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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce Marketingová komunikace velkých sítí čerpacích stanic 

působících na českém trhu je popsat situaci prodeje pohonných hmot v českém 

prostředí, obvyklé marketingové aktivity čerpadlářských sítí a nákupní chování 

spotřebitelů při výběru čerpací stanice. Teoretická část práce obsahuje stručné shrnutí 

pojmu marketing, vysvětlení marketingového mixu, základní pojmy marketingového 

výzkumu a popis současné situace na trhu pohonných hmot. Praktická část se zabývá 

sekundárním a primárním výzkumem. Sekundární výzkum popisuje marketingové 

aktivity vybraných sítí čerpacích stanic v České republice. Primární výzkum, který byl 

proveden dotazníkovou metodou, popisuje zvyklosti spotřebitelů při nákupu pohonných 

hmot. Práci uzavírá doporučení vyplývající ze zjištění primárního výzkumu.  



   

 

Abstract 

The aim of my bachelor thesis called Marketing communication of the biggest petrol 

station chains at czech market is to describe situation on the market with fuel, marketing 

activities of biggest petrol chains and consumers behavior while buying fuel. 

Theoretical part of my thesis contains brief of the therm matkething, explanation of 

marketing mix and key words to marketing research. Practical part of my thesis contains 

secondary and primary research. Secondary research describes marketing activities of 

chosen petrol chains in Czech Republic. Primary research describes consumers behavior 

while buying fuel. At the end of my thesis is advice based on the survey.  
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Úvod 

Trh s pohonnými hmotami je v České republice velmi specifický. Je to 

především z toho důvodu, že Česká republika má nejhustší síť čerpacích stanic v celé 

Evropě. Právě tento unikát mě zaujal při výběru zaměření mé bakalářské práce. Další 

inspirací mi bylo více než roční působení ve firmě Your System, která se zabývá 

bezobslužným řešením pro čerpací stanice.  

Vstoupit na trh s pohonnými hmotami a udržet se na něm není jednoduché. 

Rozsáhlá legislativní opatření, vysoká konkurence a variabilita cen pohonných hmot 

toto podnikání velmi ztěžují. Proto musí nejen velké sítě čerpacích stanic, ale i malí 

živnostníci podnikat nemalé úsilí při získávání a udržování svých zákazníků. V tom jim 

ve velké míře pomáhají marketingové nástroje, a to především podpora prodeje. Z toho 

důvodu jsem se na podporu prodeje ve své práci zaměřila.  

V teoretické části své práce jsem se snažila popsat základní principy marketingu, 

a tedy marketingový mix, obzvláště jsem se věnovala komunikaci. Ve zkratce jsem se 

snažila obsáhnout nejdůležitější pojmy a nástroje marketingové komunikace. Dále jsem 

v teoretické části stručně popsala marketingový výzkum, jelikož jsem jeho techniky 

použila v praktické části práce. Poslední teoretickou částí je popis legislativy v oblasti 

pohonných hmot a zhodnocení současné situace rafinérského průmyslu v České 

republice.  

Praktická část práce čtenáři představí největší marketingové kampaně vybraných 

sítí čerpacích stanic za poslední dva roky. Snažila jsem se popsat jednotlivé akce na 

podporu prodeje, kvalitu webových stránek i čím dál více důležitou aktivitu na 

sociálních sítích. 

Další kapitolou praktické části mé bakalářské práce je kvantitativní výzkum, 

vyšetřující nákupní chování spotřebitelů při nákupu pohonných hmot. Na základě tohoto 

dotazníku jsem v závěru své práce uvedla několik doporučení pro zvýšení prodejů na 

čerpacích stanicích pohonných hmot. 

Cílem mé práce bylo popsat aktuální situaci na trhu s pohonnými hmotami, 

jakým způsobem zvyšují vybrané sítě čerpacích stanic své prodeje a na základě 

vlastního výzkumu vytvořit doporučení, která pomohou přilákat více zákazníků na 

čerpací stanici pohonných hmot. 
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1. Definice marketingu 

 

Bylo již vyřčeno a napsáno mnoho definic marketingu, leccos mají společné a 

v lecčems se mohou lišit. Pro potřeby své práce jsem vybrala definici Philipa Kotlera z 

knihy Marketing management: „Marketing je společenský a řídící proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, 

nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“ (Kotler P. 1992,4. s) 1 

Byť je tato definice poněkud starší, rozhodně má stále svoje opodstatnění. Podle 

této definice vychází marketing z lidských potřeb, požadavků a přání. Tyto potřeby, 

požadavky a přání se pak odráží v poptávce, která udává tempo a sílu kupnímu chování. 
2 Vzhledem k tomu, že v moderním marketingu se zohledňují preference zákazníka již v 

rané fázi vývoje produktu, není marketing jen snahou přesvědčit ke koupi, ale snahou o 

uspokojení zákazníkových potřeb. Podle Kotlera tkví podstata marketingu v 

porozumění potřebám a přáním okolí a z vytváření myšlenek, služeb nebo produktů, 

které tyto potřeby a přání naplňují.3 

Dále pak zajímavě definuje marketing Miroslav Karlíček, který ho představuje 

jako podnikatelskou funkci, která vyvažuje zájmy firmy (organizace) a jejích zákazníků 

a podotýká, že většina definic marketingu je silně orientovaná na zákazníka. Dále 

zdůrazňuje, že ač by se mohlo zdát, že se marketing zabývá jen získáváním nových 

zákazníků, je stejně důležité používat jeho nástroje i k udržení zákazníků stávajících. 

