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Vážení klienti,

je mi velkým potěšením představit 
vám speciální, třinácté vydání našeho 
zpravodaje.

Jsem velmi rád, že vám mohu oznámit 
vznik strategického spojení mezi 
Českou spořitelnou a společností 
Global Payments a také mě těší, že tuto 
strategickou alianci v oblasti platebních 
karet schválily příslušné regulační 
orgány. Nová společnost vytvořená 
zmíněnou strategickou aliancí se 
jmenuje Global Payments s.r.o. a tento 
subjekt navazuje na činnost České 
spořitelny se stejným personálním 
obsazením, na které jste byli zvyklí. 
Naším cílem je daný přechod realizovat 
efektivně, s minimálním dopadem na 
vaši podnikatelskou činnost.

V posledních dvou vydáních jsme vás 
informovali o regulaci mezibankovních 
poplatků v Evropě a o dalších 
významných změnách, které mají 
dopad na prostředí platebních karet 
a jejich akceptaci. S potěšením mohu 
oznámit, že naše nabídka služeb bude 
poskytována i v tomto novém prostředí 
a naše společnost bude i nadále nabízet 
služby nejvyšší kvality a vytvářet 
podmínky pro budoucí inovace.

Před nedávnem jsme vám zaslali 
dopis s informací, že u vašeho zařízení 
na akceptaci platebních karet bude 
v odpovídajícím termínu provedena 
migrace na systémy společnosti Global 
Payments s.r.o. Cílem tohoto kroku 
je umožnit vám využívat špičkovou 
technologii akceptace karet nabízenou 
společností Global Payments. V této 
souvislosti vás bude v nejbližších 
několika měsících kontaktovat pracovník 

společnosti Global Payments, který vás celým migračním procesem provede. Tato 
změna přinese kvalitnější reportování transakcí, provozní podporu a nové služby 
k podpoře vaší podnikatelské činnosti.

Zajistíme, aby byl pro vás daný proces co nejjednodušší, náš tým vám bude 
k dispozici v průběhu celého procesu, aby provedl nezbytná opatření. Ujišťujeme vás, 
že neočekáváme jakýkoli nepříznivý dopad na zúčtování finančních prostředků na 
váš bankovní účet. Více informací pro obchodníky, kteří využívají naši infrastrukturu 
platebních terminálů, naleznete v článku „Výměna platebních terminálů“.

Současně bych vám rád představil generálního ředitele společnosti Global Payments 
s.r.o. Jona Baylisse, jehož úvodní slovo naleznete v následujícím článku.

Děkuji vám za vaši přízeň v uplynulých letech a přeji vám úspěšný zbytek roku 2016.

S přátelským pozdravem

Stanislav Šmolík
Country Manager pro Českou republiku 
Global Payments s.r.o.

ÚVODNÍ SLOVO ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

„Zajistíme, aby byl pro vás daný proces co nejjednodušší, 
náš tým vám bude k dispozici v průběhu celého procesu, 
aby provedl nezbytná opatření.“
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ÚVODNÍ SLOVO ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

Jsou to téměř dva měsíce, co jsme oznámili dokončení 
transakce o vytvoření společného podniku mezi společnostmi 
Global Payments Inc., CaixaBank a Erste Group Bank AG 
pro poskytování služeb v oblasti akceptace platebních karet 
a zpracování plateb ve třech základních lokalitách v regionu 
střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku 
a v Rumunsku.

S radostí vám mohu oznámit, že dne 1. června 2016 bylo toto 
spojení dokončeno a nyní jsme připraveni na realizaci dalších 
inovací v rámci infrastruktury platebních karet na českém trhu 
a na poskytování co nejkvalitnějších služeb těm, na nichž nám 
záleží – tedy vám, našim obchodníkům.

Jak již patrně víte z nedávných tiskových zpráv a dopisů, které 
jste od nás obdrželi, nový název společného podniku je Global 
Payments s.r.o. se sídlem v Praze.

