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INFO ze světa čerpacích stanic
ZDARMA do vaší mailové schránky

Přihlaste se k odběru: bulletin@octopos.cz

Slovnaft přinesl novou 
mobilní aplikaci

General Motors vyšetřují 
federální úřady

Věrnostní programy 
táhnou, OMV chystá nový



aktual ity

TopGear letos 
v Česku poprvé!

Slovnaft přinesl  
novou mobilní aplikaci 

Team TopGearu se poprvé 
v Česku představí v Pražské O2 
aréně 28. června.

Mobilní aplikace, která by do-
kázala naplánovat vhodnou 
trasu a  ještě doporučit ben-
zinové stanice podle zvolené 
trasy a  doplňkových služeb, 
které si zákazník zvolí? Sci-Fi? 
Ne! Dnes už realita díky mo-
bilní aplikaci Slovnaft Station 
Finder.

Databáze obsahuje více jak 
3000 čerpacích stanic Slovnaf-
tu a  skupiny MOL v  deseti ev-
ropských zemích. 

Uživatel má možnost vyhledat 
nejbližší čerpací stanici v  oko-
lí, nejbližší čerpací stanice po-
dél naplánované trasy, může si 
v aplikaci ukládat své oblíbené 
čerpací stanice … 

Rozhodně šikovná aplikace, 
která bude inspirovat i  další 
skupiny vlastnící čerpací stani-
ce. 
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Poplatek za udržování rezerv 
může zdražit benzín až  
o 50 haléřů na litr!

Červená nafta se nevyplatí 
kvůli vysokým sankcím

General Motors vyšetřují 
federální úřady

Poplatek, který dosud platil 
stát prostřednictvím Správy 
státních hmotných rezerv, by 
se tak hradil z  poplatků začle-
něných přímo do  ceny benzí-

nu. Správa státních hmotných 
rezerv je orgán, který udržuje 
zásoby PHM v množství, odpo-
vídajícím cca tříměsíční domá-
cí spotřebě. Ministr financí Ba-

biš, který nový zákon navrhnul, 
argumentuje tím, že jsme v EU 
jedna z posledních zemí, která 
státní rezervy financuje ze stát-
ní kasy. 

Červená nafta, tedy v podstatě 
topná nafta dovezená přede-
vším z  Německa, se dá v  po-
hraničí od  překupníků koupit 
již za 23 Kč za litr. Nízkou cenu 
způsobuje fakt, že červená naf-
ta nepodléhá spotřební dani. 

Nová mobilní laboratoř, kterou 
dostali v poslední době celníci, 
je však účinnou zbraní pro od-
halení červené nafty. Její stopy 
navíc zůstávají v  nádrži ještě 
po  několikerém doplnění ná-
drže u klasické čerpací stanice. 

Spotřebitelé při nákupu červe-
né nafty riskují milionové po-
kuty, překupníci až desetileté 
vězení. 

971  000 vozů bylo svoláno 
do  automobilky General Mo-
tors kvůli problémům se za- 
palováním. Týkalo se to povět-

šinou aut, která byla distribu-
ována do  USA. Kvůli vadným 
automobilům vypuštěným 
z automobilky General Motors 

zemřelo již více než 12 lidí. Fir-
ma se tak stává terčem kritiky 
i vyšetřování federálních úřadů 
a i výborů kongresu. 

http://ekonomika.idnes.cz/

http://www.novinky.cz/auto/

www.petrol.cz

http://www.novinky.cz/ 

www.petrol.cz

Natankuj a získej slevu 

V  loňském roce jste si mohli 
všimnout spolupráce Benzi-
ny a  společnosti Tesco. Tesco 
nabízelo zákazníkům slevu 

na PHM při nákupu. Letos roz-
jela Benzina podobný projekt, 
tentokráte však se společností 
Ahold. Pokud v Albertu nakou-

píte za více jak 700 Kč, čeká Vás 
na Benzině příjemná sleva ko-
runu na litr PHM.

http://marketingsales.tyden.cz/

2



Monitoring kvality pohon-
ných hmot řeší vyhláška 
č.  133/2010 Sb. vydaná MPO. 
Oblasti, které vyhláška řeší, 
jsou zejména jakost pohon-
ných hmot, způsob sledo-
vání složení a  jakosti po-
honných hmot, ukazatele 
jakosti pohonných hmot, adi-
tiva v  pohonných hmotách, 
monitorování složení a jakos-
ti pohonných hmot, evidence 
pohonných hmot a  doložka 
vzájemného uznávání. 

Zaměřme se především na  tu 
část vyhlášky, která řeší moni-
torování složení pohonných 
hmot a  výsledky kontrol, pro-
váděných podle uvedené vy-
hlášky.

Příloha číslo 4, vyhlášky 
133/2010 Sb. z 5. 5. 2010 udává 
minimální počet odebraných 
vzorků pohonných hmot za rok 
– těch by mělo být odebráno 
2  650. Vyhláškou je také defi-
nováno, jaké druhy pohonných 
hmot a  v  jakém období mají 
být vzorky odebírány. Kontro-
lovány jsou motorové benziny 
v  počtu 500 vzorků v  letním 
a  500 vzorků v  zimním obdo-
bí, dále motorové nafty po 600 
vzorcích v  každém období. 

Kontrolovány jsou také ostat-
ní pohonné hmoty, které mají 
menší zastoupení v  prodeji 
na  čerpacích stanicích (směs-
ná nafta nebo FAME v  počtu 
50 vzorků za  období, LPG 150 
vzorků za  období, CNG 20 
vzorků a Etanol E85 – 5 vzorků 
za období).