Podle Karlíčka má marketing strategickou a taktickou rovinu. Strategický 

marketing definuje základní podnikatelská rozhodnutí, jako například kdo je náš cílový 

zákazník, jakou mu nabídneme hodnotu či jak si udržíme svou konkurenční pozici, 

definuje tedy cíle, kterých chceme dosáhnout. Taktický marketing  je pak souborem 

konkrétních cest, které nás povedou k vytyčenému cíli, tedy jak bude náš produkt 

vypadat, jaká bude jeho cena a kdy a jak ho budeme propagovat. 4 

1.1 Marketingový mix 
 

Marketingový mix  je „Soubor taktických marketingových nástrojů – 

                                                 
1 KOTLER, P. Marketing management. 7. vyd. Děčín: VICTORIA PUBLISHING, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2 
4.p 
2 KOTLER, P. Marketing management. 7. vyd. Děčín: VICTORIA PUBLISHING, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2 
3 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 
4 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
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produktové, cenové, distribuční a kominikační politiky – které firma používá k úpravě 

nabídky podle cílových trhů.“ (Kotler, P. 2007, 70 s.) 5 Souhrnně je marketingový mix 

znám pod zkratkou 4 P – tedy product (produkt), price (cena), place (dostupnost) a 

promotion (propagace). Podrobně se všemi P budu zaobírat v dalších podkapitolách. 

Karlíček dále uvádí i zkratku 4 C, pod kterou se skrývají hodnoty pro zákazníka 

(customer value), dostupnost (convenience), náklady pro zákazníka (costs) a také 

komunikace (communication). 6 

1.1.1 Produkt 
 

Produkt je nejdůležitějším prvkem marketingového mixu, jelikož produkt, 

který je špatný, neuspěje ani při nejlepší ceně, nejsnazší dostupnosti a nejkvalitnější 

komunikaci. Za produkt nepovažujeme pouze fyzické zboží, ale také například služby 

či informace, myšlenky , a nebo třeba zážitky. 7 Kotler definuje produkt jako „Cokoli, 

co je možné nabídnout ke koupi, použití a spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu 

či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky.“ 

(Kotler, P. 2007, 70 s.)8 

Je možno definovat tři vrstvy produktu : Základní produkt , tedy to, co 

zákazník skutečně kupuje. Vlastní produkt , což jsou určité vlastnosti, které daný 

produkt charakterizují (např. kvalita, design, balení), a nakonec rozšířený produkt, 

kterým se myslí nabídka doplňkových služeb a přínosů, které jsou spojeny s oběma 

předchozími vrstvami. 9 Karlíček uvádí dokonce 5 různých úrovní produktu: základní 

užitek, základní produkt, očekávaný produkt, vylepšený produkt a potenciální 

produkt . Zákazníci se postupem času stávají náročnějšími, tedy co bylo dříve 

charakteristikou vylepšeného produktu je dnes bráno jako základní produkt.10 Je 

vhodné, aby vlastnosti produktu odpovídaly zvolené marketingové strategii, která je 

pro tento produkt zvolena. Například prémiové palivo Shell musí být opravdu kvalitní, 

aby si svůj prémiový image udrželo, a to především v očích zákazníků. Jedna z 

důležitých charakteristik produktu je například také design výrobku, ale v našem 

                                                 
5 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 70.p 
6 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
7  KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
8 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 70.p 
9 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 
10  KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
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případě i takový design čerpací stanice, přidružených doplňkových prodejen či 

výdejních stojanů rozhoduje o vnímání produktu zákazníky. 

Při definici produktu jako jednoho z P marketingového mixu je důležité zmínit i 

životní cyklus produktu. Tento cyklus má ve většině případů čtyři fáze: Fáze uvedení 

na trh  – v této fázi je růst tržeb z produktu pomalý a zisk povětšinou záporný. Ve fázi 

růstu, jak již název fáze napovídá, roste poptávka a tedy i tržby a s nimi spojený zisk. 

Nejdelší stádium je fáze zralosti produktu , kdy tržby již rostou pomaleji a mírně klesá 

zisk. Poslední fází je fáze úpadku, kdy tržby výrazně klesají, a produkt přestává být 

ziskový.  11 

1.1.2 Cena 
 

Cena je „Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu; případně souhrn 

všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo 

služby.“ (Kotler, P. 2007, 749 s.)12 Je to jediné P, které představuje pro firmu zisk, což 

znamená, že správné stanovení ceny produktu je klíčová složka pro zachování 

životaschopnosti podniku.13 V našem případě, kdy se budeme pohybovat ve světě 

pohonných hmot, není cena tak flexibilní, jako u jinak zaměřených podniků. Je to 

především díky vysoké konkurenci, jinak nastavené daňové politice a dalším jiným 

faktorům, které rozeberu v jedné z budoucích podkapitol. U žádného produktu není 

stanovení ceny jednoduché. Cena je totiž nedílnou součástí positioningu značky. Aby 

prémiová značka splnila očekávání klienta, musí také nastavit u svých výrobků 

odpovídající ceny. Je také pravdou, že lidé ve velké míře přistupují k ceně jako k 

indikátoru kvality . Bylo již několika výzkumy podložené, že lidé vnímají dražší zboží 

jako kvalitnější, i když to ve skutečnosti nemusí být pravda.14 Cena je schopna značně 

měnit vnímanou kvalitu produktu. 

