
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 22. 6. 2015 
 

Ostravskému Dni s Fleetem vévodily místní firmy  
Ve čtvrtek 18. června  se v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě odehrál třetí letošní Den s Fleetem. 
Ostravské zastavení bylo zásadní premiérou, neboť poprvé se akce konala takřka v centru velkého 
města a současně nejdále od pomyslného středu republiky. Na kvalitu Dne s Fleetem to však žádný 
vliv nemělo, právě naopak. Drtivou většinu hostů tvořili zástupci firem z Ostravy a blízkého okolí, 
čímž se naplnil záměr pořadatelů Tour de Fleet, přivést na setkání nové fleetové provozovatele, pro 
něž byla účast na předchozích Dnech s Fleetem z důvodu geografické vzdálenosti problematická.  

Nyní však měli komfort krátké vzdálenosti a k tomu vše, co Dny s Fleetem obvykle nabízejí. Centrem 
dění se stala multifunkční aula Gong a její přilehlé okolí. Její reprezentativní prostory oceněné 
v mnoha architektonických soutěžích poskytly akci skvělé zázemí. Zde postupně vystoupili jednotliví 
přednášející se svými prezentacemi zaměřenými na několik oblastí problematiky fleet managementu. 
 
Ing. Marek Píchal ze společnosti Ford Motor Company, který představil fleetové řešení této značky od 
aut samotných až po služby financování, servisu a celkových poprodejních služeb, mezi něž patří i 
specializovaná Transit Centra zaměřená na prodej a servis užitkových vozidel značky Ford. Poté 
vystoupila ing. Markéta Veselá Schauhuberová ze společnosti RWE Energo. Hovořila o stlačeném 
zemním plynu (CNG) v dopravě a možnostech, které nabízí. Vedle ekologického aspektu je zde 
především aspekt finanční, neboť CNG vychází výrazně levněji než konvenční paliva.  

Následně se téma přednášek vrátilo zpět k automobilům. Pánové Ondřej Pospíšil a Ondřej Všianský, 
zástupci domácí automobilky Škoda Auto, představili její aktivity v oblasti fleetových prodejů, 
technické novinky a zaměřili se na ekonomiku provozu aut s okřídleným šípem ve znaku. Poté již 
přišla řeč na oblast operativního leasingu, konkrétně na roli, kterou může leasingová společnost 
sehrát v konzultační rovině, kdy pomáhá svým klientům nalézt optimální řešení jejich požadavků na 
mobilitu. Hovořil o tom Milan Ptáčník ze společnosti LeasePlan Česká republika, s.r.o.  

V předposlední přednášce dne pan Ivo Řehák z domácího zastoupení značek Jaguar a Land Rover 
přitažlivou formou představil obě prémiové značky jako reálnou možnost volby při hledání 
manažerských vozidel. Obě značky jsou dnes z hlediska cenotvorby a TCO srovnány s ostatními 
konkurenty prémiového segmentu, navíc nabídnou specifické charisma a image a mohou se tedy 
směle ucházet také o  fleetové zákazníky.  Závěr přednáškové části patřil domácím, konkrétně ing. 
Rodanu Broskevičovi, řediteli společnosti Vítkovice Doprava, s.r.o. Ve své případové studii se věnoval 
praktickým poznatkům z dlouholetého provozu velkého fleetu automobilů na CNG.  

Po obědě patřila venkovní scéna především testovacím jízdám s automobily, které na akci přivezly 
jednotlivé automobilové značky.  K dispozici byla premiérově i nová Škoda Superb, o kterou byl podle 
předpokladů velký zájem. Mazda rovněž v premiéře představila kompaktní crossover CX-3, Ford 
přivezl zatím na statickou prezentaci nový Mustang, a to je jen malá část z celkového výčtu více než 
stovky osobních a LUV automobilů, které automobilky nabídly k prohlídce a otestování.  

V odpoledních hodinách uspořádala CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o. zajímavý 
workshop, v jehož rámci seznámil ing. Tomáš Červinka, finanční ředitel společnosti, přítomné 
s výhodami jednotlivých druhů palivových karet, které tvoří aktuální nabídku CCS.    
 
Ostravský Den s Fleetem jasně dokázal, že zorganizovat obchodní fleetové setkání na odlehlejším 
kraji republiky je nejenom možné, ale i nutné. Partneři, kteří se ostravské akce zúčastnili, nabídli 
prvotřídní servis a dali jasně najevo, že o zákazníky v Moravskoslezském kraji rozhodně stojí.  



 
 

Po prázdninové pauze bude Tour de Fleet 2015 pokračovat Dnem s Fleetem Pardubice, který se 
odehraje v již dobře známém Golf & Spa Resortu Kunětická hora. Letos to bude první akce 
organizovaná na místě, kde se již v minulosti konala, v tomto případě dokonce pětkrát. Kromě 
stabilních bodů programu se tu odehraje také golfový turnaj Fleet on Green a pořadatelé očekávají 
na této akci v oblíbené lokalitě hojnou účast. Registrace je možná na stránkách www.ifleet.cz 

Den s Fleetem 2015 – Pardubice 
Celostátní setkání manažerů pro pořizování a správu vozových parků a dodavatelů odvětví 
Datum konání: 10. září 2015 
Program od 9:30, registrace od 8:30 
Golf & Spa Resort Kunětická hora 
Dříteč 155 
533 05  Dříteč 
www.grkh.cz 
 
Pro případné další informace, prosím, kontaktujte: 

Martin Mensa 
managing director 

Club 91, s.r.o. 
5. května 9 
140 00 Praha 4 

Tel.: +420 261 221 953 
Fax: +420 241 403 333 

E-mail: martin.mensa@club91.cz 

www.club91.cz  
www.iFLEET.cz 
www.Pneurevue.cz  
www.Truck-Business.cz  
www.FleetAwards.cz 
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