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Úvod 
 

Každý podnikatelský subjekt, který se snaží vytvářet zisk efektivním způsobem, 

je nucen sledovat ve svém hospodaření stovky až tisíce položek. Při základním 

rozdělení těchto položek můžeme  vycházet například z účtové osnovy a dělit položky 

na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, či náklady a výnosy. Obecně se 

nedá určit, které oblasti jsou pro firmu více důležité a které méně, záleží na mnoha 

okolnostech a faktorech, jako je například obor podnikání, forma podnikání, podmínky 

na trhu, finanční zdraví subjektu či další. Je jasné, že důkladným sledováním vybraných 

a hlavně těch správných položek, může podnik dosáhnout zefektivnění výroby, 

zkvalitnění služeb, zkrácení dodacích lhůt, snížení provozních nákladů a mnoha dalších  

zlepšení v důležitých podnikových procesech. V současném moderním světě hraje 

v podnikatelském prostředí čím dál větší roli logistika v nejrůznějších podobách. Není 

zas tolik důležité, jestli se jedná o přepravu materiálu do podniku, vývoz výrobků 

z podniku, či cesty zaměstnanců za zákazníky. Doprava obecně v sobě skrývá veliký 

potenciál podpory ziskovosti podniku a to například z hlediska úspory nákladů, ale na 

druhé straně se z dopravy může stát také podniková černá díra, která nekontrolovaně 

vysává podnikové finance. Je tedy nutné si uvědomit, že kvalitně a hlavně efektivně 

řízená doprava podniku, může být zdrojem značných úspor, což má jistě pozitivní vliv 

na další vývoj podnikání.   

 

V mé diplomové práci se proto zaměřím na nástroje, které firma využívá pro  

přepravu - firemní osobní automobily, užitkové vozy a nákladní automobily a na 

správné řízení nákladů, které jsou s těmito nástroji spojeny. Lze tedy uvézt, že se práce 

bude zabývat efektivní správou  vozového parku ve firmě. 

 

Tato diplomová práce má za cíl, určit firemní vozový park a jeho správu tak, aby 

efektivně plnil svoji funkci, tedy aby pomáhal vydělávat peníze, šetřit čas a náklady.   
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1 Představení tématu diplomové práce 
 

Téma efektivní správy firemních vozů, je v ČR něco, nad čím se velké množství 

osob pověřených vedením podnikatelských subjektů pozastaví až ve chvílích, kdy něco 

nefunguje tak jak má a stává se finanční, materiálovou či jinou přítěží. V těchto chvílích 

musí podnikatelé vynakládat veliké úsilí na nápravu vzniklých problémů. Problémů 

může být mnoho a mohou zasahovat takřka do všech firemních oblastí. Nezáleží na tom 

zda se jedná o : nehodu firemního vozu díky použití letních pneumatik v zimě, prostoje 

díky dlouhé době strávené s automobilem v servisu, nadměrnou finanční zátěž při 

financování vozu, krádeže pohonných hmot vlastními zaměstnanci či nedodání 

požadovaného zboží či služby na místo určení v čas. Toto vše jsou  události, které mají 

negativní dopad na firmu jako takovou, posléze na zákazníka, což se samozřejmě znovu 

projeví na firmě a z jedné malé nehody se může stát velký firemní problém. Je proto na 

místě, aby si podnikatelské subjekty uvědomily, že lepší než problémy řešit, je 

takovýmto problémům předcházet.  

 

V první teoretické části této práce je nejdříve vysvětleno nejdůležitější 

názvosloví z legislativního hlediska. V následujících částech je již detailně pospána 

problematika správy vozových parku jak na národní úrovni, tak na úrovni podniků 

samotných. Stěžejní nejen pro tuto práci, ale i pro praxi, je vymezení problémových 

oblastí a upozornění na časté zásadní chyby.  Toto je uvedeno v závěru teoretické části 

diplomové práce, spolu s praktickými příklady, kvalitně a hlavně efektivně vedené 

správy firemních vozů. 

 

Výzkumná část práce je převážně věnovaná dvěma podnikatelským subjektům, 

které jsem podrobil zkoumání právě z hlediska vedení správy firemních vozů. Vybral 

jsem si podniky z různých oblastí podnikání a  s různým složením vozového parku.  
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2 Seznámení s teorií správy firemních voz ů 
 

Účelem této kapitoly je, v několika  částech teoreticky obsáhnout všechny 

důležité oblasti,  kterých se problematika efektivní správy týká. Znalost důležitých 

pojmů, vymezených v následující části, usnadní orientaci v dalších částech, které se již 

věnují konkrétním problémům a také způsobům, jak tyto problémy řešit.  

2.1 Pravidla p ři používání firemního vozu 
 

Každý podnikatelský subjekt vlastnící motorové vozidlo, musí tuto skutečnost 

zohlednit ve svém výkaznictví, proto je dobré si hned na začátku ujasnit základní 

principy evidence a účtování . Tato podkapitola poskytuje stručný náhled na toto  

rozsáhlé téma.  

 

Pojem firemní vůz  

Problematika oprávněnosti používání firemního automobilu se dá rozdělit na 

oblast daňovou a oblast právní odpovědnosti. V této části práce se zaměřím na první, 

tedy daňovou oblast.  

 

Provoz automobilu generuje řadu souvisejících účetních položek, jejichž správné 

zaúčtování může být v některých případech problematické.Pojmem „firemní vůz“ 

rozumíme automobil, který má poplatník daně z příjmů zařazen v obchodním majetku. 

U právnické osoby zahrnuje pojem „obchodní majetek“ veškerá aktiva společnosti 

včetně hmotného i nehmotného majetku, u fyzické osoby – podnikatele si musíme vzít 

na pomoc zákon čís. 586/92 Sb. O daních z příjmů, § 4 odst. 4:  Obchodním majetkem 

se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn majetkových hodnot ( věcí, 

pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které jsou ve vlastnictví 

poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly v evidenci majetku a 

závazků pro účely daně z příjmů ( dále jen daňová evidence). Dnem vyřazení majetku 

z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku 

naposledy účtoval nebo naposledy uváděl v daňové evidenci.  
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Povinnost účtování nákladů při použití automobilu v obchodním majetku 

 Osoba vedoucí daňovou evidenci 

Daňová evidence podle zákona o daních z příjmů musí zajišťovat zjištění 

základu daně z příjmů a obsahovat, kromě jiného, údaje o příjmech a výdajích, v členění 

potřebném pro zjištění základu daně. Z uvedeného vyplývá, že podnikatel si může 

upravit podrobnější členění daňových výdajů při používání automobilu zařazeného 

v obchodním majetku tak, jak mu to bude nejlépe vyhovovat ( např. nákup materiálu, 

nákup pohonných hmot, provozní režie apod). 

  

Osoba vedoucí účetnictví  

Účetnictví (rozumíme bývalé podvojné účetnictví) vedou nejen právnické, ale i 

některé fyzické osoby. Tyto účetní jednotky účtují podle tzv. Českých účetních 

standardů.  

 

Použití automobilu zahrnutého v obchodním majetku i k soukromým účelům 

Fyzická osoba – podnikatel, může samozřejmě využívat automobil, který má 

zahrnut v obchodním majetku, i pro soukromé jízdy. V takových případech je zřejmé, 

že automobil je používán na dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů jen zčásti 

a část výdajů bude proto daňově neúčinná. Odpisy: Zákon čís. 586/92 Sb. O daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů nám v § 28 odst. 6 říká, že při odpisování 

hmotného majetku, který je používán k zajištění zdanitelných příjmů jen zčásti, se do 

daňových výdajů zahrne pouze poměrná část odpisů. Poměr se podle všeobecně 

uznávaného pravidla určí z počtu ujetých km v daném roce k soukromým účelům a 

celkového počtu ujetých km. 1 

  

Ostatní náklady: Náklady, které je možné vztáhnout k té které soukromé jízdě 

jsou jednoznačně daňově neúčinné, neboť neslouží k dosažení, udržení a zajištění 

zdanitelných příjmů. Týká se to i spotřeby pohonných hmot pro soukromé jízdy, které 

vypočteme z průměrné ceny nakoupených pohonných hmot. V případě ostatních 

„režijních“ nákladů lze vycházet také z poměru stanoveného z počtu ujetých km pro 

soukromé účely k poměru celkově ujetých km. Nic ovšem nebrání tomu, abychom, 

                                                 
1 PIKAL,  2005, s. 9 
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pokud se chceme vyhnout komplikacím a vysvětlování při případné kontrole správce 

daně, vyloučili jasné a zřetelné náklady na soukromé jízdy z daňově účinných zcela. 

  

Poznámka:Silniční daň je daňově účinným nákladem vždy v plné výši, neboť silniční 

daň se hradí pouze z toho důvodu, že je vozidlo používáno k podnikatelským účelům.  

  

Manažerské vozidlo 

Klasickou formou odměňování zaměstnanců je poskytování firemního 

motorového vozidla bezplatně k používání pro služební i soukromé účely. Automobil, 

v naprosté většině osobní, bývá poskytnut nejen zaměstnancům, ale např. i společníkům 

společností s ručením omezeným nebo komanditistům komanditních společností 

vykonávajícím práci pro společnost. Výraz „manažerské vozidlo“ vznikl ze skutečnosti, 

že firemní  vozidla mohou být oprávněni používat i  manažeři , rozumějme tedy 

zaměstnanci – vrcholoví vedoucí pracovníci.  

  

Bezplatné poskytování vozidla zaměstnancům pro služební i soukromé účely je 

z hlediska daňové účinnosti velmi výhodné i pro zaměstnavatele. Vozidlo je evidentně 

používáno z části pro účely, které nesouvisí s podnikatelskou činností zaměstnavatele a 

přesto zde není uplatňován režim poměrného odpočtu nákladů podle ujetých 

soukromých kilometrů. Významné je to zejména v částkách odpisů, zejména 

luxusnějších automobilů. Není rovněž třeba ani krátit náklady na opravu, údržbu, 

dálniční známky apod.  Z výše uvedeného odstavce však existuje jedna výjimka. Při 

použití automobilu i pro osobní potřebu zaměstnance by si měl zaměstnanec hradit 

poměrnou část pohonných hmot podle počtu ujetých km pro soukromé účely.V případě, 

že veškeré pohonné hmoty hradí zaměstnavatel, je potom povinen tu část nákladů, která 

připadá na pohonné hmoty spotřebované zaměstnancem, vyloučit ze svých daňově 

účinných nákladů. Dále je zaměstnavatel povinen o tuto částku zvýšit základ daně 

z příjmu ze závislé činnosti zaměstnance. Tento nepeněžní příjem podléhá i odvodům 

na sociální a zdravotní pojištění. 
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Otázka ceny spotřebovaných pohonných hmot 

Tyto případy je nejlépe možno  v praxi řešit tak, že zaměstnanec odevzdá 

doklady od všech nákupů pohonných hmot v daném měsíci a ty mu jsou 

zaměstnavatelem plně proplaceny. Z nich se při zohlednění stavu nádrže vypočte 

průměrná cena a dle počtu kilometrů pro soukromé účely se stanoví částka, která 

odpovídá spotřebě pohonných hmot při soukromých jízdách. Tuto částku uhradí 

zaměstnanec. Obdobně lze postupovat i při použití např. karet CCS.2 

  

Nepeněžní příjem z používání automobilu zaměstnancem 

Tzv. nepeněžní příjem, kterým se rozumí možnost používání manažerského 

vozidla i pro soukromé jízdy zaměstnance, je řešen v zákoně o daních z příjmů, § 6 

odst. 6, který uvádí jako cenu obvyklou pro ocenění tohoto příjmu, 1 % vstupní ceny za 

každý i započatý měsíc poskytnutí vozidla. Tento příjem nepodléhá sociálnímu a 

zdravotnímu pojištění, a musí činit nejméně 1000 Kč. Nepeněžní příjem z používání 

manažerského automobilu pro soukromé jízdy je ohraničen i nejvyšší možnou částkou. 

Je to důsledek omezení vstupní ceny pro odpisování dané zákonem o daních z příjmů, 

kde najdeme odkaz na § 29. U vozidel kategorie M1 může činit tato částka od 1. 1. 2005 

maximálně 1 500 000 Kč.3 

  

Evidence jízd  

Z ustanovení § 24 Zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost poplatníka 

prokázat výdaje na dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů. Součástí výdajů 

poplatníka jsou také např. výdaje na spotřebované pohonné hmoty nebo na cestovní 

náhrady. K prokázání těchto skutečností vede poplatník tzv. Knihu jízd, případně jinou 

evidenci jízd, která splňuje požadavky dané ministerstvem financí pokynem D – 190. 

V uvedeném pokynu jsou uvedeny minimální náležitosti evidence jízd: 

- uvedení typu vozidla  

- registrační značka vozidla 

- datum jízdy 

- cíl jízdy 

- účel jízdy 
                                                 
2 PIKAL, 2005, s. 10 
3 PIKAL, 2005, s. 10 
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- ujeté km 

- stav ujetých kilometrů k 1.1. a 31.12. kalendářního roku, nebo k počátku či konci 

zdaňovacího období, neshoduje-li se s kalendářním rokem, případně ke dni zahájení 

nebo ukončení činnosti. 

  

Jak je již uvedeno výše evidenci jízd je povinen vést především podnikatel. U 

obchodní společnosti ten, kdo má vozidlo přiděleno, a má je zahrnuto v obchodním 

majetku. Pro rozhodnutí, zda knihu jízd vést či nevést, není důležité, zda vozidlo 

používá pouze k účelům služebním nebo i k soukromým jízdám. Samozřejmě, že 

v rámci knihy jízd je nutné evidovat ujeté kilometry pro služební a pro soukromé účely. 

Evidenci jízd je povinen vést rovněž každý podnikatel, společnost, který užívá vozidlo 

na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí 

najaté věci (finanční leasing), pokud uzavřel tyto smlouvy jako podnikatel a uplatňuje 

nájemné jako daňový výdaj. 

  

Naproti tomu povinnost vedení evidence jízd nevzniká u automobilu, který 

podnikatel vlastní, ale nevložil jej do obchodního majetku, který užívá na základě 

nájemní smlouvy nebo na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí 

najaté věci, pokud nájemné z těchto smluv neuplatňuje jako daňový výdaj, a rovněž tato 

povinnost nevzniká zaměstnanci při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele 

ke služební cestě. V těchto případech plní roli evidence jízd cestovní příkazy, které 

obsahují potřebné údaje. 

  

Závěrem je dobré podotknout, že při použití vozidla pro soukromé jízdy není 

třeba uvádět cíl a účel jízdy. Plně postačí uvést datum, označení, že jde o soukromou 

jízdu, a ujeté kilometry.  
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2.2 Fleet Management 
Tato podkapitola se již plně věnuje hlavní myšlence této DP. Jejím Úkolem je 

nastínit hlavní cíl efektivní správy firemních vozů, poukázat na značné rezervy 

nákladových úspor a na důležitost správného fleet managementu. 

 

České prostředí 

Realitou českého podnikatelského prostředí je fakt, že relativně malý počet firem 

věnuje tomuto tématu příslušnou pozornost a identifikuje je jako vhodnou příležitost pro 

zvýšení vlastní konkurenceschopnosti. V porovnání s ostatními CEE (střední a východní 

evropy) zeměmi je však pozornost věnovaná fleet managementu v České republice na 

vyšší úrovni – viz následující graf č.1, dokumentující pozitivní postoj TOP 

managementu firem k dané problematice (pramen: společný výzkum INCOMA 

Research a MMM, listopad 2006). 

Graf č. 1: Postoj TOP managementu firem k dané problematice 

4 

Fleet management 

Fleet management jako pojem je vcelku srozumitelný termín – každý z nás si 

pod ním představí např. aktivity spojené s řízením firemního vozového parku. Fleet 

management jakožto firemní proces ale již tak jednoznačně interpretovat nelze. Řízení 

firemních vozových parků je totiž na první pohled aktivita relativně jednoduchá a 
                                                 
4 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_1.asp 
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rutinní, avšak při hlubším poznání problematiky je zřejmé, že je to jedna ze strategicky 

významných činností firmy či organizace a měla by být na strategické úrovni i řízena a 

plánována. Častou chybou mnoha firem i nevýdělečných organizací je, že na vozový 

park i na jeho správu nahlížejí jako na „nutný náklad“ nebo „provozní záležitost“, a z 

tohoto postoje plyne i obecně malá pozornost tomuto tématu věnovaná a často rovněž 

minimalizace vstupních nákladů bez ohledu na zvýšené náklady budoucí. 5 

   

Je třeba si uvědomit, že pořízení a provozování vozového parku není jen vstupní 

náklad, ale i náklad průběžný po celou dobu životního cyklu automobilu(ů) ve firmě a 

rovněž tak je třeba se po jisté době opotřebovaných vozů zbavit. Proto nelze nahlížet na 

ekonomickou stránku věci jen při pořizování nových vozů, ale i na náklady spojované s 

jejich provozem a na případné náklady spojené s jejich prodejem, resp. výší výnosu z 

tohoto prodeje. Zkušenosti ukazují, že orientace na jednu izolovanou stránku věci 

znamená podcenění a zvýšení nákladů u dalších položek a takové rozhodování je v 

důsledku nesprávné. Rovněž tak se často zapomíná na to, že vozový park firmu 

reprezentuje, ovšem v českém prostředí je třeba dávat pozor také na to aby vozový park 

byl dostatečně kvalitní, aby reprezentoval, ale současně dostatečně skromný, aby 

neprovokoval. 

 

  Pro představu si můžeme vzít typickou firmu střední velikosti, podnikající 

například v oblasti B2B služeb (jedná se o konkrétní firmu). Celkový počet 

zaměstnanců firmy je 120, obrat firmy se blíží k 200 milionům Kč, firma provozuje 

celkem 50 osobních a lehkých užitkových vozidel. Celkový náklad spojený s obnovou, 

provozem a údržbou těchto vozů se blíží 25 milionům Kč za rok – jde jen o náklady 

vyplacené firmou třetím stranám, nikoliv o interní náklady firmy, které lze odhadnout 

na dalších 5 milionů Kč. K tomu dojde v průměru k cca 5 pojistným událostem, majícím 

za následek nejen ztrátu mobility (a tím pádem de facto neposkytování služby 

zákazníkovi), ale samozřejmě i finanční ztrátu. Úsporu 5% celkových nákladů na 

provoz fleetu lze vnímat jako snížení celkových nákladů o téměř 1%. Dle aktuálních 

zkušeností existují firemní flotily, které skrývají potenciál úspory nákladů významně 

vyšší, často až ke 30%, a to bez snížení komfortu a mobility. Každá firma si tedy na 

                                                 
5 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_1.asp 
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základě znalosti vlastních externích (a odhadu interních) nákladů dokáže sama stanovit, 

co znamená pro její celkový hospodářský výsledek dosažení konkrétní úspory v oblasti 

fleet maangementu.6 

Firemní autoparky  

  Struktura vozového parku v České republice zůstává velkým problémem. 

