
 

 

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává  výroční statistiky za rok 2016 k vývoji na 
domácím trhu. 

Praha, 12. února 2017 - Prostředí platebních karet na domácím trhu bylo i v roce 2016 významně 
charakterizované využíváním progresivních technologií, zejména bezkontaktní/NFC technologií. 
Bezkontaktní technologie v oblasti platebních karet posouvají uživatelský komfort jak na straně držitelů 
karet, tak na straně obchodníků, kteří karty akceptují. Investice bank a technologických společností do 
kartového prostředí vytvářejí předpoklady pro další růst a rozvoj akceptační infrastruktury i v oblastech 
donedávna opomíjené - veřejné dopravy, státní správy, školství, kultury apod. V jednom z hlavních 
ukazatelů - používání platebních karet v obchodní síti - došlo k téměř 18% meziročnímu nárůstu mezi lety 
2016/2015.  

„Technologická vyspělost domácího trhu s 72 % podílem bezkontaktních technologií na transakčním 
prostředí obchodní infrastruktury řadí Českou republiku k nejvyspělejším trhům v rámci evropského 
srovnání“, říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty. 

„Naproti tomu různé regulační zásahy, mj. regulace mezibankovních poplatků se svými důsledky 
v karetním prostředí se staly v předešlém období zřejmou, a nutno podotknout, bohužel i předpokládanou 
překážkou výraznějšího obchodního rozvoje domácího trhu“, doplňuje R.Kotlán. 

počty obchodních míst (v závorce údaj za 2015) 
 
119.147 obchodů (107.790), z toho 84.516 obchodů pro bezkontaktní platby (68.376) 
159.405 POS terminálů (142.946), z toho 114.928 POS pro bezkontaktní platby (89.760) 
5.784 e-shopů akceptujících platební karty (4.732 v roce 2015) 
9.847 obchodů poskytujících cashback, tj. výplatu hotovosti v rámci nákupu (9.123 v r.2015) 
4.258 bankomatů (4.545 v roce 2015) 
 
Počty vydaných karet v oběhu 
 
11.325.153 karet v oběhu celkem (11.421.038 v roce 2015) 
z toho 9.216.825 bezkontaktních karet v oběhu (8.126.085 v roce 2015) 
 
Struktura vydaných karet v oběhu  
 
Počet 9.240.156 debetních karet v oběhu (9.131.920 v roce 2015) 
Počet 1.871.562 kreditních karet v oběhu (2.023.159 v roce 2015) 
Počet 213.435 charge karet v oběhu (265.959 v roce 2015) 
 
Používání karet v obchodních místech a v bankomatech 
 
Počet 683.821.908 transakcí v obchodech (580.434.955 v roce 2015) 
Počet 178.301.388 výběrů hotovosti z bankomatů (178.611.083 v roce 2015)  
 
Objem 477.804.950tis Kč plateb v obchodech (447.362.448tis Kč v roce 2015) 
Objem 709.797.289tis Kč výběrů hotovosti z bankomatů (686.007.551tis Kč v roce 2015) 
 
Používání karet z hlediska technologie (kontaktní a bezkontaktní) 
 
Počet 683.831.908 transakcí u obchodníků, z toho 492.810.129 bezkontaktních transakcí 
(580.434.955 transakcí, z toho 369.153.778 v roce 2015) 
 
Objem 477.804.950tis Kč plateb u obchodníků, z toho 280.726.480tis Kč bezkontaktních 
plateb u obchodníků 
(447.362.448tis Kč, z toho 208.950.512tis Kč roce 2015) 
   
Kompletní statistiky naleznete na www.bankovnikarty.cz 



O SBK 

Sdružení pro bankovní karty 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. Ve statistikách SBK jsou zahrnuta data všech členů SBK - vydavatelů karet či zpracovatelů 
kartových transakcí (oblast Isuing a Acquiring) k 31.12.2016, tzn. Air Bank, Banka Creditas, BNP Paribas, 
Citibank, Commerzbank, Česká spořitelna (Global Payments - pokračovatel v roce 2017 za Acquiring), 
ČSOB, Equa Bank, Expobank, Fio Banka, ING Bank, Komerční banka (KB Smart Pay - pokračovatel v roce 
2017 za Acquiring), mBank, Moneta Money Bank, Oberbank, PPF banka, Raiffeisenbank (REVO - 
pokračovatel v roce 2017 za Acquiring), Sberbank, UniCreditBank,  dale CCS, Cofidis, Diners Club, Essox, 
Euronet, Home Credit, Sodexo, Zuno 

Kontakt pro media: 

Roman Kotlán, m: 604 727 501, e: roman.kotlan@bankovnikarty.cz 


