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Používání platebních karet Visa u obchodníků se v ČR
zvýšilo o 19 %
Výdaje u obchodníků se zvýšily o 13,2 procenta
Praha, 26. ledna 2011 – Češi zrychlují přechod od hotovosti k platebním kartám, které taktéž stále
pravidelněji používají. Roste též popularita placení tímto způsobem u obchodníků. Vyplývá to
z nejnovějších finančních výsledků asociace Visa Europe k září 2010.
V uplynulém roce se v České republice prostřednictvím karet Visa uskutečnilo celkem 235 milionů
transakcí (meziroční nárůst ve výši 10 %) a Češi tímto způsobem navzdory ekonomické situaci utratili
bezmála 20 miliard euro (meziroční nárůst ve výši 3,3 %).
Platební karty již nejsou doménou mladých
Platební karty jsou stále oblíbenější formou placení při každodenních nákupech. Celkem totiž čeští
držitelé karet Visa u obchodníků v uplynulém roce uskutečnili bezmála 130 milionů transakcí, což
představuje meziroční nárůst o více než 19 %. U obchodníků tak utratili bezmála 4,9 miliard euro, čímž
tyto výdaje meziročně vzrostly o více než 13 %.
„Vývoj v posledních letech jednoznačně ukazuje, že se výrazně zrychluje tempo přechodu
k bezhotovostním platbám. Každodenní používání platební karty již dávno není výhradní záležitostí
mladých držitelů. Stále více zástupců starších generací je ve svých platebních návycích vyspělejší a
uvědomují si, že jim platební karta při každodenních nákupech nabízí především vyšší bezpečnost, větší
pohodlí a jednoduché používání,“ říká Miloslav Kozler, regionální manažer asociace Visa Europe pro
Českou republiku. To potvrzuje i vývoj průměrné částky jedné transakce u obchodníků. Ta se meziročně
snížila o 5 % a dosahuje hodnoty 37,9 euro.
Zvyšuje se frekvence používání karet
Na českém trhu je v současné době vydáno 5, 6 milionů karet Visa. Zvýšení používání platebních karet
na úkor hotovosti potvrzuje i vývoj statistik za uplynulých pět let. Celkové útraty prostřednictvím karet Visa
v ČR dosahovaly v roce 2005 výše 10 miliard euro, zatímco v uplynulém roce již 20 miliard euro. Za
uplynulých pět let se tak částka zdvojnásobila.
„U spotřebitelů se největší oblibě těší debetní karty, které zákazníci mnohem častěji využívají u
obchodníků. Pro obyvatele je to symbol moderního způsobu života a placení. Celkový počet transakcí

v prodejnách v uplynulém roce v tomto ohledu vzrostl o 19 %. O 11 % se též zvýšila průměrná částka
zaplacená právě na debetní kartu v ČR. Nyní má hodnotu 901 euro,“ prozrazuje Miloslav Kozler.
V posledních letech v České republice výrazně roste i počet transakcí u obchodníků. Jejich počet byl
v roce 2005 na hodnotě 51 milionů, v roce 2008 se navýšil na 89 milionů a zvýšení se potvrdilo i
v posledním období kdy počet transakcí byl 130 milionů v loňském roce.
Za uplynulých pět let se rovněž více než zdvojnásobila částka utracená prostřednictvím karet Visa u
obchodníků. V uplynulém roce takto spotřebitelé vydali částku přesahující 4,9 miliardy euro, oproti
hodnotě 2,1 miliardy euro v roce 2005.