Průměrné stáří všech u nás registrovaných automobilů činí zhruba 14 let, což škodí 

životnímu prostředí a představuje také obrovské bezpečnostní riziko. Administrativní 

náprava tohoto faktu je nemožná, můžeme pouze čekat, že s rostoucí ekonomickou 

úrovní naší země dojde také k celkovému omlazení vozového parku. 

  

  Zcela jiná situace však panuje v oblasti firemních autoparků, kde činí průměrné 

stáří vozů méně než pět let. Firemní automobily ovšem představují jen asi 20 % všech 

automobilů registrovaných v ČR (záleží na vymezení pojmu „firemní automobil“ – v 

tomto případě se údaj týká vozidel, provozovaných v rámci fleetů o 10 a více vozech). 

V této souvislosti se nelze nezmínit o vysokém podílu prodeje ojetých vozů na 

celkových prodejích u nás. Česká republika má jeden z nejliberálnějších trhů ve vztahu 

k importu a prodeji ojetin, a je skutečně zarážející, že tento stav i nadále přetrvává, 

přestože z něj plynou zjevná ekologická i bezpečnostní rizika. 

Vliv fleet managementu 

  V každém případě však způsob zvládnutí fleet managementu významně 

ovlivňuje několik oblastí, které zjevně jsou předmětem zájmu všech výše uvedených 

skupin: 

• Kvalitu péče o zákazníka 

• Image firmy 

• Konkurenční pozici firmy 

• Ziskovost firmy 

• Produktivitu zaměstnanců 

• Bezpečnost zaměstnanců 

• Bezpečnost veřejnosti 

                                                 
6 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_1.asp 
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Firma provozující fleet by měla mít jasno ohledně strategie fleet managementu a vztahu 

k fleetu obecně. Používaným pojmem je „car policy“, tedy něco jako způsob, zásady či 

filosofie správy vozového parku. Pouhých 43% provozovatelů parků v ČR disponuje 

však k formulaci car policy přistupuje v rámci strategického managementu, velmi často 

je formulace zásad omezena na úrovni operativní nebo dokonce náhodně dle konkrétní 

situace a potřeby. O důležitosti car policy svědčí mimo jiné i fakt, že je nedílnou 

součástí fungování téměř 60% zahraničních firem (avšak jen 25% českých).7 

Faktory ovlivňující efektivitu fleetu 

Velmi často se setkáváme se situacemi, kdy je velká pozornost věnována výběru 

vozů, které budou pořízeny do parku, s velkým zřetelem na cenu jakožto na jeden z 

určujících faktorů. V následných fázích života vozu ve firmě však monitoring vlastního 

automobilu a nákladů (nejen finančních, ale i časových) spojených s jeho údržbou a 

provozem ztrácí na důležitosti, nebo se pozornost věnuje jen mimořádným (zpravidla 

nepříjemným) událostem.Na celkovou efektivitu fleetu mají vliv dvě skupiny faktorů: 

jedna se dotýká zejména vlastního majetku, neboli vozů a všeho hmotného s nimi 

spojeného – hard, ta druhá pak zahrnuje položky související s provozem jednotlivých 

vozů i celého fleetu – soft. 

 

Určit detailně všechny položky, které má smysl v rámci fleet managementu 

monitorovat, snad ani není možné. Některé jsou zcela zřejmé (pořizovací náklady, 

náklady na opravy, pohonné hmoty, pojistné, …), většina jich však zůstává skryta a 

neměřena a jsou často promítány do celkových režijních nákladů firmy. Jsou tím 

myšleny zejména vícenáklady způsobené nesprávným užíváním vozů a managementem 

celého fleetu – jedná se tedy jednoznačně o vliv lidského faktoru, jak na úrovni řízení, 

tak na úrovni užívání. Není těžké si představit, že vhodným užíváním vozu a správným 

způsobem jízdy nejen klesnou provozní náklady, ale sníží se i náklady na opravy 

vzniklé nesprávným používáním a samozřejmostí je, že méně opotřebovaný vůz na 

konci životního cyklu bude snáze prodejný na trhu ojetin a rovněž tak se sníží riziko 

havárie.  

 

                                                 
7 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_1.asp 
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Celkové náklady na vlastnictví 

Zcela zásadním faktorem, který rozhoduje o tom, zda je fleet spravován 

efektivně či nikoliv, je znalost celkových nákladů na vlastnictví - používaná zkratka 

TCO (Total-Costs-Ownership). TCO udává celkové náklady vynaložené po dobu 

vlastnictví a užívání fleetového vozidla, a v zásadě zahrnuje náklady na jeho pořízení, 

náklady na jeho provoz, na jeho opravy a údržbu a na konci pak výnos z prodeje. Tyto 

oblasti jsou teoreticky jasně vymezené, ale v reálném provozu se prolínají a vzájemně 

ovlivňují (například tím, že nesprávný způsob jízdy nejen vede ke zvýšené spotřebě 

paliva, ale i k vyššímu opotřebení a vyššímu riziku havárie, tedy nákladům na opravy a 

vícenákladům na rezervní zajištění mobility po dobu opravy).Obecně lze říci, že v čase 

klesají kapitálové náklady na vozidlo (pokud je ve vlastnictví nebo je financováno 

formou finančního leasingu) a naopak rostou náklady provozní a servisní. Důležité je, 

aby k náhradě vozidla za nové došlo před okamžikem, kdy křivka tvořená součtem 

provozních a kapitálových nákladů začíná růst (viz graf č.2). Je zbytečné a neefektivní 

vozidla vyměňovat dříve, rovněž tak není prozíravé je obměňovat příliš pozdě. K tomu 

aby bylo možno vyhodnocovat náklady průběžně, musí existovat způsobilý informační 

systém a musejí v něm být data adekvátním způsobem a v adekvátní kvalitě 

shromažďována a vyhodnocována. Pak lze obměnu vozů plánovat a mít náklady na 

jejich pořízení na vstupu zahrnuty v rozpočtu. Velmi častým jevem je odkládání 

obměny vozů z důvodu odlehčení nákladů v daném období, vlastník by se na rozdíl od 

pověřeného manažera však měl hlouběji zajímat o kumulativní náklady na fleet v 

delším horizontu než je jeden rok, protože tento odklad, mající za následek pozitivní 

efekt, má v budoucnu efekt negativní a celkové náklady jsou v kumulovaném 

střednědobém horizontu vyšší.8 

 

Je nemálo firem, které ze zásady mění vozidla po 3-4 letech (např. po ukončení 

splatnosti leasingu), ale existuje řada konstelací a situací, kdy je toto řešení méně 

efektivní než nechat vozidla ještě nějakou dobu (předem určenou na základě analýz 

fleetových dat) v provozu. Samozřejmě k obměně mohou vést i jiné důvody, pak je 

ospravedlnitelná i za cenu nižší efektivity. 

 

                                                 
8 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_1.asp 
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Graf č. 2: vhodný moment pro obměnu vozidla ( zdroj: INCOMA Research, 2006) 

 

 

Zdá se tedy, že stačí nalézt odpověď na jednoduchou otázku. Který vůz má nejnižší 

TCO? Jednoznačně na ni ovšem nelze odpovědět, protože závisí nejen na účelu, k 

němuž bude používán, ale i na dalších aspektech které jsou v případě jedné konkrétní 

firmy jedinečné. Otázku však lze reformulovat – který vůz má pro danou firmu a dané 

specifické účely nejnižší TCO? Pak smysl má a na základě dostupných dat (vlastní 

databáze, reporty renomovaných zkušeben, specializované databáze apod.) a s pomocí 

specialisty nalézt soubor několika značek a modelů, u kterých lze důvodně 

předpokládat, že budou lepší volbou než jiné. Pak je možné, v souladu s fleetovou 

strategií, buď vybrat jednu konkrétní značku/model, nebo uspořádat výběrové řízení. 

Může totiž nastat rozpor mezi strategií značkové / koncernové unifikace fleetu a 

vhodností nějakého jiného vozu pro specifické účely právě z důvodu TCO. Fleetová 

strategie by však vždy měla být založena na principu práce s TCO a tím i většina jejich 

vozů by měla požadované nároky splňovat.9 

 

                                                 
9 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_1.asp 
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Nejběžnější chybou českých fleet managerů je akcent omezený pouze na 

poměření pořizovací ceny vozu. Zejména v České republice, kde zuří na trhu nových 

vozů cenová válka, mají fleet manageři zdánlivě snadnou volbu při nákupu. Není nutné 

zde jmenovat konkrétní značky, nicméně z aktuální tržní nabídky je velmi dobře 

rozpoznatelné, které značky jsou si jisty dobrou pozicí při poměřování přes TCO a které 

naopak vědí, že v této oblasti nejsou příliš konkurenceschopné. Značky s dobrou pozicí 

v oblasti TCO se pak snaží aktivně jít proti proudu zcela automaticky poskytovaných 

slev a o problematice TCO informují přes své prodejce nejen fleetové, ale i privátní 

zákazníky. Tuto iniciativu lze považovat za velmi prospěšnou celkové kultivaci trhu. 

 

Preference fleet managerů v ČR 

V následujícím grafu je uvedeno pořadí kritérií podle váhy či významnosti, která 

je jim přisuzována fleet managery při rozhodování. Zdrojem těchto informací je studie 

Analýza stavu fleet managementu v CEE, kterou v průběhu roku 2006 zpracovala 

společnost INCOMA Research společně s vydavatelstvím MMM. 

 

Graf č. 3: pořadí kritérií při rozhodování o koupi konkrétního vozidla 

 

Jak vidno, aktuální slevy jsou v rozhodování nejvýznamnější a zcela zastiňují další 

významné parametry, které mají na celkové TCO zásadní vliv, jako je například výbava 

(mající vliv na bezpečnost i na zůstatkovou hodnotu) a zejména pak zůstatková hodnota. 

Není pochyb o tom, že toto pořadí se bude v blízkém období dramaticky měnit. Na trhu 

existuje řada konkrétních příkladů, kdy vůz s pořizovací hodnotou o 20% nižší ve 

srovnání s konkurencí může po uběhnutí celého životního cyklu ve firmě být celkově 
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méně výhodný (nákladnější) než vůz na počátku sice dražší, a to kvůli vyšším nákladům 

na provoz a údržbu a kvůli nižší zůstatkové hodnotě. Český trh je velmi specifický díky 

vysokému podílu jedné značky, nemající v Evropě obdoby, což vede k některým 

deformacím, avšak s celkově rostoucím trhem se bude podíl dalších kompetentních 

značek ve fleetech zvyšovat a situace se bude přibližovat zvyklostem v zemích EU, 

majících obdobnou velikost a strukturu ekonomiky jako Česká republika.10 

 

 S problematikou fleet managementu úzce souvisí další pojem – car policy, tedy 

firemní politika spjatá s provozem automobilů. Přiblížení následuje v další kapitole. 

 

2.3 Car policy 
 

Dá se říci, že každá, i ta nejmenší firma vlastnící alespoň jeden automobil, má 

svou „car policy“. Jen tak možná souhrn svých pravidel pro pořizování, správu a provoz 

firemních automobilů nenazývá. U větších a vyspělejších společností však představuje 

car policy velmi důležitý dokument, který chrání firmu i její zaměstnance. Nejen 

právně, ale i reálně. Stačí jen málo: dodržovat v ní obsažená pravidla a určit, kterých 

oblastí by se tato pravidla měla týkat. 

 

Firemní politika 

Automobily dnes slouží jako výrobní nástroj firem  ze všech myslitelných oborů. 

Ať už přímo, nebo nepřímo. V každém případě však musí být řádně definován a 

zabezpečen celý řetězec používání firemního vozu od jeho pořízení až po vyřazení z 

firemního vozového parku. Jedině tak bude automobil opravdovým pomocníkem a ne 

zdrojem obtíží a možných rizik. Základní a obecné bezpečnostní požadavky určuje v 

České republice Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., které stanovuje pro firmy povinnost 

mít zpracovaný Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), jehož ustanovení by 

měla být součástí „car policy“ (silniční dopravu řeší příloha 1 tohoto nařízení). Součástí 

každé car policy, tedy firemní automobilové politiky, musí nutně být všechny relevantní 

právní normy dané země, ovšem řada společností jde ve vlastním zájmu mnohem dál. 

Zejména nadnárodní společnosti s sebou přinášejí do České republiky zvyklosti, 
                                                 
10 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_3.asp 
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založené na přísných právních normách zemí svého původu. Řada z nich má nastavenu 

jednotnou car policy pro všechny země, ve kterých působí, přičemž se v každé oblasti 

správy vozového parku řídí tou nejtvrdší normou, která se na ni může vztahovat. Menší 

společnosti a firmy mají systém nastaven méně sofistikovaně a většinou akceptují nejen 

vyšší míru improvizace, ale také rizika. Jak ale ukazují zkušenosti, může mít i malá 

firma stanovena jasná pravidla, která chrání ji i její zaměstnance.  

 

Firemní automobilová politika rozhodně není a ani nemůže být neměnným 

dokumentem. Mění se prostředí, situace na silnicích, vyhlášky a zákony, mění se i 

samotný provozovatel. Co by mělo zůstávat vždy neměnné, je smysl, proč takový 

dokument vůbec vzniká a proč je dodržován. Tím je v prvé řadě bezpečný a ve druhé 

řadě ekonomický provoz firemních vozů. Nikoli naopak. Za vedlejší cíle pak lze 

považovat zprůhlednění systému využívání firemních vozů zejména ve vztahu k 

možným nedorozuměním, závisti až nevraživosti mezi zaměstnanci a podobně. Nelze 

totiž zapomínat, že automobil může být za jistých okolností na rozdíl třeba od sbíječky 

také určitým požitkem, „nefinančním benefitem“, a to zvláště tam, kde firemní 

automobilová politika umožňuje jeho využívání pro soukromé účely. S tím souvisí také 

používání služebního vozu jako motivačního prvku – za vyšší výkony a kvalitnější práci 

lepší automobil. V takových případech firemní automobilová politika definuje, jakým 

způsobem lze tyto vozy vybírat, zda je stanoven pouze finanční strop, případně jaká 

jsou další omezení ohledně (koncepce vozu, značka, typ...).  

 

Přehled oblastí firemní politiky:  

1. Identifikace potřeb firmy v oblasti dopravy  

2. Definování okruhu přípustných značek, typů a tříd vozů, včetně specifikace 

konkrétních technických a bezpečnostních požadavků  

3. Stanovení způsobu financování vozového parku 

4. Výběr systému správy vozového parku (in house – outsourcing) a jeho zabezpečení  

5. Stanovení principu přidělování vozidel, včetně systému předávání a přebírání 

6. Nastavení systému školení a kontroly způsobilosti řidičů (vč. povinných lékařských 

prohlídek) 



 24 

7. Stanovení bezpečnostních pravidel, pravidel pro provoz mimo pozemní komunikace 

a pod.  

8. Výběr způsobu pojištění vozů a jejich uživatelů  

9. Stanovení systému údržby vozů a vymezení zodpovědností za stav vozu v každé fázi 

jeho příslušnosti k firemnímu fleetu 

10. Stanovení způsobu úhrady za paliva, maziva a běžný spotřební materiál 

11. Definice přípustného stáří či stupně opotřebování vozidla pro využívání ve fleetu  

12. Určení způsobu remarketingu ojetých nebo nadbytečných vozidel 11 

 

Je samozřejmě na podnikateli jestli do firemní politiky zahrne všechny oblasti a 

jestli je to vůbec v jeho či ve firemních silách. Ovšem opomenutí byť jediné oblasti 

může mít negativní vliv na celý systém fungování.  Vybraným oblastem car policy je 

podrobněji věnovaná další kapitola - optimální správa. 

 

2.4 Optimální správa 

Optimální správa sice znamená pro každého něco jiného, domnívám se však, že 

magické slůvko náklady (a jejich snižování) bude společným jmenovatelem pro většinu 

podnikatelů provozujících firemní automobily. Tato podkapitola je zaměřena na ty 

nejproblémovější a tím pádem nejdůležitější oblasti týkající se správy. 

Možnosti řešení 

Vozidlo se v naprosté většině případů pořizuje tehdy, kdy je potřebné pro provoz 

firmy. Pokud si firma směrnici nestanoví, může se dostat do situace podobné tomuto 

příkladu: rozrůstající se společnost potřebujete služební automobil pro nového 

obchodního ředitele. Jemu se v rámci vyjednávání o nástupu podaří prosadit, že jeho 

služební automobil bude výjimečně terénní SUV s náhonem 4x4 .Po půl roce ale majitel 

firmy zjistí, že obchodní výsledky nejsou dobré, a rozhodne se tedy ředitele vyměnit. 

Co s jeho autem? Jistě se ve firmě najde někdo, kdo s ním bude chtít jezdit, těžko to ale 

bude nově přijatý obchodní ředitel. Obdobně si i nový ředitel či úspěšný obchodní 

zástupce vymyslí výjimku, která vás třeba nebude stát ani korunu navíc (najde se nějaká 

                                                 
11 http://www.ifleet.cz/casopis/educ.php?id=4 
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akce na trhu), ale za pár let těchto "výjimečných nákupů" nikdo ve firmě nedokáže říct, 

jaké auto s jakým vybavením je vlastně ve firmě běžné. A nikdo tak není schopen 

spočítat budoucí náklady spojené s vozovým parkem.  

A nebo jiný příklad. " Nákupy v rámci akčních nabídek" se v čase už tak skvělé 

nezdají. Ceny náhradních dílů a pravidelné prohlídky vozidel totiž dosahují značných 

výšek. Nejednotnost vozového parku (tedy nákup pár vozidel ročně, bohužel každé u 

jiného výrobce) má za následek to, že firma není schopna zajistit alespoň základní 

úroveň trvalých slev. Orientuje se totiž jen na slevy akční a podle toho také vypadá celý 

vozový park. Servisní náklady jsou ze stejného důvodu tedy docela vysoké, a tak se čas 

od času objeví i restrikce na jakékoliv servisní zásahy. Snížení nákladů je totiž 

důležitější než bezpečnost a třeba jednotný vzhled firemních vozidel. Jestliže firemní 

provozní náklady rostou téměř lineárně ve vztahu k rozvoji obchodních aktivit, pak je 

nejvyšší čas na unifikaci pravidel vozového parku. Pravidla vozového parku lze 

definovat v nejrůznějším detailu a rozsahu.  Nyní se zaměřím pouze na ta nejdůležitější, 

které je dobré mít na paměti a nad kterými je dobré zamýšlet se, ještě před vlastním 

nákupem vozidla:  

2.4.1 Využití a specifikace vozidla   

  Je zřejmé, že právě rozhodování o preferovaných typech vozidel je hodně 

důležité. Záleží na tom, co bude provozní činností vozidel. Převážení potravin, nebo 

chemikálií? Počítačový expert bude využívat jiné vozidlo než pekárna pro rozvoz své 

produkce. Definice typu vozidla a jeho výbavy zamezí problematickým diskuzím o 

aktuální nabídce specifických slev o nebo nadstandardní výbavě, která nemá 

opodstatnění ve vztahu k provozní podnikatelské činnosti. Třeba paket SPORT zdarma 

jistě zatraktivní vozidlo. Otázka spotřeby za provozu by vás ale mohla od této výhodné 

koupě odradit.  

