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na tomto místě jste se dosud pravidelně potkávali se zakladatelem
české pobočky LeasePlanu a jejím
dlouholetým generálním ředitelem
Jaromírem Hájkem. Dnes je tomu
jinak. Jaromír Hájek se po více než
22 letech práce pro LeasePlan vydal
vstříc novým profesním výzvám.
Mám tu čest převzít po něm štafetu
s cílem navázat na vynikající úspěchy, jichž dosáhl.
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O hlavních úkolech, které stojí
před námi, mluvím v rozhovoru
na dalších stránkách, proto se tady
nebudu rozepisovat o stejných
tématech. Jednu věc ale zopakovat musím – upřímně poděkovat
Jaromíru Hájkovi za vše, co pro naši
společnost a její klienty udělal. Bylo
toho opravdu hodně.
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Česká pobočka je ve výborné
kondici ekonomické i personální.
Důkazem toho je i fakt, že mého nástupce na pozici finančního ředitele
jsme nemuseli hledat externě, ale
stal se jím můj dlouholetý kolega
Petr Mašek. Žádné zemětřesení
tedy určitě nechystáme. Chceme
navázat i na tradici pravidelných
setkávání s Vámi, našimi klienty.
Doufám tedy, že se s řadou z Vás
brzy potkám i na jiné platformě než
čistě pracovní.
Zachování kontinuity ale vůbec neznamená, že budeme přešlapovat
na místě. V dnešním magazínu se
dočtete o některých našich novinkách, třeba o komunikační platformě MyLeasePlan anebo o novém
systému objednávání do servisu.
Hned v několika článcích se věnujeme problematice, která bude
v médiích zaznívat stále častěji.
Mám na mysli očekávaný ústup
od tradičních spalovacích motorů
k alternativním řešením, zejména
k elektromobilům. LeasePlan už
teď dokáže firmám nabídnout
profesionální pomoc při přechodu
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na takzvané zelené flotily.
Na druhou stranu vnímáme odlišnou realitu v různých zemích. Jak
ukázalo i naše únorové setkání
Zero Emission, Česká republika má
v tomto ohledu před sebou ještě
hodně práce.
V každém případě ale platí, že stojíme na prahu převratné doby, která
v oblasti mobility změní léta zažitá
pravidla. LeasePlan je na novou
éru připraven. Jsem si jistý, že Vám
i v nových časech dokážeme nabízet produkty, které Vás osloví svou
inovativností a užitečností.
Přeji Vám krásné jaro a budu se
těšit na další spolupráci!
Martin Brix
generální ředitel společnosti
LeasePlan Česká republika
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Právě tolik aut ve správě měl
na konci loňského roku LeasePlan,
to je o 5,5 % více než v závěru roku
2016. Společnost dnes působí ve
32 zemích. „Máme více automobilů
na silnicích než kdykoli předtím

a současně se nám výrazně zlepšil
jak čistý zisk, tak návratnost kapitálu. V budoucnu ale můžeme
dosáhnout ještě lepších výsledků.
Existuje jasný trend spočívající
v ústupu od vlastnictví vozu k uživa-

telským a předplaceným řešením,
a to jak na trhu s novými vozy, tak
i s vysoce kvalitními ojetými auty,“
řekl generální ředitel LeasePlan
Corporation Tex Gunning.

Výstup na Sněžku pomůže rodinám pečujícím
o postižené dítě
Stejně jako v uplynulých letech,
i v tomto roce LeasePlan podpoří
charitativní výstup na Sněžku.
Šestý ročník pořádá Nadační
fond KlaPeto 26. května, sraz je v 9
hodin v Peci pod Sněžkou. Součástí
akce bude jako obvykle sbírka,
která je určena na pomoc rodinám
pečujícím o handicapované dítě,
ať už v důsledku vážné nemoci,
anebo úrazu. Přispět mohou i ti,
kdo se do Pece nevydají, stačí

S klienty na túře po Krkonoších
S Pecí pod Sněžkou byla spojena
i další akce LeasePlanu – setkání
s běžkaři z řad klientů. Zázemí měli
v tamější chatě Kladenka. Vrcholem
programu byla 20kilometrová túra,
kterou ztížilo nepříznivé počasí.
Aspoň bylo o čem povídat. Zážitky
z tratě, názory na techniku běhu
i další témata pak totiž všichni probírali u výborné večeře.

si zakoupit jedno z benefičních
triček, která KlaPeto u příležitosti
pochodu vyrábí. Objednat si je
můžete prostřednictvím webu
www.klapeto.eu. Autorem projektu
je handicapovaný atlet, mistr České
republiky v hodu diskem a oštěpem
Jaroslav Petrouš, který pravidelně
výstup osobně absolvuje, a to
i přesto, že má levou nohu amputovanou nad kolenem.
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Mezinárodní den žen jako festival inspirací
Osmý březen je Mezinárodním
dnem žen. Nevšedně si jej připomněly návštěvnice akce Všem
ženám, který se profiloval jako festival inspirací. Za LeasePlan přijala
pozvání Petra Ochová, Business
Development & Marketing Director
české pobočky. Smyslem celodenní
akce, jež proběhla v pražském
Kongresovém centru, bylo poskytnout platformu pro setkání žen
pracujících na vedoucích postech
v nejrůznějších oborech. Součástí
programu byly prezentace odborníků na rozličná témata: jak uspět
v manažerské pozici, jak být dobrým rodičem, jak vybudovat kvalitní
vztah, jak najít cestu ke štěstí, jak
pečovat o své zdraví a podobně.

Personální změny:
Petr Mašek je finančním ředitelem
Na uvolněnou pozici finančního
ředitele české pobočky LeasePlanu,
kterou dosud vykonával její nový
generální ředitel Martin Brix, byl
jmenován Petr Mašek, dosavadní
zástupce finančního ředitele. Petr
Mašek se stal zároveň jedním ze
dvou jednatelů firmy.
Čtenářům LeasePlan magazínu
jsou jméno i tvář Petra Maška
velice dobře známy. Více než patnáct let totiž do něj přispívá svými
pravidelnými radami zaměřenými
na daňový rámec operativního
leasingu. Nepochybně za ta léta
pomohl bezpočtu manažerů zorientovat se v této složité a často se
měnící oblasti.
Nový finanční ředitel vystudoval

Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do LeasePlanu nastoupil v roce
1999 do pozice hlavního účetního.
Od roku 2004 zastával funkci zástupce finančního ředitele.
„S Martinem Brixem nás pojí dlouholetá kvalitní spolupráce. Věřím, že
ji i v našich nových rolích dokážeme
maximálně využít ku prospěchu
firmy a jejích klientů. Osobně budu
usilovat hlavně o to, abychom
dokázali navázat na velice kvalitní
finanční výsledky z posledních let,“
řekl Petr Mašek krátce po svém
jmenování.
Více se o něm, ale i o práci celého
finančního oddělení dočtete ve velkém rozhovoru, který chystáme
do příštího vydání magazínu.
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Martin Brix:

Chceme být
technologickým
lídrem
Novým generálním ředitelem společnosti LeasePlan Česká republika
je Martin Brix. Jde o logickou volbu. V posledních letech byl nejbližším
spolupracovníkem Jaromíra Hájka, jenž z nejvyššího postu odešel.
Společně koncipovali všechny strategické kroky, které vedly
k potvrzení pozice české pobočky coby lídra ve správě firemních
autoparků. Ačkoli změna ve vedení nebyla bleskem z čistého nebe,
Martina Brixe nakonec zastihla v poměrně nekomfortní situaci.
V lednu si totiž při fotbale nešťastně pochroumal kotník. A tak
na klíčové jednání odlétal do amsterdamské centrály LeasePlanu
s nohou v sádře. Ještě náročnější výzvy má ale před sebou.

„Česká pobočka je na svém histo
rickém vrcholu. Flotila roste, držíme
si velice dobrou ziskovost, v týmu
panuje výborná atmosféra, máme
kvalitní vztahy s klienty i dodava
teli. Můj úkol je proto jasný: přispět
k tomu, abychom současný stav
využili k dalšímu posílení na trhu,
a také k tomu, abychom doká
zali vyvíjet služby, které budou
na samé špičce oboru,“ říká nový
generální ředitel.

Co vám jako první projelo hlavou,
když jste se dozvěděl, že máte
odletět do centrály jednat o jmenování do funkce generálního
ředitele?
Asi jestli se s tou sádrou vůbec
vejdu do letadla. Ale vážně: určitě
to byl okamžik, kdy jsem si uvědo
mil velkou odpovědnost za firmu
a za lidi, kteří v ní pracují. Přeci
jen – se spoustou z nich se známe
řadu let a já je nechci zklamat.
Právě fakt, že mi kolegové z ma

nagementu české pobočky vyjádřili
podporu, byl pro moje rozhodování
důležitý.
Jak obtížné je nastoupit do funkce
po Jaromíru Hájkovi, který českou
pobočku v roce 1995 zakládal a je
považován za průkopníka operativního leasingu u nás?
Je to zvláštní pocit. Jaromír Hájek
stál u všech mých zásadních
profesních mezníků. V roce 2007
mě doporučil jako vhodného kan
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Rozhovor magazínu

Musíme reagovat na vše,
co se děje na trhu, a hlavně
předvídat další vývoj.
didáta na post finančního ředitele
rumunské pobočky, kterou jsme
společně pomáhali rozjet. Byl to klí
čový moment, protože v Rumunsku
se mi dařilo. Pobočka už po třech
letech provozu začala vydělávat
a během necelých pěti let se
stala jedničkou rumunského trhu.
Dodnes je to považováno za jeden
z nejúspěšnějších startů v historii
LeasePlanu vůbec. V Bukurešti
jsem byl v době, kdy Jaromír Hájek
dostal za úkol vést italskou po
bočku. Když se v roce 2011 po této
úspěšné misi vrátil do České repub
liky, ozval se mi s tím, že by byl rád,
kdybychom opět spolupracovali.
A tak jsem v roce 2012 nastoupil
jako finanční ředitel v Praze.
Ona to nebyla úplně nejlepší
doba...
Nebyla. Vinou finanční krize
a některých nešťastných kroků
ztrácela česká pobočka trošku
dech. Snižoval se nám počet aut
ve flotile a ani finanční výsledky
nebyly nejlepší. Museli jsme proto
přijmout řadu opatření, abychom
tento trend zvrátili. Ale povedlo se
a dnes firma šlape výtečně. Určitě
jsem se i v této době od Jaromíra
Hájka hodně naučil. Upřímně mu
za vše děkuji. Nejen za to, co udělal
pro mě osobně, ale hlavně za to,
co udělal pro LeasePlan v České
republice a vlastně pro celé naše
odvětví, které pomáhal budovat
na zelené louce.
Jaké problémy budete řešit v nejbližším období?
Asi nejdůležitějším úkolem součas
nosti je přesvědčit kolegy napříč
celou firmou o tom, že nemůžeme
stát na místě, ale musíme reagovat

na to, co se na trhu děje, a hlavně
předvídat další vývoj. Ale vzhledem
k tomu, že v LeasePlanu máme
velmi stabilní a zkušený tým, který
disponuje komplexními znalostmi
napříč mnoha obory, nemám
obavy, že by se nám nepodařilo
zrealizovat změny, které budeme
považovat za důležité. Jde zejména
o nasazování nových technologií
do všech možných procesů. Promy
šlené zavádění sofistikovaných ICT
řešení je klíčem k vyšší efektivitě
a v příštích letech oddělí úspěšné
od neúspěšných. Mým cílem je,
abychom byli technologickým
lídrem oboru. Řadu kroků už jsme
v tomto ohledu podnikli.
Můžete zmínit nějaká konkrétní
řešení, která máte na mysli?
Operativní leasing je založen
na celém řetězci procesů, jejichž
smyslem je zákazníkovi maximálně
usnadnit výběr, objednání, provoz
i následný prodej automobilu.
Nasazování moderních technologií
do všech těchto činností je pro nás
zcela zásadní. Pokud jde o výběr
a objednávání vozu i souvisejících
služeb, velice úspěšný je LeasePlan
Go, první e-shop s operativním
leasingem u nás, který je určen
zejména menším firmám a živ
nostníkům. Prvky automatizace či
robotizace ale nasazujeme i v ob
lasti péče o vozidlo, například při
zajišťování pravidelných servisních
prohlídek. Důležitým krokem bylo
zprovoznění komunikační platfor
my MyLeasePlan.
Co tato platforma nabízí?
Je dostupná pro stolní počítače
i pro chytré telefony. Řidiči díky
tomu mají k dispozici všechny

podstatné informace platné pro
konkrétní vozidlo kdykoli a kdekoli.
Najdou tam například údaje o tom,
do jakého servisu či pneuservisu
mohou zajet. Každému řidiči se při
tom zobrazí na mapě pouze ti part
neři, kteří jsou určeni právě pro jeho
vůz. Platforma zahrnuje i on-line
formuláře, kterými řidiči mohou ko
munikovat s LeasePlanem, nebo si
pohodlně a rychle zajistit vybrané
služby na pár kliknutí.
Už dříve jste avizovali, že chcete
více využívat telematiku. Jak jste
v tom pokročili?
Dnes máme telematické jednotky
přibližně v sedmi tisících vozidel.
Umožňuje nám to získávat data
on-line nejen o jejich technickém
stavu, ale třeba i o stylu jízdy
konkrétního řidiče. Tato data pak
dokážeme využít k tomu, abychom
našli cestu k vyšší efektivitě provo
zu, na což klienti samozřejmě slyší.
U několika zákazníků jsme dokonce
začali aplikovat obchodní model,
který je založen na ratingu stylu
jízdy jednotlivých řidičů. Když nám
telematická data signalizují, že
řidič jezdí ohleduplně, oceníme to
formou přeplatků za údržbu, kon
krétně jde o náklady na pneuma
tiky a brzdy. Přesto stále existuje
hodně procesů, kde bychom nové
technologie mohli využívat ve větší
míře než dosud.
Můžete uvést nějaký příklad?
Třeba oblast servisu. Máme před
stavu, že zákazníka nebudeme
zatěžovat výběrem servisního
partnera. Když jeho vůz bude
potřebovat předepsanou údržbu,
což mimochodem zjistíme právě
pomocí telematiky, automaticky
mu dáme na výběr několik termínů,
pochopitelně elektronickou cestou.
A pak už se nebude muset o nic
starat. My si vozidlo vyzvedneme
a ve sjednaný čas zase přiveze
me zpět, přičemž bude na nás,
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kterého ze smluvních servisních
partnerů využijeme. Předpokládá
to, že na sebe převezmeme větší
odpovědnost za výběr servisního
partnera, kvalitu jeho práce i cenu,
za kterou ji pro nás udělá. Když ale
mluvím o chystaných novinkách,
mám na mysli i rozšiřování naší
produktové řady. Také tady mu
síme být ve středu dění a vnímat,
jak se mění preference klientů.
Z poslední doby zmíním například
FlexiPlan, díky kterému dokážeme
zajistit střednědobou mobilitu,
obvykle v řádech měsíců. Je o něj
velký zájem. Ale to je pouze jeden
příklad. Přemýšlíme třeba o tom,
jak do flotil zákazníků implemen
tovat řešení založená na sdílení
automobilů.
Budete se ale muset vypořádat
i s dalšími fenomény současnosti.
Mluvíme spolu krátce poté, co
spolkový správní soud v Lipsku
uvolnil německým samosprávám
ruce při jejich snaze omezovat
vjezd aut se spalovacími motory.
Jak hodně tento fakt ovlivní automobilový byznys?
Obávám se, že hodně. Jestliže
německá města budou skutečně
zakazovat vjezd vozidel s konvenč
ními spalovacími pohony, potom
se to odrazí na zájmu zákazníků
o tento typ motorizace. Vy být
Němec, tak si koupíte auto, se
kterým se nedostanete za prací
anebo za nákupy? Já asi ne. Když
k zákazům dojde, Němci se budou
starých vozů zbavovat a část z nich
skončí v našich bazarech, protože
doma budou špatně prodejná.

