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Vážení klienti,

na přelomu loňského a letošního 
roku se všude vyrojila celá řada ana-
lytických textů, které rozebíraly 

vstup do dalšího 
„osudového“ os-
mičkového roku. 
Ať už na numero-
logii věříte či ne, 
určitě se mnou 
budete souhlasit, 
že vždycky se dají 
najít významné 
události, v kaž-

dém konkrétním datu či letopočtu.
Vlastně i proto se učí dějepis, díky 
historickým událostem připsaným ke 
konkrétním datům. 

nadcházející rok 2008 je z tohoto 
pohledu významný pro naši společ-
nost Diners Club Czech. Vznikla totiž 
před deseti roky v roce 1998. A před 
40 roky, v roce 1968, byla na území 
tehdejšího Československa provede- 
na úplně první kartová transakce. po-
chopitelně, že kartou Diners Club! 
Bylo to v říjnu v provozovně Čedoku 
a byl to cizinec, protože tehdy ještě 
nikdo v naší zemi svou platební kartu 
mít nesměl...

Jak se to zdá dnes absurdní. A jak by 
se asi zdálo tehdy absurdní, a to je ješ-
tě slabý výraz, kdyby někdo jen tvrdil, 
že se prostě na Silvestra sebere, odje-
de si bez pasu na oslavu nového roku 
vlakem třeba do Vídně a v kapse nebu-
de mít ani euro. Věřte mi, jsem velmi 
ráda, že ve světě takových „absurdit“ 
můžeme žít.

eva kárníková: 
nabídneme kreditní karty
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Akceptace karet Diners Club vzrostla v posledních 10 letech o 240% (v milionech)

Jak hodnotíte z pozice generální ředitelky spo-
lečnosti Diners Club Czech uplynulý rok 2007?
Považuji ho za úspěšný. Podařilo se nám zvýšit obrat 
o 25 %, úspěch slavil díky zavedení elektronického 
mýta náš produkt Road Account, stále se nám daří 
zvyšovat počet nových obchodníků a zaplňovat tak 
naše poslední nekartová bílá místa na trhu.

Když se oprostíme od měřítek České republiky 
a požádáme Vás o globální pohled, co prozra-
díte?
Kartovému businessu se daří celosvětově a stále 
razantněji tlačí na hotovostní transakce. Proto ani 
pozice karet Diners Club není výjimkou. Tím, že jde  

o produkt, který není určen masové klientele, ne-
jsou růstové ukazatele tak dynamické, ale v kaž-
dém případě jsou potěšující.  Z evropského po-
hledu se pak daří především v oblasti korporátní 
klientely. V zisku a růstu se pohybují vedle nás  
i všechny sesterské společnosti našeho holdingu 
DC – Polsko, Slovensko a samozřejmě i Rakousko.

Čeká Vás oslava desátého výročí společnosti 
Diners Club Czech, jak ji plánujete?
Připravili jsme pro naše držitele soutěž o velmi 
zajímavou cenu. Podařilo se nám vypátrat legen-
dární newyorskou restauraci, kde v roce 1950 
neměl Franc McNamara na útratu dost hotovosti,  
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Naše produkty

Mercury’s exclusive card

Systém MERCURY‘s je speciální marketingový pro-
jekt významných  společností (např. Lamborghini, 
Bang & Olufsen, Moser, Hodinářství a zlatnictví 
M. Dušák, Bugsy’s bar a dalších) nabízejících svým 
klientům exkluzivní zboží a služby. Diners Club – 
Mercury’s exclusive card jsou určené VIP zákazní-
kům těchto společností a umožňují jim využívat 
jak všechny benefity standardních karet Diners 
Club, tak další exkluzivní výhody a služby posky-
tované členskými společnosti projektu Mercury´s. 
O vydání karty nelze požádat a jedinou možnos-
tí, jak kartu Mercury’s získat, je nominace někte-
rým partnerem projektu Mercury´s. Proto se jedná  

o vysoce prestižní osobní kartu vyjadřující exkluzi-
vitu vztahu mezi poskytovatelem karty a skuteč-
ným VIP zákazníkem.

