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Karty se používají stále častěji a čekají nás další novinky
Trend v častějším používání platebních karet v obchodech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů pokračoval i
ve 2. čtvrtletí 2010. Využívání platební karty přímo za platbu v obchodě narostlo oproti počtu výběrů z
bankomatů o více než 36 %. Meziročně se zvýšil objem transakcí v obchodních místech o 9,9 %, objem
výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná částka uhrazená přímo kartou
v obchodním místě je 990,- Kč; průměrný výběr hotovosti z bankomatu je 3.644,- Kč. Můžeme říci, že karty
se čím dál častěji používají pro každodenní i menší platby a méně k výběru hotovosti z ATM.
V druhé polovině roku lze předpokládat, že se v oblasti platebních karet objeví celá řada novinek, které budou
přispívat k dalšímu rozšíření karet a jejich stále většímu používání. Novinky budou zaměřeny primárně na
rychlost, jednoduchost, atraktivitu a bezpečnost platby, aby se tak karty mohly stát každodenní součástí
životního stylu a odstranily se poslední překážky a obavy.
Počet vydaných karet
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR k 30.6.2010 celkem 8.837.899 z toho :
- debetních karet
7.343.888
- kreditních karet
1.190.644
- charge karet
303.367
- čipových karet
8.085.352
Komentář: Meziročně se projevil mírný pokles celkového počtu karet o 0,94 %; u kreditních karet došlo
k meziročnímu poklesu o 4,44 %. Jedním z důvodů poklesu je čištění portfolií jednotlivých bank. Migrace
čipových karet vzrostla meziročně o 6,18 %. ČR se řadí z hlediska migrace karet na čipovou technologii
k nejaktivnějším zemím v Evropě; v současné době je více než 93,44 % debetních karet čipových a také více
než 81,85 % kreditních karet.
Bankomaty
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 30.6.2010 se zvýšil na 3.741, z toho 1.609 na pobočkách bank
- počet transakcí ve 2.q.2010
43.391.123
- objem transakcí ve 2.q.2010
157.548.889.000,- Kč
Komentář: Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 2,97 %. Počet výběrů z bankomatů v ČR
se meziročně zvýšil o 0,18 % přičemž objem vybrané hotovosti se snížil o 0,28 %. Průměrná vybíraná částka
z bankomatu je 3.630,- Kč.
Obchodní místa
K 30.6.2010 vzrostl na domácím trhu počet obchodních míst akceptujících karty na 63.671 míst, z toho
- počet provozoven vybavených POS
54.149
- počet provozoven vybavených pouze imprinterem
6.789
- počet internetových obchodů, akceptujících karty
2.507
- počet provozoven poskytujících cash back
4.225
Komentář: Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o 8,26 %, počet internetových
obchodů akceptujících karty se meziročně zvýšil o 68,7 %; meziročně se zvýšil o 52,14 % i počet míst
poskytující službu cash back.
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Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.6.2010
- počet obchodů
2.507
- počet transakcí za 2.q.2010
649.591
- objem transakcí za 2.q.2010
871.337.000,- Kč
Komentář: Počet internetových transakcí s použitím karty vzrostl meziročně o 45,35 %; objem uhrazených
nákupů tak vzrostl o 15,69 %. Průměrná částka uhrazená kartou v internetovém obchodě je 1.341,- Kč.
Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.6.2010 službu cash back
- počet obchodů
4.225
- počet transakcí za 2.q.2010
58.471
- objem transakcí za 2.q.2010
68.801.000,- Kč
Komentář: Meziročně stoupl počet transakcí o 342 %. Objem transakcí se meziročně zvýšil o 348 %.
Průměrná částka výběru hotovosti v rámci transakce je 1.176,- Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně vyhodnocováno mj. z hlediska srovnání v použití na POS a ATM.
- počet transakcí v obchodních místech
55.158.328
- počet výběrů hotovosti z bankomatů
40.283.980
- objem transakcí v obchodních místech
54.612.150.000,- Kč
- objem transakcí v bankomatech
146.819.892.000,- Kč
Komentář: Meziročně vzrostl počet transakcí platebními kartami přímo u obchodníků o 15,47% při rostoucím
objemu o 9,9 %. Meziročně klesl počet uskutečněných výběrů hotovosti z bankomatů o 0,51% při poklesu
objemu o 1,27 %.
Bezpečnost
Nejzávažnějším případem podvodného jednání byl ve 2. čtvrtletí opět skimming na bankomatech (ATM) a
následné zneužití padělků karet v zahraničí, zejména v zemích, které zatím neukončily nebo ani nezahájily
migraci na čipovou technologii. Nejednalo se však o narůst oproti minulým obdobím, ale spíše stagnaci.
Sdružení pro bankovní karty - SBK vydává pravidelně čtvrtletní statistiku ukazatelů rozvoje
kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské instituce
SBK l www.bankovnikarty.cz. Statistické ukazatele za 2. čtvrtletí 2010 jsou členěné na
několik okruhů; oblast vydávání karet, instalovaných bankomatů, oblast akceptačních míst a rozvoj
internetové akceptace karet.
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