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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 l www.bankovnikarty.cz.
Statistické ukazatele za 2. čtvrtletí 2009 jsou členěné na několik okruhů; oblast vydávání 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
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR k 30.6.2009 celkem 8.921.191, z toho
- debetních karet
7.229.799
- kreditních karet
1.245.953
- charge karet
445.826
- čipových karet
7.614.558
Meziročně se zvýšil celkový počet karet o 0,8 %; u kreditních karet došlo k meziročnímu poklesu o 1,4 %.
Migrace čipových karet vzrostla meziročně o 14,4 %. ČR se řadí z hlediska migrace karet na čipovou
technologii v Evropě k nejaktivnějším zemím; v současné době je více než 85 % karet čipových.
Bankomaty
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 30.6.2009 celkem 3.633, z toho 1.556 na pobočkách bank
- počet transakcí
43.309.054
- objem transakcí
157.944.117.000,- Kč
Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 6,4 %. Počet výběrů z bankomatů v ČR se meziročně
zvýšil o 3,8 % a objem vybraných peněz o 1,8 %. Průměrná vybíraná částka z bankomatu je 3.646,- Kč.
Obchodní místa
Počet obchodních míst v ČR k 30.6.2009 58.809, z toho
- počet provozoven vybavených POS
- počet provozoven vybavených pouze imprinterem
- počet internetových obchodů, akceptujících karty
- počet provozoven poskytujících cash back

49.262
7.696
1.486
2.777

Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o 5 %, počet internetových obchodů akceptujících
karty poklesl meziročně o 12,8 %; výrazněji narostl počet míst poskytující službu cash back.
Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.6.2009
- počet obchodů
1.486
- počet transakcí
446.913
- objem transakcí
753.121.000,- Kč
Počet internetových transakcí s použitím karty vzrostl meziročně o 32,9 %; objem uhrazených nákupů vzrostl
meziročně o 5,6 %. Průměrná částka uhrazená kartou v internetovém obchodě je 1.685,- Kč.
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Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.6.2009 službu cash back
- počet obchodů
2.777
- počet transakcí
17.088
- objem transakcí
19.769.000,- Kč
Meziroční srovnání ukazatelů služby cash back není k dispozici. Jedná se o relativně novou službu
poskytovanou klientům bank v ČR; údaje z minulého roku nejsou k dispozici. Průměrná částka výběru v rámci
transakce je 1.157,- Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně vyhodnocováno mj. z hlediska srovnání v použití na POS a ATM.
- počet transakcí v obchodních místech
47.766.667
- počet výběrů hotovosti z bankomatů
40.490.042
- objem transakcí v obchodních místech
49.688.701.000,- Kč
- objem transakcí v bankomatech
148.705.123.000,- Kč
Trend v častějším používání karty v obchodech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů pokračoval i ve 2.
čtvrtletí 2009. Využívání platební karty přímo za platbu v obchodě narostlo oproti počtu výběrů z bankomatů o
téměř 18 % (na konci roku 2008 byl poměr 8,8%). Meziročně se zvýšil objem transakcí v obchodních místech
o 5,8%, objem výběrů hotovosti z bankomatů zůstal meziročně na stejné úrovni (nárůst o 0,08 %). Průměrná
částka uhrazená přímo kartou je 1.040,- Kč; průměrný výběr z bankomatu je 3.672,- Kč.
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