
Společnost Peťura stavebniny, 
s.r.o., jako nevelká firma nere-
alizuje obnovu vozového par-

ku podle dlouhodobého plánu. Slo-
žení firemní techniky zahrnuje 
několik skupin se specifickým za-
měřením s různou mírou intenzity 
využívání. Jsou to těžká nákladní 
vozidla, referentská a manažerská 

vozidla, vysokozdvižné vozíky, stro-
je pro zemní práce i lehčí rozvozo-
vá vozidla do 3,5 tuny celkové 
hmotnosti. Většina se z hlediska 
stáří nyní pohybuje v mezidobí 
a obnova není v letošním roce na 
pořadu dne s výjimkou 1 ks vysoko-
zdvižného vozíku. Výběr technic-
kých vlastností, druhu pohonu i vy-

bavení proběhl na základě dlouho-
dobé zkušenosti s již používanou 
značkou v návaznosti na vykomuni-
kované požadavky pracovníků na 
konfiguraci a vybavení, kteří s vozí-
ky denně pracují. Je to vždy to nej-
důležitější při obnově kteréhokoliv 
vozidla a techniky, co majitel spo-
lečnosti ctí, aby technika co nejvíce 
splňovala účel, pro který byla poří-
zena. Samozřejmostí je i obchodní 
část, kde se velmi často uchylujeme 
k dlouhodobě ověřeným obchod-
ním vztahům, které přinášejí rov-
něž výhody v pořizovací ceně nebo 
jiné benefity, případně akce, jako 
právě v tomto případě. Konečné 
rozhodnutí investiční akce je doho-
da jednatelů společnosti.

Vladislav Malík 
provozní technik 
Peťura stavebniny, s.r.o.  
Nymburk
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V úplných počátcích byla při 
výběru nových vozidel jed-
ním z rozhodujících faktorů 

cena. Později, když jsme se rozhodli 
zúžit počet automobilových značek 
na dvě, se přidala šíře modelových 
řad námi preferované značky, hus-
tota servisní sítě vybraného dealera 
a samozřejmě celkové náklady na 
provoz nakupovaných vozidel. Bě-
hem několika let jsme získali mno-
ho zkušeností, takže do popředí 
vstoupil i faktor poprodejních slu-
žeb a osobních vztahů. Na velikost 
servisní sítě jako faktor při výběru 
jsme postupně rezignovali, protože 
po dlouhodobých zkušenostech 

jsme zjistili, že větší sítě si často ne-
dokážou ohlídat stejnou kvalitu po-
skytovaných servisních služeb ve 
všech svých provozovnách, takže 
raději vozidlo přistavíme na servis 
nebo opravu do provozovny, se kte-
rou máme dobré zkušenosti, i když 
je značně vzdálena od místa provo-
zování vozidla. 
V dnešní době při výběru preferu-
jeme naše dlouhodobé partnery 
z řad prodejců a servisních míst, 
protože víme, že se na ně můžeme 
spolehnout. Jediné, co by mohlo 
rozhodnout o změně, by byla ne-
dostupnost námi požadované ka-
tegorie vozidla u upřednostňova-

né automobilové značky. Tento 
rok k tomu již několikrát nebylo da-
leko, ale vzhledem k nadstandard-
ním vztahům se vždy povedlo náš 
požadavek uspokojit. V otázce roz-
hodovacího procesu při výběru 
konkrétního vozidla je prvním kro-
kem stanovení, pro koho bude vo-
zidlo určeno (manažerská pozice, 
obchodní zástupce atd.). Poté, co 
zvolíme vhodný typ vozidla z port-
folia našich dodavatelů, vybereme 
ve většině případů jako prodejce 
a následného servisního partnera 
toho, který bude nejblíže předpo-
kládanému provozu konkrétního 
automobilu.

Ing. Pavel Bartoš 
Project/Fleet manager 
International Pharmaceutical 
Corporation, a.s. 
Hradec Králové

Výběr automobilů se řídí politi-
kou pro jednotlivé úrovně 
(pozice). Největší volnost je 

pro kategorii top managementu, kde 
je limitní měsíční náklad na operativ-
ní leasing. U nižších pozic je kategorie 
a značka vozidla dána a řidič může za-
měňovat drobnější prvky výbavy tak, 
aby nepřekročil stanovenou hodnotu 
měsíční splátky. Poslední dobou je 
rozhodují i schopnost dodat vůz v ro-
zumném čase a za domluvenou ce-
nu. To je dnes asi největší problém, 
aby domluvená cena platila i v době 
dodání vozidla. Navíc dochází k výra-

znému omezování volitelné výbavy 
vozidel v konfigurátorech jednotli-
vých automobilek. Vlastní schvalova-

cí proces při nákupu se řídí interní 
směrnicí a poslední slovo má vždy 
generální ředitel firmy.

