
10 fíglů, jak snížit
náklady na vozový park
Monitoring vozového parku Carnet vám pomůže zvýšit 
produktivitu a snížit spotřebu paliva, což povede ke zvýšení 
výnosů a poskytování lepších služeb zákazníkům.



10 fíglů, jak snížit náklady
na vozový park
Monitoring vozového parku Carnet vám pomůže zvýšit 
produktivitu a snížit spotřebu paliva, což povede ke 
zvýšení výnosů a lepšímu zákaznickému servisu.

Každodenní provozní náklady vozového parku se rychle 
sčítají.

Některé náklady spojené s vozovým parkem mohou zů‐
stat bez povšimnutí – nemůžete sledovat to, co nevidíte.

Nedostatečná rozpoznatelnost nákladů na správu vozo‐
vého parku může mít negativní dopad na vaše finance.

Existuje několik oblastí, kde se mohou náklady na vozový 
park nevědomky zvyšovat:

◦ Nesprávné počítání mezd nebo přeplatky za přesčasy

◦ Neoprávněné používání vozidla

◦ Spotřeba paliva

◦ Nedostatečné sledování termínů servisních prohlídek
vozidel a STK

www.carnet.cz | +420 266 108 108



1Zjistěte, jak správněvypočítat mzdy

Pokud vaše časové rozvrhy nejsou přesné – i v případě 
minimálních rozdílů – jednoduše rozdáváte peníze, které 
můžete investovat zpět do firmy. Řidiči, kteří zaokrouhlují 
své hodiny “pravidelně”, vás mohou stát extra náklady.

Vaše příjmy jsou v zásadě spojeny s čestností vašich ři‐
dičů a jakékoli malé odchylky mohou znamenat negativní 
finanční dopad.

Bez přesného a spolehlivého řešení pro sledování 
vozového parku může být celá výplatní páska v rukou 
vašich zaměstnanců. Nestojí za to vystavit své podnikání 
finančnímu riziku.

Řešení správy vozového parku Carnet monitoruje a vyka‐
zuje všechny pracovní hodiny a cesty, což vám umožní 
eliminovat manuální vstupy do časových rozvrhů. Klíčové 
údaje pomáhají zvýšit každodenní produktivitu řidičů. 

Příklad z praxe

Váš řidič začne pracovat pozdě v úterý ráno. Ve stře‐
du odpoledne skončí o něco dříve, než by měl. Když 
však odešle svůj týdenní časový výkaz, napíše si 
běžné časy začátku i konce pro oba dny. Nevykázal 
tedy skutečně odpracovanou dobu. Zákazníkům fak‐
turujete pouze za vaše odpracované hodiny – a to 
stejné by mělo platit i pro zaměstnance.

Pokud zaznamenáváte pracovní dobu řidičů skrz 
manuální časové rozvrhy, jak víte, že hodiny, které 
uvádějí, jsou přesné?
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2Předejděte neoprávněnémuužívání vozidla

Víte, zda vaši řidiči používají firemní vozidla i k zařizování 
osobních záležitostí? To může znamenat jejich větší 
opotřebení, stejně jako navýšení vašeho účtu za spotřebo‐
vané palivo. Kolik firemního paliva se používá na sou‐
kromé cesty?

Pokud má řidič vaše firemní i své vlastní vozidlo zaparko‐
vané vedle sebe, může pro něj být až příliš snadné vybrat 
si to služební místo vlastního. Pro vás, jako manažera vo‐
zového parku nebo vlastníka firmy, může palivo předsta‐
vovat obrovské a neustále rostoucí náklady, které je ob‐
tížné kontrolovat nebo předvídat.

S řešením pro monitoring vozového parku Carnet máte 
přehled, zda řidič používá  služební vozidlo po práci či
o víkendu. Nemusíte tak hradit palivo, které zaměstnanec
užívá pro soukromé účely.

Příklad z praxe

Služební vozidlo parkuje zaměstnanec u svého do‐
mova. Kdykoli si po pracovní době či o víkendu potře‐
buje zařídit osobní záležitosti, je snazší sáhnout po  
voze služebním, než soukromém.
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3Monitorujte spotřebupaliva

I když je nejjednodušším způsobem zneužití platba v 
hotovosti, tak ani při úhradě palivovou kartou nelze zcela 
zamezit tomu, aby si řidič například nenatankoval do 
kanystru pro vlastní potřebu. 