 

2.4.2 Určení na jakou úrove ň ve firm ě vozidlo pat ří  

  Servisní organizace zaměstnávající stovky techniků potřebuje laciná vozidla s 

nízkými provozními náklady, která opraví téměř kdekoliv a která nevybočuje z řady. 

Ani nahoru, příliš drahý automobil dráždí, ale ani dolů - vznikal by pocit, že firma 

neprosperuje, protože si nemůže dovolit dobrý automobil. Stejná firma si ale zcela jistě 
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dovolí o několik řádů lepší automobil pro vrcholový management firmy. Rozhodování 

se většinou řídí cenou pořizovaného vozidla a kategorizací nákupní hodnoty vozidla 

podle firemní hierarchie.  V tomto případě je třeba být v rozhodování velice opatrný. 

Právě za toto kritérium se dá "utratit" spousta peněz. Stačí totiž jeden zaměstnanec, 

který si v rámci vyjednávání o nástupních podmínkách prosadí auto vybočující z řady, 

a může rozbít atmosféru v oddělení.  

 

2.4.3 Využití možnosti konfigurace vozu 

  Většina řidičů, je-li jim dána ta možnost, si dokáže významným způsobem 

pohrát s konfigurací vlastního vozidla. Koneckonců výrobní a prodejní strategie 

výrobců vozidel jim v tom vydatně pomáhá. Pokud ale chceme, aby byli řidiči nejen 

spokojeni, ale měli i jistou míru bezpečí, občas je nutné jim něco přikázat. Například 

specifikovat dva přední airbagy nebo ABS jako povinnou součást vozidel. Vzhledem k 

funkčnosti vozidla jako celku je zase vhodné specifikovat minimální, nebo spíše 

předpokládaný, typ a výkon vozidla, někdy naopak zakázaný typ karoserie - kabriolet 

nebo sportovní dvojsedadlová varianta. Některé firmy rozšiřují definici naopak o 

povinné verze vozidel - kombi pro servisní vozidla, kvůli úspoře na DPH. Jiné firmy 

zase chtějí povinnou minimálně mechanickou klimatizaci pro střední a vrcholový 

management a podobně.  

 

2.4.4 Vliv marketingu 

  Každá leasingová společnost potvrdí, že zvolit si bílou barvu jako firemní není 

moc výhodné. Bílá barva se totiž hůře prodává v bazarech, a tak logicky zhoršuje i 

ekonomiku leasingových kontraktů. Pokud se společnost rozhodne využívat jednotnou 

firemní barvu, opět dochází ke zhoršení ekonomiky provozu vozidel. Zkuste  prodat 

deset stejných aut najednou... Jenže na tuto věc existuje i jiný pohled - marketingový. 

Pokud je hlavním předmětem podnikání například servis bílé techniky, pak to, že jsou 

auta vidět a že jsou jednotné barvy, má bezesporu pro firmu jistou užitnou hodnotu. 

Cena tohoto typu marketingu je tedy úměrná ekonomické ztrátě při prodeji vozu. Toto 

může být pro někoho akceptovatelné. Na druhou stranu, pokud je pro společnost tento 

typ marketingu nevhodný, pak jsou to zbytečně vynaložené prostředky a je dobré si tuto 

skutečnost ohlídat.  
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2.4.5 Firemní vozidlo jako benefit 

  Pokud jsou vozidla využívána i jako zaměstnanecká nepeněžní výhoda, pak 

musíte být právě v této oblasti velice pečliví. Firmy jsou velice vynalézavé. Svým 

zaměstnancům například umožňují volný výběr příslušenství v předem definované 

hodnotě. Nebo umožňují řidičům volbu z nadstandardního vybavení, které je ale předem 

definováno společností. Je spousta možností, jak lze takovouto zaměstnaneckou výhodu 

využít. Je například znám  zaměstnavatel, který dokonce zapojil vozidla do soutěže 

obchodních zástupců. Ten s nejlepším ročním obchodním výsledkem měl vždy možnost 

specifikovat vozidlo. Sice v předem definované kategorii, zato ale s významně 

nadstandardním vybavením.  

 

2.4.6 Volba mezi jedním či více dodavateli   

  Zde asi neexistuje univerzální pravidlo. Platí totéž co u jakéhokoliv zboží. 

Můžete se soustředit na jednu značku, můžete si vybírat vozidla podle aktuální potřeby 

z obrovské nabídky na trhu. První varianta zjednoduší komunikaci i výběr vozidel. Víte 

vždy, co se dá očekávat a v čase provádíte něco jako předvýběr. Na druhou stranu, dost 

výrobců se soustřeďuje jen na některou část trhu a není v jejich silách obsáhnout 

všechny segmenty. Pokud používáte vozidla z více segmentů, pak musíte přijmout 

kompromis nebo provozovat vozidla od více výrobců. Pokrytí českého trhu jak 

prodejními tak i servisními organizacemi je dnes již dostatečné na to, abyste si mohli z 

těchto variant vybrat.  

 

2.4.7 Zajišt ění financování a realizace nákupu vozidel a souvise jících 

služeb   

   Pokud budete vozidla provozovat sami, je pro vás důležité, jak s vámi bude 

dodavatel komunikovat při zajištění provozu vozidel. Jak je daleko jeho provozovna, 

kde se přezouvají pneumatiky, má dodavatel v servisu přejímacího technika, který vás 

obslouží přednostně a jaká je pracovní doba, pracuje se v servisu i o víkendech a mohu 

platit za servis fakturou a zpětně? To vše a ještě i další otázky by měly být 

zodpovězeny, pokud budete vozidla kupovat za hotové, nebo formou finančního 
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leasingu. Pokud je pro vás zajímavá firma operativního leasingu, jsou toto otázky, které 

si musí nutně klást vaše leasingová společnost.  

 

2.4.8 Zajišt ění odprodeje již nepot řebných voz ů 

Větší společnosti se snaží většinou spolupracovat s dodavatelem nových vozů, 

kteří již nepotřebné vozy odebírají a snaží se je nahrazovat novými, pokud je tato 

spolupráce dobře nastavena, může být výhodná pro obě strany. Malé firmy to řeší 

v drtivé většině nastalých případů přímým prodejem vozidla do vybraného autobazaru 

(tzv. výkupem) . Samozřejmě, dnes lze využít i internetových zprostředkovatelů. 

Nezapomeňte ale na to, že stejně jako má prodávající na internetu možnost oslovit více 

zájemců, má i zájemce možnost vyhledat více vozidel. Někdy se tak stává, že 

společnosti nedosahují na internetových serverech lepších prodejních cen. Naopak, 

pokud si může kupující vozidlo v bazaru "osahat", může se mu "právě tohle konkrétní 

auto" zalíbit a je ochoten zaplatit vyšší cenu. Na internetu rozhodují jen technické 

parametry - stáří, výbava a popsaný stav vozu. A samozřejmě jeho cena. Při vytváření 

politiky vozového parku je nutné na tyto procesy pamatovat, aby zaměstnanci věděli, co 

se bude dít s jejich automobilem, jakmile se rozhodne o prodeji. Většinou je důležitou 

částí tohoto dokumentu informace popisující možnost odkupu vozidla zaměstnancem.  

  

Tato podkapitola nám tedy podrobněji nastínila nejdůležitější oblasti správy, 

domnívám se však, že správný výběr vozu a jeho financování jsou natolik zásadní, že se 

jim věnuji i následující kapitole. 

 

2.5 Správný výb ěr vozu a jeho financování   

Již zmíněné téma je v této kapitole rozebráno ještě podrobněji, především 

z důvodu vlivu této oblasti na celkovou úspěšnost správy.  

2.5.1 Výběr automobil ů 
Univerzální produkt, vhodný do každé situace a pro všechny potřebné účely, 

samozřejmě neexistuje. Jedním z prvních kritérií pro rozhodování by tedy měl být účel, 

pro který je vozidlo pořizováno. Pokud se jedná o obměnu vozidla sloužícího k danému 
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účelu, i v tomto případě je vhodné zvážit, zda pouhá reprodukce vozem identické 

kategorie, třídy a typu je tím nejvhodnějším řešením a zda by nebylo vhodnější 

přistoupit k náhradě jiným typem nebo kategorií vozu dle aktuální tržní nabídky. 

Současný trend automobilového průmyslu je v ostrém konkurenčním boji zaměřen stále 

více na diferenciaci a definování nových „kategorií“ či mezitříd vozů a je docela dobře 

možné, že některé z těchto nových produktů mohou být vhodnou náhradou vozů 

původních. Automatická náhrada vozu značky X za tentýž vůz, byť třeba nové 

generace, by tak neměla být zcela automatická. 

Existuje samozřejmě řada typů firem – od čistě distribučních, jejichž flotila je 

velmi kompaktní co do typů vozů, po firmy podnikající např. v oblasti distribuce 

elektřiny, které mají ve svém parku i vozy kategorie SUV či off-road kvůli časté potřebě 

pracovat v hůře přístupném terénu (hovoříme stále o účelnosti používání dané kategorie 

vozu pro konkrétní účely, tudíž kategorie vozu off-road jakožto vozy „manažerské“ v 

tomto případě neuvažujeme).Je tedy vhodné zvažovat v rámci příslušného účelu 

používání konkrétního vozu aktuální tržní nabídku. Toto lze doporučit nejen v daném 

momentu, ale i v krátkodobém výhledu. Pořízením vozů, jejichž konkrétní model bude 

na trhu záhy nahrazen nástupcem, může být zdánlivě výhodné (většina výrobců nabízí 

„výběhové“ modely se skutečně podstatnými zvýhodněními), na druhou stranu je však 

třeba zvážit, jaká bude pozice těchto vozů na trhu ojetin po ukončení doby života vozu 

ve firmě (půjde pak totiž o jednu generaci starší model, což trh ojetin velmi významně 

zohledňuje). Zdánlivá výhoda získaná při pořízení se pak tedy na konci může stát 

prodělkem v podobě nižší částky inkasované při prodeji vozu.12 

Dostáváme se tedy k tématu sjednocování vozového parku z hlediska značky 

nebo alespoň skupiny značek příslušných k jednomu koncernu. V tomto ohledu má na 

českém trhu jednoznačně největší podíl skupina značek koncernu VW, která disponuje 

skutečně všemi myslitelnými kategoriemi i třídami vozů, od malých „referentských“ 

vozů, přes ve fleetech nejrozšířenější vozy nižší střední třídy, vozy pro střední 

                                                 

12 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_3.asp 
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management i TOP management; disponuje rovněž vozy kategorie SUV i širokou 

paletou lehkých užitkových vozů. Na tomto místě je však třeba podotknout, že pozice 

značky Škoda na českém trhu je zcela unikátní a téměř nemá v Evropě obdoby. Silná 

pozice domácí značky se tak promítá i do fleetů a není překvapením, že téměř poloviční 

část fleetů zahrnuje i vozy domácí produkce. 

Na druhou stranu významná a silná pozice domácí značky vede ostatní 

dodavatele k velmi aktivnímu konkurenčnímu úsilí a i díky tomu se lze i u jiných 

značek než spadajících pod koncern VW setkat s velmi zajímavými nabídkami. 

Všechny významné značky na českém trhu se věnují segmentu fleetů s velkou 

pozorností a rozvoj fleetových obchodů patří v jejich strategiích na přední místa. Na 

českém trhu lze tedy i mimo vedoucí fleetové dodavatele nalézt plně 

konkurenceschopnou nabídku, možná ne tak širokou z hlediska typů a tříd vozů, ale v 

rámci nejrozšířenějších segmentů zcela uspokojivou. 

Dalším fenoménem, který podporuje kvalitní nabídku pro fleetové zákazníky, 

jsou legislativní změny na trhu a z nich mj. vyplývající změna blokové výjimky. 

Nebudu zde rozvádět detaily, ale jistě si lze povšimnout, že v dnešní době již řada 

dealerů nabízí mimo své dosavadní „tradiční“ značky i značky další. To umožňuje 

fleetovým zákazníkům, zejména z řad středních a menších firem, pro které je klíčovým 

partnerem konkrétní dealer, dosáhnout dobrých obchodních podmínek a současně moci 

kombinovat do svého parku několik značek. Dokud multiznačkoví dealeři neexistovali, 

nebylo toto možné a mixem značek ve fleetu zpravidla docházelo ke ztrátě možnosti 

úspor dosažených z rozsahu obchodu. Není již tedy nutné nahlížet na unifikaci 

vozového parku z hlediska jediné konkrétní značky (nebo několika značek majících 

společného majitele nebo alespoň dealera) jako na nutnost, ale spíše jako na zajímavou 

příležitost synergie. 

V každém případě je však vhodné soustředit se na získávání nových vozů do 

fleetu v co největším objemu buď jednorázově, nebo alespoň v omezeném časovém 

horizontu a případně uzavřít s vybraným dealerem dlouhodobou smlouvu garantující 

exklusivní podmínky. Lze zaslechnout četné informace o výši slev poskytovaných 

dealery při fleetových obchodech, často podporovaných importérem konkrétní značky. 
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Za legitimní, logické a obchodně akceptovatelné lze jistě považovat zvýhodnění v řádu 

jednotek procent, pokud však dochází k slevám na úrovni 25 a více procent, je zjevně 

něco v nepořádku – buď nastavení původních cen, nebo výprodej nežádoucích nebo 

nekvalitních vozů, nebo jejich očekávaná nevýhodná pozice na trhu ojetin. Při nabídce 

extrémně vysokých slev je tedy vhodné se zamyslet i nad tím, zda tato sleva nebude 

znamenat v průběhu životního cyklu vozu ve firmě nějakou ztrátu. 

2.5.2 Způsob financování 
Na sklonku roku 2006 realizovala společnost INCOMA Research společně s 

vydavatelstvím MMM rozsáhlý výzkum v šesti středo- a východoevropských zemích, 

který byl zaměřen na oblast fleet managementu. Jedním z jeho výstupů jsou i informace 

o preferencích způsobu financování firemních flotil (nejedná se tedy o tržní podíl 

jednotlivých možností financování, ale o rozložení preferencí, které jsou kombinací 

tržní nabídky, zkušeností a aktuálních potřeb konkrétní organizace). 

Graf č. 4: Preference v oblasti financování vozového parku (nad 30 vozů) v zemích 

CEE - 2006 
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Je tedy zřejmé, že fleet manageři v České republice považují za nejvhodnější formu 

financování finanční leasing, o druhou příčku pak soutěží koupě za hotovost a 

operativní leasing. Naopak preference leasingových způsobů financování je nejnižší v 

Maďarsku a Bulharsku. V České republice, která je obecně známa jako jedna ze zemí s 

nejvíce rozšířenou nabídkou leasingových produktů a nejrozvinutějším leasingovým 

trhem v regionu, jsou tedy Preference fleet managerů z důvodu pozitivních zkušeností a 

kvalitní nabídky vcelku logické. Další vývoj můžeme předpokládat například na základě 

zkušeností z vyspělých západoevropských trhů, které ukazují, že se bude nadále 

snižovat podíl koupě za hotovost a celkově bude posilovat financování formou 

leasingových nástrojů. Existují samozřejmě vyjímky, pro které to nemůže z řady 

důvodů platit, např. finanční strategie některých globálních firem prosazuje jednu 

konkrétní variantu financování bez ohledu na její aktuální sníženou výhodnost na 

některých trzích, popřípadě státní instituce z důvodu legislativy nemohou využívat 

některé formy financování, ale pro většinu komerčních subjektů na trhu tato úvaha je 

aktuální a platná.13 

Jednotlivé formy financování samozřejmě poskytují řadu předností, ale i rizik, 

na která poukazuji v další části práce.  Záleží rovněž na dosavadní spolupráci s 

jednotlivými finančními institucemi a tím i dosaženými obchodními podmínkami a 

nastavenými vztahy. V řadě případů se lze setkat se situacemi, kdy si firma uvědomuje 

že řešení financování není nejvhodnější nebo se podmínky změnily natolik že jiná 

forma by byla strategicky výhodnější. Schází však dostatečný realizační potenciál a 

případně i know-how potřebné k provedení změny či konverzi fleetu na jinou formu 

financování. K tomuto kroku lze využít služeb nezávislého konzultanta, který není spjat 

s žádnou leasingovou společností a jeho doporučení je tedy skutečně pro danou firmu v 

dané situaci nejvhodnější. Podobným způsobem je vhodné služeb specialisty využít i v 

případě rozhodování o vhodné variantě financování či rozšiřování fleetu. Tyto 

specializované firmy disponují rozsáhlými zkušenostmi, velmi dobře znají aktuální tržní 

nabídku i případné rozpory mezi proklamacemi a realitou v případě jednotlivých 

                                                 

13 http://www.fleetmanagement.cz/use/use_3.asp 
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dodavatelů. Tímto způsobem si provozovatel fleetu zajistí dosažení optimálního stavu a 

současně nebude ztrácet čas a prostředky objevováním již objeveného. 

Jak již bylo zmíněno výše, na českém trhu je již delší dobu dostatek finančních 

produktů, které umožní snad každému zvolit optimální způsob financování vozového 

parku. Při vybírání a jednáních je přitom třeba mít na vědomí, že dobře zvolený způsob 

může firmě ušetřit významné částky a naopak. Jedno optimální financování přitom 

neexistuje. Vždy záleží na mnoha okolnostech.       

  

Správně zvolený způsob financování může nejen ušetřit finanční prostředky, ale 

také při vynaložení stejných či nižších prostředků pořídit automobily, které lépe splňují 

požadavky pro dané využití vozů, ať již jde o motorizaci, bezpečnostní či komfortní 

výbavu. Pro akvizici firemních vozů může v zásadě každá společnost či živnostník 

využít pěti základních možností financování: 

  

- platbu v plné výši 

- úvěrové financování 

- finanční leasing 

- operativní leasing 

- full service leasing 

  

Každá má svá specifika a optimální podmínky pro využití a lze je samozřejmě v 

rámci vozového parku i kombinovat, pokud k tomu jsou důvody. Základními faktory 

pro volbu konkrétního finančního produktu je u většiny firem dostupnost volných 

finančních prostředků a požadavky na plynulost hotovostního toku (cash flow). 

Finanční produkty jsou tedy seřazeny podle „nárazovosti“ nutného vynaložení 

finančních prostředků v čase. I když se může zdát hranice mezi operativním a full 

service leasingem velice tenká, vzhledem k možné větší rozdílnosti ve finanční 

nákladnosti, je full service leasing uváděn jako samostatný produkt. 

 

• Pro lepší představu a srovnání je uveden u vybraných způsobů jedna ukázková 

kalkulace na vzorovém příkladu. Bude se jednat o nákup vozu Škoda Octavia 
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Combi druhé generace, s označením 1,9TDI Ambiente. Vůz je s  pořizovací 

cenou 609 900 Kč. 

 

Platba v plné výši 
Této možnosti využívají firmy pouze v případě výrazného přebytku volných 

finančních zdrojů. Zejména u nákupu většího množství vozů se jedná o mimořádný 

nákladový výkyv a i z toho důvodu nebývá primárním způsobem financování vozového 

parku.  