Ing. Miloš Mrva 
finanční ředitel 
TOKOZ a.s. 
Žďár nad Sázavou 



Při výběru automobilů pro fi-
remní flotilu Albert se snaží-
me vždy najít průsečík mezi 

kvalitou, bezpečností a cenově do-
stupnými vozidly tím, že financová-
ní máme posledních patnáct let 
přes operativní leasing. Do rozhodo-

vání pak stále více vstupuje faktor 
udržitelnosti, který bude výběr aut 
v budoucnu ovlivňovat stále silněji. 
Mezi jedno z hlavních kritérií pak ne-
patří nákupní cena vozidla, ale po-

měr nákupu a prodeje po dobu le-
asingu 2–4 roky starého vozidla 
a současně cena servisních prací. 
Z toho se pak vypočítává hlavní část 
splátky pro leasingovou společnost. 
Díváme se současně i na možnosti 
např. servisování vozidel, zda doká-

žeme pokrýt celou ČR. Nesmíme ale 
zapomenout ani na velikost či repre-
zentativnost vozidla. Zaměstnanci 
totiž využívají vozidla i pro soukro-
mé účely. Je to jeden z významných 

benefitů, které jako zaměstnavatel 
poskytujeme. Současně máme na-
stavené standardy výbavy, které ale 
vzhledem k současným trendům 
splňuje převážná většina značek aut. 
Elektromobilita a udržitelnost je vel-
kým tématem a v našich garážích na 

centrále společnosti jsme připravili 
celou jednu řadu parkovacích stání 
s možností dobíjení. Z alternativních 
pohonů nepoužíváme pouze CNG 
vozidla, ale také jsme zařadili desít-
ky vozidel s plug-in hybridním 
a mild-hybridním motorem. Pří vý-
běru značky se musíme koukat na 
nové příležitosti a možnosti, kam se 
trh ubírá, zároveň jaké má zkušenos-
ti daná značka a jaké portfolio s tě-
mito motory nabízí. Vždy se snaží-
me vybrat vozidla pro celý náš 
vozový park od jedné značky. Je pro 
nás tedy důležité, abychom dokázali 
do tří kategorií (typů) vozidel, která 
zaměstnancům dle pracovního zařa-
zení poskytujeme, nominovat správ-
né zástupce od dané značky, které 
budou splňovat námi uvedené po-
žadavky. V posledních letech je po-
třeba zmínit ještě důležitý faktor, 
a to jsou dodací lhůty nových vozi-
del, kde se za poslední dva roky hod-
ně událo a změnilo a dodací lhůty se 
výrazně prodloužily.

SKLADEM

40.000 ks
PNEU

www.PneuCR.cz
• objednání zboží v e-shopu nebo telefonicky
• registrace na www.pneucr.cz

Pneumatiky všech značek skladem s osobním odběrem ihned.

VELKOOBCHOD
PNEU

PRAHA 10 – STRAŠNICE

KONTAKTY:

www.pneucr.cz
velkoobchod@pneucr.cz

720 981 661
702 017 968
602 710 978

Kamil Navrátil 
Facility Services Manager 
Albert Česká republika s.r.o. 
Praha
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Ve firmě Magrix, s.r.o., ovlivňuje 
výběr nových firemních vozi-
del několik ukazatelů. V první 

řadě je to volba značky s přihlédnu-
tím k tomu, zda je vozidlo určeno pro 
majitele firmy, prodejce nebo pro ser-
visní mechaniky. Při výběru značky se 
vždy rozhodujeme dle minulé zkuše-
nosti s podobným vozidlem, kvalitou 
servisu a samozřejmě velkou váhu 
má i cena. Pro rozhodování ale oslo-

vujeme v dané kategorii i ostatní 
značky, nejen značku již používanou. 
V tomto prvním kole oslovuji poten-
cionální dodavatele jako jednatel 
a spoluvlastník osobně. Po zpracová-
ní došlých nabídek navrhnu kolegům 
variantu, která se mi zdá nejvýhodněj-
ší. Jelikož nevyužíváme operativní le-
asing, návrh je včetně způsobu finan-
cování jednotlivých automobilů. Ten 
se v průběhu času liší dle nabídek na-

šeho finančního ústavu, nebo nabíd-
ky dodavatele vozidel. Snažíme se ne-
rozšiřovat náš vozový park o více zna-
ček automobilů, nevidím v tom 
nějakou výhodu. U osobních automo-
bilů prozatím preferujeme jednu 
značku, u užitkových automobilů dvě. 
Samozřejmě v dalším rozhodování 
bude hrát roli i situace v automobilo-
vém průmyslu, která je složitá a pro 
nás nepřehledná.

Ing. Zdeněk Kotík 
jednatel 
Magrix, s.r.o. 
Dubenec

Bc. Tomáš Horyna, MBA 
projektový ředitel 
ARMEX ENERGY a.s. 
Děčín

V aktuální době bylo nutné 
některá již zaběhnutá krité-
ria přehodnotit. Termín do-

dání začíná být i jedním z důleži-
tých kritérií. Poměrně rychlé 
rozhodnutí padlo ohledně zařaze-
ní dalších značek do vozového par-
ku, stejně jako využívání operativ-
ního leasingu, kterému jsme se 
spíše vyhýbali. V zásadě je rozho-
dovací proces prostý – vznikne po-
žadavek, který víceméně vyvolá ak-
tuální potřeba nebo dnes spíše 
neuspokojivá situace v oblasti do-

dávky vozů. Následně záležitost 
projednám s finančním ředitelem 
celé skupiny. Více než kdy jindy je 
to nyní o selském rozumu – koli-
krát jsme nuceni vybírat nejméně 
nevhodné řešení namísto toho, 
abychom volili to nejlepší z nejlep-
ších. 
Co hodnotím velmi negativně, to 
je postoj automobilek právě k vý-
robním termínům. Zatím neznám 
žádnou, která by dávala alespoň 
nějakou garanci. Dokonce není ani 
možné ověřit předběžný termín 

dodání, jak tomu bylo v minulosti. 
Veškeré informace vycházejí 
pouze ze zkušeností daného pro-
dejce, který mnohdy sám nevidí 
ani ten předpokládaný termín. Vo-
zidlo objednané před více než ro-
kem stále nemáme a ani nevíme, 
kdy dorazí. Přitom to současné má 
najeto již čtvrt milionu kilometrů...

