahrazují	hotovost	
bezhotovostními	platbami,	mezi	něž	patří	platby	platebními	
kartami	či	mobilními	telefony,	firmy,	které	tyto	transakce	
zpracovávají,	usilují	o	konsolidaci,	aby	byly	více	efektivní.	
To	se	týká	i	společnosti	Global	Payments,	která	roste	
prostřednictvím	interních	expanzí	na	stávajících	trzích	
a	formou	mezinárodních	akvizic.	V loňském	roce	jsme	
dokončili	dosud	největší	akvizici,	když	jsme	se	spojili	se	
společností	Heartland	Payment	System	Inc.,	a	získali	tak	
přímý	přístup	k drobným	a	středně	velkým	podnikům	na	
americkém	trhu.	Síla	firmy	Heartland	v oblasti	přímého	
prodeje	a	technologicky	vyspělé	distribuce	je	pro	odborné	
zkušenosti	Global	Payments	velice	vhodným	doplňkem.	
Jsem	přesvědčen,	že	z	tohoto	partnerství	se	zrodí	další	
inovace,	které	budeme	moci	využít	v řešeních	nabízených	
našim	klientům.	

heaRTlaND, NeJVěTŠÍ ObchOD 
V hisTORii ODVěTVÍ

V dubnu	2016	společnost	Global	Payments	završila	největší	
obchod	v historii	odvětví,	když	se	sloučila	se	společností	
Heartland	Payment	Systems	Inc.,	sídlící	v americkém	New	
Jersey.	Nově	vytvořená	společnost	v sobě	spojuje	dvě		
firmy	s nejrychlejším	organickým	růstem	v oblasti	plateb		
a	stává	se	předním	celosvětovým	poskytovatelem	integro-
vaných	technologických	řešení	plateb.	Díky	této	transakci	
Global	Payments	rozšířila	svá	integrovaná	řešení	o	nová	
prodejní	místa,	restaurace,	ubytovací	a	vzdělávací	zařízení	
v celosvětovém	měřítku.	V současné	době	Global	Payments	
zaměstnává	na	celém	světě	více	než	8	500	zaměstnanců	
a	nabízí	nejvyhledávanější	platební	řešení	na	trhu,	které	
v současnosti	využívá	téměř	2,5	milionu	obchodníků		
ve	30	zemích	celého	světa.

Zdá	se,	že	právě	schopnost	přijmout	vhodná	opatření		
a	přizpůsobit	se	neustále	se	měnícímu	prostředí	je	tím,	
čím	se	úspěšní	lídři	a	organizace	odlišují	od	ostatních.	
Máte	nějaký	osobní	recept	na	úspěch,	jehož	se	držíte?
Žádný	tajný	klíč	k úspěchu	neexistuje.	Úspěch	je	výsled-
kem	přípravy,	tvrdé	práce	a	schopnosti	obklopit	se	týmem	
vynikajících	spolupracovníků,	kteří	společně	usilují		
o	dosažení	stejného	cíle.	Má	rada	tedy	zní:	buďte	odhodlaní	
a	vytrvalí	a	dosáhnete	v životě	všeho,	co	si	budete	přát.
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eeT pRacUJe Na VaŠeM plaTebNÍM 
TeRMiNÁlU

Od	konce	roku	2016	je	v České	republice	plošně	zaváděn	
nově	schválený	Zákon	o	evidenci	tržeb.	Toto	zavádění	
probíhá	ve	třech	vlnách,	čímž	vzniká	příležitost	najít	pro	
různé	typy	podniků	nejvhodnější	možná	řešení.	Klienti,	
kteří	v současné	době	používají	naše	POS	terminály,	mo-
hou	využít	naší	nabídky	a	nechat	si	novou	službu	na	svém	
zařízení	aktivovat	na	dálku.	EET	aplikace	Global	Payments	
pracuje	samostatně,	aniž	by	se	musela	propojovat	se	sys-
témem	registrační	pokladny	či	jinými	zařízeními.	„Jsme	
schopni	zaznamenávat	elektronické	transakce,	hotovostní	
platby,	stejně	tak	i	platby	stravenkami	a	položky	s různou	
sazbou	DPH.	Každá	platba	je	automaticky	odeslána		
a	zaznamenána	v rámci	systémů	finanční	správy	v souladu	
s požadavky	příslušné	legislativy.	Jde	o	nejrychlejší	a	uži-
vatelsky	nejpřívětivější	řešení	v České	republice,	vhodné	
pro	každého	uživatele,“	vysvětluje	Country	Manager	pro	
Českou	republiku	Stanislav	Šmolík.	EET	aplikace	Global	
Payments	je	v současné	době	využívána	na	více	než	5000	
platebních	terminálech	našich	obchodníků.	