Spojením palivové karty v kombinaci s monitoringem vo‐
zidel Carnet můžete eliminovat podobné situace. Zjistíte, 
zda množství čerpaného paliva překročilo velikost nádrže 
přiřazeného vozidla. Dozvíte se dokonce i to, zda služební 
vozidlo bylo v době, kdy byla použita palivová karta, u 
čerpací stanice.

Palivové karty jsou pohodlným a snadným způsobem, jak 
spravovat výdaje za pohonné hmoty a jiné zboží spojené 
s provozem vozidel, včetně jejich mytí... 

Příklad z praxe

Řidič natankuje u čerpací stanice palivo do svého
vozu. Otevře peněženku, aby zaplatil, ale vytáhne  
firemní palivovou kartu.

www.carnet.cz | +420 266 108 108

3



4Zbavte řidiče nevhodnýchnávyků při řízení

Další nevhodné návyky řidičů, jakými jsou prudké brzdění, 
agresivní rozjíždění a ostré zatáčení – neznamenají  
pouze plýtvání palivem. Mohou zvýšit i riziko nehody a 
opotřebení vozu.

To vše vás může stát peníze, čas i dobré jméno 
společnosti. Víte, jak dobře si řidiči vedou na silnici za 
volantem?

Díky funkci jízdní styly budete mít přehled o tom, jak se 
řidiči za volantem chovají.

Příklad z praxe

Vaše firemní vozidlo je zaparkováno u chodníku.
Během hodinové polední přestávky v něm řidič sedí,
má puštěnou klimatizaci a obědvá při běžícím mo‐
toru za hlasitého poslechu rádia. Vaše vozidlo zby‐
tečně plýtvá palivem a znečišťuje ovzduší.

Víte také, že nadměrná doba běhu motoru na 
neutrál, vysoká rychlost, prudké zrychlení a brzdění 
mohou přispět k plýtvání značného množství 
paliva?
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5Nezapomeňte na údržbuvozidel

Když nemáte přehled o tom, kdy mají být vozy přistaveny 
k servisu, lze některé důležité parametry údržby snadno 
přehlédnout. To může vést ke zbytečným nákladům, 
kterým lze předejít.

Pokud však máte správně nastavené řešení pro 
monitoring vozidel Carnet, nemusí být sledování plánu 
údržby a jeho požadavků u vašeho vozového parku 
časově náročné a potenciálně nákladné.

Správné řešení nabízí výhodu pravidelných připomenutí 
servisů a údržby (na základě času, počtu najetých kilome‐
trů), které vám ušetří čas a peníze. Nastavení lze provést i 
na konkrétního řidiče.

Tip k zamyšlení

Znáte termíny údržby vašich vozidel? Pokud ne,
může vás to stát víc, než si myslíte.

Čím více se o svou flotilu staráte, tím méně vás
v budoucnu bude stát.
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6Omezte manuálníprocesy, které vás stojí
čas a peníze

Stejně tak manuální systémy postrádají skutečnou kontro‐
lu. Představte si, že byste pomocí jednoduchého upo‐
zornění zjistili, zda bylo služební vozidlo používáno po 
pracovní době nebo kteří řidiči vyplýtvali nejvíce paliva. 
Přechodem na automatizovaný systém se zbavíte ma‐
nuálních procesů. 20. Budete tak mít více času na to, co 
je důležité – správu a rozvoj vaší firmy.

Tip k zamyšlení

Přemýšlejte o tom, kolik času navíc byste měli, kdy‐
byste nemuseli ručně kontrolovat pracovní docházku
nebo zadávat hodiny do mzdového systému. Ma‐
nuální procesy mohou být neefektivní, frustrující
a chybovější. I malá chyba ve výpočtu hodin řidiče
může vést ke zbytečnému přeplatku.

Máte časově náročné manuální procesy, které lze
v každodenním procesu automatizovat?
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7Vytvořte optimální trasypro vyšší efektivitu

Pokud jede řidič z bodu A do budu B, požadujte, aby vždy 
zvolil optimální trasu. Zaměstnancům ušetříte čas, vám 
peníze a zvládnete uspokojit více zákazníků.

Díky monitoringu vozového parku Carnet vidíte, kam řidiči 
cestují a kolik paliva při tom spotřebují.

Chcete zjistit, zda je váš vozový park využíván s 
maximální efektivitou? Spolehlivé řešení pro monitoring 
vozidel Car‐net vám přinese obrovskou hodnotu.

Pomůže určit optimální trasu, při které se spotřebuje nej‐
nižší množství paliva a zároveň ušetří čas. Vy následně 
naučíte řidiče používat pouze tuto trasu.

Rovněž budete moci svým zákazníkům poskytnout přes‐
nější informace o době příjezdu a dodací lhůtě konkrétní 
zásilky.