Odběr vzorků provádí inspek-
toři České obchodní inspekce 
a  to podle plánu, popřípadě 
operativně na základě stížnos-
ti zákazníků. Česká obchodní 
inspekce nechává odebrané 
vzorky testovat v akreditované 
laboratoři SGS Czech Republic 
s  tím, že výsledky testů obdr-
ží do  3 dnů po  jejich předání 
do  laboratoře. Pokud je nut-
né z  jakýchkoliv důvodů mít 
k dispozici rozbory pohonných 
hmot ihned po odběru, můžou 
inspektoři České obchodní in-
spekce využít i  mobilní labo-
ratoř. Výsledky kontroly kvality 
odebraných pohonných hmot 
jsou pak k  dispozici zhruba 
do dvou hodin po odběru (zá-
leží na  množství testovaných 
parametrů, a  zda se jedná 
o benzin či naftu).

V  roce 2013 odebrali inspek-
toři České obchodní inspekce 

2 495 vzorků, což je o 155 vzor-
ků méně než ukládá vyhláška. 
Z  celkové počtu odebraných 
pohonných hmot nevyhově-
lo jakostním normám 2,9 % 
vzorků. Nejvíce nevyhovují-
cích vzorků bylo u motorové 
nafty – celkem 37 vzorků. Je 
nutno podotknout, že větši-
na neshod s  jakostní normou 
byl u  motorové nafty u  para-
metru Bod vzplanutí (celkem 
25). V  drtivé většině případů 
je neshoda tohoto parametru 
zapříčiněna technologickou 
nekázní při stáčení, popřípadě 
špatným skladováním. Obje-
vily se však i  závažné odchyl-
ky od  jakostních norem, které 
mohly být způsobeny i úmysl-
nou manipulací s  pohonnými 
hmotami. Za  tato pochybení 
byly uděleny v  loňském roce 
pokuty ve výši několika desítek 
miliónů korun.

Jak je to s  kvalitou pohon-
ných hmot v České republice 
z dlouhodobého pohledu? 

Počet kontrol oproti roku 2012 
poklesl (v roce 2012 bylo ode-
bráno rekordních 3 172 vzor-
ků). Naproti tomu byl rekordně 
nízký počet vzorků, u  kterých 
byla zjištěna neshoda s jakost-

Kvalita pohonných hmot 
a její monitoring  
v České republice
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Billa ČR zvažuje nový obchod-
ní formát Stop and Shop, který 
již delší dobu funguje v zahra-
ničí. Jednalo by se o  prodejny 

Billa na  čerpacích stanicích. 
S kterou čerpací stanicí se Billa 
dohodne, se zatím neví. Spe-
kulacím nepomohl ani fakt, 

že tiskový mluvčí společnosti 
dementoval tvrzení, že s  Lu-
koilem v  nejbližší době spolu-
práci nezvažuje.

aktual ity

Žlutočervená  
na čerpačkách
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http://marketingsales.tyden.cz/

Věrnostní programy 
táhnou, OMV chystá nový

Dnes již více než dva roky zru-
šený věrnostní program Smile 
and Drive nahradí v brzké době 
nový, přepracovaný věrnostní 

program pro zákazníky čerpa-
cích stanic OMV. Marketingové 
oddělení jeho podobu zatím 
před veřejností tají, ale zdá se, 

že odměny budou formou pří-
mé spotřeby, jako například 
káva k nákupu zdarma.

http://marketingsales.tyden.cz/

sledujte



Dárky z pumpy

Šířka sortimentu suchého 
zboží je často kladenou 
otázkou každého pumpaře. 
Vyplatí se investovat do  zá-
sob? Přitáhne mi doplňkový 
prodej více zákazníků? Můžu 
nastavit marži tak, aby se 
mi doplňkový prodej vypla-
til? Nebylo by lepší zařídit si 
bezobslužnou čerpací sta-
nici a  ušetřit tak za  náklady 
na obsluhu a výdaje s ní spo-
jené? Pokud jste rozhodnuti 
pokračovat s  doplňkovým 
prodejem, jedním z  důleži-
tých druhů zboží ve  vašem 
shopu budou dárkové před-
měty.

Pokud vlastníte čerpací stani-
ci u  vesnice či menšího města 
nebo je vaše provozní doba 
delší, než je provozní doba 
klasického obchodu, máte 
dost vysokou šanci vydělat 

na  dárkových předmětech. 
V  marketingu se obecně defi-
nují různá období v roce, které 
jsou pro obchodníky zásadní. 
Valentýn, Velikonoce, konec 
a začátek školního roku, Du-
šičky a  samozřejmě Vánoce. 
Kreativnější jedinci mohou 
využít i  MDŽ nebo například 
Den matek. Navíc, manželky, 
přítelkyně a  děti mají naroze-
niny a svátky v průběhu celého 
roku, a i na tyto události musíte 
být řádně připraveni. 

Vánoce 
Začneme obdobím, kdy mají 
obchodníci po celém světě své 
žně. Tím máme samozřejmě 
na mysli Vánoce. Na prosinec se 
musí obchodník připravit s do-
statečným předstihem, nejlépe 
několik týdnů dopředu. Klíčem 
k úspěšnému obchodnímu vy-
užití vánočních svátků je dobře 

vybraný sortiment a  vhodná 
marketingová strategie. Pokud 
se zásobíte sladkostmi, kvalit-
nějším alkoholem, tabákem 
a  dětskými hračkami, rozhod-
ně sázíte na jistotu. Co se týká 
cukrovinek, nezapomínejte, že 
Češi si v poslední době oblíbili 
hořké čokolády, tedy ty, které 
mají více než 35% podíl kakaa. 
Nejméně oblíbená je varianta 
bílá. Velice populární jsou v Če-
chách produkty značek Lindt 
a Ferrero Rocher. 

