Česká bankovní asociace (ČBA) si Vás dovoluje pozvat na ONLINE tiskovou konferenci k výsledkům
pravidelného průzkumu veřejného mínění na téma:

Češi a platební styk 2020
Hlavní body konference
•
•
•
•
•

Jaké jsou platební návyky Čechů a jak je změnila pandemie způsobená virem COVID-19?
Karta, mobil či hodinky? Čím a jak Češi platí? A upřednostňují nyní bezkontaktní placení?
Jak Češi platí na internetu? A jak nákupy na internetu ovlivnila pandemie? Myslí více na
svou bezpečnost?
Hotovost jako zjednodušení života nebo omezení svobody? Způsobila pandemie strach
z bankomatů?
Jsou okamžité platby pro Čechy přínosem nebo zbytečností?

Čas a místo
Čtvrtek 28. května 2020 od 9.00 hod.
ONLINE videokonference přes platformu Cisco WebEx, přihlašovací link: https://bit.ly/3g3ajzB
•
•
•

Videokonference bude přístupná od 8:45 hod
Návod a pokyny k použití řešení WebEx naleznete na str. 2.
V případě, že máte zájem se TK zúčastnit osobně (Vodičkova 30, 2. patro), nás prosím
kontaktujte.

Program
08:45
09:00
09:45
10:00

Registrace = přihlašování do online konference
Zahájení TK
Hlavní prostor pro pokládání dotazů/diskuzi
Ukončení TK

Téma společně představí a diskutovat o něm budou
•
•

Tomáš Hládek / poradce ČBA pro platební styk a kyberbezpečnost
Jana Hamanová / ředitelka výzkumu SC&C

Pro akreditaci a více informací:
Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 13:00, 27. května 2020.

O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických
osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 39 členů. Rolí
asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a
zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a
na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s
legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem
Evropské bankovní federace a EMMI.

Další informace:
Monika Petrásková,
manažerka PR a komunikace ČBA

Kontakt:
monika.petraskova@cbaonline.cz
tel: + 420 733 130 282

Pokyny k průběhu videokonference
•

Nastavení mikrofonu: v průběhu videokonference vás prosíme o důsledné vypínání mikrofonu v případě,
že zrovna nemluvíte. Po oficiálním zahájení budou mikrofony vypnuty hromadně.

…mikrofon je vypnutý
•

Nastavení videa: video (obraz Vaší tváře) můžete mít během videokonference vypnuté.

…video je vypnuté, to zamená, že je vidět Vaše přihlášení, ale není vidět Vaše tvář na obrazovce
(sdílenou prezentaci i v tomto modu uvidíte).
•

Položení dotazu: v případě, že budete chtít vstoupit do hovoru nebo položit dotaz, napište dotaz či
upozorněte na to, že chcete dotaz položit, prostřednictvím chatu videokonference.

• V případě, že bude dotaz uveden v chatu, moderátor jej přečte a poté bude zodpovězen.
• V případě, že pouze napíšete, že se hlásíte k položení dotazu, bude Vám moderátorem uděleno slovo.
Ze strany ČBA Vám bude také zapnut mikrofon.
…ikona pro chat
•

Veřejnost chatu: chat videokonference bude nastavený jako veřejný, takže nebude umožněno vést
konverzaci pouze mezi vybranými účastníky videokonference.

Návod k použití videokonferenčního řešení WebEx
•

Přihlašovací link https://bit.ly/3g3ajzB spouští webovou stránku systému Webex.

•

V případě, že jste Webex ještě nikdy nepoužili, máte možnost vybrat přihlášení do videokonference
prostřednictvím webového rozhraní, nebo je možné naistalovat aplikaci. Instalace trvá pár vteřin a její
použití nabízí více možností.
V obou případech je nutné před vstupem zadat jméno a e-mailovou adresu. Pod těmito údaji budete
v konferenci vidět. Nijak se neověřují, ani se na ně nic neodesílá.
Před samotným vstupem do videokonference je potřeba povolit přístup k mikrofonu a kameře.

•
•
•

Informace pro připojení z videokonferenčních zařízení:
Meeting number: 953 484 162
Heslo: SG2tmm33 (74286633)

•

Informace pro telefonické připojení:
+420 225 296 924
+420 228 882 827
Přístupový kód: 953 484 162
Heslo: 74286633

V případě vašeho zájmu vyzkoušet si připojení k videokonferenci Webex předem, nebo v případě technických
potíží, nás prosím kontaktujte na petr.vocadlo@cbaonline.cz nebo tel. +420 602 217 187.