sleDUJTe sNaDNO sVÉ TRaNsaKce 
pROsTřeDNicTVÍM MeRchaNT pORTalU

POS	terminál	vytiskne	po	každé	transakci	účtenku.	
Zároveň	je	každá	provedená	transakce	okamžitě	přístupná	
prostřednictvím	našeho	obchodnického	portálu	Merchant	
Portal,	který	je	k dispozici	na	stránkách		
www.gpnmerchant.com.	Portál	umožňuje	manuální	
evidenci	transakcí,	jakož	i	jejich	sledování	prostřednict-
vím	terminálů.	„Tato	služba	je	navíc	dostupná	každému	
našemu	klientovi.	Naše	řešení	již	bylo	prověřeno		
obchodními	partnery	zahrnutými	do	prvních	vln	EET,		
u	nichž	je	plně	funkční.	Naše	prodejní	a	technická	podpora	
je	nicméně	připravena	kdykoli	vám	nabídnout	pomoc,“	
dodává	Stanislav	Šmolík.	Nezáleží	na	tom,	zda	jste		
drobná	provozovna	s menším	množstvím	plateb	nebo		
bez	vlastního	pokladního	systému,	středně	velká	firma		
či	velký	maloobchodní	řetězec.	Naše	řešení	je	dostupné	
pro	každého.	Přejete-li	si	získat	další	informace,	obraťte	se	
prosím	na	svého	obchodního	zástupce,	který	vám	pomůže	
nalézt	nejvhodnější	variantu,	nebo	nás	kontaktujte		
prostřednictvím	emailu	na	salessupport@globalpayments.cz.	

hleDÁTe lepŠÍ řeŠeNÍ eeT?

Využijte	naší	aktuální	nabídky.	Společnost	Global	Payments	nabízí	elegantní	a	jednoduché	řešení	pro	elektronickou	
evidenci	tržeb	(EET)	bez	jakýchkoli	počátečních	nákladů	na	zavedení.	Nezáleží	na	tom,	v čem	podnikáte	nebo	jaký	typ	
POS	zařízení	v současné	době	využíváte.	Připravili	jsme	pro	vás	řešení,	které	nevyžaduje	investice	do	vybavení	ani	vás	
nenutí	zbytečně	vynakládat	finanční	prostředky	na	nepotřebné	systémy.
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Pravděpodobně	již	víte,	že	mezinárodní	bezpečnostní	
standard	pro	nakládání	s údaji	platebních	karet	(Pay-
ment	Card	Industry	Data	Security	Standards,	PCI	DSS)	
je	soubor	požadavků	vydaných	Radou	pro	standardy	
bezpečnosti	v odvětví	platebních	karet	(PCI	Security	
Standards	Council,	PCI	SSC).	Jeho	hlavní	náplní	je	
ochrana	údajů	platebních	karet,	jehož	dodržování		
prosazují	karetní	systémy	(Mastercard	a	Visa).
Všichni	naši	zákazníci	jsou	povinni	dosáhnout	souladu		
s	PCI	DSS	a	musí	nám	tento	soulad	potvrdit.

NOVý sTaNDaRD pci Dss Je plaTNý OD 
1. lisTOpaDU 2016

Od	1.	listopadu	2016	byla	zveřejněna	verze	3.2	standardu	
PCI	DSS,	která	je	nyní	závazná	jak	pro	veškerá	nová		
potvrzení	souladu,	tak	pro	každoroční	prodloužení	jejich	
platnosti.	Nové	certifikace	podle	předchozích	verzí		
obdržené	v tento	den	nebo	později	nejsou	akceptovány.	
U	zákazníků,	kteří	souladu	dosáhli	a	v rámci	svého	
každoročního	potvrzení	nám	ho	doložili	do	31.	října	2016,	
by	autoevaluační	dotazník	(Self-Assessment		
Questionnaire,	SAQ)	a	Zpráva	o	souladu	(Report	on		
Compliance,	RoC)	měly	být	nadále	platné,	a	to	až	do	
vypršení	každoroční	lhůty.	Poté	je	třeba	certifikaci		
prodloužit	dle	požadavků	verze	3.2.	Chcete-li	však	předejít	
možnému	prodlení	při	příštím	prodlužování	své	certifikace,	
doporučujeme	vám,	jakož	i	všem	dalším	subjektům,	které	
s údaji	platebních	karet	přicházejí	do	styku	a	zpracovávají	
je,	začít	s	implementací	nového	standardu	pokud	možno	
co	nejdříve.	Jsou-li	v rámci	potvrzování	vašeho	souladu	
požadovány	čtvrtletní	kontroly	(skeny)	zranitelnosti,		
k	získání	statusu	souladu	je	nezbytný	vyhovující	výsledek	
této	kontroly.	Změníte-li	vy	sami	nebo	váš	poskytovatel	
služeb	způsob,	jímž	jsou	údaje	platebních	karet	shro-
mažďovány,	jímž	je	s nimi	manipulováno	a/nebo	jímž	jsou	
zpracovávány,	musíte	pro	zachování	platnosti	ID	souladu	

znovu	přezkoumat	příslušné	požadavky	na	potvrzení		
souladu	s	PCI	DSS.		Neprovedete-li	při	provedení	změn	
aktualizaci	svého	potvrzení,	vaše	certifikace	se	stává	
neplatnou.

cO Je Ve VeRzi 3.2 NOVÉhO?

Zveřejněná	verze	3.2	vychází	ze	zveřejněných	verzí	3.0		
a	3.1,	do	nichž	přidává	vysvětlení	a	dodatečné	pokyny		
ke	stávajícím	požadavkům.	Tato	vysvětlení	a	pokyny	
představují	aktualizaci	stávajících	cílů	a	požadavků	PCI	
DSS	a	měly	by	přimět	organizace	k tomu,	aby	se	zabývaly	
nově	vznikajícími	hrozbami.	Především	by	pak	měly	
zajistit,	že	poskytovatelé	služeb	budou	při	poskytování	
služeb	druhým	plnit	své	povinnosti.	Tyto	nové	a	doplněné	
požadavky	se	již	projevily	na	rozsahu	SAQ,	konkrétně	
jeho	částí	A,	A-EP	a	C-VT,	do	nichž	jsou	nyní	zahrnuty	
dodatečné	bezpečnostní	požadavky.	Důvodem	rozšíření	
požadavků	pokrytých	těmito	SAQ	je	skutečnost,	že	
v důsledku	elektronického	obchodování	jsou	internetové	
stránky	a	virtuální	terminály	čím	dál	tím	častěji	napadány	
hackery.	Proto	je	nyní	u	těchto	typů	obchodníků	vyžadová-
na	dodatečná	ochrana.	