Přestože došlo ke změně vlastníka a názvu, nebudou mít 
provedené kroky žádný vliv na kvalitu služeb, které vám 
v současné době poskytuje Česká spořitelna, a.s. Naším cílem 

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
JONA BAYLISSE

je nadále poskytovat služby v oblasti zpracování plateb na stejné či 
dokonce vyšší úrovni. Díky spojení se silným globálním partnerem 
budou moci jednotlivé banky skupiny Erste těžit ze širší spolupráce 
v oblasti akceptace platebních karet i možnosti přístupu k novým 
trhům, nejnovějším inovacím, trendům a technologiím.

Všech 45 členů týmu, kteří se spolu s ředitelem Stanislavem 
Šmolíkem starali o obchodníky České spořitelny, se stali 
zaměstnanci společnosti Global Payments s.r.o. na českém trhu. 
Stanislav Šmolík ve společnosti Global Payments s.r.o. zastává 
pozici regionálního ředitele pro Českou republiku.

Z dokončení této transakce mám velkou radost a těším se na nové 
příležitosti, které nám tato transakce přinese a současně ovlivní 
vývoj trhu platebních karet v České republice!

S pozdravem

Jon Bayliss
Generální ředitel
Global Payments s.r.o.

O společnosti Global Payments 
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) je přední světový 
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, které našim zákazníkům umožňují přijímat 
veškeré typy plateb prostřednictvím různých 
distribučních kanálů na mnoha světových trzích.  
Global Payments sídlí v Atlantě v americkém státě 
Georgie a po celém světě zaměstnává přes 8500 
osob. Je součástí indexu S&P 500 a spolupracuje 
s obchodníky a partnery ve 30 zemích Severní Ameriky, 
Evropy, Asie a Tichomoří a Brazílie. Více informací 
o společnosti Global Payments, naší značce Service. 
Driven. Commerce a našich technologiích naleznete  
na adrese www.globalpaymentsinc.com.
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Vytvoření nového společného podniku Global Payments s.r.o. 
nám zajistí neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb, 
jejich rozvoj a inovace.

Co vám změna přinese?

•  Tato změna vám, našim obchodníkům, zajistí zachování 
kontinuity a nejvyššího standardu služeb v oblasti akceptace 
platebních karet.

•  Změna nevyžaduje uzavření nové smlouvy o přijímání 
platebních karet, pouze vaše prohlášení o vámi preferovaném 
způsobu účtování (tj. kumulovaný, MIF++, nebo produktový 
poplatek).

•  Součástí změny je i nové logo, s nímž se můžete seznámit 
také v tomto zpravodaji.

Abychom zajistili vyšší kvalitu služeb a efektivnější procesy 
i pro menší obchodníky, je nutné, aby došlo k následujícím 
změnám:

1. Ukončení vytáčeného (dial ‑up) připojení platebního 
terminálu – analogová telefonní linka již nesplňuje požadavky 
na rychlost přenosu a objem přenášených dat. To je ovšem 
jen jeden z důvodů, proč bude využívání tohoto technicky 
zastaralého řešení ukončeno. Nemusíte se však obávat, že 
daný terminál přestane fungovat – v dostatečném předstihu 
vás budeme kontaktovat a individuálně s vámi dohodneme 
náhradu jiným, moderním a bezpečným řešením, například 
internetovým připojením nebo MPOS či GPRS řešením. 
Pokud již nyní máte na své provozovně k dispozici připojení 
k Internetu, obraťte se prosím na náš Help Desk na telefonním 
čísle +420 956 773 444 (nonstop) a požádejte o přepojení 
vašeho terminálu z telefonní linky na internetovou komunikaci.

2. Ukončení využívání mechanické čtečky karet (imprinteru)  
– i v tomto případě vám můžeme nabídnout jiné, moderní 
a bezpečné řešení, například MPOS nebo internetové připojení.

3. Ukončení zasílání avíz o platbách v papírové formě – po 
dokončení migrace vašeho platebního terminálu či terminálů 
(o čemž vám poskytneme více informací v následujících 
článcích), již nebude možné zasílat avíza o platbách v papírové 
formě. V rámci této změny obdržíte přihlašovací údaje na 

NOVÝ SPOLEČNÝ PODNIK

webový Merchant Portal, který vám umožní náhled na vaše 
transakce a nastavení filtrování dle vámi zadaných parametrů.

