Statistiky SBK – manuál k vyplnění dat
List Issuing transakce: Každá transakce je uvedena pouze 1x a rozdělena dle níže uvedených kritérií
(suma sloupců G resp. H uvádí celkový počet resp. objem transakcí za instituci):
Brand (rozdělení dle použitého schématu):
‐ VISA (a všechny „sub“ brandy /Visa Electron, VPay/)
‐ MasterCard (a všechny „sub“ brandy – /Debit MasterCard, Maestro/)
‐ Diners Club
‐ Ostatní (uvádět všechny ostatní brandy /AMEX, UP, JCB…/)
Typ karty I (rozdělení dle použitých prostředků):
‐ Debetní karty
‐ Kreditní a Charge karty
‐ Předplacené karty
Region (rozdělení dle regionu obchodníka):
‐ ČR (transakce u ČR obchodníků – včetně tzv. OnUs transakcí /stejný Issuer a Acquirer/)
‐ Zahraniční (transakce u zahraničních obchodníků /evropských i mimoevropských/)
Typ transakce:
‐ Výběr z ATM
‐ Platba u obchodníka CL (platba provedena bezkontaktně = bezkontaktní karta x bezkontaktní
terminál a nebylo vyžadováno vložení karty do terminálu)
‐ Platba u obchodníka NonCL (platba na terminálu s vložením karty /chip/, protažením
magnetického proužku /magnet/ nebo pomocí imprinteru)
‐ Platba u obchodníka CNP (CNP = Card not Present. Platba bez fyzické přítomnosti karty u
obchodníka (eComm/MOTO transakce))
‐ Cash Advance (výběr hotovosti na pobočce pomocí karty)
‐ Cash Back (transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší než skutečná
částka koupeného zboží nebo služeb, což obchodníkovi umožňuje vyplatit držiteli karty
zůstatek v hotovosti v místě prodeje. Pro účely SBK statistik se uvádí výše vyplacené
hotovosti /nikoliv původní transakce/).

List Issuing karty: Každá karta je uvedena pouze 1x a rozdělena dle níže uvedených kritérií (suma
sloupce „G“ uvádí celkový počet karet instituce):
Brand (rozdělení dle použitého schématu):
‐ VISA (a všechny „sub“ brandy /Visa Electron, VPay/)
‐ MasterCard (a všechny „sub“ brandy – /Debit MasterCard, Maestro/)
‐ Diners Club
‐ Ostatní (uvádět všechny ostatní brandy /AMEX, UP, JCB…/)
Typ karty I (rozdělení dle použitých prostředků):
‐ Debetní karty
‐ Kreditní a Charge karty
‐ Předplacené karty
Typ karty II (rozdělení dle majitele účtu, ke kterému je karta vydána):
‐ Osobní karty (Platební karta k účtu fyzické osoby)
‐ Služební karty (Platební karta k účtu právnické osoby)
Typ karty III (rozdělení dle nejvyšší technologie platební karty):
‐ Kontaktní karta (karta, která umožňuje pouze kontaktní platby)
‐ Bezkontaktní karta (karta, která umožňuje i bezkontaktní platby)

‐

Virtuální karta (karta, k níž nebyl vydán plastikový nosič – tzn. do této kategorie se
nezapočítávají karty, které byly vydány jako plastik a následně „zvirtualizovány“ do např.
mobilního telefonu/hodinek)