Pokud jde o  hračky, dbejte 
na  kvalitu a  sledujte informa-
ce vydávané českou obchod-
ní inspekcí. Pro zjednodušení, 
kupujte hračky od důvěryhod-
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ní normou – pouze 2,9% ze 
všech kontrolovaných vzorků. 
Neshody ve výši kolem 3% pro-
cent za  roky 2011 až 2013 lze 
považovat za  dobrý výsledek 
a  je srovnatelný s  ostatními 
státy EU. Oproti roku 2010, kdy 
bylo zjištěno téměř 8% nekva-
litních vzorků, výrazný pokles. 
Kde hledat příčiny?

 Česká obchodní inspek-
ce již může podle novely zá-
kona o  pohonných hmotách 
zveřejňovat subjekty, u nichž 
nalezla nekvalitní palivo. 
Proto provozovatelé čerpacích 
stanic stále více dbají na  kva-
litu pohonných hmot. Hrozba 
zveřejnění je větší než finanční 
sankce. Často se totiž stávalo, 
že na čerpacích stanicích je ne-
kvalitní palivo ne proto, že by 

se čerpadlář nebo jeho doda-
vatel snažil hmotu „pančovat“, 
ale díky technologické nekázni 
(chyba při stáčení, špatně pro-
vedené armatury rekuperace 
aj.) 

 Hrozba finančního po-
stihu je také stále větší – jen 
za  loňský rok udělila inspekce 
pokuty ve výši více než 30 mi-
liónů korun.

 Česká obchodní inspekce 
již přistupuje i k okamžitému 
zákazu prodeje díky tomu, že 
využívá unikátní mobilní labo-
ratoř společnosti SGS a výsled-
ky kvality je možné mít do jed-
né hodiny od odebrání vzorku. 

 Daňové podvody zvláště 
při dovozu pohonných hmot 

neměly na  kvalitu vliv a  jsou 
jednodušší a  výnosnější než 
„pančování“. 

Pokud se týká daňových 
podvodů, ty by měly být 
od  1.  10.  2013, díky novele 
zákona o  pohonných hmo-
tách, podstatně omezeny. 
Rok 2014 ukáže, zda se někteří 
nepoctivci vrátí zpět k „pančo-
vání“, či zda se trh s pohonnými 
hmotami „pročistí“. Výsledky 
kontrol za  leden však ukazují, 
že se nic zásadního s  kvalitou 
pohonných hmot neděje – cel-
kový počet neshod s  jakostní 
normou byl 2,3% z  celkového 
počtu odebraných vzorků.
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Dobrý tip! 
Pokud si nejste jisti, kdy začít 
nabízet sezónní předměty, 
orientujte se podle nabíd-
ky supermarketů. Pokud už 
v  obchodních centrech vy-
hrávají koledy, je nejvyšší 
čas začít. To platí i pro všech-
ny ostatní svátky. 

Pumpařův kalendář prodeje suchého zboží
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Soukromí vlastníci čerpacích 
stanic často řeší otázku, zda je 
lepší mít pouze jednu čerpací 
stanici nebo více. Obojí má své 
pro a proti. Pokud má majitel 
pouze jednu čerpací stani-
ci, může se věnovat provo-
zu na  100%. Znamená to, že 
může snížit personální náklady 
tím, že sám je v  určitou dobu 
za  pokladnou jako obsluha, 
může se věnovat zaměstnan-
cům, snadno řídí skladové zá-
soby a  objednávání zboží. To 
jsou určitě klady, které může 
zákazník ocenit, protože jezdí 
na  čerpací stanici za  určitou 
osobou a  jeho očekávání jsou 
vždy splněna.

Nevýhodou může být, že není 
diverzifikováno riziko nižších 
výnosů, či dokonce ztráty. Ri-
zika mohou být různá – nová 
konkurence, cenová válka 
v  regionu, změna dopravního 
chování řidičů (například vy-
budování nové komunikace), 
dlouhodobá uzavírka silnice, 
na které čerpací stanice leží.

Provozování dvou a více čerpa-
cích stanic může na jedné stra-
ně přinést neosobní přístup 
k  zákazníkovi, menší možnost 
věnovat se obsluze a vyšší ná-
klady spojené s  cestováním 
mezi čerpacími stanicemi. 
Na  straně druhé však může 

mít provozování více čerpa-
cích stanic i  pozitivní efekty. 
Riziko, že čerpací stanice z  ja-
kýchkoliv důvodů přestane vy-
dělávat, je rozloženo mezi více 
pump. I  řízení, díky moderním 
řídicím systémům, nemusí být 
tak složité. Některé systémy 
umožňují vzdálený přístup 
a tak řízení skladových zásob 
může majitel provádět z jed-
noho místa. Také vyjednávací 
možnosti vůči dodavatelům 
pohonných hmot a  suchého 
zboží jsou větší a je možno do-
sáhnout lepších cen.
Nejen soukromníci řeší otázku, 
zda jedna nebo více čerpacích 
stanic. Také nadnárodní řetěz-
ce řeší toto dilema. Ještě před 
8  lety bylo filozofií řetěz-
ců pronajímat jedné osobě 
pouze jednu čerpací stanici. 
Za touto filozofií stálo přesvěd-
čení, že pokud má osoba pro-
najatou pouze jednu pumpu, 
více se jí věnuje, má více času 
na  personál a  navíc se více 
snaží, pokud má pouze pří-
jem z jedné stanice. Postupem 
času, díky ekonomickému tla-
ku, kdy čerpací stanice gene-
rovaly stále nižší výnosy, začaly 
jednotlivé řetězce tuto filozofii 
opouštět. Dnes již není vyjím-
kou, že jedna osoba má pro-
najaté 3 a více čerpacích sta-
nic. Tímto opatřením mohou 
řetězce ušetřit nemalé finanční 

prostředky. Pokud měl nájem-
ce pouze jednu čerpací stani-
ci, která nevydělávala, musel 
být dotován z centrály. V mo-
delu, kdy má nájemce více 
čerpacích stanic, může do-
tovat nevýdělečnou stanici 
z výdělečné pumpy.