NaVŠTiVTe sTRÁNKU pci Dss NebO se 
ObRaťTe přÍMO Na NÁs

Důrazně	vám	doporučujeme,	abyste	si	udělali	čas	na	
návštěvu	internetové	stránky	PCI	SSC:	
https://www.pcisecuritystandards.org/index.php,	kde	
najdete	úplné	a	podrobné	informace	týkající	se	tohoto	
nového	standardu.	Kromě	spousty	informací	a	pod-
půrných	dokumentů	k	provedeným	změnám	zde	najdete	
též	obecná	doporučení,	která	vám	pomohou	dosáhnout	
souladu	s	PCI	DSS	a	následně	si	ho	udržet.	Obecné		
dotazy	ohledně	PCI	DSS	vám	rádi	zodpovíme	na	adrese:	
pci@globalpayments.cz.

NOVÉ pOžaDaVKY sTaNDaRDU 
bezpečNOsTi DaT pRO ODVěTVÍ 
plaTebNÍch KaReT (pci Dss) 
MOhOU MÍT DOpaD i Na VÁs
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spOlečNOsT MasTeRcaRD  
zaVeDla NOVOU řaDU biN čÍsel

Společnost	Mastercard	oznámila,	že	od	14.	října	2016	zavádí	vedle	svých	stávajících	bankovních	identifikačních	čísel	
(Bank	Identification	Numbers,	BIN)	novou	řadu,	která	začíná	dvojkou.	Tato	nová	„dvojková“	řada	BIN	bude	zpracovávána	
stejným	způsobem	jako	stávající	BIN	společnosti	Mastercard,	začínající	čísly	51	–	55.	Podpora	této	nové	řady	BIN	je	pro	
všechny	firmy	povinná.

Následující	tabulka	obsahuje	stávající	BIN	společnosti	Mastercard	a	jejich	novou	řadu:

Podporou	této	nové	řady	BIN	předejdete	možným	ztrátám	
zakázek,	a	to	v případě,	že	nebudete	schopni	akceptovat	
transakce	od	držitelů	karet	v rámci	této	nově	vydané	řady.	
Zároveň	se	tak	vyhnete	i	jakýmkoli	případným	provozním	
pokutám,	které	mohou	za	neakceptování	nové	karty		
následovat.
Pokud	máte	vlastní	terminály,	pronajímáte	si	terminály	
od	třetí	strany	nebo	využíváte	k přijímání	internetových	

plateb	poskytovatele	platebních	služeb,	budete	muset	
kontaktovat	svého	dodavatele	a	požádat	ho	o	aktualizaci	
vašeho	zařízení,	aby	bylo	schopno	nové	karty	přijímat.	
Pronajímáte-li	terminál	od	nás	nebo	využíváte	k přijímání	
internetových	plateb	naši	službu	GP	webpay,	nemusíte	
dělat	nic.	My	zajistíme	jejich	automatickou	aktualizaci	
ještě	předtím,	než	změna	vstoupí	v platnost.

Značka	karty	 Nejnižší	č.	BIN	 Nejvyšší	č.	BIN	 Délka	č.	karty

Mastercard	(stávající)	 51000000	 55999999	 16	–	19	číslic

Mastercard	(nová)	 22210000	 27209999	 16	–	19	číslic
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Pokud	již	nyní	prodáváte	zboží	nebo	služby	zahraničním	
zákazníkům,	nebo	pokud	se	tak	chystáte	učinit,	služba	
Dynamic	Currency	Conversion	(DCC)	představuje	skvělý	
způsob,	jak	si	zajistit	významnou	konkurenční	výhodu		
a	současně	zvýšit	svůj	zisk.	Využijte	příležitosti,	jakou		
služba	DCC	nabízí,	a	uvítejte	zahraniční	držitele	karet		
ve	vašem	prodejním	místě	touto	novou	službou.
	

DOpřeJTe sVýM zahRaNičNÍM  
zÁKazNÍKůM pOhODlÍ při plaTbě  
KaRTOU

Ať	jsou	vaši	zákazníci	na	dovolené	nebo	na	pracovní	
návštěvě,	můžete	jim	nabídnout	možnost	platby	v jejich	
domácí	měně.	„DCC	může	být	pro	vaše	klienty	velice	
účinnou	pobídkou.	Budou	vědět	přesně,	kolik	ve	své	
domácí	měně	utratili,	aniž	by	museli	provádět	jakýkoli	
měnový	přepočet.	Při	návratu	domů	pak	nebudou		
překvapeni	výpisem	z účtu	své	platební	karty,“	říká	Area	
Sales	Manager	pro	Moravu	Petr	Savara.	

