
Informační bulletin 2022
ÚSPĚCH V OBLASTI 

GPS MONITORINGU 

ZÁVISÍ NA ÚSPĚCHU 

NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ



1

Každá silná společnost si svoji pozici buduje dlouhá léta. Není 
to jen o využití vhodné situace, poznání podnikatelské příleži-
tosti nebo o vysokém vstupním kapitálu. U silné společnosti 
jde hlavně o přesně stanovené a odvážné cíle, vytrvalost a sta-
bilní hodnoty, kvalitní služby a v neposlední řadě o tým, který 
tvoří ti nejlepší lidé z oboru. Obchodní tým, který má na staros-
ti zákazníky na území Česka, tvoří k dnešnímu dni 5 obchod-
ních zástupců. Strategicky rozmístěný tým mezi centrálou  
v Praze a pobočkou v Brně pokrývá jednotlivé kraje ČR. Často 
cestujeme za zákazníky desítky až stovky kilometrů, nicméně 
bez ohledu na vzdálenost jsou naši obchodníci vždy připraveni 
pomoci a navrhnout nejvhodnější řešení pro daného zákazní-
ka. GPS monitoring vozidel totiž není jen o jednorázové službě. 
Našim zákazníkům přinášíme vyšší přidanou hodnotu. Jsou 
jí všechny ušetřené náklady (ať už finanční, personální nebo 
administrativní), které díky kvalitnímu řízení lidí a vozidel firmy 
ušetří a které mohou dále investovat do rozvoje.

Svědomitá práce českého týmu a kvalita nabízených služeb 
se odrážely v roce 2021 na získání nových strategických zá-
kazníků. Mezi firmami najdeme podniky z různých odvětví  
a se specifickými požadavky. Jsme hrdí, že můžeme nabíd-
nout i individuální řešení, která jsou šitá na míru zákazníkům 
a překonávat nové výzvy. Počet monitorovaných vozidel, která 

využívají naše zařízení meziročně vzrostl o 30 %. V následují-
cím roce odhadujeme nárůst ve stejné hladině a naším cílem 
je získat další strategické společnosti.

Na rok 2022 je vize opravdu smělá a cíle ještě odvážnější. 
Víme, že trh za posledních několik měsíců prošel transforma-
cí, přinesl mnoho příležitostí a mnoho krizových situací. Pro 
mnohé společnosti nemusí být hospodářská situace příznivá, 
a právě proto je důležité klást důraz na kvalitní řízení. Řízení 
procesů, zdrojů a samozřejmě nákladů. Zde přichází na řadu 
monitoring vozidel a jeho hlavní funkce. Kontinuální optima-
lizování firemních nákladů nebo jednodušeji řečeno – šetření, 
je právě tou výhodou, kterou naši zákazníci získávají. Velkou 
novinkou je doplnění našich služeb o nástroj pro efektivnější 
nákup PHM – tankovací karty. Jsme rádi, že vám můžeme na-
bídnout výhody (akční ceny, úspora na tankování, jednodušší 
administrativa) a zároveň i kvalitu, kterou deklarují zkušenosti 
partnerské společnosti DKV.

Věříme, že letos bude dalším významným obdobím fungování 
Commanderu na českém trhu.

Jan Komárek,
obchodní vedoucí pobočky Brno

Svou pozici na českém trhu hájíme a dále 
budujeme. Cíle jsou odvážné a vize smělé

„Commander překročil hranice Slovenska již 
před lety. Na území České republiky působíme 
osmnáctý rok a po roce 2020, který se nesl ve 
znamení expanze, jsme se i v roce 2021 posunuli 
opět vpřed.“ 

11 000+
GPS jednotky

nainstalované v roce 2021

6×
pobočka

(Slovensko a Česká republika)

50 000+
monitorovaná

vozidla

400+
individuální

řešení

100
špičkoví

zaměstnanci

24/7
nepřetržitá
dostupnost
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Dnes už můžeme s jistotou povědět, že 
slova jako prodej a prezentace se u nás 
definitivně změnili na pojmy, které ve 
velmi větší míře vystihují naši práci, a to 
poradenství a pochopení potřeb. Zákla-
dem této změny je akceptace dnešních 
rychle se měnící doby, kde je čas, který 
mohou lidé věnovat své práci a novým 
úkonům, stále více limitovaný. Proto se 
zaměřujeme hlavně na to, jakou přida-
nou hodnotu vám naše řešení přinese  
a jak vám ulehčí práci.

