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ápad založit médium
v oblasti správy vozových parků vznikl v dubnu
2004 a na podzim vyšlo první, okamžitě velmi úspěšné
číslo. Za téměř osmnáct let
ušel FLEET dlouhou cestu,
lemovanou řadou inovativních počinů. Poslední dva roky byly velmi nestandardní, kdy jsme si museli trochu přenastavit měřítka našich problémů. Pamatuji si, jak nám při různých
návštěvách továren v automotive sektoru říkali, že
úplně to nejhorší, co nás může v životě potkat, je zastavení linky, byť třeba na pět minut. No a najednou
stály pásy dny a týdny a stále jsme žili. A sotva to vypadalo, že se situace ve společnosti začíná vracet
k jakémusi „normálu“, máme tu nová měřítka. Distribuční cesty se nezavírají kvůli nedostatku kontejnerů, ale prostě proto, že jsou rozbombardované.
Výrobce aut ze dne na den zavře továrnu a nechá ji
znárodnit. Nepředstavitelné. A tušíme, že měřítka
problémů můžou jít ještě hodně daleko.
Co se dá dělat? Něco pomoci (doba přináší paradoxy – v našem domě je dnes druhým oficiálním jazykem ruština), příliš se nezahlcovat zprávami a snažit
se žít podle hesla business as usual. Tak tedy struč-

ně k letošnímu FLEETu a k tomu, co nás čeká.
Problematika firemní mobility se po letech relativně
poklidného vývoje, v němž se řešily otázky typu „vlastní nebo půjčené?“, „cena nebo TCO?“, „benzín nebo diesel?“ apod., dostává do strategičtější roviny. A stává
se předmětem zájmu vyššího a nejvyššího managementu. V reakci na to bude FLEET kromě své vlastní
distribuce, zaměřené hlavně na exekutivní pracovníky fleet managementu, vycházet i jako příloha ekonomického týdeníku Ekonom. Podstatnou částí náplně každého ze čtyř čísel, která vyjdou v dubnu,
červenci, listopadu a prosinci, bude průběžná anketa
Český fleetový barometr 2022, v němž bude celkem
26 zástupců z řad tuzemských fleetových společností
a dodavatelů odvětví odpovídat na otázku, kterou
položíme. Půjde zpravidla právě o strategické otázky,
které ta která skupina v dnešní době řeší. Listopadové
číslo pak vyjde pod titulem GREEN CAR / FLEET a půjde o monotematické vydání se zaměřením na elektromobilitu.
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Změnily se za poslední dva roky přístupy vaší
společnosti k řešení mobility a pokud ano, jakým
směrem? Jaké hlavní úkoly si v oblasti fleet
managementu a mobility obecně kladete
pro rok 2022? (fleetoví správci)
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Jak ovlivnily události posledních dvou let vaši
pozici a politiku v sektoru fleetových zákazníků?
Jaké hlavní události očekáváte v letošním roce na
poli fleetových obchodů? (fleetoví dodavatelé)
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fleet technologie

Inovace a technologie
pro přechod k elektromobilitě
ZVÝŠÍ SE POŽADAVKY NA PŘESNOST VE VŠECH FÁZÍCH VÝROBY A ZKRÁTÍ SE VÝROBNÍ CYKLY
Zdroj: Renishaw
Foto: mediakom.cz

P

růmyslové firmy budou muset být schopny
inovovat a rychleji reagovat na požadavky
vývojářů. Zatímco spalovací automobily
procházely spíše pozvolnou evolucí, elektroauta
se vyvíjejí velmi dynamicky.
„Životní cyklus vozidel se spalovacím motorem se
pohybuje okolo pěti až osmi let, kdežto u elektromobilů se cyklus výrazně zkracuje. Pro výrobní
prostředí to znamená tlak na flexibilitu a efektivitu. Výroba se musí rychle přizpůsobit novému designu při využití stejných strojů, a to i v řádech měsíců, rozhodně ne let,“ vysvětluje Josef Sláma,
ředitel české pobočky společnosti Renishaw, která patří mezi světové lídry v oblasti vývoje měřicích systémů pro strojírenství a lékařství.

DELŠÍ DOJEZD ŽÁDÁ PŘESNOST

Využití pětiosého měření sedel a vedení ventilů pomocí sondy REVO. Tradiční
měření je časově náročné a zdlouhavé, pětiosý systém proces radikálně
zkracuje a zároveň sbírá množství dat pro vyhodnocení.

Český autoprůmysl čeká velká výzva. Hybridní a ryze elektrické
pohony postupně nahrazují spalovací motory. V praxi to pro firmy
znamená provést zásadní změny v celém výrobním cyklu. Elektroauta sice obsahují výrazně méně součástek než vozidla se
spalovacím motorem, ale jejich výroba je náročnější na přesnost.
Pod tlak se dostane i kontrola kvality, protože cena některých
materiálů je vysoká a vyšší zmetkovost by výrobu prodražila.
Jakým všem výzvám bude muset tuzemský autoprůmysl čelit?
2

Závod o prodloužení dojezdu elektroaut bude tvrdý. Na špičku pelotonu se lze dostat zvyšováním
kapacity baterií a vyšší účinností elektromotoru.
Toho bude možné dosáhnout jen pomocí inovací.
Motory budou muset být kompaktnější a lehčí,
aby dosáhly vyššího výkonu a nižší spotřeby.
„Elektromobily mají mnohem jednodušší mechaniku a méně složitých dílů než vozidla se spalovacím motorem. Pro jednotlivé součástky jsou ale
často předepsány mnohem přísnější tolerance.
Firmy se proto budou muset vybavit pokročilejšími měřicími technologiemi, které budou nejen
přesněji vyrábět, ale poskytnou i průběžnou zpětnou vazbu,“ shrnuje Josef Sláma.
Příkladem může být stator elektromotoru. Čím
menší je vzduchová mezera mezi statorem a rotorem, tím nižší je energie z baterie potřebná k pohonu vozidla, a tím je i delší dojezd.

RYCHLÉ INOVACE
VYŽADUJÍ FLEXIBILITU
Velkou výzvou pro výrobce bude schopnost flexibilně reagovat na vývojové změny. „Výrobní procesy se zrychlí a přiblíží cyklům známým například
u spotřební elektroniky. Schopnost rychle a levně
přeprogramovat stávající výrobní zařízení bude
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VÝROBNÍ INOVACE
prioritou,“ vysvětluje Sláma. V praxi
to bude znamenat investice do souřadnicových měřicích přístrojů, které potřebnou flexibilitu zajistí. Například pětiosý odměřovací systém
REVO zkracuje časy kontrolních cyklů na polovinu, a navíc ve stejném
měřicím cyklu zvládne ještě další
měření.
Kvůli snižování nákladů se dostane
pod tlak i výstupní kontrola. Už ne-

současných výrobních zařízení
a procesních dat. Umožní rychle
odhalit zmetky,“ vysvětluje Josef
Sláma.
Se snížením hlučnosti a vibrací převodovek pomáhá kontrolní systém
Equator, který ihned posílá zpětnou vazbu do CNC systémů. „Lze
tak vyrábět přesnější ozubená kola,
a tím snížit úroveň hlučnosti a vibrací převodovky a zvýšit účinnost

Ramanova spektroskopie se úspěšně používá k analýze celé
řady materiálů a systémů, například při vývoji autobaterií či
polovodičových materiálů pro elektroauta.
umožňují zvýšení maximální dodávky energie a účinnosti při současném zmenšení rozměrů a hmotnosti. „Zde má rovněž využití
ramanovská spektroskopie, která
firmám pomáhá kontrolovat kvalitu výrobků obsahujících polovodiče,“ dodává Josef Sláma.
Inovace sehrají roli i při výrobě hy-

Kontrolní systém Equator: systém posuzuje náročné
rozměry, polohy a geometrické tolerance vnitřního průměru
a soustřednosti sestaveného statoru elektromobilu, což je
zásadní pro zajištění účinnosti motoru.

bude stačit zachytit zmetky na konci
výrobní linky. „Než se tam dostanou,
tak budou takové zmetky velmi drahé. Řada komponentů pro elektromobily je nákladná. Jediná chybná
součástka může znehodnotit celou
sestavu, třeba elektromotor, což je
vzhledem k nákladům nepřípustné,“
vysvětluje Josef Sláma.

AUTOPRŮMYSL:
INOVACE NA VŠECH
FRONTÁCH
Některé komponenty elektrifikovaných vozů budou na výrobu a s tím
spojené inovace náročnější. Příkladem je již zmiňovaný stator a snaha snížit jeho energetické ztráty.
S tím má pomoci metoda efektivního měření vinutí statoru REVO, kterou Renishaw vyvinul speciálně
pro autoprůmysl. „Vyžívá potenciál
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vozidla,“ dodává Josef Sláma.
Produkce autobaterií bude jednou
z nejnáročnějších disciplín, kde budou muset firmy inovovat nejvíce.
S tím již nyní pomáhají technologie pro analýzu surovin na bázi Ramanovy spektroskopie.
„Naše ramanovské spektroskopy
výrobek nepoškozují. Používají se
pro nedestruktivní zkoumání chemických vlastností baterií v různých provozních podmínkách, jako je rychlonabíjení či extrémní
teploty. Lze tak snadno zjistit, jak
baterie reaguje, a pracovat na jejím zdokonalení a účinnosti,“ říká
Josef Sláma.
Výroba elektroaut posouvá automobilový průmysl do oblasti polovodičů, tedy sektoru spojeného
spíše s informačními technologiemi. Nové polovodičové materiály

bridních motorů, které musí potlačovat každý pokles účinnosti spalovacího motoru. „Účinnost motoru je choulostivá na malé výrobní
odchylky v oblasti sedel a vodítek
ventilů v hlavě válců. Jejich kontrolu umí zajistit pětiosá technologie
skenování REVO,“ uzavírá Josef Sláma.

fleet barometr

Vít Baldík
Manager, Car Fleet & Mobility
GasNet, s.r.o.
Děčín
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oslední roky nás rozhodně
vedly k zamyšlení nad budoucím vývojem. Ne že bychom
se předtím nezamýšleli. Ale dovolím
si říct, že nikdo nečekal, jak mnoho se
může svět změnit. Kromě překotného vývoje v oblasti elektromobility
dostaly věci mnohem rychlejší spád,
ať už důvodu celosvětové pandemie

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

K

největší změně během posledních dvou let došlo v oblasti provozu vozidel, která
u nás zajišťují zásobování léky
a zdravotnickým materiálem. Vzhledem k nárůstu obchodu jsme se rozhodli pro zajištění této služby externí společností. Ušetřilo nám to
jednak starosti o vozový park (servis,
opravy, náhradní vozidla atd.), který
jsme dříve vlastnili, a jednak problémy s plánováním logistiky v případě
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či vojenského útoku na Ukrajinu. Především pandemie velmi urychlila digitalizaci ve firmách a ukázala, že
mnoho situací je možné řešit na dálku, a to i tam, kde jsme si to dříve nedovedli představit. Válka nám zase
ukázala, jak moc je Evropa v energetice závislá na externích zdrojích.
Skupina GasNet vlastní rozsáhlý vozový park, který čítá téměř 1700 aktivních vozidel. Větší část, téměř
1200 vozidel, jsou vozidla technická
a související mechanizace, které využíváme zejména v rámci inspekčních činností na distribuční síti. Zbývajících cca 500 vozidel jsou vozidla
manažerská a služební.
Naše hlavní cíle se dlouhodobě nemění. Patří k nim efektivní zajištění
vozového parku s důrazem na životní prostředí. Již dlouhodobě se snažíme snižovat naše emise a vzhledem k více jak 600 vozidlům na CNG
se nám to daří. Snižování ještě podporujeme nákupem certifikátů na
odběr bio CNG.

dovolených a pracovních neschopností našich řidičů. V případě mobility našich zaměstnanců na manažerských pozicích a obchodních
zástupců k žádné velké změně nedošlo. Vzhledem k vysokému nájezdu vozidel těchto zaměstnanců
jsme ve většině případů volili vozidla s dieselovým motorem. U vozidel
obchodních zástupců jsme pouze
o jeden rok prodloužili délku úvěrů.
Úvěr také stále zůstal převažující formou financování našich vozidel.
Do roku 2022 plánujeme především
pokračovat v rozšiřování naší spolupráce se společností, která zajišťuje
zásobování našich odběratelů.
Vzhledem k situaci na trhu nových
vozidel, způsobené covidem, a neočekávaným změnám ve vývoji cen
pohonných hmot, vyvolaným válkou na Ukrajině, budeme muset velmi pečlivě volit způsob pohonu
při nákupu našich budoucích vozidel. Možná dojde i na nákup vozidel
s hybridním pohonem (HEV, případně PHEV), kterým jsme se prozatím
vyhýbali.

