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Ú vo dní slovo
Vážení klienti,
letošní prosincová nadílka začala
poněkud předčasně, alespoň pro ty,
kteří se rozhodli své investice realizovat na ﬁnančních trzích, či své
ﬁnance
jakkoli
spojili se směnným kursem české
koruny. Přestože
dárek v podobě
zavedení jednotné
evropské měny
Euro není podle
posledních zpráv ani na dohled, pokud tedy nedohlédnete na Slovensko,
kursové dárečky už tady jsou. A je to
přesně, jako když chodí čert s Mikulášem. Ti také mají pro někoho čokoládu
a ovoce a pro jiného uhlí a brambory.
I když v případě ﬁnancí je těžké soudit, kdo byl hodný a kdo zlý. Výsledek
je však takový, že díky silné koruně
zatím zůstává mour pro ty, kteří
po silném oslabení na začátku roku
koruně nevěřili a vsadili třeba na Eura.
Naopak, kdo kupuje novoroční zájezd
až na poslední chvíli nebo pod stromeček „západní“ elektroniku, jistě
vydělá na víc, než jen na tu andělskou
čokoládu.
Do nadcházejícího roku 2008 Vám
přeji jen samá taková rozhodnutí,
jejichž výsledkem nebude černé mikulášské uhlí. Prožijte spokojeně vánoční
svátky, nenechte si je ničím a nikým
zkazit, a pokud to po Mikuláši či jindy
skončilo bramborami, využijte je třeba
do štědrovečerního salátu.

První rok elektronického mýta
Blíží se konec roku a spolu s ním končí i první rok fungování elektronického mýta. O rozšíření systému na další komunikace i vozidla
se stále diskutuje. Jak se s zavedením mýta vypořádali čeští dopravci, popisuje Vojtěch Hromíř, ředitel divize služeb ČESMAD BOHEMIA,
největšího sdružení autodopravců v ČR.

Jak zvládli čeští dopravci zavedení elektronického mýta?
Těžce. Ne všem se podařilo mýto promítnout v dostatečné míře do cen účtovaných zákazníkům. Podle
našeho šetření přenesli na zákazníka pouze 70 %
účtovaného mýta v mezinárodní dopravě a 85 %
v dopravě vnitrostátní. Zbytek pak jde na úkor jejich
marže. Dalším problémem jsou zvýšené administrativní náklady a chyby a nedodělky v systému.
Jaké chyby máte konkrétně na mysli?
Naše expertní skupina identiﬁkovala několik závad,
z nichž nejčastější je rozdílnost v účtovaných transakcích. Dopravce dostává jiný měsíční objem transakcí k úhradě a jiný objem se objevuje na informační
faktuře od provozovatele mýta. To činí problémy při
přeúčtování mýta zákazníkům a ve vnitroﬁremním
účetnictví. Dále je třeba výrazně zpružnit možnosti
doplácení chybějících transakcí, kdy z jakéhokoliv
důvodu není transakce registrována, ale pro dopravce je poměrně obtížné toto zjistit a následně
doplatit. Nedokonalým se jeví také výkon kontrolní
činnosti celní správy, kdy dochází např. k postihování řidiče za přestupek, který se stal před několika
týdny a mohl jej způsobit jiný řidič v témže vozidle.

Již v nejbližší době se však v systému elektronického mýta chystá několik změn. Jak se na
tyto záměry díváte vy?
Diskutují se především dvě věci - rozšíření silniční
sítě podléhající výkonovému zpoplatnění a zahrnutí dalších vozidel do režimu elektronického mýta.
V roce 2008 se zřejmě nezmění nic, pouze bude
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rozšířena zpoplatněná síť o některé rychlostní komunikace vedoucí k hraničním přechodům v délce
přibližně 200 kilometrů. Od roku 2009 vláda vážně uvažuje o zpoplatnění vozidel již od 3,5 tuny.
To může mít ekonomické dopady v některých
regionech republiky. Dále pak existuje návrh na
zpoplatnění silnic prvních a druhých tříd pomocí
satelitní technologie, podle kterého by byl tarif
na těchto komunikacích dokonce vyšší než na
dálnicích. Domnívám se, že takovéto rozhodnutí
by mělo být učiněno pouze na základě důkladné
ekonomické analýzy, aby se nestalo, že náklady systému budou vyšší než následný výběr. My
bychom byli rádi, kdyby v systému mýta byly především odstraněny již zmíněné závady, k nimž
bych připojil ještě takzvaný „problém 12 tun“.

