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aktual ity

Co přinese novela zákona 
o pohonných hmotách?

Zákon č. 234/2013 Sb. – nove-
la zákona o  PHM s  účinností 
od 1.10.2013, je komplexní zá-
konná úprava, která má pre-
ventivní charakter a  reaguje 
na  specifické rysy na  trhu po-
honných hmot. Tento zákon 
vyvolává rozporuplné reakce 
mezi odbornou i  laickou ve-
řejností. Pokusme se shrnout 
možné dopady nejen na distri-
butory pohonných hmot, ale 
i na celý trh s pohonnými hmo-
tami, od  českých rafinérií přes 
čerpací stanice až po  koncové 
zákazníky. 

Tato novela ukládá distributo-
rům povinnost zaregistrovat 
se před zahájením své činnosti 
u  Celního úřadu a  složit kauci 
ve  výši dvacet milionů korun. 
Nově také musí distributor 
splňovat kvalifikační předpo-
klady, jako je vzdělání a praxe, 
a také bezúhonnost a bezdluž-
nost. Tato novela rovněž určuje 
sankce za  nákup od  neregist-
rovaného distributora a rovněž 
za  prodej bez registrace, a  to 
do výše až dvaceti milionů ko-
run. 

Výše kauce byla předmětem 
mnoha odborných diskuzí 
na  různých úrovních. Odpůr-
ci kauce, pod hlavičkou Svazu 
čerpacích stanic, vedené pa-

nem Indráčkem, hlasitě pro-
testují s odůvodněním, že tato 
výše kauce povede k  likvidaci 
malých distributorů. Naopak 
zastánci kauce tvrdí, že její 
výše je proporcionálně stano-
vena k  možné výši daňových 
úniků (přibližný odhad je pět 
až osm miliard korun ročně, 
někteří odborníci však mluví až 
o  20 miliardách). Na  konečné 
výši kauce se shodli zástupci 
všech dotčených státních orgá-
nů (MPO, MF, GFŘ, GŘC) a byla 
projednávána na půdě Senátu 
a Poslanecké sněmovny. 

Když se podíváme na  možné 
přínosy, rizika a dopady fungo-
vání nového zákona, můžeme 
je shrnout následovně:

¶ Narovnání konkurenčního 
tržního prostředí ve  velkoob-
chodě s pohonnými hmotami

¶ Redukce podvodných 
struktur v  distribuci pohon-
ných hmot

¶ Omezení daňových úniků

¶ Zlepšení ekonomiky pro 
české rafinerie (daňové pod-
vody se realizovaly u  zboží 
z dovozu)

¶ Narovnání cenově defor-

movaného trhu s  pohonnými 
hmotami na  čerpacích stani-
cích

¶ Rizikem je možné zhoršení 
ekonomických podmínek „ma-
lých“ distributorů.

Odpůrci zákona také často ar-
gumentují tím, že po  začát-
ku fungování zákona se zvýší 
ceny na  čerpacích stanicích. 
Mají pravdu jen částečně, zvýší 
se ceny u  těch čerpacích sta-
nic, které prodávaly podezřele 
levně a to často i pod reálnými 
nákupními cenami. 
Dalším často deklarovaným ri-
zikem je i  nárůst „pančování“ 
pohonných hmot. Ano, riziko 
tu je, ale díky zvýšenému poč- 
tu kontrol za strany ČOI a Celní 
správy se dá i toto riziko mini-
malizovat.
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aktual ity

Finanční správa pořádá kontroly 
na benzinových pumpách,  
270 tisíc litrů pohonných látek 
zabaveno v akci Pavučina 

Akce Pavučina, probíhající 
v  posledních dvou měsících 
na území České republiky pod 
taktovkou Finanční správy 
České republiky ve  spolupráci 
s  Celní správou České repub-
liky a  Finančně-analytickým 

útvarem ministerstva financí, 
měla za  úkol jediné – zaměřit 
se na podezřelé obchodní sub-
jekty, které by mohly partici-
povat na  organizaci daňových 
úniků na čerpacích stanicích či 
profitovat z jejich výnosů. 

Kontroloři odhalili škody za té-
měř tři čtvrtě miliardy korun, 
zabaveno bylo 270 tisíc litrů 
pohonných látek a další maje-
tek za  více než 74 miliony ko-
run. Nikdo z  obviněných ne-
skončil ve vazbě.

zdroj: http://zpravy.idnes.cz/akce-pavucina-odhalila-danove-uniky-cerpacich-stanic-za-750-mili-
onu-p9p-/krimi.aspx?c=A131118_082044_krimi_cen
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sledujte

Zaznamenali jste pokles tržeb 
oproti předchozím rokům? 
Ptáte se, proč mají některé 
vaše čerpací stanice větší ob-
rat, než jiné, byť se nachází 
ve  městech se stejným poč- 
tem obyvatel? Přemýšlíte 
o otevření nové pumpy a hle-
dáte nejlepší lokaci? 