slUžbU MůžeTe začÍT pOsKYTOVaT bez 
JaKýchKOli zaVÁDěcÍch NÁKlaDů či 
pOplaTKů

Toto	řešení	není	spojeno	s žádnými	náklady	na	zave-
dení	ani	žádnými	opakovanými	poplatky.	„Poskytneme	
vám	vše,	co	potřebujete,	abyste	mohli	tuto	skvělou	
možnost	svým	zákazníkům	nabídnout.	DCC	je	plně	au-
tomatizovaná	a	POS	software	udělá	veškerou	práci	za	
vás.	Celý	platební	proces	je	přehledný	a	jednoduchý	jak	
pro	obsluhu	pokladny,	tak	pro	držitele	karty,“	dodává	
Petr	Savara.	Po	dokončení	transakce	obdrží	držitel	karty	
účtenku,	na	níž	je	uvedena	částka	transakce	v míst-
ní	měně,	směnný	kurz	a	konečná	účtovaná	částka	
v měně	země,	která	kartu	vydala.	Cizinci	na	služebních	

zVYŠTe sVÉ zisKY 
OD zahRaNičNÍch 
zÁKazNÍKů

cestách	tak	následně	nemají	problém	s vyúčtováním	
proplácených	nákladů	podle	směnného	kurzu	platného	
v den	provedení	transakce.	„Od	září	je	služba	DCC	
dostupná	také	v	eshopech	na	GP	webpay“,	uzavírá	Petr	
Savara.

VýhODY pRO VÁs

•	DCC	představuje	nový	trvalý	zdroj	příjmů
•	Nabízí	vám	konkurenční	výhodu	na	trhu
•	Žádné	zaváděcí	ani	opakované	poplatky
•	Podpoříte	rozvoj	svého	podnikání	tím,	že	přilákáte	
	 zahraniční	držitele	karet

VýhODY pRO VaŠehO zÁKazNÍKa

•	Jednoznačnost	a	srozumitelnost	v	prodejním	místě;	
	 během	vlastní	transakce	je	účtována	přesná	částka	
	 v domácí	měně	zákazníka
•	Snadné	použití.	POS	software	vše	provede	v rámci	
	 uživatelsky	běžné	nákupní	transakce
•	Lidé	na	služebních	cestách	si	tak	mohou	usnadnit	
	 vyúčtování	výdajů
•	Aktuální	denní	směnné	kurzy
•	Částka	uvedená	v okamžiku	prodeje	je	totožná	
	 s částkou,	která	bude	držiteli	karty	za	jeho	nákup	
	 účtována
•	S DCC	nejsou	spojeny	žádné	skryté	poplatky

„pOKažDÉ, KDYž zÁKazNÍK  
UsKUTečNÍ NÁKUp Ve sVÉ DOMÁcÍ 
MěNě, ObDRžÍTe OD NÁs pODÍl 
z Dcc TRžbY, KTeRý UViDÍTe Ve 
sVÉM VýpisU.“
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Klienti pobírají z dcc příjem

„Za každou uskutečněnou transakci, při níž zákazník 
nakoupí zboží nebo služby s využitím služby DCC, 
od nás obdržíte podíl z DCC tržby,“ zdůrazňuje hlavní 
výhodu pro klienty Area Sales Manager pro Moravu 
Petr Savara. Díky příjmu z DCC může klient významně 
snížit své náklady na akceptaci platebních karet. „Stačí 
tuto službu aktivovat a systém se již sám postará  
o přepočty. Vzhledem k tomu, že částka transakce je 
již převedena do měny, v níž je veden příslušný účet, 
vydavatelská banka již neuplatňuje žádné dodatečné 
poplatky za přepočet z cizí měny,“ dodává Petr Savara. 
Úspěšnost a výsledky DCC pak klient může sledovat 
v pravidelných výkazech transakcí nebo kdykoli jindy 
prostřednictvím obchodnického portálu Global Pay-
ments.  

záKazníci mají jasno o Konečné 
ceně

Z pohledu držitele karty je tato služba obzvláště užitečná 
v okamžiku, kdy nemá jednoznačnou informaci o směn-
ném kurzu mezi svou domácí měnou a místní měnou 
obchodníka. „Například rozhodne-li se  
zahraniční zákazník zakoupit ně-
jaké zboží ve vašem eshopu,  
uvidí rovnou celkovou cenu  
ve své vlastní měně. Vše 
probíhá automaticky, aniž by 
bylo nutné vkládat jakékoli další 
údaje. Na základě specifického 
čísla platební karty zjistí platební 
brána GP webpay domácí měnu 
držitele karty a automaticky pro 
danou transakci nabídne příslušný 
měnový přepočet,“ vysvětluje průběh 
DCC transakce Petr Savara. 

Internetové menu DCC je navíc plynule začleněno do 
stávajícího rozhraní platební stránky, což jen podtrhuje 
jednoduchost a srozumitelnost volby v průběhu nákupního 
procesu. Účtenka, již zákazník vidí ihned po dokončení 
transakce, obsahuje informace o konečné ceně a pe-
vně stanoveném kurzu a identifikaci platby. Kromě toho 
může být držiteli karty zaslána, coby doklad o transakci, 
prostřednictvím emailu. „Díky DCC vaši klienti uvidí 
přepočtenou částku ve vlastní měně a mohou se tudíž 
kvalifikovaně rozhodnout. Tatáž částka, bez jakýchkoli 
dalších bankovních poplatků, se později objeví na jejich 
výpisech z bankovních účtů,“ doplňuje.