V naší společnosti neprobíhá 
nějaký pravidelný výběr 
automobilů pro firemní flo-

tilu. Máme již dlouhodobě nasta-
venu car policy na domácí značku, 
případně pro top management na 
koncernové vozy. Díky podpoře 
vedení se daří tuto car policy do-
držovat, i když občas je požadavek 
zaměstnance na auto mimo stan-
dardy. Sjednocená značka a urče-
né modely pro jednotlivé pozice 
zaměstnanců dávají možnost efek-
tivně pracovat s vozovým parkem. 

V případě aktualizace modelu ne-
bo uvedení nového modelu na trh 
jej zařazujeme do flotily po projed-
nání a schválení představenstvem 
společnosti. Stejný postup schvále-
ní od představenstva je při objed-
návání vozidel pro top manage-
ment. 
V současné době by nejvíce po-
mohlo včasné dodání aut od vý-
robce. V této souvislosti jsme si ne-
chali zpracovat nabídku na vůz jiné 
značky, která deklaruje dřívější do-
dání. Kalkulace nájmu na OL ale ne-

byla pro nás zajímavá natolik, aby-
chom měnili osvědčené a zaběh-
nuté standardy vozidel.

Jiří Linder 
správce autoparku 
Seznam.cz 
Praha
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Petr Kouba 
vedoucí dopravy, zástupce 
v oblasti BOZP a PO 
Pekařství a cukrářství  
Sázava s.r.o. 
Lanškroun

V dnešní době je největším ovlivňujícím faktorem 
při nákupu vozidel kalkulace provozních nákladů 
spolu s těžko ovlivnitelným faktorem dostupnosti 

nových vozidel. 
Neustále sledujeme vývoj cen pohonných hmot a vyhod-
nocujeme jejich dopad do nákladů, což nám ukazuje 
směr, kterým se budeme v následujících letech ubírat. 
Tyto výsledky následně konzultujeme s našimi dodava-

teli nových vozidel, kteří nám doporučují typy vozidel 
v závislosti na vývoji výroby s dlouhodobým výhledem. 
Více rozhodujícím faktorem se tak stává termín dodání.

Matěj Sommerschuh 
European Fleet Coordinator 
Flexfill s.r.o.  
+ NCH Distribution, s.r.o. 
Lovosice

Ondřej Pastrňák 
Senior office manager 
RED BULL Česká  
republika s.r.o. 
Praha

Výběr firemních vozidel je na-
staven ve spolupráci s mateř-
skou společností, a to tak, 

aby bylo zcela jasné a prokazatelné, 
k jaké pracovní pozici patří služební 
vozidlo (značka, typ, výše budgetu 
na vozidlo).

Fleet policy je určená hodno-
tou splátek, které jsou různé 
pro jednotlivé skupiny řidi-

čů (bandy). V některých zemích za-
vádíme také výběr při zohlednění 
daňových aspektů (povětšinou 
zvýhodňující pohony příznivější 
k životního prostředí) a celkových 
nákladů na provoz. V současné do-
bě je však výběr vozidel do velké 
míry ovlivněn jejich dostupností. 
Trh se tak dostal pod diktát nabíd-
ky. Je tedy potřeba mít flexibilnější 
systém pro výběr vozidel, který ne-

ní fixován jen na jednoho výrob-
ce/typ. Mít nástroj pro vyhodnoce-
ní podmínek leasingu, tak aby se 
jednotlivé nabídky daly efektivně 
porovnat. Standardem prakticky ve 
všech zemích Evropy je prodlužo-
vání leasingů vozidel z důvodu ne-
dostatku nových vozů na trhu.  
Vzhledem k tomu, že naše společ-
nost působí v několika zemích Ev-
ropy, je první vyhodnocení prová-
děno lokálním koordinátorem ve 
spolupráci se mnou. Žádost o nové 
vozidlo je zpracována formou do-

kumentu, který obsahuje hlavní da-
ta – specifikaci vozidla, řidiče, para-
metry navrhované smlouvy a nákla-
dy. Tento dokument je následně 
schvalován na několika úrovních. 
Poté, co dojde ke schválení všemi 
osobami v tomto řetězci, dochází 
k objednání vozu.
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Luboš Mareček 
oddělení kvality  
a vozového parku 
Compag Mladá Boleslav s.r.o. 
Mladá Boleslav