Situace v automobilovém průmyslu
nás také tlačí k testování elektromobility u technických vozidel, kde se
musíme vypořádat se specifiky naší
společnosti. Těmi jsou především zajištění pohotovostních zásahů a také
takzvaný homeworking, kdy zaměstnanci vyrážejí z důvodu efektivity za
prací z domova. Zároveň pečlivě sledujeme trh s užitkovými vozidly na
vodík a situaci kolem vodíkových stanic. Jakmile bude na českém trhu toto řešení dostupné, budeme mezi
prvními, kdo jej bude testovat. Mu-

Ing. Miloš Mrva
ﬁnanční ředitel
TOKOZ a.s.
Žďár nad Sázavou
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aše společnost přešla před
zhruba čtyřmi lety na operativní leasing. Za poslední
dva roky docházelo k obměně prvních vozidel, a tak jsme si vyzkoušeli
přísnost leasingových firem z pohle-

seli jsme se zamyslet i nad způsobem nákupu vozidel. Nejenže se prodloužily dodací lhůty, ale zároveň
dochází ke konsolidaci značek
a rychle se mění dostupné modely.
U osobních vozidel jdeme cestou
snižování jejich počtu, proto budeme v roce 2022 zavádět interní car
sharing. V neposlední řadě intenzivně pracujeme na digitalizaci procesů
a reportingu. To nám umožní řešit
věci efektivně, vidět důležité odchylky od normálu, a tím se zaměřit na
to nejdůležitější.

du definice pojmu „běžné opotřebení“. Bohužel několik objednaných
vozidel bylo zrušeno bez náhrady
a vozidla se musela konfigurovat nově za vyšší ceny. Chybějící vozidla se
provizorně nahrazují dočasnou zápůjčkou předváděcích nebo skladových vozidel. Pro rok 2022 bude úkolem vypořádat se s nedostatkem
nových vozidel a zamyslet se nad
úspornějšími alternativními způsoby dopravy. Dále v roce 2022 musíme odladit spolupráci s pojišťovnou
z pohledu hrazení spoluúčasti na vozidlech našimi zaměstnanci a krytím
této spoluúčasti přes pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Myslím, že současná
situace na trhu s pohonnými hmotami nás donutí k zamyšlení nad využitím elektromobility.

FLEET
firemní automobily

ně znepokojuje a vyzývá k opatrnějším přístupům v oblasti investic do
mobility. S ohledem na obecný
trend, kdy si řada stavebních firem
pořizuje vlastní dopravní prostředky, dále i na masivní rozvoj digitální komunikace v posledních dvou
letech nezaznamenáváme větší
poptávku po autodopravě, ani větší potřebu provozu referentských
vozidel. Směřuje to k spíše k ekono-

Vladislav Malík
provozní technik
Peťura stavebniny, s.r.o.
Nymburk

M

anagement společnosti
Peťura stavebniny, s.r.o.,
velmi bedlivě sleduje vývoj obchodu tradičního sortimentu
zboží a také souvisejících služeb,
hlavně rozvozu zboží, jejichž přispěním firma dospěla k letošním kulatému výročí 30 let na trhu.
Nejenom ceny stavebního materiálu, ale i situace v autodopravě mír-

mickému využití stávající techniky,
prodloužení doby provozu stávajících vozidel i technických prostředků, jako jsou vysokozdvižné vozíky.

Výjimkou je pouze obnova dvou vozidel nejvyššího managementu společnosti, kterou vyžaduje potřeba
prezentace společnosti. Výběr těchto vozidel z hlediska trendu odklonu
od fosilních paliv byl spíše konzervativní, neboť nás smysluplnost masivní elektromobility v našich podmínkách zatím nepřesvědčuje.
Přesto si uvědomujeme, že odklon
od fosilních paliv samozřejmě nastat musí, zásoby surovin nejsou bezedné, ale časování musí odpovídat
technologické situaci ve vývoji zásadních komponentů nových pohonů, ať už to bude elektřina nebo vodík, či něco úplně jiného. Vývoj
bedlivě sledujeme a jsme přesvědčeni, že v pravou chvíli bude postupná obnova stávajícího vozového
parku reagovat i na tyto trendy.
Nyní však intenzivně připravujeme
hlavní událost letošního roku, oslavu 30 let společnosti na trhu, akci věnovanou našim stálým zákazníkům
a přátelům firmy a také široké veřejnosti.
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e společnosti Albert ČR se za
poslední dva roky přístup nezměnil, nárok na služební vozidla se řídí podle stále stejných pra-

V

videl, pouze jsme museli operativně
řešit nedostatek vozidel v rámci společnosti, abychom dokázali zajistit
mobilitu pro všechny nové a stávají-

cí zaměstnance. Pomáhali jsme si
přes půjčovny u leasingových společností, nákupem jiné značky vozidel a přejížděním leasingových
smluv.
Hlavním cílem na rok 2022 je stabilizovat fleet a dokázat vyměnit všechna vozidla, která mají ukončené leasingy, plus vrátit všechna vozidla
z půjčovny – a tím se dostat do takzvaného stavu „on-line“. Chceme si
také vyhodnotit vozidla s hybridním
a plug-in hybridním pohonem, hlavně z pohledu spotřeby vs. pořizovací ceny. Dále nás v Albertu čeká výběr značky vozidel, se kterou
budeme od roku 2023 spolupracovat v rámci fleetu na další období.

V

visní pracovníci včetně majitelů firmy používají vozidla na klasický pohon (nafta i benzín). Nákupy nových
vozidel řešíme dle potřeby, technického stavu a nákladů na opravy. Do
budoucna plánujeme změnu jen

v takovém rozsahu, která bude pro
firmu ekonomicky výhodná a sníží
náklady na PHM. Vzhledem k našemu zaměření neplánujeme elektromobily, maximálně uvažujeme o vozidlech s hybridním pohonem.

mentu, který dnes máme ze 100 %
s pohonem CNG, jsme ovlivněni dodávkou plynu a jeho cenou. Toto
jsou důvody hledání nových variant
pohonů, které bychom chtěli smě-

řovat k elektromobilitě i v tomto
segmentu. V tuto chvíli jednáme
s výrobcem Renault o možnostech
využití jeho nabídky vozidel vyšší
třídy.

Kamil Navrátil
Facility Services Manager
Albert Česká republika s.r.o.
Praha

naší společnosti Magrix, s.r.o.,
se za poslední roky způsob
řešení mobility nezměnil.
Jsme firma, která zajišťuje dovoz, prodej a servis zemědělské, zahradní
a komunální techniky. Prodejci i ser-

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

N
Petr Kouba
vedoucí dopravy, zástupce
v oblasti BOZP a PO
Pekařství a cukrářství Sázava
s.r.o.
Lanškroun
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a tuto otázku mohu odpovědět zcela upřímně – změny
v oblasti mobility se v naší
společnosti mění během posledních
dvou let v závislosti na dostupnosti
nových vozidel, jejichž výrobci se plně ubírají cestou elektrifikace. Do této chvíle jsme v našem vozovém
parku využívali vozidla s pohonem
CNG značek VW a Škoda. Bohužel tito výrobci se po faceliftu vozidel již
k tomuto pohonu nevracejí a plně
se věnují elektromobilitě, která tak
i naši společnost ovlivnila směrem
k nákupu. Pro letošní rok již máme
objednaná dvě nová vozidla s pohonem e-hybrid. V rozvážkovém seg-

FLEET
firemní automobily

Nový Hyundai
TUCSON N Line.
Vždy středem pozornosti.

S novým Hyundai TUCSON N Line nikdy nezůstanete bez povšimnutí. A to nejen díky
dravému zevnějšku, ale i sportovní podstatě s až 265 koňmi pod kapotou. Široká paleta
moderních pohonných jednotek zahrnuje vedle benzinu a dieselu i verze Mild Hybrid,
Hybrid a Plug-in Hybrid. Snadno si tak vyberete svou vlastní cestu do budoucnosti.

www.hyundai.cz

TUCSON – kombinovaná spotřeba 1,5–7,8 l / 100 km, emise CO2 34,9–178 g/km.

fleet barometr

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

ekologii a proti tomu postavené rostoucí náklady takřka ve všech odvětvích. V současnosti je již úplně jasné, že fleet management bude
i nadále procházet změnami, protože jej ovlivňují nové aspekty.
Jedním z hlavních cílů našeho fleet
managementu je optimalizace celkových nákladů na provoz služebních automobilů. Začíná to co nejlepšími podmínkami při nákupu
vozů prostřednictvím veřejných
soutěží s rozšířením o různé poprodejní akce a další služby a s přihlédnutím k možnému využití dotačních

programů v rámci ČR a EU. Minimálně poslední dva roky se více zaměřujeme také na fázi optimalizace vnitřního provozního režimu a systému
správy vozového parku. Jedním z klí-

čových úkolů pro řízení autoprovozu je v tuto chvíli zajištění možnosti
exportu a implementace výstupů
GPS dat, a to především elektronické knihy jízd v závislosti na specifických požadavcích a potřebách naší
organizace ÚHÚL (vykazování po
střediscích, kontování cest, jízdy
v lesním terénu apod.). V letošním
roce se více soustředíme na nákup
některých variant vozidel s ekologickým pohonem (elektro, hybrid,
CNG) a jejich následné testování
v našich provozních podmínkách.

oblasti mobility přicházejí
úvahy o zásadních změnách
spíše až nyní. V uplynulých
dvou letech jsme však centralizovali
nákup nových/prodej ojetých vozidel a snažíme se i o jejich využití
v rámci celé skupiny. Než se tedy vozu zbavíme, zjišťujeme, zda se ještě
někomu nehodí (pakliže má jeho další provozování ještě smysl z pohledu
stáří nebo kilometrového proběhu).
Výpadky v dodávkách nových vozů
v poslední době znamenají přeslu-