Odpověď na otázku, zda jed-
na nebo více pump, se z po-
hledu na trh čerpacích stanic 
stává čím dál jednoznačnější. 
Z hlediska rizik a diverzifika-
ce rizika převažuje názor, že 
vlastnit více čerpacích stanic 
je pro majitele výhodnější 
a  pro řetězce je výhodnější 
pronajímat více stanic jedno-
mu provozovateli.
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ných prodejců. Nemá tato hrač-
ka pro děti do  tří let moc vol-
ných malých částí, které by 
mohlo dítě spolknout, strčit 
si do  nosu, ucha apod. …? Je 

důležité se nad tím zamyslet. 
Pokud u Vás zákazník zakou-
pí pro své dítě zdravotně zá-
vadnou hračku nízké kvality, 
vzniká tím negativní zákaz-
nická zkušenost, která se šíří 
lépe než lesní požár v  půlce 
srpna. Pokrýt sortimentem vě-
kový rozptyl od batolat po pu-
bertální výrostky není lehké, 
berte v  potaz také fakt, že 
do  určitého věku si chlapečci 
vybírají jiné hračky než děvčát-
ka a  naopak. Dnešní děti jsou 
velice náročné a  s  obyčejnými 
plyšovými hračkami už si bo-
hužel nevystačíte. Pro nejmen-
ší jsou dnes velmi oblíbené 
interaktivní hračky, které sti-
mulují dětské smysly a  rozvíjí 
jejich cit a motoriku. Dále jsou 

u chlapců stále v kurzu autíčka, 
u  dívek samozřejmě panenky. 
Pro starší třeba lego, pohád-
kové a  filmové DVD. Při naku-
pování zásob myslete na  to, 
zda máte přebytek kam uložit 
a  nekupujte příliš „trendy“ 
hračky, které se po  velkém 
boomu přestanou prodávat 
rychlostí blesku. 

Valentýn
Zatímco valná část něžného 
pohlaví má Valentýnský dárek 
pro svou drahou polovičku vy-
myšlený už na  Dušičky a  kou-
pený mezi svátky, mužská část 
má tendence pořídit drobnost 
k Valentýnu na poslední chvíli, 
nejlépe 14. února večer ces-
tou z  práce. Zde máte plně 
otevřené pole působnosti. 
Samozřejmě, klasickou volbou 
budou čokolády, plyšové hrač-
ky a svíčky ve  tvaru srdce. Bo-
hužel, čokoládová srdíčka ne-
máte moc šancí po  Valentýnu 
bez výrazné slevy prodat a ex-
pirační doba není neomezená. 
Když budete tvořit Valentýnský 
regál, buďte kreativní. Pokud 
k  plyšovému srdíčku přidáte 
například láhev růžového sek-
tu nebo romantické DVD, máte 
šanci prodat i  to, co se Vám 
na  prodejně povaluje již delší 
dobu. 

Velikonoce
Velikonoce jsou na tom podob-
ně. Nemůžeme více zdůraznit 
fakt, že malované hrnky a ply-
šoví zajíci se přeci jen usklad-
ňují lépe, a pokud se neprodají, 
nemusíte je ještě dva měsíce 
po svátcích dávat k plné nádr-
ži zdarma, abyste se jich kvůli 
procházející záruční lhůtě zba-
vili. 

Konec školního roku
Rozhodně se nebojte před 
koncem školního roku vysta-
vit více hraček a  velkých čo-
kolád. Tatínek bývá obměk-
čen, když před ním ratolest 
mává ještě mokrými jednička-
mi na vysvědčení. 
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Jedna … nebo dvě?
Dobrý tip! 
Dejte dobrý pozor, aby 
na čelní stojan, kde vystavu-
jete sezónní předměty, ne-
svítilo přímé slunce. Z čoko-
ládových Mikulášů, srdíček 
a zajíčků by Vám mohla brzo 
zbýt jen beztvará neprodej-
ná hmota. 

Dobrý tip! 
Splácejte to dohromady 
– pokud malovaný hrne-
ček naplníte ve  velkém na-
koupenými čokoládovými 
vajíčky, zabalíte do  celofá-
nu a  ovážete stuhou, máte 
skvělé doplnění velikonoč-
ního sortimentu a jistě bude 
výnos vyšší, než ze samotné-
ho hrnečku. 

dobré  t ipy
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z historie

Jak Česko začalo 
jezdit vpravo …

Na  jízdu vpravo si mladé 
Československo zvykalo jen 
velmi těžko. Mnohým neho-
dám nezabránily ani plakáty 
na  tramvajích, hlásicí: „Jezdí 
se vpravo!“ Proč se pravidla 
silničního provozu ze dne 
na  den změnila a  opravdu 
za to může německá okupace, 
jak se tak často traduje? 

17. března tomu bylo 75 let 
od  doby, kdy tehdejší velitel 
německé armády von Brauchit-
sche zavedl v  Čechách jízdu 
vpravo. Ke změně se však schy-
lovalo již delší dobu, ve 20.  le-
tech podepsala československá 
vláda Pařížskou konvenci, která 
zavazovala v nejbližší době za-
vést jízdu vpravo. 

Změnu bojkotovaly především 
vesnické oblasti Čech a  také 
značné finanční náklady s  ní 
spojené, především změna 
značení a  přestavění tramva-
jového provozu. Bylo potřeba 
přebudovat výhybky, značení, 
nástupní ostrůvky i  samotné 
tramvaje, které musely přemís-
tit dveře z levého na pravý bok.
Praha jako hlavní město pro-
tektorátu dostala kvůli složi-
tější dopravní situaci devět dní 
odklad, němečtí vojáci, zvyklí 
na jízdu vpravo (stranu, na kte-
ré už jezdila v  té době značná 
část Evropy), si s tím však moc 
hlavu nelámali, a  tak nebylo 
nic neobvyklého, že se po Pra-
ze proháněla vojenská vozidla 
v protisměru.