Sledování socioekonomických  
změn ve  vašem regionu se 
může zdát jako podružná 
a  zbytečná práce, ale ve  sku-

tečnosti Vám průzkumy mohou 
zodpovědět řadu otázek. Sle-
dování těchto ukazatelů Vám 
může v  lecčems poradit, stačí 
jim dobře porozumět a vyvodit 
z nich ty správné závěry. 
Poslední výzkum společnos-
ti INCOMA GfK prokázal, že 
suma, kterou má průměrný 
Čech tento rok k  dispozici, je 
o necelou polovinu menší, než 
ta, kterou má k  dispozici prů-
měrný obyvatel Evropy. To se 
samozřejmě odráží na  nákup-

ních zvyklostech a  všeobecně 
na  přístupu obyvatel České 
republiky k  utrácení peněz. 
Česká republika se v současné 
době nachází na 24. místě (cel-
kový počet sledovaných zemí 
je 42) a i když jsme na tom stále 
o  něco lépe než Polsko či Ma-
ďarsko, je to pozice opravdu 
neslavná.
Předběhlo nás dokonce i  Slo-
vensko, které bylo vždy o krok 
za Českou republikou. Naši zá-
padní sousedé, Rakousko a Ně-

Kupní síla českých 
zákazníků klesá  
– je čas se zamyslet! 

INDEX KUPNÍ SÍLY
na obyvatele / okresy ČR / (ČR =100)

% 85,00 % 100,00

% 90,00 % 110,00

% 93,00 % 120,00

% 96,00 % 132,00
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Jako zákazníci jsme čím dál 
náročnější a  vybíravější, jako 
prodejci musíme být vždy kre-
ativnější, kvalitnější, sympatič-
tější a flexibilnější než ti ostatní 
– proto je třeba stále držet krok 
s  potřebami potenciálních zá-
kazníků a  jejich životním sty-
lem, pokud se chceme „udržet 
u koryta“. 
Dnes je zcela běžné, že si zá-
kazník dojde do obchodu, aby 
si produkt prohlédl, a  pak si 
doma další požadované infor-
mace vyhledá. Ve většině přípa-
dů se do obchodu zpět nevrátí, 
i přesto, že ceny na internetu se 
od  těch v  kamenném obcho-
dě většinou ani neliší. Ve světě 
prodeje PHM to však takto roz-
hodně nefunguje. 
Možností, jak využít pro své 
potřeby high tech v  oblas-
ti marketingu je nepřeberné 
množství. Ovšem není to jen 
zákazník, který z těchto služeb 
těží, ale také samotný prodej-
ce, který tak získává velmi cen-
né informace o chování zákaz-
níků. 
Pokud máte u své čerpací sta-
nice shop, můžete díky zaříze-

ní detekujícímu zákazníkovo 
zařízení s WiFi přístupem velmi 
jednoduše zjistit, o  jaké zboží 
mají v daném období zákazní-
ci největší zájem a jak shopem 
nejobvykleji procházejí. Data 
získaná ze signálu mobilních 
zařízení umožňují získat ná-
hled na  vzorce chování růz-
ných zákazníků a  zkoumání 
jejich trendu. Následně budou 
prodejci mít možnost ještě 
více zkoumat cenné informace 

o  časových prodlevách, pohy-
bu, poměru nových a  stálých 
zákazníků a  míru efektivnosti 
marketingových kampaní, na-
příklad zvýšeným prodejem 
konkrétního zboží. Celkově se 
zde tedy naskytne nová mož-
nost, jak vylepšit zákaznické 
služby. 
Takže, co vy na  to? Přidáte se 
k pokroku nebo zůstanete věr-
ni tradičním cestám marketin-
gu? 

sledujte

Moderní technologie 
jako hlavní marketin-
gový nástroj podpory 
prodeje - budoucnost 
nebo zbytečnost?
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Nejdůležitější zdroje  
informací ovlivňující  
nákupní rozhodnutí,  
porovnání let  
2010 a 2011
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sledujte

CNG – začarovaný 
kruh rozetnut?

CNG – ano či ne? Zdá se, že 
diskuze na  toto téma jsou 
u  konce. V  čem byl problém? 
Investoři nechtěli stavět výdej-
ní místa na CNG, protože bylo 
málo vozidel, které by CNG 
pohánělo. Na druhé straně zá-
kazníci nechtěli kupovat vozid- 
la na  zemní plyn, protože pro 
ně bylo málo výdejních míst. 
Dodavatelé plynu však v  po-
slední době začali postupně 
investovat do  výdejních míst, 
a  to především u  značkových 
čerpacích stanic, takže se situ-
ace pomalu ale jistě mění. Díky 
legislativě se zvyšuje počet 
zájemců o  vozidla s  pohonem 
na  CNG, příkladem je Česká 
pošta, která postupně obmě-
ňuje vozový park na  vozidla 
s  pohonem na  zemní plyn. 
Současně výrobci automobi-
lů zvýšili počet modelů, které 
běžně nabízejí. 
Jaká je tedy nyní situace v Čes-
ké republice a  v  Evropě obec-
ně? V  celé Evropě je regist-
rováno 1,85 miliónu vozidel 
na CNG, v ČR je to něco kolem 