Systém podporuje více než 20 zahraničních měn a je 
certifikován a plně vyhovující dle příslušných předpisů 
společností Visa a Mastercard. Máte-li o něj zájem, 
obraťte se prosím buď přímo na svého obchodního 
zástupce, nebo si vyžádejte další informace prostřednict-
vím emailu na adrese: salessupport@globalpayments.cz.

Obrázek níže ilustruje, jak vypadá transakce služby DCC  
s využitím platební brány GP webpay v praxi.

V nabídce platební brány Gp 
webpay nyní najdete i službu dcc

Od poloviny roku 2017 budou moci výhod DCC využívat nejen majitelé POS terminálů, ale také klienti provozující 
elektronické obchody – i oni budou nyní schopni nabídnout svým zákazníkům volbu měny podle země původu jejich 
platební karty.
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Pohodlné,	jednoduché,	bezpečné	–	takové	je	řešení	
MPOS	společnosti	Global	Payments,	které	díky	jediné	
aplikaci	promění	vaše	chytré	zařízení	v platební		
terminál	a	pracovní	nástroj	obchodníka.	Využijte	svůj	
telefon	nebo	tablet	ke	snadnému	přijímání	karetních	
plateb	na	jakémkoli	místě,	kde	se	právě	nacházíte!	

OceNÍ Ti, KDO hODNě cesTUJÍ

Řešení	MPOS	podporuje	vícero	platebních	kanálů.	
Umožňuje	přijímání	platebních	karet	a	mobilní	digitální	
peněženky	InCard	Masterpass.	Je	určeno	pro	drobné		
obchodníky,	řemeslníky,	řidiče	taxislužby	a	malé		
provozovny,	zaznamenáváme	však	též	nárůst	poptávky		
ze	strany	pojišťovacích	společností.	„Máme	opravdu	
dobré	zkušenosti	ze	spolupráce	s pojišťovacími	agenty.	
Jeden	z našich	klientů,	významná	pojišťovna,	například	
oceňuje	možnost	okamžité	úhrady	pojistných	smluv,		
čímž	příslušné	dokumenty	ihned	nabývají	platnosti.		
Jde	o	pohodlné	řešení	jak	pro	klienta,	tak	pro	agenty,“		
říká	Key	Account	Manager	Michal	Jareš.	

NOVÁ MpOs apliKace Je NYNÍ  
K DispOzici Ke sTažeNÍ

Našim	stávajícím	klientům	byla	aplikace	MPOS	původně	
poskytována	Českou	spořitelnou.	Když	Global	Payments	
v roce	2016	vstoupila	na	český	trh	a	dokončila	vznik	
společného	podniku,	bylo	třeba	převést	i	aplikaci	MPOS.	
„K	dnešnímu	dni	jsme	migrovali	více	než	1500	terminálů	
MPOS,	které	dosud	využívaly	aplikaci	MPOS	poskytova-
nou	Českou	spořitelnou.	Naši	klienti	obdrželi	informace		
o	nově	vytvořené	aplikaci	MPOS	GPN	a	všichni	již	nyní	
mohou	využívat	výhod	vylepšeného	transakčního		
reportingu,	provozní	podpory	a	nových	služeb,		
podporujících	rozvoj	jejich	podniků,“	říká	manažer		
migračního	projektu	Michal	Valenčík.	Všichni	klienti	pak	
mají	k dispozici	přístup	na	náš	online	obchodnický	portál	
Merchant	Portal	na	stránce	www.gpnmerchant.com,	
který	nabízí	ucelenější	a	pohodlnější	způsob	prohlížení		
a	podrobnějšího	zkoumání	plateb	kartami,	včetně	
veškerých	detailů	o	transakcích	v nové	cenové	struktuře.	
„Můžete	si	kdykoli	snadno	projít	veškeré	transakce		
i	měsíční	výpisy	a	můžete	se	na	nás	obrátit	s	jakýmikoli	
dotazy	ohledně	těchto	transakcí,“	dodává	Michal	Valenčík.

řeŠeNÍ MpOs VÁM pOMůže 
při ROzVOJi pODNiKÁNÍ
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Co	potřebuji,	abych	mohl	začít	MPOS	využívat?
Vše,	co	potřebujete,	abyste	mohli	začít,	je	chytrý	telefon	
nebo	tablet	vybavený	aplikací	MPOS	GPN	a	náš	MPOS	
terminál.	Ten	si	můžete	objednat	buď	přímo	prostřednic-
tvím	Global	Payments	nebo	od	mPOS	Solutions	s.r.o.,	
našeho	dodavatele	provozních	služeb	ve	spolupráci		
s firmou	Aevi	CZ	s.r.o.	Přečtěte	si	více	o	současném	
řešení	na	www.mobilniterminal.cz.	

Kde	si	mohu	stáhnout	a	nainstalovat	aplikaci	MPOS?
Aplikaci	Global	Payments	lze	snadno	vyhledat,	zadáte-li	její	
název	–	„MPOS	GPN“	–	do	vyhledávacího	pole	aplikace	
Google	Play	u	zařízení	vybavených	systémem	Android,	
popř.	aplikace	App	Store	u	zařízení	vybavených	systémem	
iOS	(Apple).