Po přechodu na nová pravidla 
se stalo několik dopravních 
nehod, které byly připisovány 
právě této změně. Jen přejít 
ulici byl skoro sebevražedný 
počin, nejvíce zraněných bylo 
právě při srážce chodce s tram-
vají. 

Jak si tehdy lidé na ulici připa-
dali, si můžete dnes vyzkoušet 
ve Velké Británii, Irsku, na Mal-
tě či na Kypru. Tam se totiž jízda 
na levé straně vozovky udržela 
dodnes. 

Platební řešení 
pro Vaši čerpací stanici

KOMPONENTY:
Samoobslužný platební terminál, určený pro integraci 
do systému, se skládá ze čtečky bezkontaktních karet, čtečky 
čipových a magnetických karet a PIN Padu s displejem.

Contactless čtečka PIN Pad
+ displej

Čtečka čipových 
a magnetický karet

Zprostředkujeme komplexní řešení pro tankovací automaty 
s našimi samoobslužnými terminály 

jednotné rozhraní a řešení nezávislé na řídicí 
platformě 

24 hodinový provoz díky plně bezobslužnému 
a intuitivnímu ovládání

dlouhodobé snižování nákladů na provoz
– není potřeba přítomnost obsluhy

rychlé odbavení zákazníků a zvýšení efektivity 
celého provozu

modulární řešení dovolující vzájemnou kombinaci 
komponent 

možnost použití v náročných klimatických 
podmínkách i v náročném prostředí 
(díky variabilní možnosti připojení – internet, GPRS)

jazykové mutace menu terminálu

možnost platby kartou i hotovostí

HLAVNÍ VÝHODY
našeho platebního systému:

www.sonet.cz

SoNet, spol. s r.o.,  Lužická 9, 616 00 Brno
tel. +420 543 423 540  |  sonet@sonet.cz  |  www.sonet.cz

NABÍZÍME:
platební terminály

contactless platby 

akceptace platebních karet (Visa, American Express, 
MasterCard, Diners Club aj.) a � eetových karet (CCS, 
Benzina aj.)

propojení s pokladními a řídicími systémy



13

dobré t ipy

Kam až dojdete 
s poctivostí …

Průzkumy ukazují, že ne- 
spokojený zákazník se 
o  svojí negativní zákaznic-
kou zkušenost podělí s více 
lidmi, než zákazník spoko-
jený. Je proto nezbytné mi-
nimalizovat počet nespoko-
jených zákazníků a  potlačit 
negativní „word of mouth“.

Možná Vás, stejně jako nás, za-
ujala reportáž v pořadu Očima 
Václava Klímy, kde se testovala 
poctivost obsluhy na  českých 
pumpách. Pan Klíma s  pomo-
cí skryté kamery navštívil tři 
různé čerpací stanice, kde fi-
gurant ztratil 1000 korunovou 
bankovku. Když se po  chvilce 
vrátil a po bankovce se sháněl, 
obsluha dvou ze tří čerpacích 
stanic mu jí zapřela. 

Nejen že se obohacením o na-
lezenou věc (peněženku či 
bankovku) dopouští obsluha 
trestného činu (povinností kaž-
dého nálezce věci nemalé hod-
noty je odevzdat nález majiteli 
nebo příslušnému obecnímu 
úřadu), ale pro zákazníka je to 
velmi nepříjemná zkušenost, 
o  kterou se jistě se svým oko-
lím podělí. Poctivá a  milá ob-
sluha je jeden z důležitých fak-
torů, který zákazníky ovlivňuje 
při rozhodování, kde natankují 

pohonné hmoty. 
Pro zákazníka je takový zážitek 
velice důležitý. Jistě s námi bu-
dete souhlasit, že ani vy se jen 
tak nevrátíte do  podniku, kde 
Vám vědomě zapřou zapome-
nuté či špatně vrácené peníze, 
zapomenuté zboží, nebo Vás 
dokonce úmyslně okradou. 

Poctivost je jedna z důležitých 
vlastností správně vybraného 
personálu a  kvalitní obsluhy. 
Vhodného zaměstnance tedy 
není na  škodu vybírat jak po-
dle dovedností a  nabytých 
zkušeností, tak podle výpisu 
z trestního rejstříku, který není 
od věci od zaměstnance vyža-
dovat. 

Rádi byste si otestovali pocti-
vost svých zaměstnanců, stej-
ně jako to udělal Václav Klí-
ma? Není nic jednoduššího, 
než vyslat Vašeho známé-
ho (někoho, koho obsluha 
nepozná) na  malý mystery 
shopping. Pak stačí, aby Vámi 
nastrčená volavka na  čerpací 
stanici zapomněla peněženku, 
hotovost či nakoupené zboží 
a máte jasno prakticky okamži-
tě. 

Pozn.: Mystery shopping je kva-
litativní metoda výzkumu trhu, 

která měří maloobchodní kva-
litu služeb nebo kdy se získávají 
informace o  produktech a  služ-
bách vlastní či konkurenční fir-
my
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Mystery_shopping

Takový mystery shopping od-
halí nejen nepoctivou obsluhu, 
ale také otestuje, jak kvalitní 
zákaznický servis Vaši prodejci 
poskytují. 

Pokud máte rozsáhlejší síť 
čerpacích stanic a  zákaznický 
servis neberete na lehkou váhu, 
můžete si na mystery shopping 
dohodnout odborníky. Na trhu 
existuje několik agentur, které 
Vám zprostředkují zkušeného 
mystery shoppera na míru.

