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Praha, 15.2.2011 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává pravidelně čtvrtletní statistiky ukazatelů rozvoje 
kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské instituce SBK. Statistické 
ukazatele za rok 2010 jsou členěné na několik oblastí; vydávání karet, instalované bankomaty, oblast 
akceptačních míst a rozvoj internetové akceptace karet. Z dále uvedených ukazatelů lze interpretovat 
současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR. 
 
 
Počet vydaných karet 
 
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR dosáhl k 31.12.2010 celkem 9 268 914, z toho 
debetních karet   7 400 919 
kreditních karet   1 564 430 
charge karet             303 565 
čipových karet  8 703 382 
 
Komentář : Meziročně se zvýšil celkový počet karet o 2,37 %; počet debetních karet mírně 
stoupl o 0,38 %, v počtu 1 564 430 kreditních karet jsou nově zahrnuté i bankovní karty, které 
ve srovnávacím období roku 2009 nebyly ve statistikách SBK zahrnuté. Z hlediska migrace karet 
na čipovou technologii se ČR řadí k nejaktivnějším  zemím v Evropě; v současné době je téměř 
97 % debetních karet  čipových a taktéž téměř 81 % kreditních karet. 
 
 
Bankomaty 
 
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 31.12.2010 celkem 3 868, z toho 1.666 na pobočkách bank 
počet transakcí     168 344 160 
objem transakcí                   619 490 744 000 Kč 
 
Komentář : Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 5 %. Počet výběrů 
z bankomatů v ČR se meziročně zvýšil o 0,9 % a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 1,3 %. 
Průměrná vybíraná částka z bankomatu byla 3.679 Kč. Z hlediska migrace bankomatů na 
čipovou technologii dosáhla ČR 100 % 
 
 
Obchodní místa 
 
K 31.12.2010 byl v ČR počet obchodních míst akceptujících karty 65 293, z toho  
počet provozoven vybavených POS     57 637 
počet provozoven vybavených pouze imprinterem       7 145 
počet internetových obchodů akceptujících karty     2 900 
počet provozoven poskytujících službu cash back      4 868 
 
Komentář : Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o více než 4 %, počet 
internetových obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o 26 %; meziročně 
narostl počet míst poskytující službu cash back o téměř 25 %. Z hlediska migrace POS na 
čipovou technologii dosáhla ČR téměř 97 %. 
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Internetové obchody 
 
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 31.12.2010 dosáhl 2 900 e-shopů 
počet obchodů         2 900 

   počet transakcí              3 057 104 
objem transakcí       3 834 369 000 Kč 
 
Komentář : Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o 158 %; objem 
nákupů uhrazených kartou vzrostl meziročně o 125 %. Průměrná částka uhrazená kartou 
v internetovém obchodě byla 1.254 Kč. 
 
 
Cash back 
 
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 31.12.2010 službu cash back vzrostl na 4 868 
počet obchodů         4 868 
počet transakcí       245 122 
objem transakcí         290 436 000 Kč 
 
Komentář : Meziročně stoupl počet cash back transakcí o 232 %. Objem hotovostních transakcí 
na pokladně se meziročně zvýšil o 250 %. Průměrná částka výběru na pokladně v rámci 
transakce byla 1.184 Kč 
 
 
Používání karet 
 
Používání platebních karet bývá tradičně interpretováno mj. z hlediska srovnání použití karty na POS a ATM. 
počet transakcí v obchodních místech           224 409 915 
počet výběrů hotovosti z bankomatů             158 676 047 
objem transakcí v obchodních místech                           203 591 131 000 Kč 
objem transakcí v bankomatech                  585 279 726 000 Kč 
  
Komentář : Trend v častějším používání karet v obchodech na úkor výběrů hotovosti 
z bankomatů pokračuje již více než 2 roky. Četnost využívání platebních karet přímo za platby 
v obchodech  oproti počtu výběrů z bankomatů byla vyšší o více než 41 %. Finanční objem 
realizovaných transakcí přímo kartami v obchodech je třetinový oproti finančnímu objemu 
realizovanému prostřednictvím výběrů z bankomatů. Meziročně se zvýšil počet transakcí 
v obchodních místech o téměř 15,5 %, počet výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně zvýšil 
pouze o 1,4 %. Průměrná částka uhrazená přímo kartou byla 907 Kč; průměrný výběr hotovosti 
z bankomatu byl 3.688 Kč. 
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