Tento trend bude navíc podporo
vat posilující koruna. Stát by mohl
na dovozy starších automobilů
nesplňujících nejnovější ekologické
normy uvalit speciální daň, přesto
budou ceny ojetin klesat. My se
na to musíme připravit.
Znamená to tedy, že končí éra
mimořádně levných leasingů?
Myslím, že to je evidentní. Dů
vodem není pouze očekávaný
nedobrý vývoj na trhu s ojetinami.
Obecně končí éra levných peněz.
Odborníci se shodují na tom, že
centrální banka bude nadále po
zvolna zvyšovat úrokové sazby. Ale
to je normální ekonomický vývoj.
Když vás člověk poslouchá, neubrání se dojmu, že máte starostí
opravdu hodně. Jak si od nich
odpočinete?
Hlavně s rodinou. Jezdíme na kole,
lyžujeme, chodíme po horách.
Na náročnější túry vyrážíme s ro
dinou a partou kamarádů hlavně
do Alp anebo do Tater. Jinak v po
sledních týdnech trávím většinu
večerů tím, že s našimi dvěma
staršími dětmi, jedenáctiletými
dvojčaty, procvičujeme matemati
ku a češtinu, protože se připravují
na přijímačky na gymnázium. Ma
tematika mi jde lépe, ale to se dalo
očekávat, čísla mě prostě vždycky
bavila. A kromě toho všeho jsme
po několika letech běhání po úřa
dech loni konečně dostali stavební
povolení, a tak jsme si s manželkou
začali plnit velký sen. Když to
všechno klapne, v září budeme
bydlet v novém domě.

Martin Brix
vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze a do české
pobočky LeasePlanu nastoupil
v roce 1999. V roce 2007 jej centrála
skupiny pověřila rozjezdem
rumunské pobočky v roli finančního
ředitele. Během necelých pěti
let se pobočka stala jedničkou
rumunského trhu. V roce 2012 se
Martin Brix vrátil do České republiky
na pozici finančního ředitele.
Loni na jaře byl vyhlášen Finančním
ředitelem roku 2016 v prestižní
anketě, kterou každoročně pořádá
Klub finančních ředitelů (CFO
Club). Porota ocenila zejména
fakt, že flotila LeasePlanu Česká
republika vykazuje v posledních
letech minimálně 10% roční růst,
k němuž přispěl i vstup do nových
zákaznických segmentů, zejména
do kategorie malých a středních
firem. Současně se podle měření
nezávislé agentury zvyšuje
loajalita klientů vůči společnosti
i angažovanost zaměstnanců.

FlexiPlan dokáže zajistit střednědobou
mobilitu, obvykle v řádech měsíců.
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Řidiči si chválí MyLeasePlan
Třetina řidičů již vyzkoušela nový portál a aplikaci MyLeasePlan.
Stále více řidičů využívá při
komunikaci s LeasePlanem novou
platformu, kterou firma spustila
loni krátce před Vánocemi. Jde
o nový webový portál pro řidiče
MyLeasePlan a z něj odvozenou
aplikaci pro mobilní telefony.
Ta si mezi řidiči získává popularitu.
Díky ní totiž mají všechny potřebné
informace o vozidle k dispozici
skutečně kdykoli a kdekoli.

Co nabízí MyLeasePlan
• informace vztažené ke konkrétnímu vozidlu a uživateli
•m
 ožnost volby vozidla k zobrazení,
pokud má uživatel přiřazeno více aut
• technické údaje o voze
• popis všech služeb LeasePlanu –
co zahrnují a jak je lze čerpat
• ServiceLocator – zobrazení servisů
a pneuservisů určených pro dané
vozidlo, a to včetně navigace
• on-line formuláře pro snadné
objednání konkrétních služeb,
například zablokování palivové
karty, nahlášení pojistné události,
objednání odvozu vozidla
• využití bonusového programu
Drivers ̒ Club

Nárok mají
všichni řidiči
Užívání nové informační
a komunikační platformy je
zcela bezplatné. Na webový
portál MyLeasePlan vstoupíte
z internetových stránek
www.leaseplan.cz. Mobilní aplikaci
LeasePlan si můžete stáhnout
zdarma z tradičních obchodů
Google Play, App Store či Windows
Phone Store. Všichni uživatelé
vozů, jejichž kontaktní údaje má
LeasePlan ve své databázi, už
obdrželi přístupové údaje e-mailem.
Každý nový řidič je získá do několika
dnů po převzetí vozidla. Pokud
jsou ve vaší společnosti řidiči, kteří
potřebné informace neobdrželi,
obraťte se, prosím, na svou
kontaktní osobu v LeasePlanu.
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Pro objednávání do servisu
využijte Kontaktní centrum
Stovky řidičů už do poloviny března využily novou službu, kterou
LeasePlan spustil se začátkem letošního roku – objednávání
do servisu prostřednictvím svého Kontaktního centra.
To je v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu.
Novinka je určena všem klientům
LeasePlanu, kteří mají sjednanou
službu Údržba a opravy vozidla.
Je dostupná pro všechny značky
a modely automobilů.
Díky nové službě nemusejí řidiči,
klienti nebo fleet manažeři ztrácet
čas hledáním vhodného servisního
místa, domlouváním termínu, zajišťováním odvozu vozidla a podobně. Po vytočení telefonního čísla
stačí nahlásit identifikační údaje
a LeasePlan bezprostředně poté
osloví vhodného dodavatele služby
a rezervuje termín pro přijetí nebo
vyzvednutí vozidla, a to nejvýše
do dvou pracovních dnů od vzniku
požadavku. Uživatel je o průběhu
informován formou SMS.

Na základě rostoucího zájmu
o službu vyhodnotil LeasePlan
jako hlavní výhody:
• úsporu času a zvýšení komfortu
• fakt, že se vše řeší na jednom
telefonním čísle
• možnost zajištění pick-up servisu
• dodržování předpisů výrobce vozidla a dodržování smluvních lhůt
a podmínek dodavatele služby
• přenesení odpovědnosti za řešení
eventuálních reklamací spojených s provedenými službami
na LeasePlan
• objednání náhradního vozidla

+420 296 333 666
Toto je telefonní číslo Kontaktního centra. Možné předvolby pak jsou:
1. pojistné události (hlášení a opravy vozidel)
2. silniční asistence
3. objednávání do servisu
4. náhradní vozidlo
5. ztráta registrační značky či dokladů
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Flotila FlexiPlanu se rozrostla
o dalších 20 aut
V uplynulém roce zaznamenal LeasePlan stoupající poptávku ze strany klientů
po zajištění střednědobé mobility – což obvykle znamená na několik měsíců.
Firma má k tomuto účelu speciální produkt FlexiPlan.
Je založen na flotile vozidel, která
jsou klientům okamžitě k dispozici.
Vzhledem k přibývajícím žádostem
o službu se LeasePlan rozhodl
rozšířit flotilu FlexiPlanu o dalších
dvacet automobilů. Celkem je tak
v nabídce stovka vozů.
LeasePlan přitom vycházel z dosavadních zkušeností, podle nichž
je největší zájem o vozy velikosti
Škoda Octavia. V nabídce jsou
ale například i Škoda Fabia nebo
Škoda Superb. Právě flexibilita je
základním atributem produktu,
ostatně právě proto se jmenuje FlexiPlan. A právě proto také loni získal
prestižní Fleetovou múzu v odborné
anketě Fleet Awards.

Největší zájem je
o vozy velikosti
Škoda Octavia.

Jak funguje FlexiPlan
• Klient pokrývá nárazovou potřebu
automobilu, aniž by se zavazoval
k dlouhodobým kontraktům.
• Na výběr má ze tří základních
kategorií: à la Fabia, Octavia nebo
Superb.
•V
 ůz je prakticky okamžitě k dispozici.
• Automobil může kdykoli vrátit bez
jakékoli penalizace.
• Měsíční splátka počítá s neomezeným počtem najetých kilometrů,
po skončení pronájmu tedy
nejsou žádné nadlimitní kilometry
účtovány.
• Splátka je fixní.
• Produkt pokrývá všechny
podstatné služby: financování
vozu, kompletní servis, sezonní
pneumatiky, pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění
skel), asistenční služby, všechny
povinné platby (silniční daň,
dálniční známku, koncesionářský
poplatek za rádio).

FlexiPlan
je založen na principu uzavřené
kalkulace bez omezení počtu
najetých kilometrů a bez poplatků
za předčasné ukončení. Pokud
potřebujete řešit mobilitu pouze
na několik měsíců a nechcete
se vázat na několik let, je tento
produkt právě pro vás. FlexiPlan
využívají hlavně společnosti:
• v době před dodáním nového
vozidla
• pro nové zaměstnance
ve zkušební lhůtě
• pro vykrytí sezonních pracovních
výkyvů
• k teré jsou projektově orientované

Pokud máte zájem o FlexiPlan,
případně potřebujete
podrobnější informace,
obraťte se na svou kontaktní
osobu v LeasePlanu.
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Silver Arrows

Oživlé automobilové
momentky dobyly svět
Nejpřesnějším vodítkem byl vůz W154, který je k vidění v pražském Technickém muzeu.

V roce 2014 Jan Rambousek a Tomáš Kopečný poprvé představili výsledek svého tříletého úsilí: dvanáct
detailně propracovaných velkoformátových tisků, na nichž kombinací
fotografie a počítačové 3D grafiky
oživili momentky ze závodů Silver
Arrows, neboli Stříbrných šípů.
Sportovní speciály značek Mercedes-Benz a Auto Union vzrušovaly
diváky ve 30. a 40. letech minulého
století. Od okamžiku svého uvedení
objel unikátní The Silver Arrows
Project celý svět. Kam přijel, tam
vzbudil mimořádnou pozornost.

Teď můžete obrazy znovu vidět
i v Praze, a to v nedávno otevřené
galerii v Anglické ulici. O projektu
jsme si povídali s jedním z autorů,
kreativcem Janem Rambouskem ze
společnosti Unique & Limited.
Jak vás to vlastně celé napadlo?
Proč zrovna Silver Arrows?
Dlouhou dobu jsme hledali nějaké
téma pro osobní projekt, díky kterému bychom se mohli odpoutat
od komerčních zakázek. Potom jsme
se přes kamaráda dostali k projektu
o starém Masarykově okruhu a pak

už šlo všechno ráz naráz. Z jednoho
obrazu jich bylo dvanáct a zachycovaly celou historii stříbrných
vozů od jejich zrození v roce 1934
až po poslední závod těsně před
začátkem války.
Měli jste k dispozici pouze dobové
fotografie, anebo i skutečné vozy?
Postupně se nám podařilo posbírat
snad všechny existující dobové
fotografie, které pro nás v každém
projektu tvoří úplně základní referenci. Navštívili jsme i většinu muzeí
v Německu, kde jsou vozy vidět

naživo. Nejpřesnějším vodítkem
byl ale vůz W154, který je k vidění
v Technickém muzeu v Praze. Jedná
se o jediný exemplář na světě, který
je dochovaný v původním stavu.
Všechny ostatní vozy jsou totiž
v podstatě v mnohem lepším stavu
než před osmdesáti lety, kdy je
postavili.
Kolik exemplářů je vůbec mezi
sběrateli?
V soukromém vlastnictví jsou pravděpodobně pouze nízké jednotky
kusů. Většinu vozů vlastní automo-

bilky. Osud spousty zbývajících je
však neznámý, po válce se s nimi
mohlo stát cokoli.
Jel jste osobně v některém z nich?
Co vám z jízdy nejvíce utkvělo?
Pro normálního smrtelníka je něco
takového prakticky nemožné.
S vozy v rámci různých akcí většinou jezdí bývalí nebo současní
jezdci formule 1. Z této éry jsem
měl ale možnost řídit Bugatti T35
a největší vzpomínka je, jak na mě
majitel křičí, že jedu moc pomalu, že
se zatáčí smykem.
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“S vozy v rámci různých
akcí většinou jezdí
bývalí nebo současní
jezdci formule 1.
Z této éry jsem měl
ale možnost řídit
Bugatti T35 a největší
vzpomínka je, jak
na mě majitel křičí, že
jedu moc pomalu, že
se zatáčí smykem.”

Co bylo na celém projektu nejtěžší?
Určitě dotáhnout to celé do konce.
Projekt nabyl takových rozměrů, že
nám zabral téměř tři roky, a po takové době se už občas hledá motivace těžko.
Kolik lidí se na celém projektu podílelo a kdo byl jeho investorem?
Na samotné tvorbě, tedy po dobu
zmíněných tří let, pracovalo pět až
sedm lidí. Ale během focení, které
probíhalo pět dní ve třech různých
lokacích, bylo přítomno téměř 100
lidí, převážně komparzistů a herců. Celý projekt jsme financovali
z vlastních zdrojů a s přispěním
Tomáše Kopečného ze společnosti
Scholz & Friends. Přesto by nikdy
nevznikl bez další podpory a nadšení všech zúčastněných.
Jak se dají vaše fotky koupit?
Nejlepší je navštívit naši nově
otevřenou galerii v centru Prahy,
v Anglické 14. Měřítko a celkový dojem je něco, co se dá složitě vystihnout obrázkem na monitoru nebo
v časopise. Obrazy se často mění,
je tam k vidění celý průřez naší
tvorbou za posledních šest let, tedy

nejen Silver Arrows. Druhá možnost
je koupit si obraz na našem webu
www.unique-limited.com.
Kdo jsou vaši typičtí zákazníci?
Dali by se rozdělit na dvě skupiny.
První jsou firmy, které si rády připomínají svá historicky důležitá výročí.
Jako příklad uvedu poslední takový
projekt. Před třiceti lety, tedy v roce
1988, vyhrál Ayrton Senna svůj první titul na McLarenu MP4/4 a McLaren se zároveň stal nejúspěšnější
formulí 1 všech dob. Ve spolupráci
s McLarenem a Senna nadací jsme
vytvořili moment ze závodu v San
Marinu. Bude vystaven v Technology Centru ve Wokingu a pak
třeba i během Velké ceny Monaka.
Druhou skupinu zákazníků tvoří
nadšenci do aut a sběratelé. Jsou
velmi různorodí a těžko předvídatelní. Někdy má zájemce sbírku 200
aut v hodnotě miliard korun, jindy
jezdí na kole a pořízením našeho
obrazu si plní dětské sny.
Kde všude po světě už jste fotky
vystavovali a kde jste slavili největší úspěch?
Za poslední roky jsme absolvovali

17

už zhruba padesát různých výstav
po celém světě: od Kalifornie přes
Evropu až po Asii. Mezi nejúspěšnější určitě patří Retromobile a Le
Mans ve Francii a pak bezesporu
Goodwood v Anglii, kde to celé
v podstatě začalo.
Ozval se vám nějaký pamětník?
Byť by tehdy musel být v dětském
věku…
Z éry Silver Arrows už bohužel
opravdu moc pamětníků není. Většinou se potkáváme s lidmi v rámci
našich novějších kolekcí, které
jsou zaměřeny například na 60.
až 70. léta. Pokud to jenom trošku
jde, snažíme se do tvorby obrazů
zapojit samotné piloty. Pro projekt
s McLarenem jsme dokonce fotili
v Praze Freddieho Hunta a Bruna
Sennu.
Jaký další projekt máte v plánu?
Silver Arrows jsme dokončili v roce
2014. Od té doby vzniklo zhruba
dvacet dalších obrazů s různou
tematikou. Letos bychom rádi
představili například Jaguar D-Type
z roku 1955 a několik dalších, které
jsou prozatím tajemstvím.