Aby byl zákazník schopen určit cenu produktu, která je pro něj přijatelná, 

poměřuje její výši pomocí takzvané referenční ceny. To jest cena, kterou si zákazník 

vybaví z předchozích nákupů v té které produktové kategorii. Je několik faktorů, které 

ovlivňují správné nastavení ceny, patří mezi ně: náklady, ceny konkurence a vnímaná 

hodnota produktu zákazníky. Minimální možnou cenu určují především výrobní 

                                                 
11 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
12KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2 749 p. 
13 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
14KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
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náklady a také náklady na prodej a distribuci.  Je třeba zdůraznit, že cena je 

nejflexibilnější nástroj marketingového mixu. 15 

1.1.3 Dostupnost 
 

Dostupnost chápeme jako způsob, kterým se produkt dostane k zákazníkovi. 

Pokud není produkt pro cílovou skupinu snadno dostupný, mohou přijít veškeré jiné 

marketingové aktivity vniveč. To pociťují především maloobchodní prodejny a 

provozovny služeb. U nich je snadná dostupnost klíčová k zachování konkurenčních 

výhod a s nimi spojeného výdělku. Nechápejme však dostupnost jen ve smyslu 

prostorovém, ale v co nejširším možném smyslu slova. Již samotná koupě produktu 

může být pro zákazníka zážitkem, a to jak pozitivním tak i negativním. Proto například 

prémiové značky kladou velký důraz na to, aby cesta k produktu byla pro zákazníka 

příjemný zážitek.16 

1.1.4 Komunikace 
 

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování 

cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ 

(Karlíček, M. 2013, 256 s.)17 Aby se produkt dobře prodával, musí o něm firma 

informovat cílovou skupinu zákazníků. Ani ten nejlepší produkt si nikdo nekoupí, 

pokud o něm nebude vědět. Nastavení správného komunikačního plánu není 

jednoduché. Je velice důležité, aby komunikace vycházela z celkové marketingové 

strategie. Aby byly správně zvoleny slova, grafika, obrazy, hudba, zvuky a další, je 

nutné si ujasnit, které charakteristické rysy značky či produktu chce firma zdůraznit. 

Pokud se povede vybrat odpovídající prostředky, utvoří se celistvé marketingové 

sdělení, které prodává. Soubor nástrojů, kterými firma propaguje svůj produkt, se 

nazývá komunikační mix - „Specifická směs reklamy, osobního prodeje, podpory 

prodeje a public relations, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních a 

marketingových cílů.“ (Kotler, P. 2007, 1048 s.)18 Jednotlivé zvolené nástroje 

komunikace by se měly vzájemně doplňovat, aby se utvořila kvalitní a efektivní 

integrovaná marketingová komunikace. Marketingový mix se skládá z jednotlivých 

                                                 
15KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
16KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
17KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
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komunikačních disciplín, mezi které patří reklama, direct marketing, podpora prodeje, 

public relations, event marketing, sponzoring, osobní prodej a online komunikace. 19 

Reklama je „Jakákoli placená forma neosobní prezentace a komunikace 

myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora.“ 20 Většina definic reklamy má 

společné východisko, a to je, že jde o komunikaci mezi zadavatelem reklamy a cílovou 

skupinou, většinou prostřednictvím nějakého média s komerčním účelem. 21 Zákon č. 

40/1995 Sb. ustanovuje reklamu takto: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či 

jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, k 

pronájmu nebo prodeje nemovitosti, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytovaných služeb, propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno 

jinak.“(40/1995 Sb.) 22 

Reklama je v mnoha směrech kritizována ať již jako mrhání penězi či pro svoji 

neetičnost. Proto existují různé organizace po celém světě, které se snaží reklamu 

regulovat a hlídají, aby byla společensky zodpovědná. Mezinárodní obchodní komora se 

sídlem v Paříži každoročně vydává směrnice o regulaci reklamy. V Česku jejich 

dodržování hlídá Rada pro reklamu, která je dobrovolným sdružením reklamních 

agentur, médií a zadavatelů reklam. 23 

Existuje několik typů médií, kterými můžou firmy reklamu komunikovat. 

Většinou se využívá tisk, rozhlas, venkovní reklama a internet. 

Mezi tisková média patří především noviny a časopisy, dále také neperiodické 

publikace jako jsou například katalogy, ročenky a interní publikace. 

Jako každé jiné médium, má reklama v novinách své výhody i nevýhody. Mezi 

výhody patří masové publikum, které noviny konzumuje, dále pak možnost přizpůsobit 

obsah inzerátu danému typu novin a také krátký interval od zadání inzerce do jejího 

vydání. Jako nevýhody pokládáme například fakt, že se inzerce v novinách nedá přesně 

                                                                                                                                               
18 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545- 2 809 p. 
19 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
20 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545- 2 809 p. 
21VYSEKALOVÁ, J. MIKEŠ, J. Reklama – Jak dělat reklamu. 3. aktual. vyd. Praha: Grada.2010. 208 s ISBN 978-
80-247-3492-7 
22 Zákon č. 40/1995 Sb. (o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání) 
23 VYSEKALOVÁ, J. MIKEŠ, J. Reklama – Jak dělat reklamu. 3. aktual. vyd. Praha: Grada.2010. 208 s ISBN 978-
80-247-3492-7 
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zacílit na určitou skupinu zákazníků, přeplněnost novin inzercí a také rychlé stárnutí 

výtisků novin. 

Výhodami inzerce v časopisech jsou například snadnější zacílení požadovaných 

skupin, delší životnost výtisků stejně jako využití redakčního kontextu. Jako nevýhody 

můžeme vidět především delší dobu realizace než u novin a celoplošnost média. 

Pokud se firma rozhodne pro reklamu v televizi, získá tím reklamu, která díky 

tomuto médiu působí na více smyslů najednou, což je z hlediska psychologie velké plus. 

Televize jako médium má masový dosah a nabízí flexibilitu v časovém plánování. 