V

hování těch stávajících, a to se projevuje např. v nákladech na jejich
servis. Protože jsme v tuto chvíli zaměřeni z větší části na vozy domácí
automobilky (k tomuto rozhodnutí
jsme dospěli někdy před pěti roky,
kdy jsme rozprodali vozový park
a doplňování již probíhalo až na výjimky pouze vozy značky Škoda), několikeré posuny dodávek nových
vozů vnímáme citelně. Asi je čas
opět přemýšlet o rozložení vozového parku do více značek. Toto roz-

hodnutí není lehké, protože jedna
značka pro nás znamená jednotný,
a tím i jednoduchý přístup ke správě
celého vozového parku. Na pořadu
dne je i opětovné otevření možnosti
pořizovat vozidla na operativní leasing, což jsme v minulosti zvažovali, ale vzhledem ke strategii a propočtům výhodnosti této možnosti
pořízení vozidel jsme zůstali u nákupu do majetku bez využití jakéhokoliv financování. Možná je čas na přehodnocení a změnu…

V

náklady prodloužením nájmů vozidel se zachováním plánovaného nájezdu kilometrů. Při vhodně nastavené car policy s možností střídání aut
mezi zaměstnanci a s dobrou spoluprací s leasingovou společností, která
nám umožňuje využívat stávající auta do okamžiku dodání nových bez
ohledu na plánovanou dobu nájmu,
se nám daří držet mobilitu i v této složité situaci na automobilovém trhu.
Původně nás v roce 2022 čekala obměna téměř třetiny vozového parku,
ale vzhledem k situaci na trhu jsme
využili možnosti rozložit plánovanou obměnu na další dva roky. Nyní

se velmi těžko plánuje pořízení nových aut pro rozšiřující se oddělení
v naší společnosti. Když nabíráte nového zaměstnance, slíbíte mu jako
benefit firemní auto a zjistíte, že bude vyrobeno za rok, tak to není šťastná situace. Prioritou pro letošní rok
je zajistit výměnu vozidel, u kterých
nebyl prodloužen nájem z důvodu
vysokého nájezdu kilometrů, a zajistit několik nových vozidel pro nastupující zaměstnance. V tom nám opět
bude pomáhat leasingová společnost formou krátkodobého pronájmu z flotily, kterou mají pro tyto případy k dispozici.

V

podstatě během několika
posledních let musíme u nás
řešit řadu výzev, které s sebou přinesla doba. Tlak na snižování
provozních nákladů, bezpečnost,

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

Jiří Linder
správce autoparku
Seznam.cz
Praha
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naší společnosti jsme již v minulosti efektivně řešili mobilitu a využití vozového parku.
V posledních dvou letech nebylo třeba nějakých zásadních změn. Vozový park využíváme k pracovní mobilitě našich zaměstnanců, ale i jako
motivační benefit pro zaměstnance.
Seznam.cz jako technologická firma
v posledních dvou letech začala hodně využívat práci z domova, a proto
celkem významně klesl počet najetých kilometrů u našich vozidel. Ve
firemním vozovém parku jsou téměř všechna vozidla na operativní
leasing, a proto jsme optimalizovali

FLEET
firemní automobily

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

Luboš Mareček
oddělení kvality
a vozového parku
Compag Mladá Boleslav s.r.o.
Mladá Boleslav

Tomáš Havlovec
Manažer vozového parku
ORLEN Unipetrol
Praha
FLEET
firemní automobily

a poslední dva roky jsme přehodnotili přístup k řešení firemní mobility a fleet managementu. Naši pozornost jsme
zaměřili nejen na novou car policy,
která byla často diskutovaným tématem, ale také na nové technologie a moderní způsoby dopravy.
V souvislosti se snižováním uhlíkové stopy a s tím spojených dopadů
na životní prostředí jsme byli nuceni reagovat na aktuální nabídku
automobilového trhu. Mám na mysli především přechod od konvenčních pohonů k alternativám, jako

Z

jsou plně elektrické, hybridní nebo
vodíkové varianty, jejich provoz
a způsoby financování.
I přes nárůst nákladů na financování vozového parku a prodloužení
dodacích lhůt automobilů všech
značek zůstává naším hlavním úkolem pro rok 2022 zajištění bezproblémové mobility našich zaměstnanců. Zároveň musíme zajistit
udržení nadstandardní úrovně vozidel, zajišťující bezpečnost, motivaci k profesionálnímu pracovnímu
výkonu a odpovídající naší Corporate Image. Dále jsme se rozhodli

pro modernizaci GPS technologií
a softwaru, umožňující rozšířenou
agendu řízení firemního fleetu. Samozřejmostí je i efektivní plánování
interní dopravy za pomoci moderních technologií s cílem minimalizovat dopad růstu cen pohonných
hmot. Vzhledem k aktuální tržní situaci jsme nuceni, nejen v rámci našeho fleet managementu, plánovat
naše aktivity v delším horizontu
a s předstihem předvídat budoucí
vývoj na trhu mobility.

řístup naší společnosti k řešení mobility se za poslední
dva roky víceméně nezměnil. Samozřejmě se snažíme hledět
na ekologický, společenský a s tím
související ekonomický dopad na
firmu i okolí. Snažili jsme se obnovovat vozové parky – jak speciální
techniku, tak i osobní vozidla – výběrem dodavatele fleetových vozidel. Tento výběr v současné době
není jednoduchý a naráží na situaci
ovlivněnou veškerými opatřeními
souvisejícími s covidem a aktuálním stavem trhu, tedy nedostatkem náhradních dílů, nejistotou
dodavatelských termínů a hlavně
cenou. Ne vše jde řešit prací přes
home office, i když v tomto směru
udělala velký pokrok digitalizace
nejen na úřadech.

P

Úkoly pro rok 2022 jsou stejné,
resp. očekáváme již změnu, nebo
alespoň návrat k „normálu“, bez výkyvu dodávek a cen, např. u AdBlue, PHM a již zmiňovaných ND.
V delší budoucnosti již začínáme

řešit i jiné alternativní pohony vozidel či techniky, které trh nabízí, ať
už se jedná o elektromobily nebo
LPG/CNG pohony. Ne vždy je však
zatím možné přizpůsobit tato řešení naším potřebám.

P

v našem regionu rozšířili vozový
park o tři Toyoty Mirai na vodíkový
pohon.
Hlavním cílem je pro nás dokončení
projektu bezpečnosti s nově nastavenými klíčovými ukazateli výkonnosti. V letošním roce se také zaměříme na analýzu trhu, abychom
rozšířili portfolio značek v našem
fleetu alespoň na dvě značky z dosavadní jedné dominantní. Tento
krok je pro nás nezbytný vzhledem
ke končícímu modelu Škoda Fabia
Combi, který má v naší flotile poměrně velké zastoupení. Nové mo-

dely chceme zařadit i do našeho stávajícího levelingového systému, přičemž budeme zohledňovat nejen
cenu, ale například také termín dodání. Důležité je pro nás rovněž další rozšiřování vodíkové flotily. To je
spojené s uvedením prvních veřejných vodíkových plnicích stanic
v Česku, které budou na čerpacích
stanicích Benzina ORLEN otevřeny
v průběhu léta. Ve hře je rovněž využití vozidel na hybridní pohon.

o změnách v personálním obsazení našeho oddělení jsme
zmapovali interní procesy
a zaměřili se především na bezpečnost a ekonomiku fleetu. V této souvislosti jsme pro vedení naší skupiny připravili nové návrhy z oblasti
mobility a vybrali tři nové dodavatele operativního leasingu. Z hlediska bezpečnosti se soustředíme
především na možné nastavení telematických systémů GPS a nastavení sledování klíčových ukazatelů celého fleetu. Zároveň mě těší, že
jsme patrně jako první společnost
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řístup k mobilitě, tedy využívání služebních vozidel, se
v začal roce 2021 v naší společnosti výrazně měnit. Stejně jako
mnoho jiných společností jsme
i my v Danone na základě globálních závazků začali zapracovávat

P

do našich cílů udržitelnost. Součástí plánů byl také monitoring aktuálního stavu v oblasti emisí CO2. Jako
relevantní jsme změřili data za rok
2019, tedy rok relativně „standardní“ z pohledu pandemie. Od tohoto
stavu budeme měřit plnění našich

S

nocena pravidla pro výběr nových
vozů.
V roce 2022 (a patrně i v dalších letech) bude výzvou zejména oblast
nákladů, kdy stávající inflační tlaky
výrazně zasahují do našich rozpočtů. Budeme cílit na změnu politiky
fleetu tak, aby schvalování jednotlivých výměn vozů bylo pružnější
a mohli jsme rychleji reagovat na
změny trhu. Do politiky bychom
chtěli také více implementovat daňové aspekty v jednotlivých státech, a to jak ze strany společnosti,
tak ze strany řidičů. Nadále bude

Rastislav Dobrovodský

ILUSTRAČNÍ FOTO

Fleet Manager
Danone a.s.
Praha

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

polečnost NCH má vozový
park rozprostřený ve dvaadvaceti zemích Evropy. V portfoliu máme jak osobní, tak i užitková
vozidla typu dodávek. Pro všechny
osobní vozy používáme operativní
leasing a některé dodávky máme
ve vlastnictví. Uplynulé dva roky byly ve znamení určité konsolidace
pravidel a centralizace řízení fleetu
a tvorby nástrojů pro jeho řízení
v jednotlivých zemích. Byl vytvořen
centrální nástroj pro evidenci vozidel, probíhalo proškolování správných praktik ve fleetu a byla sjed-

cílů v oblasti snižování emisí. Jedním z prvních kroků bylo sladění naší lokální Car Policy s požadavky naší
mateřské společnosti včetně vytýčení adaptačního plánu pro plnění jednotlivých kroků. Prvně se tak do
portfolia vozidel, která můžeme
v České republice a na Slovensku
formou dlouhodobého pronájmu
pořídit, dostala i vozidla s alternativním pohonem.
Mezi naše hlavní cíle v oblasti fleet
managementu a mobility pro rok
2022 patří tak jako každý rok efektivní řízení provozních nákladů, což
s ohledem na probíhající energetickou krizi nebude lehký úkol. Dále
pak potřebujeme připravit systémy
nákupu energie pro pohon vozidel
s alternativními pohony.

probíhat další sjednocování termínů pro výměny vozidel v jednotlivých státech s cílem snížit administrativu a náklady. V souladu s NCH
Sustainability Declaration bude také probíhat další postupná obměna vozidel s cílem snížit uhlíkovou
stopu, a to zejména formou vozidel
s hybridním pohonem. Významnou
roli dle mého názoru také sehraje
další školení fleetových koordinátorů tak, aby řízení této oblasti bylo
co nejefektivnější.

P

řístupy společnosti k řešení
mobility se nezměnily, pokud
za změnu nepovažujeme měření CO2 stopy; elektrické vozy ještě
nesplňují požadavky dojezdu pro
využití u našich zaměstnanců.
Hlavním úkolem fleet managmentu
je v dnešní době zajistit vozidla pro
zaměstnance za situace, kdy je z důvodu dlouhé čekací doby složitá výměna.