Co se týče výběru firemních 
automobilů, tak je tato prob-
lematika v naší organizaci po-

někud složitější. V podstatě veškeré 
nákupy většího rozsahu podléhají in-
terní směrnicí nastavenému schvalo-
vacímu procesu, přičemž ÚHÚL jako 
veřejný zadavatel musí respektovat 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v soula-

du se kterým musí být veřejné fi-
nanční prostředky vynakládány hos-
podárně, efektivně a účelně, při-
čemž ve smyslu § 2 tohoto zákona 
se hospodárností rozumí použití ve-
řejných prostředků k zajištění stano-
vených úkolů s co nejnižším vynalo-
žením těchto prostředků, a to při 
dodržení odpovídající kvality plně-
ných úkolů; efektivností se rozumí 
použití veřejných prostředků, kte-
rým se dosáhne nejvýše možného 
rozsahu, kvality a přínosu plněných 
úkolů ve srovnání s objemem pro-
středků vynaložených na jejich pl-
nění; účelností se rozumí použití ve-
řejných prostředků, které zajistí 
optimální míru dosažení cílů při pl-
nění stanovených úkolů. Při nákupu 

vozidel v podstatě vždy přistupuje-
me k otevřenému výběrovému říze-
ní. Asi nejdůležitějším aspektem 

v rámci úspěšného vypsání VZ v této 
kategorii je detailní specifikace poža-
dovaných parametrů poptávaných 
vozidel. Nicméně v minulosti se nám 
bohužel již stalo, že jsme ve finálním 
výběru museli rozhodnout pouze na 
základě nabídkové ceny, i když neby-
la zcela naplněna některá námi po-
žadovaná kritéria. Minimálně v tom-
to aspektu by bylo určitě záhodno 
předmětný Zákon o zadávání VZ ješ-
tě upravit. Je třeba také na závěr kon-
statovat, že role výrobců, potažmo 
prodejců automobilů je v současné 
turbulentní době paradoxně o tom, 
nabídku do VZ vůbec podat.

Tomáš Janák 
vedoucí oddělení vnitřní 
správy 
Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad 
Labem (organizační složka 
státu) 
Brandýs nad Labem

Při výběru osobních firemních 
automobilů posuzujeme ce-
nu, praktičnost, bezpečnost 

a značku. Nejdůležitějším kritériem 
při výběru značky vozu do firemní 
flotily je pro nás spolehlivost, do-
stupnost a pokrytí servisní sítě 
a hlavně i výše splátky. Důležitá je 
také spotřeba vozidla, kde, pokud 
to jde, se snažíme využít vozidel 
s dieselovým palivem vzhledem 
k vlastní čerpací stanici v areálu spo-
lečnosti. Požadujeme full service, te-
dy kompletní zajištění provozu 
a servisu po celou dobu OL nebo 
nájmu včetně dálniční známky, po-
vinného ručení a spoluúčasti při po-
jistných událostech. Při výběru ná-
kladních vozidel jsou kritéria 
obdobná. Hlavní je spolehlivost 
značky. Financování probíhá for-

mou leasingu nebo finanční půjčky. 
Po výběru značky porovnáváme na-
bídky jednotlivých prodejců a ná-
sledně i společností, které nám po-
mohou s financováním. V současné 
době vzhledem k okolnostem, do-
dávkám ND i jednotlivých kompo-

nentů k výrobě nebo opravě vozid-
la je důležitý i předběžný termín do-
dání. Bohužel doba je taková, že ten 
nemůže nikdo garantovat. Nyní, 
v polovině roku 2022, dostáváme 
první část vozidel objednaných 
před cca 14 měsíci.
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Rozhodovací proces při výbě-
ru firemních automobilů 
v rámci skupiny Bohemia 

Sekt ovlivňuje několik faktorů. 
Značky automobilů, o kterých uva-
žujeme, musí nabízet rozvinutou 
škálu vozidel pro široké portfolio 
uživatelů firemního fleetu. Ideální 
je samozřejmě značka, která ve 
svém portfoliu nabízí jak reprezen-
tativní vozidlo s odpovídající výba-
vou pro obchodního zástupce, tak 
i alternativu pro nejvyšší manage-
ment našich společností. Do výbě-
ru konkrétního automobilu zasahu-
jí finanční aspekty, které ovlivňují 

celkové náklady na financování vo-
zidel, jako jsou pořizovací cena, zů-
statková hodnota vozidla nebo ná-
klady na pravidelnou údržbu. 
S rostoucími úrokovými náklady 
vzniká obrovský tlak na financová-
ní nově pořizovaných vozidel. Sto-
jíme před velkou výzvou, jak v bu-
doucnu zabezpečit reprezentativní 
úroveň našeho fleetu a zároveň za-
jistit bezpečnost a motivaci k pro-
fesionálnímu pracovnímu výkonu 
našich zaměstnanců. Protože je na-
še společnost součástí německé ro-
dinné firmy, musíme při rozhodo-
vání zohledňovat holdingovou Car 

Policy a respektovat jak nepsaná 
pravidla stanovující mantinely ve 
výběru značky odpovídající naší 
Corporate Image, tak i zvýšený tlak 
a posun k udržitelnosti a společen-
ské odpovědnosti naší skupiny. Bu-
doucnost v rozhodování o nákupu 
vozidel bude souviset se změnou 
spotřebitelského chování a s nový-
mi trendy a formami prodeje. Bude 
nutit výrobce a prodejce aut k vyš-
šímu stupni digitalizace, například 
nabízet automobily na základě vir-
tuálních zkušebních jízd nebo vizu-
alizace jejich vlivu na životní pro-
středí. 

Rastislav Vašica 
finanční ředitel 
BOHEMIA SEKT, s.r.o. 
Plzenec

Výběr vozidel ve skupině Or-
len Unipetrol je nastavený 
naší mateřskou společností. 