Jakýmsi opakem platby za nové vozy v plné výši je zpětný leasing, při kterém 

firma leasingové společnosti své vozy odprodá a následně je převezme do nájmu ať již 

formou finančního či operativního leasingu. Tím získá finanční prostředky, které jí její 

fleet vázal. Službu „lease back“ dnes nabízí většina leasingových společností a často 

jsou vstupní podmínky pro ojeté vozy z hlediska jejich stáří poměrně liberální. Lze 

takto odprodat i vozy ve stáří okolo 10 let.      

  

Úvěrové financování 
Po legislativních změnách v roce 2004 a s nimi spojeným zdaněním finančních 

služeb 19% DPH namísto 5%, došlo k částečnému zatraktivnění úvěrového financování. 

Mezi jeho hlavní výhody patří vrácení DPH u užitkových a nákladních vozů v plné výši, 

namísto její „rozpuštění“ ve splátkách, jako je tomu u leasingu. Druhým kladem je 

vlastnictví vozu, které zjednodušuje řadu úkonů spojených s jeho provozem a 

možnostmi nakládání s ním, včetně bezproblémového odprodeje. Vhledem k malým 

rozdílům mezi celkovou výší vynaložených finančních prostředků na pořízení vozu 

formou úvěru a finančního leasingu lze úvěrové financování doporučit zejména malým 

firmám a drobným živnostníkům, kde právě vrácení DPH v plné výši může 

představovat významný finanční benefit.  

 

• Pořízení o.a. Škoda Octavia Combi 1,9TDI Ambiente (úvěr Modulo, Cetelem), 

ceny bez zákonného a havarijního pojištění a bez poplatků za vyřízení 

financování. 

Pořizovací cena 609 900 Kč 

Přímá platba 20% – 121 980 Kč 

Počet splátek – 36  



 35 

Měsíční splátka – 16 211 Kč 

  

 

Finanční leasing 
Nejběžnější způsob financování pořízení nových vozů nabízí jako hlavní výhodu 

především velmi širokou nabídku na trhu a silné konkurenční prostředí, které vede k 

velmi nízkým úrokovým sazbám a širokému spektru nabídky produktů finančního 

leasingu. Stejně jako v případě úvěrů je i zde možno volit mezi univerzálními a 

„captive“ leasingovými společnostmi, ale finanční leasing má zejména u captive 

společností větší tradici a proto je jednak více rozšířen, nehledě na to, že je jeho nabídka 

často také lépe strukturovaná. I to je jeden z důvodů, proč se řada společností rozhoduje 

právě pro tuto variantu.  

  

Finanční leasing lze podobně jako úvěr doplnit v případě financování 

prostřednictvím captive leasingových společností u některých automobilek také 

předplacením servisních služeb, a to za výhodných podmínek. Tato služba garantuje 

značnou část nákladovosti provozu automobilu a vyváří tak jakýsi mezistupeň mezi 

finančním a full service leasingem. V případě úvěru je platba za takovou servisní 

smlouvu většinou nižší, než v plné výši vrácené DPH při koupi vozu kategorie N1. 

  

Možností, jak odložit finanční zatížení při finančním leasingu na pozdější dobu 

je stanovení vyšší zůstatkové hodnoty předmětu leasingu. Ta bývá za normálních 

podmínek nastavena většinou v minimální výši, ale je možno ji zvýšit například až na 

20 %, pokud trvá leasingová smlouva déle než 3 roky.   

  

• Pořízení o.a. Škoda Octavia Combi 1,9TDI Ambiente (fin. leasing, CAC 

Leasing), ceny bez zákonného a havarijního pojištění a bez poplatků za vyřízení 

financování. 

Pořizovací cena 609 900 Kč 

Přímá platba 20% – 121 980 Kč 

Počet splátek – 36  

Měsíční splátka – 15 449 Kč 

Zůst.hodnota – 1190 Kč 
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Operativní leasing 
Službu operativního leasingu u nás nabízí stále větší počet leasingových 

společností a zvolna se také zvyšuje jeho popularita. Jak uvádí česká leasingová a 

finanční asociace podíl operativního leasingu (jak operativního leasingu účetně-

daňového, tak full-service leasingu a správy vozových parků) na celkových loňských 

leasingových objemech se zvýšil na 14 % (v r. 2000 činil 3,5 %, v r. 2001 4,5 %, v r. 

2002 4,25 %, v r. 2003 4,63 %, v r. 2004 8 % a v r. 2005 12 %). Jedná se o dlouhodobý 

pronájem vozu s pevně stanovenými parametry jako je měsíční či roční kilometrový 

proběh každého vozu, způsob jeho používání, délka smluvního období a zůstatková 

cena vozu. Na konci smluvního období se navíc provádí případné dorovnání za 

opotřebení a poškození vozů nad běžný smluvní rámec. Měsíční splátky v operativním 

leasingu jsou většinou nižší než splátky finančního leasingu, a to právě z toho důvodu, 

že je cena vozu nižší o zůstatkovou hodnotu vozu, který zůstává v majetku leasingové 

společnosti. Výhodou je, že remarketing ojetého vozu na konci smluvního období již 

tedy řeší leasingová společnost a nikoli nájemce. Mezi výhody tohoto systému dále patří 

možnost pořízení nových vozů bez nutnosti platby zvýšené první leasingové splátky 

(akontace) jako je tomu u finančního leasingu. Řada firem však nese těžce zejména fakt, 

že vozy nikdy nebudou její, byť ve smlouvách bývá klauzule o předkupním právu na 

vozy v operativním leasingu pro nájemce.   

  

Full service leasing  
V tomto případě řeší leasingová společnost komplexně mobilitu společnosti. 

Dodá požadované vozy, zajistí veškerou administrativu spojenou s jejich provozem, 

výkaznictví, sledování servisních intervalů a řadu dalších důležitých oblastí správy 

vozového parku. Nájemce tak neplatí pouze za vůz, ale za komplexní služby, což 

samozřejmě zvyšuje měsíční platbu oproti operativnímu leasingu. V porovnání s 

finančním leasingem platbu snižuje fakt (obdobně jako u již zmiňovaného operativního 

leasingu), že je financován pouze rozdíl mezi kupní a zůstatkovou hodnotou vozu, 

zvyšuje ji ale právě služba správy vozového parku. Na trhu jsou k dispozici různé druhy 

kalkulací. Liší se alokací finančních rizik provozu pronajatých automobilů. Může jít o 

jednostranně otevřenou kalkulaci, kde jsou zákazníkovi vypláceny úspory z provozu 

vozů oproti původně kalkulované výši nákladů, zatímco nadnáklady zůstávají k tíži 
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leasingové společnosti. Kalkulace může být také oboustranně otevřená, což znamená, že 

zákazník získává případné úspory, ale také musí uhradit případný schodek mezi 

původně kalkulovanými a skutečnými náklady. Uzavřená kalkulace pak stanovuje 

pevnou měsíční sazbu a jak úspory tak nadnáklady jdou na vrub leasingové společnosti. 

Ve všech případech je navíc velmi důležité, v jakých intervalech jsou parametry smluv 

přehodnocovány a adjustovány na reálné podmínky tak, aby nevznikaly ani velké ztráty, 

ani zbytečné přeplatky (u otevřené kalkulace), které by zadržovaly finanční prostředky 

nájemce. Správně nastavená smlouva operativního leasingu dnes představuje cestu k 

optimálnímu řešení mobility firmy jak z hlediska cash flow, tak celkové nákladovosti a 

časové náročnosti provozu fleetu.              

  

• Pořízení o.a. Škoda Octavia Combi 1,9TDI Ambiente (All Inclusive, ALD-

Automotive) 

Pořizovací cena 609 900 Kč 

Doba nájmu v měsících – 36  

Roční nájezd v tis. km – 25 

Měsíční splátka* – 11 379 Kč 

* M ěsíční splátka All Inclusive zahrnuje: Finanční splátka (amortizace + úrok). 

Havarijní pojištění a zákonné pojištění Kooperativa v plném rozsahu, kvalitní letní a 

zimní pneumatiky včetně zimních ráfků, výměny a uskladnění pneu. Administrativní 

náklady, silniční daň, poplatky za radio, dálniční známky, veškeré servisní náklady a 

výměny dílů, silniční asistenci, vedení tankovacích karet, povinnou výbavu, řešení 

pojistných událostí, náhradní vozidlo. Měsíční splátka je smluvně garantována jako 

konečná a fixní. Zahrnuje veškeré náklady spojené s provozem vozidla s výjimkou 

PHM. 

 

 Úkolem této podkapitoly nebylo nalézt jeden nejlepší způsob financování a na 

uvedených příkladech je zřejmé, že z obecného hlediska by tento úkol byl značně 

komplikovaný. Hlavním  úkolem bylo nastínit základní vlastnosti a podmínky a 

případné klady a zápory u jednotlivých způsobů financování.  
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2.6 Situace v ČR a EU 
 

Jak již dokázala i předchozí kapitola, otázku financování svých vozů řeší v 

České republice i nadále drtivá většina firem finančním leasingem s následným 

odkoupením předmětu leasingu. Důvody pro toto chování jsou v zásadě dva: prvním je 

delší doba používání vozu než je nejčastěji využívaná doba leasingu, tedy 36 až 42 

měsíců, druhým neochota podrobit skutečnou nákladovost provozu firemních vozů 

pečlivé analýze, která často odhalí řadu výdajů, které při běžném systému výpočtu 

nákladů (výše splátek, úhrady paliv, servisu, pojistného a poplatků za dálniční známky 

či radiopřijímač) zůstávají skryty. Jedná se zejména o administrativní činnost spojenou 

se zaúčtováním jednotlivých položek nákladů, neproduktivní časy firemních řidičů a 

dalších pracovníků při zajišťování servisu a výkaznictví či správě pojistného a také 

remarketingu ojetých vozů. Kromě toho má používání firemního vozu z finančního 

hlediska svůj objektivní časový a proběhový limit. To, co působí elegantně v systému 

jednoduchého účetnictví, ztrácí svůj lesk při analýze nákladovosti, která často odhalí, že 

zvýšené náklady na servis a údržbu vozu, plus finanční vyjádření zvýšeného procenta 

závad a s nimi spojených nedokončených služebních jízd (často velmi důležitých) 

převyšuje náklady na pořízení nového vozu, samozřejmě při odečtení dalších faktorů, 

jako je rozdíl v zůstatkových hodnotách, které také dramaticky klesají. V každém 

případě je však finanční leasing i z tohoto důvodu zejména menšími a středně velkými 

domácími firmami hojně vyžíván. Velké společnosti, zvláště se zahraničním 

vlastníkem, inklinují stále častěji k operativnímu leasingu či full service leasingu. 

  

 

2.6.1 Západní Evropa a operativní leasing 
České pobočky mezinárodních firem často musejí ústředí vysvětlovat, proč v ČR 

zaplatily za služby operativního leasingu víc, než by vydaly na západ od nás, nebo proč 

se někdy tolik různí jejich kvalita. V čem a proč se služby u nás liší a proč jsou často 

oproti těm západním dražší a oproti východním levnější? 
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Protože jak již bylo předchozí části zmíněno, operativní leasing vozidel znamená 

poskytování služeb komplexního zabezpečení vozového parku pro klienta. A právě v 

této definici tkví problém. Operativní leasing totiž nutně komunikuje v jednotlivých 

svých částech s dalšími dodavateli produktů a služeb. A kvalita i způsob jimi 

poskytovaných služeb zase odpovídá stavu podnikání v jejich segmentu. Kvalita a 

hlavně způsob řešení se tak nutně musí a bude v rámci Evropy lišit. Rozhodl jsem se 

proto podívat se na jednotlivé části služeb kompletního servisu operativního leasingu u 

osobních automobilů a pokusil se je porovnat. 

 

Pořízení předmětu leasingu 

Málokdo ví, že při nákupu vozidla  nemá zákazník ani dnes garantovanou cenu, 

za kterou vůz objednal. Liší se to samozřejmě podle dealerů i značek. Nicméně nákup 

vozidla je často zatížen rizikem změny ceny. Vzhledem k dodacím lhůtám vozidel, 

které na trhu dosahují cca 4 - 8 týdnů, ale někdy i 4 měsíce, může být toto riziko reálné. 

V průběhu doby dodání dojde ke změně ceníku a vozidlo je dodáno za jinou cenu, než 

bylo objednáno. Nestává se to moc často, většinou tento problém pokryje dealer ze 

svých prostředků, nicméně obecně lze říci, že v Česku je obtížné dosáhnout smluvně 

garantovaných fixních cen mezi okamžikem objednávky a dodávky. Objednávka je 

přijata a cena garantována až v okamžiku zaplánování vozidla do výroby. Je naprosto 

běžné, že zahraniční zákazník předpokládá zafixovanou cenu vozidla od okamžiku 

nabídky až do okamžiku dodávky a stavem českého trhu je nemile překvapen. 

 

Slevy při nákupu vozidel 

Ceníkové ceny, koncové ceny, objemové slevy dealera nebo importéra. Tato 

problematika je velmi rozsáhlá. Obecně je nutné si uvědomit, že v případě 

garantovaného objemu obchodu je zahraniční společnost často schopna na celoevropské 

úrovni vyjednat velice zajímavé ceny, resp. slevy. Tyto slevy jsou ale často 

specifikovány jako relativní vůči ceníkové ceně v dané zemi za pořízení vozidla. 

Výrobce tedy např. garantuje 6% slevu na celém kontinentu v rámci evropského 

kontraktu. Zákazníci by ale neměli zapomínat na to, že sleva, která je v rámci 

konkurenčního trhu Německa slevou skvělou, v Česku může být jen průměrnou nebo 

naopak. Jinými slovy - evropská garantovaná sleva může být jen tak velká, jak velká 
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může být průměrně nebo maximálně na některém z trhů v kontraktu obsažených. 

Samostatné, v Česku dosažitelné slevy tak mohou být úplně jiné, občas i zajímavější. 

 

Registrace vozidla 

V rámci postupně se vylepšující administrativy státu a ostatních institucí dochází 

v některých západních zemích ke zjednodušení registrace vozidla. Přidělení registrační 

značky může řešit dealer, registrační značka je přidělována majiteli vozidla a může být 

používána dlouhodobě. Anebo registrace probíhá pouze využitím příslušných 

formulářů, které se dodávají s vozidlem, bez jakékoliv účasti státního úředníka atd. Pro 

tyto zákazníky je pak obtížně srozumitelný fakt, že registrace vozidla může trvat i 

několik dní a prodloužit tak dobu dodání vozidla, i když dealer i leasingová společnost 

dělá vše, co je možné. Ne nepodstatný je tedy fakt "domovské příslušnosti" vozidla. V 

Česku je vozidlo registrováno v místě registrace majitele. Znamená to tedy, že pokud 

klient využívá v jiné evropské zemi registrace pomocí dealera, je omezen pouze 

kapacitou místního okresního policejního ředitelství a dealer vše vyřídí během jediného 

dne. V Česku naopak všechny leasingové společnosti registrované v Praze registrují 

automobily na jediném místě. Že je to zdlouhavější je zřejmé. 

 

Pojistné události 

Snaha maximalizovat efektivitu likvidace pojistných událostí postupně 

vychovává jak pojistné ústavy tak i dealerskou síť. V některých západních zemích tak 

likvidace pojistné události bez škody na zdraví účastníků znamená dohodu účastníků 

nehody přímo na silnici, při jakékoliv velikosti škody, nafocení situace v reálu a 

okamžité řešení bez nutnosti čekat na policii. Dochází ke zrychlení a zjednodušení, 

které by ale v Česku asi narazilo na snahu o různá podvodná jednání. Bohužel, 

leasingová společnost v tomto okamžiku není schopna jakkoliv pomoci, protože není 

účastníkem dopravní nehody i když dopad do vnímání kvalit služeb v Česku je zřejmý. 

 

Servisní náklady 

Ve většině západních zemí je široce rozšířená síť servisních partnerů 

zajišťujících mimozáruční servis. Hlavně tedy výměny olejů, opravy světel, drobná 

poškození laku a karoserie, případně pneuservisy. Vzhledem k neustálému zlepšování 
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kvality vozidel jsou ale tyto typy servisních služeb právě těmi, které jsou z pohledu 

uživatele vozidla nejčastější. A pokud je leasingovou společností zajištěn servis ve 

spolupráci s takovouto společností, uživatel leasingu má jistotu, že jeho vozidlo bude 

opraveno ( vyměněna žárovka, vyměněn olej nebo opravena poškozená pneumatika) 

téměř kdekoliv a hlavně téměř okamžitě. V Česku prozatím takto obecně a široce 

koncipovaný servisní partner chybí, a tak jsou klienti odkázáni a autorizované servisní 

sítě. Tam je ovšem servisní zásah často administrativní procedurou, která je sama o sobě 

několikrát delší než zmíněná výměna žárovky. Zahraniční uživatel operativního 

leasingu je tak často velice zklamán úrovní těchto služeb. 

 

Zimní pneumatiky 

Pro změnu něco, co je v Česku lepší, než v jiných zemích na západ od našich 

hranic. Například země jako Belgie, Holandsko, Itálie, kde se v zimním období 

zpravidla nejezdí na zimních pneumatikách. Většina vozidel využívaných v podnikání 

se pohybuje v lokalitách, kde se sníh a teploty pod 10°C vyskytují výjimečně. Tyto 

firmy tedy nejsou zvyklé na fakt, že téměř 100 % vozidel je zajištěno výměnou 

sezónních pneumatik - letní a zimní. Tito uživatelé tak často porovnávají jejich relativně 

jednoduchou logistiku pneumatik, tj. výměna po jejich ojetí, s logistikou a hlavně 

náklady spojenými s nákupem, uskladněním a obměnou sezónních pneumatik v Česku. 

 

Finanční a daňové aspekty 

V rámci Evropské unie nedošlo k unifikaci daní. Logicky tak dochází rozdílům v 

provozních nebo investičních nákladech spojených s provozem vozidla. Často se 

například setkáváme s tvrzením, že operativní leasing jako takový je v Česku velice 

drahý. A říkají to hlavně německé firmy. Důvod je jednoduchý. V Německu je 

leasingová společnost oprávněna u jakéhokoliv vozidla v operativním leasingu odečíst 

DPH při pořízení vozidla stejně, jako je tomu v Česku pouze u vozidel kategorie N1. 