Naši vyškolení obchodníci zanalyzují 
stav klienta a následně mohou poradit, 
čím by náš systém mohl být prospěšný. 
Umí vám poradit v oblasti monitorování, 
zabezpečení, administrativy, správy vo-

zového parku, vždy se snaží najít způ-
sob, jak snížit zákazníkovi náklady nebo 
zlepšit chování řidiče na cestách. 

Dnes naše hardwarové řešení umožňu-
jí sběr mnohých důležitých informací  
o vozidlech, různé druhy zabezpečení 
proti krádeži, ale nad tím vším stojí náš 
software, který nabízí neskutečné množ-
ství funkcí, mnohokrát i šitých na míru.

Téměř každý náš zákazník si objednává 
řešení po osobní schůzce s našim ob-
chodníkem. Ten zákazníkovi odprezen-
tuje systém a také návrh řešení aktuál-
ního stavu. 

Po objednaní řešení naše služba nekon-
čí. Po každém uzavření obchodu je nový 
klient osobně zaškolený obchodníkem, 
dostane možnost pravidelného doškole-
ní na online školeních, která jsou jednou 
měsíčně, a to vždy na určité aktuální 
téma. Náš obchodní tým má dnes více 
jak 35 členů působících na Slovensku  
i v České republice.

Vladimír Dudon, 
obchodní ředitel

Z roku na rok potvrzují obě oddělení svůj 
význam pro managment a rozvoj celé 
naší firmy. Tak jako roste a vyvíjí se spo-
lečnost Commander, rostou i požadavky 

na rozsah práce a podporu ze strany 
těchto oddělení. 

Commander čekají během tohoto, ale 
také i v následujících letech, mnohé 
výzvy v podobě velkých i zahraničních 
projektů, jejichž úspěch bude v nemalé 
míře záviset na připravenosti pracovní-
ků i těchto oddělení.Právě na progres ve 
zmíněných oblastech se bylo potřebné  
v minulém roce zaměřit. Pro všechny 
plánované projekty potřebuje společ-
nost mimo jiné kvalitní a vzdělanou pra-
covní sílu, jejíž úroveň ovlivňuje nejen 

samotnou kvalitu zákaznického servi-
su. Firemní vzdělávání nikdy nebylo pro 
společnost Commander jen věcí benefi-
tu, ale nevyhnutelností, která je potřeb-
ná pro splnění strategických cílů firmy.

A my uděláme vše proto, abychom se 
vám i v dalších letech mohli nadále 
pochlubit těmito stabilními „tahouny“ 
Commanderu.

Katarína Dudičová,
výkonná řiditelka

Jak z obchodního oddělení udělat
důležitou konkurenční výhodu?

Odpověď na tuto otázku se u nás formovala dlouhý čas, během kterého jsme se věnovali důslednému školení 
našich obchodníků, analýze zručností, a hlavně zpětné vazbě zákazníků.

„A zde přichází změna 
obchodního myšlení 
a přístupu.“ 

Za našim růstem stojí kvalitní lidé

Oddělení logistiky a Hotline 
jsou nesmírně důležité oddělení 
naší společnosti, protože se 
dostávají do přímého kontaktu 
se zákazníky a společnost 
zastupují. Jejich odbornost 
a přístup musí proto být na 
vysoké úrovni.
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Nový systém – 
GPS monitoring 
na platformě
nové generace

Náročný rok 2021 nám přinesl
mnohé výzvy, v rámci IT
oddělení bylo tou největší
pokračování ve vývoji nového
systému. Je to dlouhodobý
a náročný cíl, ale i přesto 
se nám jej daří naplňovat.

