
 

Odpovědní lístek: Flotilové auto roku 2023 

 

1) Automobil:  BMW i4     Počet bodů: 9 

Stručné zdůvodnění volby: Překvapivě jsem nenalezl vhodnějšího kandidáta na 

první místo, který by BMW v něčem předčil. Jakkoliv nejde o mainstreamové 

vozidlo, je to ale vozidlo, které může oslovit prakticky každého manažera. Jízda 

s tímto vozem je neskutečně zábavná, jeho reálný dojezd zcela nadstandardní, 

velikost zavazadelníku s ohledem na jeho pohon nadprůměrná a design velmi 

atraktivní. Pokud se dnes tedy chce moderní manažer profilovat jako zeleně 

smýšlející a nechce si zároveň nic ubírat ze svého komfortu, těžko by hledal 

lepší volbu. 

 

2) Automobil: OPEL Astra     Počet bodů: 6 

Stručné zdůvodnění volby: Opel i po převzetí Peugeotem pokračuje v trendu 

vylepšování svých nových modelů a nová Astra je toho příkladem. Auto má 

velmi zdařilý moderní design, který asi pro nikoho nebude jakkoliv rušivý, při 

tom je ale dostatečně nápaditý a v rámci nejzastoupenější fleetové kategorie tak 

bude jistě zajímavou volbou. Při současné ofenzivě dotykových displejů je skoro 

zázrak, že některé funkce mají své předvolby, což je určitě velmi dobře. Vliv 

Peugeotu už ale nelze zapřít a nejviditelněji to dopadlo na „divnopáčku“ 

ovládání řazení. To je ale bohužel trend dnešní doby, takže hezký designových 

měničů rychlostí se už asi nedočkáme. Při správném nacenění a motivačních 

fleetových podmínkách by se mohl tento model dočkat zajímavých prodejů. 

 

3) Automobil: KIA NIRO      Počet bodů: 5 

Stručné zdůvodnění volby: Podle mě neprávem nedoceněný model, který v novém 

designu udělal velký krok dopředu a zároveň zůstává velmi praktickým 

vozidlem. Již předchozí model byl podle mě jedním z nejlepších čistě 

elektrických vozidel na trhu vůbec a nástupce ukazuje ještě další vylepšení. U 



 

tohoto modelu je z fleetového pohledu velmi zajímavá produktová struktura, 

resp. můžeme zde najít zastoupení každého typu motorizace, vč. čistého 

elektromobilu, což je v dnešní době, kdy je třeba volit nejen dle cenových a 

velikostních preferencí, velmi zajímavá přidaná hodnota. 
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Podpis: J. Jandečka 

JAK HLASOVAT 

V rámci tohoto formuláře vyberte tři automobily, o kterých si myslíte, že jsou pro 

vozové parky nejvhodnější. Vybírat můžete ze všech nominovaných vozidel. 
 

Pro tři vybrané automobily máte k dispozici celkem 20 bodů, které rozdělte tak, abyste 

žádnému automobilu nepřidělili stejný počet bodů. Celkový součet všech bodů u těchto tří 

nominovaných vozů musí být roven dvaceti.  

Ke každému automobilu je nutné uvést stručné zdůvodnění volby. Uveďte tedy, proč jste 

volili právě zmiňovaná auta. Jaká mají pozitiva, případně negativa. Bez vyplněného 

zdůvodnění volby je hlasovací lístek neplatný! 