Náš obchodní zástupce či náš partnerský poskytovatel služeb, 
společnost Global Payments Europe, vás bude před samotnou 
migrací vaší platební infrastruktury na novou platformu 
kontaktovat v dostatečném předstihu a veškeré související 
změny vám vysvětlí.

4. Ukončení vyplácení odměn za zadržené karty – vzhledem 
k novým změnám v legislativě EU již nebudou vypláceny odměny 
za zadržené platební karty, které byly vydány v České republice.

GLOBAL PAYMENTS VE
SPOLUPRÁCI S ČESKOU 
SPOŘITELNOU, A.S.
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Technologická změna související se založením nové 
společnosti Global Payments si vyžádá výměnu platebních 
terminálů u všech našich obchodníků, s výjimkou těch, kteří již 
přijímají platební karty na platformě Global Payments Europe. 
Naší maximální snahou je minimalizovat dopad této výměny na 
naše obchodníky. Výměna platebních terminálů bude probíhat 
od třetího čtvrtletí roku 2016. O konkrétním datu výměny 
terminálů na vašich obchodních místech budete informováni 
v dostatečném předstihu.

Nové platební terminály Ingenico budou vybaveny aplikací 
Global Payments, která je plně certifikována a splňuje aktuální 
požadavky kartových asociací. Mimoto umožňuje využívat 
bezkontaktní technologii, nové služby jako Dynamic Currency 
Conversion (převod české koruny na měnu držitele karty), 
akceptace čínských karet China UnionPay či elektronických 
stravenek a dárkových poukázek. Nová platforma rovněž nabízí 
účtování ve schématu MIF++ a umožňuje tak rozdělení do tří 
dílčích poplatků.

V souvislosti s akceptací platebních karet na Internetu 
(e commerce) plánujeme postupný přechod ze stávající platební 
brány České spořitelny (ProxyPay) na moderní platební bránu 
GP webpay. Tato platební brána plně podporuje bezpečnostní 
standard 3D ‑Secure a obchodníkům přináší nové výhody, 
například služby MasterPass, FastPay a PUSH platby*. Daná 
platební brána rovněž podporuje širokou škálu jazyků, což ocení 
zejména zahraniční držitelé platebních karet a obchodníci pro 
větší přehlednost správy plateb/objednávek.

Dalším přínosem spojeným s výměnou platebních terminálů, 
popř. s přechodem platební brány na platformu Global 
Payments, bude možnost okamžitého přehledu o zúčtovaných 
transakcích a účtovaných poplatcích, a to rovněž ve schématu 
MIF++ za libovolné období díky přístupu do on ‑line aplikace 
portálu pro obchodníky (Merchant Portal). Prostřednictvím této 
aplikace můžete vytvářet různé statistiky a stahovat si výpisy 
kartových transakcí.

Díky zkušenostem s úspěšnou migrací z roku 2015 
z technologické platformy České spořitelny, a.s. na platformu 
Global Payments Europe u velkých nadnárodních řetězců, 

VÝMĚNA PLATEBNÍCH TERMINÁLŮ 
A PŘECHOD NA ECOMMERCE GP WEBPAY

věříme, že obměna technologie u menších, středních a malých 
obchodníků bude probíhat bez výraznějších komplikací, 
profesionálně a ku prospěchu vás, našich obchodních partnerů.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit na 
emailové adrese helpdesk@globalpayments.cz. K výměně 
vaší platební infrastruktury vám rádi poskytneme veškeré 
potřebné údaje.

* Služba MasterPass je globální systém společnosti 
MasterCard pro správu digitálních peněženek a jejich využívání 
při platbách na internetu.
Funkce Fastpay umožňuje obchodníkovi, aby zobrazil 
přihlášenému zákazníkovi na platební stránce poslední 4 číslice 
a platnost karty, kterou zákazník zaplatil předchozí platbu.
PUSH platba umožňuje obchodníkovi vytvořit požadavek na 
zaplacení (tzv. platební link). Obchodník může vytvořit PUSH 
platbu v portálu GP webpay nebo přes API WS (technické 
rozhraní). Platební link může být zákazníkovi zaslán emailem, 
případně může být převeden do QR kódu. Více informací 
o těchto službách naleznete na adrese www.gpwebpay.cz  
– v dokumentech v sekci Ke stažení.
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Máte již moderní a inteligentní terminál, který si můžete 
vzít s sebou do prodejního stánku nebo k zákazníkovi? 
Terminál, který rovněž splňuje požadavky vyplývající ze zákona 
o elektronické evidenci tržeb (EET)? Tento zákon, který 
stanovuje, že údaje o tržbách musí být ukládány a odesílány 
finanční správě, a který bude mít podle současných odhadů 
dopad na zhruba 500 až 600 tisíc subjektů, vstoupí v platnost na 
konci tohoto roku. Zařízení nové generace a jejich aplikace jsou 
připraveny na nově přijatý zákon o EET a obchodníkům umožní 
posílat údaje o tržbách finanční správě on ‑line.

