
 
 

Vítejte v Dříteči, 
 
 
letošní outdoorový program magazínu FLEET firemní automobily završuje dnešní akce 
v tradiční a oblíbené lokalitě. Letos je pro Vás na parkovištích připraveno k testování zhruba 
devadesát automobilů šestnácti automobilových značek a věřím, že možnost naposledy si 
letos vybírat z tak pestré nabídky testovacích jízd maximálně využijete. 
 
Současný fleet management začíná pomalu, ale jistě přehodnocovat stávající zvyklosti ve 
výběru pohonu vozidel, zvolna se mění poměr mezi zážehovými a vznětovými motory, které, 
jak se zdá, časem vymizí z nabídky malých a levnějších modelů z důvodu finanční náročnosti 
systémů pro plnění exhalačních limitů v reálném provozu. Do toho nastupují nové 
technologie, jako jsou hybridní nebo elektrické pohony. I zástupce těchto kategorií si dnes 
můžete vyzkoušet, stejně jako plejádu konvenčních aut a srovnávat, nebo si pohovořit se 
zástupci jednotlivých značek na téma nejbližší budoucnosti jejich nabídky. 
 
Auta samotná jsou vždy hlavním lákadlem Dnů s Fleetem, z Vašich reakcí nicméně víme, že 
hledáte také informace týkající se jednotlivých oblastí fleet managementu. I když se dnes 
vedení řady společností domnívá, že s přechodem na operativní leasing vlastně fleetového 
manažera nepotřebuje, opak bývá mnohdy pravdou. Na toto téma naleznete i článek 
v novém vydání magazínu FLEET, který je součástí Vašich konferenčních setů. Strategické 
i každodenní vedení vozového parku, pokud sestává z několika desítek automobilů, vyžaduje 
určité zkušenosti, znalosti a také vhodné nástroje. Jedním z nich jsou například telematické 
systémy, jejichž schopnosti se stále rozšiřují, stejně jako nabídka. Telematika je ostatně také 
tématem jedné z našich dnešních přednášek, zatímco druhá se věnuje problematice servisu 
vozidel. I když se zdá, že se v této oblasti nic zásadního neděje, existují možnosti, jak i zde 
dosáhnout zlepšení. Nejde ani tak o ceny servisu, jako o procesy, o kvalitní služby, a tedy o 
výběr vhodných dodavatelů servisních služeb. I zde mohou pomoci nové nástroje, mezi které 
patří například mystery shopping. 
 
I když dneškem končí letošní seriál Dnů s Fleetem, celá Tour de Fleet 2017 má před sebou 
ještě jedno setkání. Závěr patří i letos Praze, neboť nás dne 19. 10. čeká Fleet Festival Praha. 
A protože se koná v atraktivních prostorách Galerie Mánes, dostal podtitul Art of Fleet 
Management. Bude se jednat o celodenní akci s možností setkat se se zajímavými dodavateli 
a lidmi z oboru, zúčastnit se konference Face to Face a také slavnostního vyhlášení letošních 
ALD Automotive Fleet Awards s atraktivním doprovodným programem. Věřím tedy, že se 
ještě v říjnu s mnohými z Vás v Praze setkám.  
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