Bohužel se bude taková firma muset smířit s vyššími pořizovacími náklady i s vyššími 

náklady za umístění reklamy. Zároveň je televize reklamou velmi přeplněna a lidé ji tak 

přestávají vnímat. 

Výhodou reklamy v rozhlase je především její nízká cena a rychlost, s jakou se 

dotane do éteru. Bohužel, většina lidí poslouchá rádio při jiné činnosti a tím se snižuje 

jejich pozornost. Navíc je i rádio reklamou dosti přesyceno. 

Další možností, jak prezentovat firmu, je takzvaná outdoor reklama. Ta láká 

především pestrostí forem a novými tvůrčími příležitostmi. Je také velmi efektivní. 

Nepředá ovšem tak velké množství informací jako ostatní média a realizace je značně 

zdlouhavá. 

V neposlední řadě je tu internet, který nabízí především rychlost v předávání 

informací a také svoji interaktivnost. Cena takové reklamy je také příznivá. Ale také 

internet se potýká s přeplněností reklamou. 24 

Další komunikační disciplínou je podpora prodeje, což jsou „Krátkodobé 

stimuly, které mají povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby.“ (Kotler, P. 2007, 

1048 s.) 25 Nástroji podpory prodeje jsou například přímé slevy z ceny produktů, 

výhodná balení, kupony, vzorky, dárky  a soutěže. Při této formě komunikace jsou 

nárůsty prodeje znatelné téměř okamžitě, ale je to značně nákladné a po ukončení akce 

prodeje opět strmě poklesnou. U některých firem můžou mít takové slevové akce i 

negativní dopad na hodnotu jejich značky. Součástí podpory prodeje je i komunikace v 

místě prodeje (takzvaná POP či POS komunikace) jako jsou například stojany v 

                                                 
24 VYSEKALOVÁ, J. MIKEŠ, J. Reklama – Jak dělat reklamu. 3. aktual. vyd. Praha: Grada.2010. 208 s ISBN 978-
80-247-3492-7 
25 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545- 2 810 p. 
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obchodech, plakáty či transparenty. 26 

Další komunikační disciplínou je public relations, zjednodušeně řečeno 

budování vztahu s médii. „Budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami 

získáváním příznivé publicity, budováním dobrého „image firmy“ a odvracením či 

vyvracením fám, informací a událostí, které staví společnost do nepříznivého světla. 

Mezi hlavní nástroje PR patří tisková prohlášení, publicita produktů, firemní sdělení, 

lobování a poradenství.“  (Kotler, P. 2007, 1048 s.)27 Cílem public relations je vyvolání 

kladné publicity a odklonění publicity negativní. 

Kladnou publicitu vytvářejí PR manažeři ve spolupráci s novináři na bázi 

jakéhosi směnného obchodu. Informace je produkt jako každý jiný a jako takový má i 

svou cenu. Pokud firma žurnalistům dodá dostatečně atraktivní téma, rádi jej použijí. 

Tyto informace však musí být dostatečně přitažlivé a vhodné pro dané médium. 28 

Tisková zpráva je jedním z nejpoužívanějších nástrojů public relations. Tisková 

zpráva je písemné sdělení o délce maximálně jedné až dvou stran, které se dávají k 

dispozici novinářům v případě, že je společnost chce informovat o nějaké zajímavé 

skutečnosti či události. Zda kontaktovaný novinář zprávu ke své práci využije, záleží jen 

na atraktivnosti tématu. V případě, že má organizace výjimečně zajímavé skutečnosti, 

které chce sdělit, je namístě uspořádat tiskovou konferenci. Pozitivní publicita se dá 

vyvolávat také prostřednictvím různých akcí a eventů.  29 

1.2 Marketingový výzkum 
 

Marketingový výzkum členíme na primární  a sekundární. Primární 

marketingový výzkum je zjišťování hodnot vlastními silami, sekundární marketingový 

výzkum chápeme jako zpracování dat, která již někdo dříve shromáždil.30 

Dále můžeme marketingový výzkum členit na základní a aplikovaný. Základní 

marketingový výzkum se zabývá teoretickým řešením daného problému, cílem 

                                                 
26 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
27 KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545- 2 810 p. 
28 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
29 KARLÍČEK, M. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3 
30 FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha:Grada Publishing, 2003. 
160 s. ISBN 80-247-0385-8 14.p 
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aplikovaného výzkumu je zpravidla navrhnout praktická řešení problému.31 

Z hlediska metodologie dělíme marketingový výzkum do tří skupin: 

• deskriptivní , jehož výsledky popisují skutečnosti, jak se v daném 

okamžiku výzkumu jeví 

• diagnostický, který hledá příčinné vztahy mezi danými 

skutečnostmi 

• prognostický, který se snaží definovat, jakým směrem se budou 

dané skutečnosti vyvíjet 32 

V neposlední řadě členíme výzkumy na kvantitativní  a kvalitativní . 

Kvantitativní výzkumy zkoumají početnější vzorky respondentů, kterých můžou být 

stovky i tisíce. Kvalitativními metodami výzkumu jsou například osobní rozhovory, 

pozorování, experiment a písemné dotazování, obsahová analýza textů a podobně. 

Kvalitativní výzkumy umožňují nahlédnout na zkoumaný problém z jiné perspektivy, 

zkoumají lidské chování i s jejich motivy. Mezi kvalitativní metody řadíme individuální 

hloubkové rozhovory, ve kterých tazatel vede respondenta přesně formulovanými 

dotazy k určitým výpovědím. Následně se celý rozhovor zpracovává. V některých 

případech individuálních rozhovorů se používá tzv. projektivní technika, která má za cíl 

probudit asociace. Další technikou jsou tzv. focus group, tedy skupinové rozhovory. 