O co přesně jde?
V současné době jsou dle ministerského výkladu
zákona zpoplatněna zcela rozdílně dvě identická
vozidla. Vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností
do 12 tun platí dálniční kupón za 7 000 korun
ročně, ale stejné vozidlo, které má připevněno závěsné zařízení, platí mýto i v případě, kdy nejede
s přívěsem a ročně může hradit třeba o 200 tisíc
korun více. To není spravedlivé, mýto by v takovém
případě mělo být účtováno jen tehdy, pokud vozidlo jede v soupravě a celková hmotnost soupravy
12 tun skutečně překračuje. V současné době
směřuje tato kauza k soudnímu rozhodnutí, které
se pak stane precedentem. Mimochodem, kdyby
stejný výklad byl použit i u hranice 3,5 tuny, pak by
mnoho vozidel, například typu VW Passat variant,

mělo platit roční kupón v hodnotě 7 000 korun,
pokud jsou vybavena tažným zařízením.
To vše zní trochu depresivně. Můžete na závěr našeho rozhovoru doplnit také nějaký povzbudivý komentář?
Věřím, že přes určitou nepřízeň médií a odsudky
veřejnosti má silniční doprava jako obor dobrou
perspektivu. Je těsně spjata s ekonomikou a hospodářský růst v České republice je její výkonností
podmíněn. Naopak zvyšování našeho blahobytu se odráží v houstnoucí dopravě. Těžko si tedy
v roce 2008 přát prázdné silnice, určitě ale včasné
a bezpečné návraty nám všem.
Děkujeme za rozhovor.

P ředs t avujeme

Bushman slaví 10. narozeniny
V roce 1997 na přelomu listopadu a prosince vznikla společnost Bushman – výrobce a prodejce značkového outdoorového oblečení – a v těchto dnech tedy slaví své desáté výročí. Již dva roky využívají
zaměstnanci společnosti výhody služebních karet Diners Club. Na zkušenosti s jejich používáním
a spokojenost držitelů jsme se zeptali výkonného ředitele společnosti Ing. Štěpána Svobody.
Můžete stručně představit značku Bushman?
Jsme společností, která se snaží být ohleduplná k životnímu prostředí, a to
jak používáním přírodních materiálů, tak jejich zpracováním. Naše kolekce je
v drtivé většině vyráběna ze 100% bavlny, ale naleznete v ní i výrobky lněné,
vlněné a nově začínáme testovat také výrobky z bambusového vlákna, které
by měly být uvedeny na trh ještě do konce roku.
Jak se vaší společnosti na českém a slovenském trhu daří?
Bushman vstoupil do podvědomí zákazníků jako značka outdoorového oblečení reprezentující určitý životní styl a ﬁlozoﬁi. Tato ﬁlozoﬁe svým způsobem
odráží návrat k přírodě v současném přetechnizovaném světě. Okruh lidí,
kteří se s naší ﬁlozoﬁí ztotožnili a uvítal ji, zdaleka překonal naše prvotní očekávání a povědomí o značce rychle rostlo. V současné době se zboží značky
Bushman prodá v ČR a SR v objemu téměř 250 miliónů korun ročně.
Kolik prodejen v současnosti provozujete?
Máme 17 značkových prodejen v České republice a 8 na Slovensku. Pro příští
rok je naplánováno otevření dalších pěti. Provozujeme jak prodejny vlastní,
tak franchisingové, ale naší zásadou je, že rozdíl by konečný zákazník neměl
poznat.
Co bylo impulsem k tomu, abyste zavedli služební karty Diners Club?
Naši zaměstnanci při své práci hodně cestují a ke zřízení karet Diners Club nás
přesvědčilo hned několik argumentů. Prvním z nich bylo výrazné rozšíření celosvětové sítě obchodních míst, kde jsou karty Diners Club akceptovány. Dalším důležitým argumentem pro nás byl přehledný způsob vyúčtování, který je
zasílán zpětně každý měsíc a naší společnosti umožňuje detailně analyzovat
transakce provedené jednotlivými zaměstnanci. Neméně zajímavými výhodami jsou pro nás pojistný program, nevázanost karty na ﬁremní bankovní
účet, což nám zaručuje vyšší míru bezpečnosti v případě ztráty, a jako bonus
možnost volného vstupu do vybraných letištních salónků, které je v případě
delších služebních cest velmi příjemnou možností pro odpočinek.
Jste s používáním karet Diners Club spokojeni?
Je pravdou, že naši zaměstnanci byli z počátku k používání karet Diners Club
trochu skeptičtí, ale v okamžiku kdy zjistili, že karty jsou skutečně akceptovány celosvětově, a to včetně USA, Austrálie a Asie, což jsou všechno destinace

