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Co jsou FLEET AWARDS?
Fleet Awards jsou celostátní anketou zaměřenou na oblast fleetového managementu. Každoročně jsou na jejich 
podporu a propagaci pořádány specializované akce, odborná setkání a také jsou uzavírána mediální partnerství s 
cílem rozšiřovat informovanost a povědomí o Fleet Awards.

Program ankety Fleet Awards je rozprostřen do období od března do října, jeho vyvrcholením je slavnostní 
galavečer s vyhlášením výsledků.

Nedílnou součás� Fleet Awards je anketa Firemní auto roku, jejímž cílem je vybrat v každé z vyhlášených kategorií a 
speciálních trophy vítěze z řad nominovaných automobilů.

Nominace do FLEET AWARDS
Nominace produktů a služeb, stejně jako osobnos� do ankety Fleet Awards je otevřena všem subjektům. Pro 
nominaci slouží elektronický formulář na stránkách www.fleetawards.cz.

Nominace do ankety Firemní auto roku přísluší pouze oficiálnímu zastoupení dané značky pro Českou republiku. 
Nominace probíhá formou standardizovaného nominačního formuláře, který obdrží v případě zájmu nominující od 
pořadatele ankety.



www.fleetawards.cz                   www.firemniautoroku.cz

HODNOCENÍ
Výsledky ankety Fleet Awards 2020 vzejdou z hlasování dvou porot.

V rámci hodnocení produktů a služeb je vytvářena každoročně dese�členná porota z řad 
nezávislých, či ve vztahu k aktuálně nominovaným produktům neutrálních odborníků na oblast 
správy vozového parku.

Pro hodnocení v anketě Firemní auto roku je každoročně vytvářena stočlenná manažerská 
porota složená ze zástupců provozovatelů vozových parků různých velikos�. V porotě 
každoročně působí nejen Fleet manažeři, ale také finanční ředitelé, ředitelé nákupu nebo 
přímo generální ředitelé mnoha významných společnos�.
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Součás� Fleet Awards je také internetové hlasování v anketě
Firemní auto roku. Hlasování je přístupné široké veřejnos� na
stránkách www.firemniautoroku.cz

Trofej pro vítěze Fleet Awards nese název „Fleetová múza“ 
a jedná se o skleněnou sošku, která je dílem sklárny Desná 
akciové společnos� Preciosa Ornela. Kromě toho, že soška 
symbolizuje nápaditost a dynamiku, což by měly být hlavní 
obecné atributy úspěšného dodavatele v oblas� vozových 
parků, volba dekora�vního skla z Desné měla i další 
důvody. Byla to tradice a vysoká umělecká hodnota 
výrobků sklárny z Jizerských hor a také fakt, že 
Fleetová múza patří do té čás� sor�mentu sklárny, 
která úzce souvisí s automobilismem. Jedná se o sošky, 
které byly ve 30. letech minulého stole� prodávány jako 
ozdoby chladičů tehdejších automobilů. Soška 
„Fleetové múzy“ je tedy důstojnou trofejí také 
pro zajímavou historii, která se k ní váže.

FLEETOVÁ MÚZA
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Vyhlášené kategorie FLEET AWARDS 2020

INOVACE
Ocenění pro inova�vní produkty napříč jednotlivými druhy služeb. Kdo měl odvahu uvést na trh něco, co zde ještě 
nebylo? Kdo vylepšil stávající druh produktu a posunul jej na novou úroveň?

BEZPEČNOST
Ocenění pro produkt nebo službu přispívající ke zvýšení provozní bezpečnos� firemních vozidel - ať již na 
so�warové, nebo hardwarové úrovni.

OUTSOURCING
Kategorie je určena pro nominaci služeb, které snímají z provozovatele vozového parku starost o firemní vozidla. 
Může se jednat jak o komplexní služby typu full service leasing, tak o produkty zaměřené na dílčí oblast fleet 
managementu.

EKOLOGIE
Ocenění pro produkt, službu nebo inicia�vu zaměřenou na kladný přínos k ochraně životního
prostředí v rámci provozu, či správy firemních vozidel.

Fleet manažer roku - DODAVATEL
Ocenění pro fleetového manažera působícího u dodavatele fleetů.