Současně je podstatně méně rozšířen režim "Full service" a operativní leasing tak 

obsahuje jen některé provozní náklady. Pokud je tedy vyžádána nabídka Full service 

operativního leasingu bez podrobné specifikace v Německu a Česku, výsledkem jsou 

provozně naprosto rozdílné nabídky s tím, že ta česká je po přepočtu na eura významně 

dražší. Pomůže pouze poptávka specifikující v maximálním detailu požadavky 
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zákazníka s vědomím daňových povinností jakéhokoliv českého daňového subjektu. V 

některých zemích zase dosahuje poplatek za registraci vozidla z našeho pohledu 

astronomických výšek a samozřejmě tento poplatek musí být obsahem i operativního 

leasingu. Pokud se pak porovnává v rámci Evropsky řízené nákupní politiky měsíční 

cena Full service operativního leasingu, porovnávají se nesmyslné hodnoty, které spolu 

mají jen velice málo společného.14 

 

Zůstatkové hodnoty vozidel 

Při řízení větších vozových parků se často v zahraničí posuzují i dopady využití 

té které značky vozidel ve vztahu k očekávaným zůstatkovým hodnotám po skončení 

kontraktů. Existují instituce, které se zabývají vyhodnocováním zůstatkových hodnot v 

rámci Evropy a asi nikoho zainteresovaného nepřekvapí, že optimalizace prodeje 

vozidel podle jejich výhodnosti na konkrétním národním trhu může být velice zajímavé 

podnikání. Pokud je tedy rozhodnutí o vybrané značce implementováno v Česku bez 

znalosti místní situace, může tak dojít k opačnému efektu. Rozdíl se pak pozná v 

kalkulaci a ceně operativního leasingu. 

Jednoduchý příklad: vzhledem k popularitě vozidel Škoda na českém trhu je zřejmé, že 

zůstatkové hodnoty těchto vozidel na našem trhu jsou podstatně vyšší než třeba v Itálii 

nebo Španělsku. Bohužel, tuto národní odchylku často mezinárodní hodnocení vozidel 

na evropské úrovni nepodchytí. 

 

2.6.2 Obrácený sm ěr 
Při expanzi firmy na východ bývá  situace mnohdy ještě komplikovanější - 

Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo třeba Ukrajina a Rusko?Je třeba si uvědomit, že v 

každé této zemi je právní a daňová situace úplně jiná než u nás. A nejenom v oblasti 

servisů, financování nákupu nebo daní. Například Ukrajina nebo Rusko je pro české 

firmy velice zajímavým prostorem pro expanzi. Operativní leasing je však v těchto 

zemích popelkou. Nabídky pak nutně obsahují i podstatně zvýšená rizika zůstatkových 

hodnot nebo možného závadového chování klientů. Cena zahrnuje všechny tyto vlivy, a 

                                                 
14 http://www.ifleet.cz/casopis/educ.php?id=4 
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je tak vyšší než u nás. Jestli je pak tento způsob pořízení vozidel pro klienta zajímavý, 

to si musí rozhodnout sám.15 

 

 Téměř se zdá, že něco jako celoevropská politika nákupu vozidel nemůže 

existovat. Může, ale musí být  postavena na dostatečně detailním vnímání požadavků, 

jejichž specifikace umožní monitorování situace na lokálním trhu. Samozřejmě to 

znamená více práce. I to, že taková analýza se může relativně rychle stát neaktuální a 

neplatnou. Současně to ale znamená, že rozhodování o tom, jak může, nebo jak má 

vypadat vozový park, je postaveno na kvalitních podkladech a je reálné. Výhodu ovšem 

mají ti, kteří nepotřebují obhajovat způsob pořízení vozidel na mezinárodní úrovni. 

 

 

 
 

 
 

2.7 Konkrétní řešení 
Jak již bylo zmíněno výše, jako vzor pro řešení problematiky správy vozového 

parku nám mohou posloužit způsoby běžně aplikované v úspěšných zahraničních 

firmách. V těchto společnostech mají s managementem fleetu většinou dostatečnou 

zkušenost a určitě by tyto společnosti mohly sloužit pro mnoho českých 

podnikatelských subjektů jako vzor. Proto jsem se rozhodl uvést zde několik případů 

kvalitně řešené car policy.  

 

2.7.1 T-Mobile 
Jako první příklad jsem vybral českou odnož celosvětového gigantu, společnost 

T-Mobile Czech Republic. Vozový park společnosti T-Mobile patří v našich 

podmínkách k těm velkým. K potřebám zaměstnanců mobilního operátora slouží stovky 

stříbrných vozů. Nákladové portfolio mobilního operátora má těžiště především v 

                                                 
15 http://www.ifleet.cz/casopis/educ.php?id=4 
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telekomunikačních technologiích. Na nich, na jejich kvalitě, technických parametrech, 

technologické vyspělosti a spolehlivosti závisí úspěch či neúspěch společnosti 

především a na ně je tedy upřena i z hlediska sledování nákladů hlavní pozornost. 

Význam automobilů v celkových nákladech společnosti nehrají zásadní roli, představují 

pro T-mobile jen jednu z řady provozních komodit. Zpravidla jednou ročně vyhodnotí 

nákladovost, zjistí, zda a jak systém jejich správy funguje, jak jsou spokojeni uživatelé a 

co se může případně udělat pro další zlepšení. Díky tomu, že mám společnost 

zkušenosti s nákupem a provozem v jiných oblastech, může srovnávat, je si vědoma, jak 

vypadá takzvaná Best Practice u jiných komodit, což je jistě pro vyhodnocování dalších 

možností v oblasti efektivity vozového parku přínosné.  

  

Základem pro hodnocení je v tomto případě již zmiňovaná metoda TCO, v 

jejímž rámci je hodnocena nákladovost komplexně. Jsou vyhodnocovány nejen vstupy, 

ale také remarketing vozů, náklady na servis a řada dalších relevantních parametrů. Z 

těchto kalkulací zatím vychází T-mobilu finanční leasing nákladově o něco lépe než 

operativní leasing, ale to není  jediný důvod pro volbu finančního leasingu. Je dobré 

zdůraznit, že finanční stránka věci je v tomto případě kombinována se  spokojeností 

vnitřního zákazníka, tedy uživatelů firemních vozů. Ta je společností T-Mobile řešena  

vlastními silami, se snahou o kvalitní personální obsazení svého oddělení správy 

vozového parku. Konečné řešení se vždy snaží najít optimální rovnováhu mezi cenou 

řešení a spokojeností interního zákazníka. 

 

Je tedy jasné, že T-Mobile Czech Republic nepatří mezi společnosti, které svůj 

rozsáhlý autopark svěřily formou outsourcingu do správy společnosti operativního 

leasingu. Namísto toho její vedení zvolilo finanční leasing a vlastní správu. Jako jeden 

z důvodů pro nevyužití outsourcingu slouží fakt, že outsourcing firmu nezbaví 

zodpovědnosti za danou oblast. Stále je třeba, aby někdo vyhodnocoval, zda spolupráce 

funguje tak, jak má, zda jsou zákazníci, jak vnitřní tak vnější, spokojeni, stále je třeba 

sledovat, zda se náklady pohybují v ujednaném rámci a podobně. Hodně záleží na tom, 

co všechno je nebo není ve smlouvě, jak jsou nastaveny mantinely. Dokud se pohybuje 

zákazník mezi nimi, pak vše většinou funguje bezproblémově, ale jakmile se objeví 

nadstandardní situace, které z nich vybočují, vznikají vícenáklady, při kterých si firmy 
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často pokládají otázku, zda by nedokázaly danou situaci řešit levněji. I proto ve 

společnosti sledují u našich prime kontraktorů nejen jejich nákladovost, ale pátrají také 

po dalších úrovních jejich subdodavatelů,  z důvodu ověření, že poskytují ty nejlepší 

služby. Snaží se tím získat záruky právě pro případy, kdy se spolupráce dostane mimo 

smluvně nastavený rámec.  

  

Takzvaní interní zákazníci jsou jedním z určujících faktorů provozu autoparku. 

V rámci společnosti T-Mobile probíhá monitoring jejich spokojenosti po jednotlivých 

útvarech a v jeho rámci jsou přijímány návrhy na zlepšení, zjišťováno, zda jsou 

uživatelé spokojeni se službami vlastního fleetového oddělení a také samozřejmě se 

službami dodavatelů, zejména v oblasti servisu vozů. Zmíněný provozní tým, který má 

u T-Mobile Czech Republic na starosti obsluhu interních zákazníků, zajišťuje centrálně 

základní služby pro celý vozový park, čítající šest set vozidel, včetně doplňkových 

služeb pro vrcholový management. Ke zvláštnosti provozu autoparku společnosti T-

Mobile patří i to, že interně nevyužívá služeb monitoringu svých firemních vozidel, i 

když sama tuto službu ve spolupráci se společností SGS na trhu nabízí.  

 

Z hlediska skladby vozového parku patří T-Mobile k zástupu společností, které 

vsadily na značku Škodu a produkty koncernu Volkswagen. Modelovou „čistotu“ 

narušují pouze vozy Kia Sorento pro techniky, kteří potřebují vyjíždět do terénu. To 

jsou také jediné vozy, u kterých jsou prováděny přestavby na verzi N1. Kromě daňové 

úspory  jde v tomto případě i o bezpečnost, protože převážené technické vybavení by 

mohlo v případě nehody nebo při průjezdu obtížným terénem ohrozit posádku vozu. 

Typově čistý fleet  dává samozřejmě silnou pozici při jednáních o podmínkách nákupu 

vozů i náhradních dílů a má samozřejmě vliv na nákupní ceny pro příští období, protože 

jak auta stárnou, dá se očekávat další objem odběru a výrobce má přirozeně zájem si 

takového velkoodběrového zákazníka udržet.  

 

Struktura vozového parku má následující hierarchii:  

Nejvyšší management používá vozy Audi  

dále následují modely Superb, Octavia a Fabia.  
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V případě vyššího managementu jsou vozy přidělovány jako benefitní, na 

ostatních pozicích jako pracovní , ovšem s možností použití pro soukromé účely. 

Samozřejmě s nezbytným zdaněním. Pracovníci s nárokem na přidělený vůz si mohou 

také sami vybrat při nákupu nového vozu konkrétní verzi. Protože mají dán pouze 

finanční limit a dodavatele, mohou si sestavit vůz v jeho rámci podle svých preferencí, a 

to zejména pokud jde o pohonnou jednotku. Samozřejmostí je velká obliba vznětových 

agregátů TDI.  Pro pracovníky, kteří vůz přidělen nemají a potřebují absolvovat 

služební cestu, pak společnost udržuje pool firemních vozů. Společnost T-Mobile Czech 

Republic používá vozy koncernu Volkswagen od samého začátku a je jim doposud s 

jedinou zmíněnou výjimkou i nadále věrná. Je proto dobré si uvědomit, že jakýkoli 

zásah do čistoty skladby autoparku má svá negativa z hlediska servisu i provozu. Dá se 

tedy uvézt, že  dnes už k dokonalé „čistotě“ chybí jen pracovní SUV od Škodovky. 

Jednotná skladba autoparku má ještě další výhody. Jednou z nich je i jeho váha jakožto 

statistického vzorku. Pokud se objevují na vozech některé závady opakovaně, je to při 

jednání s dodavatelem silný argument. Společnosti to dává vyjednávací nástroj, kterým 

mohou dodavateli sdělit, že mají s jeho vozy opakovaný problém, který by mohl ohrozit 

další  spolupráci, takže je možné další vylepšení vyjednávací pozice. V případě 

roztříštěného vozového parku a ojedinělých závad na různých vozech taková možnost 

neexistuje.   

  

Protože T-Mobile využívá finančního leasingu, získává po jeho ukončení vozy 

do svého majetku, což s sebou přináší později také problematiku jejich 

odprodeje.Leasing je nastaven na dobu tří let, takže když smlouva skončí, je vůz dál 

provozován ve společnosti. Jakmile dosáhne stáří čtyř let, nebo má najeto 150 000 km, 

je prostřednictvím smluvního bazaru prodán. Vozy oceňuje nezávislý znalec a na 

základě jeho odhadu se stanoví cena pro komisní prodej. Zaměstnanci mají samozřejmě 

možnost si svůj služební vůz odkoupit. To je v řadě případů nejlepší motivace, aby se 

zaměstnanci o svěřené vozy patřičně starali.  
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2.7.2 Nemak 
 

Jako protiklad, co se do velikosti vozového parku, jsem vybral společnost 

Nemak. Mexická společnost Nemak je jednou z těch, které do České republiky přilákal 

rozvíjející se autoprůmysl. V mostecké zóně Joseph postavila v roce 2002 moderní 

provoz, který produkuje 200 000 hliníkových hlav motorů ročně. Efektivita výroby a 

chodu celého závodu je znát také na provozu firemního autoparku.  

 

  V závodě, ve kterém dnes pracuje přes 300 zaměstnanců, tvoří vozový park 

deset vozů. Když u nás firma začínala s výstavbou továrny, tvořily její vozový park tři 

vozy značky Opel. Dnes je ale všechno jinak. K vozům značky Opel nebyli žádné 

zásadní výhrady, důvod změny značky byl jiný. Společnost Nemak dodržuje vlastní 

nepsané pravidlo, že se snaží upřednostňovat domácí dodavatele. Není to sice uvedeno 

v žádné smlouvě, ale když jsou dvě srovnatelné nabídky a jedna z nich je od domácího 

dodavatele, dává se přednost právě té domácí, z důvodu podpory místního průmyslu 

 

  V současnosti je tedy tvořen firemní autopark výhradně vozy značky Škoda, to 

však neznamená, že by byl unifikovaný: naopak - jsou vněm zastoupeny všechny 

modelové řady a dokonce všechny karosářské verze:  

Se superbem jezdí zástupce ředitele. 

Ředitel jezdí s Octavií 2.0 TDI 103 kW. (Superb byl původně zakoupen pro prezidenta 

společnosti Nemak Europe, který u nás určitou dobu působil. Když přesídlil do 

Německa, dal ředitel závodu přednost kompaktnější octavii, takže se superbem dnes 

jezdí jeho zástupce. Na pohled to možná působí trochu nelogicky, ale firem, kde jezdí 

nejvyšší výkonný představitel levnějším vozem než jeho podřízení, je u nás více.)  

Také druhá octavia, tentokrát s motorem 1.9 TDI 77 kW slouží jako manažerský vůz. 

 Třetí, ale ve verzi kombi, představuje poolový vůz, využívaný podle potřeby 

zaměstnanci ke služebním cestám. 

 Stejnému účelu slouží i tři ze čtyř fabií: dvě ve verzi kombi s motory 1.4 16V 55 kW a 

jedna s karoserií hatchback a s agregátem 1.2 HTP.  
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Roomstery jsou přiděleny vedoucímu oddělení procesních inženýrů a vedoucímu 

výroby.  

 

Z desítky automobilů je tedy v Nemaku šest přiděleno konkrétním pracovníkům 

a čtyři slouží jako poolové vozy. To ovšem neznamená, že by s přidělenými vozy 

nemohl jezdit nikdo jiný. V zájmu maximální efektivity není udržován poolový park 

zbytečně velký. Čtyři vozy ve většině případů postačují, i když se  s rozvojem firmy 

zvyšuje i počet služebních cest, takže nastávají stále častěji situace, kdy jsou využívány 

i přidělené vozy. Příslušní pracovníci to berou jako samozřejmost, přestože mají 

schváleno využívání těchto vozů pro soukromé účely. Ovšem služební záležitosti jsou 

samozřejmě přednější. Specifickou problematikou je řešení mobility pracovníků, kteří 

přijíždějí jen na kratší dobu ze zahraničí. V takových případech jsou vozy pronajímány 

od autopůjčoven. Pokud má  být pobyt takového pracovníka delší, vůz se pro něj 

zakoupí. Poolové vozy pro tyto účely z výše uvedených důvodů využívány nejsou – 

jejich vytížení to neumožňuje. 

 

  Pracovníci, kteří mají své vozy přiděleny, mají ve svých povinnostech sledovat 

technický stav vozu, pravidelné servisní prohlídky, přezouvání pneumatik a všechny 

úkony spojené s běžným provozem a údržbou vozu. O čtveřici poolových vozů se po 

této stránce stará vybraný zaměstnanec. Ve firmě zatím není zaveden žádný 

sofistikovaný telematický systém, pouze program SPZ2000 pro elektronické vedení 

knihy jízd a vytváření cestovních příkazů. Vozů není mnoho, většinu z nich mají na 

starosti konkrétní pracovníci, kteří se chovají dostatečně zodpovědně, a poolové vozy 

parkují v prostoru továrny. Samozřejmě pokud by  to vyžadovala situace a rozvoj 

firemního vozového parku, bylo by možné situaci přehodnotit. 

 

  Nemak Czech Republic své vozy financuje buď prostřednictvím leasingu nebo 

platbou v plné výši. Tou bylo dokonce pořízeno více vozů než na leasing. Vedení 

společnosti se sice zabývalo i myšlenkou na operativní leasing, který by mohl řešit 

mobilitu ještě efektivněji, ale nakonec ji zavrhlo. Důvody jsou v tomto případě 

specifické,  jsou jimi daňové aspekty související s daňovými úlevami, které má Nemak 

od státu jako významný investor přiděleny. 
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Hodnocení 
 
 Tyto praktické studie jednoznačně ukazují , že najít jeden univerzální systém 

správy opravdu není možné. Kromě daných firemních faktorů, jsou důležité také faktory 

lidské a to jak ve firemním  vedení, tak značná tíha odpovědnosti leží i na 

zaměstnancích samotných. Sebelepší systém řízení, evidence, potažmo celé správy 

nebude nic platný, pokud nebude důsledně aplikován a pokud nebudou zaměstnanci 

motivováni k jeho dodržování. Komplikovanost  v řízení, a v některých případech i 

značná počáteční finanční nákladnost, by však neměly tvořit překážky, pro uplatňování 

základních zásad a pravidel správy, protože návratnost těchto opatření je opravdu 

nezvratná. 

 

Další část této práce se již detailně věnuje analýze a dvěma vybraným 

podnikatelským subjektům, právě z hlediska dodržování pravidel zmíněných v již dříve 

uvedených teoretických kapitolách. 
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3 Analýze vybraných podnik ů 
 

Jak jsem již uvedl na začátku této práce, pro analytickou část jsem si vybral dva 

podnikatelské subjekty. Tyto podniky podrobím důkladnému rozboru z hlediska 

efektivity správy firemním vozů. Vybral jsem podniky, které spolu nemají zdánlivě nic 

společného. Podnikají v různých oborech a jejich vozové parky mají různé složení. 

Záměrně jsem si vybral společnosti s  menším vozovým parkem čítajícím zhruba deset 

automobilů. Takovýto vozový park lze analyzovat do větších detailů, takřka vůz od 

vozu, což by samozřejmě u vozového parku čítající desítky až stovky vozů nebylo 

nereálné. Cíle a následné závěry analýz by ovšem měly být obdobné i obdobně přínosné 

jako u velkých vozových parků.  

 

Představení podniků 

Analyzované podniky jsou: 

MFC-MORFICO s.r.o. 

KORAL s. r. o. 

 

 Pro správné pochopení fungování jednotlivých podniků je samozřejmě nutné, 

představit si je blíže hned z několika hledisek. Na příklad z hlediska velikosti, oboru 

podnikání, organizační struktury. Další část práce je tedy věnovaná představení 

sledovaných společností. 