6 300 vozů a byť jsme na tom 
v  porovnání se západní Ev-
ropou nejhůře (podíl vozidel 
na  zemní plyn 0,11%), trend 
meziročního nárůstu je u  nás 
nejvyšší (47%). Tím výrazně 
roste spotřeba CNG, z  1  900 
tun v roce 2004 na 10 700 tun 
v roce 2012. Dalo by se říci, že 
CNG je v  současnosti jediné 
motorové palivo, u kterého mů- 
žeme zaznamenat nárůst pro-

dejů (u  benzinů klesne mezi-
ročně prodej až o 8 %, u nafty 
pozorujeme stagnaci či mírný 
pokles prodeje).
Proč se v České republice pro-
sazovalo oproti Evropě CNG tak 
těžko? Důvodů bylo více, vý-
dejní místa na CNG byla z 90 % 
umístěna v areálech veřejnosti 
nepřístupných, komfort pro 
zákazníky byl téměř nulový, síť 
stanic byla řídká, ležela mimo 
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Zdroj: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1270&lng=CZ&ctr=203

mecko, jsou na tom o poznání 
lépe. To jistě mohou potvrdit 
vlastníci čerpacích stanic v po-
hraničí. Němečtí zákazníci na-
plní nejen celou nádrž, ale do-
vezou si i kanystr. Bez poplatku 
si totiž mohou dovézt až 20 lit-
rů, pokud je to stejný typ pali-
va, který natankovali do svého 
vozidla. 
Je možné, že jste v posledních 
letech zaznamenali patrný roz-
díl v  nákupním chování čes-
kých zákazníků a  není divu. 
Zatímco do roku 2011 se kupní 
síla obyvatel České republiky 
vždy mírně navyšovala, v  po-
sledních dvou letech lze po-
zorovat trend opačný. Pokud 
to pro obchodníka znamená 
co do výdělku pokles, mohl by 
se zamyslet nad snižováním 
finančních prostředků potřeb-
ných k  provozu, například zří-

zení bezobslužných čerpacích 
stanic, jejichž nespornou vý-
hodou je eliminace nákladů 
na provoz prodejny či na mzdu 
obsluhy. 
Pokud se omezíme na  rozdíly 
kupní síly pouze v  rámci Čes-
ké republiky, platí obecné pra-
vidlo bohatší západ a  chudší 
východ. Rozdíly už nemusí být 
tak markantní jako kdysi, ale 
pravdou zůstává, že mezi nej-
chudší okresy stále patří Brun-
tál, Svitavy, Karviná, Jeseník 
a Děčín. Pokud tedy přemýšlíte 
o otevření nové pobočky, uvě-
domte si, že průměrná domác-
nost v  Brandýse nad Labem 
má skoro dvakrát větší kupní 
sílu než ta v  Bruntále. Je jas-
né, v kterém z měst bude větší 
šance na tržbu, i když se jedná 
o sídla se stejným počtem oby-
vatel. V případě, že se rozhod-

nete rozšířit pole působnosti 
i do okresů s nižší kupní silou, 
je dobré popřemýšlet nad níz-
konákladovou alternativou, 
jakou jsou již zmíněné bezob-
služné pumpy. 
Na  druhé straně spektra mezi 
nejbohatšími okresy vede sa-
mozřejmě Praha, i  když i  zde 
v  posledních letech index kle-
sá. V žebříčku dále figurují tyto 
oblasti Středočeského kraje 
– Říčany, Brandýs, Čelákovice 
a Benešov. Vše má samozřejmě 
svá pro a  proti, bohužel platí 
rovnice bohatší město rovná se 
vyšší náklady, a to nejen na ži-
vot, ale i pro podnikatele. Vyšší 
kupní síla v těchto okresech se 
odrazí nejen na ceně pronajaté 
plochy, ale i obsluha bude oče-
kávat jiný plat než na  čerpací 
stanici v Karviné. 
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dobré t ipy

Víte, jací zákazníci navštěvují čerpací 
stanice a proč? 
Víte, co na čerpacích stanicích využívají  
a co hledají? 

Vzhledem k  současné eko-
nomické situaci a  vysokým 
cenám pohonných hmot se 
zostřuje i boj o zákazníka. Čer-
pací stanice hledají způsoby, 
jak svého zákazníka přilákat 
a udržet a často volí formu nej-
různějších slevových akcí, věr-
nostních programů, občerstve-
ní apod. 
Zásadní pro majitele čerpacích 
stanic je tedy znát své klíčové 
zákazníky a jejich potřeby a ná-
sledně určit, jaké jsou jejich sil-
né a slabé stránky. Zda je třeba 
zaměřit se na  čistotu sociální-
ho zařízení, kvalitu PHM, šíři 
nabídky doplňkových produk-
tů nebo jiné aspekty. 

Takový průměrný řidič navštíví 
nějakou čerpací stanici sedm- 
krát za  3 měsíce. S  největší 
pravděpodobností je to muž 

ve  věku 30-59 let a  zastaví 
u benzínky z  různých důvodů, 
ať už za  účelem čerpání PHM, 
nákupu občerstvení, zboží pro 
motoristy nebo kvůli jiným 
doplňkovým službám. Tento 
popis je sice pravdivý, ale nic-
neříkající. 

