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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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