Tip k zamyšlení

Využívají řidiči nejkratší trasu mezi zákazníky, aby
minimalizovali spotřebu paliva?
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8Klaďte důraz na správnýzačátek a konec
pracovního výkonu

Stává se, že zaměstnanci zapomínají zaznamenat své 
pracovní výkony bezprostředně po jejich ukončení a 
evidenci tak tvoří zpětně. Ta pak může být vzhledem k 
časovému odstupu nepřesná nebo neúplná.

Při fakturaci zákazníkům se spoléháte na časové údaje 
vykázané zaměstnanci. Ty mohou být zaokrouhleny dolů, 
dokonce v nich mohou chybět hodiny, které zákazníkům 
nebyly naúčtovány.

S pomocí monitoringu vozidel Carnet ověříte čas začátku 
a konce každé pracovní cesty vašich techniků nebo si jed‐
noduše automaticky vygenerujete přehled všech jízd jako 
podklad pro následnou fakturaci.

To vám pomůže fakturovat zákazníkům pouze hodiny, po 
které technici byli na pracovišti. Tato data o poloze GPS 
jsou užitečná také v případech, kdy zákazník nesouh‐lasí 
s fakturovanými hodinami.

Tip k zamyšlení

Účtujete zákazníkům správně hodiny, které strávil
váš technik realizací jejich zakázek? Dostali jste se
do problémů, protože nemáte přesný čas zahájení
a dokončení každé úlohy?
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9Rozhodněte, kolik časuchcete investovat

Kolik času trávíte vy nebo váš tým pravidelnou tvorbou 
stejných přehledů, grafů či tabulek?

Je důležité zefektivnit a zjednodušit každodenní činnosti, 
protože vás často stojí více času, než je potřeba.

Monitoring vozidel Carnet vám kromě získání mnohem 
bližších informací o vozovém parku pomůže efektivněji 
zvládat s ním spojené administrativní úkony.

Představte si, jak výhodné by bylo mít podrobné přehledy 
o celém vozovém parku se všemi dostupnými údaji přímo 
v e-mailu, na který je systém automaticky zasílá ve vámi 
požadovaný den a čas.

Tip k zamyšlení

Čas jsou peníze. Pokud ušetříte čas, ušetříte peníze.
Bez ohledu na vaši pozici ve společnosti, váš čas je 
vzácný.

Méně času vynaloženého na administrativní úkoly
umožní věnovat více času profitabilním činnostem,
což v důsledku přinese vyšší finanční efekt.
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10Ušetřete čas díky snadné
práci s knihou jízd

Místo manuálního a zdlouhavého vypisování knihy jízd, se 
řidiči mohou věnovat své primární činnosti. Automaticky 
vygenerovanou knihu jízd Carnet mohou jen vytisknout 
nebo uzavřít a odeslat k dalšímu zpracování svému 
nadřízenému. Tímto  ušetří spoustu času a zbytečné 
administrace. 

Obdobně snadno mohou zaměstnanci předložit i 
vyúčtování pracovní cesty, které lze jednoduše vytvořit na 
základě vygenerované knihy jízd, včetně případného, 
přesně zaznamenaného času přejezdu státních hranic. 
Díky tomu Carnet spočítá i přesné náhrady za zahraniční 
služební cesty v domovské měně navštíveného státu. 

Tip k zamyšlení

Každá firma je podle zákona povinna vést knihu jízd.
Také má vaše účetní problém knihu jízd dostat od 
svých zaměstnanců? Někteří ji dodávají pra‐videlně 
pozdě a po urgencích.
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Hlídejte náklady, snižte spotřebu paliva,
ušetřete čas a peníze
Služba monitoringu vozového parku Carnet nabízí širokou škálu funkcí,
které se přizpůsobí vašim cílům a plánům. Konkrétně pomůže:

◦ Zvýšit výnosy a produktivitu

◦ Zlepšit fakturaci a zákaznický servis

◦ Snížit náklady na administrativu automatizací procesů

◦ Odstranit nepřesné, manuální záznamy a obchodní procesy

◦ Snížit nákladné opotřebení vozidla

◦ Zlepšit chování řidičů na cestách i k vozu

◦ Zvýšit využívání optimalizovaných tras

◦ Sledovat využití firemních vozidel

◦ Zajistit přesný výpočet mezd a přesčasových hodin

◦ Zjednodušit výpočet náhrad za služební cesty

Získejte lepší přehled o svém
vozovém parku
Získejte zdarma online demo ještě dnes!
Více informací na:
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