Jsou to moderátorem řízené skupinové diskuse s cíleně vybranými respondenty, 

zohledňujícími cílovou skupinu.33 

Proces marketingového výzkumu 

Každý výzkum můžeme rozdělit do dvou základních etap, a to do etapy 

přípravy výzkumu a etapy realizace výzkumu. 

Proces marketingového výzkumu se skládá z těchto pěti kroků: 

• definování problému a cíle výzkumu 

                                                 
31FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha:Grada Publishing, 2003. 
160 s. ISBN 80-247-0385-8 15.p 
32FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha: 

Grada Publishing, 2003. 160 s. ISBN 80-247-0385-8 15-16.p 
33FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha: 

Grada Publishing, 2003. 160 s. ISBN 80-247-0385-8 16.p 
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• sestavení plánu výzkumu 

• shromáždění informací 

• analýza informací 

• prezentace výsledků.34 

Definování problému a výzkumného cíle 

V tomto kroku je potřeba obsahově vymezit oblast, kterou budeme zkoumat. 

Pokud je problém špatně definován, je možné, že výsledky výzkumu budou zadavateli k 

ničemu. Je potřeba, aby definice problému nebyla příliš úzká či příliš široká, její přesná 

definice usnadní pozdější postupy a také výsledek výzkumu. Od definice problému se 

odvíjí také cíl výzkumu.35 

Plán marketingového výzkumu 

Plán marketingového výzkumu má specifikovat, jaké informace chceme získat, 

jakým způsobem je získáme a jak s nimi budeme dále zacházet. Ještě před začátkem 

výzkumu je potřeba shromáždit co nejvíce obecných informací o zkoumaném problému 

a také provést takzvaný pretest – ověření srozumitelnosti a manipulace s dotazníkem na 

malé skupině respondentů. 36 

Shromáždění informací 

V této fázi přechází výzkum k samotnému sběru informací. Nejprve sbíráme 

data sekundární a následně primární. Shromažďování informací může probíhat několika 

různými způsoby. Mezi hlavní patří: pozorování, dotazování a experiment. 

Analýza informací 

Správné porozumění získaným informacím a jejich správná interpretace je 

klíčová v procesu celého výzkumu. 

Interpretace výsledků 

interpretací výsledků se snažíme nalézt správné doporučení, vyplývající z 

                                                 
34FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha: 

Grada Publishing, 2003. 160 s. ISBN 80-247-0385-8 20.p 
35FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha: 

Grada Publishing, 2003. 160 s. ISBN 80-247-0385-8 21.p 
36FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum – jak poznávat své zákazníky. Praha:Grada Publishing, 2003. 

160 s. ISBN 80-247-0385-8 25.p 
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výsledků výzkumu. Tato doporučení by měla vycházet z plánovaných cílů výzkumu.37 

                                                 
37KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 104 
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2. Legislativa v oblasti prodeje a distribuce 
pohonných hmot 

 
V dnešní době již čerpací stanice neslouží pouze k distribuci pohonných hmot, 

mají také mnoho dalších funkcí. Je to místo, kde se uskutečňují různá pracovní jednání. 

K čerpacím stanicím jsou přidruženy gastronomické provozovny, některé čerpací 

stanice nabízejí i ubytovací služby. V případě čerpací stanice lokalizované u menší obce 

čí vesnice může nahrazovat i běžné obchody, když nabízí základní sortiment potravin a 

hygienických potřeb. Pobyt na čerpacích stanicích je tak pro mnoho lidí rutinou, což 

mohou distributoři pohonných hmot využít v rámci svých marketingových aktivit. 

Zároveň však musí počítat s vcelku rozsáhlou legislativou, která toto odvětví doprovází. 

Základním předpisem, který vymezuje ustanovení pro provozování čerpacích 

stanic pohonných hmot je zákon 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích 

stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o 

pohonných hmotách ve znění účinném k 1.10.2013 zákon č. 284/2013 Sb.) 

Právní úpravy nejen vzhledu a funkčnosti čerpacích stanic pohonných hmot jsou 

důležité především proto, že se na nich manipuluje s nebezpečnými a extrémně 

nebezpečnými látkami . Ze zákona vyplývá, že existují dva typy čerpacích stanic 

pohonných hmot, čerpací stanice, která je stavbou, a čerpací stanice, která není 

stavbou. Obě tyto typy mají své vlastní podmínky provozu a regule, kterými se musí 

provozovatel řídit. Těmito zvláštními předpisy jsou například zákon č. 50/1976 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a 

podobně. 

Provozovatel čerpací stanice má povinnosti, které jsou také přesně v zákoně 

uvedeny. Mezi ně patří: zákaz plnit mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými 

plyny, zákaz vydávat a prodávat olovnaté benzíny, mít na čerpací stanici k dispozici 

aditivační přísady do benzínu, které umožňují provoz vozidel, jejichž motor je 

konstruován na olovnatý automobilový benzín apod. 

