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 předchozích vydáních tištěného 
speciálu, na kongresu Čerpačka 
a konečně i na webovém portálu 
Čerpačka.cz jsme v posledních 
měsících naším oblíbeným 
360stupňovým stylem informo
vali hlavně o tom, jak je potřeba 

se připravit na změnu. A to na všech 
frontách – od nových paliv po rozšíření 
sortimentu doplňkových služeb. Tu, 
kterou aktuálně Česko a celý svět zažívá, 
jsme ale stěží mohli předpokládat. 

Ve dnech, kdy pro vás připravujeme tento 
speciál, jde hlavně o bezpečnost – za
městnanců čerpacích stanic i zákazníků. 
Ta musí být zajištěna a stojí a zřejmě ještě 
bude stát nemalé finance. Až čas ukáže, 
jak významně se do hospodářských 
výsledků firem zapíše například výpadek 
nepalivové marže z rostoucího odvětví 
občerstvení a čerstvé kávy. 

Jasné je jedno. Majitelé čerpacích stanic 
a také jejich pracovníci teď zažívají napjaté 
časy, protože jsou v první linii. Zatím není 
jasné, jak dlouho situace potrvá, a nezbý
vá než doufat, že až budete číst tyto 

 > Změna
 > Pohyb
 > Sdílení

JITKA HEMOLOVÁ, 
redaktorka

V PRVNÍ LINII 

V
řádky, bude už výrazně lepší. Pak přijde 
zase čas rozhýbat ekonomiku a vrátit jí 
potřebný drive a impulz. A tady budou 
čerpací stanice s nabídkou pohonných 
hmot a doplňkového sortimentu zase 
v první linii. 

V září se tedy snad v hojném počtu 
setkáme na 8. kongresu Čerpačka, 
abychom pomohli rozhýbat ekonomiku 
novými obchodními kontrakty. A aby
chom mohli sdílet ty nejlepší zkušenosti, 
postupy a tipy, jak na trhu úspěšně 
fungovat i v dobách méně veselých. 
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MMajitelé sítí čerpacích stanic investovali do 
modernizace a remodelingu shopů, opti
malizovali skladbu sortimentu pro maxi
malizaci nepalivové marže. Velmi slibně se 
rozvíjela také celá gastronomická část na
bídky – od nápaditého občerstvení s důra
zem na kvalitu a maximální čerstvost až po 
kávu, která hraje v těchto místech prodeje 
prim už několik let po sobě. I malé nezá
vislé čerpačky v rámci svých možností pra
covaly na tom, aby svým zákazníkům na
bídly nové služby, třeba právě v podobě 
kvalitnější, čerstvě pražené zrnkové kávy.

Ačkoli je na tuzemském trhu podle ak
tuální evidence (2/2020) Ministerstva prů
myslu a obchodu ČR celkem 4008 veřej
ných čerpacích stanic, těch, které nabízejí 
minimálně i obchod s nápoji a snacky, je 
podle společnosti Nielsen jen 2294.

Kvalita paliv je 
nejlepší v historii

Výsledky pravidelných kontrol jakosti paliv, 
které na trhu už 18 let realizuje Česká ob
chodní inspekce, jednoznačně říkají, že 
kvalita paliv je nejlepší v historii. O tom, jak 
vypadá trh s palivy, si přečtěte na str. 28. 
Zatímco v roce 2001 dosahovaly nedostat
ky téměř 14 % a ještě v roce 2010 to bylo 
kolem osmi procent pochybení, od roku 

Ještě než na český trh naplno dopadla koronavirová pandemie se všemi opatřeními, vedl 
si velmi dobře. Kvalita paliv je nejlepší v historii a nepalivová nabídka sortimentu rostla 
v šíři i v kvalitě.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

2015, který je označován za zlomový, evi
duje inspekce zhruba jen jedno procento 
nedostatků v kvalitě jakosti odebraných 
vzorků pohonných hmot. Nově se také 
inspekce věnuje kontrole dobíjecích stanic 
pro elektromobily. Loni zkontrolovala přes 
tři desítky typů výrobků, ve všech přípa
dech se jednalo o tzv. vysoce výkonné 
dobíjecí stanice. Nedostatky byly přede
vším administrativního charakteru. Tu
zemský trh má téměř pět stovek nabíje
cích stanic, do roku 2022 by jich i díky 
dotacím z operačního programu Doprava 
mělo vyrůst dalších 375. Nové přibývají 
nejen u čerpacích stanic, ale také na par
kovištích maloobchodníků s potravinami.

Chuť na akvizice 
neklesá

Akviziční apetit velkých hráčů, kteří hleda
jí cesty, jak své sítě posílit, zatím roste. 
„Stále jsme otevřeni akvizicím větších či 
menších řetězců a malým provozovatelům 
nabízíme výhodnou spolupráci na bázi 
franšízy, případně formou pronájmu čer
pací stanice. Velký potenciál vidíme i v roz
šiřování bezobslužných čerpacích stanic,“ 
říká Marek Zouvala, ředitel sítě čerpacích 
stanic Benzina. Zkušenosti z tuzemska 
chce skupina Unipetrol přenést i na slo
venský trh, kde aktivně hledá akvizice. 

VE VÁLCE S KORONAVIREM

Necelý rok po vstupu na slovenský trh má 
Benzina už deset čerpacích stanic.

Akvizicím se nebrání ani společnost Čep
ro. V loňském roce překvapila výzvou, že 
se chce zbavit svých maloobchodních ak
tivit a soustředit se hlavně na velkoob
chodní trh s pohonnými hmotami. Retai
lovou část, která je stále komplikovanější 
a roste zde význam doplňkového zboží 
i gastronomie, by firma ráda přenechala 
strategickému partnerovi. Žádná ze spe
kulací zatím nebyla potvrzena, síť dvou 
stovek čerpacích stanic by mohly převzít 
Benzina nebo MOL Česká republika a vý
razně tak upevnit své pozice na trhu. Vý
zva by to mohla být ale i pro další hráče. 
Třeba pro značku Total, která před lety své 
čerpací stanice prodala. Nákupem sítě Eu
roOil by se ale mohla vrátit mezi top hráče 
na trhu. Jen v Německu je v barvách znač
ky Total více než 1140 čerpaček a celý ev
ropský trh jich čítá přes osm tisíc. Zůstává 
otázkou, do jaké míry koronavirová pan
demie akviziční apetit utlumí.

Každá krize 
představuje 
zároveň příležitost

Aktuální situace kolem pandemie zatím 
dělá vrásky na čele všem. Nikdo totiž není 
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schopen předvídat, jak se situace bude dále 
vyvíjet a jak velký dopad bude mít na trh 
a chování zákazníků. Z úst ekonomických 
analytiků zaznívají různé scénáře. Celkově 
se ale dají shrnout do jedné věty: čelíme 
nejhorší ekonomické krizi od té velké hos
podářské a propad celé globální ekonomi
ky bude výrazný. Vyšší nezaměstnanost 
i omezené možnosti cestování povedou 
k omezení spotřeby pohonných hmot 
a také k poklesu nákupu zbytného zboží.

Není ale na místě vidět vše přes optiku 
černých brýlí. Každá krize je zároveň příle
žitost a očekává se, že právě tahle urychlí 
třeba proces digitalizace, robotizace a au
tomatizace. Ve virtuálním světě si sice zá
kazník jen těžko natankuje, digitalizace 
mu ale může poskytnout větší možnosti 
výběru a značky jejím prostřednictvím mo
hou také více než kdy dřív pracovat na 
budování loajality. To si ale zřejmě budou 
moci dovolit jen velcí hráči.

Aktuální zkušenost ukázala na to, jak dů
ležité je mít vyřešené a nastavené alterna
tivní cesty pro platby, zvlášť pro případ, 
když je třeba co nejvíce omezit ty hoto
vostní. Při placení se zákazníkům doporu
čuje využít bezkontaktní platební karty či 
mobilní telefony a kde je to možné, tam 
natankovat a zaplatit přímo u stojanu. Po
dle Benziny se třetina všech plateb odehrá
vá prostřednictvím platebních karet, třeti

na jde přes fleetové karty a zbývající třetinu 
tvoří hotovost. Síť ale dlouhodobě sleduje 
pozvolný, ovšem setrvalý přechod od ho
tovosti k platebním kartám a současná si
tuace může tento trend výrazně uspíšit.

Čerpačky jsou 
v první linii

Čerpací stanice představují místa tzv. prv
ní linie, která v případě epidemií potřebu
je jasný krizový scénář. Nový typ koronavi
ru se podle dosavadních zkušeností 
dlouho drží na kovových předmětech, 
a tankovací pistole z kovu tak představují 
jasnou hrozbu. „Platí téměř všeobecná 
shoda, že virus se při kašli nebo dechu do
stane na vzdálenost zhruba dva metry, 
pak padá k zemi. Na předmětech, jako je 
plast a kov, ale přežívá několik hodin až 
dní, což zatím není jasné, preventivní 
opatření je ale dobré dodržet,“ vysvětluje 

Ivan Indráček, předseda představenstva 
SČS – Unie nezávislých petrolejářů. Proto 
unie pro majitele a provozovatele benzi
nek zprovoznila webovou microsite, na 
které publikuje informace o aktuálním sta
vu, a přidává také prostřednictvím příruč
ky rady a tipy, jak při pandemii na benzin
kách zajistit bezpečný provoz.

Personál benzinek musí aktuálně věnovat 
zvýšenou pozornost hlavně pravidelné 
dezinfekci, pro zákazníky je třeba pro tan
kování zajistit také dostatek jednorázo
vých rukavic nebo alespoň papírových 
ručníků. Plastové jednorázovky jdou sa
mozřejmě naprosto proti trendu omezení 
plastových odpadů, který v posledních 
měsících zasáhl i čerpací stanice. 

V tuto chvíli ale není čas na hrdinství. 
Plasty, byť jednorázové, dokáží ochránit 
lidské zdraví, které je jasnou prioritou. Jed
notlivé sítě čerpacích stanic dokázaly 
 promptně reagovat na situaci a nedosta
tek primárních ochranných prostředků 
(respirátorů) pro zaměstnance vyřešily in
stalací ochranných překážek z plexiskla 
v pokladních zónách.

INZERCE

„Benzinka jako večerka.“

 Celkem je v ČR 2294 čerpacích stanic, které mají minimálně i ob
chod s nápoji a snacky. Jejich počet meziročně kolísá jednak kvůli 
remodelingu a jednak i saturací trhu. Za poslední čtyři roky došlo 
k uzavření 46 čerpaček, hlavně z těch menších sítí. Hlavní čtyřka 
spíše posiluje pozici, otvírá nové stanice na hlavních silničních tazích. 
Silná je ale i v menších městech, kde často funguje také jako večer
ka, protože je večer jedinou otevřenou provozovnou.

Jan Daněk, konzultant, Retailer Services CZ&SK, Nielsen

Rady a tipy SČS – Unie nezávislých 
petrolejářů najdete na www.scs.cz
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EExistují opatření, díky kterým mohou pro
vozovatelé čerpacích stanic důsledky sou
časných mimořádných opatření zmírnit. 
Zeptali jsme se na ně Miroslava Kohouta, 
advokáta ze společnosti Kodap legal, který 
spolu s dalšími kolegy vytvořil speciální web 
o pandemii pro malé a střední podnikatele.

Poskytnutí úvěru 
má řadu podmínek

Vláda přijala různé druhy pomoci podni
katelům, které by mohly situaci nejen pro
vozovatelům čerpacích stanic ulehčit. Čes
komoravská záruční a rozvojová banka 
(ČMZRB) od 16. 3. do 20. 3. přijímala žá
dosti o poskytnutí bezúročného úvěru 
Covid I. Požadovaná částka však již po 
prvním dni překročila vyhrazenou sumu, 
takže ČMZRB žádosti o úvěr pozastavila. 

Miroslav Kohout dodává, že ČMZRB dne 
2. dubna spustila program Covid II, v rám
ci kterého byly podnikatelům poskytovány 
záruky za úvěry od komerčních bank a pří
spěvky na úhradu úroků. Předpokládaná 
doba ručení činí až tři roky, zaručovaný 
komerční úvěr je možné využít výhradně 
na úhradu provozních výdajů, jako jsou 
mzdy, nájem, energie, dodavatelskood
běratelské faktury, materiál, zásoby apod. 
První kolo žádostí bylo ukončeno 3. dub
na, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(MPO ČR) během dubna vyhlásilo další 
kolo. ČMZRB dále avizovala program Co
vid III, předpokládaný termín vyhlášení je 
od počátku května, a COVID Praha, který 
již však byl ukončen.

Za další pomoc od státu lze považovat 
program na ochranu zaměstnanosti s ná
zvem Antivirus, který byl spuštěn 6. dub
na. Jeho podstatou je poskytnutí příspěv
ku na náhrady mezd, které zaměstnavatel 

PANDEMIE se dotýká i ČERPACÍCH STANIC
Šíření nemoci Covid-19 výrazně ovlivňuje ekonomiku. Vláda i kraje přijaly mimořádná 
opatření s cílem zamezení šíření nákazy, až na některé výjimky zakázaly veškerý maloob-
chodní prodej a prodej služeb v provozovnách. Přestože byla čerpacím stanicím udělena 
výjimka a zůstaly otevřené, nevyhnou se dopadům poklesu poptávky ani celkově snížené 
ekonomické aktivity v zemi.

Martina Salacká, Kodap, salacka@kodap.cz

vyplatil těm zaměstnancům, kteří v dů
sledku přijímaných opatření vlády nemo
hou z různých důvodů vykonávat práci. 
Vláda ČR se snaží nasměrovat pomoc tak, 
aby byla v co nejvyšší míře zachována pra
covní místa a zaměstnavatelé nemuseli 
zaměstnance propouštět. Příspěvek po
skytuje Úřad práce ČR, zájemci o něj by 
měli vyplnit formulář v aplikaci Minister
stva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). 
Výše státního příspěvku závisí na důvodu 
vzniku překážky v práci.

Ošetřovné 
a kompenzační 
bonus pro OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné, 
které v současnosti zůstaly doma kvůli za
jištění péče o děti, je schválen finanční 
příspěvek ve výši 424 Kč na den. Stát by 
jej měl vyplácet živnostníkům, kteří peču
jí o děti ve věku od 6 do 13 let za podmín
ky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen 
rodiny. Vyplácet ho na základě čestného 
prohlášení podaného prostřednictvím 
obecního živnostenského úřadu bude 
MPO ČR. 

Poslanecká sněmovna dále schválila návrh 
zákona o kompenzačním bonusu. Nárok 
na bonus mají všechny osoby samostatně 
výdělečně činné, pokud nejsou současně 
i zaměstnanci. Dále se jedná o ty z nich, 
které podnikaly ke dni 12. 3. 2020 nebo 
měly přerušenou činnost kdykoliv v obdo
bí po 31. 8. 2019 a zároveň splňují další 
stanovené podmínky. Výše bonusu činí 
500 Kč za každý den zákonem vymezené
ho bonusového období od 12. 3. 2020 do 
30. 4. 2020. Žádost lze podat nejpozději 
do 60 dnů po skončení tohoto období. 
Správcem bonusu je místně příslušný fi
nanční úřad pro daň z příjmů žadatele.