Jak tedy opravdu vypadá ten-
to průměrný řidič? Odpověď je 
zapeklitá. V tomto případě ne-
lze zobecňovat, proto agentu-
ra PPM Factum provedla soci-
ální výzkum, na  jehož základě 
identifikovala pět základních 
typů zákazníků čerpacích sta-
nic: 

 Řidiči nákladních aut a ka-
miónů. Ti využívají služeb čer-
pacích stanic opravdu hodně. 
A  to všech služeb – od  občer-
stvení, sociálního zařízení, tis-

kovin až po  samotný nákup 
pohonných hmot. 

 Další skupinou jsou pravi-
delní řidiči, ale ne řidiči z povo-
lání, kteří se o  své auto starají 
sami. Těm přijdou vhod tedy 
i další služby ČS jako jsou měře-
ní tlaku v pneumatikách, mycí 
linka, vysavač apod. Frekvence 
jejich návštěv je také nadprů-
měrná, tedy častější než 7 krát 
za 3 měsíce. 

 Třetí v  pořadí je skupina 
méně častých a  lépe situova-
ných řidičů. Jejich návštěvnost 
je už na úrovni průměru a vyu-
žívání nadstandardních služeb 
v  podprůměru. Na „čerpačku“ 
jezdí pro natankování pohon-
ných hmot a případně na toa-
letu. 

16%

31%

46%

7%

29%

15%

27%

22%
méně častí a dobře situovaní 
řidiči

řidiči nákladních aut a kamiónů

neřidiči a spolujezdci

pravidelně řídící a pečující  
o své auto

pouze tankující a málo řídící
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hlavní tahy a  navíc byly velmi 
omezené platební prostřed-
ky – povětšinou se dalo platit 
pouze CNG kartou. Dalším pro-
blémem byla značně omezená 
komunikace mezi rozhodují-
cími hráči na poli rozvoje CNG 
v  ČR – to se týkalo především 
výrobců a  dovozců automobi-
lů, státní správy, distributorů 
plynu a čerpacích stanic.
Dnes už se trh se zemním ply-
nem začíná postupně rozvíjet. 
Můžeme se již setkat s  výdej-
ními stojany na  CNG přímo 
na  ostrůvku, vedle běžných 

produktů. Platba je možná vše-
mi prostředky, od  bankovních 
karet přes hotovost až po kar-
ty fleetové. Dalším plusem pro 
CNG je dlouhodobě stabilní 
nízká cena. Provozovatelé čer-
pacích stanic si uvědomují, že 
s tímto druhem paliva v nabíd-
ce mohou získat nové zákazní-
ky. Je jasné, že zákazníci na níz-
kou cenu CNG (v  porovnání 
s  klasickými fosilními palivy) 
slyší. Především podnikatelé 
a  společnosti s  velkým vozo-
vým parkem osobních a  leh-
kých nákladních vozů. 

Usnesení vlády č. 1529 ze  
16. 12. 2008 schvaluje pro-
gram obměny vozového parku 
za  „ekologicky přátelská vozi-
dla“, s  cílem dosáhnout 25% 
podílu na  celkovém vozovém 
parku, využívaným orgány 
státní správy, a to do roku 2014. 
Rok 2014 je již za dveřmi a tak 
nám brzká budoucnost uká-
že, zda se tento záměr podaří 
naplnit. Každopádně rozvoji 
většího podílu prodeje CNG již 
nebrání ani technické problé-
my, legislativa, či nechuť všech 
zúčastněných stran.
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Bezobslužná čerpací stanice je technicky uzpůsobe-
ná pro provoz bez obsluhy 24 hodin denně. Postup 
tankování pohonných hmot je jednoduchý a intuitiv-
ní od provedení platby, čerpání až po tisk daňového 
dokladu. Integrovaný samoobslužný platební termi-
nál umožní provedení platby běžnými platebnímu 
kartami, kartami dalších vydavatelů a také v hoto-
vosti.
Kompaktní kontejnerové řešení zabezpečuje jedno-
duchou instalaci s minimálními stavebními nákla-
dy. Technické řešení minimalizuje mzdové náklady 
na obsluhu a garantuje bezpečný a pohodlný způsob 
prodeje pohonných hmot s minimálními provozními 
náklady.

víme, jak na to ...

 „Lidé, kteří pouze tankují 
a řídí málo“. Název je vystihují-
cí, protože tito lidé jezdí k čer-
pacím stanicím opravdu jen 
pro pohonné hmoty. Ostatní 
služby je nezajímají, takže je 
nevyužívají. 

 Především ženy (ale i  mu- 
ži), které jsou často neřidičky/
či a  vozí se autem pouze jako 
spolujezdci. Těch se tankování 
pohonných hmot netýká vů-

bec a  na  stanicích vyhledávají 
pouze sociální zařízení, občer-
stvení nebo tisk. 
Co se týče konkurence na trhu 
PHM, dá se tvrdit, že zde nepa-
nuje oddanost jedné značce. 
Pouze 1/3 zákazníků se rozho-
duje, kde načerpá benzín, po-
dle značky. Rozhodující je pro 
ně cena. Největší podíl na trhu 
samozřejmě ovládají značky, 
které mají vybudovanou nej-
rozsáhlejší síť – Benzina, OMV, 

Shell a  Agip, který je se svými 
16% poněkud v závěsu. 