Diners Club – Mercury’s exclusive card je „vstu-
penkou za zavřené dveře“ – začleňuje držitele do 
systému, který nadstandardním způsobem pokrývá 
kompletní life-stylové potřeby od drobných služeb 
(sběrná služba čistírny, dodávky potravin a delika-
tes do domu, atd.) přes zajištění ostrahy či nabídku 
nejlepších restaurací až po zcela mimořádné luxusní 
služby a produkty (pronájem soukromých letadel, 
luxusní nábytek auta či šperky a podobně).

Držitelé karet Mercury’s budou mít mezi dalšími 
výhodami například možnost účastnit se pres-
tižních společenských a sportovních akcí. Kromě 
toho bude s kartami Mercury’s spojena garance 
nadstandardního zákaznického servisu u partner-
ských společností Mercury’s zahrnující například 
osobní péči majitele či zástupců vysokého mana-
gementu. 

Zákaznický servis bude držitelům poskytován na 
speciální telefonické lince prostřednictví call centra 
Mercury’s a stejně tak bude dostupný v on-line ver-
zi na internetových stránkách www.mercurys.cz. 

V lednu zahájil Diners Club Czech vydávání unikátních platebních karet 
s názvem Diners Club – Mercury’s exclusive card.

Slavíme dvě významná výročí
V letošním roce slaví Diners Club Czech 
své desáté výročí a zároveň 40 let od za- 
hájení akceptace platebních karet na 
území bývalého Československa. Toto vý- 
ročí je o to významnější, že první akcep-
tovanou kartou byla právě karta Diners 
Club, která také byla použita k první 
kartové transakci u nás. Československo 
se díky tomu stalo první zemí východního bloku, kde byla použita platební 
karta. 

U příležitosti těchto dvou významných událostí pro vás v průběhu celého roku 
budeme připravovat různé soutěže, akce a speciální nabídky. První z nich je 
celoroční soutěž, kterou vyhlašujeme již v tomto čísle DC Infa. O dalších vás 
budeme včas informovat prostřednictvím našeho bulletinu, nového elektro-
nického zpravodaje a internetových stránek. 

Doufáme, že nám i v budoucnu zachováte svou přízeň a karty Diners Club 
pro vás budou vždy symbolem spolehlivého společníka doma i v zahraničí.

Hrajeme o výlet do new yorku
V minulém čísle našeho bulletinu jsme slíbili vyhlášení nové celo-
roční soutěže pro držitele karet Diners Club a tento slib nyní plní-
me. Vzhledem k tomu, že v letošním roce slaví Diners Club Czech 
desáté výročí, měla by i letošní soutěž být něčím výjimečná. 

Rodným městem karet Diners Club je New York, kde žil v 50. letech 
minulého století zakladatel Diners Clubu Frank McNamara. Proto jsme 
se rozhodli, že cenou pro vítěze naší letošní soutěže bude právě výlet do 
New Yorku, a to na prodloužený víkend a se zajímavým programem.

Soutěž je určená všem držitelům karet Diners Club, kromě držitelů Diners 
Club Lodged Account a Diners Club Road Account. Držitelé firemních 
karet se do této soutěže zapojit ne-
mohou. Vítězové celoroční soutěže 
budou dva – jednak držitel, který 
uskuteční největší počet transakcí 
svou kartou, a jednak držitel, který 
za rok 2008 dosáhne na své kartě 
největšího obratu.

večeři. Ani já nebudu mít hotovost, ale svou kartu 
Diners Club, ať pozná, kde přišla na svět.

Nyní jste potěšila všechny soutěživé klienty, 
co nabídnete těm ostatním?
Klíčovým produktem pro letošní rok bude kreditní 
karta. V případě stávajících klientů to znamená, 
že u své karty budou mít možnost využít nejen 
bezúročné období se splatností 25. den následu-
jícího měsíce, ale budou mít k dispozici i čerpání 
revolvingového úvěru a jeho postupné splácení. 
Chceme se také zaměřit na rozšiřování služeb pro 
držitele Diners Club Road Account a stejně jako 
v minulých letech bude i letos mezi naše hlavní 
priority patřit rozšiřování sítě obchodníků, kteří 
akceptují karty Diners Club.