Jak	získám	MPOS	terminál	společnosti	Global	Payments?	
Můžete	si	vybrat	ze	dvou	možností	–	terminál	s instalací		
a	technickou	podporou	nebo	jen	terminál	samotný.		
Stačí	nás	kontaktovat	prostřednictvím	emailu	zaslaného		
na	adresu:	salessupport@globalpayments.cz	nebo		
telefonicky	na	čísle	+420	267	197	744	(telefonní	linka	je		
dostupná	od	pondělí	do	pátku	od	9.00	do	17.00,	kromě		
státních	svátků)	a	my	vám	rádi	pomůžeme.

Jak	rychle	lze	začít?	
Platební	karty	budete	schopni	přijímat	velice	rychle.		
Obvyklá	dodací	lhůta	je	jeden	až	dva	pracovní	dny,		
v závislosti	na	zvoleném	řešení	a	obecných	podmínkách.

Jaké	typy	plateb	lze	pomocí	MPOS	terminálů	přijímat?
Akceptujeme	karty	Mastercard,	Maestro,	Visa,	Visa		
Electron	a	American	Express,	ale	také	stravenky	Sodexo	
Gastro	Pass	Card	a	Ticket	Restaurant.	U	karet	přitom	
nezáleží	na	tom,	zda	jde	o	kartu	čipovou,	magnetickou		
či	bezkontaktní.

Na	koho	bych	se	měl/a	obrátit,	pokud	budu	potřebovat	
pomoc?
Pro	dotazy	týkající	se	zúčtování	plateb	a	dalších	obchod-
ních	záležitostí	kontaktujte	prosím	Global	Payments		
prostřednictvím	emailu	zaslaného	na	adresu		
salessupport@globalpayments.cz	nebo	telefonicky	na	
čísle	+420	267	197	744	(telefonní	linka	je	dostupná	od	
pondělí	do	pátku	od	9.00	do	17.00,	kromě	státních		
svátků).	Máte-li	jakékoli	dotazy	ohledně	fungování	ter-
minálu,	obraťte	se	prosím	na	našeho	dodavatele	mPOS	
Solutions,	s.r.o.	na	telefonním	čísle	+420	220	770	230.

MÁTe zÁJeM VYUžÍVaT  MpOs?
Zeptali jsme se Key account  
managera michala jareše,  
jak začít.

pROč zVOliT řeŠeNÍ MpOs OD 
spOlečNOsTi glObal paYMeNTs?

Jednoduchost a rychlost	–	Transakce	prove-
dené	prostřednictvím	MPOS	terminálu	jsou	ihned	
zpracovány.	Obsluha	terminálu	je	snadná,	stačí	ho	
připojit	k vašemu	chytrému	zařízení.
	
Mobilita	–	Přijímejte	karty	prostřednictvím	ter-
minálu	MPOS.	Terminál	využívá	signál	mobilního	
telefonu,	takže	nezáleží	na	tom,	kde	se	právě	
nacházíte.	

Elektronický archiv účtenek	–	Nemusíte	sklado-
vat	„papírové“	účtenky,	všechny	transakce	jsou	
archivovány	elektronicky	a	v aplikaci	MPOS	GPN		
o	nich	máte	okamžitý	přehled.

Snížení nákladů a rizik	–	Ušetřete	si	náklady		
a	rizika	spojené	s hotovostními	platbami.

Moderní chytré řešení	–	Aplikace	MPOS	fungu-
je	jako	běžný	POS	systém,	ale	plní	i	jiné	funkce,	
např.	řízení	a	sledování	zásob.	Platby	mohou	být	
prováděny	prostřednictvím	všech	typů	platebních	
karet,	včetně	bezkontaktních,	jakož	i	pomocí	tele-
fonů	s NFC	čipem,	platebních	nálepek	apod.
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V dnešní	době	je	čím	dál	tím	běžnější,	že	si	firmy		
zřizují	pobočky	nejen	ve	své	domovské	zemi,	nýbrž		
i	v dalších	zemích,	a	snaží	se	obchodovat	se	spotřebite-
li	v	zahraničí.	Jedním	z důvodů,	který	je	k tomu	vede,	je	
harmonizace	podmínek	obchodování	v důsledku	regu-
latorních	změn,	a	to	zejména	těch,	které	souvisejí	s	ak-
ceptací	spotřebitelských	platebních	karet	–	bez	ohledu	
na	hranice.	Díky	novým	předpisům	Evropské	unie	(EU)	
je	nyní	pro	společnost	Global	Payments	snazší	nabízet	
obchodníkům	jednotné	obchodní	podmínky	pro	celý	
Evropský	hospodářský	prostor	(EHP).	To	pochopitelně	
nahrává	rozvoji	mezinárodní	akceptace	karet	(central	
acquiring).

cO Může ceNTRal acqUiRiNg 
zNaMeNaT pRO VaŠe pODNiKÁNÍ?

„Central	acquiring“	neboli	mezinárodní	akceptace	karet	
znamená,	že	můžete	využívat	služby	akceptace	platebních	
karet	od	jednoho	poskytovatele	ve	více	zemích	Evropy.	
Díky	central	acquiringu	mohou	firmy	působící	v několika	
zemích	EHP	centralizovat	své	činnosti	týkající	se	zpra-
cování	karet.	„Otevření	trhu	pro	akceptaci	může	přinést	
četné	výhody	jak	klientům,	tak	jejich	zákazníkům.	Obchod-
níci	nejsou	limitováni	nutností	využívat	různého	poskyto-
vatele	služby	akceptace	platebních	karet	v každé	zemi,	
kde	působí,	a	mohou	při	svém	obchodování	v zahraničí	

využít	pro	všechny	země	svého	působení	jediného		
acquirera.	Ten	jim	nabídne	efektivnější	konsolidované		
služby	a	lepší	sazby	díky	větším	objemům	transakcí,“		
říká	Country	Manager	Stanislav	Šmolík.	