Ale ani rozšířená síť není klíčem 
k  vysokým prodejům. EuroOil 
ovládá třetí nejrozsáhlejší síť 
v České republice a jeho poměr 
je „pouhých“ 14%. 
V  poměru k  počtu poboček si 
ale naopak dobře stojí řetězce 
LukOil a  Tank ONO, které obě 
ovládají shodně 11%.
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5) Čistota WC
Podle průzkumů zákaznické 
spokojenosti patří čistota zá-
chodů k  nejdůležitějším krité-
riím (po kvalitě a ceně pohon-
ných hmot, rychlé obsluze, 
příjemném a čistém prostředí) 
podle kterých si zákazník vybí-
rá čerpací stanici. I zde je proto 
v  zimním období nutné zvýšit 
četnost kontrol a úklidu. Proto 
doporučujeme provádět kon-
trolu čistoty záchodů podle 
stanoveného harmonogramu, 
který by měl být v zimním ob-

dobí odlišný od  letního obdo-
bí. Ten si provozovatel stanoví 
na základě zkušeností s provo-
zem a  množství zákazníků. Je 
vhodné mít na záchodech kon-
trolní list, kde se zaznamenává 
čas posledního úklidu. Tento 
list slouží pro kontrolu pracov-
níka pověřeného úklidem, pro 
zákazníka však nemá velký vý-
znam, ten totiž hodnotí skuteč-
ný aktuální stav záchodu.

13

dobré t ipy

Úklid a údržba 
na čerpacích stanicích 
v zimním období

Lokalita, kvalita a cena pohon-
ných hmot, rychlá obsluha, 
příjemné a čisté prostředí – to 
jsou nejdůležitější důvody pro 
volbu čerpací stanice. Tedy i sa-
motná čistota hraje význam-
nou roli v  rozhodování zákaz-
níků, a  proto by neměla být 
provozovateli podceňována. Je 
důležité dbát na čistotu na čer-
pací stanici a  pravidelně pro-
vádět úklid. Zvláště v  zimním 
období jsou kladeny na  úklid 
a údržbu vyšší požadavky.
Na co si dát pozor v zimě a jak 
s  úklidem na  čerpacích stani-
cích?

1) Úklid vozovky
V  zimním období musí být 
vozovka na  příjezdu uklizena 
od  sněhu lépe a  dříve než ko-
munikace, z které se na stanici 
přijíždí. Má to důležitý psycho-
logický efekt - řidič ze zasně-
žené vozovky podvědomě od-
bočí na uklizenou příjezdovou 
cestu – což Vám může zvýšit 
počet zákazníků a tím i prode-
je. Navíc je to také z  hlediska 
bezpečnosti nezbytné. 
Co se může stát? Každý rok se 
setkáváme s případy, kdy řidič 
na  neuklizené vozovce dostal 
smyk, či nedobrzdil a naboural 
do stojanů. Ty nejhorší případy 
končí tím, že řidič projede vý-
lohou až do prodejny. Proto je 

s úklidem sněhu nutné začít co 
nejdříve a nečekat až přestane 
sněžit – to už může být pozdě.

2) Čistota vozovky u stojanů
Dbát je třeba dát na  čistotu 
vozovky u stojanů. Zbytky sně-
hu a  prosolenou vodu, která 
odkapává z  tankujících vozi-
del, je nutné pravidelně od-
straňovat. Pro tankující řidiče 
není rozhodně příjemné, když 
musí během tankování stát 
ve vodě nebo rozbředlém sně-
hu. Nejenže zašpiní sám sebe, 
ale následně roznese nečisto-
ty i  po Vaší prodejně. Navíc si 
zákazník dobře rozmyslí, zda 
k Vám přijede i příště, když jin-
de se s  neuklizenou vozovkou 
nesetká.

3) Čistota stojanů a hadic 
I  na  čistotu výdejních stojanů, 
pistolí a hadic je třeba v zimním 
období také zaměřit zvýšenou 
pozornost. Zasněžené stoja-
ny a namrzlé pistole nepůsobí 
na  zákazníka dobře a  navíc se 
zanedbanou údržbou snižuje 
jejich životnost. 
Často opomíjená je také čisto-
ta hadic. Ta je důležitá zvláště 
když řidič tankuje do  nádrže 
na  druhé straně vozidla než 
je výdejní pistole. Nejen, že 
si může ušpinit vozidlo, ale 
i  oděv. Kontrolu čistoty stoja-

nů, hadic a  pistolí provádíme 
nejméně 2x denně, můžeme 
tím odhalit i  problém s  prask-
lou hadicí či netěsnou pistolí.

