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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  

Britské e-shopy jsou u Čechů stále populárnější 
  
Na zahraničních e-shopech Češi nejraději nakupují ve Velké Británii, USA  
a Irsku. Jen v těchto zemích utratili bezmála šest miliard korun. 

PRAHA, 14. března 2016 – Přes deset miliard korun (375 milionů eur) utratili Češi od října 2014 

do září 2015 na zahraničních e-shopech kartami Visa. Dlouhodobě nejpopulárnější jsou ty 

britské, kde čeští zákazníci zaplatili 4,4 miliard korun (162 milionů eur), dále pak americké 

s tržbami okolo 800 milionů korun (29 milionů eur) a irské internetové obchody, kde útraty činily 

zhruba 650 milionů korun (24 milionů eur). První pětici doplňuje Lucembursko a Německo. 

 

Zdroj: Asociace Visa Europe, říjen 2014 – září 2015 

V období od října 2014 do září 2015 proběhlo celkem 8,3 milionů transakcí. „Češi milují 

nakupování na internetu a velká část z nich se dokáže orientovat v nepřeberné nabídce e-

shopů. Proto již nemají problém nakupovat i na zahraničních webech, kde je pro ně navíc 
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Britské e-shopy jsou u Čechů stále populárnější 

nabídka zajímavá, protože se liší od té, která je dostupná u domácích obchodníků,“ vysvětluje 

Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

Nejvíce Češi utrácejí za zábavu 

A co Češi po internetu v zahraničí nejčastěji nakupují? Největší oblibě se těší produkty z oblasti 

volného času a zábavy, spotřebního a luxusnějšího zboží a letenky. V meziročním srovnání 

ovšem nejvíce narostla oblast nákupů ze supermarketů (+ 141 %), plateb za pohonné hmoty  

(+ 68 %) a služeb v oboru zdraví a krásy (+ 58 %).  

Mobilní placení na vzestupu. Kdy předběhne internetové nakupování? 

Neustálému růstu obliby e-commerce pomáhají i nové a inovativní technologie placení. Velký 

boom se například očekává v oblasti mobilního placení (m-commerce). Visa Europe proto ještě 

letos v této oblasti spustí projekt ve spolupráci s Komerční bankou. Pilotní verzi tohoto nového  

a inovativního způsobu placení chystá také s Českou spořitelnou.  

„Budoucnost placení souvisí se změnou spotřebitelských návyků. Chytré telefony se stávají 

nejpoužívanějším elektronickým zařízením a postupný boom zažívají i wearables, jako jsou 

hodinky nebo náramky, které lze rovněž využít k placení. Ze statistik Visa Europe vyplývá, že 

mobilní platby rostou třikrát rychleji než nakupování přes internet. Například ve Velké Británii je 

již dnes 59 % všech plateb na internetu realizováno přes mobil nebo tablet. Jsme na začátku 

velkých změn,“ dodává Marcel Gajdoš. 

–  KONEC  – 

O 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.  

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.  