Dohodu s odborovou 
organizací může 
nahradit vnitřní 
předpis

Vláda upozorňuje na to, že v rámci pod
mínek stanovených zákoníkem práce je 
možné se zaměstnanci sjednat práci z do
mova, ale vzhledem k charakteru náplně 
práce se nepředpokládá, že mnoho provo
zovatelů čerpacích stanic této možnosti 
využije. Je možné, že provozovatelé čerpa
cích stanic zaznamenají nižší poptávku 
a z tohoto důvodu nebudou moci využít 
všechny své zaměstnance. V tomto přípa
dě dává zákoník práce možnost vybraným 
zaměstnancům práci nepřidělovat a vy
plácet jim 60 % průměrné mzdy. Pokud 
zaměstnavatel nemůže zaměstnanci při
dělovat práci v rozsahu týdenní pracovní 
doby z důvodu dočasného omezení odby
tu nebo poptávky, jedná se o překážku 
v práci na straně zaměstnavatele, která je 
upravena zákonem a platí pro ni speciální 
zákonná úprava pro tzv. částečnou neza
městnanost.

Pokud u zaměstnavatele působí odborová 
organizace, může s ní zaměstnavatel uza
vřít dohodu, na základě které zaměstnan
cům po dobu částečné nezaměstnanosti 
vyplácí náhradu mzdy ve výši minimálně 
60 % průměrného výdělku. U provozova
telů čerpacích stanic však většinou odbo
rové organizace pravděpodobně nepůso
bí. Jaké jsou jejich možnosti, upřesňuje 
Miroslav Kohout: „Pokud u zaměstnava
tele odborová organizace nepůsobí, může 
zaměstnavatel výše uvedenou dohodu 
nahradit vnitřním předpisem. I v tomto 
vnitřním předpisu však musí náhrada 
mzdy zaměstnancům činit alespoň 60 pro
cent jejich průměrného výdělku.“ 

Vnitřní předpis může být ze strany zaměst
navatele změněn či zrušen, o změně nebo 
zrušení musí zaměstnavatel zaměstnance 
informovat. Pokud by u zaměstnavatele 
nepůsobila odborová organizace a ani by 
výše náhrady mzdy nebyla stanovena 
vnitřním předpisem, náležela by zaměst
nancům náhrada mzdy ve výši 100 %.

Zájemci by měli průběžně sledovat  
www.cmzrb.cz



Podrobné informace k čerpání podpory 
jsou na www.mpsv.cz
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Provozovatelé čerpacích stanic se mohou 
setkat s různými druhy karantény, kterou 
mohou jejich zaměstnanci podstoupit. 
Jaký je rozdíl mezi karanténou nařízenou 
příslušnými orgány ochrany zdraví a dob
rovolnou karanténou, vysvětluje Miroslav 
Kohout: „Pokud o karanténě rozhodne 
orgán ochrany veřejného zdraví, například 
krajská hygienická stanice, případně Mini
sterstvo zdravotnictví ČR, má zaměstnava
tel povinnost se řídit pravidly, která s naří
zením karantény souvisí. Musí omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci a není 
oprávněn o existenci karantény rozhod
nout. V takovém případě se jedná o totož
nou situaci jako při dočasné pracovní ne
schopnosti.“ 

Naproti tomu, pokud karanténa není ze 
strany orgánů ochrany veřejného zdraví 
zaměstnanci nařízena, ale zaměstnavatel 
si přeje zajistit ochranu zdraví sebe a svých 
zaměstnanců, může potenciálně rizikové
mu zaměstnanci přestat přidělovat práci, 
v důsledku čehož by byl tento zaměstna
nec vyzván, aby do odvolání nedocházel 
do zaměstnání. „V takovém případě se ale 
jedná o překážku ze strany zaměstnavate
le a zaměstnanci je zapotřebí poskytnout 
náhradu mzdy ve výši jeho průměrného 
výdělku,“ doplňuje Miroslav Kohout. Další 
možností by bylo nařízení čerpání dovole
né, ta však musí být zaměstnanci nařízena 
minimálně 14 dní předem.

Prodlužuje se lhůta 
pro podání daňového 
přiznání

V rámci prvního liberačního balíčku přijala 
ministryně financí podpůrná opatření 
v oblasti daní, kterým např. fakticky pro
dlužuje lhůtu pro podání daňového při
znání až do 1. 7. 2020. Jedná se o tzv. 
plošné prominutí, o které není potřeba 

žádat. Prodloužená lhůta se týká podání 
daňového přiznání k dani z příjmu fyzic
kých i právnických osob. Přijatá opatření 
byla následně rozšířena o druhý liberační 
balíček, který mimo jiné promíjí zaplacení 
červnové zálohy na daň z příjmu fyzických 
i právnických osob. Součástí přijatých 
opatření je i pozastavení povinnosti elek
tronicky evidovat tržby pro subjekty spa
dající do všech fází EET, a to po dobu sta
vu nouze a následujících tří měsíců.

Promíjejí se platby 
záloh na pojistné
Dne 25. 3. 2020 schválil Senát návrh zá
kona, který na šest měsíců odpustí mini
mální povinné platby záloh na zdravotní 
a sociální pojištění OSVČ. Opatření bude 
platit pro všechny osoby podnikající na 
hlavní či vedlejší činnost. OSVČ tak nemu
sí za období od března do srpna 2020 
platit žádné zálohy na pojistné, ani zdra
votní, ani so ciální. Těm, kteří mají platit 
zálohy v minimální výši, bude prominuta 
celá výše zálohy. OSVČ, které mají platit 
zálohy vyšší než minimální, budou v tomto 
období také prominuty celé zálohy. Při po
dání Přehledu za rok 2020 v roce 2021 pak 
zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálo
hou a skutečnou výší zálohy, kterou měly 
v období od března do srpna odvádět. 
Tento půlrok se bude započítávat jako tzv. 

vyloučená doba, která nijak neovlivní bu
doucí výši jejich důchodu.

Otázkou je ušlý zisk
Řadě provozovatelů čerpacích stanic mo
hou v souvislosti s vyhlášeným nouzovým 
stavem a opatřeními vlády vzniknout ško
dy. V takové situaci lze aplikovat zákon 
o krizovém řízení, který upravuje odpověd
nost státu za škody, které vznikly v důsled
ku přijatých krizových opatření. Podle ná
zoru Miroslava Kohouta by mohl být 
součástí nahrazované škody i ušlý zisk. 
„Nárok na náhradu škody je potřeba uplat
nit u příslušného orgánu krizového řízení 
do šesti měsíců od doby, kdy se podnikatel 
o škodě dozví. První lhůty tak vyprší v září. 
Nejen provozovatelům čerpacích stanic 
nyní doporučuji, aby shromažďovali doku
menty či jiné důkazy týkající se vzniklých 
škod, které jsou důsledkem krizových opat
ření vlády či jiných orgánů výkonné moci,“ 
uzavírá Miroslav Kohout. Dodává, že v sou
časné době je předčasné nároky uplatňo
vat, a doporučuje vyčkat, jak se situace 
v nejbližších měsících vyvine.

Vzhledem k rychle se měnící situaci je třeba 
závěrem poznamenat, že informace obsa
žené v článku se datují ke dni 15. 4. 2020, 
kdy byla uzávěrka této publikace.

Aktuální informace, rady a tipy, jak 
zmírnit dopady koronavirové pandemie 
na podnikatele nejen z oblasti čerpacích 
stanic, najdete na www.kodaplegal.cz


V souvislosti s přijatými podpůrnými 
opatřeními vydala Finanční správa 
ČR Průvodce pro daňové poplatníky 
v souvislosti s koronavirem: 
www.financnisprava.cz
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ČČerpací stanice se proměňují v místa, kde 
se zákazník zastaví nejen pro pohonné 
hmoty, ale udělá si i nákup základních po
travin. A tomu odpovídá rozšiřování sorti
mentu. „Před pár lety bylo nemyslitelné, 
abyste si na benzince koupili třeba sirup, 
dnes ho najdete běžně. Čerpací stanice 
jsou takovou výkladní skříní producentů, 
a to nejen v oblasti nealkoholických nápo
jů, protože si zákazník bere s sebou pro
dukt do auta a ten ho pak doprovází další 
část dne. To jsou ty situace, kdy se může 
pozitivně nebo negativně dostat do pově
domí zákazníků,“ říká prezident Svazu vý
robců nealkoholických nápojů Jiří Pražan. 
Do budoucna, především s rozvojem elek
tromobilů, očekává ještě další rozšíření 
možností odpovídající potřebám zákazní
ků, kteří na benzince stráví delší dobu.

V auditovaných kategoriích alkoholických 
a nealkoholických nápojů, cukrovinek, 
sladkých snacků a zmrzlin došlo podle 
společnosti Nielsen k 10‚7% růstu tržeb 
oproti předchozímu roku a 22‚8% růstu 
tržeb oproti roku 2017. Objem nakoupe
ného zboží se meziročně zvýšil o 6‚5 %. 
Ve dvouletém horizontu pak dokonce 
o 13‚7 %. „Pozorujeme tedy trend premiu
mizace, kdy lidé nakupují dražší výrobky 
a růst tržeb není tažen hlavně růstem ob
jemu nakoupeného zboží,“ přibližuje vý
sledky monitoringu Jan Daněk, konzultant 
oddělení Retail Services CZ&SK společ
nosti Nielsen. Tento vývoj je vidět hlavně 
na kategorii džusů, kdy samotná kategorie 
džusy – ostatní (kromě jednolitrových) 
rostla o 5‚1 %, ale objem klesl o 2‚1 %. 
„Džusy jednolitrové poklesly v tržbách 
o 2‚1 procenta, v objemu o 10‚2 procenta. 
To znamená, že lidé i zde kupovali dražší 
výrobky,“ vysvětluje Jan Daněk.

Nealkoholické nápoje patří na čerpací stanici ke klíčovému 
sortimentu. Zákazníci, motoristé a posádky jejich vozů se 
na cestě chtějí občerstvit a také načerpat energii, přičemž 
jejich nákupní mise jsou velmi rozdílné. Skladba nabídky 
jim ale musí vyjít maximálně vstříc.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Nákupnímu koši vládnou

ENERGY DRINKY

„Nejvíce 
 prodávané 

 výrobky 
jsou i v pri

vátkách.“

Největším bestsellerem mezi našimi 
privátními produkty jsou energe
tické nápoje Verva. Kromě tradiční 
příchutě nabízíme mojito i verzi bez 
cukru. Každých dvacet vteřin prodá
me jeden energy drink. Pod privátní 
značkou Stop Cafe nabízíme také 
třeba ledovou kávu a pramenitou 
vodu Benzina.

Filip Balcárek,
ředitel pro shop a gastro,
Benzina

JUMEX_Volvic_inzerce_cerpacka_03_2020_CZ_210x148.indd   1JUMEX_Volvic_inzerce_cerpacka_03_2020_CZ_210x148.indd   1 10.03.2020   16:3110.03.2020   16:31
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Mějte pro 
každého něco

Podle brand managera značky Pfanner Ka
mila Výborného je třeba volit skladbu pro
duktů na čerpací stanici tak, aby co nejvíce 
reflektovala průřez celým portfoliem: 
„Chceme zákazníkům nabídnout široký 
výběr podle typu nápojů. Na čerpacích sta
nicích si může koupit čisté vody, ledové 
čaje, energy drinky, sportovní nápoje i do
mácí limonády. Z hlediska obalu se dlouho
době daří PET lahvím s objemem 0‚5 l a ple
chovkám do stejného objemu.“ Z hlediska 
typu nápoje si vedou stabilně dobře ledové 
čaje a zákazníci jsou na čerpačkách ochot
ni dát šanci i novinkám. Proto jim firma 
vychází vstříc a v minulém roce nabídku 
obohatila o 100% kokosovou vodu nebo 
nutričně kompletní jídlo v podobě Mana 
drinku. „Dlouhodobě se také daří naší uni
kátní řadě zdravých ledových čajů Pfanner 
Pure Tea, které jsou bez cukru, sladidel 
a kalorií,“ přibližuje inovace na trhu Kamil 
Výborný. Na vybraných čerpacích stanicích 
firma také nabízí domácí limonády my ho

memade Lemonade, jež jsou v sortimentu 
občerstvovacího konceptu typu fresh cor
ner, na který se chce firma zaměřit i letos.

Pohled do průměrného nákupního koše 
na čerpacích stanicích podle monitoringu 
společnosti Nielsen odhaluje, že nealko
holické nápoje, jako jsou limonády (coly, 
orange a další), džusy a ledové čaje, tvoří 
jeho necelou pětinu (18‚1 %). Dalších 
13‚2 % představují minerální vody. „Pro
dejní kanál čerpacích stanic je ideální pro 
nabídku impulzních formátů, ale záleží na 
tom, v jaké kategorii nealkoholických ná
pojů své výrobky nabízíte,“ říká ředitel pro 
strategický marketing společnosti Mattoni 
1873 Ondřej Postránský. V případě mine
rálních a pramenitých vod je podle zkuše

INZERCE
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nosti firmy velmi populární formát 1‚5 l. 
Nicméně čím dál větší podíl prodejů se 
realizuje v impulzních formátech o objemu 
0‚5 l a ve velmi dynamicky se rozvíjejícím 
a pro zákazníky čerpacích stanic zajíma
vém formátu 0‚75 l. Důležité je být na čer
pacích stanicích aktivní ve všech typech 
balení, která zde zákazník požaduje a vy
hledává. „Pochopitelně se velmi liší nabíd
ka velkých, frekventovaných benzinek od 
těch menších. Základem jsou ale vždy nej
prodejnější výrobky v dané kategorii, to je 
velmi důležité,“ zdůrazňuje Ondřej Po
stránský. Z portfolia společnosti se nejlépe 
prodávají značky Mattoni a Magnesia. 
Řadu Mattoni firma letos obohatí ve for
mátu 0‚75 l o příchutě Cedrata a Black, 
v létě nebude chybět limitovaná edice.

„Zákazníci ochotněji sahají 
po příchutích.“

 Vzhledem k limitované prodejní ploše je na čerpacích stanicích 
kladen větší důraz na značkové produkty. Z dat je také zřejmé, že 
zde zákazník sáhne po příchutích častěji než v retailu. Přikládáme 
to tomu, že v tomto místě nakupuje pouze za účelem okamžité 
spotřeby v menším objemu oproti retailu. Je tak ochoten a připraven 
zkoušet nové věci.