Máme nastavený leveling vozidel 
konkrétní značky na jednotlivé pozi-
ce. V daném levelingu je dán stupeň 
výbavy (vždy je doplněn o veškeré 
asistenty bezpečnosti provozu), 
zdvihový objem (od–do), maximál-
ní výkon motoru a druh převodov-
ky. Všechna vozidla využíváme v ka-
rosářské variantě sedan nebo 
limuzína, popřípadě hatchback pro 
manažerské pozice, sdílená vozidla 

pak převážně ve variantách kombi.  
Od letošního roku jsme náš fleet roz-
šířili o dva nové výrobce vozidel. Dí-
ky tomu bude docházet k tendru na 
leveling napříč značkami, přičemž 
rozhodujícím parametrem bude mě-
síční splátka operativního leasingu 
dle naší rámcové smlouvy se stáva-
jícími leasingovými společnostmi. 
V případě, že leasingové splátky bu-
dou podobné, bude rozhodovat ter-
mín dodání vozidel. 
Větší možnosti výběru a rozhodová-
ní máme u kategorií UTIL (pracovní 

vozidla) a SUV, kde vybíráme vozidla 
do určitých podmínek provozu 
a pro potřeby jednotlivých úseků. 
V této souvislosti se jedná o různé 
přestavby dodávkových vozidel 
a valníků. V těchto případech vybí-
ráme dle nabídky na trhu a našich 
preferencí od druhu pohonu až po 
velikost vozidla. V rozhodovacím 
procesu je upřednostněn uživatel 
a praktičnost vozidla před cenou 
operativního leasingu.

Tomáš Havlovec 
Manažer vozového parku 
ORLEN Unipetrol 
Praha

Společnost Danone v České 
a Slovenské republice jako 
součást skupiny Danone se 

při výběru firemních automobilů ří-
dí globálně uzavřenými smlouvami 
s dodavateli. Výběr značky vozidel 
je tedy omezen na jednoho kon-
krétního výrobce. Lokálně v rámci 

tohoto výrobce vybíráme pouze 
model, motorizaci a úroveň výbavy 
vozidla. Při našem výběru v součas-
né době zohledňujeme v první řa-
dě TCO (tedy celkové náklady na 
provoz vozidla za celé období, kdy 
jej budeme používat). V současné 
dynamické době rovněž bereme 

v potaz dodací lhůty. V neposlední 
řadě se díváme na emisní stopu no-
vě pořizovaných vozidel tak, by-
chom dostáli svým závazkům ve 
snižování emisí CO2. Analýzu a pod-
klady k rozhodnutí připravuji v rám-
ci své pracovní náplně správce vozo-
vého parku já. Doporučení a návrhy 
prezentuji vedení společnosti, které 
na základě nich rozhodne. Plánová-
ní nákupu nových vozidel v naší spo-
lečnosti se v porovnání s obdobím 
před pandemií covidu-19 výrazně 
změnilo. Jistota, že nový vůz bude 
dodán do tří měsíců od objednání, 
již dávno neplatí. Kvůli extrémně 
dlouhým dodacím lhůtám nových 
vozidel jsme nuceni pořizování no-
vých nebo jen obměnu stávajících 
vozidel plánovat s předstihem více 
než jednoho roku. 

Rastislav Dobrovodský 
Fleet Manager 
Danone a.s. 
Praha
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Petr Fuzák 
Fleet Manager 
Ford Česká republika 
Praha

Ve fázi rozhodování o nákupu 
poskytuje Ford zákazníkovi 
garanci slevy, a tím pádem 

i konečné ceny, kterou podepíše 
při objednávce vozu. To dnes již ne-
ní všude samozřejmostí. Společ-
nost Ford uvádí v letošním roce no-
vou globální divizi Ford PRO, která 
je zaměřena výhradně na užitkové 
vozy a má za cíl zvýšení produktivi-
ty vozidel, a tedy i zákazníka a jeho 
podnikání. Ford PRO poskytuje pře-
devším komplexní nabídku popro-
dejních služeb, systém pro řízení 
vozového parku a prioritní řešení 

vozidel, která mají poruchu. Díky 
zabudovaným modemům v kaž-
dém novém voze není nutné insta-
lovat zařízení třetích stran a systém 
konektivity usnadňuje komunikaci 
přímo se značkou. S nástupem elek-
trifikace do segmentu užitkových 
vozů bude divize Ford PRO umět fi-
remním zákazníkům navrhnout 
a zajistit realizaci ideálního řešení 
dobíjení jejich vozového parku, ať 
už se bude jednat o živnostníka 
s jedním dvěma vozy nebo velkou 
spediční společnost se stovkami 
provozovaných elektrických užitko-

vých vozů. Kompletní nabídku slu-
žeb a technologií Ford PRO zavede-
me v České republice do konce prv-
ní poloviny roku 2023.

Martin Králíček 
fleetový manažer 
Kia Czech s.r.o. 
Praha

Značka Kia si zakládá na indi-
viduálním přístupu ke každé-
mu fleetovému zákazníkovi, 

tudíž v rozhodovací fázi s klientem 
procházíme jeho aktuální vozový 
park, na jehož základě hodnotíme 
potenciál jeho využití a pomáháme 
klientovi sestavit odpovídající floti-
lu z portfolia značky Kia tak, aby 
maximálně vyhovovala jeho ob-
chodním potřebám. Rozhodujícími 
aspekty jsou velikost vozu a jeho 
užitná prostornost, výbava a pohon 
včetně nabízených služeb u mode-
lů s externím zdrojem dobíjení, ja-

ko jsou plug-in hybridní a čistě ba-
teriové modely. Samozřejmostí je, 
že modely, o kterých firemní záka-
zník uvažuje, mu poskytneme k tes-
tování s odborným výkladem, aby 
se o jejich kvalitách osobně pře-
svědčil. Nedílnou součástí našeho 
balíčku je zajištění technických dat 
souvisejících s náklady na údržbu 
vozu, potažmo informace souvise-
jící s celkovými náklady na vlastnic-
tví vozu. Naší běžnou praxí je, že za-
jišťujeme nabídky na různé formy 
financování, ať už úvěrem nebo na-
př. formou operativního leasingu. 