Ondřej Pastrňák
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ILUSTRAČNÍ FOTO

Senior oﬃce manager
RED BULL Česká
republika s.r.o.
Praha
FLEET
firemní automobily

“
“
“
“
“
“

U osobních vozidel
jdeme cestou snižování jejich počtu,
proto budeme v roce 2022
zavádět interní car sharing.

“

Chybějící vozidla se
provizorně
nahrazují dočasnou
zápůjčkou předváděcích
nebo skladových vozidel.

Jedním z klíčových úkolů pro řízení autoprovozu je
v tuto chvíli zajištění možnosti exportu a implementace
výstupů GPS dat, a to především elektronické knihy jízd
v závislosti na specifických požadavcích a potřebách naší
organizace.
V letošním roce se
více soustředíme na
nákup některých
variant vozidel s ekologickým pohonem (elektro, hybrid, CNG) a jejich následné
testování v našich provozních podmínkách.

Vzhledem k aktuální
tržní situaci jsme
nuceni, nejen v rámci
našeho fleet managementu,
plánovat naše aktivity v delším
horizontu a s předstihem
předvídat budoucí vývoj na
trhu mobility.

Nadále bude probíhat další sjednocování termínů pro
výměny vozidel v jednotlivých státech s cílem snížit
administrativu a náklady.

“
“
“
“

Asi je čas opět
přemýšlet
o rozložení vozového
parku do více značek.

Než se vozu zbavíme, zjišťujeme,
zda se ještě někomu
nehodí (pakliže má jeho
další provozování ještě
smysl z pohledu stáří nebo
kilometrového proběhu).

Ve firemním vozovém parku jsou téměř všechna vozidla
na operativní leasing, a proto jsme optimalizovali
náklady prodloužením nájmů vozidel se zachováním
plánovaného nájezdu kilometrů
V letošním roce se
také zaměříme na
analýzu trhu, abychom rozšířili portfolio značek v našem fleetu alespoň
na dvě značky z dosavadní
jedné dominantní.
Nedávno jsme aktualizovali naše fleetové podmínky, kdy
se velkoodběratelem může
stát každý zákazník, který od
nás ročně pořídí už dva vozy.

Fyzické osoby i firmy systematicky přehodnocují počet
vozidel potřebných pro svůj provoz a zvažují kombinaci
různých druhů mobility včetně carsharingu pokrytého
externí flotilou nebo interního.
FLEET
firemní automobily

“
“

V rozvážkovém
segmentu, který dnes
máme ze 100 %
s pohonem CNG, jsme
ovlivněni dodávkou plynu
a jeho cenou. Toto jsou důvody
hledání nových variant
pohonů, které bychom chtěli
směřovat k elektromobilitě.

“
“
“

Potřebujeme připravit systémy nákupu
energie pro pohon
vozidel s alternativními pohony.

Pro letošní rok očekáváme i přes pokračující výpadky výroby
a nedostatek polovodičů vysokou poptávku ze strany firemních zákazníků.
Podařilo se nám
uzavřít obchody
s mnoha významnými zákazníky a zároveň
oslovit mnoho menších firem a živnostníků.
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V
Martin Králíček
ﬂeetový manažer
Kia Czech s.r.o.
Praha

uplynulých dvou letech
prošla značka Kia z pohledu
prodeje dvěma naprosto
odlišnými obdobími. V první fázi
nástupu celosvětové pandemie
jsme zaznamenali, stejně jako
ostatní konkurenční značky, propad poptávky po nových vozech.
Klienti logicky vyčkávali, jak je krize
ekonomicky zasáhne, a nákup vozu se stal zbytným, tudíž ho odložili na dobu, kdy pandemie skončí
nebo se jejich situace stabilizuje
a budou mít jisté příjmy. Situace se
začala velmi dramaticky (pozitiv-

ně) měnit na jaře roku 2021, kdy
i přes stále probíhající pandemická
opatření vlády ČR klienti nákup vozů již nechtěli déle odkládat a poptávka po vozech se tak zvýšila
o zhruba 18 % oproti období před
pandemií. Na uvedeném nárůstu,
což bylo velmi potěšující, se velkou
měrou podíleli fleetoví klienti, kteří
do té doby neměli se značkou Kia
žádné zkušenosti. Počty objednávek vozů Kia ve zbytku roku 2021
byly akcelerovány cílenou akviziční
činností podpořenou atraktivní nabídkou skladových, a tím pádem

rychle dostupných vozů v řádu týdnů. Kia byla (a je) jednou z mála
značek, která je schopna dodávat
stěžejní modely – modelová řada
Ceed, Sportage (nově zadávané do
výroby) – ve standardních termínech (3 až 8 měsíců). V letošním
roce se budeme snažit udržet nastavený trend z období roku
2021, tedy hledat nové příležitosti
pro získávání nových klientů.

by a v některých případech s tím
spojeného zpoždění dodávek nových vozů. Situace se mění každým
okamžikem, a proto je ještě složitější odhadovat, co lze očekávat. Došlo k dramatickému zdražení pohonných hmot, což může mít
zásadní vliv na změnu v preferen-

cích i fleet zákazníků a odklon od
spalovacích motorů k plug-in hybridům nebo čistě elektrickým vozům.
Na vše jsme nicméně připraveni
a máme co nabídnout, pro představu náš nejnovější čistě elektrický
model BMW i4 40 nabízí dojezd téměř 600 km.

dostatku polovodičů začalo docházet k výpadkům výroby napříč všemi značkami. To přineslo nové obchodní příležitosti, ale s tím také
spojené značné prodloužení dodacích termínů a u některých modelů
i k vyprodání výrobních alokací pro
daný rok. Ve spojení s vysokou inflací a navýšením výrobních nákladů došlo napříč značkami ke skokovému zdražení, nicméně fleetovou
politiku jsme u Fordu vůči našim
zákazníkům nemuseli výrazným
způsobem měnit.
Pro letošní rok očekáváme i přes
pokračující výpadky výroby a ne-

dostatek polovodičů vysokou poptávku ze strany firemních zákazníků. Pro značku Ford v ČR bude letos klíčové uvedení nové plně
elektrické dodávky E-Transit a také
nového Rangeru ve druhé polovině roku. S ním budeme útočit na
pozici číslo 1 v segmentu pick-up,
které v rámci Evropy dosahuje již
téměř ve všech zemích.

V
Tomáš Prinich
Corporate
Sales&Electromobility
Manager
BMW Czech Republic s.r.o.
Praha

případě pandemie covidu-19
byla na počátku značná nejistota, jelikož situace byla pro
všechny zcela nová, těžko předvídatelná. Velice rychle se nám podařilo
nastavit interní procesy tak, aby byla zajištěna kontinuita a fleet zákazníci nezaznamenali snížení kvality
služeb nebo jejich rozsah. Díky velkému nasazení nejen nás, ale i dealerů jsme byli schopni během krátké doby pokračovat v upraveném
režimu a zajistit plynulý chod a naše
pozice nedoznala žádné změny. Interní procesy doznaly celé řady
změn a úprav, v mnoha případech
došlo k jejich zefektivnění a zjednodušení.
V letošním roce do hry vstupují další atributy spojené s Ukrajinou, které se již promítly například do výro-

P
Petr Fuzák
Fleet Manager
Ford Česká republika
Praha
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andemie covidu nastartovala v roce 2020 velké výkyvy
v poptávkách fleetových zákazníků, při prvním lockdownu došlo k výrazným omezením nákupů
vozidel do firem. Současně došlo
i k uzavření výrobních závodů a nevznikal tak přebytek vozidel, který
by mohl zasáhnout výrazným způsobem do cenotvorby nebo slevové politiky na vozy do výroby.
V roce 2021 jsme i přes další vlny
covidu zaznamenali navýšení poptávky ze strany fleetových zákazníků, zejména díky tlaku na obměnu
vozových parků. Bohužel kvůli ne-

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

ako u mnoha jiných společností ovlivnila uplynulá covidová
doba i náš provoz a politiku
v sektoru půjčování vozidel. Situace
na světovém a domácím trhu predikovala značný odliv zahraničních
i domácích zákazníků, což se velmi
brzy projevilo na počtu rezervací
pronájmu vozidel. Logickým krokem tedy byla postupná redukce
počtů vozidel v naší flotile tak, abychom pokryli především požadavky
byznys zákazníků. Malé procento
vozidel jsme pak ponechali pro leisure zákazníky, pro které jsme připravili řadu zvýhodněných produktů.
V průběhu tohoto období se měnil
nejen trh, ale i chování a potřeby ze
strany zákazníků. Mnoho společností upřednostnilo systém práce z domova, snižovaly se náklady a poptávka po vozidlech byla nízká.
Ostatně tento trend přetrvává dále.
Abychom vyhověli potřebám „nového“ typu zákazníka, uvedli jsme
na trh v roce 2021 produkt Hertz

24/7, který je primárně určen pro
podnikatelský segment a jedná se
o carsharing typu A-A. Jde o moderní a efektivní řízení firemního vozového parku. Takové sdílení vozidel
pak vede k úsporám a je cestou do
budoucnosti. Navíc, v synergii s klasickou autopůjčovnou dokážeme
zákazníkovi na míru navrhnout optimální řešení jeho potřeb.
V příštích letech plánujeme portfo-

lio našich vozidel rozšířit i o elektromobily.
V souvislosti s tím předpokládáme
mírný nárůst vozidel ve flotile, který
je však v současnosti ovlivněn situací v automobilovém průmyslu, kdy
je na trhu nedostatek montážních
komponentů, a kvůli tomu automobilky snižují svoji produkci. Věříme
však, že se bude situace postupně
zlepšovat.

