tisková zpráva
výsledky 2009
Praha 23.2.2010
Sdružení pro bankovní karty - SBK vydává tiskovou zprávu k vývoji v oblasti platebních karet v roce 2009.
V ČR jsou bankami vydávány převážně karty systémů MasterCard a Visa, z nebankovních
karet zahrnují statistiky SBK v současné době v ČR vydávané karty American Express, Diners
Club a karty společnosti CCS. Statistické ukazatele jsou členěné na několik okruhů; oblast
vydaných karet, instalovaných bankomatů, oblast akceptačních míst a rozvoj internetové akceptace karet.
Z dále uvedených ukazatelů lze definovat současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR.
Počet vydaných karet v roce 2009

počet karet celkem
- z toho čipových karet
- z toho debetních karet
- z toho kreditních karet

9
7
7
1

054
891
372
681

308
543
327
981

meziroční
meziroční
meziroční
meziroční

nárůst
nárůst
nárůst
pokles

1,37 %
8,96 %
2,10 %
-1,71 %

Komentář : Celkový počet vydaných karet vykazuje meziroční nárůst 1,37 %; přičemž nárůst je u debetních
karet 2,10 % oproti meziročnímu poklesu u kreditních karet v úrovni - 1,7, %. Za zmínku stojí další nárůst
čipových karet u nichž zaznamenáváme téměř 9 % meziroční nárůst.
Infrastruktura pro akceptaci karet v roce 2009

Počet
Počet
Počet
Počet

obchodních míst
platebních terminálů
internetových obchodníků
bankomatů

62 614
66 901
2 295
3 679

meziroční
meziroční
meziroční
meziroční

nárůst
nárůst
nárůst
nárůst

7,94
19,9
24,6
4,10

%
%
%
%

Komentář : Celkový počet obchodních míst, které akceptují platební karty meziročně narostl o 7,94 %;
přičemž nárůst u počtu instalovaných platebních terminálů je meziročně 19,9 %. Počet internetových obchodů
akceptující karty zaznamenal meziroční nárůst o 24,6 %. Počet bankomatů instalovaných na domácím trhu
vzrostl na 3.679 zařízení.
Používání karet v roce 2009

počet transakcí u obchodníků
objem plateb
průměrná platba

194 231 582 transakcí
200 924 496 000,- Kč
1.034,- Kč

meziroční nárůst
meziroční nárůst
meziroční pokles

14,7 %
6,33 %
-7,35 %

Komentář : Celkově byly karty v obchodní síti v roce 2009 více používané, a to s meziročním nárůstem
téměř 15 %. Celkový objem transakcí hrazených kartami v obchodní síti vzrostl meziročně o 6,33 %. Díky
skutečnosti, že jsou platební karty využívány k úhradám i menších částek, došlo k meziročnímu poklesu
průměrné karetní transakce o více než 7 % na 1.034,- Kč.
počet výběrů v bankomatech
objem výběrů v bankomatech
průměrný výběr

156 490 704 transakcí
579 401 141 000,- Kč
3.702,- Kč

meziroční nárůst
meziroční pokles
meziroční pokles

0,63 %
-1,38 %
-2,02 %

Komentář : Meziroční nárůst počtu výběrů hotovosti se v roce 2009 nepatrně zvýšil, celkový objem výběrů
se meziročně snížil o více než 1 %, zároveň došlo i k meziročnímu snížení průměrné částky výběru hotovosti
na 3.702,- Kč
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Používání karet v roce 2009 na internetu

počet transakcí u obchodníků
objem plateb
průměrná platba

1 932 532 transakcí
3 048 472 000,- Kč
1.577,- Kč

meziroční nárůst
meziroční nárůst
meziroční pokles

14,7 %
48,1 %
-21,3 %

Komentář : Meziročně vzrostl počet internetových obchodníků, kteří akceptují karty o 24,6 %, zároveň
vzrostl počet i objem internetových transakcí hrazených kartou o 14,7 resp. 48,1 %. Průměrná transakce se
meziročně snížila o více než 20 %.
Používání karet v obchodě a v bankomatech

Komentář : Zvýšil se rozdíl v používání karet ve prospěch používání karet v obchodní síti oproti výběrům
hotovosti. V roce 2009 byla četnost plateb u obchodníků o 24,11 % vyšší než četnost výběrů hotovosti
z bankomatů. Naproti tomu objem výběrů hotovosti z bankomatů je 2,88 krát vyšší než objem plateb u
obchodníků.
Komentář k celkovému vývoji

František Jungr, předseda SBK upřesňuje : „Na začátku dekády se otevírá pro banky a další
technologické instituce možnost přijít na trh s inovací, která by oslovila jak držitele karet tak
obchodní sektor. Takovou inovací mohou být bezkontaktní čipové karty s ideální možností
uplatnění u maloobjemových plateb rychlého občerstvení, dopravy, sportu či volnočasových
aktivit. Velkou dynamiku pro kartové platby slibuje i nadále internet, který je díky
bezpečnostním a technologickým inovacím stále více přístupnější široké veřejnosti.“
„Platební karty byly v roce 2009 výrazněji používané i pro menší platby, a to nejen v důsledku
ekonomické situace. Klesla jak průměrná výše výběru z bankomatu tak průměrná platba kartou
u obchodníka. Na druhou stranu roste výrazněji počet transakcí provedených v obchodních
místech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů. Lze také konstatovat, že po letech růstu počtu
nově vydávaných karet trh mírně zpomaluje a spíše je očekávané další intenzivnější používání
již vydaných platebních karet“ dodává Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK.
Významným tématem roku 2009 byla bezpochyby i bezpečnost karet, často spojovaná s únikem dat ve
Španělsku či skimmingem. Krátké shrnutí komentuje Karel Kadlčák, šéf Bezpečnostního výboru SBK: „České
banky věnují bezpečnosti, prevenci a monitoringu dlouhodobě velkou pozornost. Situace se
zneužitím karet, které na trhu občas vznikají, banky průběžně vyhodnocují a přistupují
k adekvátním krokům s cílem důsledně eliminovat či snížit důsledky incidentů na trhu. Česká
republika dlouhodobě vykazuje desetkrát nižší úroveň zneužití karet než je evropský průměr.“
o SBK

Sdružení pro bankovní karty - SBK 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.
V zájmu svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. SBK rozvíjí
a koordinuje činnost v oblastech nekonkurenčního charakteru, zejména v oblasti prevence, bezpečnosti,
edukace, provozních a technických charakteristik, legislativního rámce apod. Více informací o SBK a veškeré
statistiky naleznete na www.bankovnikarty.cz
kontakt
František Jungr
předseda SBK
m : 605 215 415
e : frantisek.jungr@unicreditbank.cz

Karel Kadlčák
předseda Bezpečnostního výboru SBK
m : 602 382 281
e : kkadlcak@csas.cz

Roman Kotlán
výkonný ředitel SBK
m : 604 727 501
e : roman.kotlan@bankovnikarty.cz
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