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Efektivní řízení vozového parku 

Jak snížit investiční a provozní náklady 

vozového parku? 



Historie společnosti 
• Založena 21.2.1995 

• Od počátku prodej a servis vozidel VW, Audi, Seat a Škoda. 

• Od roku 1999 prodej a servis vozidel Peugeot 

• Od roku 2001 prodej a servis vozidel Citroen 

• Od roku 2005 prodej a servis vozidel Hyundai a Mitsubishi 

Současnost společnosti a její role 
• Peugeot, Citroen, Hyundai, Škoda, Mitsubishi 

• 146 zaměstnanců – prodej a servis nových a ojetých vozidel 

• Největší dodavatel vozů Peugeot v ČR 

• 4 pobočky (Praha 5 – Stodůlky, Praha 9 – Kyje, Praha – Sever – Zdiby, Tábor) 
– 2012 - 2013 rozšíření provozovny Praha 5 a budování provozovny na Praze 9 - Černý 

Most 

• Servis, klempírna, lakovna, diagnostika, pneuservis,… 

• Komplexní řešení – fleet management + poradenství v oblasti správy vozových 
parků 

• Elektromobilita – rozvoj a podpora elektromobility v ČR 



Současná správa vozových parků 

• Nejnižší nabídková cena   90% v rámci výběru 

• Dodací lhůta    5% v rámci výběru 

• Dostupnost servisu   5% v rámci výběru 

• Záruka     1% v rámci výběru 

• Pneumatiky    0,1% (jen jedna sada) 

 

Náklady které neřešíte, nebo nemůžete efektivně ovlivnit: 

• Servisní náklady    ? Negarantované náklady 

• Pojištění POV + havarijní   ? Negarantované náklady 

• Pneuservis    ? Negarantované náklady 

• Další sady pneumatik podle nájezdů km ? Neřešíte 

• Uskladnění pneumatik   ? Neřešíte vůbec 

• Silniční daň    ? Negarantované náklady 

• Poplatek za rádio    ? Negarantované náklady 

• Dálniční známka    ? Negarantované náklady 

• Asistenční služby    ? Neřešíte vůbec 

• Pohonné hmoty    ? Negarantované náklady 

• Prodej ojetého vozu   ? Za kolik ho vlastně prodáme? 

Jak dnes nakupujete (i soukromě): 



Současná správa vozových parků 

Kolik procent nákladů na provoz vozidla jste 

tímto způsobem nákupu vyřešili? 

<50% 
Chcete 100% řešení jako velké společnosti? 

Ostatní náklady jsou nezajištěné a negarantované 



Nejekonomičtější a nejbezpečnější 

správa vozových parků 

Efektivní řízení nákupu a provozu vozidel 

Operativní leasing 

(pronájem vozidel s plným servisem) 

Nákladová položka za služby v 

rozpočtu 

Hotovost 

(nákup vozu do majetku  

– žádost o investice) 

Úvěr nebo finanční leasing 

(nákup vozu do majetku  

– žádost o investice) 

Jak na to??? 

•  Jedině tato varianta vám vyřeší kompletní náklady na provoz vozidla/vozidel 

•  1 faktura měsíčně za provoz/pronájem X vozidel 

•  Nefinancujete celý vůz – pouze k zůstatkové hodnotě 

• Tento systém nezatíží vaše zadlužení – kupujete službu 

 



Správa vozových parků 

Skladba ceny 

Cena vozu 

GARANTOVANÁ cena 

ojetého vozu dle doby 

nájmu a nájezdu km 

+ 

Veškeré služby spojené 

s provozem vozidla 

= 

Měsíční pronájem 

Financovaná část vozidla 

Pneuservis + 

pneumatiky vč. 

skladování, dálniční 

známka, veškerý servis 

vozidla (pravidelný i 

nahodilý), povinné 

poplatky, pojištění,…  



Správa vozových parků 

1. Výběrové řízení na pronájem vozu (leasingové společnosti) 

• Zadání doby nájmu a roční kilometrový nájezd 

• Označení kalkulace - Full servis – s plným servisem a pojištěním 

– Doplňkové označení – „Uzavřená kalkulace“ bez dalších nákladů 

• Nastavení pneuservisu a skladování pneumatik 

• Další služby (zabezpečení, monitoring, kniha jízd, tankovací karty,…) 

 