Paragraf č. 6 v Zákoně o pohonných hmotách stanoví pravidla evidence 

čerpacích stanic pohonných hmot, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Vlastník čerpací stanice je povinen oznámit údaje o provozovateli, typ čerpací stanice, 

údaje určující polohu stanice, datum uvedení do provozu a ukončení provozu. 
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Další součástí zákona o pohonných hmotách je česká technická norma ČSN 73 

6060 Čerpací stanice pohonných hmot. Norma udává především: požadavky na 

umístění čerpací stanice, hygienické požadavky, technické požadavky, technická 

zařízení pro čerpací stanici, technologické vybavení pro čerpací stanici pro kapalné 

pohonné hmoty, technologická zařízení na LPG a doplňková zařízení. Další návazná 

legislativa se týká například požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí, 

metrologie a kontroly na čerpacích stanicích a podmínek podnikání. 38 

2.1 Popis situace na českém trhu, pozice českého 
petrolejá řského pr ůmyslu. 
 

 
Na český petrolejářský průmysl má vliv mnoho objektivních faktorů, jako 

nejvážnější je považována silná regulace podnikání legislativními předpisy, zejména pro 

ochranu životního prostředí především ze strany EU, dlouhotrvající hospodářská krize a 

nízká koupěschopnost obyvatel. Petrolejářský průmysl je v dnešní době konfrontován s 

biopalivy, která jsou čím dál tím více legislativně podporována a normy na jejich prodej 

se každoročně zvyšují. 

Další faktor, který cloumá s českým petrolejářským průmyslem, jsou daňové 

podvody. Jedná se především o podvody s nesplaceným DPH. 

Neposledním strašákem pro český rafinérský průmysl je zesílení konkurence na 

trhu paliv, zejména v důsledku přechodu amerických rafinérií na nové, efektivní zdroje 

surovin (ropné písky a zemní plyn z břidlic).39 

Co se týká počtu čerpacích stanic, je Česká republika na předních příčkách v 

Evropě. Má nejvíce čerpacích stanic na počet obyvatel. Velká konkurence ovlivňuje 

nabídku pohonných hmot i jejich cenu. Na okruh o průměru jedenáct kilometrů 

připadne zhruba pět čerpacích stanic. V dnešní době eviduje Ministerstvo průmyslu a 

obchodu na šest tisíc pět set padesát jedna čerpacích stanic. Nejvíce čerpacích stanic 

mají řidiči k dispozici ve Středočeském kraji, následuje kraj Jihomoravský a 

Moravskoslezský. Nejrozsáhlejší síť v České Republice provozuje BENZINA, poté 

                                                 
38 Labyrint legislativy výstavby a provozu čerpacích stanic. Www.petrol.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2014/9/labyrint-legislativy-vystavby-a-provozu-cerpacich-stanic-3692.aspx 
 
39 Pozice českého petrolejářského průmyslu na trhu paliv. WWW.PETROL.CZ. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2013/44/pozice-ceskeho-petrolejarskeho-prumyslu-na-trhu-paliv-3270.aspx 
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OMV a následně Shell.40 

Z tohoto důvodu se staly čerpací stanice předmětem mého zájmu pro zpracování 

bakalářské práce.  

                                                 
40 Česká republika, ráj čerpacích stanic v Evropě. Www.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/287038-ceska-republika-raj-cerpacich-stanic-v-evrope/ 
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3. Marketingové aktivity vybraných sítí čerpacích 
stanic v České republice. 

3.1 Shell Czech Republic 
Společnost Shell Czech Republic je dceřinou společností mezinárodní britsko-

nizozemské společnosti Royal Dutch Shell, která obchoduje ve více jak sto čtyřiceti 

zemích světa. 

Firma Shell Czechoslovakia byla založena v dubnu 1991, později se v 

souvislosti s rozdělením státu v roce 1993 člení na dvě samostatné společnosti Shell 

Czech Republic a Shell Slovakia. 

V rámci společnosti Shell Czech Republic v současné době působí čtyři 

nejvýznamnější oddělení. Divize Aviatiky  se věnuje plnění letadel, divize Commercial 

fleet provozuje systém palivových karet EuroShell, divize Bitumenů se zabývá 

prodejem silničních asfaltů a divize Retailu má na starosti provoz sítě čerpacích stanic 

po celé České republice. 

V dnešní době nalezneme na území České republiky zhruba sto sedmdesát 

čerpacích stanic.41 

Provoz čerpacích stanic Shell má na starost od ledna 2015 Jan Čapský, který ve 

funkci nahradil Igora Janoka. Jan Čapský přišel do Shell ze společnosti ŠKODA AUTO, 

kde působil od roku 2006.42 

3.1.1 Podpora prodeje společnosti Shell Czech Republic 
 

V nákupním centru Metropole Zli čín byla vystavena formule postavena z lega v 

poměru 1:1. Jednalo se o podporu prodeje společnosti Shell. Formule byla sestavena v 

roce 2012 na Kladně a v rámci kampaně procestovala celý svět. 

                                                 
41O nás. Www.shell.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.shell.cz/aboutshell/at-a-glance.html 

42Jan Čapský řídí provoz čerpacích stanic Shell v České Republice a na Slovensku. Http://kariera.ihned.cz/ [online]. 
[cit. 2015-04-28]. Dostupné z:http://kariera.ihned.cz/c1-63404770-jan-capsky-ridi-provoz-cerpacich-stanic-shell-v-
ceske-Republice-a-na-slovensku 
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Touto kampaní Shell navazuje na populární sbírání modelů aut značky Ferrari, 

které bylo součástí podpory prodeje této čerpadlářské sítě. V době kampaně získávali 

zákazníci s nákupem určitého množství pohonných hmot právo zakoupit si jeden ze 

šesti modelů Ferrari z Lego kostek. Značka Ferrari není vybraná náhodně, Shell je 

totiž jejich dlouhodobým partnerem v rámci Formule 1.43
  

Spolupráce lega a Shell však skočila v roce 2014 po intenzivní kampani 

Greenpeace, která kritizovala spojení výrobce hraček a ropným koncernem. Společnost 

lego má totiž jinak poměrně přísné ekologické závazky, jako například slib, že postupně 

bude odstraňovat ropu ze svých produktů. Greenpeace zahájila kampaň poté, co Shell 

zveřejnila projekt na těžbu ropy v okolí Aljašky.44 

Dalším krokem společnosti Shell, který měl podpořit prodej na těchto čerpacích 

stanicích, byla spolupráce se značkou Billa . V červnu roku 2014 se začaly otevírat 

prodejny Billa na nejvytíženějších stanicích společnosti Shell. Společnost Shell tak 

vzala v úvahu důležitost doplňkového prodeje při výběru čerpací stanice. Prodejny 

nesou název Stop and Shop.45 

 