Jak to celé vzniká
Historické momentky, pod kterými
je podepsán tým Jana Rambouska, vznikají speciální procedurou.
Výsledkem jsou zcela jedinečná
díla, která působí jako klasické
fotografie. Ve skutečnosti ale takto
kvalitní fotky nemohly v dobách,
které zachycují, vzniknout. Tehdejší
technika to ještě neumožňovala.
Každý detail, každá nerovnost
na karoserii či záhyb na čepici mechanika jsou propracovány s maximální pečlivostí. Celá procedura je
rozdělena do čtyř kroků. Takhle je
pro nás popsal Jan Rambousek.
1. Rešerše a koncept (2 až 4 týdny)
Každý projekt začíná klasicky
na papíře. Snažíme se posbírat
veškeré dostupné dobové materiály, vymyslet zajímavou kompozici
a dohledat všechny potřebné informace. Většinou vznikne několik
variant, ze které se vybere finální,
a ta pak slouží jako předloha
ke konečné podobě díla. Je to pro
nás závazné a všechny následující
kroky jsou podřízené této skice.

2. 3D rekonstrukce (2 až 3 měsíce)
Všechny části vizuálu, které už neexistují, nebo se změnily natolik, že
se nedají fyzicky vyfotit, začneme
vytvářet jako 3D modely. V našem
případě se jedná o veškeré automobily a některé části lokací. Vše je
zrekonstruováno podle dobových
materiálů do posledního šroubku
a škrábance.
3. Produkce (2-3 týdny)
Jedná se o dofocení veškerých
elementů, v některých případech
i celého prostředí. Pro Silver Arrows
jsme měli zhruba 75 herců, 250
dobových kostýmů a nespočet
rekvizit: od dobových hodinek,
fotoaparátů až po hasicí přístroje.
Samotné focení probíhá většinou
během jednoho dne, vyžaduje však
několik týdnů příprav.
4. Kompozice (1 až 2 měsíce)
Jde o proces, během kterého jsou
všechny zmíněné elementy poskládány do sebe. Teprve tak se vytvoří
finální obraz.

12 slavných okamžiků Silver Arrows,
které jsou zachyceny na unikátních
obrazech:
1. první závod Stříbrných šípů, který se konal 3. června 1934 v německém
		 Nürburgringu (mimochodem, vozy Mercedes-Benz měly původně bílou
		 barvu, jenže o kilogram přesáhly povolenou hmotnost, manažer týmu
		 tedy nechal narychlo obrousit lak a Stříbrné šípy, německy Silberpfeil,
		 byly na světě)
2. start ve Francii téhož roku
3. slavné vítězství v Libyi
4. závod vozů ve Španělsku poznamenaný defektem od létajících 		
		kamenů
5. nehoda za deště v Monaku
6. stíhací závod v klopené zatáčce v Německu
7. defekt pneumatiky na brněnském Masarykově okruhu
8. efektní doningtonský skok v Anglii
9. požár Mercedesu v německém depu
10. prudký déšť na trati ve Švýcarsku
11. nehoda na vlhké trati v Belgii
12. poslední vítězství Německa v roce 1939 na trati v Nürburgringu
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LeasePlan
poprvé promluvil
na Světovém
ekonomickém fóru
v Davosu
Během posledních více než 50 let se každoročně během
Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku
setkávají přední osobnosti z oblasti světového obchodu
a politiky, akademikové i propagátoři a vyměňují si své
názory na aktuální světové problémy s cílem najít směr
k lepší budoucnosti lidstva. Letos od 23. do 26. ledna
se setkání ve Švýcarsku zúčastnilo 1808 organizací
a poprvé mezi nimi byl i LeasePlan.

Vrcholoví zástupci společnosti se setkali s předními představiteli největších světových výrobců automobilů,
nejvýznamnějších nadnárodních
společností, jakož i s výzkumnými
pracovníky, kteří se zaměřují na vývoj nových směrů v mobilitě. Díky
těmto setkáním a rozhovorům mohl
LeasePlan posílit už existující partnerství v této oblasti a také navázat
partnerství nová.

Zrychlujeme revoluci
Kromě účasti na soukromých
setkáních a veřejných zasedáních,
která byla svým obsahem důležitá
pro odvětví mobility, měl LeasePlan
v Davosu vlastní akci nazvanou

Zrychlujeme revoluci v mobilitě
s nulovými emisemi. LeasePlan ji
uspořádal společně s organizátorem iniciativy EV100, skupinou The
Climate Group, s koalicí We Mean
Business coalition a se Světovou
podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj.
Během setkání mluvil generální
ředitel společnosti LeasePlan
Tex Gunning o významné roli, kterou hrají vozidla s nízkými emisemi
v boji proti klimatickým změnám.
Navíc představil výsledky nedávné
studie LeasePlanu o udržitelnosti
vozových parků Sustainable Fleet
Benchmark, které se věnujeme
v následujícím samostatném článku. Tex Gunning vystoupil vedle
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vedoucích představitelů automobilového průmyslu, včetně zástupců
Tesly nebo Renaultu, kteří představili poslední novinky z vývoje
technologií pro mobilitu s nulovými
emisemi. Diskuse se zúčastnili také
ředitelé některých z největších
zákazníků a potenciálních klientů
LeasePlanu, kteří se podělili o své
zkušenosti a perspektivy v oblasti
zelené mobility.

Generální ředitel
LeasePlan Corporation
Tex Gunning upozornil
na významnou roli,
kterou hrají vozidla
s nízkými emisemi
v boji proti klimatickým
změnám.

Stačí říct: Uděláme změnu
„Zhruba polovina všech vozů
na celém světě jsou firemní vozidla,
a proto je nutné, aby se těchto
diskusí účastnily také korporace
a velké nadnárodní firmy,“ říká Tex
Gunning, „LeasePlan se zavazuje
pomáhat všem organizacím, které
chtějí změnit své chování, a tím

přispět k této historické výzvě.
Jednoduše stačí, když si nejvyšší
vedení společnosti řekne: Uděláme
změnu a přejdeme na alternativní
pohon. My jim tu změnu pomůžeme
provést ještě dnes. Toto je poselství,
se kterým jsme přijeli do Davosu.“
Kromě Texe Gunninga v Davosu vystoupil i Mike Lightfoot, Chief Corporate Affairs Officer společnosti
LeasePlan Corporation, a to v rámci
panelové diskuse Pokládáme základy pro autonomní dopravu. Hovořil
v bloku společně s Karlem Iagnemmou, prezidentem společnosti
nuTonomy, spolupracující v tomto
oboru s Googlem. V panelové
diskusi zkoumali kroky, které musí
společnosti, lidé a vlády přijmout,
aby se připravili na svět, ve kterém
budou fungovat autonomní vozidla.

Benchmark udržitelné flotily
Organizace, které se zúčastnily
48. výročního zasedání Světového
ekonomického fóra v Davosu, mají
potenciál odlehčit atmosféře ročně
o tři miliony tun oxidu uhličitého,
a to přechodem na automobily
s nízkými emisemi. To je jeden
z klíčových poznatků prvního
vydání analýzy Sustainable Fleet
Benchmark (Benchmark udržitelné
flotily), kterou zpracoval LeasePlan.
Analýza mimo jiné konstatuje, že:
• 1808 organizací, které se od 23.
do 26. ledna zúčastnily letošního
výročního zasedání Světového
ekonomického fóra v Davosu, má
podle odhadu ve svých flotilách
813 000 vozidel, které společně
za jeden rok vypustí do ovzduší
přibližně 3,09 milionu tun CO2
• flotily se postupně posouvají
směrem k alternativním pohonům,
a to především ve prospěch

elektromobilů a vozů s hybridním
pohonem – podíl vozidel
s alternativními pohonnými
jednotkami ve firemních flotilách
vzrostl z 3,3 % v roce 2015 na 4,3 %
v roce 2017
• je zapotřebí v tomto trendu
pokračovat, protože průměrné
emise CO2 se v roce 2017 poprvé
od roku 2012 mírně zvedly; je to
způsobeno zvýšeným počtem
benzinových vozidel na silnicích
• benchmark identifikuje tři profily
uživatelů z pohledu udržitelnosti
jejich flotily: začátečník,
transformátor a lídr; nejvyšší počet
firem s profilem lídr obsahuje
technologický sektor
• mezi společnosti s profilem
lídr patří například Baidu, EDF
Group, IKEA Group anebo Royal
HaskoningDHV
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Vítězství v anketě
Fleet Derby – Flotila roku
Elektronická kniha jízd CarWatch, kterou svým klientům nabízí LeasePlan,
zvítězila v kategorii Systémy pro monitorování a správu flotil prestižní
ankety Fleet Derby – Flotila roku. Společně ji vyhlásily odborné magazíny
Business Car a Flotila.
„Jsme moc rádi, že jsme uspěli právě
s naším řešením CarWatch, tedy
s elektronickým nástrojem na monitorování a správu flotil. LeasePlan
se dlouhodobě profiluje jako inovativní společnost, která dokáže
ve prospěch svých zákazníků a jejich řidičů využít nejmodernějších
technologií. CarWatch je založen
na telematice. A právě všechny
své telematické nástroje neustále
zdokonalujeme. V současnosti například testujeme technologii, která
nám umožní vidět v reálném čase
stejné údaje, jaké má k dispozici
řidič na přístrojové desce. To nám
pomůže zkvalitnit péči o vozy a díky
tomu ušetříme klientům další peníze. Myslím tedy, že se i v následujících ročnících soutěže budeme mít
čím pochlubit,“ říká Petra Ochová,

Business Development & Marketing
Director české pobočky LeasePlanu.

Titul pro Škodu Octavia
Letos poprvé byly spojeny dvě ankety – o nejlepší firemní auta a nejlepší služby. Tím soutěž získala ještě
větší prestiž. O pořadí nejlepších flotilových vozů rozhodlo internetové
hlasování a odborná porota složená
z fleetových manažerů. Do ankety
bylo nominováno 54 automobilů.
Vítězství si odnesla Škoda Octavia,
která získala 35 bodů. Druhý Opel
Insignia měl jen o bod méně, třetí
BMW řady 5 obdrželo 30 bodů.
Škoda Octavia triumfovala i v dalších dvou kategoriích, ve kterých
rozhodovala odborná veřejnost:
v kategorii Referentské vozy

a ve verzi CNG také v kategorii
Ekologické vozy. Flotiloví manažeři
hodnotili nominované automobily
celkem ve čtyřech skupinách.
Součet hlasů nakonec určil pořadí
v tabulce.
Souběžně s anketou o nejúspěšnější
flotilové automobily proběhla volba
nejlepšího flotilového produktu
a služby v kategoriích Finance
a pojištění, Technologie a inovace
a Systémy pro monitorování a správu flotil. Tato volba je plně v kompetenci odborné poroty. Právě v této
části soutěže zvítězil LeasePlan se
svým řešením CarWatch.
Zástupci úspěšných společností si
ocenění převzali na slavnostním vyhlášení výsledků 24. ledna v hotelu
Artemis.

Referentské vozy

Manažerské vozy

Ekologické vozy

Užitkové vozy do 3,5 t

1. místo

Škoda Octavia

Mercedes-Benz E

Škoda Octavia G-TEC

VW Crafter

2. místo

Renault Mégane GT

Opel Insignia

Toyota Prius plug-in

Peugeot Traveller

3. místo

Kia Rio

Subaru Outback

Kia Niro PHEV

Nissan Navara

Flotilová auta roku 2018
1. místo

Škoda Octavia

2. místo

Opel Insignia

3. místo

BMW řady 5
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CarWatch
šetří čas i peníze
Online aplikace CarWatch je flexibilní a jednoduše
ovladatelný nástroj pro efektivní správu vozového
parku, který vám ušetří jak náklady spojené
s administrativou, tak i s provozem firemních vozidel.

Elektronická kniha
jízd CarWatch
triumfovala
v kategorii Systémy
pro monitorování
a správu

Hlavní částí systému je automatická kniha jízd. Kromě toho řešení
zahrnuje sledování pohybu vozidel
na mapě, řadu statistik (najeté
kilometry, spotřebu, rychlost...)
a dalších funkcí, jakými jsou silniční
kamery, plánování tras, nastavení
úloh pro automatické odesílání
e-mailů a podobně. Kniha jízd se
eviduje automaticky, proto klient
ani jeho zaměstnanci nemusejí udělat pro její pravidelné vyplňování
prakticky vůbec nic.

Výhody řešení CarWatch

Cenu za vítězství v disciplíně
Flotilový produkt roku 2018
v kategorii Systémy pro
monitorování a správu flotil
za vítězný produkt CarWatch –
kniha jízd společnosti LeasePlan
Česká republika si z rukou
Michala Strnada přebírala
ředitelka rozvoje obchodu
a marketingu společnosti
LeasePlan Česká republika
Petra Ochová.

Co všechno CarWatch poskytuje,
shrnuje tento výčet:
• automaticky generovanou
elektronickou knihu jízd
• nástroj k optimalizaci využití
firemních vozidel
• účinné sledování nákladů, vydaných zejména za pohonné hmoty
• přehledné výkazy služebních
a soukromých kilometrů
• přehled o pohybu vozového parku
po celé České republice i Evropě
• evidenci řidičských přestávek a informace o místu a délce parkování
• rychlou pomoc při pátrání v případě odcizení vozidla
• možnost propojení komunikace
s mobilními navigacemi Garmin
• funkci plánovače tras a zakázek
(za příplatek)

Jak to vlastně funguje
Řidiči mají ve vozidlech skrytou mobilní komunikační jednotku, která
zachycuje signál GPS a prostřednictvím sítě GSM permanentně předává informace o aktuální poloze
automobilu do počítače uživatele.
Systém tak zaznamená jakoukoli
změnu polohy vozidla včetně počtu
ujetých kilometrů, doby i trasy jízdy.
Pokud řidič používá vůz pro osobní
účely, přepne ovladačem ve vozidle
systém z režimu „služební jízda“
do režimu „soukromá jízda“, a tím
vyřadí z provozu sledování trasy
vozu.