 

 

3.1 MFC-MORFICO s.r.o. 
Morfico s.r.o.  je česká stavební a obchodní společnost se specializací na povrchové 

úpravy především betonových podlah a ploch. Byla založena v r. 1991, jako stavební 

firma zabývající se aplikací průmyslových betonových podlah. Za vedení od samého 

začátku odpovídá ing. Oldřich Fiala. V současné době společnost provozuje také  

výrobní závod na dřevocementové stěnové tvárnice. Počet zaměstnanců se ustálil na 
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čísle 50. Společnost také vykazuje dlouhodobou ziskovost. Morfico realizuje svoje 

aktivity převážně na Moravě, výjimkou však nejsou ani realizace na území Slovenska.   

 

 

3.2 KORAL s.r.o. 
Společnost KORAL, s. r. o. byla zapsána do Obchodního rejstříku dnem 15. 7. 1992. 

Základem se pro společnost stal bývalý statní podnik SKN, který KORAL přebral 

v privatizaci. Za vedení od samého začátku odpovídá p. Jan Vlach. Společnost je 

významným distributorem předních světových výrobců materiálů potřebných pro 

laminování a výrobu kompozitů. Jejím hlavním oborem podnikání je výroba 

vyztužených kompozitních profilů. Společnost trvale vytváří zisk a v současné době 

zaměstnává 45 zaměstnanců. Oblast působení se zaměřuje z padesáti procent na domácí 

a ze zbývajících padesátí procent na zahraniční trh. Fungování firmy zajišťuje pět 

firemních středisek, tři střediska se nacházejí v hlavním areálu firmy, dvě další střediska 

jsou nepatrně (cca. 2 Km) vzdálená od hlavního firemního areálu. 
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3.3 Průběh analýzy 
 Analýza měla v obou případech shodný začátek. Pokaždé jsem oslovil ředitele 

společnosti s dotazníkem obsahujícím dvanáct základních otázek,  týkajících se 

firemních vozidel, jejich správy, evidence atd.. Tímto způsobem jsem získal první 

představu o způsobu správy a mimo jiné  také vyzkoušel přehled nejvýše postavené 

vedoucí osoby o své společnosti. Dotazník je formulován, dle mého názoru, velmi 

jednoduchou formou. Ukázalo se však, že ne všechny otázky jsou pro odpovědné 

vedoucí jednoduché k zodpovědění.  

 

Dotazník: 

1.Kolik firemních vozů v současné době provozujete –  

 

2.Pokud možno blíže specifikujte o jaké vozy se jedná (značka, typ, motorizace, popř. 

zvláštní výbava) –  

 

3.Jaká je jednotnost vozového parku –  

 

4. Můžete určit průměrné stáří firemních vozů, popřípadě roční kilometrový náběh –  

 

5. Máte daný přesný způsob obnovy firemních vozů (např. po dosažení určitého stáří 

vozů, po ujetí určitého množství km) –  

 

6. Existuje ve vaší firmě předem daná hierarchie přidělování firemních vozů? (patří 

k určité firemní pracovní pozici vůz automaticky, může o něj zaměstnanec požádat, 

udržuje vaše firma poolové vozy – volně využitelné vozy nevázané na zaměstnance či 

pozici) –  

 

7. Jaké způsoby pořízení vozů vaše firma využívá a jak se „zbavuje“ již nepotřebných 

vozů –  

 

8. Způsoby výběru nového vozu (jaká kriteria jsou při výběru vozu pro vaši firmu 

nejdůležitější – image značky, spolehlivost, bezpečnost, jakým způsobem má 
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zaměstnanec možnost ovlivnit výběr vozu, jaký je vliv marketingu – firemní barvy, 

branding  a loga – označení vozů) 

 

9. Jak je ve vaší firmě upraveno používání firemních vozů (interní předpis, směrnice) –  

 

10. Jakým způsobem je prováděna evidence provozu firemních vozidel (knihy jízd – 

jaká forma, CCS aj.) 

 

11. Kdo je ve firmě odpovědný za provoz a hospodaření (náklady na PHM,servis aj.) 

vozového parku (dispečer, manažer úseku dopravy) jaké jsou jeho úkoly, popř. 

pravomoci a odpovědnost –  

 

12. Využíváte ve vaší firmě metodu sledování nákladů TCO (nebo nějakou 

jinou)?(TCO – celkové náklady vlastnictví, jedná se o analytickou metodu, při níž jsou 

sledovány náklady na provoz automobilu po celou dobu jeho životnosti ve firmě, tato 

metoda se snaží poukázat na fakt, že při výběru nového vozu je důležitá nejen 

pořizovací cena vozu, ale všechny náklady spojené s automobilem a jeho provozem. 

Hrají zde významnou roli faktory jako například, náklady na servis, spolehlivost, u 

vybraných rizikových značek, například vyšší náklady na pojištění, zůstatková cena při 

odprodeji vozu, atd…) 

 

 

Na základě zjištěných poznatků z dotazníku a na základě poznatků z teoretické části této 

práce, jsem určil riziková místa, ve kterých se daly předpokládat rezervy či problémy 

v řízení správy.  Součástí každé analýzy je i SWAT analýzy vozového praku. Od této 

chvíle byl postup u každé společnosti individuální.  
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3.3.1 Analýza Morfico 
  Jak již bylo zmíněno výše, společnost Morfico je zaměřena především na 

stavebnictví, konkrétně na práci s betony a výrobu stavebních materiálů a z toho také 

vyplývají určitá specifika složení a provozu firemních automobilů, o kterých se zmíním 

v průběhu analýzy.  

 

Vozový park čítá momentálně deset automobilů: 

Majitel firmy se pohybuje terénním vozem VW Touareg 3,0 TDI, 

ostatní zaměstnanci, kteří disponují firemními osobními vozy, jezdí značkou Škoda.  

Konkrétně  1x Škoda Octavia Combi II 2,0FSI 4x4 

  2x Škoda Fabia Classic 1,2HTP 

  2x TIR Renault TransMIX 

  1x TIR Renault návěs 

  1x LIAZ 

  1x Avia 

  1x Ford Transit   

Pokud se nyní zaměřím detailněji na osobní vozy, je zřejmé, že se firma snaží o 

jednotnost vozového parku v rámci koncernu VW, ovšem tuto jednotnost narušuje 

skutečnost, že všechny provedené nákupy nebyly provedeny u jednoho dealera, ale 

každý automobil byl pořízen samostatně, pokaždé u jiného zastoupení značky. Nákupy 

jsou tedy prováděny takovým způsobem, že je oslovena skupina dealerů s danými 

specifikacemi požadovaného vozu a „vítězí“ ten dealer, který nabídne nejnižší cenu. 

Odpovědný zástupce Morfica, tak může nabýt dojmu, že nakoupil opravdu výhodně, 

unikají mu však další souvislosti. Tento styl nákupů má za následek, že se firma 

nemohla dostat k cenám, které dealeři nabízí pro takzvané velkoodběratele, tedy pro 

zákazníky s větším počtem odebraných vozů. Někteří dealeři jsou schopni zákazníka 

zařadit do programu velkoodběratelů již při nákupu dvou vozů, pokud vidí potenciál 

další spolupráce. Slevy při velkoodběratelském programu jsou totiž mnohem výraznější, 

než slevy, které je zákazník schopný dosáhnou v rámci jednoho nákupu. Proto se 

domnívám, že zvolený postup při nákupu osobních vozů do společnosti Morfico není 
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zcela správný.  O dalších dopadech, například na financování či servis se zmíním 

v dalších částech kapitoly 

Nákladní technika ovšem trend společného domova ctí. Všechny tři nákladní 

vozy Renault pochází od jednoho dealera, i když vozy typu TransMix musely projít 

značnou úpravou. Další přepravní technika slouží pouze jako doplňková a doby jejího 

pořízení sahají až do poloviny 90tých let, navíc její působnost nesahá za hranice okresu, 

ve kterém společnost působí, a neleží na nich tedy tíha velké odpovědnosti. Proto zde 

nebudou více rozebírány. 

 

Stáří a km 

Stáří vozového parku není nijak výrazné, v současné době se dá určit, že stáří 

firemních osobních vozů nepřesahuje tři roky, jedná se tedy o poměrně mladý vozový 

park. Kilometrový roční náběh se také nevymyká běžným zvyklostem a pohybuje se 

zhruba na hranici 30 000km. Obnova vozového parku tedy není podmíněna ani stářím 

automobilu, ani počtem ujetých kilometrů, je spíš firemní zvyklostí, že se vozy 

obměňují po třech až čtyřech letech provozu. Co se nákladní techniky týče, tak nákladní 

vozy Renault splňují podmínky těch osobních, nejsou starší tří let.  Vozům LIAZ, 

AVIA a Ford není třeba přisuzovat nijak zásadní roli, proto z pohledu tohoto kriteria 

nebudou opět hodnoceny. 

 

Příslušnost vozů 

Zajímavou složkou firemní car policy je způsob přidělování firemních vozů. Již 

na první pohled není počet osobních firemních vozů nijak závratný, důvodem pro tento 

fakt je právě způsob jejich přidělování. V tomto směru razí MFC-MORFICO moderní 

trend, ve kterém motivuje zaměstnance k nákupu vlastního automobilu bonusovou 

složkou v platovém ohodnocení. Zaměstnanec se tedy může rozhodnout, zda bude chtít 

firemní Fabii nebo zda zvolí možnost vyššího platového ohodnocení a použití svého 

vlastního vozu pro účely společnosti. (Samozřejmě za předpokladu splnění všech 

evidenčních náležitostí.)  

Modernost tohoto trendu bych rád prezentoval na průzkumu, uvedeném v příloze k této 

DP. 
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Způsoby financování a prodeje 

Co se způsobu pořizování vozů týče, je situace v MFC vcelku jednoduchá. 

Finanční leasing zde hraje prim. Obdobně jako v případě výběru dodavatele vozu je i 

v případě výběru poskytovatele leasingu dána přednost okamžité úspoře před 

dlouhodobější spoluprácí. Po výběru specifikovaného vozu jsou osloveny dostupné 

leasingové společnosti a samozřejmě vybrána je ta nejvýhodnější nabídka. Opět řešení 

výhodné pouze z pohledu jednotlivého nákupu, nikoliv z dlouhodobého hlediska.  

Pro ověření výhodnosti zvoleného způsobu financování, tedy finančního leasingu, jsem 

se rozhodl porovnat aktuální platby finančního leasingu s konkrétní kalkulací leasingu 

operativního. Srovnávání leasingu bude provedeno na již vlastněném voze Škoda 

Octavia.  

Finanční leasing je poskytnut společností VB Leasing. 

Kalkulace operativního leasingu je poskytnuta společností CAC Leasing. 

 Tabulka č.1: Přehled splátek finančního leasingu: 

č. 
splátky 

základ pro 
sazbu DPH 
19% 

sazba DPH 
19% 

Celkem k 
úhrad ě 

0. 172 221,0 Kč 32 722,0 Kč 204 943,0 Kč 

1. 15 799,5 Kč 3 001,9 Kč 20 807,0 Kč 

2. 15 799,5 Kč 3 001,9 Kč 20 807,0 Kč 

3. 15 799,5 Kč 3 001,9 Kč 20 807,0 Kč 

34. 15 799,5 Kč 3 001,9 Kč 20 807,0 Kč 

35. 15 799,5 Kč 3 001,9 Kč 20 807,0 Kč 

36. 15 799,5 Kč 3 001,9 Kč 20 807,0 Kč 

Celkem 741 003,0 Kč 140 790,4 Kč 953 995,0 Kč 
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Tabulka č.2: Přehled leasingu operativního: 

 

Pokud tedy začneme porovnávat z matematického hlediska, měsíční splátka je v podání 

operativního leasingu nižší oproti leasingu finančním o 3 322 Kč. Další podstatný, 

možná ten nejpodstatnější údaj je ten, že při operativním leasingu odpadá počáteční 

finanční zátěž v podobě první mimořádné splátky, akontace. Takže úspora na 

operativním leasingu činí ještě před první splátkou hodnotu této akontace, tedy 204 943 

Kč .  Při sečtení celkově zaplacených částek u obou způsobů financování se tedy 

finanční leasing jeví nákladnější o částku 324 535 Kč (36 x 3 322 + 204 943). Je ovšem 

nutné podotknout, že na konci finančního leasingu může firma s automobilem  naložit 
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zcela libovolně dle svého uvážení. Může si jej tedy ponechat, použít jako protihodnotu 

v případě pořízení nového vozu nebo přímo prodat.  

Na začátku splátkového období není obvykle až zas tak obtížné stanovit hodnotu 

automobilu na konci období.  Stačí jeden pohled do tabulek, které tvoří specializované 

společnosti zabývající se právě stanovováním hodnoty ojetých automobilů. Hodnota tři 

roky staré Octavie Combi II 2,0 FSI 4x4 je stanovena společností EurotaxGlass`s na 

356 600 Kč. Je ovšem nutné počítat s tím, že teoretická hodnota automobilu se nerovná 

částce, kterou při prodeji vyinkasujeme. Hrají zde totiž roli ještě další faktory a naprostá 

většina z nich (například kromě nadstandardní výbavy) bude odhadovanou cenu tlačit 

směrem dolů. Jako příklad lze uvézt větší počet ujetých kilometrů, fakt, že se jednalo o 

firemní vůz, větší opotřebení než je běžné, havárie, živelní poškození aj.. Odhadnout 

tedy správně  kolik skutečně za zakoupený vůz za tři roky dostaneme, již tak 

jednoduché není, ale vzhledem k tomu, že firma praktikuje metodu přímého prodeje již 

nepotřebných vozů, je to velice důležité.  

 

Částky budoucí prodejní hodnoty Octavie a úspora na operativním leasingu jsou 

si poměrně blízké, proto není stanovení výhodnosti vybraného způsobu financování 

jednoduché.V tomto konkrétním případě, pokud přihlédneme ke smluvním podmínkám 

operativního leasingu, jako je zajištění zimních pneumatik, dálničních známek, 

administrativy na úřadech, náhradního vozidla či výrobcem požadovaných servisních 

prohlídek, se mi jeví jako optimální volba využití právě operativního leasingu.  

Závěrem bych ještě podotkl, že podmínky vyjednané pro finanční leasing byly dosaženy 

po dlouhém vyjednávání a například cena leasingu byla stlačena na minimální úroveň. 

Úplně byl také vypuštěn tradiční průvodce většiny leasingových smluv, tedy poplatek 

za uzavření leasingové smlouvy.  

Leasovaná částka činila 614 826 Kč. Na 36ti splátkách MFC zaplatilo 749 052 Kč. 

Navýšení  činí 21%. 

 

 

Výběr vozu 

 Pro výběr nového vozu nejsou ve společnosti MFC dána žádná psaná kriteria. 

Výběr vozu se odvíjí od momentálních potřeb a nabídky trhu. Koncernová jednotnost 
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již byla zmiňována . Jediným specifikem je, že zaměstnanci, kteří provádí dohled na 

stavbách a ne vždy se pohybují po asfaltových silnicích, jsou vybaveni automobily 

s pohonem všech kol. V případě zaměstnanců, kteří si pořizují automobil za své 

prostředky, je volba značky a typu zcela v jejich kompetenci, takže se tento výběr řídí 

klasickými kriterii, které zohledňuje většina populace a to především, spotřeba, 

bezpečnost, výbava atd.. 

 

Evidence 

 Užívání a způsob nakládání s firemními vozy je ve firmě plně v souladu s 

místním provozně bezpečnostním předpisem a zároveň odpovídá normám certifikátu 

ISO. Za volant podnikového automobilu může usednout pouze proškolený řidič. 

 V případě, že zaměstnanec použije pro pracovní cestu svůj osobní automobil, je 

vše řešeno v souladu s platnou legislativou a tedy je zaměstnanci proplacena sazba 

základní náhrady za každý ujetý kilometr na pracovní cestě a náhrada za spotřebované 

pohonné hmoty.  Použití firemních vozů je samozřejmě spojeno s povinností evidence a 

to obvyklou formou v podobě knihy jízd. Knihy jízd jsou v případě osobních 

automobilů vedeny klasickou manuální formou, pouze v případě kamionové dopravy je 

využívána moderní elektronická forma. Jedná se o spojení GPS modulu, který 

zaznamenává aktuální polohu vozidla, s programem, který automaticky vytváří 

elektronickou podobu knihy jízd. Domnívám se, že instalace tohoto systému do všech 

firemních vozů je jen otázkou času. Výhody elektronické evidence jsou totiž nesporné. 

Kromě toho, že odpadá jistě otravné ruční vypisování, je nespornou výhodou tohoto 

systému jeho přesnost, zpětná vysledovatelnost  pohybu vozidla, systém se dá navíc 

rozšířit o funkci vyhledávání vozidla v případě odcizení. (Nejobsáhlejší verze těchto 

programů umožňují dokonce i přímou komunikaci mezi firmou a zaměstnancem či 

slevování aktuálního stavu paliva v nádrži. Podrobněji je tato GPS problematika 

popsána v příloze k této práci.) Elektronickou formou je řešena evidence spojená 

s nákupem a spotřebou pohonných hmot. Všechny vozy mají přiděleny svoji CCS kartu. 

V českých podmínkách již standardní způsob a osvědčený způsob placení za pohonné 

hmoty. Kamionová přeprava spolu s osobními vozy vybavenými dieselovými motory 

využívají služeb firemní čerpací stanice. Proto je v tomto směru zarážející  volba 
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benzinové motorizace u vozu Octavia 4x4. Provoz tohoto automobilu se prodražuje také 

díky nutnosti čerpání drahého typu benzinu Natural 98.  

Rozhodl jsem se proto pro kalkulaci nákladů na pohonné hmoty pro verzi FSI a TDI: 

Roční nájezd Km: 40 000 Km 

 

    FSI    TDI 

Průměrná spotřeba   10,5L/100 Km   8,5L/100 Km 

Celková spotřeba  4200 L    3400 L 

Náklady*   130 200 Kč   90 440 Kč 

Rozdíl        - 39 760 Kč 

 

Jednoduchá kalkulace ukazuje úsporu nákladů ve výši téměř 40 000 za rok, což za 3 

roky provozu vozidla činí celkem 120 000Kč.  

 

*cena PHM vychází z vyhlášky Mpsv 

 

Na tomto příkladě je jasně demonstrováno, jak zdánlivě nedůležité rozhodnutí o volbě 

motorizace automobilu může firmě ušetřit značné prostředky. 

 

Odpovědnost 

 Za sledování nákladů, vedení evidence a za administrativu (kromě účetních 

záležitostí) je ve společnosti odpovědný dispečer dopravy, který v pravidelných 

intervalech předkládá vedení zprávy o stavu vozového parku. 

