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PŘEDSTAVENÍ SKUPINY EMIL FREY INTERNATIONAL V ČR



EMIL FREY GROUP INTERNATIONAL

• Založena p. Walterem Frey ve Švýcarsku
• Tradiční rodinná firma s historií od roku 1924 zaměřená na prodej vozidel v Evropě
• Aktuálně největší prodejce osobních vozidel v Evropě

v ČR:

• Importér všech značek koncernu PSA do ČR
• Dovozce originálních dílů všech značek koncernu PSA
• Tvůrce prodejní a marketingové strategie jednotlivých značek pro dealerské 
• Aktivní účastník trhu B2B vlastním oddělením Fleet

Emil Frey Group v ČR



Trh nových vozidel v ČR

Značky koncernu PSA v ČR tržní podíl celkem téměř 10%, segmentu LCV téměř 30%!

Emil Frey Group v ČR



AKTUÁLNÍ TRENDY V AUTOMOTIVE



Automobilky v Evropě jsou pod tlakem trendů:

• Emise a regulace

• Elektrifikace 

• Nové formy mobility

Automotive prochází nejzásadnější a nejrychlejší proměnou od dob spuštění masové výroby modelem Ford T

BLÍZKÁ BUDOUCNOST = AUTA JIŽ NEBUDOU JAKO NYNÍ A MĚNÍ SE VLASTNÍ MOBILITA LIDÍ I ZBOŽÍ

Aktuální trendy v automotive



EMISE A REGULACE



2015 stěžejní milník v přístupu k redukci emisí na světě tzv. „Pařížská dohoda“:

• Cílené snížení produkce CO2 do roku 2030 -55%
• Zaměření na všechny obory produkující CO2, tj. ideálně veškeré průmyslové a obchodní aktivity
• EU definuje automobilkám jejich vlastní emisní cíle na rok 2030

Osobní a nákladní doprava v EU se pohybuje na úrovni cca 13 % produkce CO2, jen osobní vozy cca 8 %

Emise a regulace



Emisní cíle automobilek jako velká výzva pro celý autoprůmysl:

122,4 g CO2 stav v roce 2019

95 g CO2 průměrný cíl pro automobilky na konci roku 2020, tj. -22,4 %

Emise a regulace



Průběžný stav automobilek a jejich plnění cílů CO2 v roce 2020

Zdroj: organizace ICCT Europe, registrace za měsíce leden až srpen 2020

PSA průběžně jako jediný výrobce auto v EU plní cíl pro rok 2020

Nesplnění emisního cíle znamená penalizace 95 EUR x počet g CO2 nad cíl x celkové registrace výrobce.

Hodnoty CO2 jsou jasným zrcadlem úrovně dlouhodobého vývoje motorů a platforem.

Emise a regulace



Emisní cíle automobilek jako velká výzva pro celý autoprůmysl:

122,4 g CO2 stav v roce 2019
95g CO2 průměrný cíl pro automobilky na konci roku 2020, tj. -22,4%
37,5% další průměrní snížení CO2 mezi roky 2020 - 2030

Řešení automobilek:

• Větší efektivita stávajících modelů
• Alternativní pohony
• Redukce nabídky
• Implementace elektrifikovaných vozidel
• Tzv. „emisní pool“

OSOBNÍ I UŽITKOVÉ AUTOMOBILY BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ JEN VÝRAZNĚ DRAŽŠÍ

Emise a regulace



ELEKTRIFIKACE VOZIDEL



Elektrifikace vozidel je jedna z mála cest vedoucí ke snížení produkovaných CO2

Cíl EU je bezemisní doprava do roku 2050

Elektrifikované a elektrické vozy neprodukují lokální emise, ale klíčový je zdroj energie.

Elektrifikace vozidel



Nejčastější typy elektrifikovaných pohonů:

❖ Minimální vliv na autonomii dojezdu (micro hybrid, mild hybrid, …)
➢ Elektrifikace slouží primárně ke snížení spotřeby

❖ „Střední vliv autonomie dojezdu“ s nutností externího dobíjení (plug-in hybridní vozy)
➢ Elektrický pohon dostačuje na nájezdy ve vyšších jednotkách desítek km

❖ Čistě elektrická autonomie = čistě elektrické vozy
➢ Elektrický pohon jako jediný zdroj pohybu

Elektrifikace vozidel



Současná logika koncernu PSA, tj. značek Peugeot, Citroën, OPEL, DS 

❖ ČISTĚ ELEKTRICKÉ VOZY Malé městské vozy 208 / 2008 / DS3 / Corsa

❖ PLUG-IN HYBRID Střední velikost a SUV 508 / 3008 / DS7 / C5 Aircross

❖ LCV celá modelové řad Kompletní nabídka značek Peugeot, Citroën a OPEL

Proč?