Vyzkoušejte
osobně!
Jestli jste klientem LeasePlanu
a CarWatch ještě nevyužíváte,
můžete si tuto aplikaci na jeden
měsíc vyzkoušet zdarma. V rámci
zkušebního provozu vybavíme
jedno z vašich vozidel komunikační
jednotkou. Testování probíhá
s využitím reálných dat, a tedy
podle skutečného provozu. Pokud
o testování máte zájem, spojte se,
prosím, se svou kontaktní osobou
v LeasePlanu.
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Zero Emission

Setkání
Zero Emission
Cesta elektromobilů do vozových parků
bude u nás otevřena teprve tehdy,
až budou cenově srovnatelné s vozy
s konvenčními motory.

LeasePlan začátkem února v prostorách poradenské společnosti EY,
která byla partnerem akce, uspořádal Zero Emission - setkání zástupců fleetových manažerů a dalších
odborníků na téma elektromobilita
a její rozvoj v České republice.
Akce se zúčastnili představitelé největších a nejvýznamnějších klientů
české pobočky, ale také společnosti
Škoda Auto a konzultační firmy EY.
Poznatky, které setkání přineslo,
shrnul pro magazín zástupce
technického ředitele LeasePlanu
Daniel Prostějovský: Přístup fleetových manažerů v České republice
k elektromobilitě je nejvíce ovlivněn
dvěma faktory. Důraz na cenu
splátky leasingové smlouvy, jak
prokazují i mezinárodní průzkumy,
je u nás silnější než v zemích západní Evropy. Rovněž ekologické
povědomí české společnosti není
tak pokročilé jako v těchto zemích.
To vede celkově k tomu, že elektromobil (BEV) je v českých flotilách
zastoupen jen velmi řídce. Vinou
vysoké pořizovací ceny a zároveň
velmi omezené státní podpory má
šanci pouze ve firmách, které si
mohou dovolit nastavit velkorysejší
rozpočty v rámci své car policy. Obdobná omezení se týkají i plug-in
hybridních pohonů (PHEV), které
kvůli přítomnosti dvou systémů
ve vozidle mnohdy vycházejí ještě
dráž než čistá BEV.

Prosazuje se pouze CNG
Trendy uvedené v předchozím

odstavci potvrzovali mnozí hosté
setkání. V diskusích manažerů
zodpovědných za správu fleetů
nejvíce zaznívaly tyto názory: „Příští
vozidlo pana ředitele bude hybrid,
abychom se alespoň částečně prezentovali v moderním duchu. Avšak
pro běžné zaměstnanecké pozice
elektromobily ani hybridy nasadit
nemůžeme, a to vzhledem k ceně.
Svůj ekologický příspěvek zatím
prezentujeme skrze snižování průměrné hodnoty produkce CO2, které
dosahujeme vhodným výběrem
konvenční motorizace.“ Toto jsou
typické postoje pokročilých nadnárodních společností, které mají centrálu v nejvyspělejší části Evropy.
Ovšem firmy s českým majitelem
uvedenou problematiku zpravidla
neřeší vůbec. A tak se v českých
flotilách doposud prosadilo pouze
jiné alternativní palivo, a sice CNG.
Pro tento druh paliva už můžeme
najít varianty použití, kdy TCO
(tedy celkové náklady na pořízení

Podíl jednotlivých pohonů ve flotile
české pobočky LeasePlanu na konci roku 2017

(v %)

83,3 Diesel
11,24 Benzin
5,44 Alternativní

a provoz vozidla) vycházejí výhodněji než u konvenčních motorizací.

Svým dílem přispěje
i LeasePlan
Vezmeme-li v úvahu, co jsme opakovaně slyšeli na našem lednovém
setkání, je zřejmé, že cesta elektromobilů do vozových parků bude
u nás otevřena teprve tehdy, až
budou cenově srovnatelné s vozy
s konvenčními motory. Dalším
motivem pro změnu přístupu pak
mohou být legislativní omezení
konvenčních pohonů. Svým dílem se snaží přispět i LeasePlan.
Ve vybraných západních zemích
už začal nabízet balíčky služeb
zaměřené na podporu elektromobility. Snahou je učinit celý proces
přechodu od spalovacích motorů
k zelené mobilitě co nejkomfortnějším a finančně atraktivním. Ohlasy
zákazníků jsou velmi dobré. Je
jisté, že tyto služby LeasePlan brzy
představí také v dalších zemích.

Skupina alternativních pohonů v rámci flotily
české pobočky LeasePlanu na konci roku 2017

(v %)

94
3
2
1

CNG
Hybridní
Elektro
LPG
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Nissan LEAF

Průkopník
Nissan LEAF, „průkopnický, k přírodě šetrný a cenově dostupný
rodinný vůz“, se představil ve své druhé generaci, která úspěšně
navazuje na celosvětově nejúspěšnější elektromobil z roku 2010.
Láká nejen velkým dojezdem, ale také slibnou cenou.

Popis v uvozovkách v úvodu článku
je doslovným překladem popisu
první generace jednoho z prvních
sériově vyráběných elektromobilů
tak, jak ho viděl samotný výrobce.
Leaf sice anglicky znamená list
stromu, takže paralela s ekologií je
více než zřejmá, ovšem název vozu
je akronymem anglického slovního
spojení „Leading Environmentally
Friendly Affordable Family Vehicle“.
Spojením prvních písmen vychází
LEFAFV, což ale nemá tak silný
zvuk, takže PR manažeři dali hlavy
dohromady a přišli s názvem LEAF.
Druhou generaci kompaktního
elektrického hatchbacku pohání
synchronní elektromotor s výko-

nem 110 kW a točivým momentem
320 Nm. A právě výrazný točivý
moment má zásluhu na nadprůměrně dynamické akceleraci
z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy.
Maximální rychlost tohoto elektromobilu dosahuje 144 km/h.
Nissan LEAF se chlubí zcela
novými jízdními technologiemi.
Nejvýraznější je tzv. e-pedál, který
řidiči dovoluje ovládat elektromobil
prostřednictvím pouze jednoho
pedálu. Brzdový pedál z kokpitu
ovšem nezmizel, ovšem Nissan hrdě
hlásí, že jeho funkce je v případě
Nissanu LEAF spíše druhotná.
Funguje tak, že jeho nulová pozice
se nachází v první polovině jeho

Maximální
rychlost tohoto
elektromobilu
dosahuje
144 km/h.
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Technici dokázali
oproti předchozímu
modelu navýšit
dojezd o 50 %
na 378 km.

chodu. Po jeho stisknutí automobil
standardně zrychluje, po puštění
naopak zpomaluje – a to výhradně
pomocí rekuperace kinetické
energie.
Tím druhým je systém ProPILOT,
který sdružuje hned několik asistenčních systémů dohromady.
ProPILOT umí samočinně regulovat
rychlost, udržuje vozidlo v jízdních
pruzích a umí sám také brzdit.
Nabídku vyspělých asistenčních
systémů doplňuje ProPILOT PARK,
který v případě potřeby za řidiče
zaparkuje. Samočinně řadí, ovládá
volant, přidává plyn a brzdí.
Druhá generace světového elektrického bestselleru nabízí výrazný
posun také v oblasti hardwaru.
Technici dokázali oproti předcho-

zímu modelu navýšit dojezd o 50 %
na 378 km, což je ale ovšem údaj,
kterého nemusí všichni řidiči dosáhnout, elektromotor disponuje o 40 %
větším výkonem a o 25 % vyšším
točivým momentem.
Z pohledu českého zákazníka
je však asi nejzajímavější fakt,
že Nissan změnil svou finanční
politiku a LEAF nabízí za 850 tisíc
Kč v základním provedení Visia.
Za své peníze dostanete kromě
jiného šest airbagů, tempomat,
upozornění na vybočení z jízdního
pruhu, sledování mrtvého úhlu,
automatické přepínání tlumených
a dálkových světel nebo 16palcová
kola z lehkých slitin. Nissan LEAF je
tak na českém trhu druhým nejlevnějším elektromobilem.
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Lze jej stejně jako většinu současných elektromobilů dobíjet ze standardní domácí elektrické zásuvky
nebo přes rychlé domácí nabíjení
s technologií Wallbox. Tato domácí
7kW nabíječka Nissan umožní dobít
akumulátor za méně než 6 hodin.
Pokud budete potřebovat nabít
Nissan LEAF na cestách, rychlonabíječka nabije akumulátor až z 80 %
za 40 minut až hodinu.
Nissan Leaf druhé generace je navržen tak, aby si udržel postavení
první generace v pozici nejúspěšnějšího elektromobilu na světovém
trhu. Díky delšímu dojezdu je nyní
lépe připraven plnit také funkci
flotilového vozu pro společnosti
operující zejména v městském
a příměstském prostředí.
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Dacia Duster

Tak stejný, přesto jiný

Duster druhé generace je vozem, který i nadále zůstává věrný
jednoduchosti a robustnosti, ovšem navíc přihazuje výbavové
prvky, jež bývají standardem u vozů vyšších kategorií.
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Přestože se Dacia Duster na evropských trzích vůbec neměla objevit,
mimořádný zájem přiměl vedení
automobilky změnit názor. A vyplatilo se. Od roku 2010, kdy byl Duster
poprvé představen na ženevském
autosalonu, se již prodalo více než
milion těchto vozů jako Dacia a další milion pod mateřskou značkou
Renault. Na ruském a indickém trhu
nese tento crossover jméno legendárního off-roadu Nissan Terrano.
Druhá generace, kterou české zastoupení oficiálně uvedlo na český
trh v lednu letošního roku, je již
na první pohled vozem, který toho
má se svým předchůdcem hodně

společného. Až by se chtělo říct, že
jde o jeho jednovaječné dvojče. Ale
zase tak jednoduché to není.
Technický základ zůstal totožný,
nový Duster se i nadále staví
na platformě B0, kterou vyvinul Nis
san a Dacia přepracovala pro své
modely. Ovšem nenechte se mýlit,
kvůli vysokým bezpečnostním standardům je nový Duster dodatečně
vyztužený na těch nejexponovanějších místech a například čelní sklo je
o deset centimetrů posunuté vpřed.
Důvodem, proč si jsou obě generace tak moc podobné, je vysoká obliba mezi zákazníky, a podle nich je
největší z předností modelu Duster
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Interiér je zcela nový a plný
moderních výbavových
prvků a asistenčních systémů.
Dacia zapracovala na úrovni
vnitřního hluku, která byla
u raných modelů skutečnou
Achillovou patou.

právě design. Podobný scénář lze
vystopovat i u daleko prestižnějších
značek.
Se vzhledem si automobilka pohrála vyloženě decentně, avšak dostatečně na to, abyste obě generace
od sebe bezpečně rozeznali. Přední
části dominuje širší maska a přední
světlomety s LED denním svícením
umístěné výše nad vozovkou. Zadní
čtvercové svítilny s grafikou kříže
ještě více zesilují robustní vzhled
tohoto vozu, což ostatně podtrhuje
také plast za předními koly, zdůrazňující terénní charakter Dusteru.
Jestliže exteriér je velmi podobný
předchozímu modelu, interiér
je zcela nový a plný moderních
výbavových prvků a asistenčních
systémů. Dacia zapracovala
na úrovni vnitřního hluku, která
byla u raných modelů skutečnou
Achillovou patou. Nová palubní
deska sice i nadále vyznává velmi
jednoduché tvary, ovšem je už
navržena s ohledem na umístění
navigačního systému, jenž je řidiči
lépe po ruce. Mezi nejvýraznější pomocníky řidičů lze zařadit například
soustavu čtyř kamer či automatickou klimatizaci. Nový Duster je také
vybaven hands-free kartou Dacia,
osvědčenou již v řadě typů Renault.
Automaticky odemkne dveře,
jakmile se řidič přiblíží k vozu, a při
odchodu od vozu dveře uzamkne.

Úroveň komfortu i aktivní bezpečnosti rozšiřuje systém sledování
mrtvých úhlů zpětných zrcátek či
plocha zrcátek zvětšená o 8 %.
Duster nabízí také přepracovaná
sedadla vpředu i vzadu pro lepší
jízdní komfort až pětičlenné posádky. Ten zvyšuje také množství
odkládacích ploch, přičemž vůbec
poprvé se v Dusteru představuje
šuplík pod sedadlem spolujezdce.
Nabídka motorů je kompletně převzata z první generace a zájemci
mohou i nadále volit mezi přeplňovaným zážehovým motorem
1,2 TCe (80 kW/109 k) a vznětovým
čtyřválcem 1,5 dCi ve dvou nastaveních (66 kW/90 k a 80 kW/109 k).
Silnější vznětovou i zážehovou jednotku Dacia nabízí s pohonem 4x4,
který rovněž zůstává beze změn.
Manuální převodovka je volbou
všech, kteří by rádi do lehčího terénu, protože první rychlostní stupeň
je odstupňován tak, aby zčásti dokázal suplovat redukci. Samočinná
převodovka je nabízena výhradně
s pohonem pouze přední nápravy
a silnější vznětovou motorizací. Dacia stejně jako dříve nabízí oficiální
zástavbu pohonu na LPG.
Dacia Duster se drží svých hodnot,
ovšem celkově přichází s větší
mírou komfortu, bohatší výbavou
a v neposlední řadě s uhlazenějším
vzhledem.
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Komerční prezentace

Pravda a pověry CNG
Nejezdíte na CNG neboli stlačený zemní plyn? Dost možná jste
zatíženi některou z vžitých obav z tohoto paliva. Zbytečně. Podívali
jsme se na ty nejrozšířenější a zjistili, jak se věci doopravdy mají.
Článek je komerční prezentací firmy Volkswagen

Počet veřejných
čerpacích stanic

ČR 156
EU 3000+

CNG (Compressed Natural Gas) je
zkratka pro anglický název paliva,
jehož hlavní složkou je metan. Proto
při jeho spalování vzniká mnohem
méně škodlivin než u jiných paliv.
Nejde sice o obnovitelný zdroj, jeho
získávání je však k přírodě daleko
šetrnější než těžba ropy.
Jeho hlavní výhodou jsou samozřejmě náklady. Jeho cena je o něco
nižší než cena nafty, plyn má
přitom mnohem vyšší výhřevnost
než kapalná paliva. Provoz na plyn
je asi o 30 až 50 procent levnější
oproti benzínu. K levnému provozu
přispívá i to, že stlačený zemní plyn
je zatížen nižší spotřební daní a automobily, které na něj jezdí, jsou
oproštěny od silniční daně.
K tomu navíc řada automobilek
dává svým zákazníkům při koupi
vozu na CNG zajímavá finanční
zvýhodnění. Například Volkswagen
v současné době nabízí Modrý bonus na modely Golf a Golf Variant
ve výši 70 000 Kč a 20 000 Kč pro
nové Polo.