Aktuálně vnímáme, že zásadní po-
moc dokážeme klientům poskyt-
nout především v oblasti elektrifi-
kovaných vozidel, a to jak ve formě 
zkušeností, tak poradenství v oblas-
ti jejich lokální infrastruktury, ale 
i poskytnutí uceleného řešení pro 
dobíjení vozů.

Petr Schmidt 
Corporate Sales Manager 
SEAT & Cupra 
Porsche Česká republika s.r.o. 
Praha

I přes obtížnou situaci v posled-
ních dvou letech, způsobenou 
pandemií covidu-19, čipovou kri-

zí nebo válkou na Ukrajině, stále ma-
ximálně podporujeme drobné pod-
nikatele i velké firmy. U obou našich 
značek Seat a Cupra tedy nabízíme 

cenové zvýhodnění již při nákupu 
jednoho vozu. Pro větší firemní zá-
kazníky máme například před náku-
pem možnost zapůjčení vozu k otes-
tování, a to i na delší dobu než bývá 
obvyklé. Naši autorizovaní dealeři 
mají vždy individuální přístup k zá-

kazníkům a snaží se vyhovět jejich 
potřebám jak v případě otestování 
vozu, jeho nákupu, tak i při násled-
ném servisu. Stále se snažíme mít co 
nejatraktivnější podmínky nákupu, 
financování a operativního leasin-
gu, který naši zákazníci hlavně v po-
slední době velmi oceňují. Díky vý-
hodným nabídkám operativního 
leasingu firmy nemusí investovat 
své prostředky do nákupu vozů 
a mohou je lépe využít ve svém 
podnikání. V případě servisu nabízí-
me samozřejmě možnosti individu-
ální smlouvy a zároveň standardní 
služby, jako jsou záruka na 5 let 
a 100 000 km zdarma, servisní balíč-
ky, náhradní vozy, pick-up servis 
apod. Vozy značek Seat a Cupra jsou 
připraveny pro vaše podnikání. 



Ing. Jiří Katolický 
General Manager CZ&SK 
Hertz Autopůjčovna s.r.o. 
Praha

Z pozice odběratele a de facto 
předposledního či poslední-
ho článku v zákaznickém ko-

lečku jsme odkázáni na poskytova-
nou podporu výrobců a dealerů 
firemních vozidel. V současné době 
to platí více než kdy jindy. 
Aktuální trend produkce dlouhodo-
bě predikuje nedostatek nejen no-
vých vozidel, ale i montážních a ná-
hradních dílů, čímž se prodlužují 
dodací a servisní lhůty. U výrobců re-
ferentských vozidel top značek si 
musíme počkat na dodání i více než 
10 měsíců, což nám značně kompli-
kuje sestavení vyváženého fleet mi-
xu. Vzhledem k tomu, že ani my, ani 
zákazník nemůžeme na dodání vo-
zidel čekat tak dlouhou dobu, obra-
címe se na výrobce jiných dostup-
ných značek na českém trhu. 
Objednané modely musí samozřej-
mě odpovídat našim standardům, 
při výběru je pro nás prioritou kvali-
ta a bezpečnost. Důležitou roli hraje 
financování a s tím související ko-
nečná cena za vozidlo. Nutno dodat, 
že při současném trendu zvyšování 

pořizovacích cen vozidel vzrostly ná-
klady oproti loňskému roku v řá-
dech o desítky procent, což v koneč-
ném důsledku znamená vyšší cenu 
i pro zákazníka. 
Naše společnost si dlouhodobě za-
kládá na férovém a vyváženém jed-
nání s našimi dodavateli, kdy se 
vždy snažíme najít vhodný kompro-
mis ke spokojenosti obou stran. 

S dodavateli se tedy snažíme najít 
společné řešení v této nelehké do-
bě, například prodloužením stávají-
cích kontraktů na již provozované 
vozy, což nám pomáhá v plánování 
nákupu i hlídání nákladů na náš vo-
zový park. Současná situace si žádá 
řešit vývoj více operativně, a o to ví-
ce si ceníme dlouhodobé spoluprá-
ce s našimi obchodními partnery.

Vozy 
skladem 

ihned 
k dispozici

LehkýPlan pro přepravu vašeho zboží. Nechte starosti 

s provozem vozového parku na nás a soustřeďte se na vaše 

podnikání. V měsíční splátce máte rychlý a spolehlivý servis 

i technickou podporu. OPEL Movano navíc můžete mít 

i na FlexiPlan – s vrácením vozu kdykoli a bez účtování 

najetých kilometrů, včetně náhradního vozu a asistenční služby.

leaseplango.cz

OPEL Movano

3500 L3H2 2.2 CDTi 140k
už za 11 445 Kč
bez DPH měsíčně

Opel Movano 
a máte vyhráno!