###
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 400 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa.
Za uplynulých dvanáct měsíců (k červnu 2010) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a
vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,4 bilionu euro a 11,2 procent všech spotřebitelských výdajů
v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 70 procent debetními kartami Visa.
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více než čtyřmi tisícovkami evropských
členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na
nové organizaci Visa Inc s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy.
Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní
požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá
naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších
platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí bankomatů nabízející přístup
k místní měně ve více než 200 zemích světa.
Více informací najdete na www.visaeurope.com.
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V Evropě je již každé osmé utracené euro zaplaceno
prostřednictvím karty Visa
Prostřednictvím karet Visa byl za rok utracen 1 bilion euro (k září 2010)
Praha, 26. ledna 2011 – Výdaje spotřebitelů prostřednictvím karet Visa v Evropě výrazně rostou. V roce
2010 to bylo o více než 16 %. Celkem tyto výdaje přesáhly částku jeden bilion euro. Významný nárůst
znamená, že z každých 8 euro utracených zákazníky v Evropě je 1 euro zaplaceno právě prostřednictvím
karty Visa. V roce 2009 se jednalo o jedno euro z každých devíti.
Pokračující růst popularity debetních karet
Zákazníci stále nejčastěji využívají debetní karty. Jejich prostřednictvím bylo zaplaceno bezmála 70 %
všech výdajů uskutečněných kartami Visa. V meziročním srovnání se jedná o nárůst výdajů o 20 % a
navýšení celkového počtu transakcí o 19 %. Rostl i samotný počet debetních karet Visa, a to o 12 %.
Jejich navýšení zahrnuje i 14 milionů V Pay karet, které jsou exkluzivními kartami Visa vybavenými
výhradně čip a PIN technologií a plně vyhovují i SEPA.
„V uplynulém roce jsme dosáhli dvou významných milníků. Již z každých 8 euro utracených v Evropě je
jedno euro placeno prostřednictvím karty Visa. Navíc jsme překonali hranici 1 bilionu euro utracených
prostřednictvím karet Visa u obchodníků. Tyto úspěchy ukazují na jedinečnost platebního systému Visa,
který poskytuje držitelům karet, obchodníkům, státním institucím i bankám vysokou kvalitu služeb a široké
možnosti využití,“ říká Małgorzata O’Shaughnessy, Senior Vice President a regionální ředitelka pro
Polsko, Českou republiku a Slovensko, asociace Visa Europe, která dále dodává: „Rozhodující pro
vysokou kvalitu našich služeb jsou neustálé investice do nejmodernějších technologií a inovací.
V posledních šesti letech jsme v této oblasti investovali jednu miliardu eur. Prostřednictvím částky 0,5
mld. euro jsme vytvořili nejrychlejší a nejspolehlivější systém pro procesování transakcí mezi bankami
v Evropě. Ten jen v roce 2010 uskutečnil přes 10 miliard transakcí, což je meziročně nárůst o 30 %.
Dalších 0,5 mld. euro jsme investovali do rozvoje inovací platebních technologií v podobě čip a PIN,
bezkontaktních plateb, mobilních plateb a e-commerce.“
Inovace zvyšuje bezpečí
Úspěšná technologie čip a PIN významně přispěla k pokračujícímu snižování počtu podvodů. Ten klesl o
14 %, což snížilo poměr počtu podvodů k celkovým útratám na hodnotu 0,049 %. Nejméně podvodného
jednání je v zemích, které zavedly čip a PIN. V rámci internetového prostředí se počet podvodů snižuje
rozšiřováním služby a technologie „Verified by Visa“. Představují se i další aktivity a novinky v oblasti
předcházení podvodů a prevence. Jedná se například o systém „Real time risk scoring“. Tento detekční

systém ihned v reálném čase analyzuje a vyhodnocuje rizika spojená s uskutečňovanými transakcemi a
umožňuje tak bankám obratem zastavit podvodné transakce. Jeho využíváním vzrostl počet objevených
podvodných transakcí o 28 %.
Finanční výsledky
Visa Europe je neziskovou asociací, kterou tvoří členské banky. Za uplynulý rok zaznamenala příjmy ve
výši 879 milionů. Díky tomu má asociace před zdaněním přebytek v celkové výši 76 milionů euro, který
bude ponechán v účetnictví a bude sloužit k podpoře kapitálů a financování rezerv, které se zvýšily na
574 milionů euro.
„Visa Europe posílila svou pozici a prostřednictvím pokračujících investic do inovací a technologií přispěla
k růstu používání karet Visa v Evropě. Za uplynulých deset let se podíl asociace Visa Europe na
spotřebitelských výdajích více než zdvojnásobil, z 5,6 % na 12,5 %. Visa Europe se i v roce 2011 zaměří
na to, aby se stala platebním systémem a volbou pro ještě více obyvatel Evropy,“ uzavírá Małgorzata
O’Shaughnessy.
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