Jaroslav Dušek,
commercial director Czech Republic, Hell Energy Drinks Czech
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Aby se nealkoholické nápoje dobře prodá
valy, je nezbytné jejich umístění v chlazené 
sekci a ve správné kategorii. „Kromě toho 
je ale třeba, aby zákazníci produkty našli 
na promočních místech, jako jsou hlavní 
promoční čela naproti vchodu, druhotná 
vystavení ve formě stojanů a aktivní nabíd
ka u pokladen, zejména pro impulzní for
máty, kdy můžete přírůstkově navyšovat 
objem prodejů,“ vysvětluje úspěšnou stra
tegii pro prodej nealko sortimentu Ondřej 
 Postránský.

Nabídněte vyšší 
přidanou hodnotu

Zájem roste také o nealkoholické nápoje 
s funkčními charakteristikami. „Kromě 
toho, že zaženou žízeň, dokážou nabíd
nout i vyšší přidanou hodnotu, ať už je to 
povzbuzení bdělosti u energy drinků nebo 
doplnění minerálů v případě přírodních 
vod. Všichni cestující řidiči dobře znají pro
blémy s nepravidelností jídla, nadměrným 
pitím kávy a nevyvážeností pokrmů. Řeše
ní je mimo jiné v zařazení takových nápo
jů, které organismu dodají potřebné látky, 
do pitného režimu,“ vysvětluje Petra Ry
byšarová z marketingu společnosti St. Ni
colaus – trade CZ. Ta se na trhu čerpacích 
stanic chystá nabídnout své značky Ge
merka a Fatra.

Zapomínat nelze ani na cenu. „Ačkoli jsou 
dnešní konzumenti mnohem náročnější 

než dřív, většina stále upřednostňuje 
cenu,“ říká Ondřej Janů, projektový mana
žer společnosti Vitar, která čerpací stanice 
zásobuje nejen dětskými nápoji Capri
Sun, ale také vitaminovými a energetický
mi tabletami Energit. Letos uvádí na trh 
nový druh dětských pitíček CapriSun 
s příchutí Ice Tea Peach.

Energie teče do žil 
po milionech litrů

„V porovnání s předchozím rokem lidé 
více nakupují energy drinky a také ledo
vou kávu. První jmenované jsou nejpro

dávanější položkou na čerpačkách s me
ziročním růstem necelých 17 procent jak 
v tržbách, tak v objemu,“ přibližuje Jan 
Daněk.

„Spotřebitelé v České republice celkově 
dávají přednost neochuceným energetic
kým nápojům. Ty měly v roce 2019 pěta
šedesátiprocentní hodnotový podíl. Přes
to se na trhu objevují rok od roku další 
nové příchutě,“ doplňuje Kateřina Pan
czaková, konzultantka společnosti Niel
sen. Vloni se v ochodech s potravinami 
a smíšeným zbožím a na benzinových 
stanicích nakoupilo přes 55 milionů litrů 
energetických nápojů v celkové hodnotě 
téměř 2‚9 miliardy korun. A právě benzin
ky jsou z hlediska tržeb pro energetické 
nápoje nejdůležitější. V minulém roce se 
na nich prodalo 29 % celkové hodnoty 
těchto nápojů, tedy za zhruba 841 milio
nů korun.

Nealko pivu vévodí 
ochucené varianty

Nealkoholická piva jsou dalším důležitým 
sortimentem, který v nabídce čerpací sta
nice nesmí chybět. „Oblíbené jsou zejmé
na ochucené varianty Birellu v 0‚5l ple
chovkách i v 0‚4l PET lahvích, které jsou 
pro cestující v autě velmi pohodlné. 
Z ochucených příchutí patří mezi nejoblí
benější PomeloGrep a MalinaLimetka,“ 
uvádí obchodní ředitel Plzeňského 
Prazdroje Tomáš Mráz. Od února je na 
trhu Birell ve čtyřech nových ochucených 
variantách – Cola, Citronáda, Bezovka 
a Ledový čaj s broskví. „Na vybraných čer
pacích stanicích probíhá podpora prodeje 
novinek přes akční čelo společně s komu
nikací akční ceny. A novinky budou také 
součástí věrnostního katalogu u vybrané 
sítě,“ přibližuje plány Tomáš Mráz. Pro ma
ximalizaci prodeje doporučuje vystavit 
výrobky v lednicích, aby je spotřebitelé 
měli k dispozici vychlazené a připravené 
rovnou ke konzumaci. Vybrané položky je 
dobré podpořit sekundárním umístěním 
v akčních stojanech.

Privátní značky jsou trendem, který z pro
středí maloobchodu pomalu přechází i do 
čerpacích stanic. Tržby ve všech těchto 
místech prodeje rostly o více než 43 %, 
stále ale tvoří jen 1‚5 % (meziročně 
+0‚3 p. b.) veškerých tržeb čerpacích sta
nic. Nejvýznamnější kategorií jsou ledové 
kávy, které mají 8‚5% podíl privátních 
značek. Zde monitoruje společnost Niel
sen meziroční růst tržeb o 96 %. Druhou 
nejvýznamnější kategorii představují ener
getické drinky s podílem privátek 4‚9 % 
(meziročně +33 %). Třetí jsou jednolitrové 
džusy s podílem 1,1 % (růst +82 %).

INZERCE

„Sázíme na 
značkové 

produkty.“

Klíčovou kategorií nealkoholických 
nápojů pro čerpací stanice jsou 
energetické nápoje, které mají stále 
vzrůstající meziroční prodeje. My 
jsme v tomto sortimentu vsadili na 
nejznámější značky na trhu, jako je 
Red Bull, Big Shock nebo Tiger Rock 
Star. Tyto produkty pravidelně zařa
zujeme do aktivní nabídky v rámci 
pokladní zóny.

Tomáš Hálek,
vedoucí oddělení suchého zboží, 
EuroOil, Čepro
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Z dat společnosti Nielsen – meziroční srov
nání 2018 vs. 2019 – vychází, že TOP 20 
kategorií, které jsou na čerpačkách dostup
né, tvoří necelých 92 % tržeb. V průměr
ném nákupním košíku figuruje řada potra
vin a alkohol. Největší podíl přitom mají 
energetické drinky (17 %), následuje pivo 
(14‚1 %) a zajímavostí je například vodka se 
svými 2‚3 %. V posledních letech rostou 
alkoholické míchané nápoje. Ty meziročně 
v tržbách vyrostly o více než 38 % (dvoule
tý růst v objemu činí dokonce 67 %).

Osvědčují se speciální 
stojany

Není tak pochyby o tom, že hlavním ta
hounem kategorie alkoholu jsou piva. 
„Mají stálou popularitu, a my jim proto na 
čerpacích stanicích v rámci chlazené plo
chy věnujeme samostatný prodejní pro
stor,“ prozrazuje Ivo Velíšek, retail shop 
manager společnosti MOL Česká republi
ka. Na druhou stranu podíl prodejů vína 
v rámci alkoholu je minoritní. „Pro nás je 
však víno především o kvalitní nabídce, 
rozumných cenách a srozumitelnosti pro 
zákazníka,“ dodává.

ALKOHOL MÁ SVÉ JISTÉ
Časy, kdy řidiči zajížděli k čerpacím stanicím pouze kvůli svému autu, jsou pryč. Dnes jsou 
tato místa vyhledávána k odpočinku, občerstvení, nákupu potravin, léčivých přípravků, 
dárků nebo jako místo k pracovním schůzkám. Nemalý podíl prodejů tvoří také alkohol.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Podle Filipa Balcárka, ředitele pro shop 
a gastro sítě Benzina, poptávka po vínech 
v posledních letech přece jen roste. „Za
měřili jsme se proto na kvalitní vína a vě
novali jim dostatečný prostor v moderních 
podsvícených vinotékách. Soustředíme se 
na moravská vína od malých dodavatelů, 
která jsou běžně dostupná pouze ve vino
tékách,“ prozrazuje. Dodává, že pro snad
nou a rychlou orientaci připravili jednodu
chý popis každé odrůdy, aby zákazníkům 
zjednodušili rozhodování. „V naší síti se 
snažíme prodávat co nejširší sortiment, 
aby si zákazník mohl vybrat podle vlastní
ho uvážení – jde jak o prémiový, tak i ce
nově dostupný alkohol. Nejvíce se prodá
vají alkoholická piva v plechu o objemu 
0‚5 litru,“ pochvaluje si Jan Šimek, provoz
ní vedoucí firmy Tank Ono. Potvrzuje, že 
se jim osvědčil také speciální stojan určený 
k prodeji vín.

Zákazníka najde 
plechovka i sklo

Na čerpačkách je velmi silná kategorie 
piva. Prostor je jak pro ta nealkoholická 
a míchané nápoje z nealkoholického piva 
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pro řidiče, tak i klasika. „Čím širší sorti
ment dokáže pumpa nabídnout, tím lépe. 
Pokud jde o balení, jsou v tomto případě 
jednoznačně nejpraktičtější plechovky,“ 
míní Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svija
ny. Vedle toho, že jsou pro pivo ideálním 
obalem, jsou také velice skladné, nerozbit
né a pivo se v nich mnohem rychleji vy
chladí na správnou teplotu než pivo ve 
skleněné lahvi. Je však vhodné nabízet 
i výrobky ve skle, aby si každý vybral po dle 
své preference. „Podobně by to mělo být 
i s nabídkou typů piv, od nealkoholických 
a radlerů až po klasická piva,“ dodává Lu
mír Hyneček, ředitel Pivovaru Litovel.

Ze značek společnosti Plzeňský Prazdroj 
jsou na pumpách nejprodávanější Pilsner 
Urquell, Gambrinus Originál 10° a Velko
popovický Kozel 10°. „V sekci nealkoholic
kých piv je na čerpacích stanicích nejoblí
benější Birell, a to zejména ochucené 
varianty v plechovkách i PET lahvích, které 
jsou pro cestující v autě pohodlné,“ říká 
obchodní ředitel Tomáš Mráz. Nealkoho
lické pivní mixy společnosti Pivovary Sta
ropramen nabízejí alternativu nejen ke 
klasickému pivu, ale i k nealkoholickým 
nápojům. Pivo značky Bernard je zastou
peno například na čerpacích stanicích 
MOL, Shell a Benzina. „Na těchto místech 
se profilujeme dražšími pivy v lahvích s pa
tentními uzávěry, jako je Sváteční ležák, 
Ale či Ipa. Na benzinkách hodně prodává
me dárková balení, jako jsou multipacky, 
džbánky nebo limitovaná edice luxusních 
sektových lahví Bernard Bohemian Ale,“ 
sděluje Radek Tulis, PR manažer Rodinné
ho pivovaru Bernard. Pro pivovar Zubr 
představují čerpačky doplňkový prodejní 
kanál, a to zejména v regionu, kde působí. 
„Zde registrujeme největší zájem o nealko
holická, ochucená a méně stupňovitá piva 
v plechovkách,“ dodává ředitel Tomáš 
Pluháček.

Kvalitní víno je 
i výborný dárek

V netradičním místě prodeje je pro zákaz
níka klíčová rychlost a spolehlivost náku
pu. „Z tohoto důvodu bychom doporučili, 
aby prodejci na čerpacích stanicích nabí
zeli sortiment moravských a českých vín, 
která jsou pro zákazníky dobře srozumitel
ná. Druhé doporučení je určitá nepodkro
čitelná kvalita, jež částečně souvisí s obec
ně vysokou kvalitou tuzemských vín. Ale 
spolehlivost, že nákupem na pumpě zá
kazník neudělá chybu, je zde zásadní. To 
koneckonců podtrhuje mé třetí doporuče
ní. Tím je stálost, tedy větší srozumitelnost 
sortimentu, která vede k jednoduššímu 
zopakování nákupu,“ uvádí Jaroslav Ma
chovec, ředitel Vinařského fondu. Stále se 

však musí pracovat s myšlenkou, že nákup 
vína na pumpách je spíše nákupem im
pulzním, respektive na poslední chvíli. 
„Z toho důvodu by měla být zasvěcena 
jedné vinařské firmě, která by zainvestova
la do stylové nabídky a prodeje,“ myslí si 
Jiří Hort, majitel vinařství Hort. To kvituje 
Lucie Kramáriková, manažerka marketin
gu společnosti Templářské sklepy Čejkovi
ce. Dodává, že na pumpách probíhá kon
kurenční boj a stále častějším trendem je 
právě prosazování malých vinařství.

Vína mají na čerpacích stanicích smysl také 
z časově úsporných důvodů. „Obzvláště 
budouli mít adekvátní skladovací pod
mínky, je to vítaný sortiment. Například 
nealkoholická vína nabízejí jistou zajíma
vou alternativu řidičům na jejich cestách,“ 
sděluje Miloš Michlovský, majitel vinařství 
Vinselekt Michlovský. Nesmíme zapomí
nat ani na to, že víno je výborným dárkem. 
„Nejednou se řidiči stane, že je na cestě 
někam na návštěvu či oslavu, a mnohdy 
zapomene něco koupit. A čerpací stanice 
je vždy řešením po ruce. Vína by přitom 
měla být spíše v segmentu přívlastkových 
vín, což je vždy jako dárek vhodnější,“ do
dává Ivana Šantavá, enoložka a ředitelka 
střediska vinařství Víno Blatel. Nejnověji se 
na čerpacích stanicích objevují také vína 
v balení 0‚2 l s kelímkem k okamžité spo
třebě. „Určitě je lze doporučit k vyzkouše
ní. Ale pro tento účel je nutno mít červené 
a růžové v chlaďáku,“ domnívá se Jan Spe
vák, someliér společnosti Tesco Stores ČR.

Tvrdý alkohol boduje 
prémiovostí

Tvrdý alkohol není položkou, kterou by 
zákazníci na čerpacích stanicích nakupo
vali pravidelně. K nákupu je často motivu
je nemožnost nebo složitost nákupu této 
kategorie jinde. To platí zejména pro ná
kup alkoholu jako dárku. „Vhodné je tedy 
nabízet jak prémiové, tak i běžné pro dukty 
v zajímavém balení nebo s přidanou hod
notou. Velmi se nám osvědčil také prodej 
miniatur, které tuto kategorii zákazníkům 
na čerpacích stanicích zpřístupňují,“ vy
zdvihuje Jiří Štesl, výkonný a obchodní 
ředitel společnosti St. Nicolaus – trade CZ. 
U standardních balení je totiž pořizovací 
cena vyšší než v běžném retailu, což je pro 
část nakupujících odrazující. „Naše spo
lečnost se snaží adresovat obě potřeby. 
Proto na těchto místech nabízíme napří
klad MOM gin v atraktivní lahvi, která za
ujme ženy, nebo Nomad Outland Whisky, 
která nejen svým názvem a atypicky plo
chou lahví osloví každého cestovatele,“ 
uvádí Jiří Štesl. Novinkou v oblasti miniatur 
je Nicolaus Extra Jemná vodka 0‚04 l ba
lená ve skle.

