Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává
domácím trhu.

výroční statistiky za rok 2017 k vývoji na

Praha, 23. dubna 2018 - Prostředí platebních karet na domácím trhu bylo i v roce 2017 významně
charakterizované využíváním progresivních technologií, zejména bezkontaktní/NFC technologií a mobilních
plateb. Nové technologie v oblasti platebních karet posouvají uživatelský komfort na straně držitelů karet,
i na straně obchodníků, kteří karty akceptují. Investice bank a technologických společností do kartového
prostředí vytvářejí předpoklady pro další růst a rozvoj akceptační infrastruktury např. v internetovém
prostředí, ve veřejné dopravě, státní správě, školství, kultuře a dalších oblastech.
Česká republika je liberálním trhem, který umožňuje využívání karet držitelům karet různých segmentů
podle jejich potřeb. Pro držitele karet, kteří upřednostňují výběry hotovosti z bankomatů či v rámci služby
cashback existuje infrastruktura bankomatů, která se i nadále bude rozšiřovat. Výběr hotovosti v rámci
uskutečněného nákupu, tzv. cashback, bude ve druhém pololetí letošního roku nabízen v atraktivnější
podobě.
Bezkontaktní technologie a mobilní platby jsou zaměřené zejména na část populace, která využívá
platební prostředky (karty resp. mobilní telefony) k přímému nákupu v obchodních místech. V tomto
ohledu se Česká republika i nadále řadí k nejvyspělejším trhům.
Velký progres lze i nadále předpokládat v oblasti e-commerce (e-shopy), kde lze očekávat dvouciferné
meziroční nárůsty v počtech i objemech provedených transakcí.
počty obchodních míst k 31.12.2017 (v závorce údaj za 2016)
219.899 POS terminálů (159.405 POS), z toho 161.926 POS (114.928 POS) pro bezkontaktní
platby
6.317 e-shopů (5.784 e-shopů) akceptujících platební karty v digitálním prostředí internetu
4.616 bankomatů (4.258 bankomatů)
Počty vydaných karet v oběhu k 31.12.2017
10.732.949 platebních karet (11.325.153 karet) v oběhu celkem
z toho 9.774.705 bezkontaktních karet (9.216.825) bezkontaktních karet v oběhu
Struktura vydaných karet v oběhu k 31.12.2017
Počet 8.797.432 (9.240.156) debetních karet v oběhu
Počet 1.905.590 (1.871.562) kreditních a charge karet v oběhu
Používání karet v obchodních místech a v bankomatech k 31.12.2017
Počet 811.893.348 (683.821.908) transakcí v obchodech
Počet 165.701.442 (178.301.388) výběrů hotovosti z bankomatů
Objem 540.179.992 tis (477.804.950 tis) Kč plateb v obchodech
Objem 677.824.445 tis (709.797.289 tis) Kč výběrů hotovosti z bankomatů
Používání karet z hlediska technologie (kontaktní a bezkontaktní) k 31.12.2017
Počet 811.983.348 transakcí u obchodníků, z toho 637.749.491 bezkontaktních transakcí
(683.831.908 transakcí u obchodníků, z toho 492.810.129 bezkontaktních plateb)
Objem 540.179.992 tis Kč plateb u obchodníků, z toho 370.408.039 tis Kč bezkontaktních
plateb (477.804.950tis Kč plateb u obchodníků, z toho 280.726.480tis Kč bezkontaktních
plateb)
Kompletní statistiky naleznete na www.bankovnikarty.cz

O SBK
Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací,
jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto
rozvojem. Ve statistikách SBK jsou zahrnuta data všech členů SBK - vydavatelů karet či zpracovatelů
kartových transakcí (oblast Isuing a Acquiring) k 31.12.2017, tzn. Air Bank, Banka Creditas, BNP Paribas,
Citibank, Commerzbank, Česká spořitelna (Global Payments - pokračovatel v roce 2017 za Acquiring),
ČSOB, Equa Bank, Expobank, Fio Banka, ING Bank, Komerční banka (KB Smart Pay - pokračovatel v roce
2017 za Acquiring), mBank, Moneta Money Bank, Oberbank, PPF banka, Raiffeisenbank, Sberbank,
UniCreditBank, dale CCS, Cofidis, Diners Club, Essox, Euronet, Home Credit, Sodexo, Twisto
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