našich služebních cest, jejich používání v naší společnosti se stalo naprosto
běžnou záležitostí. S ohledem na tento fakt nám logicky klesla nutnost vyplácet vysoké hotovostní zálohy na delší služební cesty. Servis pražské pobočky
o naší společnost je na profesionální úrovni a v případě jakéhokoliv problému, jakým je například ztráta karty, je řešení dané situace okamžité. Díky
tomu se již někteří zaměstnanci rozhodli a nechali si zřídit soukromé karty
Diners Club. Ani já nejsem výjimkou.

Speciální prosincová akce
Bushman nabízí všem držitelům karet Diners Club malý vánoční dárek.
Při nákupu v průběhu prosince v jakékoliv prodejně Bushman v ČR stačí
předložit kartu Diners Club pro získání slevy ve výši 10%. Slevu nelze sčítat s dalšími aplikovanými slevami. Kompletní seznam prodejen Bushman
je k dispozici na www.bushman.cz.

Oznamujeme

Soutěž Jeden tip končí

Zvýšení reminding fee

V závěrečném kole naší soutěže Jeden tip, které jsme vyhlásili v minulém
čísle DC Infa, jsme se ptali, kolik vozidel ke 30. září používá kartu Diners
Club Road Account pro úhradu mýtného na českých a rakouských dálnicích.

Od 1. ledna 2008 se zvyšuje reminding fee z 250 Kč na 350 Kč. Ostatní
poplatky se nemění.

Správná odpověď, kterou tentokrát většina tipujících hrubě podcenila,
byla 7209 vozidel a nejvíce se jí svým tipem přiblížil Gregor T. z Brna.
Jako odměnu za svůj odhad získává dálniční známku na vůz do 3,5t na
rok 2008.
Děkujeme všem držitelům karet Diners Club, kteří se do soutěže v jejím
průběhu zapojili. Ačkoliv jedna soutěž právě skončila, již nyní pro vás
připravujeme další celoroční akci, jejíž pravidla vyhlásíme v příštím čísle
našeho bulletinu.

Poplatek za nedodržení data splatnosti je účtován držiteli karty v případě, že
neuhradí celkovou vyúčtovanou částku z výpisu transakcí v době splatnosti,
která je vždy uvedena v rámečku na přední straně výpisu.
Chcete-li se vyhnout riziku, že na úhradu zapomenete, můžete si zřídit u své
banky inkaso ve prospěch společnosti Diners Club, takže vyúčtovaná částka
bude automaticky stržena z vašeho účtu ke dni splatnosti.
Formulář pro zřízení inkasa naleznete na stránkách www.dinersclub.cz v sekci
Ke stažení – Formuláře. V případě dotazů kontaktujte Customer Service na
e-mailu customer.service@dinersclub.cz nebo na telefonnu 222 316 675.