Něco na cestu

Podle Tomáše Hejkala, ředitele marketingu 
společnosti Stock PlzeňBožkov, se na 
pumpách nejlépe prodává alkohol v bale
ních o objemu 0‚2 l nebo 0‚5 l, přičemž 
nejvíce poptávanými kategoriemi jsou vod
ky, rumy, hořkobylinné likéry a whisky. 
„Vzhledem ke specifickému účelu nákupu 
alkoholu na benzinových stanicích je velmi 
důležitá samotná kategorie, ale také dár
kovost a prémiovost produktu,“ dodává. 
Z portfolia firmy jsou na čerpacích stani
cích prodávané jak importované zahranič
ní značky, tak i české, o které je největší 
zájem. Pokud jde o novinky, jedná se o tzv. 
o pocket scotch, tedy whisky Johnnie Wal
ker a J&B v 0‚2l balení. „Ze zákaznické 
zkušenosti víme, že na čerpacích stanicích 
se běžně z portfolia tvrdého alkoholu po
řizují pozornosti také pro obchodní part
nery při cestě na schůzku,“ poukazuje 
Boris Rajdl, brand manažer Palírny U Zele
ného stromu. Spotřebitelům již nejde pou
ze o výhodnou cenu, ale řeší také kvalitu. 
„Z hlediska prodejů vnímáme největší ná
růst u prémiových lihovin a jejich dárko
vých balení, jako jsou Stará žitná myslivec
ká Reserve, Dictador nebo nedávno 
uvedený Heffron,“ specifikuje Boris Rajdl.

Samostatnou kapitolou jsou městské čer
pací stanice, které ve večerních hodinách 
suplují roli večerek, což se samozřejmě 
dotýká i kategorie alkoholu.

„Lokální 
dodavatelé 

jsou 
vítáni.“

Na pumpách prodáváme jak známé 
značky, tak i produkty menších 
lokálních pivovarů v daných lokali
tách. Často se zaměřujeme také na 
prodej formou výhodných nabídek 
a promocí. Ovšem i kategorie vína 
v posledních letech nabývá na 
významu.

Ivo Velíšek,
retail shop manager, 
MOL Česká republika

K okamžité 
spotřebě: vína 
v balení 0,2 l 
s kelímkem.
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do vytížených provozů

KÁVOVÝ KOUTEK

www.nestle-akce.cz/napojovereseni

stanislav.nemecek@sk.nestle.com

+421 905 823 365 

Stanislav Němeček, KAM

Zázemí profesionální 
kavárny pro vás

Vyzkoušejte, jak 
by u vás kávový 
koutek vypadal:

ZRNKOVÁ KÁVA ZRNKOVÁ KÁVA 

Vyzkoušejte, jak 
by u vás kávový 
koutek vypadal:

Káva a občerstvení 

ROSTOU NEJRYCHLEJI

RRůst mezd v posledních letech, relativně 
příznivé ceny benzinu a velký zájem o ces
tování – to vše a řada dalších faktorů stojí 
za růstem segmentu občerstvení na čerpa
cích stanicích. Na českém trhu je výrazná 
hlavně silná čtyřka hráčů (v abecedním po
řadí: Benzina, MOL, OMV a Shell), která 
udává trendy. „Tato silná konkurence pod
pořená ještě menšími sítěmi tlačí provozo
vatele k příjemnějšímu prostředí pro řidiče, 
lepšímu sortimentu a kvalitnějším službám. 
Lídři trhu investovali prostředky do kvalit
ních kávovarů a přilákali tak mnoho ná
vštěvníků. Kvalitní káva je pro mnohé sil
ným argumentem, proč tankovat právě 
v dané síti,“ říká Jan Daněk, konzultant 
oddělení Retail Services CZ&SK společnos
ti Nielsen. A ačkoli data za gastro, jako jsou 
koncepty Stop Cafe, Fresh Corner, Viva 
nebo Billa stop & shop zatím  Nielsen nemo
nitoruje, je zřejmé, že jejich obliba roste.

Trh s občerstvením na benzinkách sice ak
tuálně komplikují bezpečnostní a hygie
nická opatření a omezení prodeje kvůli 
koronavirové epidemii, a některé plány tak 
budou muset hlavní hráči na trhu revido
vat, do budoucna jsou ale připraveni rych
le reagovat a nabídku obnovit. A pokud 
říkáme, že balené bagety jsou pomalu na 
ústupu, jejich čas se s vyššími hygienický
mi opatřeními ještě může znovu vrátit.

Objem prodeje se 
zvětšuje o stovky 
procent

Čerpací stanice se v posledních letech mění 
v odpočinkové a občerstvovací zóny a op
timisticky situaci vidí všichni hráči na trhu. 
„Je to aktuálně nejrychleji rostoucí seg
ment, jehož objem prodeje mezi lety 2012 

Vůně kávy a občerstvení, 
kterému zákazníci na svých 
cestách neodolají – tak by 
se dala v kostce shrnout 
strategie nabídky na čerpa-
cích stanicích v tuzemsku. 
Čas balených baget je na 
ústupu, hlavní roli hraje 
čerstvost a rozmanitost. 
A samozřejmě také aktivní 
prodej.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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až 2019 vzrostl o více než 320 procent,“ 
přibližuje raketový růst ředitel pro shop 
a gastro značky Benzina Filip Balcárek. Do
dává, že objem doplňkového prodeje v ob
chodech za stejnou dobu vzrostl o 112 %. 

Benzina sází v nabídce na klasická hlavní 
jídla dostupná hlavně na větších čerpacích 
stanicích. Nabídkou a skladbou jídel po
krývá celodenní stravovací cyklus zákazní
ka. Od snídaní v podobě čerstvě mícha
ných vajec se slaninou či sázených vajec 
přes obědovou českou klasiku, které vévo
dí svíčková na smetaně, vepřové výpečky 
či hovězí guláš, až po večeře, kdy si zákaz
ník, stejně jako na oběd, může vybrat 
z několika druhů těstovin, salátů, steaků, 
ale i vegetariánských produktů. 

Ty jsou v poslední době v oblibě zejména 
proto, že zákazníci v rámci všeobecně 
 doporučovaného zdravého životního stylu 
omezují spotřebu masa a jsou ochotni si 
i několikrát do týdne dopřát bezmasé  jídlo. 
„Také v letošním roce plánujeme spoustu 
novinek, ať už to budou nové bagety, pa
nini, různé tortily a další hlavní jídla,“ při
bližuje plány Filip Balcárek.

Společnost MOL Česká republika se rov
něž soustředí na nabídku, která má správ

Českou klasiku 
doplňují například 

vegetariánská 
jídla.

ně nalákat chuťové buňky zákazníka, 
a kromě klasiky jsou v nabídce různé druhy 
sendvičů a baget, v hlavních jídlech nechy
bí třeba losos se salátem, kuřecí roláda se 
zeleninou nebo hamburgery. Její čerpací 
stanice se tak stávají místem, kde si zákaz
ník skutečně může užít vybranou gastro
nomii. Rakouská značka OMV Czech Re
public v tomto směru volí osvědčenou 
spolupráci s ambasadory v rámci konceptu 
Viva Chef Concept. V letošním roce se do 
jejich řady přidal zpěvák Matěj Ruppert, 
který společně s hlavní ikonou konceptu, 
Emanuelem Riddim, přibližuje gastronomii 
různých evropských zemí. Jako první to 
bylo francouzské menu z typických suro
vin, v červnu společnost plánuje představit 
gastronomii další evropské země.

Výběr kávy není 
radno podcenit

Káva na čerpacích stanicích je nepřehléd
nutelný fenomén. „Je to jeden z pilířů 
moderního obchodu a český zákazník se 

za posledních deset let v oblasti kávové 
kultury kultivoval,“ uvádí Tomáš Mikšov
ský, smluvní retailový specialista společ
nosti Dallmayr Vending & Office. To se pak 
odráží na zvýšených nárocích na kvalitu 
nápojů, jejich sortiment a také servis po
dávání. I na benzince si mohou zákazníci 
vychutnat kávu z porcelánu jako v klasické 
kavárně. Podle Tomáše Mikšovského 
z čerpacích stanic pomalu mizí skříňové 
automaty s instantními nápoji. Nahrazují 
je kávové koutky se špičkovými kávovary 
na čerstvě umletou kávu schopné připravit 
i dokonale našlehanou mléčnou pěnu do 
kávových specialit, jako jsou rozličné dru
hy cappuccina či kávy typu latté. Upozor
ňuje ale na to, že pouhá výměna kávovaru 
za nový se stávající dispozicí nestačí. „Mo
derní obchod je o zážitku a ten zákazník 
očekává i na čerpací stanici. Atmosféra 
v něm musí vyvolat chuť nakupovat. Velcí 
hráči na trhu nasadili laťku velmi vysoko. 
Nový způsob prodeje kávy je součástí jed
notného konceptu komplexně modernizo
vaných prodejen jejich benzinek. Nezávis
lé menší benzinky se s kávovou proměnou 
často perou.

„Občerstvovací zóny 
se budou rozšiřovat.“

 Zákazníci jsou stále náročnější a čerpací stanice se při cestování 
mění spíš v odpočinkové a občerstvovací zóny. Standardem se stává 
nabídka kvalitní zrnkové kávy s doplněním gastro produktů, jako je 
rozpekové pečivo, hot dog, polévky, čerstvé bagety a panini. Gastro 
nabídku máme zatím díky omezeným prostorům pouze na několika 
čerpacích stanicích, ale plánujeme ji stále rozšiřovat.

Tomáš Hálek, vedoucí oddělení suchého zboží, EuroOil, Čepro



Moderní kávový koutek

Velikost S
š 125 x h 75 cm x v 160 cm

Velikost L
 š 125 x h 75 cm x v 240 cm

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
www.tchibo-coffeeservice.cz, tcs@tchibo-coffeeservice.cz, tel: 800 124 421

TchiboTchiboTchiboTchibo2GoGo2Go2

Zapůjčení kávového koutku 
za odběr kávy/pronájem

Zrnková káva 
s čerstvým nebo 
sušeným mlékem

Silná 
značka

Zásobník 
na doplňkový 

sortiment

Snadná 
údržba

Profesionální 
kávovar 
s platebním 
systémem

Podavač 
na kelímky

Moderní vzhled

Zásobník 
na doplňkový 

sortiment

Zrnková káva 
s čerstvým nebo 
sušeným mlékem

Profesionální 
kávovar 
s platebním 
systémem

Podavač 
na kelímky
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les ma nager CZ & SK společnosti AG 
Foods Group. Také on naznačuje, že čas 
vendingových automatů pomalu končí 
a i provozovatelé menších čerpacích stanic 
hledají řešení pro nabídku kvalitní kávy. 

Moderní koncept 
přiláká nové 
zákazníky

Uvedená firma jim proto nabízí prostřed
nictvím retailového specialisty řešení v po
době profesionální implementace kávo
vých koutků na míru. „Na jednu stranu 
panuje logicky obava, že zákazníci navyklí 
na levnou instantní kávu ji přestanou ku
povat úplně. V drtivé většině případů re
modelingu shopů se to ale nestalo,“ na
značuje zkušenosti Tomáš Mikšovský. Je 
podle něho třeba přestat sledovat počet 
prodaných porcí a soustředit se na celkový 
profit. Moderní koncept prodeje s kávou 
espresso obvykle přiláká i nové zákazníky, 
kteří jsou náročnější a disponují také vyšší 
kupní silou. „Na větších čerpacích stanicích 
se vyplatí uvažovat o kávovém koutku 
a kavárensky servírované kávě, malé lokál
ní čerpací stanice by se měly soustředit na 
podávání kávy coby součásti prodejního 
rituálu, posilujícího komunikaci mezi zá
kazníkem a obsluhou. Tady vzniká také 
prostor pro aktivní prodej doplňkového 
sortimentu, tedy něčeho dobrého ke 
kávě,“ přibližuje fungující koncept Tomáš 
Mikšovský. Výběr kávy podle něj není dob
ré podcenit. Zkušenosti i průzkumy říkají, 
že zákazníci se o tom, kde natankují, často 
rozhodují právě podle kvality a chuti kávy.

Středem zájmu 
jsou speciality

Právě aktivní prodej je v případě kávy vel
mi zásadní. „S nabídkou sortimentu se 
musí ztotožnit personál, který dokáže 
ovlivnit to, co si zákazník koupí,“ je pře
svědčen Miroslav Formánek, national sa

„Sledujeme dva zásadní směry. Jedním 
jsou stále ještě vendingové stroje, které 
nabízejí kvalitní zrnkovou kávu a interakti
vitu v podobě displeje, kde lze pouštět 
třeba videosmyčky. Druhým jsou stroje na 
přípravu kávy s čerstvým mlékem,“ přibli
žuje trendy. Na trhu se také podle něho 
daří kávovým specialitám, které nabízí ne
tradiční příchutě: „Je to třeba cappuccino 
slaný karamel, pink shake nebo crema di 
caffe vanila.“

Klíčový je aktivní 
prodej a stálá kvalita

Provozovatelé čerpacích stanic mají podle 
baristy Jiřího Čada ze společnosti Nestlé 
Professional Czech & Slovak Republic zá
jem hlavně o zrnkovou kávu, profesionální 
automaty a profi pákové kávovary. Aby si 
zákazník kávu oblíbil a opakovaně se pro 
ni vracel, je klíčové udržet její stálou kvali
tu. Prodeji vizuálně pomáhají kávové kout
ky Nescafé. „Ty dávají zákazníkům jasný 
signál, kam mají jít. Stále je ale klíčová role 
aktivního prodeje personálu,“ dodává.

Na stálou kvalitu a konzistentnost chuti 
a vůně vsadila Benzina, která svou fair tra
de kávu vyladěnou na vkus středoevrop
ského zákazníka míchá v Belgii. Stálé chu
ti ale podle Filipa Balcárka není možné 
docílit bez dokonale vyladěného automa
tu. „Používáme kávovary Franke, které 
jsou upravené podle našich požadavků. 
Změnili jsme například teplotní stabilizaci 
produktů, stabilizaci spárovacích tlaků 
i systém přípravy mléka. Pokud to vezmu 
řečí čísel, tak jednu kávu prodáme každé 
dvě vteřiny a v loňském roce jsme celkově 
spotřebovali přes 170 tun výběrové belgic
ké kávy,“ uzavírá téma Filip Balcárek. 

S nabídkou se 
musí ztotožnit 

personál.

„Chuť 
umocňuje 

design.“

Investujeme hodně do vybavení inte
riéru, aby naše čerpací stanice vypa
daly spíš jako kavárny, aby se v nich 
lidé cítili dobře, relaxovali nebo u nás 
pořádali svoje pracovní schůzky. 
Chuť kávy zkrátka umocňuje hezký 
design a i díky němu teď prodáváme 
jednu kávu každé dvě vteřiny.

