
 

Vážení a milí účastníci Dne TCO,  
 
setkáváme se premiérově na Hané, v těsném sousedství její metropole, Olomouce. Doposud jsme 
organizovali naše Dny s Fleetem jako velké akce s všeobecným tématem „Fleet management a vše co 
s ním souvisí“. Tentokrát je tomu jinak. Jak název napovídá, nosným tématem dnešní akce je TCO, 
tedy celkové náklady na vlastnění a provoz vozidel. Doplňkovým tématem, které ovšem s TCO velmi 
úzce souvisí, je automobilová telematika, která dnes zahrnuje z hlediska fleetového managementu 
především GPS/GPRS technologii monitoringu firemních vozidel. Právě díky ní dokázala řada 
společností výrazně snížit své náklady na pohonné hmoty, které jsou po amortizaci vozidel druhou 
nejvýznamnější složkou TCO. O tom budeme také diskutovat v dopolední části dnešního programu, 
který je premiérově tvořen především panelovými diskusemi.     
 
Také dnešní den, jakkoli se od klasických Dnů s Fleetem odlišuje svým programem i rozsahem, je 
součástí celoroční Tour de Fleet, což je seriál odborných setkání zaměřených na problematiku správy 
vozových parků i jednotlivých služebních a firemních vozidel. Nejde tedy pouze o klasické velké 
vozové parky, ale také o ty malé, stejně jako o automobily řemeslníků či soukromých podnikatelů. 
Tito jednotlivci a malé vozové parky tvoří významnou část fleetového odvětví. Fleet management se 
dostává do povědomí i malých firem s několika automobily. I ony hledají úspory a cesty k efektivitě 
a firemní automobily jsou jednou z oblastí, kde je lze najít. Magazín FLEET Firemní automobily, který 
je odborným garantem celé Tour de Fleet, se věnuje fleetovému managementu od roku 2005 
a přispívá svým dílem k obecné informovanosti prakticky ve všech relevantních oblastech s fleet 
managementem třeba jen okrajově souvisejících. Na tyto tištěné informace navazují jednotlivé akce 
zastřešené celou Tour de Fleet. I dnes tedy budete mít možnost načerpat nové informace, diskutovat 
s odborníky od dodavatelů, z automobilek nebo z jiných společností a organizací.  
 
V letošním seriálu Tour de Fleet nás po dnešní akci čekají ještě dvě další akce. V obdobném formátu 
jako dnes se bude odehrávat Technologický Den s Fleetem dne 8. 9. 2016 v Dolních Břežanech, který 
se bude odehrávat v tamním novém Laserovém centru, což je špičkové technologické a vědecké 
pracoviště. Poslední letošní možností vyzkoušet si automobily mnoha značek bude 6. 10. již tradiční 
setkání v Dříteči, v tamním Golf & Spa resortu Kunětická hora. I na těchto akcích Vás rádi přivítáme. 
 
Dnešní akce je komornější, čemuž odpovídá i menší výběr testovacích vozidel než na standardních 
„velkých“ Dnech s Fleetem. Můžete toho využít k důkladnějšímu seznámení s těmi automobily 
a značkami, které se dnes v Olomouci prezentují. Třeba vás některý model zaujme, přestože byste mu 
jinak v záplavě nabídky na velkých Dnech s Fleetem pozornost nevěnovali. V každém případě i dnes 
pokračuje akce „Testuj a vyhraj automobil“. Je to jednoduché: co testovací jízda, to jedna samolepka 
do Testovací karty, kterou jste obdrželi při registraci. Zkompletované karty (pět potvrzených 
testovacích jízd) budou zahrnuty do slosování, které proběhne 20. října v Praze, a výherce si odveze 
nový osobní automobil v hodnotě 350 000 Kč. Zkompletovanou kartu si můžete vyměnit za prázdnou 
u hostesek, a tak dále. Čím více vyplněných Testovacích karet odevzdáte, tím větší máte šanci, že 
získáte nový přírůstek do své garáže. Heslem letošních Dnů s Fleetem tedy je: „Neváhej a testuj!“ 
 
Hezký den a mnoho bezpečných kilometrů. 
 
Richard Plos 
šéfredaktor časopisu FLEET           