Pokud jste pořad neviděli, 
jeho záznam naleznete na:  
http://play.iprima.cz/ocima-jo-
sefa-klimy-1.
http://www.123rf.com/pho-
to_21610822_lost-wallet.html
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Zbožíznalá obsluha
je základ

Věnovat pozornost zákaznic-
kému servisu se vyplatí, ne-
gativní zákaznická zkušenost 
se totiž šíří rychleji, než ta po-
zitivní. Nestačí totiž, aby byla 
obsluha čestná, příjemná, 
milá a  usměvavá. Musí také 
o  tom, co  prodává, něco vě-
dět, aby byla schopná zákaz-
níkovi pohotově a také dobře 
poradit. Co všechno tedy musí 
fundovaná obsluha čerpací 
stanice znát? 

 Znalost nabízených pro-
duktů PHM
Hlubší znalost produktů PHM 
je základ a obsluha by se měla 
vyznat přinejmenším v  nabí-
zeném sortimentu konkrétní 
čerpací stanice, u  které je za-
městnána. Neprodávají se jen 
klasické druhy (nafta, natural 
85), ale také tzv. prémiové PHM, 
jako je například Verva, Shell  
V-Power, Max Motion, speci-
álně aditivovaný Ultra Diesel 
– obsluha by měla znát jejich 
výhody a měla by je umět do-
poručit. Některé benzinové 
pumpy prodávají naftu bez 
biosložky – o tom by měla ob-
sluha zákazníka vždy informo-
vat. 

 Znalost nabízených alter-
nativních paliv
Kolem alternativních paliv se 

hromadí spousta polopravd 
a mýtů, které by měla obsluha 
znát a případnému zákazníko-
vi vše uvést na  pravou míru. 
Zároveň se s těmito palivy pojí 
některá upozornění a omezení, 
o kterých by měla obsluha ku-
pujícího informovat. 

SMN 30 – ekologické alter-
nativní palivo pro vznětové 
motory, vyráběné smísením 
standardní nafty a metylesterů 
mastných kyselin, doporučuje 
se na  pročištění aut s  dieselo-
vým motorem. 

B 100 – metylestery mastných 
kyselin řepkového oleje. Prak-
ticky čistá bionafta, která je za-
měnitelná s  naftou klasickou, 
minerální. Pouze však při dodr-
žování přísně určených podmí-
nek, jako jsou častější výměny 
motorového oleje a filtrů. 

B 85 – bioetanol smíchaný 
s  benzínem v  poměru 85:15, 
zaměnitelný s  klasickým ben-
zínem. 

 Znalost motorových olejů
Správně vyškolená obsluha 
čerpací stanice by měla umět 
poradit, jaký olej je vhodný 
do  zákazníkova auta. Společ-
nosti vyrábějící motorové oleje 
často pořádají školení či vydá-

vají manuály. 
 Znalost vhodného auto-
příslušenství 
Obsluha musí umět poradit 
při výběru autopříslušenství – 
různých na pumpách prodáva-
ných autodílů, jako jsou napří-
klad stěrače. 

 Znalost mycích programů
Pokud je součástí čerpací stani-
ce i mycí linka, je vhodné, aby 
zaměstnanec dokázal poradit 
a doporučit správný mycí pro-
gram podle stavu automobilu 
a dalších ukazatelů. 



Koho vlastně chcete? Má to být 
zkušený pracovník nebo mladý 
člověk, kterého budete zaučo-
vat? Na  to není jednoznačná 
odpověď. Nesmíte se chovat 
diskriminačně, tedy nelze zá-
jemce o  práci odmítnout jen 
kvůli věku nebo pohlaví. Mla-
dý má výhodu, že může být 
tvárný, ochotný se něco naučit 
a  vypracovat se, nevýhodou 
může být nestálost, snaha zau-
jmout kamarády a  z  toho pra-
mení rizika krádeží či nedosta-
vení se do  práce po  únavném 
večírku. Starší mívá výhodu 
vytvořených pracovních návy-
ků, doufejme, že pozitivních. 
Také nebývá závislý na dětech 
a v práci se často chce realizo-
vat a být užitečný. To je nedo-
cenitelná výhoda při vyšším 
zatížení či krizové situaci, často 
starší zaměstnanci bývají nej-
spolehlivější. Na  druhou stra-
nu hrozí, že v tom budou umět 
chodit až příliš dobře a pokud 
se jim podaří utajit nekalé 
úmysly, mohou šikovně škodit. 
Zde není jednoznačná odpo-
věď ani stoprocentně platná 
rada. Podobně nelze říci, že je 
lepší žena nebo muž – může-
te potkat motoristku srdcařku, 
která bere práci na čerpací sta-
nici jako poslání a  také potkat 
muže, který by u  vás pracoval 
jen proto, že prostě nic jiného 
nemůže najít... Nevíte-li si rady, 
dejte na  doporučení a  vlastní 
intuici.

A  kde tedy hledat? Možnos-
tí je několik. Liší se v  rychlosti 
a  v  úspěšnosti hledání a  také 
v ceně. Lze hledat pomocí inze-
rátů jak na internetu, tak v tisku 
a to zejména v místním, někde 
pomůže obecní úřad umožně-

ním vývěsky, zaměstnance mů-
žeme najít na  doporučení zá-
kazníků anebo známých a také 
pomocí personálních agentur, 
které si ovšem za  tuto službu 
účtují poplatek. Další možností 
je pronajmout si zaměstnance 
od  pracovní agentury. Také se 
nezapomeňte informovat, co 
vám jako zaměstnavateli může 
nabídnout Úřad práce.  

3) Vlastní průběh pracovní-
ho poměru
V  tuto chvíli je naprosto ne-
zbytné, aby se váš úhel po-
hledu na  každodenní činnosti 
razantně rozšířil. Časem si uvě-
domíte, že zaměstnanec je pro 
vás stejně důležitý jako zákaz-
ník, ale uvažuje o  věcech na-
prosto jinak než vy.