Filip Balcárek,
ředitel pro shop a gastro,
Benzina



VŠE PRO VAŠE PERFEKTNÍ

HOT-DOGY
od párků po technologie!

Informace a objednávky kompletního řešení telefonicky
 na čísle +420 737 219 308 nebo e-mailem na adrese vaclav.cimpa@bidfood.cz
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20Č„Čerpací stanice je jako výkladní skříň,“ 
říká Filip Balcárek, ředitel pro shop a gas
tro sítě Benzina. Produkty v regálech musí 
být vždy doplněné, speciální nabídka vý
razně označená s přesně uvedenou cenou 
a musí být zákazníkům lehce přístupná. 
„V letních měsících je nezbytné mít k dis
pozici vždy dostatečné množství chlaze
ných nápojů a zmrzlinových výrobků. No
vinkou je komunikace se zákazníky přes 
velké LCD informační displeje, na kterých 
zobrazujeme zákazníkům aktuální nabíd
ku. Jsou umístěné v prodejnách nad pul
tem a postupně o ně rozšiřujeme také 
čerpací stojany,“ přibližuje strategii, jak 
podpořit obrat impulzních kategorií. Přes 
všechny technické vymoženosti je ale tře
ba myslet na to nejdůležitější, na lidský 
faktor. „Ochotný, milý a dobře informova
ný personál je klíčovým prvkem,“ připomí

S trochou nadsázky by se 
dalo říci, že impulzní je na 
čerpací stanici prakticky 
vše. Zásadně ale záleží na 
tom, jak je zboží vystaveno, 
případně označeno akční 
cenovkou, či jak aktivní je 
v pokladní zóně personál, 
který svým přístupem může 
významně navýšit obrat do-
plňkového sortimentu.

Prodávají se dražší 
tyčinky

Cukrovinky patří k impulznímu zboží, kte
ré své největší nárůsty zažívá v sezonách, 
do nichž patří hlavně Valentýn, Velikonoce 
a Vánoce. Pokud je ale na prodejní ploše 
vhodně podpoříte, pomohou zvýšit obrat 

IMPULZ musí být HLAVNĚ PESTRÝ

ná Filip Balcárek. A vyškolit stovky lidí není 
zrovna jednoduché, Benzina má pro tyto 
případy připravenou pojízdnou vzdělávací 
kancelář Benzina akademie. „Můžeme tak 
pracovníky čerpacích stanic průběžně 
vzdělávat v prodejních dovednostech a zá
kaznicky orientovaném přístupu. Za po
slední dva roky jsme takto proškolili přes 
2500 pracovníků,“ doplňuje.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

ecoplus International Tschechien s.r.o.
office.prag@ecoplus.at | www.ecointernational.cz

TANKUJTE ZDRAVĚ. 
Máme pro vás ty správné produkty. Kontaktujte nás.

Snack s úsměvem

The Internationalisation Agency 
of Lower Austria

MAO. Jako čerstvě 
vymačkaná šťáva

se sýrovou náplní 

Kdekoli jste – stačí 
otevřít a vychutnat.

s hráškovým 
proteinem, bez 
lepku, sóji a laktózy

veganské

Bez pšenice, 
laktózy a lepku

různé příchutě
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Tyčinka jako žádná jiná!

Nyní je tu nová čokoládová tyčinka: Knoppers NutBar! 

Rodina Knoppers 2020 

Dokřupava upečená lehká oplatka, lahodný mléčný krém, lískooříšková náplň, měkký karamel a 
pražené lískové oříšky. A to vše obaleno v mléčné čokoládě.  Skvělá na uspokojení malého hladu, 

ale zároveň ne příliš těžká. Můžete pokračovat s lehkostí ve vašich aktivitách!

Knoppers

Knoppers NutBar

Knoppers 3-pack
Knoppers minis
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v řádech desítek procent, v případě velmi 
dobře připravené kampaně a silného bran-
du může jít i o stovky procent.

Monitoring trhu čerpacích stanic společ-
nosti Nielsen ukazuje, že čokolády tabul-
kové a také čokoládové tyčinky ztrácejí ve 
dvouletém trendu přes sedm procent na 
tržbách. „U tabulkových čokolád se kupu-
jí levnější výrobky, tyčinky se prodávají 
naopak dražší, protože objem poklesl 
dvojnásobně rychleji než tržby,“ přibližuje 
trendy Jan Daněk, konzultant oddělení 
Retail Services CZ & SK společnosti Niel-
sen. Kategorii, která naopak roste nejpo-
maleji kladným růstem, představují bon-
bonová dražé (0‚4 %, objem −2‚8 %).

„Klasické tyčinky jsou stále oblíbené, do-
káží oslovit několik generací,“ říká Tomáš 
Hálek, vedoucí oddělení suchého zboží na 
čerpacích stanicích EuroOil. Prodej podle 
něho ovlivňuje dobrá cena i aktivní nabíd-
ka. V impulzní zóně pak nesmějí chybět 
celozrnné a proteinové tyčinky, po kterých 
poptávka stále roste.

Speciality, jako jsou například raw tyčinky, 
radí obchodní ředitelka společnosti Life-
food Eva Marečková umístit mimo kon-

venční nabídku tyčinek a cukrovinek: 
„Nejlepší je samozřejmě pokladní zóna, 
kde je má zákazník nejlépe na očích.“ Po-
kud má benzinka také regál se zdravou 
výživou, osvědčuje se jejich prodej i zde. 
„V první fázi uvedení produktu na trh se 
nám osvědčuje vystavení ve speciálních 
papírových kartonech, které přilákají po-
zornost zákazníků,“ vysvětluje úspěšnou 
praxi. Tyčinky Lifebar jsou bio, raw, vegan, 
bez lepku a bez přidaného cukru a část 
zákazníků, která se zajímá o zdravý životní 
styl, je ocení. Lifefood spolupracuje s čer-
pacími stanicemi Benzina a Shell, na druhé 
jmenované testuje i prodej slané varianty 
Rawsage originál. 

„V dubnu uvádíme na trh tři druhy tyči-
nek, švestkovou, pomerančovou a s ka-
kao vými boby a vanilkou. Jsou polévané 
osmdesátiprocentní čokoládou, což z nich 
činí ojedinělé výrobky na trhu,“ předsta-
vuje novinky Eva Marečková. Rozroste se 
také nabídka slaných snacků o Rawsage 
olivový. Novinky firma už tradičně před-
stavuje na veletrhu Biofach a k těm uve-
deným zaznamenala velmi dobrou zpět-
nou vazbu.

Nabídněte širší 
sortiment pro snazší 
výběr

Podpůrné aktivity na benzinkách obvykle 
iniciují výrobci, ze správně nastavené stra-
tegie pak ale těží obě strany. „Jedná se 
především o vhodné umístění výrobků do 

oblasti pokladních zón, prodejní stojánky 
u pokladen, letáčky, dárky k nákupu, 
umísťování prodejních hexakošů,“ přibli-
žuje fungující spolupráci Ondřej Janů, pro-
jektový manažer společnosti Vitar. Kon-
struktivní spolupráce je win-win pro 
všechny. Neznamená to ale nutně, že by 
měl provozovatel benzinky vyřazovat 
z prodeje zboží, které je méně obrátkové. 
Důležitá je totiž pestrost nabídky, která 
umožní zákazníkům co nejrozmanitější 
impulzní výběr.

Snacky jako rychlé 
řešení

Na podzim loňského roku realizovala spo-
lečnost Mondelez celosvětovou studii 
spotřebitelských trendů State of Snac-
king. Zjišťovala, jakou roli hrají snacky ve 
světě měnících se zákaznických potřeb 
a očekávání. Výsledky naznačují, že zá-
kazníci preferují spíše snacky před stan-
dardním jídlem, protože vyhovují moder-
nímu životnímu stylu a dodávají jakousi 
„emoční pohodu“. Zákazníci mají raději 
více menších jídel přes den než několik 
větších, přičemž důležitější je to přede-
vším pro mileniály. Neznamená to ale, že 
by byli spotřebitelé ochotni utrácet za 
junk food. 

Pro osm lidí z deseti jsou hlavními faktory 
při výběru snacku jeho dostupnost (87 %) 
a kvalita (85 %). Stále více jsou v kurzu 
snacky, které mají vyvážené složení, v prů-
běhu dne pomáhají zvládat hlad a lépe 

hodinyhodiny

Pro svěží dech,
 co trvá…

funkční bonbón bez cukru

prokazatelně snižuje příčinu
nepříjemného dechu  

obsahuje zinek na podporu
imunity 

v praktické plechové krabičce

„Zákazníci 
chtějí vyšší 

přidanou 
hodnotu.“

Podobně jako v retailu i na čerpacích 
stanicích zákazníci nakupují převáž-
ně impulzně. Udržení značky vyža-
duje flexibilní reakce včetně vývoje 
takového produktu, který se něčím 
odlišuje a přináší zákazníkovi určitou 
přidanou hodnotu. U nás jsou to tře-
ba vitaminové a energetické tablety 
Energit v plechové krabičce a nepře-
kvapí, že nejprodávanější je Energit 
pro řidiče, případně Energit hrozno-
vý cukr na rychlé dodání energie.

Ondřej Janů,
projektový manažer, Vitar

CUKROVINKYCUKROVINKY ČOKOLÁDA NEALKO NÁPOJE

ENERGETICKÉ NÁPOJEENERGETICKÉ NÁPOJE

Průměrný nákupní koš na čerpacích stanicích (2019 versus 2018)

Detail Nealko nápoje:

LIMONÁDY COLA 10‚0 % (9‚7 %)
LIMONÁDY POMERANČ 1‚7 % (1‚7 %)
DŽUSY JEDNOLITROVÉ 1‚1 % (1‚2 %)

DŽUSY OSTATNÍ 2‚4 % (2‚5 %)
LEDOVÉ ČAJE 2‚9 % (3‚1 %)

Zdroj: Nielsen RMS 
(Trh čerpacích stanic, 2019, 2018)

Pozornost 
přiláká novinka 

v papírovém 
kartonu.
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hodinyhodiny

Pro svěží dech,
 co trvá…

funkční bonbón bez cukru

prokazatelně snižuje příčinu
nepříjemného dechu  

obsahuje zinek na podporu
imunity 

v praktické plechové krabičce

Jakou roli hrají čerpací stanice pro novinky 
v kategorii zmrzlin? Odpověď najdete 
v průzkumu společnosti 4 P & P 
na www.cerpacka.cz. 



kontrolovat denní kalorický příjem. Jenže 
i potřeba mlsání hraje stále důležitou roli, 
snack prostě musí chutnat. Formu zdravé
ho snacku může zákazníkům čerpacích 
stanic nabídnout i pečivo. „Nejlépe se daří 
menším druhům pečiva,“ říká Martin Dol
ský, marketingový manažer společnosti 
Penam. Firma má dobrou zkušenost také 
s pravidelným uváděním novinek. „Klíčové 
je mít nabídku jak pro kategorii to go, pro 
řidiče a posádku, která chce na cestu pe
čivo, tak i pro rychlý nákup pečiva domů,“ 
doplňuje. Například toustový chléb je tak 
podle něho přesně ta položka, která ne
může nikde chybět a patří k top druhům 
pečiva. Například v rámci konceptu Billa 
stop & shop na čerpacích stanicích Shell 
patří k vyhledávanému sortimentu.

Bez zmrzliny to nejde

V sezoně odolá zmrzlinám jen málokterý 
zákazník, ať už jde o řidiče či častěji po
sádku vozu. A i když nejčastěji sáhne zá

kazník po klasické příchuti vanilky, čoko
lády a jahody, rád experimentuje. Zmrzliny 
jsou segmentem hravým a výrobci přichá
zejí každoročně s novinkami a limitovaný
mi edicemi, které impulzní prodej vhodně 
podporují. A to i trefnými názvy. Napří
klad společnost Alimpex Food rozšiřuje 
nabídku značky Polárka o krémový „do
nutový“ Oblížek nebo o oblíbený krém 
v měkké kakaové sušence Lážo Plážo. Na 
své si přijdou i malí zákazníci, pro které 
jsou připravené hravé zmrzliny Eňo Ňuňo 
s nejoblíbenější jahodovou, ale také žvý
kačkovou příchutí.

„U pokladny nemůže chybět bohatá 
nabídka drobností.“

V pokladní zóně nesmějí chybět hlavně různé druhy sladkých 
tyčinek a samozřejmě žvýkačky. Drobnosti, po kterých zákazník při 
placení velmi často impulzivně sáhne.

Jiří Šimek, provozní vedoucí sítě, Tank Ono
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AAktuálně je tabákový trh formován dvěma 
zásadními vlivy. Tím prvním je zvýšení spo
třební daně o 10 %, které je platné od 
1. března a vytváří prostor pro černý trh. 
Druhým je zákaz prodeje mentolových ci
garet, které vejde v platnost 20. května. 
Výrobci se na zákaz připravovali několik let 
a alternativní nabídka je součástí odpově
di na restrikce, které tento trh postihují. 
„Zákaz prodeje neplatí pro cigarillos, tak
že zákazníkům jako alternativu nabídne
me cigarilla s mentolovou i ovocnou pří
chutí,“ přibližuje plány Jiří Hauptmann, 
ředitel vnějších vztahů a komunikace kon
cernu JTI. Firma očekává, tak jako další 
hráči na trhu, že pro spotřebitele budou 
atraktivní i alternativní tabákové výrobky, 
které nabídnou příchutě. V případě JTI je 
to elektronická cigareta Logic Compact, 
která bude i nadále nabízet mentolové 
a další ovocné příchutě.

Nabídku alternativní mentolové chutě do
přeje svým zákazníkům také společnost 
Philip Morris. Intenzivní mentolovou chuť 
nabízejí tabákové náplně Heets Turquoise 
Label do elektronického zařízení na zahří
vání tabáku Iqos. Podle průzkumu firmy už 
alternativy klasických tabákových výrobků 
používá v Česku a na Slovensku až čtvrtina 
kuřáků.