4) Prostor prodejny
Čistota podlahy v  prodejně 
bývá v zimním období velkým 
problémem. Lze to řešit přidá-
ním rohoží i  koberců, důležité 
však je pravidelně podlahu vy-
tírat. Samozřejmě je nezbytné, 
jak je psáno výše, mít uklizený 
i prostor u stojanů, aby se špína 
do prodejny neroznášela.
Čistota regálů a  pokladního 
prostoru musí být samozřej-
mostí. Je dobré si udělat plán 
úklidu regálů tak, aby mini-
málně jednou týdně bylo zboží 
vyndáno, otřen prach z  regálů 
i ze zboží. U pump s nepřetrži-
tým provozem je ideální tuto 
činnost provádět v  noci, kdy 
je menší frekvence zákazníků. 
U  čerpacích stanic s  denním 
provozem je vhodné využít 
na  úklid zavírací hodiny nebo 
vytipovat čas, kdy je na pumpě 
nejmenší provoz. Také je dů-
ležité nezapomínat na  mrazící 
boxy, led namražený na  stě-
nách snižuje mrazící výkon 
a  zvyšuje spotřebu energie 
a navíc může odradit od koupě 
zboží.
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kuje za  částku pohybující se 
mezi 600 – 1000 Kč. Tato čísla 
by bylo možné zvýšit věrnost-
ním programem, který výše 
uvedené údaje zohledňuje. 
Extra body za  určitý počet 
tankování v  měsíci či slevová 
poukázka za načerpání pohon-
ných hmot v hodnotě vyšší než 
1000 Kč zákazníka jistě potěší 
a vám může zvýšit tržby. Další 
pole působnosti, které se Vám 
otevírá, jsou zákazníci, kteří 
preferují pouze částečné dopl-
nění na místo plné nádrže (ta-
kových je přibližně polovina). 
Důvodem k takovému chování 
bývá určitá kontrola – vím, že 

nemám plně načerpáno, a  tak 
se ve  využívání automobilu 
omezuji, zatímco plná nádrž 
nabízí určitou volnost. Zákaz-
ník tak, možná podvědomě, 
najezdí více, než kdyby natan-
koval pouze částečně. Sleva 
1Kč/litr PHM při natankování 
plné nádrže může zákazníka 
motivovat a  vám může zvýšit 
obrat. 
Nabízí se otázka, jak velkou má 
zákazník možnost výběru při 
volbě čerpací stanice. V tomto 
ohledu představujeme v Evro- 
pě lepší průměr. Podle publika-
ce vydané Ministerstvem prů-
myslu a obchodu je Česká Re-

publika v počtu registrovaných 
veřejných čerpacích stanic na   
10 tis. obyvatel na  9. místě. 
Lépe jsou na  tom např. Řecko 
(které je na  1. místě), Dánsko 
či Belgie. Většina vašich zákaz-
níků je spokojena s  počtem 
a  rozmístěním čerpacích sta-
nic ve svém okolí. Viz tabulku, 
ze které vyplývá, že rozmístění 
čerpacích stanic je v České Re-
publice více méně rovnoměr-
né. Nejméně ČS na  obyvatele 
se nachází v Praze, nejvíce pak 
na Vysočině.

Kraj
Počet obyvatel

(k 11.9.2013)
Počet veřejných ČS. 

Počet obyvatel 

na jednu veřejnou ČS

Praha 1 246 176 218 5 716

Ústecký kraj 826 037 307 2 690

Karlovarský kraj 301 075 109 2 762

Plzeňský kraj 572 859 233 2 458

Jihočeský kraj 636 459 299 2 128

Vysočina 510 520 252 2 025

Jihomoravský kraj 1 168 975 370 3 159

Zlínský kraj 586 626 190 3 087

Moravskoslezský kraj 1 224 045 335 3 653

Olomoucký kraj 636 677 225 2 829

Pardubický kraj 515 805 204 2 528

Královehradecký kraj 552 099 223 2 475

Liberecký kraj 438 527 149 3 245

Středočeský kraj 1 297 044 535 2 424

Co je při výběru ČS 
pro zákazníka rozhodující?

1. cena

2. kvalita

3. příjemná obsluha

4. doplňkový prodej

5. jiné
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sledujte

Nákupní chování – aneb co je pro 
vašeho zákazníka důležité

Ptáte se, proč k  vaší čerpací 
stanici jezdí někteří zákazní-
ci jen sporadicky, další pravi-
delně a jiní u vás čerpají PHM 
jen proto, že projíždí kolem? 
Přemýšlíte, jak odhadnout 
a  hlavně jak zvýšit prodeje 
PHM? Podívejme se na to, kdo 
jsou dnešní typičtí zákazníci 
čerpacích stanic, jaké je jejich 
nákupní chování a  co je pro 
ně nejdůležitější.
Jaké je nákupní chování čes-
kého spotřebitele? Kdo jsou 
vaši zákazníci a  co je pro ně 
důležité? 

Podle poslední publikované 
statistiky ČSÚ je v  České Re-
publice více 7  350  000 regis-
trovaných motorových vozidel 
(na  Prahu jich připadá skoro 
1  000  000). Z  tohoto počtu je 
více než 4  500  000 osobních 
automobilů a  zbytek tvoří au-
tobusy, motocykly a přívěsy. 