Rozhodli jsme se postavit nový systém 
na nové platformě, s uživatelsky přívěti-
vějším prostředím, moderními designo-
vými prvky, které patří k 21. století. Nový 
systém je robustní v jeho jádře, aby byl 
schopný naplnit požadavky co nejširší-
ho spektra klientů. Právě jádro systému 
je to nejdůležitější a jeho výstavba nám 
zabrala nejvíce času. Museli jsme však 
tuto změnu podstoupit, protože právě 
na současném systému, který naši kli-
enti využívají, se ukazuje, co je to důle-
žité, hlavně při enormním nárůstu vozi-
del. Určitě jste postřehli, že v roce 2021 
jsme měli několik výpadků systému. 
Hlavním důvodem bylo přetížení kapa-
city serverů, na kterých se stahují data,  
a systém nestíhal přijímat nové infor-
mace z monitorovacích jednotek. Jasně 
jsme si uvědomili, jak je důležité připra-
vit nový systém tak, aby byl škálovatel-
ný a neměl problém přijmout ve vteřině  
statisíce údajů.

Toto zásadní rozhodnutí ovlivnilo posun 
spuštění systému pro klienty, ale o to 
příjemnější bude práce s novým systé-
mem. Další zásadní úlohou byla stabi-

lizace současného systému, u kterého 
jsme se dostali na limit s kapacitou zálo-
hování. Rozhodli jsme se spustit migraci 
databáze do nového externího prostředí 
AZURE (Microsoft cloud), kde si v přípa-
dě potřeby můžeme úložiště zvětšovat  
a upravovat rychlost zapisování a uklá-
dání dat.

Jsme rádi, že po tolika útrapách jsme ko-
nečně spustili pilotní fázi nového systé-
mu v rámci skupiny Deutsche Telekom. 
Systém se kvalitně testuje v reálných 
podmínkách na prvních cca 1 500 vo-
zidlech, sbíráme poznatky, odlaďujeme  
a postupně ho připravujeme na plný pro-
voz pro všechny naše zákazníky. V první 
fázi jsme se rozhodli, že v rámci akvizice 
skupiny přesuneme do nového systému 

cca 12 tisíc vozidel z českého T-mobile, 
a tento krok bude startem prodeje nové-
ho systému na českém trhu. Pokud se 
ptáte, proč začínáme právě na českém 
trhu, odpověď je jednoduchá. Naší sna-
hou je stát se i na tomto trhu jedničkou 
v monitorovaní vozidel, a proto jsme 
se rozhodli, že nový systém bude tím 
správným začátkem. Samozřejmě, i na 
Slovensku očekáváme postupný náběh 
spolu s přípravou migrace současných 
klientů. Před námi je ještě dlouhá cesta 
plná intenzivní práce, ale je to náš záva-
zek, který chceme naplnit.

Andrej Kozelka,  
produktový manažer

„Největší prioritou 
při výstavbě systému 
je mít silné, kvalitní 
jádro, na které se 
budou bez problémů 
přidávat nástavbové 
funkcionality.“ 
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Určitě jste za poslední rok mnozí zaznamenali změnu v naší firemní komunikaci – externí 
i interní. Úpravy firemní vizuální identity, ke kterým jsme přistoupili, jsou spojené se 
zjednodušením loga a jasným nadefinováním všech komunikačních prvků (logo 
Commander, merkantilní tiskoviny, reklamní předměty, digitální aplikace,  
aplikace ve firemních promo tiskovinách, polep aut a další). 