LeasePlan zasílá řidičům důležitá upozornění
přímo do mobilu pomocí digitální karty

Jak digitální karta funguje?
Většina z nás využívá digitální peněženku, tedy
mobilní aplikaci, do které si nahrává platební karty, vstupenky, letenky a podobně. A právě do této
digitální peněženky si mohou řidiči přidat naši kartu DriverPass. Najdou v ní všechny potřebné informace o automobilu i o službách, na které mají
nárok. Kromě toho se prostřednictvím karty mo-
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hou s námi kdykoli spojit a řešit nejrůznější situace.
Proč by ale měli používat digitální kartu, a ne
klasické způsoby komunikace?
Protože tím ušetří hodně času. Když řidič potřebuje objednat do servisu, klikne na příslušný odkaz a vzápětí se mu načte předvyplněný formulář,

ve kterém už jenom vybere konkrétní servisní
místo, termín a důvod návštěvy. Totéž platí pro
nahlášení pojistné události. Stačí doplnit informace o nehodě, zatímco údaje o vozidle a řidiči už
jsou přednastaveny. Klienti si to pochvalují, kartu
už si do mobilu stáhla pětina uživatelů našich vozidel.
Teď jste přišli se zasíláním notifikací. Čeho se
týkají?
Rozdělujeme je do tří kategorií. První skupinou
jsou notifikace typu potvrzení objednávky do servisu, reakce na žádost o nové doklady nebo o vydání palivové karty. Druhou kategorii tvoří upozornění o stavu vozidla, patří sem informace
o končící STK, o vypršení platnosti elektronické
dálniční známky nebo zelené karty a jejich obnově, ale také o konci leasingu a možném odkupu
vozu. Poslední skupina se skládá z notifikací s výzvou k aktivitě, například k výměně letních či zimních pneumatik.
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Společnost LeasePlan rozšířila funkce
digitální karty DriverPass, kterou si od
loňského roku mohou do svých mobilů
bezplatně nahrát všichni řidiči, kteří
využívají vozy formou operativního
leasingu. „Novinka spočívá v zasílání
notifikací, které řidiče upozorňují na
důležité úkony spojené s provozem
auta,“ říká Peter Tölgyesi, obchodní
ředitel české pobočky LeasePlanu.

fleet barometr

Jiří Hrabák
Retail and Fleet District
Manager
Nissan Grand Automotive CE
KFT.
Praha

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

Tomáš Petermann
Fleet Manager
Toyota Central Europe –
Czech
Praha
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roce 2022 plánuje značka
Nissan v České republice
produktovou ofenzivu. Začátkem roku 2022 jsme uvedli na trh
dva nové modely v segmentu užitkových vozů Interstar a Townstar
s konvenčními vznětovými a zážehovými motorizacemi a ve 2. polovině
roku 2022 je doplní model Townstar
v plně elektrické verzi. S ohledem na
strmý růst cen pohonných hmot
a vládní podpory očekáváme mnohem vyšší zájem fleetových zákazníků o elektrifikované pohony. Nissan
v tomto směru uvede na trh dvě zásadní novinky. Tou první je pohon ePOWER, který bude dostupný pro
model Qashqai a ve druhé polovině
roku i pro nový model X-Trail s tímto
konceptem pohonu. Jeho unikát-

V

nost koncepce spočívá v tom, že zážehový motor bude fungovat pouze
jako generátor elektrické energie
pro elektromotor/y pohánějící kola
a nebude v žádném jízdním režimu
mechanicky spojen s pohonným
ústrojím. Pro pohon vozidla a uchovávání elektrické energie tedy neslouží velkokapacitní baterie. Malá
baterie zařazená do pohonné soustavy slouží pro přímou rekuperaci
při brzdění a zároveň při sešlápnutí
plynového pedálu pro účinnější akceleraci. Toto řešení nabídne řidičům veškeré výhody elektromobilu,
jako je např. velice tichá a komfortní
jízda, okamžitý a plynulý výkon elektromobilu a především uživatelsky
komfortní vysoký dojezd vozu, překračující hranici 1000 km, s možnos-

tí kdykoliv a kdekoliv rychle dotankovat a pokračovat v cestě. To bude
navíc podtrženo velmi dynamickým
jízdním projevem a jedněmi z nejnižších hodnot spotřeby a emisí CO2
ve své kategorii.
Druhou novinkou je e-4ORCE, který
se poprvé představí během června
u nového EV crossoveru Ariya. Revoluční technologie pohonu 4x4 poskytuje okamžitý točivý moment
a vyvážený, předvídatelný výkon
v každé situaci. Díky duálnímu elektromotoru je hmotnost dokonale
rozložena. Systém řízení neustále
moduluje výkon každého z dvojitých elektromotorů na palubě a také ovládání brzd každého kola, čímž
napomáhá dokonale provést záměry řidiče.

idíme tři zásadní trendy: prodlužování dodacích lhůt nových vozidel, rychlý růst jejich cen a aktuálně také skokové
zdražování paliv.
V oboru carsharingu nicméně sledujeme, že tyto trendy nemají jen negativní efekt – silný vliv nedostatku nových vozidel a zdražování jak nových,
tak ojetých aut přispívá k stálému růstu poptávky po naší službě ze strany
fyzických osob i menších firem. Častěji než dříve firmy poptávají zápůjčky vozidel pro vykrytí pozdního dodání objednaného vozidla. Fyzické
osoby i firmy také systematicky přehodnocují počet vozidel potřebných
pro svůj provoz a zvažují kombinaci

V

různých druhů mobility včetně carsharingu pokrytého externí flotilou
nebo interního. Celou třetinu kilometrů ujetých v roce 2021 v Autonapůl
uskutečnily právnické osoby.
Letos plánujeme navýšení počtu provozovaných vozidel o 20 %. Objednány máme od podzimu vozy několika
značek na více typů paliv, včetně vozů na LPG, full hybridních či čistě elektrických (konkrétně modely značky
Škoda – Fabia benzín, Dacia – Sandero LPG a Spring elektro a Toyota – Corolla hybrid). Po skokovém růstu cen
ropných paliv tehdejší rozhodnutí
větší orientace na alternativní paliva
hodnotíme pozitivně a jsme zvědaví
na zkušenosti z reálného provozu.

Doba je ale v oblasti fleetů i jejich financování stále velmi turbulentní
a úplně si nedokážeme představit
efektivní plánování dalšího růstu flotily s dodacími lhůtami delšími než
cca 12+ měsíců. I přes důraz na dlouholeté vztahy s dodavateli tedy
předpokládáme příklon ke značkám,
u kterých jsou dodací lhůty i v této
době kratší.
Letos také očekáváme trend rostoucího podílu smart technologií ve
správě fleetů. Oblast sledujeme,
protože na nich lze stavět potenciální nové produkty a služby, např.
okamžité aktivace režimu carsharingu bez montáže dodatečného hardwaru.

P

vit jak malé a střední firmy, tak společnosti s velkými vozovými parky.
V letošním roce nás čeká uvedení nového čistě elektrického modelu Toyo-

ta bZ4X a rovněž elektrické verze
užitkového modelu Proace City. Nově nabídneme také značkový operativní leasing pod hlavičkou KINTO.

oslední dva roky byly pro
Toyotu velmi úspěšné a s celkově rostoucími prodeji rostl
i podíl firemních zákazníků, který
dnes dosahuje přes 70 %. Firmy i organizace se stále více zaměřují na
úsporný, ekologický, ale přitom uživatelsky efektivní provoz. Proto dávají přednost hybridním variantám, které v případě Toyoty mají za sebou již
téměř 25 let vývoje a aktuálně pátou
generaci pohonů. Rovněž se dařilo
růst na poli lehkých užitkových vozů,
což podporuje i vznik specializovaných Toyota LUV center. Díky naší široké nabídce jsme tak dokázali oslo-

FLEET
firemní automobily

P
Michal Červenka
obchodní manažer pro
ﬂeetové zákazníky
DKV Euro Service s.r.o.
Praha

řed dvěma lety jsme uváděli
na trh náš nový produkt DKV
fleetové karty pro firemní zákazníky s vozovým parkem s osobními a lehkými užitkovými vozy. Toto
období pro nás bylo ve všech směrech zásadní. Snažili jsme se nalézt
řešení, které klientům umožní vyhnout se kompromisům při výběru
poskytovatele tankovacích karet.
Trh jsme tak začali oslovovat s produktem, který dokáže skloubit naši
širokou partnerskou síť a vyhlašované týdenní ceny.
V době covidu se náš nový obchod-

ní tým potýkal s výzvami plynoucími
z celkové situace. Cesta k zákazníkům byla kvůli zaváděným restrikcím daleko obtížnější. Řada z nich
měla navíc vzhledem ke covidovým
opatřením nebo jejich ekonomickým následkům zcela jiné starosti
a priority. To nás motivovalo hledat
nové a efektivnější způsoby komunikace s našimi současnými i budoucími zákazníky. Zároveň bylo třeba
maximálně zjednodušit procesy,
abychom novým klientům zajistili
pohodlný přechod k naší společnosti. Díky těmto změnám vzrostla ob-

chodní efektivita a dále se zvyšuje
i v době, kdy nás covidová opatření
již neomezují.
V posledních dnech jsou samozřejmě velkým tématem rostoucí ceny
pohonných hmot. Naší snahou je se
z těchto složitých situací z poslední
doby poučit a být do budoucna
dobře připraveni. Zásadní je flexibilita, kreativita a nasazení týmu, na
kterém se dá i v této náročné době
stavět.

musí vůz pořizovat do vlastnictví,
mu zbývají dodatečné prostředky,
které může i v dnešní náročné době
investovat například do rozvoje své
firmy nebo podnikání.
V roce 2022 je pro nás opět klíčová
spolupráce s našimi dealery, péče
o stávající firemní zákazníky a zároveň snaha o získání co nejvíce nových zákazníků pro značky Seat

a Cupra. I nadále chceme nabízet zákazníkům zajímavé podmínky pro
pořízení vozu a neustále rozšiřujeme nabídku našich modelů. Začátkem letošního roku jsme uvedli na
trh zcela nový vůz Cupra Born, který
je zároveň prvním čistě elektrickým
vozem značky. Věříme, že i tento
model nám pomůže zaujmout ještě
více firemních zákazníků.

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

oslední dva roky byly hlavně
kvůli pandemii covid-19 a zároveň problémům s dodávkami vozů náročné jak pro značky Seat
a Cupra, tak pro celou společnost.
I přes všechny komplikace jsme však
v loňském roce zaznamenali velmi
výrazný růst prodejů, a to zejména
na poli fleetových obchodů. Podařilo se nám uzavřít obchody s mnoha
významnými zákazníky a zároveň
oslovit mnoho menších firem a živnostníků. Velkou radost nám dělá
rovněž nová značka Cupra, která se
velmi dobře etablovala na trhu
a otevírá nám nové možnosti v dalších segmentech trhu. Rovněž jsme
se ještě více zaměřili na produkty financování a hlavně na jeho velmi
výhodnou variantu operativního leasingu. Díky tomu, že zákazník ne-

N
Michal Nykl
koordinátor
ﬂeetového prodeje
Škoda Auto Česká republika
Praha
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avzdory složité situaci zůstáváme v segmentu fleetových zákazníků jedničkou,
za což bych chtěl našim klientům
poděkovat. Zásadním způsobem se
zintenzivnila komunikace, a to jak
na trase prodejce–zákazník, tak i mezi samotnou automobilkou a zákazníkem. Všechny naše klienty se snažíme včas a flexibilně informovat
o všech změnách, které tato turbulentní doba přináší. I proto pracujeme na dalším posilování našeho tý-

mu. Nedávno jsme aktualizovali naše fleetové podmínky, kdy se velkoodběratelem může stát každý zákazník, který od nás ročně pořídí už

dva vozy. Díky tomu jsme nadále výrazně posilovali v segmentu malých
a středních fleetů. Od roku 2022
očekáváme zvýšený zájem o elektrifikované modely a zvyšování jejich
podílu na celkových prodejích. Tento trend bude viditelný především
u velkých nadnárodních firem. Zároveň nás čeká tzv. výběhový rok
combi varianty modelu Fabia, takže
očekáváme i zvýšený zájem o hatchback variantu čtvrté generace tohoto oblíbeného malého vozu.
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Elektrické SUV EQB nabízí

praktičnost i nízké provozní náklady
Odborníci už delší dobu připomínají, že elektromobily se
technicky zdokonalují mnohem rychleji, než jsme byli dosud
zvyklí. Nejlepším důkazem je nový elektromobil EQB od
značky Mercedes-EQ: až sedmimístné SUV nabízí dojezd
hodně přes 400 km, dobití za půl hodiny a překvapivě nízké
provozní náklady.

v rozsahu 140 mm. Základní provedení je pětimístné se spoustou místa pro zavazadla (495 l),
sklopená třetí řada sedadel kufr omezí jen minimálně (na 465 l). Přitom rozměry vozu jsou tak
akorát: ani moc malé, ani přerostlé. Dost velké
pro rodinu a přepravu i prostorově hodně náročného nákladu, správně kompaktní pro snadné
parkování a obratnost ve městě.
Rozumné rozměry se odrážejí také v adekvátní

Z

načka Mercedes-EQ, kterou výrobce Mercedes-Benz vyhradil elektricky poháněným
modelům (podobně jako Mercedes-AMG
těm sportovním), uvádí jednu novinku za druhou.
Vedle vrcholného typu EQS, který svět šokoval jako nejaerodynamičtější sériový vůz na světě s obdivuhodným dojezdem 782 km (podle přísné normy WLTP) a odvozeného vozu vyšší střední třídy
EQE (s cenou pod 2 miliony korun vč. DPH) je dalším pozoruhodným elektromobilem od nejstarší
automobilky na světě praktické SUV nazvané EQB.
Až sedmimístný vůz střízlivých rozměrů, s variabilitou na úrovni MPV a špičkovou technikou je nečekaně příjemným společníkem pro rodinu i podnikatele, a to jednak díky své dostupnosti, jednak
zásluhou nízkých provozních nákladů.