List Acquiring transakce: Každá transakce je uvedena pouze 1x a rozdělena dle níže uvedených
kritérií (suma sloupců E resp. F uvádí celkový počet resp. objem transakcí za instituci):
Brand (rozdělení dle použitého schématu):
‐ VISA (a všechny „sub“ brandy /Visa Electron, VPay/)
‐ MasterCard (a všechny „sub“ brandy – /Debit MasterCard, Maestro/)
‐ Diners Club
‐ Ostatní (uvádět všechny ostatní brandy /AMEX, UP, JCB…/)
Typ transakce:
‐ Výběr z ATM
‐ Platba u obchodníka CL (platba provedena bezkontaktně = bezkontaktní karta x bezkontaktní
terminál a nebylo vyžadováno vložení karty do terminálu)
‐ Platba u obchodníka NonCL (platba na terminálu s vložením karty /chip/, protažením
magnetického proužku /magnet/ nebo pomocí imprinteru)
‐ Platba u obchodníka CNP (CNP = Card not Present. Platba bez fyzické přítomnosti karty u
obchodníka (eComm/MOTO transakce))
‐ Cash Advance (výběr hotovosti na pobočce pomocí karty)
‐ Cash Back (transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší než skutečná
částka koupeného zboží nebo služeb, což obchodníkovi umožňuje vyplatit držiteli karty
zůstatek v hotovosti v místě prodeje. Pro účely SBK statistik se uvádí výše vyplacené
hotovosti /nikoliv původní transakce/).
List Acquiring zařízení: Každé zařízení může být uvedeno několikrát v položce Brand (většina zařízení
akceptuje jak VISA, tak MasterCard + všechny zařízení musí být uvedeny v kategorii „Celkem“)):
Brand (rozdělení dle použitého schématu):
‐ VISA (a všechny „sub“ brandy /Visa Electron, VPay/)
‐ MasterCard (a všechny „sub“ brandy – /Debit MasterCard, Maestro/)
‐ Diners Club
‐ Ostatní (uvádět všechny ostatní brandy /AMEX, UP, JCB…/)
‐ Celkem (počet akceptačních zařízení bez ohledu na akceptované brandy)
Typ akceptačního zařízení (uvádět zařízení dle nejvyšší technologie)
‐ ATM (bankomat)
‐ POS bezkontaktní (terminál umožňující i bezkontaktní platby)
‐ POS kontaktní (terminál umožňující pouze platby vložením chipu/protažením magnetického
proužku/nebo imprinter)

List Acquiring obchodníci: Každý obchodník může být uveden několikrát v položce Brand (většina
obchodníků akceptuje jak VISA, tak MasterCard + všichni obchodníci musí být uvedeni v kategorii
„Celkem“)):
Brand (rozdělení dle použitého schématu):
‐ VISA (a všechny „sub“ brandy /Visa Electron, VPay…/)
‐ MasterCard (a všechny „sub“ brandy – /Debit MasterCard, Maestro…/)
‐ Diners Club

‐
‐

Ostatní (uvádět všechny ostatní brandy /AMEX, UP, JCB…/)
Celkem (počet obchodníků bez ohledu na akceptované brandy)

Typ obchodníka:
‐ eComm (obchodníci akceptující karty pouze přes internet/MOTO)
‐ Kamenný obchod (obchodník akceptující karty pouze fyzicky)
‐ Více technologií (obchodník akceptující karty jak přes internet, tak fyzicky)

List Acquiring obchody: Každý obchod může být uveden několikrát v položce Brand (většina obchodů
akceptuje jak VISA, tak MasterCard + všechny obchody musí být uvedeni v kategorii „Celkem“)),
obchod může být rovněž uveden, jak v kategorii „Kamenný obchod“ tak v kategorii „Cashback“:
Brand (rozdělení dle použitého schématu):
‐ VISA (a všechny „sub“ brandy /Visa Electron, VPay…/)
‐ MasterCard (a všechny „sub“ brandy – /Debit MasterCard, Maestro…/)
‐ Diners Club
‐ Ostatní (uvádět všechny ostatní brandy /AMEX, UP, JCB…/)
‐ Celkem (počet obchodníků bez ohledu na akceptované brandy)
Typ obchodu:
‐ eComm (obchody akceptující karty pouze přes internet/MOTO)
‐ Kamenný obchod (obchod akceptující karty pouze fyzicky – uvádíme všechny obchody /i ty,
které poskytují Cashback/)
‐ Cashback (podmnožina kategorie „Kamenný obchod“, provozovny, které poskytují Cashback)

