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Vánoční nákupy přinesly 55% nárůst v používání platbních karet 

 

Předvánoční nákupy potvrdily změnu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů, kteří dávají 

čím dál více přednost platbě kartou a nákupům v e-shopech.  

Praha, 6. 1. 2015. Prosincové tržby obchodníků výrazně překonaly rekordy z roku 2013. Dle 

statistik společnosti Global Payments Europe vzrostla hodnota nákupů placených kartou oproti 

předchozímu roku o 22 % v kamenných obchodech a o 55 % v e-shopech. Aktuální čísla tak 

potvrzují dlouhodobý trend, který ukazuje na stále rostoucí popularitu nakupování přes 

internet. 

„U kamenných obchodů jsme největší nákupní špičku zaznamenali v pondělí 22. 12., kdy 

našimi systémy prošlo přes 1,3 milionu transakcí. To je více než dvojnásobek obvyklého 

množství,“ říká Vít Skřebský, marketingový manažer Global Payments Europe. Kartou pak 

Češi za jeden průměrný předvánoční nákup zaplatili přes 930 Kč. „Pro e-shopy bylo rekordním 

dnem pondělí 15. 12., kdy naše platební brána zpracovala bezmála 84 tisíc karetních transakcí 

v hodnotě přes 107 milionů korun“, dodává Vít Skřebský. Průměrný nákup na internetu měl 

pak hodnotu 1 200 Kč. 

Nejvíce peněz Češi tradičně utratili za potraviny a ostatní zboží v supermarketech. Dalším 

oblíbeným cílem spotřebitelů byly obchody s oblečením. Jednoznačně nejžádanějším zbožím 

na internetu pak byla elektronika. 

 

 

O Global Payments Europe 

Global Payments Europe je největším dodavatelem služeb pro zpracování bezhotovostních plateb 
v České republice. Pro banky a obchodníky zajišťuje kompletní servis v oblastech, jako je zpracování 
transakcí kreditních, debetních a privátních karet, správa bankomatů a platebních terminálů a dále 
služby vydávání platebních karet. Global Payments Europe nabízí také inovativní řešení pro e-
commerce. Její platební bránu GP webpay využívá k bezpečným platbám na internetu více než polovina 
českých e-shopů. Pro více informací navštivte www.gpwebpay.cz nebo www.globalpaymentsinc.com. 

Global Payments Europe je plně vlastněna společností Global Payments Inc. (NYSE: GPN), která je 
jedním z největších poskytovatelů zpracování bezhotovostních transakcí na světě. 
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