375_22_LP_inzerce_Opel_Movano_200x127.indd   1 22.06.2022   13:57
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Jiří Hrabák 
Retail and Fleet District 
Manager  
Nissan Grand Automotive CE 
KFT. 
Praha

Značka NISSAN začátkem le-
tošního roku obnovila fleeto-
vou slevovou matici pro fi-

remní zákazníky, a to již od nákupu 
jednoho vozu. Zaměřili jsme se na 
rozvoj spolupráce s vybranými le-
asingovými společnostmi, abychom 
mohli našim stávajícím i novým zá-
kazníkům nabídnout ucelenější ře-
šení mobility. Modelová řada se na-
víc v letošním roce značně rozrůstá, 
nově NISSAN nabízí užitkové vozy 
NV 400 Interstar ve verzích od L1H1 
až po L3H3. Naši autorizovaní pro-
dejci se na uvedení tohoto modelu 
dobře připravili a máme dobrou 
skladovou zásobu a vozy ihned k od-
běru, což je v tomto segmentu dnes 
klíčové. Dále uvádíme na trh NV250 
Townstar jak v osobní, tak ve verzi 
VAN a ke konci letošního roku i v čis-

tě elektrické verzi. Ve druhé polovi-
ně roku rozšíříme nabídku na če-
ském trhu ještě o zcela nový model 
X-Trail, plně elektrický model Ariya, 
který se stane vlajkovou lodí značky 
a doplní tak velmi úspěšný model – 
první sériově vyráběný elektromobil 
NISSAN Leaf, který si udržuje na tr-
hu stále svou pozici a je v poslední 
době velmi vyhledávaným mode-
lem. Elektrifikace se bude týkat i dal-
ších modelů – a to již v letošním ro-
ce (X-Trail a nový Qashqai). Letošní 
produktovou ofenzivu završí uvede-
ní na trh revolučního systému HEV 
pohonu NISSAN e-Power, který 
kombinuje veškeré výhody jízdy 
elektrickým vozem a zároveň odpa-
dá nekomfortnost nutnosti nabíjení 
pohonné baterie. Pohon zajišťuje 
elektromotor(y), přičemž elektrická 

energie je generována spalovacím 
motorem, který není v žádném jízd-
ním režimu připojen do pohonného 
ústrojí. Funguje tak čistě jako gene-
rátor elektrické energie pro pohon 
vozu, který pracuje v maximální míře 
v optimálních otáčkách pro výkon 
a zároveň nízkou spotřebu paliva. 
Nejedná se o princip range-extende-
ru jako u některých variant EV. Na 
palubě tak není potřeba vozit vel-
kou, těžkou a v poslední době čím 
dál dražší a nedostupnější baterii, 
jak je tomu u EV nebo Plug-in HEV. 
Na zahraničních trzích, kde se již 
e-Power prodává, dosahuje podíl 
v prodejích verze e-Power 80–
90 % u jednotlivých modelů, i když 
je zároveň nabízena i konvenční ver-
ze se spalovacím motorem tak, jak 
to bude i na českém trhu.

Tomáš Petermann 
Fleet Manager  
Toyota Central Europe – 
Czech 
Praha

Péče o firemní zákazníky je 
komplexní záležitost, která 
v ideálním případě probíhá 

v uzavřeném cyklu od prvotní kou-
pě, následného užívání, až po finální 
obměnu za nový vůz. Všechny tyto 

fáze propojuje unikátní program 
Toyota Business, který nabízí indivi-
duální přístup k řešení všech potřeb 
různě velikých vozových parků. Za-
hrnuje jak zvýhodněné podmínky 
pro nákup vozů, tak speciální služby 
a slevy v rámci poprodejního servisu 
nebo full servis operativní leasing 
Toyota, KINTO One. To vše hlavně za 
podpory speciálně dedikovaných 
fleetových specialistů u všech na-
šich autorizovaných partnerů. 

Mgr. Michal Šimoník 
COO/ředitel 
Autonapůl, družstvo – První 
český carsharing 
Brno

Carsharing Autonapůl není 
primárně postaven jako B2B 
služba, ale výhodou předev-

ším pro menší firmy v nejisté době 
může být velká flexibilita a volnost. 
Základním principem služby je, že 
platíte, jen když reálně vozem jede-
te, a neplatíte, když nejedete. Ote-
vírá to možnost operativní posily 
vlastního vozového parku jen teh-
dy, kdy je to opravdu potřeba. 
Pro každou cestu je možný výběr 
z variabilní flotily vozů od malých 
městských, přes služební kombi po 
devítimístné dodávky či elektromo-

bily, nově včetně Tesly. Rezervace 
i vyzvednutí vozu probíhá samoobs-
lužně a plně online, přes aplikaci 
v telefonu či počítači je možné re-
zervovat vůz okamžitě i v předstihu. 
Služba pokrývá osm krajských měst 
ČR – firma může například vyslat 
pracovníka vlakem z Prahy do Os-
travy a zajistit mu auto až v koncové 
destinaci, což je nákladově i z hledi-
ska využití času velmi efektivní. 
Umíme zajistit přistavení vozu. 
V ceně služby je vše včetně paliva, 
pojištění, servisu, silniční daně či 
DPH. V centrech některých měst je 

parkování zdarma: Praha, Brno, Li-
berec či Plzeň. Část vozů je kromě 
české dálniční známky vybavena 
v ceně i zahraničními. Je možné za-
stropovat spoluúčast při zaviněné 
škodě na minimální částky. Faktura-
ce probíhá měsíčně na základě reál-
ných cest, není třeba řešit knihu jízd. 
K dispozici je podpora nonstop 
24/7. 
Registrace do služby je rychlá, jed-
noduchá a plně online. Po ní při in-
tenzivnějším využívání služby nabí-
zíme výhodnější sazby z ceníkových 
cen. 
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Michal Červenka 
obchodní manažer pro 
fleetové zákazníky 
DKV Euro Service s.r.o. 
Praha