V první řadě musíte zvládnout 
komunikaci. Nikdo nevidí 
do  hlavy toho druhého, takže 
je třeba vyřešit zejména přesné 
a  jasné zadávání úkolů. Dbej-
te na  to, aby úkoly byly nejen 
přesné a  jasné, ale také splni-
telné a aby věděl, do kdy je má 
splnit. Musíte vědět, jak pozná-
te, že je hotovo. Vyjděte z pře-
dem sestavených požadavků 
na pracovní místo – jednotlivé 
úkoly se pak snáze zadávají, 
když jde o  upřesnění obecné-
ho požadavku. Forma zadání 
také může být různá – někdo 
lépe naslouchá a  stačí mu jen 
ústní pokyny, někdo potřebuje 
vše písemně a  jsou tací, kteří 
musí mít na vše obrázek. Hlav-
ně ale buďte důslední v  hned 
od  začátku  - špatně nastave-
nou spolupráci spravíte jen 
obtížně. Komunikace má jed-
nu záludnost – musí být obou-
směrná. Naučte se zaměstnan-

cům naslouchat, protože často 
jejich názor přímo z  provozu 
může být velmi cenný a  je vy-
zkoušeno, že lépe pracuje ten, 
kdo se cítí být součástí celku 
a  ne pouze bezejmenná pra-
covní síla. Málokdo si nechá jen 
velet jak v přijímači na vojně. 

Neméně důležitá je motivace 
zaměstnanců. Vaše motivace 
je jasná, chcete být úspěšným 
podnikatelem. Motivace jed-
noho každého zaměstnance 
je ale čistě individuální. A  ne-
nechte se mýlit, peníze sice po-
třebuje každý, ne pro každého 
jsou ale hlavním motivačním 
prvkem. Tím je pro někoho po-
cit z dobře vykonané práce, pro 
jiného dlouhé dovolené, pro 
třetího kariérní postup a  dal-
šího zajímají opravdu jenom 
peníze. Mějte na  paměti, a  to 
platí všeobecně, že jediný za-
ručený způsob, jak přimět ně-
koho něco udělat, je přesvědčit 
ho, aby to sám udělat chtěl. Se 
zaměstnanci je potřeba praco-
vat stále a aktivně. Nesmí získat 
pocit, že jsou tím posledním, 
co vás zajímá. Právě naopak.  
Ale ani vy, coby zaměstnavatel, 
byste se neměl stát rukojmím 
zaměstnanců. Jemné balanco-
vání na hraně přísnosti a vstříc-
nosti je otázkou zkušenosti 
a osobních dispozic. 
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Můj první zaměstnanec

Co to znamená, když se roz-
hodnete někoho zaměstnat?

1) Zákonné povinnosti
2) Výběr zaměstnance
3) Vlastní průběh pracovního 
 poměru

1)  Zákonné povinnosti
Při přijetí prvního zaměst-
nance nesmíte zapomenout 
do patnácti dnů na finančním 
úřadě provést registraci plát-
ce daní ze závislé činnosti, pří-
padně i daně srážkové. Dále je 
nutná registrace do  rejstříku 
zaměstnavatelů u ČSSZ. Také 
se registrujete se u  těch zdra-
votních pojišťoven, u kterých 
jsou pojištěni zaměstnanci. 
Často opomíjená je povin-
nost odvodu pojistného pro 
případ odškodnění zaměst-
nanců při pracovním úrazu 
a nemoci z povolání. Pro nové 
zaměstnavatele toto zákonné 

pojištění odpovědnosti pro-
vozuje jen Kooperativa. Pozor, 
neohlášení přijetí prvního za-
městnance na pojišťovnu by se 
nemuselo vyplatit. Nejedná se 
jen o  odškodnění případného 
pracovního úrazu, ale i  o  ne-
malé sankce pojišťovny. 

Zaměstnavatel je samozřejmě 
povinen spolupracovat s  úřa-
dem práce, a  to zejména při 
hlášení volných pracovních 
míst. Dále musí dodržovat zá-
koník práce v  oblasti uzavírá-
ní pracovně-právních vztahů, 
odměňování, péče o  zaměst-
nance včetně bezpečnostních 
předpisů, platit řádně a  včas 
mzdu, vytvářet si finanční re-
zervu na  dovolenou zaměst-
nance a být připraven i na to, že 
každý může jednou onemoc-
nět a do práce se nedostavit.
 

2)  Výběr zaměstnance
Najít správného člověka ne-
musí být jen tak, spíš jde o běh 
na dlouhou trať. Rozhodně ne-
podceňte přípravu. Ještě před-
tím, než začnete hledat toho 
prvního zaměstnance, je po-
třeba si ujasnit, co ten člověk 
má dělat, co má umět a  jaký 
má být. 

Sepište si požadavky na pra-
covníka – fyzické i  duševní. 
Jaké by měl mít dovednosti, 
vzdělání a kvalifikaci, jaké pra-
covní zkušenosti jsou potře-
ba na  tomto pracovním místě 
a jaké osobnostní charakteristi-
ky a postoje jsou nezbytné, aby 
pracovník měl. 