V editorialu jste zmínila osudovost „osmičko-
vého“ roku. Můžete naznačit svá očekávání 
od roku 2008?
Nečekám ani od tohoto roku nic převratného. Ve-
liká očekávání totiž často přinášejí ještě větší zkla-
mání. Přeji si, aby to byl úplně obyčejný rok, bez 
velkých zvratů a výkyvů – v podnikání i v osobním 
životě. Někdy se jistě bude dařit méně, jindy zase 
víc. Já budu spokojená, když celkový dojem pak 
bude příznivý. Může se to zdát málo, ale není.

Děkujeme za rozhovor.

Major Airlines

Major hotel & motel chains

Major car rentals

Restaurants

Gasoline/petrol stations

ATM locations

100%

100%

100%

1,800,000+

760,000+

1,100,000+

Akceptace v jednotlivých typech obchodních míst

a zrodila se první karta světa. A já se již dnes tě-
ším, až výherce pozvu ve Spojených státech na 
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I nformujeme

Tváře DC

Pro držitele

Diners Club Road Account v komerční bance

Diners Club Road Account je charge karta určená 
k úhradám mýtného v České republice a Rakousku. 
Nabízí efektivní způsob placení mýtného s odlože-
nou splatností transakcí až o 48 dní. Vedení Diners 
Club Road Account stojí pouze 45 korun měsíčně  
a držiteli již nejsou účtovány žádné další poplatky 
ani nejsou požadovány jakékoliv finanční zálohy.
 
Poplatky za mýto jsou uhrazeny jedinou platbou 
zpětně za celý uplynulý měsíc, přičemž karta je 

použitelná pro všechna vozidla společnosti. Díky 
přehledným údajům o jednotlivých platbách ne-
vznikají žádné nejasnosti a lze snadno provádět 
kontrolu vynaložených nákladů. Karta je zabezpe-
čena proti zneužití a je možno ji použít pouze pro 
úhradu mýtného.

Během letošního roku by měly být všem držitelům 
zpřístupněny nové dodatkové služby jako napří-
klad možnost vrácení DPH za mýtné v Rakousku 

nebo úhrada lístků na trajekty. V současné době 
probíhají také přípravy na rozšíření použitelnosti 
Diners Club Road Account i k úhradám mýtného 
v dalších evropských zemích. 

Číslo účtu se nemění
Jak jsme již avizovali v prosincovém čísle našeho bulletinu, došlo 
v listopadu k fúzi HVB Czech Republic a Živnostenské banky, které nadále 
vystupují pod novým názvem UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Kód účtů vedených u bývalé HVB banky zůstává nadále 2700 a tedy 
i číslo účtu společnosti Diners Club zůstává stejné: 3849018/2700. Pro 
klienty Diners Clubu, kteří mají na svém účtu zřízené inkaso ve prospěch 
společnosti Diners Club Czech se nic nemění. Pro zřízení inkasa je třeba 
vyplnit formulář, který naleznete na stránkách www.dinersclub.cz v sekci 
Ke stažení/Formuláře/Formuláře k doplňkovým službám. Vyplněný formulář 
nechte potvrdit ve vaší bance a doručte na adresu společnosti Diners Club. 
Všechny úhrady pak budou prováděny automaticky ke dni splatnosti 
vyúčtování.

nový elektronický zpravodaj
Pro držitele karet Diners Club bude nyní pravidelně kromě DC Infa 
vycházet každý měsíc také elektronický zpravodaj DC News. 

DC News bude vycházet každý měsíc a bude obsahovat nejdůležitější zprávy, 
stejně jako DC Info, navíc však bude přinášet přehled informací, které se do 
tištěného bulletinu nevejdou. Obnovíme a rozšíříme v něm například rubriku 
o nových obchodních místech, kde byste nyní měli nalézt nejen loga velkých 
obchodních sítí, ale i názvy a adresy řady středních a menších obchodníků 
ze všech koutů republiky, kteří pravidelně rozšiřují obchodní síť akceptující 
karty Diners Club. Zároveň bude newsletter sloužit k upozornění na splatnost 
vyúčtování i uveřejnění nového čísla DC Infa na internetových stránkách. 
V neposlední řadě by měl obsahovat řadu dobrých tipů a novinek, ať už pří-
mo od společnosti Diners Club nebo od jednotlivých obchodníků.

