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Vážení klienti,

minulý týden jsem od jednoho kama-
ráda obdržela SMS zprávu, ve které mi 
zvěstoval svůj pozoruhodný golfový 
výsledek a chlubil se i novým handica-

pem, ke kterému 
se díky tomuto vý-
sledku dopracoval. 
Informace mě zasti-
hla uprostřed roz-
pálené Prahy na ce-
stě mezi kanceláří 
s nefunkční klimati-
zací a školkou, kam 

jsem spěchala na poslední chvíli vyzved-
nou dceru Klaudii. A tak jsem si dovolila 
jistě skvělý golfový výkon nekomentovat 
a ponechat bez zřejmě očekávané gra-
tulace.

Po pár dnech jsem pak byla konfronto-
vána nadějným golfi stou, zda mu nezávi-
dím jeho dovednosti, když ani nereaguji 
na sebechvalné SMSky. Místo odpovědi 
jsem se jen pousmála a na příhodu má-
lem zapomněla. Vybavila se mi až při jed-
nom pracovním telefonátu, kdy reakce 
na druhé straně linky se mi nezdály dost 
rychlé a pro téma adekvátně nadšené. 
Až díky nápovědě volající mi došlo, že 
volám na pláž Středozemního moře do-
prostřed dovolené.

Mobilní telefony umějí řadu věcí rychle 
a skvěle vyřešit, ale zatím neumějí sla-
dit nálady a rozpoložení volajících. A tak 
Vám přeji pracovní telefonáty jen s těmi, 
kteří jsou připraveni pracovat, a těm na 
dovolených, ať komunikují jen o počasí, 
teplotě moře, případně o snížení golfo-
vého handicapu. 

Dá se nějak ve zkratce shrnout, co vlastně práce 
soudního znalce ve vašem oboru obnáší?
Jedná se víceméně o mravenčí práci při porovnávání
nejrůznějších údajů a sestavování srovnávacích ta-
bulek. O spolupráci mě nejčastěji žádají kriminalisté 
v průběhu trestního řízení, kdy potřebují potvrdit, zda 
se jedná o padělek karty, ale někdy vystavuji odborné 
posudky i pro fi rmy nebo jednotlivce a v některých 
případech i pro fi nančního arbitra ČR. Práce znalce 
je velmi zajímavá a přináší možnost nahlédnout pod 
pokličku lidského myšlení. 

Mají vaše odborné posudky také nějaký praktic-
ký dopad nebo slouží spíše k vyřešení jednotli-
vých případů?
Většinou se jedná o konkrétní případy, kdy lze na-
příklad pečlivým rozborem situace při zneužití karty 
napomoci usvědčení pachatele nebo odhalit, že ke 
zneužití karty nedošlo, ale že kartu použil někdo 
z rodinných příslušníků držitele. Nedávno jsem dosá-
hl úspěchu, kterého si velmi cením. Na základě mého 
posudku byla přeprogramována celá skupina banko-
matů tak, aby lépe splňovala bezpečnostní hlediska 
pro ochranu držitele před případným zneužitím karty 
a jeho hotovosti.

Jsou kartové podvody v ČR běžné?
Samozřejmě, jako všude na světě. Většina padělků 
se k nám ale dostává ze zahraničí. V nedávné době 

u nás byly například zachyceny velmi dobré padělky, 
na první pohled zcela důvěryhodné. Jen s lupou lze 
objevit některé chybějící ochranné prvky. Tyto zločiny 
opravdu neznají hranice. Vybavuji si například kon-
zultaci se státní zástupkyní, která v neděli odpoledne
vybírala hotovost z bankomatu u pláže v Bibione 
v Itálii platební kartou svého italského přítele. Již
v pondělí dopoledne proběhly dva podvodné výběry 
v bankomatech ve Vídni a v Pasově. Během jediné 
noci byla data o kartě zcizená u italského bankomatu

Padělání karet se mohou držitelé 
často ubránit sami
František Tomášek se v oboru bankovnictví pohybuje již 25 let.
V České spořitelně se podílel na automatizovaném zpracování
vkladních knížek, v Živnostenské bance pak spolupracoval na
vydání první mezinárodní platební karty u nás. Od roku 2004 působí 
jako soudní znalec v oblasti platebních karet a soudní tlumočník. 

Loni na podzim byl František Tomášek uveden do Síně 
slávy Sdružení pro bankovní karty za významný pří-
nos pro rozvoj kartových služeb v ČR



Pokračování ze str.  1

dopravena do výrobny padělků a zneužita k výrobě 
padělaných karet.

Myslíte, že je padělání karet trendem se vzrůs-
tající tendencí?
Domnívám se, že ano a je to podle mě přirozené. Lid-
ská povaha se nemění a tak, jako se padělaly peníze 
nebo šeky, padělají se dnes i platební karty a s roz-
šiřováním jejich používání se pochopitelně rozšiřuje
i snaha o jejich padělání. Proto se banky a kartové 
asociace stále snaží vyvíjet nové technologie, které by 
zneužívání karet znemožnily nebo alespoň omezily.