RegUlace MezibaNKOVNÍch pOplaTKů 
pODpORUJe MeziNÁRODNÍ aKcepTaci

„V	minulosti	nebyly	poplatky	za	platby	kartami	příliš	
srozumitelné	ani	obchodníkům,	ani	acquirerům.	V roce	
2016	vstoupilo	v platnost	nařízení	EU	o	mezibankovních	
poplatcích,	které	stanovilo	nová	pravidla	a	učinilo	náklady	
plateb	provedených	debetními	nebo	kreditními	kartami	
pro	obchodníky	transparentnějšími.	Tím	také	zjednodušilo	
jejich	rozhodování.	Z pohledu	našich	obchodníků	lze	říci,	
že	jedním	z hlavních	cílů	tohoto	nařízení	byla	podpora	
mezinárodní	akceptace,“	vysvětluje	Stanislav	Šmolík.		
Té	bylo	dosaženo	dvěma	faktory.	Jednak	prostřednict-
vím	harmonizovaných	mezibankovních	poplatků	a	jednak	
odstraněním	územních	omezení	u	licenčních	smluv.	
V očekávání	rychle	se	měnícího	vývoje	na	trhu	střední		
a	východní	Evropy	přišla	společnost	Global	Payments	se	
svým	řešením	centrální	akceptace,	které	by	mělo	nad-
národním	maloobchodníkům	usnadnit	rozvoj	jejich	firem	
a	zároveň	zefektivnit	jejich	působení	v tomto	donedávna	
velice	různorodém	regionu.

ObJeVTe VýhODY MeziNÁRODNÍ 
aKcepTace KaReT



12

TÉTO NabÍDKY lze VYUžÍT V MNOha 
zeMÍch

Společnost	Global	Payments	je	schopna	nabídnout	
„central	acquring“	pro	karty	Visa,	Mastercard,	Union	
Pay,	JCB	a	Diners	Club	v řadě	zemí.	Vzhledem	ke	
svým dohodám	uzavřeným	se	všemi	mezinárodními	
karetními	systémy	a	ke	své	regionální	přítomnosti	
má	všechny	předpoklady	pro	to,	aby	nadnárodním	
obchodníkům	ve	střední	Evropě	dokázala	nabídnout	
kvalitní	řešení	pro	centralizovanou	akceptaci	karet.	
„Nabízíme	řešení	centrální	akceptace	s na	míru	
přizpůsobenými	cenami,	což	znamená,	že	dokážeme	
nabídnout	jedinou	smlouvu	internetovým	obchod-
níkům	působícím	ve	více	zemích	a	uskutečňujícím	
transakce	v různých	měnách.	Díky	sloučení	objemů	
transakcí	pak	můžete	těžit	z	velice	výhodné	ceny,“	
dodává	Stanislav	Šmolík.	Sníží	se	rovněž	administra-
tivní	náklady,	neboť	komunikace	týkající	se	reportin-
gu,	zúčtování	a	financování	se	bude	omezovat		
na	jediného	centrálního	partnera.

ceNTRÁlNÍ aKcepTace NabÍzÍ 
KlieNTůM JeDNOzNačNÉ VýhODY: 

•	Jediný	partner	pro	službu	v	Evropě

•	Jediné	kontaktní	místo

•	Jednu	technologickou	platformu

•	Stejnou	úroveň	dohody	o	poskytovaných	

	 službách	včetně	SLA	(Service	Level	

	 Agreement)

•	Jednotný	systém	pro	reporting

•	Vícejazyčná	technická	podpora	

	 (Helpdesk)

•	Ekonomická	optimalizace	nákladů



V našem	životě	je	cenná	každá	hodina,	kterou	můžeme	
ušetřit.	Global	Payments	nyní	nabízí	vylepšený	interne-
tový	obchodnický	portál,	kde	najdete	kompletní	pře-
hled	svých	karetních	transakcí.	Portál	umožňuje	rychlý	
přístup	k časově	citlivým	finančním	údajům	a	flexibilitu,	
jíž	při	používání	papírových	výkazů	nelze	dosáhnout.	
Veškeré	údaje	jsou	každodenně	aktualizovány	a	jednot-
livé	transakce	jsou	uváděny	včetně	všech	detailů.

10 slUžeb s přiDaNOU hODNOTOU, 
KTeRÉ NÁŠ ObchODNicKý pORTÁl VNÁŠÍ 
DO VaŠehO KažDODeNNÍhO pODNiKÁNÍ:

1.	 Poskytuje	kompletní	přehled	vámi	zadaných	
	 transakcí	kartou	ve	formátech	pdf,	xlsx,	flat	a	xml

2.	 Umožňuje	vám	prohlédnout	si	platby	za	libovolný	
	 časový	úsek

3.	 Generuje	přehledy	výnosů	ze	služby	DCC		
	 a	poplatků	z	karetních	transakcí	a	služeb

4.	 Můžete	snadno	sledovat	veškeré	transakce,	
	 z nichž	se	platba	skládá

5.	 Úspěšné	přijetí	vašich	transakcí	je	snadno	
	 ověřitelné

6.	 Můžete	využívat	praktické	vyhledávací	nástroje	
	 u	finančních	údajů

7.	 Máte	k dispozici	široký	výběr	kritérií	pro	třídění	
	 údajů	–	dle	jednotlivých	plateb,	data	transakce,	
	 místa	či	částky	platby,	POS	terminálu	apod.