 

TCO 

 Ve firmě není nikdo, kdo by se zabýval problematikou celkových nákladů na 

vlastnictví. Tato metoda ani žádná podobná není ve firmě používána. Zůstávají tak 

například skryty problémy v případech, kdy některý z vozů vyžaduje servis. Náklady 

spojené se servisem sice díky platným zárukám nejsou nijak velké, ovšem fakt, že 

každý automobil má domovský servis u jiného prodejce, se samozřejmě projevuje 

minimálně v rozdílné dostupnosti, jak časové, tak vzdálenostní. A samozřejmě i v tomto 

případě MFC nedosahuje servisních cen pro velkoodběratele. 
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Hodnocení 

 Vzhledem k nevelkému počtu firemních vozů ve společnosti MFC, by se mohlo 

zdát, že řízení jejich provozu není zas tak důležité. Zbytečné náklady ovšem může 

produkovat i třeba jediné firemní vozidlo a právě tyto zbytečné náklady by mohly být 

použity ve prospěch firemního rozvoje. Skladba vozového parku sledované společnosti 

plně odpovídá její podnikatelské činnosti. Některá řešení, jako například používání 

speciálních nákladních vozidel TransMix považuji za velmi dobrý příklad efektivního 

využití dopravních prostředků. Také systém motivace zaměstnanců k nákupu vlastních 

vozidel je trendem, který odlehčuje zatížení firemní správy a evidence. Samozřejmě ve 

větší firmě by fungování tohoto systému bylo komplikovanější, ale v podmínkách 

společnosti MFC je naprosto dostačující.  

 Nedostatky shledávám v systému nákupu nových automobilů i v systému jejich 

financování. Krátkodobě výhodná řešení jsou upřednostňována před delší a po čase i 

výhodnější spoluprácí. Systém nákupů má později vliv i na servis a díky nepoužívání 

metody TCO (nebo jí podobné), zůstávají tyto dopady a problémy skryty.  

 

 
SWAT Analýza vozového parku MFC-MORFICO s.r.o. 

Jako základ pro vypracování SWAT analýzy mi sloužil provedený průzkum ve 

společnosti, rozhovor s řídícím pracovníkem a poznatky získané z dotazníku. 

 

 

SILNÉ STRÁNKY –  
NOVOST POUŽÍVANÝCH VOZIDEL 
TECHNICKÝ STAV VOZIDEL 
JEDNOTNOST V RÁMCI KONCERNU VW 
VYUŽITÍ GPS SLEDOVÁNÍ VOZŮ 
PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST AUTOMOBILŮ 
REPREZANTATIVNOST VOZOVÉHO PARKU 
DOHLED NAD PROVOZEM 
DOSTUPNOST LEVNÝCH PHM 
ZAMĚSTNANCI ČASTO VYUŽÍVAJÍ SVÁ VLASTNÍ VOZIDLA 
 
 
SLABÉ STRÁNKY – 
ŠPATNÝ VÝBĚR MOTORITACE VYBRANÝCH VOZIDEL 
NEJDENOSTNOST DODAVATELE DOPRAVNÍ TECHNIKY 
NEJEDNOTNOST DODAVATELE FINANČNÍCH SLUŽEB 
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NEJEDNOTNOST DODAVATELE SERVISNÍCH SLUŽEB 
NEPOUŽÍVÁNÍ METODY ANALÝZY TCO 
 
 
PŘÍLEŽTOSTI –  
SJEDNOCENÍ VŠECH DODAVATELSKÝCH SLUŽEB 
DOKONČENÍ INSTALACE GPS SLEDOVÁNÍ DO VŠECH VOZŮ 
VYUŽITÍ MOŽNOSTI OPERATIVNÍHO LEASINGU 
ZVÝŠENÍ DOHLEDU NAD PROVOZEM 
 
 
HROZBY – 
DALŠÍ ŠPATNĚ SPECIFIKOVANÉ NÁKUPY 
POKLES ZÁJMU O VÝROBKY=>PŘEDIMENZOVANOST VOZOVÉHO PARKU 
FINANČNÍ NÁROČNOST PROVOZU NÁKLADNÍ PŘEPRAVY 
ODPOR ZAMĚSTNANCŮ K SYSTÉMU PŘIDĚLOVÁNÍ VOZŮ 
 

Výsledek SWAT analýzy odpovídá již provedenému výzkumu a jasně ukazuje, kterých 

oblastí by se měly týkat nápravné kroky. 
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3.3.2 Analýza Koral 
 Z předchozí části této kapitoly vyplývá, že Koral je společnost zaměřená 

především na výrobu. Ovšem nedílnou součástí výroby je v tomto případě i distribuce a 

s tím spojená nutnost přepravy.  Firemní vozový park se za dobu působnosti firmy (cca. 

15 let) rozvíjel jen velmi pomalu, většinou byl doplňován o již použité vozy a na to 

jakými automobily se zaměstnanci pohybují nebyl brán příliš ohled. Až v posledních 

třech, čtyřech letech, kdy se firmě začalo výrazněji dařit po ekonomické stránce, byla 

započata postupná obměna a modernizace používaných dopravních prostředků ve firmě.  

Současný vozový park, čítající jedenáct vozů vypadá následovně: 

Vedení firmy využívá vozy  Citroen C6 2,7 HDI 

    Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 

Obchodní zástupci či vedoucí jednotlivých firemních středisek 

    Peugeot 307 1,6 

    Renault Laguna 1,8 

    Peugeot 406 1,8 

    Škoda Octavia 1,4 

    Citroen C5 Break 2,2 HDI 

Další pracovní vozy 

     2 x Citroen Jumper 

    Škoda Pick-Up 

    Tatra Beta 

 

 Skladba vozového parku je na první pohled velice různorodá. Jsou zde zahrnuty 

vozy z domácí, evropské i asijské produkce. Jednotnost tedy není to, co by tento vozový 

park zdobilo. Většina vozů uvedená ve výčtu byla pořízena jako ojetá, vždy ve chvíli, 

kdy byl nějaký vůz potřeba a jednotnost vozidel se ve firmě nijak neřešila. Jak jsem již 

naznačil v počátku této analýzy, v poslední době se však situace začala pozvolna měnit. 

Obrat k lepšímu odstartovala spolupráce se značkou Citroen. Nejdříve přibyl vůz 

Citroen C5 Break a krátce na to se objevily dvě dodávky Citroen Jumper. Jako poslední 

rozšířil řady této francouzské značky ve firmě luxusní vůz Citroen C6.  Započatý trend 

je tedy možné označit za správný, také díky tomu, že dodavatelem je jeden vybraný 
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dealer, který již zařadil Koral s.r.o. na seznam VIP zákazníku, mající nárok na slevu při 

každém dalším nákupu nového automobilu.  

 

Stáří a km 

 V posledních letech se podařilo průměrný věk firemních vozidel poněkud snížit, 

přesto se tento údaj blíží hodnotě  7 let. Na první pohled toto číslo nevypadá nijak 

lichotivě, je si ovšem nutné uvědomit, že velký podíl na tomto průměru mají dva 

nejstarší vozy a to Škoda Pick Up a Tatra Beta. Na těchto vozidlech ovšem neleží nijak 

velká odpovědnost, slouží pouze jako doplňkové, jsou využívány spíše jako spojovací 

prostředek mezi jednotlivými středisky. Pokud bychom tyto dvě vozidla nebrali při 

stanovení průměrného stáří v úvahu, vyjde nám hodnota 4 roky, která již plně odpovídá 

podmínkám kvalitního vozového parku. Co se kilometrového náběhu osobních vozidel, 

zde není situace nijak výjimečná, snad jen vozy využívané vedením dosahují vyšších 

nájezdů, okolo 40 000 kilometrů ročně a vůz C5 30 000 km. Dodávkové automobily 

musí ročně zvládnout porci přesahující 50 000 kilometrů, což už se dá považovat za 

značné vytížení. 

 

Příslušnost vozů 

 Způsob rozdělování firemních automobilů je velmi jednoduchý. Vedení firmy 

má vozy (C6,Santa Fe) k dispozici jak pro služební, tak pro soukromé účely. Stejná 

situace platí pro vedoucí středisek a obě dodávky Jumper. Automobily ve firmě neslouží 

jako způsob odměňování či motivování zaměstnanců, každé středisko má přidělený 

automobil a je logické, že jej využívají zaměstnanci na vyšších postech.  

 

Způsoby financování a prodeje 

 V dřívějších dobách, kdy byly do firmy pořizovány vozy ojeté, byla nejčastější 

formou nákupu hotovost. V jednom případě byl dokonce automobil pořízen jako 

kompenzace vyrovnání dluhu. V tomto případě byla mezi nesolventním odběratelem 

uzavřena dohoda o nefinančním vyrovnání jeho závazku a jako náhrada peněžních 

prostředků byl přijat automobil Tatra. V nové éře nákupu Citroenů, je již využíván 

standardní finanční nástroj, finanční leasing.  
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Jako příklad zde uvedu zkrácený leasingový splátkový kalendář na poslední pořizovaný 

vůz, tedy Citroen C6. 

Tabulka č.3:  Splátkový kalendář leasingové smlouvy: 

 

 

 

 

Za povšimnutí v tomto splátkovém kalendáři jistě stojí údaj o výši akontace, tedy o 

splátce s pořadím 0. a 1. Poskytnutá záloha společností Koral na uvedený vůz totiž 

činila 559 685 Kč, tato platba byla však již včetně první leasingové splátky. Tedy po 

sečtení akontace a první splátky bychom se měli přibližně dostat k částce ve výši 

zmiňované zálohy. Tyto dvě částky se od sebe většinou liší v řádech tisíců, díky provizi 

leasingové společnosti za uzavření leasingové smlouvy.  V tomto sledovaném případu 

byla, dle mého soudu, společnost Koral až příliš štědrá, protože za tuto 

zprostředkovatelskou službu si nechala naúčtovat sumu ve výši 29 000 Kč (jak dokládá 

přiložená faktura). 
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 Tabulka č.4: Faktura společnosti DS Leasing za uzavření leasingové smlouvy: 

 

 

Akontace tedy činila částku 487 500Kč (30% z ceny vozu) a tedy leasovaná částka byla 

1 137 500 Kč.  

Na 36ti měsíčních splátkách Koral zaplatí sumu 1 554 444 Kč, tedy částku vyšší zhruba 

o 37%. V absolutních číslech tedy navýšení činí 416 944 Kč. 

 

Je tedy jasné, že kývnout hned na první nabídku leasingové smlouvy, kterou firma 

obdrží, není příliš moudré. Na příkladě předcházející společnosti MFC, bylo zřetelně 

dokázáno, že lze vyjednat velice zajímavé slevy, jak na měsíčních splátkách, tak 

například na poplatku za zpracování.  

 

Prodej vozů doposud společnost řešila vždy formou přímého prodeje.  

 

Výběr vozů 

 Nákupy vozidel neměly v minulosti ve společnosti Koral  žádná pravidla. 

V případě, kdy byl poptáván nějaký dopravní prostředek, se většinou „kývlo“ na první 

nabídku, která přišla. U osobních vozů nebylo důležité, zda se jednalo o kombi, 

hatchback, benzin či diesel. Až spolupráce se značkou Citroen vytvořila pravidla, byť 
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nepsaná. Volba motoru nyní vždy směřuje k úsporným  motorům HDI. Důležité pro 

rozhodování o značce jsou  pro vedení společnosti tato tradiční kriteria, spolehlivost, 

úspornost, ale také poměr mezi výbavou a cenou. Tato předešlá podmínka stála za 

posledním zajímavým rozhodnutím o nákupu luxusního vozu Citroen C6 2,7 HDI. 

Jistým dalším motivačním prvkem pro navázání spolupráce s francouzskou značkou, 

bylo i získání strategického zahraničního partnera právě z Francie.  

 

Evidence 

 V evidenci provozu podnikových vozidel, nerazí Koral žádný moderní trend. 

Každé středisko se stará o své vozy, jak uzná za vhodné. Speciální interní předpis, který 

by se tohoto tématu týkal, není ve firmě zaveden. Samozřejmostí je pouze nutnost 

proškolení řidičů a soulad se zákoníkem práce. Řidiči vedou ručně evidenci jízd, dle 

všech zákonných náležitostí. Výhodnější nákupy pohonných hmot společnosti zajišťuje 

smlouva podepsaná se dvěmi místními čerpacími stanicemi. Po technické stránce jsou 

všechny vozy jednou měsíčně kontrolovány aby bylo možné předcházet případným 

problémům. 

 

Odpovědnost 

 Největší slabinu firemní car policy spatřuji v této oblasti. Každý řidič je 

odpovědný sám za sebe, ale kontrola z vyšších míst je v tomto případě naprosto 

nedostačující. Řidiči mohou takřka dle své libosti hospodařit s prostředky určenými na 

nákup PHM. Knihy jízd a doklady o nákupech paliv nejsou kontrolovány. Tato 

skutečnost by se jistě mohla projevit (a jak ukáže další odstavec, také projevila) 

v možnosti zneužití tohoto systému zaměstnanci a samozřejmě případné větší 

nesrovnalosti by jistě zajímaly i finanční úřad.  

Pokud je vozový park složen jednotně, například deset stejných Fabii, jednoduchým 

srovnáním lze zjistit, jestli některý vůz nevykazuje nepřiměřeně vyšší spotřebu PHM. 

V případě Koralu, je ovšem tato problematika skryta v roztříštěnosti podnikové flotily.  

Po podrobném prostudování výkazů o spotřebě pohonných hmot, se však z jedné 

nepatrné anomálie stal trvalý úkaz, který již nenesl prvky náhody. Citroen Jumper 

učený pro distribuci, tedy rozvoz výrobků, trvale vykazoval vyšší hodnoty průměrné 
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spotřeby vypočtené podle načerpaných PHM a ujeté vzdálenosti dle knihy jízd a 

tachometru vozidla, než jeho motoricky i typově stejný firemní kolega..  

O této skutečnosti byl informován člen vedení podniku, který se zcela správně rozhodl 

situaci řešit. Bohužel, k datu dopsání této diplomové práce, mi nebyl sdělen výsledek a 

případné dopady tohoto řešení. 

 

TCO 

 Jak vyplývá z předcházející části, sledování nákladovosti provozu automobilů ve 

vlastnictví společnosti je na velice nízké úrovni. Zkoumání celkových nákladů na 

vlastnictví se neprovádí vůbec. Tato situace je o to horší, že v minulosti se nakupovala 

převážně ojetá auta, která většinou vykazují větší poruchovost než nová a slabší 

schopnost dalšího prodeje, a proto by tato analýza  byla jistě užitečná.  

 

Hodnocení 

 Současný vozový park společnosti a celá jeho správa doplácí na nedostatky 

z minulosti. Jeho složení je velice rozmanité, se všemi negativními důsledky, které s 

sebou tento fakt nese. Teprve až v posledních letech je vývoj směrován k jednotnosti, i 

když horizont celkové obnovy se zdá být značně vzdálen. Nákup posledního osobního 

vozu je také jasným důkazem zbytečně vynakládaných prostředků, protože podmínky 

finančního leasingu poskytnuté leasingovou společností jsou při bližším pohledu jen 

těžce únosné.  Koral má také nedostatky v systému kontroly užívání dopravních 

prostředků a také ve sledování nákladovosti provozu jednotlivých složek podnikového 

vozového parku.  Mírná kompenzace těchto nedostatků je zapříčiněna zavedeným 

systémem pravidelných kontrol technického stavu vozidel, který se osvědčil 

v minulosti, i když vzhledem k pokroku v oblasti servisu automobilů a v značně se 

zvyšující komplikovanosti technologických provedení jednotlivých vozů bude i tento 

systém potřeba reorganizovat.  
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SWAT Analýza vozového parku Koral s.r.o. 

Jako základ pro vypracování SWAT analýzy mi sloužil provedený průzkum ve 

společnosti, rozhovor s řídícím pracovníkem a poznatky získané z dotazníku. 

 
 
SILNÉ STRÁNKY –  
DOBRÝ TECHNICKÝ STAV AUTOMOBILŮ 
PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ KONTROLY 
ZAPOČATÉ SJEDNOCOVÁNÍ POD ZNAČKU CITROEN 
NAVÁZNÁ SPOLUPRÁCE S DEALERSTVÍM ZNAČKY CITROEN 
 
 
SLABÉ STRÁNKY – 
NEJEDNOTNOST VOZOVÉHO PARKU 
ABSENCE KONTROLY PROVOZU 
ABSENCE DLOUHODOBÉ ANALÝZY PROVOZU 
CHYBÍ DLOUHODOBÁ KONCEPCE VÝVOJE VOZOVÉHO PARKU 
NEDOSTATEČNÉ INTERNÍ SMĚRNICE POUŽÍVÁNÍ VOZIDEL 
 
 
 
PŘÍLEŽTOSTI –  
DOKONČENÍ SJEDNOSCENÍ POD JEDNU ZNAČKU 
ZAVEDENÍ SYSTÉMU KONTROLY ZAMĚSTNANCŮ 
ZAVEDENÍ METODY ANALÝZY TCO 
ZAVEDENÍ KARET CCS 
ZAVEDENÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ VOZIDEL 
VYUŽITÍ MOŽNOSTI OPERATIVNÍHO LEASINGU 
 
 
HROZBY –  
ZNEUŽÍVÁNÍ  NÁKLAD Ů NA PROVOZ 
NEÚNOSNÝ TECHNICKÝ STAV U STARŠÍCH VOUIDEL 
NEDOSTATKY V SYSTÉMU KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU 
PROBLÉMY S ODPRODEJI JIŽ NEPOTŘEBNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
NEDOSTATEČNÁ KAPACITA FIREMNÍ FLOTILY V PŘÍPADĚ DALŠÍHO 
ROZVOJE  
 

Výsledek SWAT analýzy jen potvrzuje zjištěná fakta o nevyváženosti a neefektivnosti 

vozového parku. 
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Dokončení 

 Tato analytická kapitola zprostředkovala náhled pod povrch firemních vozových 

parků u vybraných společností. Tento náhled umožnil vytypovat a nalézt problémové 

oblasti, zjistit kde se skrývá potenciál úspory nákladů, ale také objektivně zhodnotit 

celkový stav správy firemních vozů. Obě společnosti se ukázaly ve značně odlišném 

světle. Rozdíly jsou zapříčiněny jak odlišným druhem podnikání, tak například i 

minulostí či řízením podniků. Dalším úkolem této práce tedy je, navrhnout řešení a 

východiska z problémových situaci a zhodnotit přínosy těchto návrhů. 
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4 Návrhy a p řínosy řešení 
 

 Z obecného hlediska je možné uvést, že problematika efektivní správy je 

v českém podnikatelském prostředí něco, s čím se důkladně pracuje převážně jen 

v úspěšných zahraničních firmách působících na našem území. České společnosti, až na 

výjimky,  této tématice nevěnují takovou pozornost a nebo se věnují pouze jednotlivým 

částem správy firemních vozidel. Ovšem zaměření se například pouze na efektivní 

způsob pořizování vozů může vést k zanedbání dalších částí, jako je například 

dostupnost pravidelného servisu, jednoduchost evidence a v konečném důsledku také 

nákladovost celého provozu. Je tedy důležité, aby si odpovědní vedoucí 

podnikatelských subjektů uvědomili, že polovičatá firemní politika správy dopravních 

prostředků nemůže být nikdy dostatečně efektivní, protože stačí jediné opomenutí a celé 

dosavadní úsilí se hroutí. Důležitou oblastí v této tématice je také oblast lidských 

zdrojů. Lidský faktor hraje nezastupitelnou roli jak v řízení, tak i ve využívání 

firemního parku.  