Navázali jsme užší partnerství s několika společnostmi, 
abychom svým obchodním partnerům mohli navrhnout 
inteligentní a jednoduché řešení – komplexní mobilní platformu, 
která umožní přijímat bezkontaktní platby a vydávat elektronické 
stvrzenky. Díky moderním technologiím tak mohou bezkontaktní 
platby přijímat všichni. Role drobných živnostníků a firem 
(podnikatelů) je pro ekonomiku velmi důležitá, protože tyto 
subjekty uspokojují velkou část potřeb veřejnosti – zejména 

NOVÁ ŘEŠENÍ NEJEN PRO AKCEPTACI 
PLATEBNÍCH KARET

v sektoru služeb. Mnoho začínajících firem (podnikatelů) si již 
zajišťuje nákup platebního (POS) systému, který jim rovněž 
umožní zpětnou analýzu dat. Jen málokdo si dnes může dovolit 
tento aspekt podnikání ignorovat. Platební systém ukládá 
potřebné informace a podnikatel s nimi může dále pracovat. 
Snadno tak lze zajistit, aby systémy umožňovaly komunikaci 
v souladu s pravidly EET a dané systémy na tento požadavek 
jsou či budou velmi rychle připraveny. Finanční náklady na 
EET tak budou pro nové firmy (podnikatele) pravděpodobně 
minimální.

Zákon o elektronické evidenci tržeb ovšem není jediným 
důvodem, proč by měli obchodníci toto řešení využívat. 
V loňském roce byly na obchodních místech jednou českou 
platební kartou v průměru uhrazeny nákupy v hodnotě 29 594 Kč. 
Moderní zařízení na akceptaci karet se proto stávají nutností 
a vzhledem k nárůstu bezkontaktních plateb jejich počet výrazně 
vzrostl. Jen v roce 2015 se ve srovnání s předchozím rokem 
počet bezkontaktních plateb zvýšil o téměř 100 procent.
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Dne 9. prosince 2015 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/751 ze dne 29. 4. 2015 
o mezibankovních poplatcích za kartové platební transakce, které 
upravuje výši mezibankovních poplatků v rámci Evropské unie.

Další předpisy Nařízení vstoupily v platnost 9. června 2016 – naší 
povinností je tak poskytnout obchodníkům transparentní zúčtování 
celkových poplatků/provize za zpracované kartové transakce.

Toto Nařízení se samo o sobě týká pouze evropských 
soukromých debetních a kreditních platebních karet a jsou z ní 
vyjmuty komerční (business) platební karty. Pro mezinárodní 
transakce na platební karty vydané mimo region EU se výše 
regulovaných poplatků nevztahuje!

Vzhledem ke změnám mezibankovních poplatků a nutnosti 
poskytovat transparentnost vašich transakcí, vám v následujících 
měsících nabídneme tři typy cenových struktur poplatků, 
v závislosti na složitosti vaší podnikatelské činnosti:

•  kumulovaný poplatek (blended pricing) – řešení pro obchodníky, 
kteří většinou přijímají české soukromé (privátní) debetní 
a kreditní karty,

•  produktový poplatek (unbundled pricing) – řešení pro obchodníky 
s nízkým objemem turistických/mezinárodních, komerčních 
(business) debetních a kreditních karet,

•  MIF++ poplatek (Multilateral Interchange Fee, třísložkový 
poplatek) – řešení pro obchodníky s velkou škálou činností, kteří 
přijímají mnoho různých typů karet s variabilní strukturou nákladů.