Je častější padělání karet nebo spíše podvody 
se zcizenými kartami?
To nelze jednoznačně říct. Zcizenou kartou lze pro-
vádět podvody jen po omezenou dobu, než klient 
ztrátu nahlásí a kartu zablokuje. Padělanou kartou 

lze podvody dělat mnohem delší dobu, obvykle do 
chvíle, než klient dostane výpis transakcí. I když měl 
jsem případ, kdy se klient na výpis nepodíval více 
než jeden rok a pachatelé se za tuto dobu pokusili 
autorizovat transakce v souhrnné částce přesahující 
30 tisíc eur.

Jak obvykle dochází k odhalení podvodníků 
s padělanými kartami?
To je různé. Například nedávno zadržení podvod-
níci s těmi dokonalými padělky, o kterých jsem se 
již zmínil, byli zatčeni díky spolupráci s obchodníky. 
Měli kolem dvou desítek padělaných karet, se kte-
rými zde prováděli podvodné transakce a dopadeni 
byli jen díky tomu, že si do obchodu přišli pro vrácení
DPH a obsluha správně zareagovala. Může se to 
zdát docela kuriózní, ale téměř na vlas stejný případ 
si pamatuji z doby před patnácti lety.

Dá se někde o podvodech s kartami a o tom, 
jak se jim bránit dozvědět něco víc?
Kartové asociace kladou velký důraz na průběžné 
informování držitelů karet o bezpečném placení
a rizicích. Doporučil bych například desatero 
pro karty Diners Club uveřejněné na stránkách
www.dinersclub.cz a pro ty, kdo by se chtěli o pod-
vodech s platebními kartami a tomu, jak se jim brá-
nit, dozvědět víc, jsou k dispozici stránky Sdružení 
pro bankovní karty (SBK) www.bankovnikarty.cz, 
kde v sekci Bezpečnost lze nalézt podrobný popis 
různých druhů podvodů. Jsem velmi rád, že jsem
se mohl po odborné stránce na tvorbě těchto strá-
nek spolupodílet a doufám, že přispějí k tomu, aby 
se držitelé karet dokázali většině podvodů ubránit 
sami.
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Na cestách

Využívejte letištní salónky Bohemia a Moravia
V minulém čísle našeho bulletinu jsme psali o letištních salóncích provozovaných společností ČSA. 
Kromě jejich salónků Crystal Lounge mohou ale držitelé karet Diners Club využívat také salónky 
Bohemia a Moravia provozované společností Letiště Praha s.p. (dříve ČSL).

V obou salóncích si mohou návštěvníci dopřát lehké občerstvení ve formě 
sušenek a krekrů a vybrat si z nabídky studených a teplých nealkoholických 
i alkoholických nápojů. Klientům je samozřejmě k dispozici také bezdrátové 
připojení k internetu, fax a kopírka. 

Držitel karty Diners Club má nárok na vstup do salonku s jedním hostem 
zdarma. Hostů si však můžete přivést více, za druhého hosta se platí poplatek
ve výši 560 korun a za každou další osobu 580 korun.

Bohemia Lounge
Salónek se nachází v terminálu Sever 1, na začátku nástupních prstů B.
Je otevřený každý den od 7 do 22 hodin.

Moravia Lounge
Salónek je umístěný v terminálu Sever 2, ve třetím patře tranzitní části odleto-
vé haly a je návštěvníkům k dispozici každý den od 6 do 20 hodin. V salónku 
jsou klientům k dispozici také sprchy.

Bohemia Lounge – tel.: +420 220 115 515 / 220 116 015, Moravia Lounge – tel.:  +420 220 115 908 / 220 115 909, www.prg.aero (sekce VIP service)





Okénko pro golf is t y

Šestý ročník Boby Fleisch je zatím rekordní

Oblíbené občerstvení v podobě párků, guláše
a grilovaného prasete i již tradičně příznivé po-
časí navodily spokojenou atmosféru a povzbudily
účastníky ke skvělým výkonům.

Přes obtížnost hřiště se výsledky vítězů ve všech 
kategoriích pohybovaly přes 40 stablefordových 
bodů, kromě kategorie nejobtížnější, ve které 
v obou dnech vítězové dosáhli i tak obdivuhod-

ných 38 bodů. V kategorii nejvyšších handicapů 
přesáhly výsledky vítězů v obou dnech padesáti-
bodovou hranici.

Zvláštní cenu v podobě prasečí hlavy si tentokrát 
odváželi ti, kdo se ve svých kategoriích umístili na 
pátém místě. Přesto však, jak již je na turnajích 
Boby Fleisch zvykem, dostali alespoň malou cenu 
za účast všichni hráči. 

Tradiční Boby Fleisch Open Golf Tour se i ve svém šestém ročníku 
těší velkému zájmu. Jeho první část se konala jako obvykle posled-
ní červnový víkend na hřišti Mnich u Nové Bystřice.

