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V I S A  E U R O P E  │ T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Nákupní horečka vrcholí. „Black Friday“ i „Cyber 
Monday“ provětraly české peněženky 

 

Za první adventní týden (27.11 – 3.12) Češi kartami Visa zaplatili přes 3,6 

miliardy korun. To je o 25 procent více než ve stejném období před rokem.  

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 10. prosince 2015 – Nárůsty útrat byly v období od 27. 

listopadu do 3. prosince patrné zejména v online nakupování, především díky „Cyber Monday“ a 

masivní kampani tuzemských e-shopů. Prostřednictvím svých Visa karet čeští zákazníci utratili 

na internetu přes 404 milionů korun. To v meziročním srovnání představuje nárůst o 13 procent. 

Zároveň je to o 12,5 procent více než o týden dříve. Velmi dobře si vedl i v Česku již etablovaný 

„Black Friday“. 

 

 

Zdroj: Statistiky asociace Visa Europe 
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Nákupní horečka vrcholí. „Black Friday“ i „Cyber Monday“ provětraly české peněženky 

 

„Black Friday“ vzali Češi rychle za svůj 

Během Černého pátku („Black Friday“), který letos připadl na 27. listopadu, Češi nechali 

v kamenných obchodech bezmála 600 milionů korun, což je téměř o třetinu více než přesně 

před rokem. „Závěr pracovního týdne tradičně nahrává předvánočním návštěvám obchodů. 

Letos navíc byla veřejnost ještě více zahlcena všudypřítomnou reklamou mnoha obchodníků na 

trhu, kteří odkazovali na slevy v rámci Černého pátku,“ popisuje trendy Marcel Gajdoš, 

regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

 

 

Zdroj: Statistiky asociace Visa Europe 

 

Čechy ovládlo „Cyber Monday“ 

Z hlediska online nákupů ve sledovaném období vyčníval nad ostatní 30. listopad. Během tzv. 

„Cyber Monday“ (pondělí následující po americkém svátku díkuvzdání) kulminovaly nákupy přes 

internet. Útraty kartami Visa v e-shopech ten den meziročně vzrostly o 23 procent a přesáhly 69 

milionů korun (viz graf níže). Původně anglosaská tradice tak zdomácněla velmi rychle i v České 

republice. „Češi jsou dlouhodobě fanoušky moderních technologií a stále častěji platí kartou za 

dárky vybrané v internetových obchodech. Podíl těchto útrat bude nadále růst, stejně jako se 

bude zvyšovat nakupování zboží přes mobilní zařízení. Mezi trendy poslední doby rovněž patří 
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Nákupní horečka vrcholí. „Black Friday“ i „Cyber Monday“ provětraly české peněženky 

obcházení výloh během víkendu a nakupování vyhlédnutého zboží v pondělí přes internet,“ 

informuje Marcel Gajdoš. 

Celá Evropa trhala rekordy 

 
V rámci celé Evropy bylo během prvního adventního týdne kartami Visa provedeno přes 420 

milionů jednotlivých plateb, což je o 14 procent více než v roce 2014. Útraty v kamenných 

obchodech meziročně vzrostly o 16 procent, online nákupy dokonce o bezmála 29 procent. 

Během pátku „Black Friday“ byl ustanoven nový rekord pro tento den, když bylo prostřednictvím 

systému Visa Europe provedeno 1793 platebních transakcí za vteřinu. „Dá se očekávat, že toto 

číslo bude překonáno 23. prosince. Těsně před Štědrým dnem dosahují vánoční nákupy 

v kamenných obchodech celoročního vrcholu. Stejně tomu bylo i loni v České republice,“ 

uzavírá Marcel Gajdoš z Visa Europe. 

–  KONEC  – 

O asociaci Visa Europe: 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky 
a další poskytovatelé platebních služeb ve 38 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, 
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční 
MasterCard. 

Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby 
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa 
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i 
obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá 
za zpracování 18 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí 
za sekundu. 

V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je 
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, 
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. 

Visa Europe je nezávislá asociace, která má exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci 
Evropy. V partnerském vztahu úzce spolupracuje s organizací Visa Inc. s cílem zajistit globální platby 
Visa ve více než 200 zemích a teritoriích. 

Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews. 