Za korunu na kilometr
Uvnitř mohou být až tři řady sedadel pro sedm
cestujících, sedadla v druhé řadě lze posouvat
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ADVERTORIAL

Mercedes-Benz udává, že téměř zcela prázdný
akumulátor, vybitý na 10 %, se na 80% kapacitu
dostane u rychlonabíjecích stanic za 32 minut.
V praxi opět platí, že uživatelé dobíjejí na veřejných nabíječkách jen skutečně tolik, kolik právě
potřebují, a tak ještě přínosnějším údajem je
i schopnost dočerpat během 15minutové zastávky energii na přibližně 150 kilometrů jízdy. Samozřejmostí je i možnost dobíjet v domácím prostředí nebo v zaměstnání, kde lze s využitím třífázové
přípojky doplnit z 10 na 100 % kapacity za 5:45 h,
tedy se značnou rezervou přes den nebo přes noc.

Přístup k 95 % stanic a u IONITY
zdarma

hmotnosti, která vytváří kombinaci sportovně řešeného a dynamického vozu, který ovšem zásadně šetří při provozu. Již verze 300 4MATIC vyvine
nadprůměrný výkon 168 kW neboli 228 k a dodává se s pohonem všech kol, silnější 350 4MATIC
se může pochlubit 215 kW (292 k). Kombinovaná
spotřeba energie činí podle normy WLTP
18,1 kWh/100 km, což i při současných vyšších cenách elektřiny znamená při domácím nabíjení cenu kolem 1 Kč na kilometr!
K takto efektivní jízdě ovšem přispívá celá řada
konstrukčních řešení včetně inteligentní navigace,
která při výpočtu trasy zohledňuje dostupnost
(a dokonce i cenu) nabíjení, ale například i standardně dodávané tepelné čerpadlo, díky němuž
vůz šetří energii na tepelný komfort v létě i v zimě.

V ceně vozu je karta Mercedes me Charge, což je
služba umožňující jednoduše dobíjet vůz u naprosté většiny poskytovatelů elektrické energie. V Evropě je k dispozici přibližně 300 000 bodů, v České
republice karta pokrývá 95 % veřejných nabíjecích stanic od všech hlavních dodavatelů. Stačí
mít jednu kartu nebo aplikaci v chytrém telefonu
a můžete dobíjet, jednou za měsíc pak přijde vyúčtování – není tedy potřeba uzavírat separátní
kontrakty nebo vozit s sebou hromady karet a čipů, což ocení koncoví zákazníci i podnikatelé.

spolu se skutečně nulovými emisemi, popřípadě
životní styl či chuť zdůraznit zákazníkům a obchodním partnerům ekologický styl firmy, ale
i čistě racionální hledisko nízkých provozních nákladů.
V případě EQB je navíc i cena velmi blízká srovnatelně velkým SUV se spalovacím motorem. Nejdostupnější EQB 250 stojí 1 393 920 Kč, verze EQB
300 4MATIC, u níž lze v České republice předpokládat největší zájem jak u firemních, tak u soukromých uživatelů, vychází na 1 483 460 Kč včetně DPH, tedy 1 226 000 Kč bez daně. Automobilka
Mercedes-Benz je navíc známa svou komplexní
nabídkou výhodného financování, takže například měsíční splátka úvěru na EQB 300 4MATIC vychází při 60% akontaci na 12 180 Kč.

Nabito za 32 minut
Dojezd verze EQB 300 4MATIC činí solidních
423 km (dle WLTP), kdo potřebuje víc, může zvolit
zcela úspornou variantu EQB 250, jejíž výkon
140 kW (190 k) stále stačí na více než solidní zrychlení 0–100 km/h za 9,2 s, přitom se díky spotřebě
16,5 kWh na 100 km pyšní jízdním dosahem dokonce 469 km.
Jak aktivní uživatelé elektromobilů dobře vědí, samotný údaj dojezdu není ten nejdůležitější, protože elektrické vozy si kupují majitelé, kteří mají
představu o svých trasách a možnostech dobíjení
a maximální dojezd využívají jen zřídka. Mnohem
podstatnější pro každodenní používání je schopnost vozu načerpat energii a i v tomto ohledu ukazuje EQB výrazný pokrok.
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Pokud nabíjíte přes Mercedes me Charge, garantuje společnost Mercedes-Benz, že je za procesy
nabíjení do elektrické sítě přivedeno ekvivalentní
množství elektrického proudu z obnovitelných
zdrojů. V síti ultrarychlých dobíjecích stanic IONITY navíc nabíjíte první rok zcela zdarma, poté dostanete díky službě Mercedes me Charge výhodnější tarif.

Elektromobil jako racionální volba
Moderní plně elektrický model EQB je důkazem,
že elektromobil může být volbou nejen pro ty, jejichž motivací ke koupi je tichá a dynamická jízda

EQB 300 4MATIC v číslech
Výkon
168 kW
Točivý moment
380 Nm
Dobíjení třífázovým proudem
10–100 % (domácí dobíjení)
5:45 h
Rychlodobíjení stejnosměrným
proudem 10–80 % (na stanicích)
32 min
Pohon
všech kol
Rozměry
4684 x 1834 x 1701 mm
Objem zavazadlového prostoru
465 až 1710 l
Zrychlení 0–100 km/h
8,0 s
Nejvyšší rychlost
160 km/h
Kombinovaná spotřeba (WLTP)
18,1 kWh/100 km
Nejvyšší dojezd (WLTP)
423 km
Cena
1 483 460 Kč vč DPH/
1 226 000 Kč bez DPH
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Nová Škoda Karoq

Mezinárodní prezentace modernizovaného
modelu Škoda Karoq spojená s testovacími
jízdami proběhla od 5. do 6. dubna 2022
v portugalském Portu a jeho okolí. FLEET byl při tom.

Modernizovaná verze modelu Karoq přináší vylepšený
design, trvale udržitelné materiály, nové technologie
a úsporné motory nové generace Evo. Od uvedení druhého
SUV na trh v roce 2017 bylo vyrobeno již více než půl milionu
vozů tohoto modelu.

Š

irší, šestihranná maska chladiče, nový přední a zadní nárazník a užší, ostře řezaná přední a zadní světla LED dodávají vozu nový
vzhled. Světla pro denní svícení jsou nyní dvoudílná. Poprvé Škoda Karoq nabízí na přání přední
světlomety Matrix-LED. Díky novým kolům z lehké slitiny s aerodynamickými kryty, prodlouženému střešnímu spoileru, bočním finletům po stranách zadního okna a novým krytům umístěným
na podvozku se zlepšily aerodynamické vlastnosti
a součinitel odporu klesl o více než 9 % na cx 0,30.
Interiér vozu Škoda Karoq umocňují nové dekoMOTOR
1,0 TSI EVO

POČET VÁLCŮ
3

VÝKON

rační lišty a nové potahy, včetně těch z trvale udržitelných materiálů. Potahy sedadel z ECO látky,
které jsou dostupné na přání, jsou vyrobeny z vláken získaných z recyklovaných PET lahví. Vyšší
úroveň komfortu přináší na přání dostupné rozšířené ambientní osvětlení LED, které nově osvětluje i výplně zadních dveří v deseti různých barvách, a elektricky ovládané sedadlo spolujezdce
s pamětí. Karoq je k dispozici ve výbavových stupních Ambition, Style, Style Exclusive a také ve verzi Sportline a Sportline Exclusive.
Nová Škoda Karoq nabízí pět moderních úsporPŘEVODOVKA

MAX. TOČIVÝ MOMENT

[kW]

[k]

[Nm]

81

110

6-M

200
250

1,5 TSI EVO

4

110

150

6-M
7-DSG

2,0 TSI EVO

4

140

190

7-DSG 4×4

320

2,0 TDI EVO

4

85

116

6-M
7-DSG

300

6-M
7-DSG 4×4

340

2,0 TDI EVO
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4

110

150

250
360

ných motorů generace Evo koncernu Volkswagen. Tři benzinové motory TSI a dva naftové motory TDI pokrývají výkonové spektrum od 81 kW
(110 k) do 140 kW (190 k).
Karoq bude zcela digitální. V průběhu roku 2022
bude nabízen výhradně s virtuálním kokpitem.
Součástí standardní výbavy bude virtuální kokpit
mini s 8" displejem, od výbavového stupně Style
je na přání k dispozici virtuální kokpit s displejem
o velikosti 10,25". Díky zabudované kartě eSIM je
vůz vždy online, což umožňuje přístup k rozsáhlým mobilním online službám ŠKODA Connect.
Aplikace infotainmentu zobrazují aktuální zprávy
a informace o počasí nebo se starají o správu
schůzek. Díky bezdrátové technologii SmartLink
lze prostřednictvím Android Auto a Apple CarPlay
připojit chytré telefony. K dispozici je také nabíjecí
box pro smartphone, který umožňuje bezdrátové
nabíjení mobilního telefonu.
Karoq nabízí vylepšené asistenční systémy a až devět airbagů. Travel Assist kombinuje několik asistenčních systémů, mezi které patří například Prediktivní tempomat, Adaptivní vedení v jízdním pruhu
nebo vylepšená verze Rozpoznávání dopravních
značek. Proaktivní ochrana cestujících, která je k dispozici na přání, reaguje již předem na hrozící náraz,
aby minimalizovala následky případné nehody.
Zajímavost
Varianta Sportline se poprvé objevila v roce 1992 u vozu Škoda Favorit a je tak již 30 let pevnou součástí výbavových řad.
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Pro malé i velké firmy

V

ozy ŠKODA charakterizují mimo výhodných ekonomických aspektů provozu a vynikajícího poměru ceny k užitné hodnotě
také vysoká úroveň komfortu a nadstandardní
prostorové parametry. Plní nejvyšší bezpečnostní
nároky a zaujmou řadou moderních technologických řešení. Nezávislé studie a zkušenosti odborníků opakovaně potvrzují vysokou zůstatkovou
hodnotu vozů ŠKODA, která tvoří zásadní položku kalkulace celkových nákladů. ŠKODA AUTO
nabízí ve své paletě modelů jak ekonomická, tak
i ekologická řešení, která optimalizují spotřebu
energie a šetrně přistupují k životnímu prostředí.
Pokud odebíráte alespoň 2 vozidla během 12 měsíců, stáváte se fleetovým zákazníkem a čerpáte
řadu benefitů vyplývajících z tohoto statutu. Dosáhnete na zajímavé velkoodběratelské podmínky, ale také se můžete spolehnout na prvotřídní
služby. Široká síť více než 180 autorizovaných obchodníků vám poskytne podporu v oblastech
předprodejního poradenství, prodeje, optimalizace vozového parku, servisu, distribuce ŠKODA Originálních dílů i flotilového financování a pojištění.
Obchodní síť značky ŠKODA je kapacitně, mate-
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riálně i personálně vybavena tak, aby fleetovým
klientům dokázala poskytnout kompletní portfolio služeb na míru.

