
 

 
O2 Den s Fleetem 2009  

Brno, 9. června 2009  
Závěrečná zpráva  

 
 
 
Zaměření akce:    celostátní setkání manažerů pro správu vozových parků 
Místo:    Masarykův okruh, Brno 
Čas:    8,30 – 17,00 hod. 
Počet účastník ů:  418 
 
 
Hlavní partner :   Telefónica O2 a.s. 
Generální partner :  Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group 
Exkluzivní partne ři: Meteor Česká republika s.r.o. 

Nokia Czech Republic s.r.o. 
Český plynárenský svaz 
Auto Palace Spořilov s.r.o. 

Partne ři:    Přerost a Švorc - auto s.r.o. 
3E s.r.o. 
Fontana Watercoolers s.r.o. 

 
Oficiální ú časti zna ček:  BMW, Citroën, Fiat, Hyundai, Chevrolet, Kia, Lancia, 

Lexus, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, 
Suzuki, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volvo 

 
Tematický stánek:  ALD Automotive Fleet Awards 2009 
 
Pozn.: Všichni partne ři akce obdrželi kompletní portfolio s dokumentárním i 
materiály (foto CD, video DVD, fotoalbum). Vše o ak ci též na internetových 
stránkách www.ifleet.cz  
 
Po získání souhlasu autor ů budou prezentace k dispozici na www.ifleet.cz . 
 
 
V přednáškové části vystoupili:  
 
1. Richard Plos , šéfredaktor časopisu FLEET – „Školení členů volební komise pro 
Firemní auto roku 2009 v rámci ALD Automotive Fleet Awards 2009“ 



 
2. Martin Mensa , vydavatel časopisu FLEET firemní automobily – „Představení 
komunikační platformy FLEET (časopis, internet, newslettery, akce, zahraniční 
edice)“ 
 
3. Stanislav Zelenka , prezident České asociace fleet managementu - "Výběrové 
řízení v oblasti operativního leasingu" 
 
4. Tomáš Trejbal , Product Manager Telefónica O2 a.s. a Ing. Kryštof Korda , 
obchodní ředitel Business Lease s.r.o. – „Využití služby O2 CarControl v praxi 
společnosti Business Lease s.r.o.“ 
 
5. Ing. Václav Runštuk , vedoucí úseku underwritingu pojištění motorových vozidel, 
a Ing. Petr Svoboda , vedoucí odboru produktového marketingu Kooperativa 
pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group – „Flotilové pojištění - případová studie 
programu pojištění vozových parků Business Fleet - servis pojišťovny pro fleetové 
klienty" 
 
6. Ing. Tomáš Kabrhel , manažer konceptů Meteor Česká republika s.r.o. – „Servisní 
síť Meteor - alternativní řešení pro firemní vozové parky“ 
 
přestávka 
 
7. Radim Kozel , Mobility Vision – „Současný význam role fleet manažera“ 
 
8. Ing. Pavel Novák , NGV Manager Český plynárenský svaz, a  Ing. Lubomír 
Kolman , Project Manager RWE Plynoprojekt a.s. – „Jezdíme na stlačený zemní plyn 
– CNG“ 
 
9. Tomáš Hampl , Nokia Academy Trainer Nokia Czech Republic s.r.o. – „Nokia 
řešení do auta, Nokia mapy“ 
 
10. Ing. Josef Vinš , ředitel Auto Palace Spořilov s.r.o. – „Široká nabídka vozů osmi 
světových značek“, a  Ing. Norbert Wilhelm , produktový manažer Infiniti – 
„Představení modelové nabídky Infiniti“ 
 
11. Michal Pot ůček, Project Supervisor International Sports Marketing – 
„Bezpečnostní pokyny“ 
 
12. Igor Chom čuk, Martin Mensa  – uvedení nové zahraniční edice FLEET Ukrajina 
 
13. losování výherce - věcnou cenu věnovala společnost Telefónica O2 
 
 
Odpolední program: 
 

• individuální jednání na stáncích 
• individuální program partnerů 
• testovací jízdy osobních a LUV vozů na vytyčené trati 
• testovací zkoušky elektromobilů 



• expozice autoveteránů 
• soutěž ve střelbě 
• soutěž ve výměně kol závodního monopostu 
• závod motokár na okruhu 
• vyhlášení vítězů a dekorování 
 
 
 

  
 