Zpravodaj bude distribuován elektronicky na e-mail zadaný při registraci 
na stránkách www.dinersclub.cz. Zaregistrujte se k jeho odběru pomocí 
jednoduchého formuláře a nechte si zaslat první číslo DC News, které je 
v distribuci od 20. ledna.

Ráda pracuji s lidmi

Jak jste se dostala k práci v obchodním od-
dělení?
V podstatě náhodou. Jedenáct let jsem pracova-
la pro společnost zabývající se zpracováním ka-
retních transakcí pro banky a finanční instituce. 
Diners Club byl jedním z klientů, se kterými jsme 
úzce spolupracovali. Když přišla zajímavá nabíd-
ka, uvědomila jsem si, že bych změnu uvítala  
a rozhodla jsem se ji tedy přijmout.

Co vás na nové práci nejvíce baví?
Je to především komunikace a práce s klienty. 
Mým hlavním úkolem je starat se o zhruba 20 nej-
důležitějších firemních zákazníků , kteří se na mne 
mohou obracet s dotazy či požadavky týkajícími 

se například změn nastavení účtu, pojištění a po-
dobně. Zatím jsem však neměla mnoho příležitostí  
se s klienty seznámit osobně, ale předpokládám, 
že se mi v nejbližší době podaří sejít se všemi, 
které jsem dostala na starosti.

Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Největší část svého volného času trávím samo-
zřejmě s rodinou. Mám dva syny, kteří hrají fot-
bal, takže je doprovázím na tréninky a zápasy. 
Moc času mi tedy nezbývá, ale když už si chvilič-
ku vyšetřím, tak si ráda chodím zacvičit aerobic, 
jezdím na kolečkových bruslích nebo na kole. 
Jsem spíše sportovní typ a tak dávám přednost 
aktivní relaxaci.

Marie Žárská se stala začátkem roku novou posilou pražské centrály společnosti Diners Club. Pracuje 
v oddělení prodeje jako Key Account Manager a svou novou pozici si velmi pochvaluje.

Od 1. prosince 2007 mohou zájemci o vydání Diners Club Road Account požádat přímo u svých bankov-
ních poradců na všech pobočkách Komerční banky.



Akceptace

Akceptace karet Diners Club ve Švýcarsku
Do minulého čísla DC Infa jsme zařadili první díl pravidelné rubriky přinášející informace převážně 
o evropských státech, které přijímají platební karty Diners Club. Dnes se v našem putování zaměříme na 
stát, který je známý svou vynikající čokoládou, děrovaným sýrem a kvalitními hodinkami. Jedná se také 
o jeden z nejbohatších států světa. Ano, řeč bude o Švýcarsku. Toto finanční centrum není členem EU 
a k OSN se připojilo až v roce 2002. Funguje jako neutrální stát, jež hraje důležitou humanitární roli ve 
světě a vystupuje jako prostředník mezi znepřátelenými stranami na poli mezinárodní politiky.

Společnost Diners Club vstoupila na švýcarský trh v roce 1957, tedy sedm let 
po vydání první platební karty na světě. Od října roku 2003 patří švýcarské 
zastoupení Diners Clubu ke společnosti Citigroup. V současné době se může 
pyšnit přibližně 40 tisíci držitelů karet a akceptací u více než 65 tisíc smluv-
ních partnerů. Celosvětově jsou přitom karty Diners Club přijímány na téměř 
13 milionech obchodních míst.

Ve Švýcarsku mohou držitelé karet Diners Club využívat dvou letišt-
ních salónků v Ženevě a v Curychu. Na mezinárodním letišti v Ženevě je 
to Business First Vlase Jet Aviation Lounge v terminálu B (7:00–20:30)  
a v Curychu Bellevue Lounge ve třetím patře terminálu E (6:00–22:00).

Stejně jako všude jinde ve světě, mohou i ve Švýcarsku vybírat držitelé karet 
Diners Club hotovost ze všech bankomatů označených logem Diners Club 
nebo Cirrus.