                                                 
43 Shell postavil v Kladně formuli z Lega. Cestuje po celém světě. Http://marketingsales.tyden.cz/ [online]. [cit. 
2015-04-28]. Dostupné z:http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/shell-postavil-v-kladne-formuli-z-lega-
cestuje-po-celem-svete_273126.html 
44 Lego po tlaku veřejnosti končí se Shellem. Nechce ničit Arktidu. Http://ekonomika.idnes.cz/ [online]. [cit. 2015-
04-28]. Dostupné z:http://ekonomika.idnes.cz/lego-neobnovi-marketingovou-spolupraci-s-firmou-shell-pgl-/eko-
zahranicni.aspx?c=A141013_131556_eko-zahranicni_nio 
45 Řetězec Billa otevře nonstop obchody na čerpacích stanicích. Http://zpravy.e15.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. 
Dostupné z:http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/retezec-billa-otevre-nonstop-obchody-na-cerpacich-

1 Obrázek I.: Model značky Ferrari od Shell - zdroj: Vlastní 
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stanicich-shell-1090927 

2 Obrázek II.:  Prodejna Billa Stop and Shop - Zdroj: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/billa-
otevrela-prvni-ceskou-prodejnu-stop-shop-na-shellu_309207.html 
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Před Vánoci roku 2014 spustila společnost Shell spolupráci s firmou Phillips a 

zahájila kampaň, při které byl za natankování třiceti a více litrů paliva předán 

zákazníkovi dárek ve formě kuponu na slevu na vybrané spotřebiče značky Phillips. 

Zákazníci jistě ocenili, že kupony bylo možno sčítat až do hodnoty 50%, což jim 

ušetřilo až polovinu hodnoty spotřebiče.46 

Na spolupráci s Billou  navazuje kampaň, která probíhá ve dnech 13.4.2015 až 

24.5.2015. Pokud zákazník nakoupí v Bille alespoň za 500 Kč, získá slevový kupon na 

paliva Shell, a to až 2 Kč na litr pohonných hmot.47 

Další zajímavou kampaní společnosti Shell byly nadstandardní toalety 2theloo. 

Na několika nejfrekventovanějších čerpacích stanicích v České Republice byly 

vybudovány nové toalety, které jsou vybaveny bezdotykovým ovládáním, 

automatickými splachovači, kohoutky a dávkovači mýdla. Tyto toalety jsou 

nadstandardní nejen svou hygieničností, ale i díky úspornosti vody a energie, čímž šetří 

životní prostředí. V neposlední řadě je potřeba zmínit design, který je dílem značky 

Villeroy and Boch. V tomto ohledu společnost Shell opět ukázala, že chápe, v čem 

spočívá klíč k vysokým prodejům a tedy ve spokojenosti zákazníků. Servis je při prodeji 

pohonných hmot klíčový.48 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Shell už láká na Vánoce. Spojil se s Philips a rozdává slevy na dárky. Http://marketingsales.tyden.cz/ [online]. [cit. 
2015-04-28]. Dostupné z:http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/shell-uz-laka-na-vanoce-spojil-se-s-philips-a-
rozdava-slevy-na-darky_319628.html 
47 Nakupte v BILLE nad 500 Kč a natankujte u Shell se slevou až 2 Kč za litr. Https://www.billa.cz [online]. [cit. 
2015-04-28]. Dostupné z: https://www.billa.cz/Akce/Akce_Shell_/Akce_Shell/dd_bi_subpage.aspx 

48 Http://www.petrol.cz/. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.petrol.cz/petrol-awards/petrolawards-
14/premiovy-koncept-verejnych-toalet-2theloo-pro-cerpaci-stanice-4361.aspx 

3 Obrázek III.: 2theloo na ČS Shell - zdroj: http://www.petrol.cz/petrol-
awards/petrolawards-14/premiovy-koncept-verejnych-toalet-2theloo-pro-
cerpaci-stanice-4361.aspx 
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3.1.2 Věrnostní program Shell ClubSmart 
 

Věrností klub čerpacích stanic Shell má již dlouholetou tradici . Věrnostní kartu 

Shell ClubSmart obdrží zákazník ihned po vyplnění přihlášky na libovolné čerpací 

stanici Shell. Na svou kartu zákazník sbírá body, a to následujícímy způsoby: 

• 1 bod za nákup 1 litru paliva Shell FuelSave 

• 2 body za nákup 1 litru Shell V-Power Nitro + 

• 3 body za nákup 1 litru Shell V-Pover Nitro Racing 

• dvojnásobný počet bodů za nákup Shell V-Power v neděli 

• zákazník může získávat body i nákupem některých mycích 

programů či doplňkových produktů pro péči o vůz řády Helix 

• za údržbu a opravy vozů u partnerských autoservisů 

• za nákup v prodejně, 1 bod za útratu 25 Kč 

• za nákup produktů Deli2Go, 2 body za útratu 25 Kč 

Nasbírané body mohou zákazníci vyměnit za řadu odměn. Na webových 

stránkách Shell Club Smart je rozsáhlý katalog výrobků, které mohou zákazníci za body 

získat, od piknikového koše, přes nářadí Black And Decker až po spotřebiče Phillips.49 

3.1.3 Webové stránky www.shell.cz 
 

Společnost Shell Czech Republic komunikuje prostřednictvím webových stránek 

www.Shell.cz. Na těchto stránkách informují o společnosti Shell, mají zde přístupné své 

tiskové zprávy v sekci Pro média, komunikují své korporátní cíle a cesty, jakými jich 

dosahují. 

