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Technika a provoz

Jiří Holovač

Bezobslužné čerpací  
stanice: vyplatí se investice?
Přemýšleli jste, zda jsou bezobslužné čerpací stanice trendem 
nebo nevyhnutelností? Vývoj ve vyspělých evropských zemí 
je zřejmý: počet bezobslužných čerpacích stanic už několik let 
roste. V Česku je však situace specifická…

Pro provozovatele čerpacích stanic v Ev-
ropě je přechod na bezobslužné stanice 
nákladově efektivní způsob, jak zachovat 
stávající prodeje. Na začátku roku 2011 bylo 
v  Evropě více než 10 200 bezobslužných 
čerpacích stanic, což činilo podíl 7,7 % z cel-
kového počtu na kontinentu. Počet těchto 
stanic od té doby stále roste a prognóza pro 
rok 2013 hovoří o dalším nárůstu o více než 
o 3,7 %. 

Podíváme-li se za hranice, tak například 
v Rakousku přechází společnost OMV na čer-
pacích stanicích provozovaných pod znač-
kou Avanti na zcela bezobslužný provoz. 
Také ve Skandinávii již patří neodmyslitelně 
bezobslužné čerpací stanice ke službám, kte-
ré jsou zdejším motoristům k dispozici. Nara-

zit na ně můžeme ve dvou podobách, z nichž 
ta druhá je pro české řidiče dosti překvapivá.

Modely bezobslužných stanic

První podobou je klasická bezobslužná 
stanice, umístěná u nákupního centra či vět-
šího supermarketu. Mnohdy vypadá tak, jak 
jsme zvyklí – několik stojanů plus samoob-
služné zařízení „tankautomat“. Někdy se může 
jednat o  důmyslnou stavbu s  maximální mi-
niaturizací. Můžete se setkat se stojanem pro 
dva produkty, který je integrován ve sloupu 
o  průměru zhruba 1,5 metru, ve kterém na-
lezneme také samoobslužné zařízení a  ce-
nový totem. Tyto bezobslužné stanice vždy 
akceptují jen platby platební kartou, což není 

ve Skandinávii nic překvapivého. Na rozdíl 
od tankautomatů v České republice v zahra-
ničí nebývá vyžadováno zadání maximální 
možné částky k  odběru, systém si ji nastaví 
automaticky. Tyto stanice, mnohdy sdružené 
v řetězcích, nabízejí základní pohonné hmoty 
– naftu a Natural 95 za diskontní ceny a mnozí 
nakupující v marketech tyto stanice s oblibou 
využívají. 

Druhou formou bezobslužných stanic, se 
kterými se můžeme setkat, jsou klasické znač-
kové čerpací stanice umístěné ve městech 
i mimo ně. Takřka na všech čerpacích stanicích 
jsou všechny výdajní stojany doplněny o bez-
obslužnou část – opět bez akceptace hoto-
vosti – a zákazník si může již před tankováním 
zvolit, zda využije platbu na bezobslužném 
zařízení a vyhne se tedy cestě do prodejny, či 
zda bude tankovat „klasicky“ s platbou v pro-
dejně. 

Chvíle pozorování na několika stanicích 
jasně ukazuje, že volba bezobslužného tanko-
vání je častěji využívána a zřejmě je chápána 
jako rychlejší metoda odbavení. Bezobslužný 
systém na stojanu je samozřejmě úzce pro-
pojen s pokladnou v prodejně – pokud dojde 
papír pro účtenky na tankautomatu, obsluha 
ji vytiskne bez problému na pokladně.

Také v  České republice již zaznamená-
váme zvýšený zájem o  bezobslužné čerpací 
stanice. Tento trend, který je v Evropě již zcela 
běžný, je logickou snahou našich provozova-
telů o snížení nákladů. 

Cesta, jak snížit náklady

Čerpací stanice můžeme rozdělit na zce-
la bezobslužné, tedy ty bez prodeje suchého 
zboží, a na stanice, které prodávají doplňkový 
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sortiment a fungují jako bezobslužné jen v ur-
čitých hodinách nebo dnech. 