 

Aby mohla být správa firemních vozidel vedena efektivně, měly by podnikatelské 

subjekty dodržovat tyto základní pilíře:  

• Jednotnost vozového parku a jejich dodavatelů 

• Správný výběr dopravních prostředků dle firemních potřeb 

• Určení nejméně nákladného způsobu financování i vzhledem k remarketingu 

vozů  

• Nastavení pravidelných kontrol technického stavu 

• Přesně dané podmínky přidělování vozů zaměstnancům 

• Dané podmínky používání firemních vozů  

• Motivace zaměstnanců k ekonomickému zacházení s dopravními prostředky 

• Zavedení přesné a jednoduché evidence spojené s provozem automobilů 

 

Přínosy těchto opatření se projeví na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější určitě patří  

klidné pracovní prostředí, bezproblémový provoz, snížené náklady,  ale hlavně v čas 

obsloužený a spokojený zákazník.  
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 Z provedených průzkumů a analýz ve sledovaných společnostech, jsem stanovil 

následující opatření. 

  

4.1 MFC-MORFICO s.r.o. 
 Návrhy pro společnost MFC vyplývají v první řadě z  chyb, kterých se 

odpovědní zaměstnanci dopouštějí při nákupu vozidel a při nastavování podmínek jejich 

užívání. Před pořízením dalších nových vozů by společnost měla najít dealera, se 

kterým by byla schopna navázat dlouhodobější spolupráci,  a právě z této spolupráce 

těžit formou věrnostních či velkoodběratelských slev. Stejná situace je i v případě 

financování nákupů, jeden stálý finanční partner je schopný ocenit zákaznickou věrnost 

a snížit nákladnost finančního leasingu. Tato opatření mohou firmě ušetřit částky 

desetitisíců ročně.  

V případě MFC a srovnání finančního a operativního leasingu na určeném voze, 

se dle mého názoru podařilo prokázat výhodnost operativního financování. Ovšem 

teprve až po prodeji předmětného vozu Škoda Octavia bude možno s jistotou a 

kompletně vyjádřit finanční výhodnost jednoho ze dvou způsobů financování. S tímto 

automobilem úzce souvisí další návrh, jehož přínos tentokrát finančně vyjádřitelný je. 

Domnívám se, že místo motorizace typu FSI měla být volena možnost TDI. Levnější 

jak při nákupu, tak nesrovnatelně i v provozu. Tato změna by firmě při tříletém provozu 

tohoto automobilu  ušetřila zhruba 150 000 Kč, což je částka, která jasně potvrzuje 

domněnku, že i jeden nesprávně vybraný automobil, může pro společnost znamenat 

zbytečnou finanční zátěž.  

Nákupy pohonných hmot pomocí karet CCS a provoz vlastní naftové čerpací 

stanice jsou záležitosti, které pomáhají ulehčovat administrativu a evidenci týkající se 

spotřeby PHM. Určitě bych však navrhoval urychlit instalaci GPS modulů i do osobních 

automobilů, což nejen ulehčí administrativě, ale také umožní dokonalý přehled o všech 

vozech potažmo o zaměstnancích, kteří jsou za jejich provoz odpovědní.  

Poslední oblastí, které by firma měla věnovat větší pozornost, je oblast sledování 

nákladu spojených s provozem a jejich analýza. Odpovědný dispečer dopravy by měl 

také sledovat kapitální a provozní náklady na provoz jednotlivých vozidel 

z dlouhodobého hlediska, jedině tato metoda může zajistit opravdovou efektivitu 

vozového parku. 
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Závěrem lze tedy uvést, že zde jsou oblasti, ve kterých MFC zavedla kvalitní a 

moderní trendy, které šetří podnikový rozpočet, ale na druhé straně se setkáme také se 

způsoby, při kterých zůstávají náklady skryty a také několik špatných rozhodnutí 

především v oblasti pořízení dopravních prostředků přispívá k celkové nevyváženosti 

strategie správy vozů. Celkově se tedy správa firemních vozů společnosti za efektivní 

označit nedá 

 

4.2 KORAL s.r.o. 
 Na společnosti se plnou mírou projevují nedostatky z minulosti. Doslova 

chaotické složení vozového parku je výsledkem absence strategie rozvoje oblasti 

firemních vozidel. O negativních dopadech nejednotnosti jsem se již zmiňoval  

v předešlých částech. Společnosti jednoznačně doporučuji pokračovat v započatém 

trendu sjednocování pod jednu značku. Dalším důležitým bodem je i nastoupená 

spolupráce s jediným dodavatelem osobních a užitkových automobilů této značky.  

Značnou nehospodárnost ovšem spatřuji ve výběru partnera pro poskytování 

leasingových služeb. Podmínky poskytované společnosti Koral shledávám jako značně 

nevýhodné, proto navrhuji pokusit se o těchto podmínkách vyjednávat a  v případě 

neúspěchu se obrátit i na konkurenci společnosti DS Leasing. Přínosem těchto 

vyjednávání mohou být slevy pohybující se v řádech desítek tisíc. Také se domnívám, 

že akontace, skládaná při posledním leasingovém nákupu ve výši půl milionu korun, je 

až nepřiměřeným zásahem do toku finančních prostředků ve společnosti. Proto bych 

vedení podniku doporučil minimálně se zamyslet nad možností využít leasing 

operativní, který sebou zátěž první mimořádné splátky nenese. 

Velmi zásadní nedostatky jsou v podniku v oblasti evidence provozu osobních i 

dodávkových automobilů a v její kontrole. Ani knihy jízd, ani doklady o čerpání PHM 

nepodléhají v běžném provozu žádnému dohledu.  Nikdo tedy neřeší proč dodávkový 

automobil potřeboval na 200 km dlouhou cestu 25 litrů nafty, když jeho běžná spotřeba 

činí 9 litrů na 100 km. Toto je tedy oblast, kde společnosti neutíkají při jednotlivých 

událostech velké finanční prostředky, ale v měsíčním či ročním součtu, se opět můžeme 

pohybovat v řádech desetitisíců. Proto bych navrhoval zavedení systému namátkových 

či pravidelných kontrol veškerého výkaznictví spojeného s provozem dopravní 
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techniky. Možným řešením by také bylo zavedení CCS karet, které zaznamenávají i 

počet ujetých km, toto řešení by celou situaci minimálně zpřehlednilo. Dalším řešením 

může být instalace GPS systémů sledování pohybu vozů. 

Metoda pravidelných servisních prohlídek všech vozů je jedna z mála věcí, které 

lze ve firemní car policy na závěr označit za kvalitní. Díky těmto prohlídkám je možno 

včas odstraňovat možné příčiny budoucích problémů.  

Závěrečné hodnocení řízení provozu firemních vozů společnosti nemůže být 

nijak pozitivní. Velké nedostatky v systému kontroly evidence, v systému financování 

vozů nemůže nahradit ani řád pravidelných technických kontrol, ani nově se modelující 

sjednocování pod jednu značku. Správu firemních vozů ve společnosti Koral musím 

tedy označit za neefektivní. 
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Závěr 
Tato práce měla za úkol poskytnout objektivní náhled na problematiku správy 

firemních vozů z obecného hlediska a u dvou  vybraných společností zanalyzovat  jejich 

vozový park právě z pohledu efektivní správy. Tyto společnosti jsou : MFC-MORFICO 

s.r.o a Koral s.r.o. 

 Úvodní obsáhlá teoretická část práce vymezuje nejdůležitější pojmy týkající se 

této problematiky, jako jsou například firemní vozidlo, car policy, operativní leasing a 

další.Dále ukazuje, jak rozsáhlá je oblast správy firemních vozidel, jak široké jsou její 

dopady  a vymezuje procesy, které mají největší  vliv na efektivní a bezproblémový 

chod flotily podnikových vozů. 

 Praktická část práce se již plně věnuje zkoumaným společnostem. Je důležité 

zdůraznit, že oba zkoumané subjekty podnikají v jiných oblastech, což sebou nese i jiné 

nároky na oblast správy. Jako prostředek pro zkoumání sloužila analýza založená na 

průzkumu uvnitř firmy a zasahující do všech podnikových úseků spojených s provozem 

dopravní techniky. Zkoumány byly také procesy spojené s pořizováním a prodejem 

automobilů. V obou společnostech se oblevily nedostatky, chyby v řízení a příklady 

špatného nakládaní s firemními finančními prostředky. Mým cílem tedy bylo na tyto 

nedostatky upozornit a navrhnout taková řešení, která by tyto problémy odstranila.  

 Návrhy a přínosy těchto řešení jsou uvedeny v předcházející kapitole a je pouze 

na společnostech samotných, jak tato doporučení dokáží zužitkovat. 
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Přílohy  

Příloha 1: Průzkum agentury Gfk 

V roce 2006 provedla agentura Gfk výzkum týkající se problematiky správy firemních 

vozů. Průzkum zahrnoval oblast střední a východní Evropy, konkrétně 7 zemí. 

Rakousko, Českou Republiku, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko. 

 

Ve čtyřech grafech zde uvádím pouze malou ukázku výsledků tohoto výzkumu. 

Průzkum slouží jak společnostem nabízející finanční produkty či produkty správy 

vozového parku, tak samotným firmám, které nějaký ten vozový park vlastní. 

 

Plná verze tohoto průzkumu je k dosažení na http://www.fleeteurope.com/market-

research. 

 
 
Graf Q1 

• zaměřený na průměrný měsíční rozpočet vyčleněný na leasing – podle velikosti 

parku 
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Z grafu lze odvodit, že neexistuje jasná souvislost mezi velikostí praku a měsíční sumou 

vydanou na leasing. Pokud opustíme od firem, které leasing nepoužívají nebo 

neodpověděli, nejvíce je zastoupena hodnota do 1000 Eur. 

 

Graf Q2 
• zobrazuje kterým procesům přikládají manažeři největší váhu 

 

 
 
 
Největší důraz kladou manažeři na snížení nákladovosti. 
 
Graf Q3 

• zobrazuje preferenci jednotlivých značek 
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Modré sloupce vyjadřují manažery předpokládané ideální řešení, žluté pak skutečnost. 

Obdobný graf zaměřený pouze na ČR by samozřejmě vypadal jinak. 

 

 

Graf Q4 

• rozděluje podniky podle oboru podnikání a udává kolik procent z nich má ve 

firmě psanou podobu car policy 
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Nejvíce je toto téma podceňováno ve stavebnictví, největší váhu má v sektoru služeb. 
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Příloha 2: Průzkum – Služební auto nebo peníze navíc 
Podle výzkumu, který provedla napříč Evropou společnost Watson Wyatt, dává stále 

více britských zaměstnanců přednost peněžním prémiím před poskytnutím služebního 

vozu. V obecné rovině je tato praxe v severní Evropě mnohem běžnější než třeba v jižní 

nebo východní. Asi 56,9 % anglických firem nabízí buď vůz nebo peněžní prémie, 15,2 

% společností dokonce služební auto nenabízí vůbec, zatímco 23,8 % nabízí auto bez 

možnosti výběru jiné alternativy. Velká Británie je z tohoto pohledu v kontrastu proti 

zemím jako je Belgie, Řecko, Itálie a Portugalsko, kde více než 80 % společností nabízí 

jako bonus pouze služební vůz. V zemích jako je Litva, Slovinsko, Bulharsko a 

Chorvatsko toto číslo stoupá až na 90 %. Rozdíl mezi severní a jižní Evropou v 

poskytování hotovostních prémií namísto služebního auta je způsoben dvěma faktory – 

ve Velké Británii, Irsku a oblasti Severního moře je to hlavně díky daňovým 

zvýhodněním pro společnosti, která alternativu svým zaměstnancům nabízejí. Druhým 

faktorem je, že lidé v jižní a východní Evropě stále berou auto jako důležitý prvek 

svého společenského postavení, proto mu přikládají větší váhu než ve Velké Británii. 

Společnost Watson Wyatt zkoumala ve své zprávě Car/Cash Allowance Report více než 

5000 společností z 34 zemí včetně Španělska, Portugalska, Švédska, Francie a 

Švýcarska. Zajímavostí, která z ní vyplývá je, že Irsko má nejvřelejší vztah k používání 

firemního auta pro soukromé účely, a že evropské společnosti u svých vozových parků 

začínají stále více dbát na ekologický provoz a ochranu životního prostředí.  

Následuje 10 zemí, ve kterých je v rámci Evropy nejvíce rozšířena možnost volby mezi 

služebním vozem nebo platovým zvýhodněním.  

Velká Británie 56.9 %  

Švédsko 48.3 %  

Finsko 44.3 %  

Irsko 42.8 %  

Dánsko 39.3 %  

Norsko 39.2 %  

Švýcarsko 35.0 %  

Německo 25.4 %  

Nizozemí 24.3 %  

Česká Republika 18.4 %  
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Příloha 3: Systém kontroly GPS 

Využití satelitního navigačního systému GPS má dnes v automobilismu mnoho podob. 

Díky prudkému rozvoji mobilních telefonních sítí a datovým přenosům se tyto podoby 

velkým tempem vyvíjí. 

 

V České republice dnes působí dvě desítky výrobců, dodavatelů či provozovatelů 

satelitních logistických systémů. S velké nabídky jsem pro ukázku vybral produkt 

mobilní operátora  O2. Produkt je prezentován jako  kompletní řešení pro firmy v 

oblasti automobilové logistiky: kromě přistavení vozidla k montáži hardware (jednotky) 

už zákazník nemusí dělat nic jiného. Aplikace služby je plně hostovaná, zákazníkovi tak 

stačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč, aby mohl kontrolovat provoz 

svých vozů, Zákazník přitom nemusí mít pro její využití u O2 zakoupené hlasové 

služby. 

 

Princip činnosti je následující: Modul základní jednotky O2 Car Control, který je 

nainstalován přímo do vozu, zajišťuje jeho průběžnou lokalizaci pomocí družicového 

systému GPS (Global Positioning System) a zjištěné údaje o poloze a rychlosti odesílá v 

datových paketech přes GPRS (datový přenos v mobilní síti GSM) na server O2 Car 

Control. 

 

 

Smyslem a zároveň hlavními motivy pro nákup služby je monitoring pohybu vozidel v 

ČR i v zahraničí, a automatické generování elektronické knihy jízd použitelné pro 

daňové účely. Systém přitom umožňuje i řadu nadstavbových řešení, jako import údajů 

o čerpání pohonných hmot z nejběžněji používaných karet na našem trhu, rozlišování 

mezi soukromými a služebními jízdami, zobrazení aktuální polohy vozidla, sledování 

rychlosti jízdy, rozlišování jednotlivých řidičů a podobně 

 

Efektivita a ekonomika  

Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že služební vozidla bývají často zneužívána k 

soukromým účelům, že najedou více kilometrů, než je nutné, že jejich řidiči vykazují 

vyšší spotřebu, fingované jízdy a podobně. Při využití systému GPS kontroly lze snadno 
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rozlišit soukromé a služební jízdy a vyšší efektivita provozu přichází díky 

všudypřítomné kontrole téměř automaticky: řidiči jezdí jen tam, kam mají, kdy mají a 

jak mají. Samotní správci vozových parků hovoří při používání systému podobných 

systémů o úsporách až 20 % nákladů. K těmto úsporám přispívá mimo jiné zvýšení 

počtu kilometrů vykazovaných jako soukromě ujeté, lepší využívání pracovní doby a 

omezení možností krádeže pohonných hmot. Někdy mohou získané údaje vést až k 

vyřazení neefektivních vozidel s nízkým nájezdem kilometrů. 

 

 

Systém funguje nejen v České republice, ale i v zahraničí, prakticky po celé Evropě. 

Přitom může provozovatel autoparku volit ze dvou základních variant: buď systém 

pouze shromažďuje data o provozu vozu mimo území pokryté domovským signálem 

GSM a do centrálního serveru je posílá až při návratu, nebo může pracovat nepřetržitě v 

reálném čase pomocí služby GPRS Roaming.  

 

Snadná obsluha  

Obsluha systému nevyžaduje žádnou odbornost. Z hlediska řidiče se obsluha omezuje 

pouze na přepínání mezi služební a soukromou jízdou. Samozřejmě, že lze i tento údaj 

uvést nesprávně, ale díky elektronické knize jízd lze fingované služební jízdy velmi 

snadno odhalovat. Druhým úkonem, který může systém po řidiči vyžadovat, je 

identifikace pomocí bezkontaktního čipu. Tato služba je výhodná u poolových vozů kde 

se za řízením střídá více pracovníků. Díky němu nevznikají pochybnosti o tom, kdo v 

inkriminovaný moment vůz řídil. Veškerý přenos dat a jejich ukládání na serveru se 

děje automaticky. Každý správce vozového parku má své heslo pro přístup ke svým 

vozům, v rámci firmy lze také vytvořit podskupiny, třeba podle divizí či oddělení, 

přičemž každá „vidí“ v systému pouze své vozy. Fleet manažeři či jiní pověření 

pracovníci firem si mohou nastavovat řadu parametrů v systému podle svých vlastních 

preferencí: vlastní strukturu zaměstnanců – řidičů a nadřízených, délku schvalovacího 

cyklu knihy jízd, požadavky na generování dalších údajů a podobně. Systém tak 

například umožňuje sestavovat rychlostní profily a odhalit rizikové řidiče. Získat lze i 

další reporty, a to podle individuálně nastavených parametrů. Příkladem může být 

dodržování povinných bezpečnostních zastávek. Do systému je možné zahrnout data o 
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čerpání pohonných hmot z karet společností CCS, Shell či Benzina a kontrolovat tak 

spotřebu vozidla, případně i s rozlišením kdy a kým bylo řízeno. (Při měření délky ujeté 

trasy se může vyskytnout oproti počitadlu ujetých kilometrů ve voze určitá odchylka, 

takže je v určitých časových intervalech nutné porovnat naměřený údaj s údajem ve 

vozidle – u toho mohou vzniknout odchylky například kvůli špatné kalibraci, použitím 

kol jiného průměru, změnami tlaku v pneumatikách a podobně, poruchou funkce 

systému měření rychlosti apod..) 

 

 Rychlá návratnost  

Návratnost investice do koupě a provozování systému GPS kontroly je poměrně rychlá. 

Různé reprezentativní průzkumy uvádějí, že služební automobil najede v průměru 40 

000 kilometrů ročně. Až 20 % (8000 km) z vykázaných kilometrů se přitom buď 

neprojede vůbec, nebo jde o soukromé jízdy, které neměly být firmě účtovány. Po 

zavedení zmiňované služby tak může firma ušetřit uvedených 20 %, respektive 8000 

kilometrů. Jen při nákladech na palivo 2 Kč/km činí úspora za jeden rok na jednom 

vozidle 16 000 Kč, za tři roky 48 000 Kč a to nejsou započítány další parametry jako 

opotřebení vozu a snižování jeho zůstatkové hodnoty využíváním k neoprávněným 

jízdám a zvyšováním nájezdu kilometrů. V případě vozů v operativním leasingu může 

docházet k překročení stanovených limitů a tím dodatečným doplatkům...  

 