Cílem všech uvedených změn bylo vytvoření jednotného celku, 
který i vám, našim klientům, ulehčí snazší identifikaci značky 
Commander. Vytvoření jednotných pravidel předchází problé-
mům s deformací našeho loga nebo používání různých barev 
a vizuálů ve spojení se značkou Commander. Vypracovali jsme 
grafický design manuál, který jasně definuje všechny komu-
nikační prvky a pomáhá nám (interně) i našim dodavatelům  
a partnerům. Věříme, že i touto vizuální změnou se posouváme 
dále k našim cílům a vizím. 

Malé změny, které znamenají velké vize

Nový rok 2022 jsme v Commanderu otevřeli společně s uvede-
ním nové služby, kterou jsou tankovací karty. Našim klientům 
přinášíme nástroj, který jim v době neustále rostoucích cen 
PHM výrazně pomůže šetřit náklady spojené s tankováním vo-
zidel a zjednoduší administrativní úkony.

Do portfolia GPS služeb a monitoringu vozidel přibyla služba, 
která staví na síle a etablované pozici partnerské společnosti. 
DKV se už desetiletí věnuje poskytování služeb v oblasti fleet 
managmentu, a proto byla pro Commander jasnou volbou. 
DKV nabízí bezkonkurenční množství smluvních stanic, na 
kterých mohou řidiči tankovat, využívat akční ceny a užívat si 
jednoduchost při platbě. Síť čerpacích stanic tvoří více jako 
63 000 míst po celé Evropě (z toho 1 400 v ČR a 470 v SR). Do 
seznamu smluvních stanic patří velké společnosti jako MOL, 
OMV, Shell nebo Slovnaft, ale i čerpací stanice menšího cha-
rakteru, například Benzinol, GAS či Lukoil.

Hlavní výhodou tankovacích karet jsou pravidelně vyhlašova-
né nové atraktivní ceny PHM. Zákazníci mají přístup k informa-
cím o akčních cenách a je jim garantovaná výhodnější cena 
oproti stojanovým cenám. Snižování nákladů na PHM je tak 
díky tankovacím kartám ještě jednodušší!
 

Vladimír Dudon, 
obchodní ředitel

Přinášíme novinku! Čerpání pohonných hmot 
je nyní výhodnější!
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Z důvodu rostoucího počtu spoluprá-
ce se zákazníky zabývajícími se sprá-
vou a údržbou silničních komunikací, 
připravili jsme pro ně propojení na 
informační systém správy a údržby 
cest ORIS. Je to specializovaný pro-
gram, do kterého správcem komuni-
kací přecházejí důležité informace  
z našeho systému. Zákazník dostává 
informace nejen o čase trvání jízdy  
a zobrazení pohybu vozidla na mapě, 
ale denní záznam obsahuje i přesný 
nájezd v km, rozdělený na příslušné 
čísla cest v daném regionu. K tomu 
má uživatel k dispozici i záznam  
o použití přídavných zařízení, tedy 
kolik km na dané komunikaci vozidlo 
údržby posypalo solí, kolik solankou, 

jak dlouho a v kterém úseku cesty 
používal pracovník radlici na odhr-
nování cesty apod. Dispečer nemusí 
pracovat přímo v našem systému, 
který v tomto případě především sbí-
rá a posílá data dále, ale může praco-
vat se standartním denním výkazem 
o práci vozidla údržby. Velkou výho-
dou je hlavně to, že už není potřeba 
jednotlivé data doplňovat ručně, a to 
díky jejich automatizovanému toku  
v rámci propojení systémů Comman-
der a ORIS.
 

Jakub Tobiáš, 
obchodní vedoucí pobočky Košice

Není to jen 
o bagetách 

„Firma Commander nám 
navrhla a zrealizovala 
informační systém, díky 
kterému máme přehled o 
tom, kdo, kdy, odkud a kam 
cestoval. Na základě těchto 
informací umíme identifikovat 
skutečné dopravní náklady 
na každého zaměstnance, 
který využívá firemní dopravu. 
Navíc, díky zobrazování polohy 
a času nástupu jednotlivých 
zaměstnanců do vozidla 
(přihlášení přes RFID čip) 
umíme následně optimalizovat 
dopravní trasy našich aut, a tak 
i zároveň optimalizovat náklady 
na osobní dopravu.“  Stanislav 
Vrabec – manažer logistiky  
Fekollini, s. r. o.  

