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Česká spořitelna přijímá karty UnionPay 
 

Od června 2016 mohou držitelé karet UnionPay vybírat peníze z největší bankomatové sítě v České republice. 
Celkem 1 390 výběrových bankomatů České spořitelny totiž začíná akceptovat i karty UnionPay, které jsou 
nejrozšířenějšími platebními kartami v Číně. UnionPay je bankovní asociace obsluhující největší skupinu 
držitelů karet na světě a má silnou pozici i v asijských zemích a významně roste v Rusku. Kromě výběrů 
hotovosti je pro držitele karet s logem UnionPay rovněž připravena služba zobrazení zůstatku účtu. Využití 
této služby je možné nejen na výběrových bankomatech, ale i na dalších 208 zařízeních, kterými jsou 
vkladové bankomaty a transakční terminály. 

 

„Spolupráce s UnionPay International je pro nás obchodní příležitostí, protože počet platebních karet vydaných 

UnionPay se rychle rozšiřuje. Navíc stále více turistů používajících tuto kartu přijíždí do České republiky a my jim 

chceme vyjít vstříc a usnadnit jim jejich pobyt u nás,“ řekl Juraj Chomo, ředitel Kartového centra České spořitelny. 

Karty společnosti UnionPay jsou díky partnerství s více než tisícem institucí na světě vydávány ve více než 40 zemích 

a regionech a akceptovány ve 157 zemích a regionech. 

 

„Karty UnionPay se pro čínské turisty cestující po světě staly nejběžnější platební metodou. Česká spořitelna má 

významnou tržní výhodu a my s ní prohloubíme vzájemnou spolupráci, abychom zlepšili akceptaci karet UnionPay 

v České republice a zajistili tak našim klientům pohodlný a cenově výhodný platební systém,“ řekl Wei Zhihong, 

generální ředitel UnionPay International Europe. UnionPay International je dceřinou společností China UnionPay a 

zaměřuje na globální byznys UnionPay.  

 

Podle statistik organizace CzechTourism v loňském roce navštívilo Českou republiku téměř 300 000 čínských turistů, 

což je o zhruba 35 % více než v roce 2014. Vzhledem k sociálním zvyklostem v Číně, kdy lidé na dovolené 

nenakupují dárky jen pro sebe, ale i pro široký okruh rodiny a přátel jsou největšími konzumenty luxusního zboží. 

V loňském roce se tak Číňané stali nejvíce utrácejícími turisty v České republice. Průměrná hodnota jejich tax free 

nákupu činila 19 712 Kč a nejčastěji utrácejí za módu a oblečení, hodinky a šperky, a sklo. Číňané se na celkových 

nákupech podílí zhruba čtvrtinou, což znamenalo téměř 100% meziroční nárůst. 
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
Kristýna Havligerová   Pavla Kozáková 
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         pakozakova@csas.cz 
 
 
Profil České spořitelny 
 
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na 
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování 
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným 
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend 
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.  

• Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice. 

• Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), hypoték (27% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, 
včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Disponujeme nejširší 
sítí poboček a bankomatů. 

• Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů 
uzpůsobených pro nevidomé.  

• Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery 
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických 
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu 
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. 
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