5 největších mýtů o CNG
Mezi motoristy koluje o CNG řada
zkreslených informací. Rádi bychom jich vyvrátili hned pět:
1. Snížení výkonu může nastat
u přestaveb, ovšem pouze o pět až
deset procent. U nových aut s motory přímo „ušitými“ na míru CNG
je to naopak. Díky vyššímu oktanovému číslu, vysoké výhřevnosti
a lepšímu směšování se vzduchem,

a tím i rovnoměrnějšímu složení
palivové směsi a plnění válců je
výkon vyšší.
2. Malý kufr. Tlaková nádoba
na plyn znamená především to,
že se musíte rozloučit s rezervou.
Například u Volkswagenu Golf
Variant, který má základní objem
kufru 605 litrů, zůstává při zástavbě
na CNG asi 424 litrů.
3. Podzemní garáže zapovězeny.
Už ne. V roce 2011 se změnila vyhláška a auta na CNG do garáží
smějí – do těch, které jsou vybavené dostatečným odvětráním
a detektory plynu. Všechny nové
se už takhle stavějí.
4. Je to nebezpečné. Právě naopak, CNG je bezpečnější než
konvenční paliva i LPG. Je lehčí než
vzduch a při případném úniku se
snadno odvětrá a rozptýlí. V autě
je uchován v ověřených tlakových
nádobách, které leží mimo deformační zóny. Výbušnost CNG smíchaného se vzduchem je osmkrát
nižší než u kapalných paliv. A když
se tlaková nádrž náhodou dostane
do ohně, vydrží v něm i patnáct
minut a pak plyn kontrolovaně
odhoří.
5. Malý dojezd. Dojezd na plyn
se většinou pohybuje v rozmezí
od 300 do 500 kilometrů. K tomu
přidejte běžnou benzínovou nádrž
a dojedete mnohem dál než s běžným vozem.
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Totéž co LPG? Omyl!

CNG v číslech
Tlak v nádrži: cca 200 barů
Emise CO2: nižší až o 30 %
Emise NOx: nižší o 60 %
Emise pevných částic: 0
Oktanové číslo: 128 = vysoký výkon motoru a nižší riziko opotřebení
„klepáním“
Teplota vznícení: 537 °C

Zkapalněný rafinérský plyn neboli
LPG se skládá zhruba z 50 %
z propanu a z 50 % z butanu. Jedná
se o vedlejší produkt zpracování
ropy v rafinériích, nebo právě při
těžbě zemního plynu. Na rozdíl od
CNG, do nějž není možné cokoliv
přidat, u LPG nelze zaručit špičkovou
kvalitu. Ta kolísá v závislosti na
zdroji či distributorovi. Uskladňuje se
v kapalném skupenství v tlakových
nádobách. V plynném skupenství
je těžší než vzduch – hromadí se
v kanálech a prohlubních. Kvůli této
jeho vlastnosti auta jím poháněná
nesmějí do podzemních garáží.

Snížení hlučnosti automobilu: o 10–15 dB
Obsah metanu: 96–98 %

CNG je bezpečnější než nafta,
benzín i LPG. Je totiž lehčí než
vzduch. Při jeho úniku se nehromadí
u země (a nemůže tak třeba
kontaminovat půdu), ale volně se
rozptýlí ve vzduchu.

Na plyn už před
víc než sto lety
Jízda na plyn je technologie stará
přes sto let, která u automobilů
předstihla dokonce i benzín. První
použití metanu se datuje do roku
1872, kdy poháněl Ottův spalovací
motor. O rok později se přidal
benzín a později i nafta. Tato dvě
kapalná paliva postupně koncem
19. a především začátkem 20.
století převzala v automobilových
nádržích vládu. Plyn se do aut vrátil
v první polovině minulého století.
Během obou světových válek se
totiž kapalných paliv – benzínu,
nafty a petroleje – nedostávalo.
Stlačený plyn k pohonu automobilu
poprvé použili Francouzi někdy
kolem roku 1930. Tehdy šlo ještě
o svítiplyn. Netrvalo však dlouho
a toto palivo se rozšířilo i do dalších
evropských zemí. U nás se stlačený
svítiplyn začal k pohonu automobilů,
autobusů a traktorů používat v roce
1936. Například ve Vítkovických
železárnách provozovali vlastní
„svítiplynové“ nákladní vozy,
a dokonce jako první u nás vyráběli
kompresní plnicí stanice. Nástup
zemního plynu jako automobilového
paliva v Československu začal
v roce 1981, kdy se začalo s prvními
přestavbami.
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Bonusový program

Adrenalin
v Drivers' Clubu
K flyboardingu nepotřebujete žádné zkušenosti z jiných
sportů, zvládají ho i děti anebo lidé v pokročilejším věku.
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V seznamu produktů a služeb
zařazených do bonusového programu Drivers' Club, který je otevřen
všem uživatelům vozů LeasePlanu,
přibyla další zajímavá atrakce: flyboarding. Určitě osloví všechny, kdo
vyhledávají nevšední adrenalinové
zážitky. Tomuhle trošku bláznivému
létání nad vodní hladinou určitě
neodolají. Ti odvážnější navíc mohou vyzkoušet i další dva vynálezy:
Hoverboard a Jetpack. Členům
Drivers' Clubu jsou všechny tyto
atrakce dostupné se slevou.
Společnost Flyboards, která zážitky
nabízí, ubezpečuje, že létání na Flyboardu je snazší, než jak to na první
pohled vypadá. Když prý dostanete správné pokyny a budete se
jimi řídit, tak budete létat během
několika minut. V žádném případě
se není čeho bát. K flyboardingu
nebudete potřebovat ani žádné
zkušenosti z jiných sportů. Let zvládají i děti anebo lidé v pokročilejším
věku. Stačí vlastně dodržet jen dvě
jednoduchá pravidla – nikdy nekrčit
nohy, abyste mohli mít zpevněná
stehna, a zároveň balancovat mírnými pohyby kotníků.

Jak Flyboard funguje
Flyboard vynalezl Frank Zapata
z francouzské Marseille v roce 2011.
Zařízení je napojeno na vodní skútr
o minimálním výkonu 100 koní. Tlak
vody, jejž skútr vytváří, je přesměrováván do 18 metrů dlouhé hadice,
která ho rozdělí do dvou trysek
přímo pod vašima nohama. Skútr
přitom ovládá zkušený instruktor,
což vám umožní soustředit se a pomůže vám to získat větší stabilitu
i jistotu ve vzduchu.

Hoverboard: létání na prkně
Trošku náročnějším sourozencem
Flyboardu je Hoverboard – jakési
létání na prkně. Zařízení je poháněno vodním skútrem o minimálním
výkonu 130 koní. Voda je hnána
do trysky umístěné v zadní části
prkna. Do této trysky jde asi 95 %
výkonu, zbývajících 5 % je odvedeno
na podpůrný pohon skútru pro lepší
koordinaci prkna a stroje. Potřebovat budete hlavně rovnováhu a koordinaci těla. Velkou výhodou jsou
zkušenosti ze surfu, wakeboardu,
snowboardu a podobně, ale nejsou
podmínkou. Po prvních minutách
bezpečně zvládnete základy ovládání, budete mít kontrolu nad svými pohyby a dosáhnete souhry těla
s prknem. Ti s lepší koordinací se učí
rychleji, ale létání na Hoverboardu,
ať už vestoje, nebo vsedě, je skvělá
zábava pro každého.

Jetpack: posaďte se a leťte!
Nejnovější atrakcí v nabídce firmy
Flyboards je Jetpack. Princip je
stejný jako u předcházejících dvou
– potřebnou energii obstará skútr.
Voda je pak hnána do trysek, které
jsou umístěny na zádech zákazníka.
Také tady budete muset udržovat
rovnováhu a dobře koordinovat
pohyby těla. Na Jetpacku se prý
ale proletí opravdu každý. Není
k tomu třeba žádné fyzické síly ani
zkušeností z jiných sportů. Prostě si
jen sednete a letíte.
Podrobnosti o nabídce společnosti
Flyboards a o slevách, které nabízí
členům klubu, se dočtete na stránkách Drivers' Clubu. Najdete je
na www.leaseplan.cz.

Klubové karty
už nepotřebujete
S přechodem na novou komunikační platformu MyLeasePlan (píšeme
o ní v samostatném článku) přestal
LeasePlan vystavovat klubové karty pro členy Drivers‘ Clubu. Členem
klubu je totiž automaticky každý
řidič vozidla LeasePlanu. K čerpání
slev proto stačí předložit malý
technický průkaz od automobilu.
Veškeré informace včetně vždy
aktuálního seznamu partnerů a poskytovaných výhod najdou řidiči
právě i v aplikaci MyLeasePlan
– ať už na osobním počítači, nebo
v chytrém telefonu.
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Průzkum mezi klienty

LeasePlan změřil spokojenost
fleet manažerů i řidičů
Podněty vzešlé z průzkumu firma využije při zkvalitňování svých služeb.

Míra loajality fleet manažerů (TRI*M index)
110

81

79

84

90
70
50
30
10
-10

Michal Červenka
zástupce obchodního ředitele
LeasePlan ČR

Total
(n = 507)

Stejně jako každým rokem proběhl
také loni na podzim celosvětový
průzkum spokojenosti se službami
LeasePlanu, a to jak mezi fleet
manažery či dalšími odpovědnými
osobami za řízení flotily, tak mezi
uživateli jednotlivých vozidel. Česká
pobočka vzešla ze studie, kterou
zpracovává nezávislá agentura
Kantar TNS, velice dobře.

Fleet manažeři
Průzkum měří míru loajality
neboli spokojenosti se službami
LeasePlanu pomocí tzv. TRI*M
indexu. V kategorii fleet manažerů
dosáhla u české pobočky výrazně
nadprůměrné hodnoty 81 bodů.
Vyšší loajalitu (v průměru 84 bodů)
přitom vyjádřili zástupci větších
společností, ani ve skupině malých
a středních podniků ale pobočka
nedopadla vůbec špatně, když
od nich v průměru získala 79 bodů.
Největší spokojenost projevovali fleet manažeři s procesem
objednání i dodání nového vozu

SME
(n = 170)

Corporate
(n = 337)

anebo s průběžnou péčí o klienty
i automobily. Naopak prostor pro
zlepšení vidí například v oblasti
odborných konzultací v rámci fleet
managementu.

Řidiči
Také u jednotlivých uživatelů
vozidel LeasePlanu převládá spokojenost, celkový TRI*M index v této
kategorii dosáhl 68 bodů. Rovněž
tento výsledek převyšuje globální
průměr. Podstatný rozdíl nebyl mezi
řidiči z velkých firem a z menších
či středně velkých podniků – první
skupina udělila LeasePlanu v průměru 67 bodů, druhá 68 bodů.
Nejvyšší míru spokojenosti řidiči
vyjádřili se servisem vozů (vůbec
nejvýše přitom hodnotili způsob
a kvalitu řešení poškozených
skel), ale také možnosti on-line
komunikace s LeasePlanem. Kdyby
měli něco zlepšit, byl by to hlavně
proces přistavení náhradního vozidla a také procedura vrácení vozu
po skončení leasingu.
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Podněty nezapadnou
Všechny podněty vzešlé z průzkumu teď LeasePlan velice důkladně
vyhodnocuje a přemýšlí o tom,
jak s nimi naložit při zkvalitňování

svých produktů a služeb.
„Chtěl bych proto všem fleet manažerům a řidičům, kteří si našli chvilku a zodpověděli na otázky, velice
poděkovat. Určitě to nebylo zbytečné. Udržení kvality velmi vysoce

hodnocených procesů a aplikace
zajímavých návrhů na zlepšení budou obsahem našich celofiremních
cílů pro tento rok,“ říká zástupce
obchodního ředitele LeasePlanu
Michal Červenka.

Míra loajality řidičů (TRI*M index)
110
90

68

69

67

Total
(n = 507)

SME
(n = 170)

Corporate
(n = 337)

70
50
30
10
-10

inzerce

BEZPEČNÁ KOLA
PRO RADOST

AEZ Reef & Reef SUV

AEZ Cliff dark

DOTZ CP5 dark

DOTZ Revvo black

DOTZ CP5

DOTZ Revvo

DEZENT TC dark

DOTZ Kendo

DEZENT TI dark
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Klient LeasePlanu

Armáda spásy

Operativní leasing je vhodný
i pro neziskové organizace
Rozhodli jsme se spolupracovat s lídrem na trhu, a tím LeasePlan bezpochyby je.
Mezi klienty české pobočky
LeasePlanu nejsou jenom firmy či
podnikatelé, ale i neziskové organizace. Typickým příkladem je tuzemské zastoupení Armády spásy. Ta
má ve své flotile 47 vozidel. Jedná
se o osobní a užitkové vozy využívané v rámci sociálních služeb, které
Armáda spásy poskytuje. O 34 aut
se stará LeasePlan, ostatní jsou
zatím v majetku této charitativní
organizace.
O spolupráci s LeasePlanem, která
započala přibližně před jedním
rokem, jsme mluvili s finančním
manažerem Armády spásy v České
republice Miroslavem Karlem.
Proč jste začali využívat operativní
leasing a čím vás oslovila nabídka
LeasePlanu?
Jednalo se o strategické rozhodnutí
Armády spásy pořizovat vozy jako
službu, a to v plném rozsahu. Hlav-

ním důvodem bylo lepší plánování
cash-flow. Rozhodli jsme se spolupracovat s lídrem na trhu, a tím
LeasePlan bezpochyby je.
V čem vidíte hlavní přínos spolupráce pro organizace vašeho
typu?
Armáda spásy vítá, že se může
věnovat své hlavní činnosti, kterou
je poskytování sociálních služeb,
a nemusí se starat o provoz automobilové flotily. Tuto starost rádi
přenecháme zkušenějším.
Jak si spolupráci s LeasePlanem
představujete do budoucna?
Rádi bychom vytvořili dlouhodobé partnerství, případně se stali
partnerem společnosti LeasePlan
i v charitativní oblasti. Věříme, že
možností spolupráce, která může
být prospěšná oběma stranám,
je mnoho.
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Armáda spásy
v České republice
Armáda spásy se snaží se pomáhat i těm, kteří již nemají
šanci na návrat do plnohodnotného života.
Armáda spásy je neziskovou
organizací, která na základě křesťanských zásad poskytuje sociální
služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Snaží se pomáhat i těm,
kteří již nemají šanci na návrat
do plnohodnotného života. Své
služby poskytuje napříč celou Českou republikou.
Nabízí přitom hned několik způsobů
pomoci lidem, kteří se z různých příčin ocitli bez domova či v extrémní
sociální situaci a nejsou schopni ji
sami bez cizí pomoci řešit. Jedná se
o koncepční program nazvaný Krok
za krokem. Zahrnuje práci s lidmi
na ulicích, v terénu, nízkoprahová
zařízení, azylové domy, ale i možnost tréninkového bydlení.
Se službou Noclehárna souvisí i nejúspěšnější projekt Armády spásy,
Nocleženka, kdy může veřejnost
participovat na přímé pomoci lidem
bez domova (více ne www.noclezenka.cz).
Dalším typem zařízení, které Armáda spásy provozuje, jsou nízkoprahová centra pro děti a mládež.
Tato zařízení poskytují prostor pro
děti a mladé lidi od 6 do 26 let,
kteří se dostali do nejrůznějších
problémů. Zaměstnanci se zaměřují
nejen na podporu v oblasti výuky
a doučování, ale hlavně na pomoc
při hledání základní životní orientace, překonávání nepříznivých
sociálních a životních situací formou
navazování důvěry, rozhovorů
a dalšími aktivitami, například společenskými, kulturními a sportovní-