Úspěšná společnost a charakteristický 
produkt vyžadují i individuální přístup 
a nestandartní řešení. Jedním z našich 
zákazníků je společnost Fekollini, s. r. o., 
která produkuje známe bagety Pierre 
Baguette. I přes zahraniční název jde 
o slovenskou společnost, která denně 
upeče a distribuuje více jak 200 000 pro-
duktů a zaměstnává téměř 750 lidí. Náš 
systém pomáhá společnosti s vyúčto-
váním nákladů na rozvoz zaměstnanců 
v kombinaci s identifikací pasažérů po-
mocí RFID čipů a tzv. waypointů (vzdále-
nostní pásma). 

Novinky v individuálním
přístupu – řešení na míru 

Naší nepřetržitou snahou je zjednodušení práce klientů při 
používaní služeb Commander. Důležitou součástí našeho rozvoje 
je individuální přístup a nekonečné možnosti při vytváření custom 
řešení, která umožňují integraci i s jinými systémy.

5
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Finanční okénko 
předchozích let a náš  
výhled na rok 2022

Rok 2021 byl z obchodního hlediska společnosti rekordní, což 
se do značné míry projevilo i na finančních výsledcích. Dosa-
žené tržby na úrovni 6,4 milionu EUR o 14 % překonaly do té 
doby rekordní tržby z roku 2020. Růst tržeb jsme zaknihovali 
díky rekordním prodejům monitorovacích jednotek (více než 
11 tisíc kusů) a nárůstu opakovaných měsíčních poplatků. Zvý-
šené investice do lidského kapitálu v rámci klíčových oddělení 
spojených s růstem společnosti měly za následek mírný 6% 
pokles hrubého provozní zisku (EBITDA), který tak dosáhl úrov-
ně 1,6 milionu. EUR.

Vize pro rok 2022 je velmi slibná, protože počítá s prodejem 
monitorovacích jednotek, opět přesahujícím hranici 11 000 
kusů, a s tím souvisejícím nárůstem pravidelných tržeb za 
měsíční monitoring. Spokojenost zákazníků nás naplňuje op-
timismem a těšíme se z dalších výzev, které budeme společně 
zvládat.

Martin Lukáč, 
finanční ředitel 

Sestavy s daty pro každého 
Důležitost přehledných výstupů s důležitými daty pro naše klienty si plně uvědomujeme, a proto se snažíme 
neustále se zdokonalovat v jejich poskytovaní různým typům společností a pracovních pozicí.

Nejčastěji poskytujeme sestavy výstupů pro:

1. Stavební a dopravní společnosti
 Měření reálného času práce řidičů a jejich sumář za zvole-

né období je nejpoužívanější sestavou. V případě potřeby 
jednoduchým kliknutím zkontrolujete motohodiny pracov-
ního stroje, a tím i hodinový výkon zaměstnance. Velkoto-
nážní vozidla nemají stanovenou spotřebu, a proto našim 
klientům nabízíme řešení CAN bus sběrnice dat, která umí 
určit náklady na jednotlivé cesty, kdy náš systém přepočítá 
spotřebu za zvolenou jízdu v l/km. Systém dokáže přesně 
ukázat počet rozvozů na zvolené místo za určitý čas. V pří-
padě stání (např. při přečerpávaní betonu) máme údaje o 
čase zapnutého a vypnutého motoru. Dokážeme přesně 
určit čas práce s přídavným zařízením, jako je hydraulická 
ruka či pumpa na beton, za konkrétní období. Na zjištění 
času noční/víkendové jízdy slouží klientům sestava „noční 
práce“. 