Ve Švýcarsku jsou karty Diners Club akceptovány u:
•  100 % pětihvězdičkových hotelů a 97 % čtyřhvězdičkových hotelů;
•  98 % restaurací oceněných průvodcem Michelin (Le Guide Michelin);
•  70 % čerpacích stanic.

Diners Club Switzerland se obzvláště soustředí na posílení akceptace u restau-
rací v klíčových obchodních městech, jako je Ženeva a Curych, a na upevnění 
pozice v oblasti čerpacích stanic.

Seznam nejvýznamnějších společností akceptujících karty Diners Club:

Restaurace
Diners Club je akceptován v 67 % z přibližně 15 tisíc restaurací ve Švýcarsku.

Půjčovny aut
Všechny významnější půjčovny aut akceptují karty Diners Club včetně Elitte 
Rent a Car v Ženevě, která nabízí k pronájmu luxusní vozy.

Letecké společnosti
99 % mezinárodních a domácích společností přijímá karty Diners Club.

Počet smluvních partnerů ve Švýcarsku dle sektoru

6 072

4 377

10 101

4 903

991
222

32 115

maloobchodní síť čerpací stanice ostatní

restaurace hotely půjčovny aut

letecke spol.

Mezinárodní hotelové sítě

Accor Mövenpick

Best Western Sheraton

Hilton Swiss Deluxe Hotels

Intercontinental Swiss International Hotels

Marriott

Maloobchody

Baťa Max Mara

Bernie’s Knihkupectví Orell Füssi

Květinářství Fleurope Vinný sklípek Riegger

Impo Parfumerien Zara

Čerpací stanice

Agip Esso

Avia Shell

BP

Diners Club Switzerland 
Seestrasse 25 
P.O. Box 2198 
8022 Zürich
Telefon: +41 (0)58 750 80 80 
www.dinersclub.ch



1950
Američan Frank McNamara večeří v luxusní re-
stauraci v New Yorku. Po předložení účtu zjišťu-
je, že nemůže zaplatit, protože si zapomněl pe-
něženku. Trapnou situaci zachraňuje manželka, 
bohatý muž je však rozhodnut, že podobnou 
situaci, navíc ve známé restauraci, nechce již ni-
kdy zažít. Se svým právním zástupcem Ralphem 
Schneiderem zakládá Frank McNamara Diners 
Club. První charge karta je nabídnuta 200 li-
dem, většina z nich jsou blízcí přátelé nebo 
známí. Čtrnáct newyorských restaurací souhlasí 
s akceptací karty. Obchody rostou tak rychle, 
že Diners Club musí měnit třikrát svoje prosto-
ry. Firma začíná ve 24. poschodí Empire State 
Building, expanduje na 32. poschodí a nakonec 
na 77. poschodí. Koncem roku vlastní kartu Di-
ners Club 20 000 lidí.

1951 
Roční poplatek Diners 
Club činí 3 USD. Kar-
ta je akceptována ve 
významných městech 
jako New York, Mia-
mi, Boston, Chicago, 

Los Angeles a San Francisco. Osm půjčoven aut sou-
hlasí s akceptací karty Diners Club. V lednu vlast-
ní kartu Diners Club 35 000 lidí,  v březnu eviduje 
Diners Club už 42 000 držitelů. V lednu akceptuje 
kartu Diners Club 285 podniků, v březnu jejich po-
čet narůstá na 330. Diners Club získává Dine & Sign 
a najímá jejího prezidenta Alfreda Bloomingdalea. 
Společnost dosahuje čistý zisk ve výši 60 000 USD. 
Ve Velké Británii je založená první franšíza pod ná-
zvem Diners Club Ltd.

1952
Roční poplatek za kartu Diners Club se zvyšuje na 
5 USD. Karta je akceptovaná v 400 restauracích, 
30 hotelích, 200 půjčovnách aut a u 5 květinářů. 
Frank McNamamra odchází z funkce prezidenta Di-
ners Club a stává se obchodním vedoucím stavební 
společnosti. Bloomingdale a Schneider zaplatí přes 
200 000 USD za McNamarovy podíly v Diners Club.