Zcela bezobslužné čerpací stanice přiná-
šejí investorovi především nižší počáteční in-
vestiční náklady (není třeba stavět prodejnu, 
zřizovat zázemí pro obsluhu a sociální zařízení 
pro zákazníky) a také nízké provozní náklady. 
Pro zajištění provozu takovéto čerpací stanice 
postačí jeden člověk, jehož starostí je udržo-
vání čistoty, kontrola technologie, eventuálně 
pomoc řidičům, kteří ještě nemají zkušenosti 
s  bezobslužnou čerpací stanicí. Při vhodné 
volbě technologie, řídicího systému a  opti-
málně nastavených procesech se tento člověk 
ani nemusí starat o  zásobování pohonných 
hmot. Zisk je závislý pouze na prodeji pohon-
ných hmot, což je hlavní nevýhodou těchto 
čerpacích stanic. 

Pokud již čerpací stanice prodej suché-
ho zboží nabízí, ale její prodeje klesají (např. 
z  důvodu nové konkurence, přeložky silnice, 
změny dopravního chování), je možné ji do-
plnit o  tankovací automat. Díky tomu může 
čerpací stanice fungovat ve vymezených ča-
sech bez obsluhy. Pokud provede provozova-
tel důkladnou analýzu a  identifikuje správně 
doby výraznějších a  slabších prodejů, může 
jednoduše snížit personální náklady, aniž by 
mu klesly vlastní obraty. 

Jaká je situace v České 
republice?

Bezobslužných čerpacích stanic nalez-
neme v  České republice více než padesát. 
Hypermarketové čerpací stanice nabízejí 
možnost natankovat v noci pomocí tankova-
cích automatů. Z  velkých řetězců investuje 
do bezobslužných čerpacích stanic Benzina 
a  Čepro, které na svých čerpacích stanicích 
EuroOil přešlo v některých lokalitách na zce-
la bezobslužný prodej. Avšak najdou se už 
i  soukromí investoři – např. společnost Kon-
zum nebo společnost W.A.G., která otevřela 
již v roce 2007 první veřejnou bezobslužnou 
stanici v ČR.

Technické řešení bezobslužné čerpací 
stanice může být různé – od klasického pro-
vedení s podzemními, případně i nadzemní-
mi nádržemi, až k  výstavbě kontejnerových 
čerpacích stanic, které se těší hlavně v  po-
slední době velké oblibě. Jejich výhodou je 
především cena, relativně snadná přemístitel-
nost do jiné lokality a také to, že se nejedná 
o stavbu, ale o výrobek, takže odpisová sazba 
je pouze pět let. Další výhodou je jednodušší 
schvalovací proces pro umístění stanice.

Výrobců a dodavatelů bezobslužných čer-

pacích stanic je v  České republice celá řada. 
Výstavbu klasických bezobslužných stanic 
realizuje hned několik již tradičních dodava-
telských společností a někteří producenti na-
bízejí rovněž kontejnerové stanice.

Varianty tankautomatů

Varianty tankovacích automatů můžou 
být různé. Může se jednat o samostatně stojící, 
integrovaný do stojanu, případně integrova-
ný do kontejneru. Samostatně stojící automat 
může ovládat více stojanů, je vhodný pro již 
stojící čerpací stanice jako doplněk pro rozší-
ření služeb mimo pracovní dobu. Nevýhodou 
je, že může při větším počtu tankujících řidičů 
dojít k záměně stojanů a řidič může omylem 
předplatit tankování někomu jinému. 

Tankovací automaty a s nimi spjaté řídicí 
systémy dodává také řada firem – Your Sys-
tem, Quitec, Unicode Systems, Unidataz a dal-
ší. Některé z uvedených společností, například 
Your System, Unicode a Unidataz nabízejí ve 
spolupráci s  výrobci nebo dovozci stojanů 
integrovaný tankovací automat přímo v „hla-
vě“ karoserie stojanu. Toto řešení, které je 
v zahraničí již běžné, v České republice stále 
není příliš rozšířené. Vyplatí se, pokud ČS je na 
velmi dobrém místě s předpokládanou vyso-
kou výtočí. Pokud má ČS více oboustranných 
stojanů, je investice pochopitelně vyšší ve 
srovnání s jedním solitérním tankautomatem, 
ale na druhou stranu přináší vyšší komfort pro 
tankující řidiče a  zamezí se možné záměně 
stojanů. 