2. Obchodní zástupce
 Přínosem pro firmu je hlavně přehled navštívených klientů 

obchodním zástupcem a filtrování podle poznámky k jízdě 
(např. název navštívené společnosti/klienta). Při soukro-
mých jízdách je systém dokáže rozlišit od pracovních cest 
a následně v sestavě „hromadné vyúčtovaní“ určuje přesné 
rozdělení nákladů.

3. Logistické společnosti
 Měsíční vyúčtování PHM zpřehledňuje spotřebu vozidel 

spolu s bilancí normované a reálné spotřeby. V kombinaci s 
jízdním stylem řidiče má klient jasný přehled o telemetric-
kém využití vozidla. Samozřejmostí je i generovaní sestavy 
„cestovní náhrady“.

Marius Gavrila, 
obchodní vedoucí pobočky Zvolen
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Commander byl součástí
unikátního nebeského divadla 

Spolupráce s Garáž.TV běží
na vysoké otáčky!

Přinášet zákazníkům kvalitní služby, 
rozšiřovat portfolio o špičkové produkty, 
dostupní i pro běžné uživatele prostřed-
nictvím internetového obchodu, a uka-
zovat jejich fungování v praxi. I takový 
je náš cíl, a proto jsme oslovili ke spo-
lupráci jednu z nejoblíbenějších sloven-
ských internetových televizí na YouTube. 
Garáž.TV a hlavní tvář všech motoristic-
kých videí Rasťo Chvála si sebrali na 
paškál naše produkty a služby.

Během roku testoval tým garážistů mno-
ho vozidel, byl součástí Rally Košice  
a absolvoval nepřeberné množství po-
rovnávacích jízd. Aby byli testy úspěšné 
a dali se zpětně zhodnotit, využívali ga-

rážisti ve vozidlech různé monitorovací  
jednotky z portfolia Commander. Zají-
mavým parametrem, který kluci sledo-
vali, bylo určitě posouzení tzv. Eco skóre 
při jednotlivých jízdách. Ekonomičnost 
každé absolvované jízdy umí překvapit.

„V roce 2022 nás čeká 
s Garáž.TV ještě bližší  
spolupráce– další 
zajímavé cesty,
testování a moto výzvy.
Je se na co těšit!“

ČR centrála Praha
Nuselská 318/116, Michle, 140 00 Praha

Pobočka Brno
Podolí 474, 664 03 Podolí u Brna

SK centrála Bratislava 
Žitná 23, 831 06 Bratislava

Pobočka Košice
Popradská 56/D, 040 11 Košice

Pobočka Žilina
Závodská 24, 010 01 Žilina

Pobočka Zvolen
J. Kozáčeka 5, 960 01 Zvolen

Nonstop linka: +420 270 000 999
www.commander.cz

I v létě v roce 2021 se konala oblíbená 
přehlídka letadel a vzdušné techniky. 
Událost vyrážející dech přitáhla na le-
tiště do Kuchyne stovky návštěvníků 
a nadšenců. Aby akce proběhla bez 
problémů, potřeboval organizační tým 
nástroj, který by mu poskytl dokonalý 
přehled o dění před i během přehlídky. 
Proto oslovili nás a Commander se stal 
jedním z partnerů SIAF 2021.. 

Monitorovací GPS jednotky Comman-
deru zaznamenávali polohu a pohyb 
vozidel organizátorů v čase příprav  
i v průběhu události. Díky datům o po-
loze a aktivitě vozidel proběhla udá-

lost bez problémů v organizaci vozidel 
a komfort návštěvníků byl zaručený. 
Máme radost, že jsme mohli být součás-
tí takové výjimečné akce, a věříme, že  
i v příštím ročníku Mezinárodních letec-
kých dní SIAF budeme nápomocní při 
bezproblémové organizaci akce.