REGULACE MEZIBANKOVNÍCH POPLATKŮ 
A JEJICH TRANSPARENTNOST

Mimo změn týkajících se mezibankovních poplatků a jejich 
transparentnosti došlo ze strany EU také k úpravám práv 
a povinností obchodníků v souvislosti s akceptací platebních 
karet, zejména v těchto oblastech:

1) Obchodník (příjemce) je povinen si na platební zařízení 
nainstalovat automatické mechanismy, které přednostně 
vyberou konkrétní platební značku nebo platební aplikaci 
a zároveň držiteli (plátci) nesmí bránit v možnosti zvolit si jinou 
volbu (část III. Obchodní pravidla, článek 8). V této souvislosti 
bychom vás rádi informovali, že námi dodávané platební 
terminály umožňují automatickou i manuální volbu.

2) Obchodník je oprávněn nepřijímat vybrané platební karty 
určitého schématu platebních karet, například komerční 
(business) karty. Zároveň je obchodník povinen o této 
skutečnosti informovat držitele (plátce), a to na viditelném 
místě, u vchodu do prodejny a na pokladně (část III. Obchodní 
pravidla, článek 10). Obchodník musí toto rozhodnutí zároveň 
oznámit nám a zohlednit, že právo volby některých karet se 
netýká platebních karet vydaných mimo region EU.

3) Obchodník nesmí spotřebiteli (držiteli platební karty) 
účtovat v souvislosti s použitím konkrétního způsobu platby 
poplatky, které převyšují náklady na použití daného způsobu 
platby nesené obchodníkem.

Výše uvedená znění Nařízení jsou závazná a účinná dle 
jednotlivých termínů stanovených Nařízením.
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Jednou z nejoceňovanějších zaměstnaneckých výhod jsou stravenky 
nebo dárkové poukázky. Jejich nevýhodou je však jejich papírová 
forma. Zaměstnanec musí například vyčerpat celou hodnotu 
stravenky nebo dárkové poukázky, zaměstnavatel musí každý měsíc 
zajistit jejich výdej a například provozovatel restaurace je následně 
zavalen administrativou. Všechna tato negativa (a mnoho dalších) 
budou odstraněna pomocí elektronických stravenek nebo dárkových 
poukázek ve formě předplacených elektronických karet, které 
postupně nahradí stávající papírovou verzi.

JAKÉ JSOU VÝHODY TĚCHTO ELEKTRONICKÝCH KARET?

•  vyšší obrat – předplacená elektronická karta umožňuje snadnou, 
rychlou a bezpečnou akceptaci, stejně jako standardní bankovní 
platební karta.

• vše je přehledně pod kontrolou.
•  elektronická verze je spojena se stejnými daňovými výhodami jako 

papírové stravenky nebo dárkové poukázky.

JSME PŘIPRAVENI NA AKCEPTACI ELEKTRONICKÝCH 
STRAVENEK A DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

Pro příjem těchto elektronických karet je ovšem 
nutné mít zařízení, které akceptaci předplacených 
elektronických karet umožňuje. Proto ve spolupráci 
s našimi partnery nabízíme řešení umožňující přijímat 
nejen bankovní platební karty, ale také elektronické 
stravenky nebo dárkové poukázky. Zvolíte ‑li si naše 
nové inteligentní zařízení, například mobilní platební 
terminál VEGA3000 nebo MP200, budete moci 
přijmout jakoukoli kartu a navíc budete připraveni 
na elektronickou evidenci tržeb. Zákazníci budou 
spokojeni a budou se do vaší prodejny či restaurace 
rádi vracet.

V případě zájmu o akceptaci elektronických stravenek 
a dárkových poukázek nás prosím kontaktujte na 
adrese salessupport@globalpayments.cz. Rádi vám 
poskytneme potřebné informace.
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JSME PŘIPRAVENI NA AKCEPTACI ELEKTRONICKÝCH 
STRAVENEK A DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

MOBILNÍ TERMINÁL VEGA3000
Pokročilá technologie pro akceptaci platebních karet a elektronických 
stravenek, vhodná pro restaurace, stravovací zařízení a hoteliéry. Funguje 
samostatně, bez nutnosti připojení k chytrému telefonu či tabletu.