mi činnostmi, výlety a podobně.
Armáda spásy poskytuje také
služby následné péče. Jsou určeny
těm, kdo se rozhodli bojovat se závislostmi na alkoholu a gamblingu
a potřebují podporu na cestě k trvalé abstinenci. Takovou službou je
například Dům pod svahem, který
vykazuje vysokou úspěšnost při
začleňování těchto lidí zpět do společnosti.
Pro seniory je určena služba
Domovy Přístav. Jde o pobytové
zařízení se zvláštním režimem pro
starší lidi bez domova. V rámci
rozšiřování nabídky nejpotřebnějším se Armáda spásy zaměřuje
na bezdomovce, kterým se často
i vzhledem k rizikovému způsobu
života zhoršil zdravotní stav natolik,
že již nemohou využívat klasického
zázemí azylových domů. Ve spolupráci s obcemi a kraji proto Armáda
spásy poskytuje službu domovů se
zvláštním režimem Přístav lidem,
kteří jsou různě závislí na pomoci
jiných. Jedná se o muže i ženy, pro
něž je tato náročná a odborná služba často jedinou šancí, jak v důstojných podmínkách prožít mnohdy
i závěr života.
Armáda spásy vítá každého, kdo
ji chce podporovat, možností
pomoci je mnoho. Ať už se jedná
o menší finanční či materiální dary
od individuálních dárců, tak o širší
spolupráci na firemní bázi: sbírky
mezi zaměstnanci, benefiční akce,
na kterých se může stát charitativním partnerem, i o dlouhodobou
marketingovou spolupráci.

Armáda spásy
byla založena v roce 1865
ve Velké Británii metodistickým
kazatelem Williamem Boothem.
V současné době tato křesťanská
organizace působí ve 127 zemích.
V Československu zahájila práci
roku 1919, ale v roce 1950 byla její
činnost komunistickým režimem
násilně ukončena. K obnovení došlo
v roce 1990, kdy se u nás Armáda
spásy zaregistrovala jako občanské
sdružení. V září 2013 byla po splnění
všech zákonných podmínek
zaregistrována ministerstvem
kultury jako církev. V současné
době působí v Praze, Brně, Ostravě,
Havířově, Karlových Varech,
Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku,
Frýdku-Místku, Jirkově, Chodově,
Bohumíně a Kopřivnici. Nejnovější
pobočka v Křižánkách zahájila
provoz v létě 2016.
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Klient LeasePlanu

Ollies:

LeasePlan nám dal nabídku,
kterou si ostatní schovávají
jen pro velké firmy
Kdybych měl vyzvednout konkrétní službu, která je pro nás
obzvláště důležitá, tak je to systém elektronické knihy jízd.
Když Ostravané nebo Olomoučané
dostanou chuť na dobrý zákusek,
volba bývá jasná – jde se do cukrárny Ollies. Dorty, ale i další výrobky
Ollies jsou na Moravě pojmem.

Jakub Gondek
syn zakladatelů

Tahle úspěšná rodinná firma patří
od loňska mezi klienty LeasePlanu.
„V polovině loňského roku jsme se
setkali s panem Tomášem Friedelem z LeasePlanu a představili mu
svoji vizi ohledně vozového parku.
Zakrátko jsme začali spolupracovat,“ říká strategický manažer společnosti Ollies Lukáš Lalík. Flotila
firmy dnes zahrnuje třináct vozidel,
z toho tři jsou užitková.
Co vás přivedlo k myšlence začít
využívat operativní leasing?
Dříve jsme zkoušeli různé možnosti
pořízení vozů a jejich údržby, a to
s dobrými, ale i špatnými zkušenostmi. Po několika problémech,
které vyplývaly z nesourodosti
vozového parku, což se odráželo
hlavně v oblasti nákladů na opravy, ale i v nákupu a následném
prodeji aut, jsme se rozhodli vybrat
jenom jednu možnost pro pořízení
a udržování flotily. Vyhodnotili
jsme všechna pro i proti a nakonec
jsme se rozhodli, že vyzkoušíme
operativní leasing.
Co jste od operativního
leasingu očekávali?
I když na papíře to vypadalo jednoduše, přesto jsme si říkali, jak se

asi operativní leasing popere s naší
největší výzvou, kterou byla potřeba zajistit pro nás chladicí vozidla
s vysokým nájezdem kilometrů.
Právě tady nám LeasePlan udělal
nejlepší cenovou nabídku v kombinaci s doprovodnými službami:
od kompletního servisu, elektronické knihy jízd, tankovacích karet
až po přímou a jasnou komunikaci
bez háčků nebo skrytých hvězdiček
ve smlouvě.
Takže právě tento faktor byl
pro vaše rozhodnutí klíčový?
Byl to jeden z faktorů. Přestože
svým vozovým parkem patříme
spíše k menším hráčům na trhu,
dostali jsem od LeasePlanu nabídku, kterou si ostatní schovávají jen
pro velké firmy, a v tom je ten největší přínos pro náš podnik. Věříme,
že tento přístup přetrvá a budeme
dále spolupracovat a využívat
kompletní služby LeasePlanu.
Jaké služby považujete
za zvlášť užitečné?
Kdybych měl vyzvednout konkrétní
službu, která je pro nás obzvláště
důležitá, tak je to systém elektronické knihy jízd. Máme zkušenosti
s konkurencí, a tedy s různými alternativami, ale řešení LeasePlanu
je uživatelsky velice snadné, přehledné a hlavně funkční. Což nám
značně zjednodušilo kompletní
agendu správy vozidel.

Dorty Ollies jsou na Moravě pojmem.
Teď mají namířeno do Prahy
Cukrárny a bistra Ollies jsou typickým příběhem rodinné firmy. Manželé Olga a Ivo Gondkovi začínali
od nuly, zato s poctivými recepty,
zakládajícími si na kvalitních surovinách. Postupně se značka Ollies
úspěšně usadila na trhu a dnes pokračuje v dalším rozkvětu, to už pod
vedením syna a dcery zakladatelů,
kteří převzali štafetu.
Ještě v závěru minulého století,
přesně 19. října 1999, se odehrál
jeden úsměvný příběh, který dal
nechtě impulz ke vzniku této dortové firmy. Tehdy se Olga a Ivo dali
v jedné kavárně do řeči s jejím majitelem a nabídli mu, že mu přinesou
ukázat, jak má vypadat pořádné
tiramisu. A tak to všechno začalo...
S příchodem potomků do vedení
se podnik v roce 2009 změnil
na společnost s ručením omezeným
s názvem Ollies dorty a loni oslavil
osmnácté narozeniny.
Když Gondkovi začínali, existovaly tu jen cukrárny s průměrnou
nabídkou, bez invence, bez snahy
posouvat cukrařinu na vyšší úroveň
a ukazovat lidem, že existuje i něco
jiného než jen větrník, špička a laskonka. Vize Ollies byla jasná – dělat
zákusky lepší, originálnější, chutnější
a kvalitnější.

Tak trochu jiný sortiment
Gondkovi se rozhodli postavit chutě
svých dortů na tradici ruční výroby,

inspirovali se přitom v zahraničí.
Prvním výrobkem bylo zmíněné
tiramisu, které Ivo s Olgou poprvé
ochutnali v Itálii. Zákazníci žádali
nové výrobky, a tak po tiramisu
přibývaly na základě poptávky
klientů restaurací a kaváren další
produkty, zejména dorty, které se
staly stěžejní doménou firmy Ollies.
Základ měly a dodnes mají ve vysoce kvalitních vstupních surovinách.
Když se řekne dort, na Ostravsku
si každý vybaví právě Ollies, dnes
jich má firma v nabídce přibližně 25
druhů. S rozšiřováním sortimentu si
stanovila jako jeden z hlavních cílů
vyrábět všechny produkty ve vlastní výrobně a dovážet je denně
čerstvé do vlastních prodejen. Jen
tak je zajištěna maximální kontrola
kvality i čerstvost.
Výrobna produkuje stovky dortů
denně. V porovnání s počátky podnikání rodiny Gondkových razantně
stoupla spotřeba surovin, v mnoha
ohledech dokonce nad všechna
očekávání. Jenom mascarpone
tady ročně spotřebují 24 tun a třeba
mražených malin, které jsou součástí nejprodávanějších dortů, hlavně velmi oblíbených Čokomalin, je
zapotřebí 18 tun.

Táhneme na Prahu!
Od roku 2009 firma buduje síť
vlastních cukráren. První byla otevřena v Ostravě-Vítkovicích, kde se
nacházela původně i výrobna. Pro

nedostatek míst k sezení v cukrárně
museli Gondkovi výrobnu přestěhovat a cukrárnu rozšířit. Od prvního
dne ale opět zápasili s nedostatkem
míst k sezení, a tak za další dva roky
otevřeli druhou pobočku v Ostravě-Porubě. O rok později už přišla první expanze mimo region v podobě
cukrárny v Olomouci na Horním
Lánu. Inspirováni velkým trendem
„snídaně na ulici“ a zdravou výživou
otevřela firma Ollies i svůj koncept
bistra. A dnes už má jasné ambice
vyrazit i za hranice regionu a představit se na scéně v hlavním městě.
Majitelé delší dobu pozorují trh v zajímavých částech Prahy a pečlivě
prohlížejí možná místa ke startu. Už
brzy chtějí otevřít svou první pražskou pobočku.

Naproti zákazníkům
Ollies prostě umí jít zákazníkovi
naproti. Typickým příkladem je
jeho prodejní karavan, který jezdí
na celou řadu významných kulturních akcí, jako například na Colours
of Ostrava, Garden Food Festival,
mistrovství Evropy v krasobruslení
a spoustu dalších.
Velkou oblibu si v poslední době
získalo i zajišťování firemních setkání či různých „family days“, oslav
a výročí, kdy tento karavan bývá
originální ozdobou programu, a navíc vždy přijíždí se skvělou službou.
Prostřednictvím LeasePlanu si jej
můžete objednat i k vám.
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LeasePlan podporuje

Začal Rok rodinného
podnikání 2018
LeasePlan podporuje sektor rodinného
podnikání dlouhodobě.
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) odstartovala 30. ledna největší
tuzemskou podnikatelskou událost
roku. Předseda vlády, ministryně
pro místní rozvoj, řada poslanců,
více jak stovka rodinných firem
a zástupci předních českých
univerzit zahájili na půdě Vysoké
školy ekonomické v Praze za velké
mediální pozornosti Rok rodinného
podnikání 2018. LeasePlan je partnerem projektu. Předseda vlády
Andrej Babiš a ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová na setkání
potvrdili, že rodinné firmy budou
mít v příštích letech vládní prioritu.
Česká republika tak má šanci stát
se jedenáctou zemí v Evropské unii,
která ukotví rodinné podnikání
v právním řádu.
Na návrh Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
na tom začala pracovat vláda.

Téma pro celou společnost
AMSP ČR současně zahájila mohutnou ofenzivu na tuto podporu,
v rámci které připravuje českou
mapu rodinného podnikání, centra
podpory na bázi mezinárodní sítě
Family Business Office nebo například zavedení problematiky rodinných firem do studijních programů.
„Ukotvení rodinného podnikání
v právním řádu je pouze první krok.
Naším cílem je, aby se rodinné firmy, živnosti nebo farmy staly celospolečenským tématem,“ vysvětluje

předseda AMSP ČR Karel Havlíček.
„Hodláme přesvědčit vládu i veřejnost, že generačně přenášená
odpovědnost je základem stabilního hospodářství a že udržení
rodinného podnikání vyvažuje vliv
nadnárodních firem, které nemají
k regionům, obcím nebo původním
výrobkům jiný než komerční vztah.
Jedna z nových forem podpory je
proto příprava sítě Family Business
Office, kde se státní podporou připravíme regionální centra podpory
rodinných firem na bázi právních,
ekonomických a vzdělávacích
nástrojů.“

Tradice, odpovědnost,
inovace
LeasePlan sektor rodinného podnikání dlouhodobě podporuje, je například tradičním partnerem ankety
Rodinná firma roku.
„Zatímco dříve naše služby využívaly hlavně větší společnosti,
v posledních letech se zvyšuje
zájem v sektoru malých a středních
podniků, kam spadá i většina rodinných firem. Hodnoty jako tradice,
odpovědnost či inovace, které jsou
pro rodinný byznys charakteristické, jsou i nám velmi blízké. Proto
jsme uvítali možnost podpořit tento
segment naší ekonomiky i tím, že
jsme se přihlásili k ambicióznímu
projektu Rok rodinného podnikání
2018,“ říká marketingová manažerka LeasePlanu Kateřina Landová.

Rodinné
podniky
jsou podle údajů AMSP ČR
největším zdrojem pracovních míst
v soukromém sektoru, mají větší
schopnost přečkat složitá období,
jsou schopny rychle se přizpůsobit
změnám v ekonomicko-sociálním
prostředí. Vyznačují se vyšším
poměrem vlastního kapitálu, což
zásadně podporuje hospodářskou
stabilitu, sehrávají klíčovou úlohu
v regionálním rozvoji, vykazují
vysokou míru poctivosti. Zavádějí
opatření v oblasti společenské
odpovědnosti, v podobě rodinných
farem přispívají k udržení ruchu
venkova, jsou nositeli původních
produktů a mají vyšší stupeň
odpovědnosti vůči těm, kdo podnik
založili, i těm, kteří ho převezmou.

