tisková zpráva

vývoj v ČR 2.q 2011

Praha, 24.8.2011 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává pravidelně čtvrtletní statistiky ukazatelů rozvoje
kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské instituce SBK. Statistické
ukazatele za 2. čtvrtletí 2011 jsou členěné na několik oblastí; vydávání karet, instalované bankomaty, oblast
akceptačních míst a rozvoj internetové akceptace karet. Z dále uvedených ukazatelů lze interpretovat
současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR.
Počet vydaných karet
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR dosáhl k 30.06.2011 celkem 9 853 349, z toho
debetních karet
7 376 773
kreditních karet
2 189 397
charge karet
287 179
čipových karet
9 199 793
Komentář : Meziročně počet debetních karet mírně stoupl o 0,44 %, v počtu 2 189 397
kreditních karet jsou nově zahrnuté i bankovní kreditní karty, které ve srovnávacím období roku
2010 nebyly ve statistikách SBK zahrnuté. Z hlediska migrace karet na čipovou technologii se ČR
řadí k nejaktivnějším zemím v Evropě; v současné době je více než 97 % debetních karet
čipových a taktéž téměř 80 % kreditních karet opatřených čipem.
Bankomaty
K 30.06.2011 bylo v ČR v provozu 4 022, z toho 1.782 na pobočkách bank
počet výběrů v bankomatech ve 2.q 2011
45 141 148
objem výběrů v bankomatech ve 2.q 2011
164 775 438 000 Kč
Komentář : Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 7,5 %. Počet výběrů
z bankomatů v ČR se meziročně zvýšil o 4 % a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 4,5 %.
Průměrná vybíraná částka z bankomatu byla 3.650 Kč. Z hlediska migrace bankomatů na
čipovou technologii dosáhla ČR 100 %
Obchodní místa
K 30.06.2011 bylo v ČR 67 324 obchodních míst akceptujících karty, z toho
počet provozoven vybavených POS
56 482
počet provozoven vybavených pouze imprinterem
6 538
počet internetových obchodů akceptujících karty
3 350
počet provozoven poskytujících službu cash back
4 949
Komentář : Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o více než 5 %, počet
internetových obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o více než 33 %;
meziročně narostl počet míst poskytující službu cash back o více než 17 %. Z hlediska migrace
POS na čipovou technologii dosáhla ČR více než 98 %.
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Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.06.2011 dosáhl 3 350 e-shopů
počet e-shopů
3 350
počet transakcí ve 2.q 2011
1 283 255
objem transakcí ve 2.q 2011
1 480 069 000 Kč
Komentář : Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o 97 %; objem
nákupů uhrazených kartou vzrostl meziročně o 70 %. Průměrná částka uhrazená kartou
v internetovém obchodě byla 1.153 Kč.
Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.06.2011 službu cash back vzrostl na 4 949
počet obchodů
4 949
počet transakcí ve 2.q 2011
94 072
objem transakcí ve 2.q 2011
109 839 000 Kč
Komentář : Meziročně stoupl počet Cash back transakcí o více než 60 %. Objem hotovostních
transakcí na pokladně obchodního místa se meziročně zvýšil o téměř 60 %. Průměrná částka
výběru na pokladně v rámci transakce byla 1.167 Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně interpretováno mj. z hlediska srovnání použití karty na platebních
terminálech v obchodních místech (POS) a na bankomatech (ATM).
počet transakcí v obchodních místech ve 2.q 2011
70 140 642
počet výběrů hotovosti z bankomatů ve 2.q 2011
45 141 148
objem transakcí v obchodních místech ve 2.q 2011
67 479 755 000 Kč
objem výběrů v bankomatech ve 2.q 2011
164 775 438 000 Kč
Komentář : Domácí držitelé karet jednoznačně dávají přednost používání karet v obchodech na
úkor výběrů hotovosti z bankomatů. Četnost využívání platebních karet přímo za platby
v obchodech oproti počtu výběrů z bankomatů byla ve 2.q 2011 vyšší o více než 55 %. Finanční
objem realizovaných transakcí přímo kartami v obchodech představuje 40 % z celkových
transakcí kartami. Meziročně se zvýšil počet transakcí v obchodních místech o více než 27 %,
počet výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně zvýšil o 12 %. Průměrná částka uhrazená
přímo kartou byla 962 Kč; průměrný výběr hotovosti z bankomatu byl 3.650 Kč.
Kompletní statistiky SBK a další informace o SBK naleznete na www.bankovnikarty.cz
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