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Kdo nás čte?
Vrcholoví manažeři 

Střední management společností 
spojený s problematikou správy 
vozových parků

Fleetoví manažeři

Soukromí podnikatelé a OSVČ 

Pracovníci z oblasti veřejné 
správy, státní správy a 
samosprávy

&
Dodavatelé fleetových 
produktů a služeb
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1/2021 distribuce 8. 4. 2021
Dobíjecí vozidla ve firmě - účtování a daňové dopady
S rostoucí nabídkou elektrifikovaných vozidel se množí dotazy týkající se jejich účtování a náhrad 
za pohonnou elektrickou energii, která může být čerpána i mimo oficiální zdroje (firemní a veřejné 
dobíjecí stanice).   

Metody a možnosti financování firemních vozidel
Volba metody financování firemních vozidel souvisí s několika faktory. Vedle charakteru provozu 
a míry rizika nadměrného poškození nebo nutnosti speciálních úprav je to také cash flow a 
ziskovost společnosti, její aktuální rozvojová, či naopak útlumová fáze, množství volných finančních 
prostředků, strategické plány a další. Jak to všechno skloubit s aktuální nabídku financování na trhu?   

2/2021 distribuce 10. 6. 2021
Výběr a zavádění oper. leasingu v podmínkách SME
Pořízení vozidel formou operativního leasingu dnes již není zdánlivě nic složitého, nicméně platí, 
že čím menší klient, tím větší „přísnost“ ze strany leasingových společností. Jak tedy přejít na tuto 
formu financování v podmínlkách menších firerm „snadno a rychle“?      

Vozdila na CNG 2021
Stlačený zemní plyn ustupuje v osobní automobilové dopravě do ústraní. Automobilky jedna po 
druhé deklarují svou elektrifikovanou budoucnost a mnohé na nabídku aut spalujících toto v mnoha 
ohledech skvělé palivo rezignovaly. Ale pár jich na trhu je a díky nabídce domácí značky má u nás 
CNG nadále budoucnost.  

3/2021 distribuce 2. 9. 2021
Monitorovací systémy 2021
Sledování pohybu firemních vozidel je nástrojem, bez kterého si moderní fleet management snad 
ani nelze představit. Technické možnosti těchto systémů se vyvinuly natolik, že umožňují komfortní 
sběr strategicky důležitých dat, stejně jako informace o jízdních návycích firemních řidičů.       

TCO ve světle alternativních pohonů
Informací na téma zůstatkových hodnot a celkových provozních nákladů elektrifikovaných vozidel 
přibývá, mnohdy si ale odporují. Jaká je a jaká bude v nejbližší době realita?

4/2021 distribuce 4. 11. 2021
Zvyšování provozní bezpečnosti vozových parků
Možností, jak dosáhnout snížení nehodovosti i rizik souvisejících s provozem firemních aut je celá 
řada. Od správné výbavy a motorizace vozu přes různé formy působení na řidiče, včetně jejich 
vzdělávání, až po  „tvrdší“ metody založené na vyhodnocování jízdního stylu s následným oceněním 
v pozitivním, nebo negativním smyslu.   

Dobíjecí infrastruktura 2021
Rok 2021 lze do jisté míry považovat za první rok na dlouhé cestě přechodu k elektromobilitě. Na 
trhu se objevila celá řada nových modelů s elektropohonem, rostou také jejich prodeje. Jak na to 
reagují ti, od kterých se očekává rozvoj dobíjecí infrastruktury?    

FLEET Best Practices      distribuce 7. 10. 2021
Tematické vydání zaměřené na současný stav domácích vozových parků a fleet managementu. Jak 
provozovatelé a dodavatelé zvládají současné období změn, vyvolaných jak pandemií COVID-19, tak 
změnami v oblasti pohonu vozidel?   
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