Rodinný
byznys v EU
Rodinné podniky v Evropské unii
tvoří 85 % všech soukromých firem.
Zajišťují 40–50 % všech pracovních
míst. 87 % majitelů rodinných firem
tvrdí, že rozhodujícím faktorem
úspěchu je udržení kontroly nad
podnikem. Největší podíl mezi
rodinnými firmami mají mikropodniky a malé a střední podniky.
(zdroj: AMSP ČR)
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Podíl rodinných firem v EU nacelkovém počtu soukromých podniků

Holandsko 61 %

Švédsko 55 %

Norsko 65 %

Finsko 80 %

Island 75 %

Estonsko 90 %
Lotyšsko 58 %
Litva 38 %
Dánsko 77 %

Irsko 75 %

Velká Británie 65 %

Polsko 75 %

Belgie 70 %
Lucembursko 70 %

Česká republika 87 %
Slovensko 90 %
Rakousko 80 %
Maďarsko 70 %

Francie 75 %

Rumunsko 65 %
Bulharsko 70 %

Řecko 80 %

Kypr 90 %
Portugalsko 75 %
Španělsko 85 %

Německo 75 %

Malta 70 %

Itálie 75 %
Slovinsko 70 %
(zdroj: European Familly Business,2015)
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Daně

Daňový sloupek Petra Maška (61. díl)

Co nového přináší rok 2018
Pro všechny rodiče je určitě dobrou zprávou, že s platností od ledna letošního
roku se zvýšilo daňové zvýhodnění na první dítě, a to o 150 korun měsíčně.
Rok se s rokem sešel a pro všechny
účtaře, daňaře, auditory a podobné
profese nastal každoroční čas
uzavírání účtů v podobě daňových
přiznání. Někteří už možná daňové
přiznání za rok 2017 podali, jiní se
k tomu teprve chystají. Poslední
den pro podání přiznání v běžném
termínu letos připadl na 3. duben.
U subjektů, jejichž daňová přiznání
zpracovávají certifikovaní poradci,
je lhůta prodloužena o tři měsíce,
tedy do konce června. Využívají
toho zejména firmy. Už teď je ale
zapotřebí vnímat daňové novinky,
které přináší letošek. Promítnou se
do daňových přiznání podávaných
zase za rok.

minimální mzdy má totiž dopady
do výpočtů různých minimálních či
maximálních limitů. Jde například
o nárok na čerpání daňových bonusů na děti, možnost odpočtů slevy
na umístění dítěte do předškolního
zařízení anebo výši osvobození
od daně u vyplácených důchodů.

Minimální mzda a její dopady
První klíčovou změnou je zvýšení
minimální mzdy na 12 200 korun.
Mohlo by se zdát, že pro většinu
korporací to není klíčové téma,
neboť jejich mzdy se pohybují
na jiné úrovni. Ale ve skutečnosti ani velké firmy nemohou tuto
změnu přehlédnout. Stanovení

Snížení výdajových paušálů
Od začátku roku došlo také ke snížení výdajových paušálů u příjmů
z podnikání, a to na polovinu. Už
pro rok 2017 platil přechodný režim,
kdy si poplatník mohl vybrat mezi
vyšším paušálem s omezením
určitých daňových odpočtů, anebo
nižším paušálem a zachováním od-

Daňové zvýhodnění na první dítě
Pro rodiče je určitě dobrou zprávou
další změna – s platností od ledna
letošního roku se zvýšilo daňové
zvýhodnění na první dítě, a to
o 150 korun měsíčně. Už loni došlo
k navýšení na druhé a další dítě,
tentokrát se změna dotkla i potomka prvního.

počtů. Od Nového roku již na výběr
není a bude se postupovat jednotně
– tedy s nižšími paušály.
Upřesnění kontrolních hlášení
Poslední zmínka se týká DPH
a změny zákona, která se vztahuje
ke kontrolnímu hlášení. Vychází
z nálezu Ústavního soudu, který
v podstatě jen detailně upravil to,
co již platilo. Od 1. ledna 2018 je
tedy v zákoně o DPH podrobněji
uvedeno, že plátce DPH je povinen
v kontrolním hlášení kromě obecných náležitostí podání uvést:
• identifikační a kontaktní údaje
plátce
• údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají
povinnost podat kontrolní hlášení
• údaje týkající se uplatnění nároku
na odpočet daně
• identifikační údaje odběratele
nebo dodavatele

Autor je finančním ředitelem společnosti LeasePlan Česká republika

Změny v síti smluvních partnerů
V uplynulých týdnech došlo v seznamu autorizovaných smluvních partnerů společnosti LeasePlan
Česká republika k těmto změnám:

Smluvní partneři, s nimiž byla ukončena spolupráce či autorizace pro konkrétní značky
název

značka

lokalita		

Ladislav Marčík

ukončení servisní spolupráce na vozy Subaru

Praha 10

Auto Zeman s.r.o.

ukončení autorizace na servis značky Mazda

Praha 9

Autoservis Nedvěd s.r.o.

ukončení autorizace na servis značky Opel

Starý Plzenec

Smažík s.r.o.

ukončení autorizace na servis značky Alfa Romeo

Velké Přítočno

Autoeden Zedník s.r.o.

ukončení spolupráce na servisu značky Ford

Kroměříž

Vždy aktuální přehled firem zapojených do sítě smluvních partnerů LeasePlanu najdete
na webových stránkách www.leaseplan.cz v sekci Klientský servis.
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Očima expertů

BMW ukázalo, jak funguje
age management
V rámci pilotního projektu dosáhla „starší“ výrobní linka stejné produktivity jako
ostatní, měla lepší kvalitu výrobků a ani absence pracovníků nebyla vyšší.

Andrea Linhartová Palánová
odbornice na řízení lidských zdrojů
z poradenské společnosti PwC ČR

Česká republika i okolní země
Evropské unie procházejí obdobím
mnoha demografických proměn.
Legislativy stále zvyšují věkovou
hranici odchodu do důchodu.
Vstoupili jsme do nové éry, organi
zace i jednotlivci se musí přizpůsobit
delšímu pracovnímu životu a vyrov
nat se s novými skutečnostmi – na
příklad s prodlužováním délky ak
tivního pracovního života, s novými
nároky na pracovní dovednosti
a pracovní prostředí, ale i s různými
formami diskriminace. Stále více
organizací proto začíná využívat
tzv. age management.
Ten umožnuje řízení věkové struk
tury pracovníků ve třech dimenzích:
na úrovni jedince, organizace i celé
společnosti. Nabízí nový pohled
na vedení pracovníků i na nastave
ní procesů v oblasti HR a zohledňuje
přitom všechny věkové skupiny.

Příklad z Dingolfingu
Dobrým příkladem účinného prak
tického využití age managementu
je automobilka BMW. Ta spustila
pilotní projekt personální výrobní
linky v závodě v německém Din
golfingu s cílem vyřešit, jak čelit
stárnutí pracovní síly za udržení
dobrého zdraví a pracovních pod
mínek pro všechny věkové skupiny
pracovníků.
Projekt realizovala se skupinou
zaměstnanců v průměrném věku
47 let, dále se na něm podíleli spe
cialisté na ergonomii, personalisté,
lékaři i skupina zaměstnanců, která
měla za úkol navrhnout způsoby
zlepšení pracovních podmínek.

Inovace jako ergonomické židle,
zvětšovací čočky, dřevěné podlahy,
rotace v rámci pracovních stanic
a protahovací cvičení byly imple
mentovány s minimální investicí
společnosti.
V rámci pilotního projektu do
sáhla „starší“ výrobní linka stejné
úrovně produktivity jako ostatní,
měla lepší kvalitu výrobků a ani
absence pracovníků nebyla vyšší
než u ostatních. BMW poznatky
z projektu využila při zakládání
nového výrobního zařízení v závodě
Dingolfing již v únoru 2011. Investice
činila 20 milionů eur. Šlo o jednu
z prvních iniciativ v automobilovém
průmyslu, kdy bylo řešení závodu
navrženo s ohledem na stárnutí
pracovní síly.

Česko je zatím pozadu
I tento příklad ukazuje, že mnohé
země v rámci EU se problematikou
stárnutí populace a jeho dopadů
začaly zabývat dříve než Česká
republika. Přitom podle prognózy
ČSÚ vzroste průměrný věk naší
populace v roce 2100 ze současných
41,7 roku až na 50 let, což ovlivní
skladbu pracovních týmů i způsob
řízení, vybavení pracovního pro
středí, motivaci zaměstnanců, slo
žení benefitů, délku pracovní doby
a mnoho dalších faktorů.

Co přináší age management
Age management poskytuje rámec
pro řízení pracovníků s ohledem
na jejich věk, schopnosti a potenci
ál, pomáhá přijímat opatření proti
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Strom života v ČR, rok 2017 a 2061 (zdroj ČSÚ, Projekce obyvatelstva)
Projekce obyvatelstva k 1. 1. 2017
Česká republika

Projekce obyvatelstva k 1. 1. 2061
Česká republika
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věkové diskriminaci a měnit obecně
zažité vnímání starších pracovníků
jako méně výkonných. Aby kon
cepce age managementu fungo
vala v praxi a přinášela potřebné
synergie zájmů, je nutné vycházet
z národní politiky, respektovat
odlišnosti organizace a charakter
pracovní síly.
Opatření přijímaná v souvislosti
s age managementem se obvykle
týkají následujících činností:
• péče o zdraví a podpora fyzické
kondice pracovníků
• úprava pracovního prostředí
a ergonomie práce
• časová organizace práce s mož
ností flexibilní pracovní doby
• restrukturalizace pracovních míst
• úprava podmínek náboru
• rozvoj mezigenerační spolupráce
Úlohou age managementu je také
inspirovat společnost i organizace
k hledání nových přístupů, pouká
zat na zahraniční příklady dobré
praxe a iniciovat změnu vnímání
skupiny starších pracovníků jako
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Strom života, ČR, 31. 12. 2061 (rozdíl mužů a žen)

těch, kteří mají zkušenosti a praxi.
Tu mohou nejen předávat mladším,
ale mají díky ní nadhled a vytříbe
nou schopnost předvídat dopady
přijímaných opatření.
Průběh a zavádění age mana
gementu v organizaci je možné
měřit. Jedním z nástrojů je Index
pracovní schopnosti (Work Ability
Index – WAI). Zachycuje pracovní
schopnosti jednotlivých pracov
níků a je indikátorem produktivity
současných a budoucích lidských
zdrojů. Dalším nástrojem je LEA
(Lifelong Employability Assess
ment), jejž vytvořila asociace CSR
Europe. LEA poskytuje organizacím
diagnostiku potřeb a mapuje HR
procesy ve čtyřech dimenzích.
Dosavadní zkušenosti se zavádě
ním age managementu ukazují,
že napomáhá budování značky
a statutu dobrého zaměstnavatele,
zvyšuje spokojenost pracovníků,
podporuje tvorbu diverzitních
týmů, pomáhá nastavovat kariérní
plány či mezigenerační dialog
a usnadňuje předávání zkušeností
v organizaci.

2050
Jak bude vypadat

demografický vývoj v České
republice, to můžeme
sledovat na tzv. stromu života
na obrázku, ze kterého je
patrné, že jedinou rostoucí
skupinou do roku 2050 budou
lidé nad 50 let. Organizace
tomu budou muset přizpůsobit
nejen personální, ale i celkovou
strategii a nastavení cílů.

50

Talenty LeasePlanu

Kristýna Krásná
Corporate Governance Analyst
(Risk Department)

Aneta Raticová
Senior Collection Specialist
(Finance Department)

Lucie Beznosková
Credit Analyst
(Risk Department)

Darují to nejcennější,
co mají – vlastní krev
V pravidelné rubrice o neobyčejných osobnostech z řad
LeasePlanu vám tentokrát představíme hned šest žen, které
vyčnívají možná nad všemi ostatními. Jenom o tom nemluví
a vlastně si ani výjimečné nepřipadají. Ale jsou. Patří totiž mezi
dobrovolné dárce krve. Kolik životů asi už zachránily...
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Lenka Todorovová
Quality Officer
(BD Department)

“Nikdo z nás neví,
jestli se jednou také
neocitne v situaci,
kdy bude odkázán
na pomoc druhých.”
Alžběta Strejčková
Office Manager
(HR Department)

Hana Vostřesová
SME Sales Advisor
(Sales Department)

V pravidelné rubrice o neobyčejných osobnostech z řad LeasePlanu
vám tentokrát představíme hned
šest žen, které vyčnívají možná
nad všemi ostatními. Jenom o tom
nemluví a vlastně si ani výjimečné
nepřipadají. Ale jsou. Patří totiž mezi
dobrovolné dárce krve. Kolik životů
asi už zachránily. Šestici kolegyň
jsme oslovili čtyřmi anketními otázkami.

k darování krve nejsem úplně
ideální adept, jelikož jsem ve svých
-náctiletých letech měla sklony
k anémii a musela jsem pravidelně
doplňovat železo, abych si vytvořila
dostatečnou krevní zásobu. S plazmou je to jednodušší, ta se pouze
jako dílčí složka krve odstředí a krev
se vrací. Ale potíže mi ustoupily,
tak jsem to šla minulý rok zkusit.
Jen jsem měla menší komplikaci,
protože jsme cestovali na Srí Lanku
a kvůli očkování jsem musela odběry omezit. Nemohla jsem tedy
darovat pravidelně.
Lenka: V srpnu 2011.
Hana: Poprvé jsem darovala plnou
krev na začátku roku 2008, takže
pravidelně daruji už 10 let, tedy
mimo období těhotenství a kojení.