N abídka pro dr žitele

Zvýhodněná nabídka na vydání dodatkových karet
Umožněte svým blízkým využívat výhod, které nabízí karty Diners Club a požádejte o vydání jakékoliv
dodatkové karty Diners Club do konce roku 2007 za zvýhodněný roční poplatek 500 Kč.
První tři došlé žádosti o novou kartu budou odměněny. K dodatkové kartě Diners Club Classic
můžete získat poukázku na večeři pro dvě osoby,
ke kartě Diners Club/Golf poukázku na nákup zboží
u ﬁrmy Adam Steiner v hodnotě 1000 Kč a ke
kartě Diners Club/ČSA bonus ve výši 5000 mil. na
konto ČSA OK Plus.
Dodatková karta Diners Club je ideální kreditní
kartou pro vašeho partnera, rodiče nebo děti.
Výhody spojené s dodatkovou kartou
• S dodatkovou kartou Diners Club jsou spojeny
všechny standardní služby, které Vám společnost Diners Club nabízí, tj. odložená splatnost

transakcí, rozsáhlé cestovní pojištění, bezplatný vstup do více než 100 VIP letištních salonků
všude na světě, slevy v sítích autopůjčoven Avis
a Hertz a mnohé další.
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• Dodatková karta má stejné limity pro čerpání
a nákup zboží či služeb jako vaše karta.
• Všechny transakce provedené dodatkovou kartou jsou standardně vyúčtovávány prostřednictvím výpisu transakcí vám, tedy držiteli hlavní
karty, což vám umožní udržet si přehled o rodinných výdajích. Ke každé hlavní kartě Diners Club
může být vydáno až devět dodatkových karet.
• Všechny transakce realizované dodatkovými kartami se zobrazují držiteli hlavní karty také v systému E-Account, a to v přehledném členění.
Nabídka se nevztahuje na držitele karet
Diners Club Lodged Account, Diners Club
Road Account a ﬁremních karet Diners Club.

Fúze bank HVB Czech Republic
a Živnostenské banky

Ukončení provozu
salónků Bohemia a Moravia

Dne 5. listopadu 2007 byla provedena fúze HVB Czech Republic se Živnostenskou bankou. Nadále jsou jejich kontaktní údaje společné. Došlo také
k přečíslování účtů klientů u bývalé Živnostenské banky (původní kód banky
0400 byl nahrazen kódem 2700).

Letiště Praha s.p. oznámilo, že v průběhu prvního čtvrtletí 2008 bude
ukončen provoz letištních salónků Bohemia a Moravia na pražském letišti
Ruzyně. Důvodem je dle zprávy vydané společností Letiště Praha s.p.
malá návštěvnost a plánované využití prostorů pro jiné účely. Držitelé
karet Diners Club budou moci i nadále využívat salónky provozované
společnostmi ČSA a Menzies v obou terminálech letiště a až do ukončení provozu i salónky Bohemia a Moravia. O přesném termínu ukončení
provozu salónků budeme včas informovat.

Pro klienty Diners Clubu, kteří mají na svém účtu zřízené inkaso ve
prospěch společnosti Diners Club Czech se však nic nemění a číslo
účtu zůstává beze změn.
Jednotné kontaktní údaje UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platné od
5. listopadu 2007, jsou následující:
sídlo:

Na Příkopě 858/20, 113 81 Praha 1

kód banky:

2700

SWIFT kód:

BACX CZ PP

IBAN:

CZ 77 2700 0000 0000 0384 9018

Textové podklady, konzultace: © Q and A s.r.o., Design, produkce, tisk: © TOP Partners, s.r.o., 2007, MK ČR E 15817
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A kcept ace