Zákazníci v  číslech (mimo 
Prahu) 
Více než 40 % zákazníků využí-
vá automobil k dopravě do za-
městnání. Toto procento tedy 
tvoří lidé, kteří mají většinou 
přehled o  tom, kolik měsíčně 
projezdí a jsou vašimi pravidel-
nými zákazníky, co se týče frek- 
vence tankování i  sumy, které 
u  vás zaplatí. Rozdíl pak mů-
žeme vidět v  tom, kterým zá-
kazníkům zaměstnavatel cesty 
proplácí. Tito zákazníci pak pre-
ferují kvalitu PHM nad cenou, 
na rozdíl od těch, kteří si cesty 
hradí sami. Vzhledem ke stavu 
současného trhu práce v České 
republice jsou lidé ochotnější 
za  prací dojíždět déle a  urazit 
při cestě do zaměstnání i větší 
vzdálenosti, než tomu tak bylo 
v  minulosti. (Přiblížit nám to 
může fakt, že bezmála čtvrtina 
zákazníků uvedla, že měsíčně 
najezdí mezi pěti sty a  tisíci 

kilometry.) Polovina Čechů je 
dnes ochotná při té příležitosti 
překonat i více než stokilome-
trovou vzdálenost. Vyplývá to 
z  celkové nechuti tuzemských 
lidí stěhovat se za prací, k tomu 
by totiž přistoupilo jen nece-
lých 15 % našinců. Další ten-
dence, která v naší společnosti 
panuje, je stěhovat se s  rodi-
nou do satelitních vesniček. Ty 
většinou nejsou tak vzdálené 
od  měst, tito zákazníci proto 
měsíčně tolik nenajezdí – po-
dle průzkumu je nad 30 % ři-
dičů, kteří měsíčně nenajezdí 
více než dvě stě kilometrů. 
Přibližně stejné množství lidí 
(cca 39 %) uvádí, že využívá 
automobil k  mimopracovním 
aktivitám. Zde je značný pros- 
tor pro typickou českou vol-
nočasovou aktivitu a  tou je 
samozřejmě chataření a chalu-
paření. Dost se změnilo od dob 
minulých, kdy primárními pro-
středky dopravy na již zmíněné 
chaty a chalupy byly vlaky a lin-
kové autobusy. Cestou na cha-
tu chatař průměrně urazí mezi 
sedmdesáti a sty kilometry, což 
není zanedbatelná vzdálenost. 
Rizikem však v  tomto případě 
může být lacinější benzino-
vá pumpa, kterou má chatař 
po cestě. 
Nejvíce vašich zákazníků, asi 
36 %, u  vás tankuje průměrně 
dvakrát do  měsíce a  natan-
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Co je pro vašeho zákazníka 
důležité?

Pro drtivou většinu vašich zá-
kazníků je kritériem číslo jedna 
cena. Je to rozhodující faktor 
pro 80 % z nich. Avšak i cena je 
relativním parametrem, o  kte-
rý se zákazníci zajímají. Pokud 
je v  nabídce jiné čerpací sta-
nice PHM levnější, jsou zákaz-
níci ochotni k  ní zajet, pokud 
je do  maximální vzdálenosti 
10 km. Tedy za primární konku-
renci můžeme vždy považovat 
všechny čerpací stanice v okru-
hu 10 km. Jen 27 % zákazníků 
je ochotných jezdit pro levnější 
PHM více než 10 km. 

Pokud jste se stále nerozhod-
li, zda rozšiřovat či udržovat 
prodejnu s  doplňkovým sor-
timentem v  rámci vaší čerpací 
stanice, pak do vašich kalkula-
cí může významně zasáhnout 
číslo 54%, což je počet zákaz-
níků, kteří uvítají možnost ná-
kupu občerstvení na  čerpací 
stanici. Tedy zhruba každý dru-
hý zákazník si u vás nějaké ob-
čerstvení koupí. Avšak v  jaké 
ceně? Kolik průměrně zákazník 
v  shopu utratí? Kolik Vás stojí 
jeho provoz? 

To, zda se vám tento provoz 
ekonomicky vyplatí (tedy pro-
vozovat shop na čerpací stani-
ci) a zda není lepší zvolit např. 
formu bezobslužného prode-
je, není jednoduchá kalkulace. 
Bezobslužný prodej razantně 
sníží personální náklady, ná-
klady na  energie (vytápění, 
osvětlení), eliminuje hygienic-
ké povinnosti WC a  mnoho 
jiného. Prodej se shopem na-
proti tomu přináší možnosti 
zaujmout zákazníka a  přemlu-

vit ho k nákupu sekundárního 
zboží a tím zvýšit obrat čerpací 
stanice.

A co doplňkové služby, jako je 
možnost umytí automobilu, 
použití vysavače či možnost 
doplnění a  kontroly pneuma-
tik? Realita je mimo města ta-
ková, že každý šestý až sedmý 
zákazník z deseti využívá těch-
to doplňkových aktivit, ale sa-
mozřejmě ne v rámci každé své 
návštěvy. Můžou být tedy tyto 
doplňkové služby konkurenční 
výhodou, pokud v  nejbližším 
okolí budete jediná čerpací sta-
nice, která je bude poskytovat. 
Jinak nelze počítat s  přímým 
dopadem na výši tržeb.