1953
Diners Club se stává první me-
zinárodně uznávanou platební 
kartou. Má pobočky v 17 měs-
tech včetně Londýna a Honolulu. 
V tomto roce už 3 000 podniků 
v Anglii, Kanadě, Mexiku, Puerto 
Ricu a na Hawaji a Kubě akceptu-
je kartu Diners Club. Společnost 
eviduje 60 000 držitelů karet 
a dosahuje čistý zisk ve výši 
82 000 USD.

1955
Akcie Diners Club jsou uvede-
ny na americkou burzu cenných 
papírů. Diners Club otevírá fran-
šízy v Brazílii a Austrálii. Mezi 
země, které znají kartu Diners 
Club, už patří Španělsko, Bel-

gie, Holandsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko, 
Finsko, Dánsko, Řecko, Norsko, Sýrie, Irsko, Wa-
les, Skotsko, Bermudy, Indie, Venezuela, Egypt, 
Dominikánská republika, Irák a časti severní Afri-
ky. Firma Hertz Corp. přijímá kartu Diners Club ve 
svých půjčovnách aut. Diners Club má 200 000 
držitelů karet.

1956
Diners Club vydává dárkové certifikáty pro svoje 
členy. Členové mohou darovat tyto certifikáty ne-
členům s tím, že mohou zatížit jejich kartu určitou 
částkou.

1957
Zakladatel společ- 
nosti Frank McNa- 
mara umírá ve 
věku 40 roků.

1958
Karta Diners Club 
je přijímaná far-
maceutickou fir-
mou Sun Ray, kte-
rá provozuje 165 
obchodů v USA 
a je třetí největ-
ší obchodní sítí 

v této oblasti. Poprvé si mohou zákazníci zakoupit 
léky pomocí platební karty.

1959
Více než 80 000 držitelů karet Diners Club přebý-
vá mimo USA. Zahraniční obchod společnosti je 
o 45 % větší, než v minulém roce. Club předsta-
vuje “divizi pro ženy“, která vystavuje osobní karty 
Diners Club manželkám současných držitelů karet 
Diners Club. V tomto období dosahuje podíl žen 
5 % všech držitelů karet Diners Club. V srpnu má 
Diners Club 1 milión klientů. Diners Club předsta-
vuje první program úrazového cestovního pojiště-
ní v oblasti platebních karet a jako první zavádí 
také systém garantované hotelové rezervace.

Histor ie DC

SIXT ČR získal dvě významná ocenění

Ze všech 86 států světa, kde SIXT působí, jsou každoročně vybrána ta nejú-
spěšnější a nejlepší zastoupení, kterým odborná porota uděluje celkem šest 
cen. Cenu za rok 2007 získala právě česká pobočka, a to hned ve dvou zá-
sadních kategoriích – nejlepší leasingový partner a nejlepší autopůjčovna pro 
firmy. Česká republika se tak stala nejlepší SIXT zemí na světě.

„Obou ocenění si velmi vážíme a považujeme za obrovský úspěch, že se nám 
podařilo získat obě ceny najednou,“ říká Petr Kosmák, ředitel prodeje a marketin-
gu a dodává: „Tato mezinárodní ocenění jen dokazují důvěryhodnost některých 
ocenění, která SIXT ČR získal lokálně. Připomeňme například cenu „Skokan roku 
2004“, vyhodnocení dodavatelů firmy Vodafonu v konkurenci Oracle, HP a dal-
ších nebo TTG Award 2007 „za 2. nejlepší autopůjčovnu v České republice“.

Naš i par tneř i

Ocenění za nejlepší služby a péči o zákaz-

níka autopůjčovny, za rozvoj obchodních 

aktivit s korporátní klientelou, za plnění 

očekávání korporátních zákazníků.

Historie karet Diners Club v datech
Diners Club Czech letos slaví desáté výročí, a proto jsme se při této příležitosti rozhodli zveřejnit 
seriál o historii karet Diners Club. Tentokrát se ocitneme v 50. letech, kdy karta Diners Clubu vznikla 
a jako první platební karta na světě si získala mimořádnou pozornost.

Cena za nejlepší služby zákazníkům 

za roli „zákazníkův partner“ a za im-

plementaci mezinárodních standardů 

SIXT.

Autopůjčovna SIXT ČR, která je dlouholetým 
partnerem Diners Clubu, získala závěrem roku 
2007 dvě velmi důležitá ocenění. 
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