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TISKOVÁ ZPRÁVA SBK
PŘELOMOVÝ ROK V POUŽÍVÁNÍ KARET V ČR, aneb čtěte až do konce …
Praha, 2.3.2009
Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává svou výroční statistiku ukazatelů rozvoje kartového odvětví
v ČR za rok 2008. 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.

1. karty v ČR v roce 2008
Počet vydaných bankovních platebních karet celkem 8.931.872, z toho
- debetních karet 7.220.667
- kreditních karet 1.276.714
- charge karet 434 491
- čipových karet 7.242.426
Oproti předešlému roku se počet vydaných karet celkem zvýšil o 3,58%, debetních o
3,53%, kreditních o 5,30%, charge o 0,48% se snížil. Nárůst migrace čipových karet je
24,61%.

2. Bankomaty v ČR v roce 2008
Počet instalovaných bankomatů celkem 3.534
- počet transakcí 162.688.149
- objem transakcí 609.466.254.000,- Kč
Oproti předešlému roku se počet instalovaných bankomatů zvýšil o 5,08%, počet
transakcí vzrostl o 6,96% a objem transakcí se zvýšil o 9,81%.

3. obchodní místa l POS l v ČR v roce 2008
Počet obchodních míst 58.007
- počet míst vybavených elektronickým terminálem (POS) 49.928
- počet transakcí 181.228.776
- objem transakcí 210.374.705.000,- Kč
Oproti předešlému roku se počet míst akceptujících karty mírně zvýšil o 6,75%, počet
instalovaných POS vzrostl o 9,63%, počet transakcí v obchodních místech narostl o 13,9
% a objem transakcí se zvýšil o 10,71%.
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4. internetoví obchodníci v ČR v roce 2008
-

počet 1.841
počet transakcí 1.304.182
objem transakcí 2.611.982.000,- Kč

Oproti předešlému roku se počet internetových obchodů zvýšil o 40,53%, počet transakcí
narostl o 99,49%, objem transakcí se zvýšil o 36,65%.
5. používání platebních karet vydaných v ČR v roce 2008
-

počet transakcí v obchodních místech 169.254.912
počet výběrů hotovosti z bankomatů 155.495.854
objem plateb v obchodních místech 188.964.124.000,- Kč
objem výběrů v bankomatech 587.490.302.000,- Kč

Oproti předešlému roku se počet bezhotovostních transakcí provedených kartou zvýšil o
22,73% na 169.254.912 transakcí při nárůstu objemu o 21,49% na 188.964.124.000,- Kč.
Počet hotovostních transakcí provedených domácími držiteli karet v bankomatové síti
v roce 2008 narostl o 7,93% na 155.495.854 transakcí při nárůstu objemu o 10,57% na
587.490.302.000,- Kč
Přelom v používání platebních karet v ČR
Vztáhneme-li celková čísla o počtu transakcí provedených bezhotovostně (cca 169 mil) a počtu
transakcí provedených v bankomatech (cca 155 mil) je zřejmé, že nastal zásadní zlomový obrat
v chování domácích držitelů karet. Ti totiž poprvé v historii platebních karet v ČR měnili
své chování v převahu používání platebních karet (počet transakcí) v obchodních místech
na úkor výběrů hotovosti (počet transakcí) v bankomatech, a sice o 8,84%.
Padl tak, stále dokola a ještě nedávno opakovaný mýtus o používání platební karet domácími držiteli
karet zejména pro výběry hotovosti. Čeští držitelé karet se tak připojili k moderním a efektivnějším
trendům s výraznější dynamikou růstu transakcí v obchodních místech oproti růstu transakcí v síti
bankomatů.
V příloze jsou k dispozici tabulky údajů za rok 2008, včetně vybraných grafů.
http://aktuality.cardzone.cz/sbk_tz_chart.xls
Další statistické údaje o trhu v ČR jsou volně k dispozici na oficiálních stránkách Sdružení pro bankovní
karty www.bankovnikarty.cz
Roman Kotlán, předseda SBK
e : rkotlan@csob.cz
m : 603 800 790
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