Výhodně s alternativními pohony
Vozidla s alternativním pohonem představují
skvělou příležitost, jak ušetřit na provozních nákladech. Vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot může tato úspora činit až 50 %. Modely SCALA, KAMIQ a OCTAVIA se aktuálně dají
pořídit ve verzi G-TEC spalující CNG, modely
OCTAVIA, OCTAVIA RS a SUPERB zase jako plugin hybridy iV. Ekologické, přitom cenově dostupné varianty vozů ŠKODA ideálně zapadají právě
do firemních flotil. Zcela elektrická ŠKODA ENYAQ
iV má rovněž potenciál proměnit mobilitu firem.
Odráží v sobě trendy dnešní doby – zjednodušení
Vzorový příklad operativního leasingu
na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 MPI/59 kW
Ceníková cena (Kč včetně DPH)
Doba nájmu (v měsících)
Stanovený počet kilometrů za rok
Volná hranice kilometrů
Celková měsíční splátka (Kč včetně DPH)

339 900
36
15 000
5000
5509,49

a individualizaci. Model ENYAQ iV přichází s výkonnými elektromotory, které zajišťují dynamickou
jízdu bez emisí s dojezdem až 540 km na jedno
nabití. Kromě „zelených“ inovací servíruje špičkovou konektivitu, vyspělé jízdní asistenty a vzdušný
interiér z udržitelných materiálů. A nebyla by to
ŠKODA, kdyby se nemohla pochlubit širokou
škálou Simply Clever řešení. ENYAQ iV je zkrátka
praktický a pohodlný elektromobil za velmi zajímavou cenu, vhodný pro každodenní použití stejně
jako jakýkoliv vůz s konvenčním pohonem.

Dospělá, přitom
cenově výhodná

ADVERTORIAL

ŠKODA Fleetový program zastřešuje dodávky vozů do
firemních flotil po celé České republice. Velkoodběratelé
tvoří významnou část tuzemských klientů, neboť vozy
ŠKODA jsou pro svoji spolehlivost a vysokou zůstatkovou
hodnotu mezi fleetovými zákazníky dlouhodobě populární.
A navíc – fleetovým zákazníkem se lze stát velmi snadno.

Tajným tipem fleetového manažera může být
zbrusu nová ŠKODA FABIA, která se stala dospělým vozem s velmi příznivými pořizovacími
i provozními náklady. Chlubí se nejlepší aerodynamikou ve svém segmentu a její prostorný
interiér je propracovaný do posledního detailu.
Komfort cestujících vpředu i vzadu dotváří široká paleta chytrých řešení Simply Clever a velmi pokročilá výbava. Nová FABIA zastíní konkurenty mimořádným zavazadlovým prostorem,
který v základu pojme 380 litrů.
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Jaké modely a varianty považujete v roce 2022
za klíčové z hlediska fleetových obchodů a jaké
novinky v tomto směru přijdou na trh?

Jitka
Skaličková
Public Relations Manager
Renault Česká republika
Nejzásadnějšími modely přicházejícími na český
trh v roce 2022 od našich značek jsou Renault Megane E-Tech elektrický a model Dacia Jogger. Oba
modely doplňují naši modelovou řadu v segmentech plně elektrických vozidel, respektive rodinných vozidel.
Nejmenší baterie modelu Megane E-Tech elektrický spolu s ultramoderními materiály a technologiemi přivádí tento model na úroveň špičkových
produktů v nabídce BEV a podpoří tak další rozvoj
tohoto fleetového segmentu nejen pro nadná-

rodní korporace. Současně více než vřelé přijetí
modelu Dacia Jogger doplní ustupující segment

vozidel určených pro živnostníky, řemeslníky
a drobné podnikatele.

ovšem velmi výrazně roste i obliba hybridních pohonů. Začátkem letošního roku jsme uvedli na trh
zcela nový vůz Cupra Born, který je zároveň prv-

ním čistě elektrickým vozem značky. Věříme, že
i tento model nám pomůže ještě více rozšířit klientelu našich firemních zákazníků.

silnice dorazí rovněž modernizovaná verze kompaktního SUV Karoq, který byl dle dat SDA v roce

2021 po modelu Kamiq druhým nejprodávanějším SUV na českém trhu.

Petr Schmidt
Porsche Česká republika s.r.o.
Corporate Sales Manager
SEAT & CUPRA
Značky Seat a Cupra za loňský rok zaznamenaly
i přes řadu komplikací s dodávkami velmi výrazný
růst prodejů, a to zejména mezi firemními zákazníky. Spolu s naší dealerskou sítí se nám loni povedlo uzavřít obchody s mnoha významnými společnostmi a zároveň nabídnout zajímavé
podmínky i pro menší podnikatele a živnostníky.
V roce 2022 jsou pro nás opět klíčovými modely
hlavně Seat Leon SP a Cupra Formentor, které mají významný podíl právě na fleetových obchodech. Mezi nejoblíbenější motorizace z našeho
portfolia stále patří konvenční spalovací motory,

Michal Nykl
koordinátor ﬂeetového prodeje
ve Škoda Auto
Škoda Auto Česká republika
Už v roce 2021 jsme zaznamenali viditelný trend
zvýšeného zájmu o elektrifikaci flotil, a to zejména
u větších firem. Podobný vývoj očekáváme i letos.
Nadále pokračujeme v podpoře malých a středních podniků díky změněným podmínkám pro
rámcové kupní smlouvy, které lze uzavřít již při
odběru dvou vozů za rok. Pokud se zaměříme na
samotné produkty, v současné době nejoblíbenější plně elektrická modelová řada Enyaq iV dostane impulz v podobě startu prodeje karosářské
varianty kupé i v RS variantě. Během jara na české
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PRODUKTOVÉ PLÁNY
David Pavlíček
PR & External Communication Manager
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Pro značku Hyundai jde zejména o osvědčený model i30 kombi, který je doslova českým ideálem,
a to nejen do firemních flotil. Je cenově atraktivní,
nabízíme jej i s nenáročnou motorizací 1.5i. Zajímavým se může jevit i kompaktní model i10 ze
segmentu, který již mnoho výrobců nenabízí, případně plně elektrická Kona Electric, potenciál
však vidíme i v relativně novém crossoveru Bayon.
Mezi naše výhody bude v tomto roce patřit široká dealerská síť, která čítá již 55 poboček a je bohatě zastoupena ve všech krajích. Zároveň jsme

Ing. Petr Holeček
Corporate Sales Manager, za Volkswagen
osobní vozy
Porsche Česká republika s.r.o.
Mezi fleetovými zákazníky stále převažuje zájem
o praktické verze Volkswagen Golf Variant, Passat
Variant nebo Arteon Shooting Brake. U modelu
Golf Variant klienti poptávají jak benzínové, tak
dieselové motorizace, především v závislosti na
předpokládaném ročním nájezdu. V případě modelu Passat Variant převládá poptávka po naftových verzích s automatickou převodovkou a pohonem 4Motion. Zájemci o model Arteon
Shooting Brake pak stále častěji využívají i nabídku plug-in hybridní verze.
Velkou poptávku zaznamenáváme i po oblíbených modelech SUV, převážně Tiguan a Tiguan
Allspace. Zde zákazníci dávají přednost benzinové verzi s automatickou převodovkou nebo dieselové verzi s pohonem všech kol. Velký zájem

Veronika Wohlrabová
Nissan Grand Automotive CE KFT.
Marketing & Communication Manager
Rok 2022 zahájil Nissan uvedením nových LUV Interstar a Townstar, na které naváže Townstar EV.
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jedním z výrobců, které výrobní krize zasáhla
v menší míře, proto jsme zákazníkům schopni
vozy dodat relativně rychle bez významnějších

zpoždění. To se týká zejména modelů vyráběných v závodu v Nošovicích, tedy i30, Tucson nebo Kona Electric.

pak vzbudilo ihned po uvedení zcela nové kompaktní SUV-kupé Taigo pro svůj design, praktičnost a dostupnost. Pro uživatele s větší rodinou
nebo požadavkem na více vnitřního prostoru trvá
zájem o MPV vozy Touran a také aktuální akční
verzi modelu Sharan.
Jelikož se významná část firem v posledních letech
zavázala ke snižování emisí a nastoupila cestu k tr-

valé udržitelnosti, roste také zájem o hybridní a plně elektrické modely. U firemních zákazníků převažuje zájem o ID.3, u živnostníků a podnikatelů převládá zájem o ID.4 včetně verze GTX s pohonem
všech kol. Zájem o elektrické vozy by mohly v blízké době ještě podpořit očekávané dotační tituly
a v neposlední řadě také letošní představení velmi
stylových modelů Volkswagen ID.5 a ID. Buzz.

S ohledem na strmý růst cen pohonných hmot
a vládní podpory očekáváme vyšší zájem fleetových zákazníků o elektrifikované pohony. Nissan
v tomto směru uvede v roce 2022 dvě zásadní novinky.

Tou první je pohon e-Power, který bude dostupný
pro Qashqai a v druhé polovině roku i nový X-Trail.
Unikátnost pohonu spočívá v tom, že zážehový
motor bude generátorem elektrické energie pro
elektromotor a nebude mechanicky spojen s pohonným ústrojím. e-Power nabídne výhody elektromobilu, jako je tichá jízda nebo okamžitý výkon. Navíc poskytne vysoký dojezd přes 1000 km,
s možností kdekoliv dotankovat a pokračovat
v cestě.
Druhou novinkou je e-4ORCE. Poprvé se představí
během června u nového EV crossoveru Ariya.
Technologie pohonu 4x4 poskytuje okamžitý točivý moment a vyvážený, předvídatelný výkon.
Duální elektromotor dokonale rozkládá hmotnost.
Systém řízení neustále moduluje výkon každého
z elektromotorů a také ovládání brzd každého kola, čímž pomáhá dokonale provést intence řidiče.
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Volvo integruje Google Assistant

Společnost Volvo Cars se stane vůbec první automobilkou,
která zavede přímou integraci svých vozů se zařízeními,
která podporují ovládání prostřednictvím aplikace Google
Assistant. Jedná se o další krok v rámci stále se
prohlubujícího partnerského svazku společností Volvo Cars
a Google.