Tankovací automaty mohou akceptovat 
hotovost, bankovní karty, fleetové karty, lo-
kální karty, ať již magnetické, nebo RFID. Je 
vždy na provozovateli, aby si zvolil vhodnou 
kombinaci akceptovaných druhů plateb. Ze 
zkušeností s  provozem bezobslužných čer-
pacích stanic v  různých místech v  České re-
publice je ale stále patrnější, že hotovost je 
nejoblíbenějším druhem platby – na rozdíl od 
zahraničí.

Hotovostní platby přinášejí 
riziko

Provoz bezobslužných čerpacích stanic 
s  akceptorem hotovosti ukazuje, že až 70 % 
obratu je realizováno v  hotovosti. Průměrná 
hodnota hotovostní transakce je ale pouze 
poloviční oproti platbě kartou.

Je nutné počítat s  tím, že akceptace ho-
tovosti na bezobslužných čerpacích stanicích 
s sebou přináší také určitá rizika. A to jak rizika 
bezpečnostní (pro zloděje je trezor s hotovos-

tí velkým lákadlem), tak i rizika toho druhu, že 
hotovostní akceptor z různých důvodů nero-
zezná bankovku, popřípadě bankovka ucpe 
vhazovací štěrbinu. Pak je nutný zásah servis-
ní organizace přímo na místě.

Akceptaci hotovosti lze doporučit v přípa-
dě, že provozovatel má například sídlo společ-
nosti v blízkosti čerpací stanice, popřípadě je 
součástí areálu. Je nutné zajistit zabezpečení 
trezoru a napojení na alarm, ideální je jedno-
značně nonstop kamerový dozor.

Nastal čas investovat do 
„bezobslužek“? 

Podle mého názoru ano. Ekonomika pro-
vozu je přitom základním kritériem hodnoce-
ní. Nejen investice, ale i provozní náklady jsou 
u  bezobslužných čerpacích stanic výrazně 
nižší. 

Investice do bezobslužné čerpací stanice 
se může pohybovat již od 2,5 milionu korun 
(kontejnerový model) na rozdíl od zhruba 15 
milionů korun při výstavbě klasické čerpací 
stanice střední velikosti nabízející prodej su-
chého zboží. Také porovnání běžných nákla-
dů mluví jednoznačně pro bezobslužnou čer-
pací stanici. Náklady na provoz čerpací stanice 
s  nonstop provozem činí více než 3 miliony 
korun ročně, u bezobslužné čerpací stanice se 
náklady pohybují do 0,7 milionu korun ročně. 

Shrneme-li uvedená fakta, jednoznačně 
z nich vyplývá, že se s bezobslužnými čerpa-
cími stanicemi budeme na našich silnicích se-
tkávat stále častěji. A to jak se zcela nově po-
stavenými, tak se stávajícími, které postupně 
přejdou na bezobslužný provoz.

Srovnání výnosů

Podíváme-li se na výnosy, jsou samozřej-
mě u stanic se shopem vyšší. Pro příklad: čer-
pací stanice s měsíční výtočí 100 tisíc litrů utrží 
500 tisíc korun za suché zboží. Při současných 
průměrných maržích z  mokrého a  suchého 
zboží je schopna vydělat 300 tisíc korun mě-
síčně. Proti tomu stojí náklady ve výši 270 tisíc 
korun (převážná většina nákladů je na mzdy 
personálu). Po odečtení nákladů zbývá pro 
čerpací stanici 30 tisíc korun měsíčně.

U  bezobslužné čerpací stanice předpo-
kládejme nižší výtoč – 80 tisíc litrů měsíčně 
– i nižší marži (1 Kč na litr). Výnos je tedy 80 
tisíc korun a proti tomu stojí náklady ve výši 
33 tisíc korun. Bezobslužná čerpací stanice vy-
dělá za měsíc díky výrazně nižším nákladům 
47 tisíc korun.
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