Zvýšení spotřební 
daně otevírá prostor 
černému trhu

„Zvýšení spotřební daně se okamžitě pro
jevilo zvýšením koncových cen, hlavně 
u cigaretového tabáku to bylo skokové,“ 
říká generální ředitel společnosti Mostex 
importexport Josef Stanislav. Paradoxně 
podle něho máme ve srovnání se západní 
Evropou nejnižší ceny cigaret a nejvyšší 
ceny dýmkových tabáků: „To se projevuje 
v tom, že kouření dýmek se jeví jako luxus 
a způsobuje to pašování tabáku z okolních 
zemí. U kuřáků dýmek firma nepociťuje 
pokles o klasický dýmkový tabák.“ Díky 
zákazu kouření v restauracích se ale snižu
je prodejnost velkých doutníků a spotřebi
telé dávají přednost segmentu suchých 

Klasické tabákové výrobky pořád drží hlavní slovo na trhu. Stále více 
je ale slyšet a vidět jejich alternativa, ať už ve formě bezdýmných, 
zahřívaných produktů, elektronických cigaret nebo žvýkacích tabáků. 
Trh ovlivní růst spotřební daně i zákaz mentolových cigaret.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Zvýšení spotřební daně a konec prodeje 
mentolových příchutí vyvolá podle Tomá
še Tesaře, vedoucího externí komunikace 
společnosti British American Tobacco 
(BAT), masivní změny v nákupním chování 
spotřebitelů a prudký nárůst černého trhu. 
„Na českém trhu už nyní vidíme rostoucí 
úroveň spotřeby nezdaněných produktů. 
Před dvěma lety to byla asi čtyři procenta 
a v současnosti už je to deset procent. Na 
základě zkušeností z Polska a Maďarska, 
kde také v minulosti skokově zvedli spo
třební daň, lze i v Česku čekat velký příliv 
nezdaněných produktů ze zahraničí, hlav
ně z Běloruska a Ukrajiny,“ připomíná. 
Tento očekávaný nárůst černého trhu však 
může výrazně zpomalit současná situace 
ohledně koronaviru, která si vyžádala uza

Budoucnost vzhlíží 

k TABÁKOVÝM ALTERNATIVÁM

krátkých doutníčků. Zmiňuje také, že 
v případě tabáku do vodních dýmek se ho 
načerno do tuzemska doveze okolo 
80 tun. „Rostoucí zájem o doutníčky bu
deme na čerpacích stanicích podporovat 
u doutníků a doutníčků Toscano a Tosca
nello, které mají široký chuťový sortiment 
a jsou to doutníčky, které dokáží uspoko
jit kuřáky během motoristické zastávky,“ 
přibližuje plány Josef Stanislav.

Spotřeba 
nezdaněných 

produktů: 
deset procent.



25

vření státních hranic a výrazné omezení 
pohybu osob. Bude podle něho současně 
záležet i na tom, kdy dojde k obnovení tzv. 
příhraniční nákupní turistiky.

Další obava panuje kolem zásob tabáko
vých výrobků se starým kolkem. Díky no
vým vládním opatřením se pravděpodob
ně nestihnou do 31. 5. doprodat, ale ani 
efektivně stáhnout a bude nutné tyto vý
robky zlikvidovat. „Bylo by na místě, aby 
se vláda zamyslela nad tím, jak v této si
tuaci všem zainteresovaným stranám po
moci,“ říká Tomáš Tesař. Naznačuje, že 
jednou z možností je prodloužit dobu pro 
prodej těchto výrobků.

Růst je tažen méně 
rizikovými produkty

Podle společnosti Nielsen rostly tabákové 
výrobky obecně v loňském roce o 11 %, 
ve dvouletém horizontu to bylo dokonce 
22‚1 %. „Cigarety v objemu za poslední 

zahřívaný tabák a cigarety. K naplnění am
bicí státního rozpočtu je proto nevyhnu
telné, aby docházelo k postupnému zvy
šování spotřebních daní i u zahřívaného 
tabáku a jejich sbližování s úrovní zdanění 
u cigaret.

Nastupují 
nové příchutě 
a ergonomický design

Společnost BAT očekává, že právě glo 
a náplně neo s klikací kapslí s příchutí 
mentolu budou vítanou alternativou pro 
ty kuřáky, kteří se mentolové chutě vzdát 
nechtějí. Podobnou službu jim ale mohou 
nabídnout také nikotinové sáčky Lyft s pří
chutí mentolu nebo elektronická cigareta 
Vype, která má aktuálně sedm chuťových 
variant. Nechybí máta, vanilka, tabák, 
mango nebo lesní plody. Aktuálně je na 
trhu elektronická cigareta Vype ePen3, 
kterou si mohou zákazníci koupit ve star
tovacím balíčku. Ten kromě zařízení obsa
huje 2 × 2 ml náplně s příchutí tabáku 
a máty. „Věříme, že zákazníci ocení kromě 
příchutí i ergonomický design, za který 
jsme loni získali ve Velké Británii cenu Pro
dukt roku v kategorii elektronických ciga
ret,“ doplňuje Tomáš Tesař.

Mezi další alternativy pro kuřáky patří ros
toucí nabídka elektronických cigaret s ni
kotinovými náplněmi, ať už je to značka 
Logic (JTI), Vype (BAT), blu (Imperial 
Brands) nebo Juul, která vstoupila na český 
trh teprve na podzim loňského roku. 
„V České republice je přes dva miliony ku
řáků. Podle údajů Světové zdravotnické 
organizace se kouření klasických cigaret 
omezuje a na vzestupu jsou alternativy, 
mezi které elektronické cigarety s nikotino
vými náplněmi patří. Od roku 2011 do roku 
2018 vzrostl celosvětově počet uživatelů 
těchto cigaret ze sedmi milionů na 41 mi
lionů a i vývoj v tuzemsku je slibný,“ shrnu
je Karol Poznanski, ředitel komunikace 
společnosti Juul Labs pro Českou republi
ku. Je přesvědčen, že poměr tabákových 
výrobků bude i nadále klesat a že stále více 
kuřáků bude hledat ve svém boji se skon
cováním s cigaretami alternativní cestu.

dva roky vyrostly o 4‚7 procenta, hlavní 
růst celé kategorie je tedy opět díky zahří
vaným tabákovým výrobkům,“ vysvětluje 
situaci na trhu Jan Daněk, konzultant od
dělení Retail Services CZ & SK společnosti 
Nielsen, která jednotlivé kategorie na trhu 
monitoruje.

„Poptávku po méně rizikových produk
tech, jako jsou nikotinové sáčky Lyft, elek
tronická cigareta Vype nebo zařízení na 
zahřívání tabáku glo, sledujeme ve všech 
prodejních kanálech, včetně čerpacích sta
nic,“ informuje Tomáš Tesař. Firma BAT 
očekává, že produkty se sníženým rizikem 
budou v roce 2030 tvořit až třetinu tabá
kového trhu. „S prudkým zvýšením spo
třebních daní na cigarety v roce 2020 
a s ním spojeným nárůstem jejich cen se 
v následujících letech sníží cenový rozdíl 
mezi zahřívaným tabákem a cigaretami. 
Proto je pravděpodobné, že růst kategorie 
zahřívaného tabáku v ČR se výrazně zrych
lí a do roku 2023 bude představovat téměř 
patnáct procent celkového prodeje tabá
kových výrobků,“ odhaduje.

Masivní přechod spotřebitelů na nízkou 
sazbou zdaněný zahřívaný tabák bude mít 
ale vážný dopad na příjmy ze spotřebních 
daní. Již nyní každoročně dochází ke ztrá
tě miliard korun v důsledku výrazného 
rozdílu v sazbách spotřebních daních na 

Cigarety rostou 
jen o necelých 
pět procent.

„Desetina 
prodejů 

patří 
zahříva

nému 
tabáku.“

Trendem posledních dvou let jsou 
zahřívané tabákové výrobky, které 
na čerpacích stanicích postupně 
přeskočily sypaný tabák jako dru
hou nejvýznamnější auditovanou 
tabákovou kategorii. Nyní dosahují 
lehce přes desetinu všech prodejů 
tabákových výrobků na čerpacích 
stanicích, sypaný tabák něco přes 
jedno procento a cigarety zbylých 
asi 87 procent. Zahřívané tabákové 
výrobky jsou současně mnohem 
prodávanější na čerpacích stanicích 
než na maloobchodním trhu.

Jan Daněk,
konzultant, 
Retail Services CZ&SK, Nielsen



26 AUTOKOSMETIKA vyžaduje jinou prezentaci
Na čerpacích stanicích by kromě kapalin do ostřikovačů neměla chybět kapalina do 
chladiče, brzdová kapalina, ale také různá autokosmetika. Na druhou stranu zákazníci 
vyžadují nové služby, a tak je pro toto zboží stále méně místa. Z toho důvodu se mění 
jejich podoba a je zapotřebí zvolit trochu odlišný způsob, jak produkty prezentovat.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

SStřídání autokosmetiky a provozních ka
palin probíhá zpravidla na jaře a na pod
zim. Dochází k nahrazování nejen jarní 
směsi do ostřikovačů za zimní a naopak, 
ale také úpravě dalšího zboží pro automo
bily. Výrobci a dodavatelé v této době 
zpravidla nejvíce přicházejí s inovacemi 
a novinkami.

Přednost mají 
potraviny, drogerie 
a kávový servis

„Čerpací stanice jsou denně navštěvované 
tisíci motoristů, kteří si zde mohou koupit 
nutné věci pro uspokojení běžných potřeb 
pro automobily,“ uvádí Daniel Hartl, mar
ketingový manažer Druchemy, družstva 
pro chemickou výrobu. Místa pro prezen
taci sortimentu v prodejně však už tolik 
není, a tak se přesouvají mimo ni. „U stě
žejních provozních kapalin, mezi které 
patří zimní a letní směsi do ostřikovačů, 
chladicí kapaliny a AdBlue, je velmi silná 
prezentace nabídky ve venkovních prosto

rech,“ deklaruje Tomáš Skopový, marke
tingový ředitel společnosti DF Partner. 
Nejčastěji jde o boxy a prezentační mola. 
Za pravdu mu dává Miroslav Dvořáček, 
obchodní manažer společnosti Agrimex: 
„Obchody se v poslední době zaměřují na 
potraviny, základní drogerii a kávový 
servis. Provozní kapaliny, autokosmetika 
a oleje silně ustupují. Z trendu jedné spo
lečnosti, myslím, že u nás s tím přišel Slov
naft, se stal trend i těch ostatních.“ Stejně 
to vnímá také Kristína Jirkovská, key ac
count manager společnosti AutoMax 
Group. Dodává, že větší místo v obcho
dech dostávají zejména bistra, a tak se 
v rámci této situace zmenšuje prostor na 
vystavování i jejich zboží.

V kurzu  
je readytouse

Jaro je tu a léto za rohem. To je pro mno
hé motoristy velký stimulant k důkladné 
očistě a mytí vozů. „V rámci trendu rozši
řování obliby ručního mytí doporučujeme 

autokosmetiku a doplňky, které jdou tím
to směrem. Jde o odstraňovač hmyzu, 
čistič disků, houby na hmyz, mycí houby 
a různé druhy hadříků a jelenic. U čističe 
disků je vhodné použít novinku značky 
Coyote, a to čistič disků Red, kde na ruč
ním mytí zákazník vidí efekt změny barvy 
po nastříkání na disky během chvilky. Pří
pravek začne reagovat na brzdový prach 
a různé nečistoty,“ vysvětluje Kristína Jir
kovská. Během slunečných dnů jdou na 
odbyt také vůně do auta. Převratné no
vinky však nečekejte. Ale jak uvádí Miloš 
Procházka, produktový manažer společ
nosti Makro Cash & Carry ČR, změny při
šly ve vůních u směsí do ostřikovačů 
a prostor dostávají různá akční balení 
s praktickým dárkem navíc, jako je odstra
ňovač hmyzu či čistič skel. Podle Mirosla
va Dvořáčka přitom roste výroba privát
ních značek řetězců čerpacích stanic 
a dodavatelů autodílů.

V oblasti autokosmetiky lze vidět posun 
v péči o exteriér i interiér aut, zejména pak 
o karoserii, kola, skla a vnitřní plasty. 
 „Viditelný je například přechod od aero
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v myčce během mycího cyklu, a také je 
tento objem skladnější oproti tubě,“ do
kládá Kristína Jirkovská.

Jednoznačný trend přechodu zákaznic
kých preferencí z aerosolové kosmetiky 
k jednorázovým vlhčeným ubrouskům má 
své důvody. „Tento sortiment dnes zahr
nuje téměř všechny oblasti péče o vozidlo, 
a to jak v interiéru, což je palubní deska, 
okna a čalounění, tak v exteriéru, kde jde 
o karoserii, plasty, kola a hmyz,“ vyjmeno
vává Tomáš Skopový. V případě chladicích 
kapalin se prodávají readytouse varianty 
v litrovém provedení. „Jsou to již naředě
né chladicí kapaliny, které řidiči v případě 
nutnosti mohou hned dolít do svého au
tomobilu,“ vysvětluje Tomáš Skopový.

Co by na pumpě 
nemělo chybět

Ze sortimentu provozních kapalin je na 
benzinkách vítán ten, který ocení laik 
a technický analfabet. Jeho prostřednic
tvím zvládne obsloužit svůj vůz a neublíží 
sobě, svému vozu ani okolí. „Aktuálně jde 
o letní kapaliny do ostřikovačů, destilova
nou vodu, víceúčelové mazivo WD40 
a podobně. Menší podíl by v dnešní době 
na čerpačkách již měly mít chladicí kapali
ny, stačí litrové balení modré VW TL 774/C 
a dva druhy červené VW TL 774/D nebo F 
a VW TL 774/J pro pokrytí převažujícího 
současného vozového parku osobních vo
zidel,“ míní Miroslav Dvořáček. Brzdová 
kapalina postačí specifikace DOT4 v půlli
trovém balení. Ostatní kapaliny je podle 
něho vhodné ponechat specializovaným 
prodejnám, protože dnes již málokdo 
zvládne sám použít další, poněkud specia
lizované výrobky. „Velký vliv má v případě 
autokosmetiky to, zda má pumpa i mycí 
linku,“ deklaruje Jitka Kučerová, area ma
nager pro Čechy společnosti AutoMax 
Group. Na základě toho se prodávají čisti
če kokpitů, disků, skel či utěrky a jelenice.

„Na všech našich čerpacích stanicích pro
dáváme jak autokosmetiku, tak provozní 
kapaliny. Nejvíce jdou na odbyt provozní 
kapaliny, ale ani prodeje autokosmetiky 
nejsou špatné. Prodeje provozních kapalin 
jsou závislé na počasí. V této oblasti nejví
ce spolupracujeme s firmou Filson,“ pood
haluje Jan Šimek, provozní vedoucí sítě 
Tank Ono. Pro společnost MOL Česká re
publika jsou základním pilířem tohoto sor
timentu vody do ostřikovačů a motorové 
oleje privátních značek MOL Evox a Dyna
mic. „Nárůst prodeje autokosmetiky za
znamenáváme zejména na těch čerpacích 
stanicích, kde nabízíme služby myčky 
nebo ručního mytí,“ konkretizuje retail 
shop manager Ivo Velíšek. V posledních 

letech tato síť zaznamenala také význam
ný nárůst poptávky po produktu AdBlue, 
se kterým se jí daří dosahovat velice slib
ných meziročních nárůstů prodejů. „Na 
našich čerpacích stanicích se nejvíce pro
dávají směsi do ostřikovačů, destilovaná 
voda, AdBlue, oleje do motorů a v zimním 
období přirozeně různé rozmrazovače skel 
a zámků,“ doplňuje Miloš Procházka.

solových čističů interiérů k readytouse 
 produktům v podobě jednorázových 
 vlhčených ubrousků. V segmentu provoz
ních kapalin je pro nás klíčovým produk
tem kapalina do ostřikovačů naší privátní 
značky Benzina, kterou nabízíme ve dvou
litrových a čtyřlitrových kanystrech,“ pro
zrazuje Filip Balcárek, ředitel pro shop 
a gastro sítě Benzina. Ta minulý rok navíc 
uvedla na trh celoroční směs do ostřikova
čů. Kombinuje v sobě výhody zimní i letní 
varianty, efektivně odstraňuje hmyz 
a odolá i mírným mrazům do −5 °C, je 
tedy vhodná do klimatu, který u nás pře
vládá převážnou část roku.