8.	 Můžete	si	vybrat	zobrazení	finančních	výkazů	za	
	 všechna	nebo	pouze	některá	místa

9.	 Máte	možnost	exportovat	finanční	údaje	do	svého	
	 PC	anebo	si	nechat	zaslat	výpisy	emailem

10.	Můžete	si	přizpůsobit	svůj	účet	tak,	aby	vyhovoval	
	 vašim	potřebám,	a	přidat	uživatele,	kteří	si	mohou	
	 prohlížet	různé	segmenty	vašich	údajů	týkajících	se	
	 výsledků	(manažeři	provozoven,	účetní	apod.)

Pokud	obchodnický	portál	Global	Payments	dosud	
nevyužíváte,	vyzkoušejte	si	jeho	demo	verzi,	abyste	
se	blíže	seznámili	s	jeho	výhodami.	K dispozici	je	na	
odkaze:	https://oms.test.gpe.cz/mportal/anon/login.xhtml		
s následujícími	přihlašovacími	údaji:

Přihlašovací	jméno:	testmerchant
Heslo:	111111

Dovolujeme	si	vám	připomenout,	že	na	obchodnický	
portál	má	přístup	každý	klient,	který	s námi	má	uzavře-
nou	platnou	smlouvu	o	akceptaci	platebních	karet.	Tato	
služba	je	zdarma.	Chcete-li	se	o	našem	obchodnickém	
portálu	dozvědět	více,	neváhejte	se	na	nás	prosím	
obrátit	prostřednictvím	emailu	zaslaného	na	adresu:	
salessupport@globalpayments.cz.

10 DůVODů, pROč 
NÁŠ ObchODNicKý 
pORTÁl ŠeTřÍ VÁŠ 
čas
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KONTaKTY Na ObchODNÍ zÁsTUpce

Jméno	 Region	 Telefon	 Email

Robert	Kudrna	

Jakub	Vocetka		

Johana	Vostrá		

Štěpánka	Kalfařová	

Petr	Janata	

Pavel	Svoboda

Michal	Pazourek	

Lenka	Derychová	

Jakub	Kuráň	

+420	724	602	067	

+420	602	356	082		

+420 727	941	141		

+420 724 216	626	

+420 735 740	002

+420	602	356	081

+420 724 216	628

+420 727 882	238	

+420 602 356	083

rkudrna@globalpayments.cz

jvocetka@globalpayments.cz		

jvostra@globalpayments.cz		

skalfarova@globalpayments.cz	

pjanata@globalpayments.cz

psvoboda@globalpayments.cz

mpazourek@globalpayments.cz

lderychova@globalpayments.cz	

jkuran@globalpayments.cz

Praha	1,	4,	10
Středočeský	kraj	–	sever	(Kladno,	
Mělník,	Nymburk,	Mladá	Boleslav)

Praha	2,	7,	8,	9
Středočeský	kraj	–	východ	(Kolín,	
Benešov,	Kutná	Hora)

Praha	3,5,6
Středočeský	kraj	–	západ	(Beroun,	
Příbram,	Rakovník)

Ústecký	kraj
Karlovarský	kraj

Liberecký	kraj,	Královehradecký	
kraj,	Pardubický	kraj

Jihočeský	kraj
Plzeňský	kraj

Brno
Jihomoravský	kraj

Střední	a	východní	Morava	

Severní	Morava
Slezsko

severní
čechy

střední čechy

praha
Východní 

čechy

západní 
čechy

Jižní čechy

severní 
Morava

střední a 
východní 
Morava

Jižní Morava



Global Payments s.r.o.

V	Olšinách	626/80
Strašnice
100	00	Praha	10
Česká	republika

Tel.:	+420 267 197 191*

*	Telefonní	linka	je	dostupná	od	pondělí	do	pátku	od	9.00	do	17.00,	
kromě	státních	svátků.	V	naléhavých	případech	kontaktujte	naše	
call	centrum	na	telefonním	čísle:	+420	267	197	777	
(k	dispozici	24	hodin	denně,	7	dní	v	týdnu).

Global	Payments	je	obchodní	značka	společnosti	Global	Payments	s.r.o.,	podnikající	na	území	České	republiky	se	sídlem	V	Olšinách	626/80,	Strašnice,		
100	00	Praha	10,	Česká	republika,	IČ:		042	35 452,	zapsaná	v	Obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	Praze,	oddíl	C,	vložka	244453.	Společnost	
Global	Payments	s.r.o.	je	jako	platební	instituce	zapsána	na	seznamu	poskytovatelů	vedeném	Českou	národní	bankou,	oprávněna	poskytovat	platební	služby	
ve	smyslu	zákona	č.	284/2009	Sb.,	o	platebním	styku,	v platném	znění.		Dohled	nad	společností	Global	Payments	s.r.o.	v oblasti	poskytování	platebních	
služeb	vykonává	Česká	národní	banka.

©2017	Global	Payments	s.r.o.	Veškerá	práva	vyhrazena.
Všechny	ostatní	obchodní	značky,	názvy	produktů	a	loga	
v tomto	dokumentu	uvedené	jsou	majetkem	příslušných	
vlastníků.