Popište pracovní místo a pra-
covní podmínky – velmi vám 
pomůže si jednoduše sepsat, 
kdo vykonává práci, co práce 
vyžaduje, jak se provádí, kdy, 
kde a  jak jsou úkoly a  povin-
nosti vykonávány, komu je pra-
covník zodpovědný, jaké jsou 
obvyklé pracovní podmínky. 
Také si rozmyslete, kolik chce-
te a  můžete platit jako mzdu 
– často je zaměstnanec to nej-
dražší, co máte. Teprve po této 
analýze byste se měli pustit 
do  hledání, protože jen když 
víte, koho a  kam hledáte, mů-
žete ho najít. 
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Víme tedy co a  proč má kdo 
dělat a dostáváme se k otázce 
jak. Musíme to zaměstnance 
naučit. Nepodceňujte první 
hodiny a dny, protože to je čas, 
kdy byste měli být se zaměst-
nancem nejvíce a máte nejlep-
ší možnost ho poznat. Uvidíte, 
zda na  něho zabírá přísný pří-
stup nebo zda se vyplatí být 
spíše přátelský. Ať tak či tak, 
doporučil bych být vždy ne-
kompromisní v  plnění úkolů, 
v přístupu k zákazníkovi a v ob-
chodních záležitostech. Proto 
musíme hned zkraje řešit otáz-
ku důvěry a  zodpovědnosti. 
Velmi zde apeluji na  osvědče-
né heslo „důvěřuj, ale prově-
řuj“. Časem nebudete moci být 
se zaměstnanci po celou jejich 
pracovní dobu. Nutně nasta-
ne čas, kdy budou na  čerpací 
stanici sami. Tady hrozí riziko 
zpronevěry či rovnou krádeže 
a  proto je tak důležitá otázka 
důvěry. Je sice pravda, že za-

městnanec je povinen počínat 
si tak, aby nedošlo ke  škodě 
na  zdraví ani majetku zaměst-
navatele a  ani k  bezdůvodné-
mu obohacení, ale je otázka, 
zda to opravdu každý udě-
lá.  Zaměstnanec ze zákona 
ručí za  hmotné škody pouze 
do čtyřapůlnásobku svého vý-
dělku a  to je velký nepoměr, 
když vezmeme v  úvahu hod-
notu zboží na  čerpací stanici 
a  hodnotu vybavení. Důrazně 
proto doporučuji sepsat se za-
městnancem dohodu o odpo-
vědnosti k  ochraně svěřených 
hodnot, protože pak zaměst-
nanec odpovídá za  schodek 
vzniklý na  těchto hodnotách. 
Více se dozvíte v  zákoníku 
práce, §§ 250-264. Nebojte se 
požádat zaměstnance o  refe-
rence z  předchozích zaměst-
nání a  o  výpis z  rejstříku tres-
tů – máte na to právo, protože 
budete zaměstnanci svěřovat 
hodnoty a hotovost. 

Již v prvním odstavci jsme zmí-
nili dodržování zákoníku práce. 
Nezapomeňme prosím na  to, 
že řada dokumentů je plat-
ných jen písemně: pracovní 
smlouva, dohody o  změnách 
v  pracovním poměru, dohody 
o hmotné odpovědnosti a svě-
řených hodnotách a  nezapo-
meňme také na ukončení pra-
covního poměru. Nic netrvá 
věčně a ať už bude zaměstna-
nec chtít odejít jinam z vlastní 
vůle nebo to budete vy, kdo 
bude chtít ukončit pracovní 
poměr, musí to být písemně. 

Věřme, že se setkáte se zaměst-
nanci, kteří skutečně pracovat 
chtějí, jsou poctiví a dokáží být 
hrdi na odvedenou práci. Dále 
věřme, že vy jako zaměstna-
vatel takové zaměstnance po-
znáte a  dokážete ocenit. Vzá-
jemná spolupráce pak může 
trvat dlouhé roky. Přeji mnoho 
štěstí.
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Plněný chleba

Postup přípravy:

Na pánvi nechte vysmažit na kostičky nakráje-
nou anglickou slaninu a předehřejte si troubu 
na  180 stupňů. Odkrojte vršek chleba a  vy-
dlabejte střídku. Chléb, pomazaný výpekem 
ze slaniny, nechte v  troubě propéci do  křu-
pava i  se střídkou volně pokladenou na  ple-
chu. V misce si rozetřete zakysanou smetanu, 
sýr, trochu soli a  přidejte vypečenou slaninu 
a  na  kostičky pokrájenou papriku. Směsí na-
plňte chléb, přiklopte a nechte ještě asi cca 10 
minut péci. Podává se ihned z trouby, směs si 
nabíráme do křupava upečenou střídkou. 

1 středně velký kulatý chléb

2 větší papriky (různé barvy)

Ingredience 250 g anglické slaniny

250 ml zakysané smetany

1 balení čistého taveného sýra

trocha soli

Čas přípravy: 30 minut, vaření: 10 minut, počet porcí: 4
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zábava

vyplňte si  
osmisměrku ...

APORT, ATTEMPT, AŽURA, BATOH, BERLE, DAMAN, DCERA, DRAHÁ, DYNAMIT, EBOLA, ETAPY, ETIKA, 

FARAO, FIAKR, GIGANT, HARPYJE, HORKO, HOUFY, CHORUS, IONTY, JMÉNO, KABEL, KLASY, KOLNA, 

LAPTOP, LETADLA, LEPTY, LIÁNA, MAŠLE, MAZAL, MIMINO, MNOŽINA, MORDA, MRTVOLA, NAZAD, 

NAZMAR, NEONY, NESVÁR, OBJEV, ODPICH, OLIVA, OMYLY, OLOVO, OPATI, OSCAR, OSINA, PANEL, 

PARKET, PLENTA, POTÁPKA, PRŮKOP, PULSY, PUMPA, RADNÍ, RANÍK, RAŠOV, RYBKY, SÍTKA, SKÝVA, 

SLAST, SMYSL, SOVĚT, SRPEK, SUFLÉ, SVIŠŤ, ŠIŠLA, ŠPIONI, ŠVIHY, ŤAPKA, TRAFO, TRÁMEK, TRIODA, 

UČIVO, ÚPISY, VIOLA, ZÁMRZ, ZNALÝ

Ro
zl

uš
tě

ní
 o

sm
is

m
ěr

ky
:  

Vo
n 

Br
au

ci
ts

ch
e

Ro
zl

uš
tě

ní
 k

ří
žo

vk
y:

  D
ai

m
le

r B
er

z
SEZNAM SLOV OSMISMĚRKY
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... a křížovku
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