Společnost DKV Mobility je 
známá především jako před-
ní B2B platforma pro platby 

na cestách, která zahrnuje bezho-
tovostní úhradu tankování, mýta 
a řady dalších služeb pro zajištění 
mobility. Našim zákazníkům po-
máháme vyhledávat možnosti, jak 
dosáhnout v tomto směru maxi-
mální efektivity, aby ušetřili peníze 
a čas. 
Návrhu konkrétního řešení šitého 
na míru předchází důkladná analý-
za a vzájemná diskuse, abychom 
poznali potřeby zákazníka a jeho 

vozového parku. Některé firmy pre-
ferují nadnárodní řetězce, jiné regi-
onální sítě nebo vyhledávají kon-
krétní čerpací stanice, někdo 
potřebuje tankování převážně v tu-
zemsku, někdo v zahraničí… Pro 
všechny firmy však platí jedno spo-
lečné, chtějí tankovat efektivně 
za rozumné ceny a potřebují ome-
zit zbytečné papírování spojené 
s fakturací. Naši zákazníci nemusí 
dělat kompromisy ať co do velikos-
ti sítě, nebo v rámci cenotvorby. 
Jsme schopni nabídnout širokou 
síť s atraktivními vyhlašovanými ce-

nami. Firma tak může ušetřit, aniž 
by musela omezovat řidiče ve vý-
běru čerpacích stanic. 
Zákazníky zároveň podporujeme 
ve snižování emisí a přechodu na 
alternativní paliva. Například naši 
kartu DKV +Charge mohou firmy 
využívat jak pro tankování, tak do-
bíjení. Mimo to s námi mohou 
kompenzovat 100 % svých emisí 
CO₂ pomocí tankovací karty DKV 
Climate. Toto řešení může být zají-
mavé pro zákazníky, pro které je 
snižování emisí prioritou.

Michal Nykl 
koordinátor  
fleetového prodeje 
Škoda Auto Česká republika 
Praha

Vozy Škoda charakterizují kromě výhodných eko-
nomických aspektů provozu a vynikajícího pomě-
ru ceny k užitné hodnotě také vysoká úroveň 

komfortu a nadstandardní prostorové parametry. Škoda 
Auto nabízí ve své paletě modelů jak ekonomická, tak 
i ekologická řešení, která optimalizují spotřebu energie 
a šetrně přistupují k životnímu prostředí. Pokud zákazník 
odebere alespoň dvě vozidla během 12 měsíců, stává se 

fleetovým zákazníkem a čerpá řadu benefitů. Dosáhne 
na zajímavé velkoodběratelské podmínky, ale také se 
může spolehnout na prvotřídní služby. Široká síť více než 
180 autorizovaných obchodníků poskytne podporu 
v oblastech předprodejního poradenství, prodeje, opti-
malizace vozového parku, servisu, distribuce Škoda Ori-
ginálních dílů i flotilového financování a pojištění. Ob-
chodní síť značky Škoda je kapacitně, materiálně 
i personálně vybavena tak, aby fleetovým klientům do-
kázala poskytnout komplexní portfolio služeb na míru. 
Mezi nejzajímavější doplňkové služby patří například 
předplacený servis, který umožňuje zákazníkům fixaci 
cen servisu, případně záruka mobility, která klientům při-
náší jistotu na cestách. V případě jakékoliv poruchy kde-
koliv v Evropě je zákaznické centrum Škoda Auto schop-
né zajistit další mobilitu. Od technické pomoci po 
telefonu přes příjezd servisního technika na místo poru-
chy až po odtah do autorizovaného servisu. Není-li mož-
né opravit vozidlo týž den, může být zákazníkovi nabíd-
nuta náhradní doprava autobusem či vlakem, zapůjčení 
jiného vozu nebo ubytování v hotelu.

Zákazníci Sixt Leasing opráv-
něně očekávají 100% služ-
bu, do té u nás patří i po -

radenství při nákupu vozidla. 
S klientem na základě jeho prefe-
rencí rozebíráme, k čemu vozidlo 
potřebuje, jakým způsobem ho 
využívá, a potom mu nabízíme 
ideální varianty jak z hlediska poři-
zovací ceny, tak i z hlediska provo-
zu vozidla. Samozřejmě intenzivně 
komunikujeme s importy všech 
automobilek a snažíme se pro kli-
enty získat co nejdříve dodatelná 

vozidla, což dnes řeší úplně každá 
společnost. 
Nákupem vozidla vše teprve začí-
ná. Nedílnou součástí je i poraden-
ství u služeb spojených s provo-
zem vozidla – například kvalita 
a dostupnost servisní sítě, vhodné 
pneumatiky. Je však důležité bavit 
se i o službách spojených s mobili-
tou, která zvlášť v době dovole-
ných může být velmi důležitá, a to 
jsou asistenční služby. Zkušený 
tým v SIXT LEASING je ovšem scho-
pen pomoci při analýze efektivnos-

ti vozidel i bavit se o možnostech 
zvýšení aktivní či pasivní bezpeč-
nosti provozu.

Vít Baldík 
technický ředitel 
Sixt Česká republika 
Praha