2. Schválit nákladovou položku v rozpočtu 

 
Pro státní správu vychází nejlepší kalkulace od společnosti ČSOB Leasing 

• Dotované pojištění v návaznosti na státní správu 

• Snížená úroková míra s návazností na státní správu 

• Garantované servisní náklady a poplatky 

• Velkoodběratelské slevy na pohonné hmoty s návazností na ČSOB 

• Poradenství v oblasti tendru – skladba vozového parku 

Postup 



Správa vozových parků 

Příklad nájmu - 48 měsíců – 15000 km/rok 
Model Peugeot 207 Škoda Fabia Kia Rio 

(bez tempomatu) 

Cena vozu 302 400 Kč vč. DPH 279 900 Kč vč. DPH 248 000 Kč vč. DPH 

Záruka 2 roky 2 roky 7 let 

Servis Ano Ano Ano 

Dálniční známka Ano Ano Ano 

Pneu+ servis + sklad Ano Ano Ano 

Silniční daň Ano Ano Ano 

Asistenční služby Ano Jen po dobu záruky Ne 

Náhradní vozidlo Ano Ne Ne 

Poplatek za rádio Ano Ano Ano 

Tankovací karty Ne Ne Ne 

Pojištění HAV+POV Ano Ano Ano 

Cena nájmu / měsíc 5 710 Kč vč. DPH 7 199 Kč vč. DPH 6 347 Kč vč. DPH 



Správa vozových parků 

1. Jasně dané nepřekročitelné náklady na provoz vozového parku 

2. Není třeba žádat o investice – je to měsíční nákladová položka v 
rozpočtu 

3. Bezstarostný provoz - správu za vás řeší odborníci 

4. Možnost rekalkulace podle reálných nájezdů 

5. Nefinancujete celý vůz jen ke garantované zůstatkové hodnotě 

6. Nemusíte řešit kam s ojetým vozem, auto jednoduše vrátíte 

7. Minimální personální nároky na správu vozového parku 

8. Ideální varianty: 
• Maximálně 5 let/160.000 km 

• Minimálně 3 roky 

• Lze i na 1 rok nebo 6 měsíců – problém je že amortizace ceny vozu 
zůstane ve vašich nákladech = zbytečně nákladné 

Výhody 

Tímto způsobem ušetříte 30 až 40% 

nákladů na provoz vozového parku!!! 



Účinná řešení 
Vzory vozidel - 60 měsíců / 60.000km 

„Full servis“ měsíčně: „Full servis“ měsíčně: 

9 102 Kč vč. DPH 6 381 Kč vč. DPH 

Peugeot Expert 2,0 HDI 8-9 míst Peugeot Partner 1,6 VTi – 5 míst 

Multifunkční vozidla na využití přepravy důchodců, školáků a 

předškoláků, nezaměstnaných na veřejněprospěšné práce, rozvoz jídel, 

rozvoz materiálu, možnost i 4x4, městská policie, odchyt psů, pojízdné 

úřadovny, možnost přestaveb pro přepravu ZTP,… 

Doporučuje: 



Elektromobilita 

Jedinečné řešení elektromobility ve spojení 

ČEZ + Peugeot + Domanský + ČSOB Leasing 

Začátek nové éry v oblasti automobilů 

www.elektromobilita.cz – tel. 775 85 85 85 

100% Elektro – Nulové emise 

Podpora zelených technologií – staňte se partnery elektromobility 

- sériově vyráběný vůz 

Peugeot ION – osobní i užitková verze vozu 

Řada výhod !!! 

Pronájem vozu!!! 

http://www.elektromobilita.cz/


Elektromobilita 

• Čistá města 

• Pro ty co denně najedou do 100km 

• Do konce roku 2013 – přes 200 

nabíjecích stanic 

• infrastrukturní propojení díky 

rychlonabíjení  

12.10.2012 

Slavnostní předání 31 

vozidel společnosti ČEZ a 

jejím partnerům 



Václav Štefl 

Fleet manager 

Tel. 775 85 85 85 

vaclav.stefl@domansky.cz 

Děkuji za pozornost 

Kontaktujte nás a my vám s vozovým parkem pomůžeme 

od A – Z, ať máte čas věnovat se potřebám obce 

Jak být ještě efektivnější?: 

Vaše dotazy? 

Společnost Domanský s.r.o. - váš partner 

při správě vozového parku 

Naši partneři: 