Akceptace karet Diners Club v Německu
Vzhledem k tomu, že karty společnosti Diners Club jsou akceptovány ve více než 200 zemích na celém světě, rozhodli jsme se zařadit do našeho bulletinu seriál pojednávající v krátkosti o některých
vybraných státech. Chtěli bychom Vám poskytnout užitečné informace, které využijete na svých
cestách.
Historie společnosti Diners Club sahá až do roku 1950, kdy jako první na světě
vydala platební kartu v USA. Během následujících let počet klientů i smluvních
partnerů rychle rostl. V Německu se Diners Club poprvé objevil v roce 1956,
kdy začaly aktivity podporující jeho uvedení na trh. O dva roky později byl
Diners Club Deutschland GmbH zapsán do obchodního rejstříku. Již v roce
1965 začala karty Diners Club akceptovat například společnost Lufthansa.
V současnosti jsou v Německu karty Diners Club akceptovány na více než 195
tisících obchodních míst.

Počet smluvních partnerů v Německu dle sektoru

Německé hotelové sítě

Restaurace

Adler Hotel

Alex

Beyerische Hof

Axxe Gastronomie

Steigenberger

Dinea Gastronomie

Kempinski

Mitropa

Maritim

Moevenpick

29 726

Wienerwald

20 900
17 830

7 602

100 470

14 871

Karty Diners Club jsou samozřejmě akceptovány i v maloobchodech, a to
na více než 100 tisících míst Mezi významné značkové obchody akceptující karty Diners Club patří například sítě prodejen Deichman, Salamander,
Louis Vuitton, Marco Picard, s. Oliver, Toys R U nebo Zara. Dále lze kartami
Diners Club platit ve všech sítích hlavních čerpacích stanic, půjčovnách aut,
leteckých společnostech, cestovních kancelářích a taxi službách (Baier Taxi,
Bonner Funktaxi, DAS Taxi, Interline, Taxi, Taxi Autozentrale).

3 120
617

maloobchodní síť

cestovní kanceláře

půjčovny aut

restaurace

hotely

letecké spol.

ostatní

čerpací stanice

Stejně jako ve všech ostatních zemích, kde jsou karty Diners Club akceptovány, patří i v Německu mezi nejdůležitější obchodní místa mezinárodní
i národní sítě hotelů a restaurací, z nichž ty nejvýznamnější uvádíme v přiložených tabulkách.

Mezinárodní hotelové sítě
Accor

Concorde

Hyatt

Achat Hotel

Crowne Plaza

IBIS

Arabella

Dorint

Mercure Hotel

Astoria

Excelsior

NH Hotels

Atlanta

Marriott

Novotel

Best Western

Four Seasons

Ramada

City Hotel

Holiday Inn

Renaissance

Comfort Hotel

Hilton

Radisson SAS Hotels

Diners Club Deutschland
Postfach 10 02 42
47002 Duisburg
Hotline: 0180 / 533 66 95
www.dinersclub.de
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Udělali jsme radost dětem z dětského domova
Diners Club se v říjnu podílel formou sponzorského daru na akci organizované zlínskou pobočkou
cestovní agentury Fly United pro děti z dětského domova na Lazech ve Zlíně.
„Přestože akce nesla název „Malý dárek aneb Vánoce v září“, skutečné nadělování proběhlo až 16. října,“ říká Jiří Konečný, vedoucí zlínské pobočky
Fly United a hlavní organizátor akce. „Všechny děti i s tetami se za námi
přišly podívat, poslechnout si něco o cestování a především sledovat, jak se
objednávají letenky, hotely a další služby spojené s cestováním,“ vysvětluje
samotnou podstatu akce J. Konečný.
Dětem se akce líbila a odcházely plné zážitků. „Jsme rádi, že naše děti měly
možnost samy se přesvědčit, co vše obnáší práce v cestovní agentuře. Velkým přínosem pro ně bylo i to, že mohly nahlédnout „pod pokličku“ jednotlivých pracovních povinností a zjistit, jak je to s využitím moderní techniky
v praxi,“ napsala ve svém děkovném dopise ředitelka dětského domova
Helena Stráská.

Před odchodem děti ještě čekala nadílka dárků od partnerů akce, která byla
pro všechny velmi příjemným překvapením.