Přemýšlíte o inspiraci u velkých 
sítí čerpacích stanic či u  retai-
lových řetězců, které provozu-
jí čerpací stanice? To, co jistě 
stojí za  uvážení, je věrnostní 
program pro zákazníky, který 
nemusí být nikterak finanč-
ně nákladný, a  přesto můžete 
pocítit výrazné dopady na své 
tržby. Ideální variantou je kon-
taktovat místního dodavatele 
a  domluvit se na  poskytování 
slev, či na  bartrovém obcho-
du, kdy svým zákazníkům dáte 
vzorky zdarma. 

Pokud přemýšlíte, pro kolik zá-
kazníků budou takovéto akce 
zajímavé, tak dle aktuálních 
průzkumů oslovíte takovouto 
akcí zpravidla každého druhé-
ho zákazníka. Samozřejmě je 
možné toto číslo výrazně zvýšit 
i  snížit, vždy záleží na  vhodné 
volbě produktu / služby, kterou 
váš zákazník získá. Např. zcela 
typicky - pokud k vám jezdí vel-
ké množství mužů a žen v pro-
duktivním věku, je dosti prav-

děpodobné, že budou chtít 
po  cestě domů přivézt svým 
dětem dárek, tak proč by ne-
zvolili právě tu čerpací stanici, 
kde dostanu za každé 5. čerpá-
ní plyšového psíka na klíče.

Staré známé „ náš zákazník, náš 
pán“ je jistě stále aktuální, ale 
proč si nevypomoci čísly, grafy 
a tabulkami. Totiž vědět, co zá-
kazník chce ještě před tím, než 
to ví on sám, je známá cesta 
k  úspěchu. Ale abyste ho do-
kázali odhadnout, potřebujete 
svého zákazníka dobře znát. 
Snad vám k tomu tento článek 
trochu dopomohl. 

Čerpací stanice si věrnost zá-
kazníka nejlépe udrží nízkou 
cenou a vysokou kvalitou PHM. 
Příjemná a  odborná obsluha 
si získá pouze 5 % zákazníků 
a  doplňkový prodej a  služby 
jsou důležité jen pro 2 % z nich. 
Jako jiné důvody zákazníci 
uvádějí zvyk, věrnostní akce či 
vzdálenost ostatních čerpacích 
stanic.
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recept na neděl i

Salát z polníčku a vajec 
s hořčičnou zálivkou

Postup přípravy:

Natvrdo vařená vejce nakrájejte na plátky a na-
jemno nasekejte většinu cibulek. Omyté ředk-
vičky nakrájejte na  měsíčky. Všechnu zeleninu 
i s polníčkem lehce promíchejte a nechte odle-
žet v lednici. 

Hořčici rozšlehejte s  olejem, přilijte studený 
vývar, ocet, pepř a  sůl. Pokud chcete, přidejte 
kapku medu. Rozdělte zeleninu na  talířky, při-
dejte plátky či měsíčky vajec a přelijte zálivkou. 
Salát můžete ozdobit jarní cibulkou pokrájenou 
na kolečka. 

3 vejce

1 svazek ředkviček

1 svazek jarní cibulky

200 g polníčku 

Ingredience Na zálivku:

6 lžic panenského olivového oleje

1 lžíce dijonské hořčice

100 ml domácího zeleninového vývaru

1 lžička bílého vinného octa

mořská sůl a drcený pepř

případně kapka medu

Čas přípravy: 10 minut, vaření: 10 minut, počet porcí: 4

zdroj: apetitonline.cz
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zábava

vyplňte si  
osmisměrku ...

NORMA, ARZÉN, SLEDĚ, SPRAŠ, KLAUN, MRTVOLY, RYSKA, EKZÉM, OKRES, ZISKY, SMĚNA, STEPI, 

ATEISTA, BUSTY, TREFA, ROTNÝ, TRASY, PRIMA, TEMPO, FARAON, IRSKO, TUPEC, SNĚŽKA, ZKAZIT, 

KYTARA, AUTOR, TALÓN, TRYSK, ŠNYCAR, SKALP, ŠABLA, MADONA, OPIČKA, SKLEP, HUMOR, ANIONT, 

NAFTA, LUNTY, TAROKY, STATI, ZNALÝ, SLÁVA, KVARTET, PALIVO, SRBSKO, PLOVÁK, ÚŽINA, VÝKŘIKY, 

AGNÁT, SRŠEŇ, PLEVY, HVIZD, APATYKY, BUREL, KLIPS, RYBKA, RAŠOV, ZÁTOP, BAZAR, SÁŇKY, POMSTA, 

TATRY, PROUD, HORDA, YSATY, VÝSUN, MENŠINA, METRY, ODVAL, TAŠKA, RODIČ, BĚŽEC, ADEPT, 

SEŠUP, ETUDY, SHELL, ČÁRKA, KALUP, HNIDY, MUŠKA, EPITAFY, SKICA, SÉRIE, VRYPY, DRDOL, STATKÁŘ, 

ULICE 

Ro
zl

uš
tě

ní
 o

sm
is

m
ěr

ky
: D

ál
ni

ce

SEZNAM SLOV OSMISMĚRKY
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... a křížovku
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