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Praha, 15.11.2010 - Sdružení pro bankovní karty - SBK vydává pravidelně čtvrtletní statistiku ukazatelů
rozvoje kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské instituce SBK.
Statistické ukazatele za 3. čtvrtletí 2010 jsou členěné na několik oblastí; vydávání karet, instalovaných
bankomatů, oblast akceptačních míst a rozvoj internetové akceptace karet. Z dále uvedených ukazatelů lze
inerpretovat současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR.
Počet vydaných karet
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR k 30.9.2010 celkem 9 243 905, z toho
debetních karet
7 382 553
kreditních karet
1 559 668
charge karet
301 684
čipových karet
8 607 048
Komentář : Meziročně se zvýšil celkový počet karet o 1,5 %; počet debetních karet mírně klesl o
0,32 %, v počtu 1 559 668 kreditních karet jsou nově zahrnuté i bankovní karty, které ve
srovnávacím období roku 2009 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 94
% debetních karet čipových a taktéž téměř 82 % kreditních karet.
Bankomaty
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 30.9.2010 celkem 3.791, z toho 1.574 na pobočkách bank
počet transakcí
42 595 218
objem transakcí
158 504 742 000 Kč
Komentář : Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 4 %. Počet výběrů
z bankomatů v ČR se meziročně zvýšil o 1,7 % a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 2 %.
Průměrná vybíraná částka z bankomatu byla 3.721,- Kč. Z hlediska migrace bankomatů na
čipovou technologii dosáhla ČR 100 %
Obchodní místa
K 30.9.2010 byl v ČR počet obchodních míst akceptujících karty 63 687, z toho
počet provozoven vybavených POS
57 457
počet provozoven vybavených pouze imprinterem
6 892
počet internetových obchodů akceptujících karty
2 844
počet provozoven poskytujících službu cash back
4 676
Komentář : Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o více než 5 %, počet
internetových obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o 77 %; meziročně
narostl počet míst poskytující službu cash back o 29 %. Z hlediska migrace POS na čipovou
technologii dosáhla ČR více než 98 %.
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Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.9.2010 byl 2.844
počet obchodů
2.844
počet transakcí
721 106
objem transakcí
958 164 000 Kč
Komentář : Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o 54 %; objem
nákupů uhrazených kartou vzrostl meziročně o 33 %. Průměrná částka uhrazená kartou
v internetovém obchodě byla 1.328,- Kč.
Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.9.2010 službu cash back 4.676
počet obchodů
4.676
počet transakcí
64 649
objem transakcí
76 779 000 Kč
Komentář : Meziročně stoupl počet cash back transakcí o 72 %. Objem transakcí se meziročně
zvýšil o 71 %. Průměrná částka výběru na pokladně v rámci transakce byla 1.187,- Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně interpretováno mj. z hlediska srovnání použití karty na POS a ATM.
počet transakcí v obchodních místech
58 349 560
počet výběrů hotovosti z bankomatů
40 137 480
objem transakcí v obchodních místech
57 314 099 000 Kč
objem transakcí v bankomatech
149 749 185 000 Kč
Komentář : Trend v častějším používání karty v obchodech na úkor výběrů hotovosti
z bankomatů byl dynamičtější i v 3. čtvrtletí 2010. Využívání platební karty přímo za platbu
v obchodě opět významně narostlo; počet plateb oproti počtu výběrů z bankomatů bylo vyšší o
více než 45 %. Meziročně se zvýšil objem transakcí v obchodních místech o téměř 7 %, objem
výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně zvýšil o 2 %. Průměrná částka uhrazená přímo
kartou byla 982,- Kč; průměrný výběr hotovosti z bankomatu byl 3.730,- Kč.
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