Ano jednorázovým 
vlhčeným ubrouskům

Patrný je jasný trend zjednodušování ob
sluhy a péče o automobil. „Častější na
vštěvování specializovaných myček nebo 
alespoň samoobslužných myček je dnes 
samozřejmostí. Proto z našeho sortimentu 
doporučujeme prodávat klasické balení 
autokosmetiky v malých lahvičkách 250 až 
500 ml. U vody do ostřikovačů potom ba
lení tři až pět litrů,“ uvádí Daniel Hartl. 
Zákazníci tak při svých nákupech volí pře
devším tyto objemy. „U aerosolu je to 
podle ceny. U ubrousků je to jiné. Preferu
jí ubrousky v sáčku více než v tubách. Zde 
je to z důvodu, že ubrousky se používají 
hlavně v rámci rychlé údržby, například 

INZERCE

Coyote.cz

NOVINKA 
PRO ROK 2020
Speciální prostředek s novou kombinací 
účinných složek. Obsahuje látky, které se při 
aktivním působení na nečistoty zbarvují do 
červena. Zčervenání zároveň ukazuje nejlep-
ší čas pro omytí prostředku.

WHEEL CLEANER RED

ČISTIČ 
DISKŮ KOL 

REDRED„Změna 
konceptu 
nesvědčí 

kapali
nám.“

  Výrobci a dodavatelé autokosmetiky 
a provozních kapalin se potýkají se 
změnou konceptů čerpacích stanic, 
kdy prioritu dostává hlavně rychlé 
a kvalitní občerstvení, přičemž sor
timent nepotravinářského zboží je 
významně potlačován. Klíčovou rolí 
provozovatelů sítí čerpaček je tedy 
najít správnou rovnováhu v sorti
mentní nabídce tak, aby na jednu 
stranu maximalizovali výnosnost 
z regálové plochy a na druhou stra
nu zachovali dostatečně atraktivní 
nabídku pro motoristy. Reálně totiž 
hrozí, že by motorista mohl přestat 
vnímat stanici jako místo plánované
ho nákupu autokosmetiky a auto
doplňků.

Tomáš Skopový,
marketingový ředitel, 
DF Partner
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NAFTU jen tak něco NENAHRADÍ
Zásadními kapalnými palivy zůstávají ta fosilní z ropy. Nafta hraje stále prim a minimálně 
do jara letošního roku se dobře dařilo také prémiovým variantám paliv. Celý svět nicméně 
hledá alternativní cesty do budoucna.  Závazek  uhlíkové neutrality v roce 2050 bude podle 
odborníků hlavně finančně náročný.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

TTéma budoucnosti pohonných hmot je 
poměrně složité, odpovědi nejsou jedno
značné a už vůbec ne jednoduché. Na tom 
se shodují všichni. Podle tiskového mluvčí
ho České asociace petrolejářského prů
myslu a obchodu Václava Louly zatím není 
ropa plně nahraditelná a dnešní svět bez 
ní v podstatě neumí žít. „Prokázané záso
by ropy jsou na dalších čtyřicet let, odha
dované na sto let. Stále více se ukazuje, že 
pro její cenu je rozhodující vývoj ekonomi
ky, který je nyní umocněn koronavirovou 

pandemií. Omezení dopravy a cestování 
vede k nižší poptávce po ropě a palivech 
a také ke snížení cen pohonných hmot,“ 
vysvětluje.

S ropou je ale podle něho nutné počítat 
určitě další desítky let, protože na její zpra
cování jsou navázána další odvětví. „Pro 
další patnáctileté, možná dvacetileté ob
dobí zůstanou rozhodující spalovací moto
ry a stávající složení vozového parku, kde 
dominují automobily na benzin a na mo

torovou naftu. Obměna téměř dvou mi
liard vozidel na celé planetě bude trvat 
určitě dalších padesát let,“ je přesvědčen. 
Nafta dominuje ve vybraných sektorech 
nákladní silniční automobilové dopravy 
domácí i mezinárodní, také v zemědělství 
či obraně. „V tuzemsku tvoří nafta sedm
desát pět procent spotřeby a minimálně 
do roku 2030 zůstanou strategickým pa
livem benzin, nafta i letecký petrolej,“ 
predikuje. Otázkou zůstává, jak koronavi
rová pandemie a s ní související ekonomic
ké ztráty ovlivní další ekologické cíle, které 
se v EU chystají. Podle Václava Louly bude 
zřejmě na místě zvážit jejich odsun.

Vyrábět ekologicky 
(a co dotace?)

Ekologizace a postupné zvyšování podílu 
energie z obnovitelných zdrojů je hlavní 
téma, které bude na programu dne pro 
následující léta. „Biopaliva první generace 
se budou dál používat, protože patří do 
kategorie obnovitelných zdrojů. A bude 
stoupat zájem o nízkoemisní biopaliva,“ 
předpokládá Václav Loula. Podpora ale 
bude směrovat hlavně k biopalivům druhé 
generace. V souvislosti s cílem zvyšovat po
díl obnovitelných zdrojů v dopravě vidí Vác
lav Loula ještě využití paliva naftového typu 
B10 a B20. „Svoji evropskou i českou nor
mu již mají. A dojde určitě i na benzin s vyš
ším obsahem biolihu, tedy E10. Očekávám, 
že by to mohlo být v roce 2021,“ doplňuje.

Ivan Indráček, předseda představenstva 
SČS – Unie nezávislých petrolejářů, dopl
ňuje výčet alternativních paliv o benzin 
E20, který se dostane na trh zřejmě někdy 
kolem roku 2025, a o syntetická paliva. I ta 
jsou podle něho stále v počátcích vývoje, 
zatím je v provozu pouze několik malých 
výrobních jednotek. Výhodu syntetických 
paliv vidí v tom, že jsou distribuována stej
ným logistickým řetězcem a využívána 
stejnými automobily jako stávající kapalná 
paliva. Připomíná, že na rozdíl od klasic
kých paliv a biopaliv jsou všechna alterna
tivní paliva, která jsou protlačována na trh, 
závislá na státní dotační podpoře. Dotuje 
se koupě takových vozidel, výstavba infra
struktury pro paliva i jejich výroba, zvý
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Jaká nás čeká 
budoucnost

Budoucnost bude multialternativní. Na 
trhu nebude chybět LPG, CNG, LNG, elek
tromobilita ani vodík. A zřejmě se s tech
nologickým vývojem objeví ještě celá řada 
dalších alternativ. Žádná z těch součas
ných ale není schopna plně nahradit fosil
ní paliva. Prostor pro elektromobilitu vidí 
Václav Loula především ve využití pro malá 
užitková nebo spotřební auta do měst 
a nejbližšího okolí. Další perspektivu spat
řuje v hybridních modelech aut a smysl mu 
dává i elektrická hromadná doprava osob 
v zatížených městských centrech. Je ale 
prozatím velkou neznámou, jak bude roz
děleno plnění nových cílů mezi dodavate
le energií, jak bude definováno soutěžní 
prostředí, dotace či veřejná podpora, daně 
u alternativních pohonů a jak se bude vy
víjet ekonomika a životní úroveň obyvatel
stva. Na tom všem velmi záleží.

Na alternativní budoucnost jsou připraveny 
i sítě čerpacích stanic. Jak například uvádí 
Tomáš Hálek, vedoucí oddělení suchého 
zboží sítě EuroOil, největší podíl má stále 
motorová nafta, následovaná benziny, ros
te spotřeba prémiových paliv, ale nezapo
míná se ani na alternativu: „Nabízíme LPG, 
CNG a v následujících dvou letech vybudu
jeme čtyřicítku dobíjecích stanic.“

Šanci dostane vodík

Skupina Unipetrol vidí budoucnost hlavně 
ve vodíkové elektromobilitě. „Ta časem do
plní současnou elektromobilitu. V letošním 
roce plánujeme instalovat první vodíkové 
plnicí stojany na stávajících čerpacích stani
cích v Praze na Barrandově a Litvínově. Pro
jekty jsou nyní ve stadiu získávání potřeb
ných povolení a výběru dodavatelů. 
V našem plánu rozvoje máme již vytipová
ny i další lokality,“ přibližuje Marek Zouvala, 
ředitel sítě čerpacích stanic Benzina. V na
bídce bude vodík o tlakové úrovni 350 barů 
pro vozidla hromadné dopravy, respektive 
700 barů pro osobní automobily.

Ve vzdálenějším horizontu vidí prostor pro 
vodík i Václav Loula, podle kterého by ko
lem roku 2050 mohl být vodík v osobních 
autech vyšších tříd. Zatím je ale cena vo
díku i automobilů příliš vysoká. „V náklad
ní dopravě může být impulzem využití 
vodíkových stanic pro tranzitní nákladní 
dopravu mezi Německem a Českem. 
V hromadné dopravě může být podnětem 
například rozhodnutí zastupitelstev o ná
kupu vozového parku pro městskou hro
madnou dopravu. Předpokládáme, že 
jakmile v Česku vzniknou první vodíkové 
stanice, trh s vozidly na vodík se rychle 
rozvine,“ uzavírá Marek Zouvala.

hodňují se uživatelé těchto vozidel. Tento 
přístup považuje za nesprávný a věří, že 
díky ekonomickému propadu, který Evro
pa v souvislosti s koronavirem zažije, se 
bude pečlivěji zvažovat, jakými cestami lze 
emise z dopravy snižovat a jaké tempo 
snižování je smysluplné. Jako příklad uvádí 
evoluci spalovacích motorů (porovnáním 
emisí vozidel dnes vyráběných a těmi 

15 let starými je zřejmé, kam se technolo
gie dostaly), hybridní, případně plugin 
hybridní vozy. A z paliv upozorňuje na ob
rovský potenciál LPG, které je v poslední 
době ve stínu zemního plynu a elektromo
bility z jediného důvodu – umí existovat 
bez přímé pomoci státu. Ostatně renesan
ce tohoto paliva je vidět v aktuální nabídce 
vozů Renault – Dacia na českém trhu.
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Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO 
SPRÁVNÁ BYZNYSOVÁ 

ROZHODNUTÍ

 

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  
 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15 

VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA 
VÝHODNOU CENU!

NABÍDKA PRO FIRMY:

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  
 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15 

VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA 
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Účetní data dokážeme zpracovat do užitečných 
analýz a rozborů pro váš efektivnější provoz.

www.kodap.czwww.edtas.cz

Účetní data dokážeme zpracovat do užitečných 

Čerpací stanice vidíte v číslech
D všechny platby sjednotí z ostatních plateb

ních zařízení a následně se zkonsolidují do 
podnikového systému, kde se nachází ne
jen účetnictví, ale i kompletní skladové 
hospodářství, inventarizace, řízení cen, 
akčních balíčků a tak dále,“ říká Ondrej 

Domácí držitelé platebních karet uskuteč
nili v uplynulém roce více než 1‚3 miliardy 
transakcí platebními kartami v objemu 
více než 844 miliard korun. Poprvé v his
torii platebních karet v Česku byl objem 
finančních prostředků bezhotovostních 
plateb provedených kartami vyšší než ob
jem výběrů hotovosti z bankomatů. 
„Nové technologie v oblasti platebních 
karet posouvají uživatelský komfort na 
straně zákazníků i obchodníků, kteří kar
ty nebo mobilní zařízení akceptují,“ vy
světluje Roman Kotlán, výkonný ředitel 
Sdružení pro bankovní karty. Investice 
bank a technologických firem do kartové
ho, respektive technologického prostředí 
vytvářejí předpoklady pro další transakční 
růst a rozvoj akceptační infrastruktury ne
jen v maloobchodě.

Investice 
do komplexního 
systému je chytrá

Aby vše fungovalo, jak má, je nutné, aby 
pokladní systémy šly s digitální dobou. Je 
jenom otázka času, kdy se minimalizují 
hotovostní platby a platební transakce bu
dou prováděné bezhotovostním plateb
ním systémem NFC s použitím bezdrátové 
komunikace mezi zařízeními, jako jsou 
mobilní telefony, tablety, platební termi
nály, chytré hodinky, karty a další. „Po
kladna bude centrálním bodem, kde se 

CENTRÁLNÍM BODEM BUDE POKLADNA
Bezhotovostní platby za zboží a služby se v maloobchodě staly standardem. Tento způsob 
každým rokem navíc rekordně roste. Čerpací stanice nejsou výjimkou. Měly by řidičům 
nabídnout všechny dostupné formy placení za pohonné hmoty, ale i za zboží v obchodech 
či použití zpoplatněných služeb. Nejvhodnější variantou je jednotný a na pumpě propojený 
platební systém.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Poliak, IT manager společnosti MOL Česká 
republika. Dlouhodobý, avšak setrvalý 
přechod od hotovosti k platebním kartám 
sleduje také Benzina. „Zákazníci mají rov
něž stále větší zájem o naše platební karty 
Tank Karta Easy a Tank Karta Business 
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mají v tomto aktuálně nezastupitelnou 
roli. Z novinek, se kterými se mohou zá
kazníci setkat, lze zmínit platby přes Mas
terpass,“ informuje Martin Rosa, expert 
na platební řešení v České spořitelně.

Pokud jde o pokladny, zde se v zásadě ne
musí nic měnit. Pokladna vždy potřebuje 
validovat (potvrzovat platbu) a následně 
vytisknout doklad pro zaevidování v účet
nictví. „Terminály nezmizí, pouze se rozší
ří o další funkce, které umožní online 
platby bez pomoci asociačních karet. 
Máme dobré zkušenosti v akceptaci pla
teb i na ostatních systémech čerpacích 
stanic a podle našeho názoru je to dobré 
řešení,“ konstatuje Radek Horák, výkonný 
manažer acquiring ecommerce společ
nosti ČSOB. Obchodníkům díky tomu od
padají starosti s manipulací hotovosti a ne
musí řešit opravy složitého systému pro 
akceptaci mincí. Dnešním standardem by 
tedy měla být stejná nabídka možností 
placení jako v běžném kamenném obcho
dě, aby si zákazník mohl vybrat mezi plat
bou v hotovosti, platební či firemní tanko
vací kartou anebo třeba telefonem. „Češi 
patří ke světové špičce v bezkontaktním 
placení, terminál je proto v každém přípa
dě nutností. Obzvlášť na čerpacích stani
cích, kde lze očekávat i platby v řádech 
tisíců korun, které s sebou v hotovosti nosí 
stále méně lidí,“ dokládá Miroslav Uďan, 
CEO společnosti Shoptet.