Kdy jste se stala dárkyní krve?
Lucie: Prvně jsem odběr krve absolvovala v lednu roku 2016.
Kristýna: Myslím, že v roce 2012.
Aneta: V roce 2016.
Alžběta: V podstatě teprve minulý rok, ale dříve jsem chodívala
darovat krevní plazmu. Bohužel

Co vás k tomu vedlo?
Lucie: Byla to pro mě výzva vyzkoušet něco nového a zároveň pomoci
druhým. Vždycky jsem chtěla něčím
veřejnosti přispět a jelikož už ve své
rodině několik dárců krve mám,
bylo pro mě darování krve jasnou
volbou. Není to opravdu nic, co by
se nedalo zvládnout.
Kristýna: Chtěla jsem pomáhat
a darování krve je nenáročná aktivita, která je velice potřebná.
Aneta: Chtěla jsem pomoci lidem,
kteří to opravdu potřebují. Jde
o dobrou věc a upřímně, člověk
nikdy neví, kdy se do takové situace
může dostat sám nebo někdo z jeho
blízkých.
Alžběta: Já se nad tím ani nijak
sáhodlouze nezamýšlela, jednoduše
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jsem chtěla. Mám krevní skupinu
0, což je v zásadě univerzum, takže
pokud může někomu pomoci, je to
hezký pocit. A taky nejsem na odběry nijak choulostivá, nedělá mi to
žádné obtíže.
Lenka: Dlouho jsem o darování
přemýšlela a pak jsem o tom řekla
kamarádce, která už tehdy byla
dárkyní, a tak mě vzala s sebou.
Hana: Chtěla jsem se zbavit strachu z odběru krve a s přítelem se
hecla, že ho společně překonáme.
Kolik odběrů už máte za sebou?
Lucie: Moc ne, dva úspěšné odběry.
Kristýna: 10 odběrů.
Aneta: 4 odběry.
Alžběta: Krevní odběry jen dva, ale
plazmu jsem v minulosti darovala
mnohokrát, určitě v řádu desítek.
Pokud mi to zdraví dovolí, budu
chodit darovat krev dál.
Lenka: 8 odběrů.
Hana: Celkem 20 odběrů, obdržela
jsem stříbrnou Jánského plaketu.
Co byste vzkázala těm, kteří
o darování krve uvažují, ale mají
z toho obavy?
Lucie: Ničeho se nebojte! Je to
pouze jedna „malinká“ jehla a jedno
malé štípnutí, které skoro ani necítíte a díky kterému můžete zachránit
třeba i život někoho jiného. Nikdy
totiž nikdo nevíme, kdy budeme
potřebovat pomoc právě my sami.
Kristýna: Vzkázala bych jim, že
to nic není. Že i já jsem se před
prvním odběrem hrozně bála. Ale
touhle „maličkostí“ můžete někomu
pomoct, ne-li zachránit život, a to
za to stojí.
Aneta: Že se rozhodně nemají čeho
obávat, naopak můžou někomu
zachránit život. A to za to stojí! Kdo
o tom uvažujete, seberte odvahu
a běžte do toho!
Alžběta: Vůbec se není čeho bát,
samozřejmě záleží na každém,
pokud má někdo při standardních

odběrech potíže, nesnáší je dobře,
tak by měl zvážit, jestli by pro něj
darování nebylo přílišným stresem.
V nemocnici v Krči, kde daruji, mě
vysloveně překvapili, je tam moc
milý a snaživý personál, takže jsem
si odnesla opravdu dobrou zkušenost. Když pominete, že občas se
tam nahromadí více dárců a člověk
stráví čekáním více času, tak samotný odběr je opravdu rychlovka.
Deset patnáct minut a je hotovo.
Navíc si necháte příležitostně zkontrolovat krev, je to pro dobrou věc
– proč tedy nedarovat?
Lenka: Není se čeho bát, odběrová
jehla je sice jak na koně, ale i tak
se to dá... A mají tam dobrý čaj
a rohlíky... Ale vážně – jednou mi
z Ústavu hematologie a krevní
transfuze volali, že v Motole je miminko a z mé krve pro něj potřebují
připravit lék. Tak jsem tam hned
letěla. Myslím, že právě tohle potřebují budoucí dárci slyšet, tedy že to
skutečně pomáhá a má to smysl.
Hana: Není čeho se bát! Samotný
odběr může být trochu nepříjemný,
ale kromě toho, že mám skvělý
pocit z dobrého skutku, má dárcovství i spoustu dalších výhod.
Na transfuzní stanici ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady,
kam pravidelně chodím, se ke mně
vždy všichni chovají moc mile,
cítím se tam opečovávaná a také
ceněná pro svou krevní skupinu B
s negativním Rh faktorem. Díky následnému rozboru krve vím, že jsem
zdravá. Po úspěšném odběru také
dostanu stravenku do místního
bufetu, kde se ráda něčím dobrým
občerstvím. V den odběru mám
nárok na den pracovního volna,
a protože chodím darovat krev
většinou s manželem, máme volný
den pro sebe. Krev se sice daruje
bezplatně, ale je možné si za každý
odběr odečíst určitou částku, konkrétně 3 tisíce korun, od základu
daně z příjmu.

Darovat
krev
může každý zdravý člověk ve věku
18 až 65 let. Další podmínkou
je tělesná hmotnost nad 50 kg
v případě odběru krve a 60 kg
v případě odběru plazmy nebo
krevních destiček. Standardně se
odebírá 450 ml krve a samotný
odběr trvá 5 až 10 minut. Vaše tělo
si krev doplní během několika dnů.
Ženy mohou darovat krev třikrát
ročně, muži čtyřikrát. Minimální
interval mezi odběry je 10 týdnů.
Darovat krev můžete na kterékoli
transfuzní stanici, které jsou
zpravidla součástí nemocnic.
Alespoň jedna transfuzní stanice
je v každém okresním městě.
Před odběrem se v laboratoři provede vyšetření krevního obrazu,
které trvá asi pět minut. Lékař
vám před odběrem změří tlak,
pulz a posoudí váš zdravotní stav
a způsobilost k odběru. Po odběru
krve se provádí další podrobné
vyšetření, které zahrnuje zjištění
krevní skupiny, Rh faktoru a nepravidelných protilátek v krvi.
Dále se provádějí testy na HIV,
žloutenku typu B i C a syfilis.
V případě odchylky u některého
z vyšetření je dárce následně informován a je mu doporučen další
postup.
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Cestování ve středověku

Bohatí cestovatelé si chránili
zdraví podle příruček
Životospráva byla pro středověkého cestovatele klíčová. Bohatší lidé, zejména oficiální
vyslanci, si proto nechávali ušít na míru cestovatelské příručky, které respektovaly jak
jejich organismus, tak i krajinu, do níž se vydávali.

Výroba theriacu, který měl pomáhat
jako prevence i univerzální lék
na cestách.

Na počátku prosince 1434, půl roku
po ukončení husitských válek, se
v Benátkách rozhodovalo o vyslání
delegace ke králi Zikmundovi
Lucemburskému, se kterým se
město na laguně chystalo uzavřít
spojenectví. Volba se dála jako
obvykle hlasováním, neboť jen málokterý významný Benátčan chtěl
postoupit dalekou cestu dobrovolně. Kromě toho, že náklady značně

přesahovaly refundovanou sumu,
hrozily po cestě samozřejmě různé
cestovní útrapy včetně smrti. Pokud
se chtěl zvolený vyslanec omluvit,
musel zaplatit vysokou pokutu.

Zázračný všelék
Volba tentokrát padla na Andrea
Donata a Geronima Contariniho.
Oba vážení benátští občané požádali proslulého učence a lékaře
Pietra Tomasia, aby jim sestavil
příručku pro vhodnou životosprávu jak na cestu, tak i na pobyt
ve vzdálené zemi. Zikmund se nacházel tou dobou převážně v Horních Uhrách (dnešním Slovensku),
v očích Benátčanů šlo o nehostinný
sever. Text praktické příručky se
shodou šťastných náhod dochoval
až dodnes.
Pietro doporučil připravovat se
na cestu s dostatečným předstihem
– ráno málo jíst a pravidelně cvičit.
S tím souvisely i různé bylinné kúry
a požívání léčivých sirupů a tabletek, které vyslancům připravil. Pro
samotnou cestu doporučoval Pietro
theriac – univerzální všelék a protijed, který zároveň posiloval imunitní
systém. Šlo o fermentovanou směs
bylinek a živočišných výtažků,
k nimž se přidával med.
Pietro kladl přirozeně důraz
na oděv, který měl být teplý, ale nikoli těžký. Jednotlivé části měly být
vždy navlékány na vyhřátou kůži,
což se týká zejména bot a rukavic.
První tři čtyři dny doporučoval Pietro absolvovat spíše kratší etapy,

Benátky měly ve středověku
rozvinutou diplomatickou síť.
Právě zde vznikla i první psaná
konzilia, která shrnovala zdravou
životosprávu na cestách.

aby si organismus navykl na zátěž.
Klíčové bylo přenocování. Delegáti
měli vždy poslat napřed své sluhy,
kteří by vybrali hostince s velkými
místnostmi s ohništěm a dobrým
dřevem; pokud by byly k dispozici
jen menší komory, tak se měly
vyvětrat a vzduch vydezinfikovat
vonnými přípravky. Strach z nákazy se vine konziliem jako červená
nit, i z tohoto důvodu lékař radil
vyhnout se přílišným společenským
kontaktům v hostinci.

Víno a cukrovinky
Velkou pozornost věnoval Pietro
stravování. Doporučoval jíst na cestách dvakrát denně: střídmě ráno
a pořádně večer. Během samotné
jízdy se měli vyslanci osvěžit cukrovinkami či dobrým vínem. Při
cestě přes alpské průsmyky hrozily
omrzliny, proto lékař radil, aby při
prochladnutí cestující raději sesedli
z koně a šli pěšky do té doby, než
se znovu prohřejí. Po dosažení cíle
doporučoval Pietro dát si jako první
jídlo teplou polévku, nejlépe vývar.
Až úzkostný důraz kladl na kvalitu
vody. Tu měli sluhové vyslancům
vždy převařit a přecedit přes jemné
plátno.
Druhá část konzilia se dotýkala
životosprávy v místě, kde vyslanci
vykonávali své diplomatické úkoly
(nakonec to byla Trnava, Bratislava
a Vídeň). Protože šlo o jiné klimatické pásmo, dával Pietro důkladné
rady ohledně bydlení – v jakém poschodí mají spát, kam mají být ob-

rácená okna (nejlépe na východ),
při jakém počasí a v jaké denní
době je záhodno opouštět domov.
I v tomto případě se Pietro důkladně věnuje jídelníčku, byť na rozdíl
od vlastní cesty nehostinnými
krajinami, kde bylo jídlo mnohdy
velmi skromné, nastával opačný
problém. Na královském dvoře,
a to zejména na dvoře Zikmunda
Lucemburského, střídala jedna
opulentní hostina druhou, a pokud
chtěl diplomat uspět, musel se
všech těchto banketů a recepcí
aktivně účastnit.
V žádném případě vyslanci neměli
chodit nikdy spát dříve než dvě hodiny po posledním jídle. To je doporučení, které je platné i po staletích,
stejně jako následující rada: Pokud
ti chybějí lékaři, měj tyto tři věci:
veselou mysl, přiměřený odpočinek
a odpovídající stravu.

Mor? Uteč rychle a co nejdál
Třetí část konzilia se dotýkala
ochrany před morem, který již
téměř jedno století jako strašidlo
obcházel Evropu. Pietro nesouhlasil
s aktuálními prognózami astrologů,
že se blíží další morová rána, v každém případě nabádal své klienty,
že když se budou pravidelně mýt
a dodržovat životosprávu, nákaza
jim nehrozí. Pokud by se přesto mor
objevil, což vzhledem k velké mobilitě lidí na královském dvoře nikdy
nešlo vyloučit, nedoporučoval řídit
se tradiční poučkou: „Uteč rychle,
uteč co nejdál a vrať se co nejpoz-

ději, to jsou tři hlavní léky na mor.“
To by bylo v případě oficiálních
vyslanců diplomatické faux pas.
Pod většinu cestovních rad Pietra
Tomasia benátským vyslancům
by se mohla podepsat i moderní
medicína. Ať už jde o konkrétní životosprávu či farmakologické složení
léků, téměř vše odpovídá dnešním
poznatkům. Oba vyslanci se také
ve zdraví vrátili a mohli ve městě na laguně referovat o svých
úspěšných jednáních, která vedla
k uzavření aliance mezi Benátkami
a Zikmundem Lucemburským.
Robert Novotný

Strašákem všech cestovatelů
byl mor (na vyobrazení umírající
manželský pár). Cestovatelská
příručka nicméně uváděla, že při
dodržování hygieny a životosprávy
nákaza nehrozí.
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Zábava

Křížovka
Na jednom z obrazů série The Silver Arrows Project, o kterých jste si mohli přečíst v tomto
magazínu, je zachycen požár Mercedesu v depu tratě. Dramatický okamžik se odehrál
v roce 1938. Vůz tehdy řídil slavný německý závodník, jehož jméno se dozvíte z tajenky.
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Kia Optima SW 2.0i

Atmosférická vzpomínka
Atmosféricky plněný dvoulitr býval standardem střední třídy. Dnes už jej můžete mít
pouze ve vozech Mazda 6, Toyota Avensis a Kia Optima.

Limity CO2 jsou prý příliš přísné
a „normální“ motory už stavět
nejde. Ale ono to jde. Kia Optima
je totiž k dispozici se zážehovým
čtyřválcem 2,0 l s nepřímým vstřikováním, atmosférickým plněním
a proměnným časováním ventilů,
jenž plní i poslední verzi normy EU6.
Tento agregát jsme podrobně vyzkoušeli v kombi Optima SW s prostřední výbavou a zajímalo nás, jak
se v rozmanitých provozních podmínkách proti všem těm „foukaným
malorážkám“ osvědčí.
Aktuální generace typu Kia Optima byla původně k dispozici jen
jako sedan s motorem 1.7 CRDi.
To se však změnilo, když přibyla
karosářská verze kombi (SW), výkonný přeplňovaný motor 2.0T/180
kW a mimořádně zdařilý plug-in
hybrid PHEV. Do nabídky se tehdy
nenápadně vloudil také zmíněný
čtyřválec, s nímž lze pořídit Optimu SW ve výbavě Business Line
od 649 980 Kč. Zkoušená střední výbava Executive Line je o 100 000 Kč
dražší než základ, ale zahrnuje vše
myslitelné od adaptivních hlavních
světlometů LED a elektricky ovláda-

né výklopné zádi přes bezklíčkové
zamykání a startování, multimediální systém se sedmipalcovým
dotykovým displejem, navigací
a přístupem na internet, tempomat
a polokožené čalounění až po vyhřívání všech sedadel a volantu, parkovací senzory v obou náraznících
či sadu bezpečnostních asistentů
včetně aktivního vedení v jízdním
pruhu.
I přes délku takřka 4,9 m je v tomto
provedení Optima SW nečekaně
hbitá. Překvapilo nás citlivé řízení
s mimořádnou lehkostí při změnách
směru jízdy a stáčení se do zatáček.
Optima 2.0i/120 kW disponuje
solidním výkonem a točivým momentem, jen je třeba jí v případě
potřeby razantní akcelerace řádně
„šlápnout za krk“. K tomu skvěle
napomáhá šestistupňová manuální
převodovka s přesným řazením
a velmi nezvykle krátkými a těsně
sesazenými stupni. Před předjížděním stačí rázně podřadit a vůz
vyrazí vpřed. Vždy přesně víte, co
se stane, protože nemusíte čekat
na náběh turbíny. Držet rychlost
kolem 200 km/h nebylo pro vůz

žádným problémem.
Mezi další přednosti motoru
patří minimální výkyvy spotřeby
paliva. Zatímco s přeplňovaným
přímovstřikovým zážehovým motorem objemu kolem 1,5 l lze ve voze
střední třídy při razantní jízdě jezdit
i za 20 l/100 km, „naše“ Optima SW
si ani v extrémních situacích nevzala více než 13. Během čtyř týdnů
jsme najeli takřka 7300 km v rozmanitých podmínkách. Přebírali
jsme ji s nájezdem necelých 1000 km
a spotřeba paliva se záběhem postupně klesala z 9,5 na konečných
8,6 l/100 km. Ve městě jsme zpravidla jezdili do 10 l/100 km a na okreskách kolem 7,5 l/100 km.
Příplatek za diesel 1,7 l by se vám
v nákladech na palivo vrátil po ujetí
zhruba 100 000 km, nicméně kultivovanost běhu, výrazně jednodušší
konstrukce a řada dalších vlastností
stále hovoří ve prospěch motoru
2.0i. Každopádně jde bezpochyby
o vůz s moderním podvozkem,
prostorným a variabilním interiérem
a znamenitou výbavou včetně
všestranné konektivity s digitálním
světem.
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Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

tomík a luky
už Se ZaSe Smějí

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.

Láskyplný domov pro každé dítě
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