Fleet manažer roku - PROVOZOVATEL
Ocenění pro fleetového manažera působícího u provozovatele fleetu.
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Vyhlášené kategorie FIREMNÍ AUTO ROKU 2020

Technická specifikace Automobily spadající do
automobilových segmentů A (mini) a B (malé
automobily). V rámci těchto segmentů se může
jednat o libovolné typy minimálně dvoumístných 
a maximálně pě�místných automobilů.

STANDARD
Fleetová specifikace Jedná se o automobily
tvořící základ firemních vozových parků, určené
pro nejnižší řídicí a kontrolní pozice, THP
pracovníky a podobně. Tyto vozy jsou primárně 
služebního, v menší míře benefitního charakteru.

Technická specifikace Automobily spadající
typicky do automobilového segmentu C
(nižší střední třída). Může se jednat o vozy s
karoserií sedan, kombi, hatchback/li�back nebo
ludospace maximálně pě�místých automobilů.

BENEFIT
Fleetová specifikace Jedná se o firemní vozy
určené pro nižší až střední management firem,
obchodní a regionální zástupce, THP pracovníky
a podobně. Tyto vozy jsou ve větší míře
benefitního charakteru.

Technická specifikace Automobily spadající
typicky do automobilového segmentu D (střední
třída). Může se jednat o libovolné typy karoserie
pě�místných až osmimístných vozů.

BENEFIT PLUS
Fleetová specifikace Jedná se o firemní vozy
určené pro střední až vyšší management firem,
významné technické pracovníky a podobně. Tyto
vozy jsou převážně benefitního charakteru.

Technická specifikace Automobily spadající do
automobilových segmentů E a F (vyšší a luxusní
třída). Může se jednat o libovolné typy karoseriea
až sedmimístných vozů.

TOP
Fleetová specifikace Jedná se o automobily
určené pro nejvyšší management, majitele
společnos� a podobně. Tyto vozy jsou výhradně
benefitního a reprezenta�vního charakteru.

Technická specifikace Skříňové nebo 
kombinované (přeprava nákladu a osob) LUV, u 
kterých maximálně jedno standardní provedení 
van přesahuje objem nákladového prostoru 9,9 m. 

COMPACT VAN
Fleetová specifikace Užitkové automobily pro
menší náklad převážený typicky na krátké až
střední vzdálenos�.

Fleetová specifikace Užitkové automobily
pro střední až velký náklad a pro všechny
vzdálenos�.

FULLSIZE VAN
Technická specifikace Skříňové nebo 
kombinované (přeprava nákladu a osob) LUV, 
u kterých přesahuje objem standardního 
nákladového prostoru verze van alespoň ve dvou 
standardních provedeních hodnotu 9,9 m.
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TROPHY
Do vyhlášených zvláštních kategorií (Trophy) mohou být zařazeny automobily, které jsou nominovány 
do jedné ze standardních kategorií ankety Firemní auto roku a splňují zároveň definici dané zvláštní 
kategorie.

Ocenění pro elektrifikovaný automobil s možnos� dobíjení ze sítě.
Vybírají porotci z nominovaných vozů.

Ocenění pro vozidlo s hybridním pohonem s autonomním dobíjením.
Vybírají porotci z nominovaných vozů.

Ocenění pro automobily schopné provozu v lehkém až středním terénu.
Pohon všech kol není podmínkou. Vybírají porotci z nominovaných vozů.

Ocenění pro terénní automobil s pohonem všech kol schopný i nasazení v 
náročném terénu. Vybírají porotci z nominovaných vozů.

PLUG-IN trophy

HYBRID trophy

CROSS trophy

TERRAIN trophy

Ocenění pro nový model uvedený na český trh od 1. 10. 2019 do 
30. 9. 2020. Vybírá redakce magazínu FLEET firemní automobily ze 
všech automobilů na trhu.

FLEETOVÁ NOVINKA ROKU

Internetové referentské auto roku
Vybírá veřejnost prostřednictvím on-line hlasování z automobilů nominovaných do kategorií
Standard a Benefit.

Internetové manažerské auto roku
Vybírá veřejnost prostřednictvím on-line hlasování z automobilů nominovaných do kategorií
Benefit plus a Top.

Internetové užitkové auto roku
Vybírá veřejnost prostřednictvím on-line hlasování z automobilů nominovaných do kategorií
Compact Van a Fullsize Van.

CENY VEŘEJNOSTI