Vlastnosti a výhody
• připojení prostřednictvím WiFi/GPRS
• jednoduchá manipulace
•  zvýšení obratu – zákazník není omezen objemem dostupné hotovosti
• akceptace elektronických stravenek či dárkových poukázek
• přímý tisk stvrzenek z terminálu
• dotykový barevný 3,5“ TFT displej
• integrovaný pokladní systém
• připraveno pro elektronickou evidenci tržeb

MOBILNÍ TERMINÁL MP200
Moderní a inteligentní technologie pro akceptaci platebních karet 
a elektronických stravenek ve spojení s chytrým telefonem nebo 
tabletem prostřednictvím aplikace MPOS České spořitelny.

Vlastnosti a výhody
• připojení prostřednictvím WiFi/GPRS
• jednoduchá manipulace
•  zvýšení obratu – zákazník není omezen objemem dostupné hotovosti
• akceptace elektronických stravenek či dárkových poukázek
• barevný 2,3“ TFT displej
• integrovaný pokladní systém
•  aplikace je k dispozici zdarma na AppStore a GooglePlay, podporována 

jsou zařízení s operačním systémem iOS (Apple) a Android (pro 
ostatní); informace o podporovaných verzích operačního systému 
naleznete na adrese www.mobilniterminal.cz/nejcastejsidotazy

• připraveno pro elektronickou evidenci tržeb

V případě zájmu o jakýkoli typ platebního terminálu pro řešení MPOS 
navštivte stránky www.mobilniterminal.cz nebo nás kontaktujte na 
adrese salessupport@globalpayments.cz. Rádi vám poskytneme 
veškeré potřebné informace.

ROZŠIŘUJEME NOVÉ TYPY PLATEBNÍCH 
TERMINÁLŮ PRO ŘEŠENÍ MPOS
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10

MAPA KONTAKTŮ

Aktuální složení obchodního týmu, jehož 
služeb můžete využívat na celém území 

České republiky.

Můžete nás také kontaktovat na adrese salessupport@globalpayments.cz.

Štěpánka 
Kalfařová

Iveta 
Řeháčková

Petr 
Janata

nový 
pracovník

Jakub 
Kuráň

Michal 
Pazourek

Jakub Vocetka

Kateřina Podlipská

nový 
pracovník

NOVÉ REGIONY – ČECHY A MORAVA

jméno region telefon e mail

Kateřina Podlipská

Jakub Vocetka

Štěpánka Kalfařová

Petr Janata

nový pracovník

Iveta Řeháčková

Michal Pazourek

nový pracovník

Jakub Kuráň

Havlíčkův Brod, Chrudim, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Jičín, Trutnov, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Pardubice, Semily, Praha–východ

Plzeň, Rokycany, Beroun, Rakovník, Klatovy, Domažlice, Cheb, Sokolov, 
Karlovy Vary, Chomutov, Louny, Most, Kladno

Mělník, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Praha–západ

České Budějovice, Strakonice, Příbram, Benešov, Jihlava, Pelhřimov, 
Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Tábor, Písek

Ostrava, Vsetín, Nový Jičín, Frýdek ‑Místek, Karviná, Bruntál, Opava

Olomouc, Prostějov, Jeseník, Šumperk, Žďár nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, 
Svitavy, Blansko, Přerov, Kroměříž, Zlín

Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Třebíč, Hodonín, Uherské Hradiště

Praha 1, 4, 5, 6

Praha 2, 3, 7, 8, 9, 10

salessupport@globalpayments.cz

irehackova@globalpayments.cz

mpazourek@globalpayments.cz

salessupport@globalpayments.cz

jkuran@globalpayments.cz

pjanata@globalpayments.cz

skalfarova@globalpayments.cz

jvocetka@globalpayments.cz

kpodlipska@globalpayments.cz

+420 602 356 084

+420 735 740 002

+420 724 216 626

+420 602 356 082

+420 724 602 067

+420 602 356 081

+420 724 216 628

+420 724 216 627

+420 602 356 083
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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.

©2016 Global Payments s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní 
ochranné známky, názvy výrobků a loga identifikované nebo uvedené 
v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

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).


