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PROGRAM

9:30 – 9:55 ŠKODA AUTO – Fleet v České republice
Zvolit správný model automobilu do vozového parku není jednoduché – často je nutné skloubit různorodé poža-
davky dle způsobu provozu vozidel tak, aby plně uspokojily potřeby uživatelů, vyhověly vysokým nárokům na
bezproblémový a bezpečný provoz s co nejnižšími provozními náklady a v neposlední řadě aby si zachovaly vyso-
kou zůstatkovou hodnotu. Čím dál větší roli při výběru vozidel pak hraje ekologie, spotřeba paliva a výše emisí
CO2. řešením je široká paleta modelů vozů značky ŠKODA doplněná o možnost zajištění veškerých servisních slu-
žeb, a to bez dodatečných nákladů. Samozřejmostí je dnes i nabídka komplexního pojištění, které vhodně doplní
paletu služeb fleetovým zákazníkům.
Miroslav Bláha, Vedoucí prodeje ŠKODA AUTO a.s.
Ondřej Pospíšil, Vedoucí fleetového oddělení, ŠKODA AUTO a.s.

10:00 – 10:25 Nové a očekávané trendy ve Full-Service Leasingu
Jak se mění preference klientů a jak se v souvislosti s tím bude měnit leasingový trh? Jak by jej mohly ovlivnit kon-
kurenční produkty mimo nabídku leasingových společností? Leasingové společnosti vnímají stále více komunikaci
s klientem jako základ dlouhodobého obchodního vztahu, neboť díky ní mohou lépe reagovat na potřeby svých
klientů. 
Pavel Doležel, ředitel oddělení Business and Product Development, ALD Automotive s.r.o.

10:30 – 10:55 Ford Fleet
Ford, jeden z nejvýznamnějších hráčů na celosvětovém fleetovém trhu, přichází v roce 2015 s mnoha novinkami.
Krátké ohlédnutí do historie značky podtrhuje její tradici a umocní nástup nových fleetových modelů, technologií
a obchodních strategií. V rámci Ford Fleet Aktivit plánujeme otevření Fleetových center, zaměříme se na kvalitu
servisních služeb a komplexní řešení pro fleetové zákazníky. Ford TCO Analýzy – znalost trhu nových a ojetých
automobilů, dat a provozních nákladů vozidel Ford umožňuje nabídnout nejefektivnější řešení pro provoz vozo-
vého parku jakékoliv velikosti. Vysvětlíme také jak sestavit TCO.
Ing. Marek Píchal, Fleet and Financial Services & Automotive Industry, Ford Motor Company, s.r.o. 
David Haninger, Fleet Account Manager, Ford Motor Company, s.r.o.

11:00 – 11:25 Interní kampaň Skupiny ČEZ - Jezdíme bezpečně, chráníme životy, šetříme finance
Flotila Skupiny ČEZ sestává z více než 4300 kusů dopravní techniky, se kterými řidiči najedou za rok 80 milionů ki-
lometrů. Protože takto vysoká čísla znamenají zvýšené riziko dopravních nehod, zaměřuje se Skupina ČEZ cílenou
komunikací s uživateli služebních vozidel na témata související s bezpečnou jízdou. Jak komunikovat poutavou
a efektivní formou? Jak zaujmout uživatele a dosáhnout potřebného efektu - zodpovědného chování za volantem?
Jaké nástroje je výhodné použít? Návodem k odpovědím na tyto otázky může být kampaň Skupiny ČEZ „Jezdíme
bezpečně, chráníme životy, šetříme finance“, která v roce 2015 obsadila třetí místo v soutěži Česká cena PR v kate-
gorii Interní komunikace a stala se absolutním vítězem IIK Grand Prix 2015.
Ing. Radan Beneš, Člen rady jednatelů, ředitel úseku Dopravní služby, ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
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11:30 – 11:55 TCO v praxi
Problematika komplexních nákladů na provoz vozového parku, případně ještě komplexněji pojaté celkové náklady
mobility má mnoho řešení. Vždy záleží na okolnostech, které vytvářejí u každé firmy unikátní soubor podmínek
úspěchu či neúspěchu. Tři případové studie z praxe ukáží, jakým způsobem lze strategicky řešit provozní náklady.
Tři firmy, tři cesty k obdobnému cíli. 
Ing. Radovan Mužík, Partner, Fleet Partners, s.r.o.

12:00 – 12:25 Dopravní přestupky, jejich řešení, odpovědnost řidiče a provozovatele vozidla
Jak se ideálně zachovat v případě, že došlo k dopravnímu přestupku a jak následně celý proces řešit? Jaká je od-
povědnost samotného řidiče, a jaká provozovatele či vlastníka vozidla? Na to vše odpoví přednáška předního do-
pravního odborníka.
Ing. Robert Kotál, ředitel a předseda představenstva, Dopravní akademie, a.s.

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:40 – 14:20 Panelová diskuse na téma Operativní leasing
n Je operativní leasing pro každého?
n Lze ještě očekávat v operativním leasingu zásadní novinky?
n Cenové souboje versus kvalita služby.
n Možnosti změn smluv a předčasných ukončení vozidel. 
n Strašák jménem závěrečné vyúčtování.

Účastníci 
Ing. Jaromír Hájek, Generální ředitel, LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Ing. Gregor Bilik, Generální ředitel, ARVAL CZ, s.r.o. 
Ing. Jaroslav Laur, Jednatel, UniCredit Fleet Management 
Ing. Petr Kosmák, Obchodní a marketingový ředitel, SIXT Leasing (SPEED LEASE)
Ing. Ivo Ščuka, ředitel týmu Full Service Leasing, ČSOB Leasing, a.s.

14:30 – 15:10 Panelová diskuse na téma Trendy moderního fleet managementu
n Kritéria výběru vozidel ve firmách. Co má přednost?
n Jak motivovat řidiče k zodpovědnému přístupu?
n Co by měl a co neměl řešit moderní fleet manažer?
n Auto jako benefit – ano, či ne?
n Paliva a pohony: benzin, nafta, CNG, hybrid? Týká se vás „Dieselgate“? 

Účastníci 
Rastislav Dobrovodský, Fleet Manager, Danone a.s.
Jiří Linder, Fleet Manager, Seznam CZ a.s.
Tomáš Janák, Vedoucí oddělení MS a HS, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, s.p.
Ondřej Pastrňák, Fleet Manager, Red Bull Česká republika

15:20 Ukončení akce