T

ato plánovaná přímá integrace umožňuje
zatím to nejhladší propojení ovládání Google Assistant a vozidla, přičemž dovolí zákazníkům společnosti Volvo Cars ovládat funkce
chytrých domácích a mobilních zařízení přímo
z vozu prostřednictvím hlasového ovládání Google Assistant (dostupnost ČJ závisí na společnosti

Google). Díky spárování svého vozu Volvo se
svým účtem Google mohou zákazníci ve svých vozech mluvit přímo se systémem Google a prostřednictvím něj na dálku ovládat různé funkce,
jako jsou předběžné vyhřátí kabiny v chladných
zimních dnech nebo zamykání vozu.
Uvedená integrace zákazníkům usnadní na zákla-

dě vzdáleného přístupu kdykoli získat informace
o jejich voze. Mezi plánované budoucí funkce patří mimo jiné načasování doby nabíjení, což zákazníkům umožní stanovit konkrétní čas, kdy se má
vůz začít nabíjet, a mnoho dalších funkcí. Společnost Volvo Cars usiluje také o další integraci svých
vozů se systémem Google Assistant, což by mělo
podpořit její posun na cestě k plné elektrifikaci.
V důsledku toho si klade za cíl představit funkce,
které by mohly zákazníkům pomoci využít plný
potenciál jejich čistě elektrických vozů Volvo
s ohledem na snižování emisí uhlíku.
Pokud se jedná o citlivější příkazy, jako je například odemčení vozu, bude vyžadován dvoustupňový autorizační proces, aby bylo zajištěno, že
budou mít ke správným informacím ve správný
čas přístup pouze oprávněné osoby. Výše zmíněné funkce budou v následujících měsících postupně zpřístupněny pro všechny řidiče vozů Volvo vybavených infotainmentovým systémem
s OS Android, které jsou současně propojeny
s Volvo Cars aplikací a se zařízeními, jež podporují
funkce Google Assistant. Samozřejmě se to vztahuje na regiony, kde je hlasové ovládání Google
Assistant dostupné.
Také YouTube
Již brzy bude možné ve všech vozech Volvo s integrovaným systémem Google možné přehrávat videa dostupná v rámci platformy YouTube. Nicméně protože
automobilka Volvo Cars nedělá v bezpečnosti kompromisy, videa bude možné přehrávat pouze v době, kdy
vůz není v pohybu.

ČERPACÍ STANICE

V Česku je téměř 4000
veřejných čerpacích stanic
Zdroj: Pololanik.com
Foto: archiv

Počet veřejných čerpacích stanic v loňském roce sice mírně
klesl, ale jen „na papíře“. Došlo totiž ke zpřesnění evidence
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Počet
„standardních“ čerpaček s prodejem hlavně benzínu a nafty
nadále rostl a je nejvyšší v historii.

P

odle aktuální Zprávy o aktualizaci a stavu
Evidence čerpacích stanic pohonných
hmot v ČR k 3. 1. 2022 eviduje MPO celkem
3978 veřejných stanic, tedy těch, které může využívat běžný motorista. To představuje 52,1 %
z celkového počtu všech evidovaných ČS a výdejních jednotek. Zbytek jsou stanice s vymezeným
přístupem a prodejem nebo neveřejné výdejní
jednotky v areálech různých podniků či autodopravců.
Počet sice ve srovnání s loňskými statistikami
klesl, podle MPO to však s velkou pravděpodobností není dáno skutečným snížením jejich reálného počtu. Pouze proběhly stejně jako loni nutné korekce v databázi. Řada čerpacích stanic totiž
byla dle zmíněné zprávy MPO historicky nesprávně evidována jako veřejné, ve skutečnosti se jednalo o stanice neveřejné.

„STANDARDNÍCH“ PŘIBYLO
Papírově tak počet veřejných čerpacích stanic
druhým rokem po sobě klesl. „V kategorii ‚standardních‘ čerpacích stanic, které nabízejí předev-
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ším benzín a naftu, případně i CNG, LPG nebo dobíjecí stojany, celkový počet nadále roste obdobným tempem jako v předchozích letech,“ popisuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní
aliance Axigon, jež poskytuje tankovací a CNG karty i Energokartu pro dobíjení elektromobilů. „Loni
tak přibylo pět standardních čerpaček, kterých je
nyní evidováno celkem 2848, tedy nejvíce v historii,“ dodává Damir Duraković.
Nadále přibývají též stanice určené pro automobily, které jsou v rámci Národního akčního plánu
čisté mobility (NAP ČM) považovány za „čisté“. Těmi se rozumějí vozidla na plyn a elektromobily či
hybridy. Čerpacích stanic s prodejem zkapalněného ropného plynu (LPG) je nyní 970 a jejich počet
se i v roce 2021 mírně zvýšil o 6. Vyšším tempem
poté stále přibývají plnicí stanice stlačeného zemního plynu (CNG), kterých loni v evidenci MPO přibylo 11. K tomu v Česku fungují již 3 stanice se
zkapalněným zemním plynem (LNG) určeným
pro pohon tahačů. U některých veřejných čerpacích stanic by měl být už letos uveden na trh vodík, očekává Václav Loula, tiskový mluvčí České

asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
podle něhož lze v tomto roce počítat také s celoplošným zavedením benzínu E10 u nejprodávanějšího benzínu v oktanové hladině 95. „Dále bude pokračovat rozšiřování nabídky alternativních
pohonů, zejména v kategorii rychlodobíjecích
míst, ale i plniček LNG či CNG,“ říká Václav Loula.
Dobíjecí stanice pro elektromobily zažívají skutečně enormní růst. MPO jich ke konci loňského září
eviduje už 799, což je oproti roku 2019 více než
trojnásobek. Jen sítě tří největších provozovatelů
se za poslední kvartál loňského roku rozrostly dohromady o stovky nabíječek. Skupina ČEZ se aktuálně blíží počtu 400 stanic, Pražská energetika
letos překonala hranici 300 dobíječek a E.ON již
provozuje více než 130 stanic pro elektromobily.

3978

tolik bylo k 1. 1. 2022
v Česku veřejných čerpacích
stanic. Z toho 2848 mělo
status tzv. standardních
stanic*.
* Standardní veřejné ČS („standardní“ jako pracovní označení) představují dle MPO v distribuční síti pohonných
hmot ČR rozhodující a největší skupinu ČS z hlediska počtu ČS i svým distribučním významem. Kromě motorových
benzínů, motorové nafty a LPG se u těchto ČS může vyskytovat také nabídka paliv s vyšším obsahem biosložek.
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Gefco zavedlo obslužné elektromobily

Společnost Gefco, evropská
jednička v logistice pro
automobilový průmysl,
vyměnila vozidla obsluhující
sklad hotových vozů v Kolíně
za elektromobily. Díky
investici sníží firma produkci
CO2 o více než 5 tun ročně.

a nabíječkám přímo na pobočce nemá výměna
vozidel žádný dopad na operativu, jak uvádí Zuzana Tryzňová, manažerka inovací společnosti
Gefco: „Ačkoliv je maximální dojezd, který závisí

na teplotních podmínkách a dalších faktorech,
velmi variabilní, ověřili jsme již v testovacím provozu, že i na krátké vzdálenosti a s častým startováním vydrží Peugeot Traveller na jedno nabití
obsloužit celou dopolední, resp. odpolední směnu.“ Nabití vozu z 10 % na 80 % trvá zhruba 30 minut a je tedy možné jej realizovat v průběhu polední i večerní přestávky.
Investice do obměny vozového parku pro zajištění rozvozu jockeyů po parkovacích plochách je
součástí komplexní strategie udržitelnosti společnosti Gefco. „Elektromobily několika výrobců v naší kolínské pobočce skladujeme. V loňském roce
jsme zde instalovali též moderní nabíječky. Výměna obslužných vozidel za elektromobily byla tedy
logickým krokem,“ uvádí Kateřina Hájková, manažerka kvality společnosti Gefco pro Českou republiku a Slovensko.

P

obočky společnosti Gefco v Kolíně, specializující se na skladování nových i ojetých
vozů, obsluhují nově elektromobily. Vozy
Peugeot Traveller nahradily dosud používané
automobily se spalovacími motory. Obslužná vozidla najezdí po skladovací ploše s kapacitou 8000
vozů v průměru 6300 km měsíčně. Roční nájezd
se pohybuje okolo 75 000 km, výměnou za elektromobily Gefco sníží produkci CO2 o 2,67 tuny
na jedno vozidlo. Díky moderní infrastruktuře

E-mobilita má novou platformu

L

ídři e-mobility v ČR založili Elektromobilní platformu. Zakládajícími členy jsou společnosti ČEZ, Škoda
Auto, PRE, E.ON a za akademickou sféru ČVUT. Přibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura a objevují
se nástroje na její podporu. Na
tuzemských silnicích jezdí už
více než 15 000 elektrifikovaných vozů, které využívají přes
1800 veřejných dobíjecích bo-
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dů. Jako každé nové odvětví
se elektromobilita setkává s celou řadou překážek a výzev.
„Elektromobilita se turbulentně rozvíjí, ale pro správný rozvoj musí překonat řadu výzev.
Proto cítíme, že je v řadě věcí
potřeba spojit síly a společně
pomáhat vytvořit prostředí
pro její další rozvoj,“ vysvětluje
předseda řídícího výboru Pavel Čmelík, zastupující společnost ČEZ.

Elektromobilní platforma si definovala „5 BODŮ PRO ELEKTROMOBILITU“, kterým je potřeba
se věnovat a dále je rozvíjet:
1) Dobíjecí infrastruktura – využití národních a evropských fondů, zjednodušení a zrychlení
výstavby dobíjecích stanic, podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci.
2) Dostupnost vozů – pro veřejnost i firemní sféru, s podporou národních a evropských podpůrných mechanismů.
3) Inovace a vzdělávání – podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, osvěta veřejnosti, podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů, zejména automotive a energetiky.
4) Eko-systém elektromobility – příprava a aktualizace strategií, legislativy a technických norem.
5) Spolupráce – podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností, spolupráce
s vládou, zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví
a služeb.
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HLAVNÍ TÉMA:

HOMO LOGISTICUS
12–13/05/2022, O2 UNIVERSUM, PRAHA
Jedním z nejsilnějších „průmyslů“ ve střední Evropě je logistika. Neobejde se bez ní
skoro nic, kde je nutný pohyb „hmoty“. A logistika se pořád neobejde bez člověka.
Řidiči, skladníci, plánovači, dispečeři, kurýři nebo pickeři tvoří páteř moderní společnosti.
Logistiku a dodavatelské řetězce těžce zasáhla pandemie, a na kongresu EASTLOG 2022
si proto položíme otázku, jak předefinovala roli člověka. Změnila pandemie trvale způsob,
jak člověk vykonává práci v logistice? Urychlila se automatizace, digitalizace a robotizace?
Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj nebo software? Co jsou nové potřebné
kompetence v logistice? Jak přilákat nové řidiče a kurýry? Kterou práci v logistice lze a bude
možné vykonávat trvale na dálku? Jak dlouho ještě potrvá majestát člověka v logistice?
A skončí vůbec někdy?

Zúčastněte se logistické události roku:
www.eastlog.cz/registrace
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