Z principu pohybu je ideální místem provozu pro elektrické vozy město a jeho aglomerace, nikoli dálnice.

Elektrifikace vozidel



Vliv elektromobility na Facility a Fleet Management:

Co bude potřeba zohlednit?

• Lokální restrikce v pohybu konvenčními auty (emisní zóny, preference parkování, atp.)

• Vládní podpory elektrifikovaných aut („zelené dotace“ např. ve Francii, Německu, …)

• Menší vliv HR politiky (auto přestává být benefit)

• Srovnávání cenové hladiny konvenčních a elektrifikovaných vozidel, tj. zdražování většiny aut

• Potřeba mít kde nabíjet (zaměstnanci doma vs v práci)

Cílem nebude nejnižší splátka OL, ale optimalizace provozu v dané místě a čase při nejlepším využití omezených zdrojů

Elektrifikace vozidel



NOVÉ FORMY MOBILITY



CO JSME SE ZATÍM DOZVĚDĚLI?

EMISE = ZDRAŽENÍ AUT / FLEETU
ELEKTROMOBILITA = ZDRAŽENÍ AUT / FLEETU

Co s tím? Kde hledat úspory?

Stávající běžná praxe:

• Implementovat tankovací karty
• Aplikovat GPS a optimalizovat služební vs. soukromé km
• Snížit splátky operativního leasingu (úpravy délky trvání, nájezdů, …)
• Odložit pořízení nových vozidel do majetku
• Lépe strukturovat fleet a v rámci možností a HR politiky uzpůsobit počet aut

Budoucnost je ale jiná …

NOVÉ FORMY MOBILITY



… BUDOUCNOST ÚSPOR V ŘÍZENÍ FLEETU:

❖ Kde se naše auta pohybují?

❖ Kdy jsou naše auta aktivní?

❖ Máme správná auta vůči jejich použití, mohou být více univerzální? 

❖ Je možné v rámci svého fleetu vozy více sdílet a zvýšit využití?

❖ Budeme budovat vlastní dobíjecí infrastrukturu?

❖ Je možné kombinovat s jinými druhy mobility?

❖ Kdo z našich zaměstnanců reálně auto potřebuje?

NOVÉ FORMY MOBILITY



Fleet Management budoucnosti by měla být INTEGROVANÁ FORMA MOBILITY ZAHRNUJÍCÍ:

• Vlastní fleet jako jádro (jen pro zajištění vlastního obchodního modelu)

• Zdroje zajištění při výkyvech dle zakázek (krátkodobé a střednědobé pronájmy)

• Rychlý a levný pohyb po centrech měst (sdílené prostředky typu kolo, skútr, koloběžka)

• MHD

• Taxi nebo jiné platformy mobility (car sharing)

FLEET MANAGEMENT -> „MOBILITY MANAGEMENT“

NOVÉ FORMY MOBILITY



„MOBILITY MANAGEMENT“ bude hledat co nejefektivnější cestu zboží nebo kolegy z bodu „A“ do „B“

TCM jako nový klíčový pojem (TOTAL COST OF MOBILITY) hledající ideální poměr mezi náklady a časem na mobilitu

NOVÉ FORMY MOBILITY



PSA je pionýrem v zajištění variabilní mobility prostřednictvím služby „FREE2MOVE“ a naší inspirací pro ČR

NOVÉ FORMY MOBILITY



ZÁVĚR 



Co tedy přinášejí nové trendy ve „Fleetech“ do Facility a Fleet Managementu?

❖ Emise CO2 jako nový parametr výběru značek a vozidel

❖ Elektromobilita jako výzva i příležitost

❖ Změna vnímání správy firemní flotily na hledání optimální mobility lidí a zboží

❖ Nová ekonomická měřítka jako TCM

… jste připraveni? My za značky koncernu PSA zcela určitě ano! 

ZÁVĚR




