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VISA Europe pokračuje v rozšiřování akceptační 
sítě po celé České republice 

 
Praha, 16. listopadu 2012 - Visa Europe v roce 2013 rozšíří svou akceptační síť i do menších 
a středních podniků v celé řadě regionů Čech, Moravy i Slezska. Ve spolupráci s bankami 
(Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisenbank a 
Unicredit Bank Czech Republic) odstartovala Visa Europe projekt na podporu plateb 
pomocí platebních karet. Od února do srpna příštího roku bude v rámci pilotního programu 
nainstalováno do provozu 2500 bezkontaktních terminálů po celé České republice. 
 
“Letošní průzkum, který jsme uskutečnili, ukázal, že držitelé karet platí nejčastěji v lékárnách, na 
čerpacích stanicích a v supermarketech. Naopak v menších obchodech a restauracích platby 
kartou využívají nejméně. Naším záměrem je tedy projekt platebních bezkontaktních terminálů 
realizovat převážně v menších městech, a to právě se zaměřením na místa, jako jsou menší 
obchody a restaurace, ve kterých terminály doposud chybí. Příklady ze zahraničí nám potvrdily, že 
s rozšířenější akceptační sítí se zvyšuje podíl karetních transakcí. Visa si zároveň uvědomuje 
důležitou roli obchodníků při změně návyků držitelů karet, a proto s nimi chce při rozvoji akceptační 
sítě a využitelnosti platebních terminálů aktivně spolupracovat. Podle obchodníků má společnost 
Visa nejpříznivější strukturu poplatků na českém trhu.“ vysvětluje Marcel Gajdoš, obchodní 
ředitel asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
Technologie bezkontaktních terminálů je ideální právě pro platby v obchodech a restauracích, kde 
jsou placené částky nízké a důležitá je především rychlost. Platební karty nabízejí pohodlnou, 
bezpečnou a rychlou alternativu k platbě v hotovosti, protože výrazně zkracují dobu transakce a 
jejich použití je velmi snadné. Tyto skutečnosti přispívají k vyšší věrnosti zákazníků a vedou je k 
opakovaným nákupům.  
 
“Momentálně je v České republice 12 000 bezkontaktních terminálů, které akceptují karty Visa, z 
nichž největší síť má Česká spořitelna. Mezi obchodníky, kteří tyto služby nabízejí, patří např. 
Globus, Billa, Albert, McDonalds, Obi, Ikea a další.“ dodal Marcel Gajdoš. 
 
Bezkontaktní terminály využívají rádiové vlny NFC (Near Field Communication), jež podporují i 
některé mobilní telefony. Tato technologie zajišťuje výměnu platebních dat mezi mobilním 
telefonem a kartou nebo speciální čtečkou v obchodě. Zákazník před touto čtečkou doslova jen 
mávne kartou nebo mobilním telefonem a platba je automaticky provedena. Mezi hlavní výhody 
tohoto systému patří bezesporu větší počet klientů v obchodech a vyšší tržby (průzkumy potvrdily, 
že lidé utrácejí kartou více než při platbě v hotovosti), rychlejší odbavení a snížení nákladů a rizika 
pro obchodníky (manipulace s hotovostí). 
 



Visa Europe má největší akceptační síť na světě ve více než 200 zemích a je také největším 
platebním systémem v ČR v počtech vydaných karet.  

 
-Konec- 

 
 
O asociaci Visa Europe  
 
V Evropě je v současné době vydáno více než 460 milionů debetních, kreditních a komerčních karet 
Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno 
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 procent všech 
spotřebitelských výdajů v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 80 procent 
debetními kartami Visa. 
 
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní a provozuje více než 3700 evropských členských 
bank. Asociace byla založena v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy, přičemž obě společnosti fungují 
tak, aby byla zajištěna globální operační synchronie. Jakožto specializovaný evropský platební systém 
dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – 
držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise, čímž je 
vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.  
 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších 
světových sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa.  
 
Více informací najdete na www.visaeurope.com 

 
 