Budoucnost má 
jméno: mobilní 
aplikace

V mobilních aplikacích a ve smart cities je 
velká budoucnost. „V roce 2018 jsme 
uvedli na trh mobilní aplikaci Benzina 
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Vydělávejte s O2 
prodejem GO karet

Kontaktujte nás na:
sarka.kovarova@o2.cz
775 394 076

 nabízející tankování se slevou,“ prozrazuje 
Ladislav Béres, ředitel úseku pohonných 
hmot sítě Benzina. Dodává, že platební 
terminály Ingenico Lane 5000 podporují 
platby všemi platebními kartami i pro
střednictvím Apple Pay a Google Pay.

Pokladní systém by tak měl být co nejpri
mitivnější jak pro zákazníka, tak pro obslu
hu čerpací stanice. „Na našich pumpách 
se snažíme přijímat všechny druhy plateb
ních karet. Platba musí proběhnout co 
nejrychleji a nejjednodušeji,“ deklaruje 
Jan Šimek, provozní vedoucí sítě Tank 
Ono. V dnešní době moderních platebních 
technologií, kdy lidé disponují platebními 
kartami či nosiči těchto karet, je tak reálná 
představa ideální čerpací stanice akceptu
jící různé platební metody jasná. „Zákaz
ník přijíždí na čerpací stanici ke konkrétní
mu stojanu. Zvolí druh paliva a načerpá. 
Po ukončení čerpání přiloží platební kartu 
nebo chytré hodinky k NFC čtečce a odjíž
dí bez zbytečných front u pokladen,“ uvá
dí Jan Uher, integrační manažer společ
nosti Sonet – Member of Payten. Tím 
dojde ke zrychlení odbavení u jednotlivých 
stojanů, logicky se zvednou tržby a sníží 
náklady za nákup i provoz pokladen. 
„V případě bezobslužných čerpacích sta
nic, kde není žádná obsluha či kamerový 
systém, je možné využít předautorizaci 
dané částky, což do značné míry eliminuje 
odjezd zákazníka bez zaplacení,“ konkre
tizuje Jan Uher. A co daňový doklad? Ten 
si zákazník z bezobslužných systémů vy
zvedne odkudkoliv online.

Zákazník by měl 
dostat možnost 
výběru

Placení na pumpách by nemělo být složité, 
ale často je. Každý zákazník totiž uvítá 
větší jednoduchost. „U větší čerpačky je 
většinou na pultě několik terminálů pro 
různé platební nebo věrnostní systémy. 
Často nevím, na které krabičce mám svou 
kartu použít. V ideálním světě by měla ob
sluha používat jeden systém na počítači 
a já jako platící jeden univerzální terminál 
na pultě pro autorizaci libovolné karty,“ 
míní Filip Ulík, ředitel marketingu společ
nosti ComGate. Pro čerpací stanici je navíc 
nejdůležitější vysoká a až 100% spolehli
vost platební metody. „Důvodem je ne
možnost získat v místě snadno hotovost 
pro provedení transakce. Platby kartou 

Terminály se 
rozšíří o další 

funkce.
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Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o.
Tomíčkova 2287/9
148 00  Praha 4

MEX Trading, s. r. o.
Bavorská 856/14
155 00  Praha 5

+420 724 796 220
info@mextrading.cz

Tel.: +420 244 466 500
Fax: +420 244 466 400

info@cz.pvmgrp.com
www.perfettivanmelle.cz

CUKROVINKY

SMINT pro svěží dech, co trvá dvě hodiny
Perfetti Van Melle nabízí unikátní funkční bonbóny SMINT!

SMINT CleanBreath je funkční bonbón, který prokazatelně omezuje příčinu 
 nepříjemného dechu. Navíc je bez cukru a obsahuje zinek na podporu imunitního 
systému. Je nabízen ve dvou variantách: Peppermint a Intense Mint. 
Atraktivní plechová krabička obsahuje 50 ks bonbónů. 

SMINT CleanBreath pro příjemné osvěžení doma, v práci i na cestách! 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

VOLVIC, přírodní minerální voda 
z francouzských vulkánů
Hluboko v srdci Francie, uprostřed prastarého vulkanického ekosystému 
sopky Auvergne, pramení extrémně čistá voda Volvic. Vrstvy hornin 
vulkánu Auvergne působí jako přírodní filtr, díky kterému je voda Volvic 
chuťově zcela jedinečná a obohacená o maximální množství cenných 
minerálních látek. 

Bidfood Czech Republic, s. r. o.
V růžovém údolí 553
278 01  Kralupy nad Vltavou
+420 737 219 308
vaclav.cimpa@bidfood.cz
www.bidfood.cz

VYBAVENÍ
Vše pro vaše perfektní hot-dogy

Chcete svým zákazníkům nabídnout vynikající hot-dogy? 
Nevíte, jak na to? Máme pro vás řešení!

Nabízíme vám kompletní technologické vybavení i ucelenou 
řadu párků, dlabaných bagetek, kečupu a hořčice, aby vaše 
hot-dogy byly vždy chutné a kvalitní.

platby, díky níž je možné platit na našich 
čerpacích stanicích za natankované palivo 
mobilním telefonem přímo u stojanu,“ 
připomíná Ladislav Béres. Motorista po 
natankování načte do telefonu unikátní 
QR kód ze stojanu a automaticky se mu 
zobrazí platební údaje, které potvrdí, čímž 
za tankování zaplatí. Aplikace ohlásí ode
slání platby, zobrazí účtenku a zákazník 
může odejít do prodejny, kde si může dát 
kávu a občerstvení. „Jako první v Česku 
jsme spustili mobilní aplikaci Mycí Digi 
Linka umožňující nechat si umýt auto bez 
nutnosti platit za mytí u pokladny čerpací 
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stanice. Vše se odehrává přímo v mobilu 
zákazníka interaktivním a přehledným 
způsobem,“ dodává Ladislav Béres. 
V aplikaci si stačí najít mycí linku, postavit 
se před ni na vyznačenou bílou čáru a ná
sledně spustit libovolný mycí program. 
Aplikace nabízí výhody, jako jsou happy 
hours se slevou 20 %, nebo výhodné ba
líčky mycích programů. Tuto možnost vítá 
Filip Ulík, který kvituje, že nemusí nejprve 

chodit do obchodu. „Na druhou stranu 
na tom v Česku nejsme zdaleka špatně. 
V některých zemích je nutné nejdřív 
v prodejně zaplatit a pak teprve natanko
vat,“ dodává.

Jednotný systém toho tak dokáže nabíd
nout více a ulehčit práci i obsluze. Toto je 
doména specializovaných dodavatelů po
kladních systémů. „Ideální a logická by tak 
byla jedna souhrnná platba za všechny 
produkty a využité služby na čerpací sta
nici,“ míní Martin Rosa. U propojení jed
notlivých plateb do jedné je třeba, aby 
každý z těchto systémů podporoval jeden 
a tentýž komunikační protokol. „Ten se 
potom napojí na platební systém od stej
ného dodavatele platební technologie, 
a to bez větších zásahů na všech zúčast
něných stranách,“ upozorňuje Jan Uher. 
Podle Ondreje Poliaka budou nové plateb
ní metody a změna zákaznického přístupu 
za použití bezkontaktních metod vyžado
vat otevřenou mysl a důkladné šíření osvě
ty, která bude vycházet zejména od mladé 
generace. Tato aktivita přinese nové mož
nosti interakce se zákazníkem prostřednic
tvím jiných a nových sociálních platforem 
a zákaznických programů a podpoří tak 
budování vzájemné partnerské důvěry.       

„Třetina 
obratu se 
uskuteční 

platebními 
kartami.“

Zájem o platby platebními kartami 
v posledních letech rekordně roste. 
Naše čerpací stanice jsou moderní 
a vyzývají k tomu. V současnosti se 
třetina všech plateb odehrává právě 
prostřednictvím platebních karet, 
třetina jde přes fleetové karty a zbý
vající třetinu tvoří hotovost.

Ladislav Béres,
ředitel úseku pohonných hmot, 
Benzina
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SEMIX PLUSO, spol. s r. o.
Rybníčky 338
747 81  Otice
+420 553 759 980
semix@semix.cz
www.semix.cz

DEZINFEKCE
Výrobce a distributor kancelářských 
a školních potřeb zahájil výrobu 
dezinfekce

Firma Kores zahájila v jihočes-
kém Strmilově výrobu dezin-
fekce na ruce. Praktické balení 
28 ml tekutého alkoholového 
dezinfekčního roztoku s plným 
virucidním účinkem. Vyrobeno 
dle doporučené receptury 
WHO. V nabídce také veli-
kosti 250 ml, 1 l a 5 l.

Tchibo Coffee Service Czech Republic, spol. s r. o.
Toužimská 856
199 00  Praha 9 – Letňany
+420 800 124 421
tcs@tchibo-coffeeservice.cz

VYBAVENÍ

Samoobslužné kávové koutky Tchibo2Go
Na přání našich zákazníků jsme vyvinuli další dva koutky, které jsou vhodné pro čerpací stanice 
a obchody, které mají omezené prostorové možnosti. Dodáme vám nábytek, kávovar, mincovník, 
kávu Tchibo, čokoládu, kelímky i cukříky.

Tři velikosti nábytku (š × h × v): 73 × 75 × 160 cm • 125 × 75 × 160 cm • 125 × 75 × 240 cm

INZERCE

Mars, s. r. o.
Michelská 1552/58
140 00  Praha 4

CUKROVINKY

Snickers Crisp. Ještě křupavější
Hlad vymýšlí stále nové problémy. Proto společnost Mars, s. r. o., vyvinula novou křupavou Snickers Crisp. Snickers Crisp je 
skvělou kombinací chutí, které očekáváte od klasické tyčinky Snickers, a křehkých a křupavých ingrediencí, jako je křupavá 
rýže a směs pražených arašídů. Vše je zalito 
karamelem a mléčnou čokoládou. Díky lehkým 
a křupavým ingrediencím je tyčinka Snickers 
Crisp ideální svačinkou, kterou si můžete 
 dopřát kdykoliv a kdekoliv.

+420 227 024 500
contact@cz.mars.com www.cze.mars.com

Firma Kores zahájila v jihočes-

fekce na ruce. Praktické balení 
28 ml tekutého alkoholového 
dezinfekčního roztoku s plným 
virucidním účinkem. Vyrobeno 

Kores Europe, s. r. o.
Dřevná 382/2
128 00  Praha 2 – Nové Město
+420 222 540 558
kores@kores.cz
www.kores.cz
korescz
Kores Česká republika

CEREÁLIE
Müsli tyčinky naslano

Devět tyčinek je ideální porce. Skvěle vás zasytí, mají vysoký 
obsah bílkovin a vysoký obsah vlákniny. Vyrábíme je bez 
použití palmového tuku, z bezlepkového ovsa a čočky. Ovesné 
betaglukany umějí stimulovat náš imunitní systém, umějí 
sní žit cholesterol v krvi a působí jako antioxidant.

Skvělá svačina do auta či kanceláře, ke sportu, na výlet.

JACOBS DOUWE EGBERTS CZ, s. r. o.
Moulíkova 3286/1b
150 00  Praha 5

KÁVA

Hliníkové kapsle kompatibilní do vašich kávovarů Nespresso ® *
Vyberte si kapsle do vašeho kávovaru Nespresso ® * přesně podle vaší chuti. Máme řešení 
pro všechny milovníky kávových chutí. Nabízíme širokou a pestrou nabídku hliníkových 
kapslí L’OR nebo Jacobs. Představujeme vám novou řadu L’OR ORIGINS COLLECTION, výběr kávy 
jedinečného původu z oblastí Indie, Kolumbie, Nové Guiney nebo Guatemaly. Objevujte svět 
s touto jedinečnou nabídkou vybraných druhů káv L’OR.

*  Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS. Podrobný seznam
kompatibilních strojů najdete na www.kavalor.cz.

+420 800 401 701
www.kavalor.cz

Hliníkové kapsle kompatibilní do vašich kávovarů Nespresso ® *

+420 553 759 980
semix@semix.cz
www.semix.cz

CEREÁLIE

Müsli srdíčka z lásky
Celozrnná müsli srdíčka křupavá z lásky jsou vyrobena z ovsa a jablíček. Za červenou barvu 
vděčíme koncentrátu z červené řepy, který společně s kyselkavými jablky a špetkou 
skořice vytváří unikátní chuťový zážitek. Srdíčka mají vysoký obsah vlákniny a sladká jsou 
tak akorát. Výrobek je bez umělých barviv.

Atraktivní balení dělá ze srdíček milý dárek. 

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.
Rybníčky 338
747 81  Otice

Skvělá svačina do auta či kanceláře, ke sportu, na výlet.



Distributor CR & SK: Comperio s.r.o.
www.comperio.cz



ZAŘŘAAĎTEE SSI DDO SSVÉÉÉHHHO SORTIMENTU 
HLINNÍKOVÉ KAAPSLLEEE KOOMPPAATIBBBILNÍ DO NESPRESSO®* 

KÁÁVVOVARŮ ZZ NNABBÍÍDDKKYY ZNNAČČČEEEK Ĺ OR A JACOBS.

Kávové kappssle jsoouu kk dosstání vv balennííí  po 10-ti kusech 
za doporuučenouu mmaalooobbchoddní cennnuuu 89,90 Kč.

OObbjednání aa distribuce přess TONEERR RRL ssppol. ss r.o. (llluuukasrosocha@toner-rl.cz).

Kávové kappssle jsoouu kk dosstání vv balennííí  po 10-ti kusech 
za doporuučenouu mmaalooobbchoddní cennnuuu 74,90 Kč.

OObbjednání aa distribuce přess TONEERR RRL ssppol. ss r.o. (llluuukasrosocha@toner-rl.cz).

OOBJEVVTTE SVĚT JEEDINNEEČČNNÉ KKÁÁVYYY 
S PPRÉMIOOVOU ŘADDOOU LL´́OORR ORRIIGGINNNSSS 

*Ochrannná znnáámka třetí oosoby, nenní veee spojení s JACOBBS DDOUUWWEE EGGBERTS. Poddrobný seznaaam kompatibilních strojů najdete na www.lorespresso.com

• Poptávka po kaattteegorii kapsloovvýýcch káv 
kompatibilních dooo NESPRESSOO®® kkávovarůů 
na trhu prudce rostteee.

• Impulzzznííí nnáákkuuup pprro VVaašeee záákkaazznníkyy 
při cessstěěě ddommmmů..

51,8
mio

2018
106,3

mio

2019

Prodejni data 
v milionech Kč 
na retailovem trhu.