Objevili jste golf a hledáte možnost, kde si ho vyzkoušet a naučit? 
Golf Club Praha v Motole připravil pro letošní golfovu sezónu 
novinku „FIVE STAR GOLF ACADEMY“ pod vedením 
zkušeného golfového profesionála Petra Němce, která zahrnuje 
širokou nabídku kurzů. 
Pro potenciální zájemce o golf, kteří nevědí, zda je golf to pravé pro 

ně, je připraven dvoudenní kurz „Seznámení s golfem“. Během 
kurzu budou mít zájemci možnost seznámit se s golfovou 

etiketou a pravidly, odpálit první míče a udělat si 
obrázek o tomto sportu. Poznali jste kouzlo golfu, 

ale nemůžete hrát golf sami s přáteli na golfovém 
hřišti, neboť nemáte handicap? Tento zážitek 
Vám umožní pětidenní „Kurz k získání 
golfové způsobilosti/handicapu 54“. 
Pro pokročilé golfi sty jsou připraveny 
„Intenzivní kurzy“ nebo novinkou je 
možnost hry na 9 jamek ve společnosti 
našich profesionálních trenérů. Pro mnoho 
golfi stů je atraktivním zážitkem „projít“ hřiště 

s profesionálem. 
Hřiště je ve výborném stavu a všechny Vás zveme 

si jeho kvalitu a naše nové produkty vyzkoušet.GOLF CLUB PRAHA, Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5, tel.: +420 257 216 584, 
GPS: 50° 03’ 43” N, 14° 20’ 19” E, e-mail: gcp@gcp.cz,      www.gcp.cz

FIVE STAR GOLF ACADEMY V GOLF CLUBU PRAHA

PRODENT DAY
svěžest a zářivý
úsměv po celý den

Zajistí dlouhodobě
svěží pocit v ústech
a dá vašim zubům
přirozeně bílou
barvu. Účinně
zabraňuje působení
vnějších vlivů
na zubní povrch. 
Nastartujte svůj
den s Prodent Day.

PRODENT 
NIGHT
jedinečná noční
péče o vaše zuby

Neutralizuje 
prostředí 
ve vašich ústech
a díky fl uoridu
posiluje zubní 
sklovinu. 
Usínejte
s příjemným
pocitem v ústech.

Spolu s Lubomírem Savovem, ředitelem turnaje, 

předával ceny Antonín Panenka.





Tváře DC

Pro mě je důležitá hlavně komunikace s lidmi

Proč a kdy jste se rozhodla nastoupit do
Diners Clubu?
Původně jsem měla vycestovat do zahraničí, ale 
kvůli zdravotním komplikacím jsem musela zůstat 
v Čechách, takže jsem začala hledat novou práci. 
Diners Club jsem znala díky své práci na recepci 
hotelu, o kartách jsem něco věděla a viděla jsem,
že zákaznická základna je velmi široká. Pracovní
náplň mi připadala zajímavá, a tak jsem se rozhodla,
že to zkusím.

Baví vás práce na zákaznické lince?
Hledala jsem práci, kde bych mohla komunikovat 
s lidmi, takže tenhle typ práce mi přesně vyhovuje, 
i když je to samozřejmě změna oproti práci v ho-
telu, kde máte klienta vždycky přímo před sebou. 
Tady většinou s klienty komunikujeme po telefonu, 
ale jsou i tací, kteří za námi chodí osobně, takže
ani ten přímý kontakt mi nechybí.

Práce na zákaznické lince je určitě časově
náročná a vyčerpávající. Jak to zvládáte?
Je pravda, že někdy se to dá zvládnout jen velmi 
obtížně. Dotazů je hodně a musíme být hodně 
rychlí, abychom zvládli vyřídit všechny požadavky 
klientů k jejich maximální spokojenosti. Na druhou
stranu v té rychlosti si člověk ani tu psychickou 
zátěž neuvědomuje, protože všechno směřuje 
k tomu, aby pomohl klientovi a vyřešil jeho situaci
a jakmile něco dořeší, zabývá se hned dalším pří-
padem.

Setkáváte se i s pozitivními ohlasy?
Ale samozřejmě. Musím říct, že nás velmi těší, 
když klienti oceňují kvalitu našeho servisu a děkují 
za pomoc, kterou jim poskytujeme. 

Co na své práci považujete za nejobtížnější?
Komunikace po telefonu je stručnější než ta přímá 
při osobním kontaktu a všechno závisí na rychlosti
a na vyřešení konkrétního problému. Důležitá 
je spolupráce s technickými systémy, na kterých 
všechno závisí. Pro mě osobně byla alespoň zpo-
čátku orientace v těchto systémech docela nároč-
ná, ale myslím, že teď už to jde.

Máte čas také na své záliby a nějakou relaxaci?
Tím, že pracujeme na směny, tak se to dá zvlád-
nout a zbývá mi i čas na další aktivity. Relaxuji
hlavně sportem. Dříve jsem závodně plavala
a teď se k plavání zase vracím. Snažím se dostat do
bazénu alespoň dvakrát týdně.

Děkujeme za rozhovor. 

Katarína Hanová je novou posilou zákaznického servisu Diners Club. Jako bývalá recepční jednoho 
z pražských hotelů byla vždy zvyklá komunikovat se zákazníky, i když spíše osobně než po telefonu. 
Ptali jsme se, jak se jí líbí nová práce a jak se k ní vlastně dostala. 
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