Velmi povedená je sekce Životní prostředí a společnost, kde představují svou 

snahu přispívat k udržitelnému rozvoji. 

Dále na svých webových stránkách společnost Shell představuje své produkty, 

jako například paliva, doplňkové produkty a také Shell Club Smart, který má vlastní 

web www.shellsmart.com. 

                                                 
49 Zjistěte, jak získávat více bodů. Https://www.shellsmart.com [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.shellsmart.com/smart/collect_points?site=cz-cs 



  

 

21

  

Velmi zdařilá je také aplikace plánovač cest, kde si zákazník může naplánovat 

cestu po celé Evropě v blízkosti čerpacích stanic Shell a sbírat tak body i na delších 

cestách. 

Shell Czech Republic nemá vlastní Facebookovou stránku, ani Instagramový 

účet.50 

Aplikace Shell motorist 

Shell poskytuje svým zákazníkům mobilní aplikaci Shell motorist. Tato aplikace 

nabízí přehled o počtu bodů v rámci Shell Club Smart, zákazníci prostřednictvím této 

aplikace dostávají speciální nabídky. 

Aplikace dovoluje zákazníkům mít přehled o všem, co se týká jeho automobilu, 

upozornění kdy má zákazník zaplatit silniční daň, pojištění, nebo kdy má zajet do 

servisu na pravidelnou prohlídku.51 

3.2 OMV 
 

Společnost OMV byla založena v Rakousku v roce 1956. OMV Česká 

republika s.r.o. byla založena v roce 1991, má centrálu v Praze a v současné době 

provozuje 206 čerpacích stanic. OMV Česká republika s.r.o. Zaměstnává více než 70 

lidí a vytvořila více než 2000 pracovních míst prostřednictvím své čerpací sítě. 

Marketing ve společnosti OMV má nyní na starost Lucie Mašínová, která 

působí v OMV od roku 2007.52 

3.2.1 Podpora prodeje spole čnosti OMV 
 

V listopadu roku 2014 se OMV rozhodla podpořit povědomí o Movemberu a 

zapojit se tak do boje proti rakovině prostaty a varlat. Tato kampaň patří mezi sociálně 

zodpovědné aktivity, které patří mezi priority OMV. V průběhu tohoto měsíce mohli 

zákazníci OMV zakoupit památeční MoBro  placky v hodnotě třiceti korun. Jejich 

                                                 
50 Http://www.shell.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.shell.cz/ 

51 Jezděte chytřeji. Https://www.shellsmart.com [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.shellsmart.com/smart/motorist?site=cz-cs 

52 OMV v České Republice jako součást předního ropného a plynárenského koncernu ve střední 
Evropě. Http://www.omv.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.omv.cz/portal/01/cz/omv_cz/O_spolecnosti/OMV_Ceska_republika_sro 
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zakoupením tak mohli zákazníci dát najevo, že jim záleží na zdraví mužské populace. V 

rámci této kampaně byla připravena road show, která zavítala do devíti krajských měst 

České republiky. V luxusním karavanu se mohli zájemci dozvědět spoustu užitečných 

informací, mohli si nechat ostříhat knír, vyfotit se na facebooku a zakoupit památeční 

trička a placky, či soutěžit o motocykl Harley Davidson na celý rok zdarma.53 

V prosinci roku 2014 zahájila OMV zimní kampaň na paliva MaxxMotion , 

jejichž tváří byl Karel Loprais, šestinásobný vítěz rallye Dakar v kategorii kamionů. 

Kampaň doprovázela soutěž, která spočívala v registraci na stránkách 

www.soutezdakar.cz a v zodpovězení otázky, týkající se závodů. Výherce získal 

osmidenní letecký zájezd pro dvě osoby na Rallye Dakar v doprovodu Karla Lopraise. 

Podmínkou v účasti v soutěži bylo natankování alespoň třiceti litrů paliva 

MaxxMotion.54 

Prázdninová kampaň OMV nese název Hravé léto a jejími tvářemi jsou 

několikanásobné mistryně České republiky a Evropy v plážovém volejbale Kristýna 

Kolocová a Markéta Sluková neboli Kiki a Maki. V této kampani mohou zákazníci 

vyhrávat vybavení na míčové sporty od firmy Penn se slevou až 60%. Zákazník za 

natankování u OMV získává samolepky, které vlepuje do soutěžní karty. Když nasbírá 

všech osm samolepek, může hrací kartu vyměnit za vybraný produkt s doplatkem.55 

 

 

                                                 
53Movember můžete podpořit koupí památeční placky. Http://www.autanet.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z:http://www.autanet.cz/autonews-movember-muzete-podporit-koupi-pamatecni-placky-2089 
54MaxxMotion Winter – Soutěž o Dakar. Http://www.soutezodakar.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z:http://www.soutezodakar.cz/pravidla_soutez_OMV.pdf 
55Kiki a Maki: Jsme veselé, jsme hravé a tankujeme u OMV. Http://marketingsales.tyden.cz/ [online]. [cit. 2015-04-
28]. Dostupné z:http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/kiki-a-maki-jsme-vesele-jsme-hrave-a-tankujeme-
u-omv_338220.html 

4  Obrázek IV.: Věrnostní kartička OMV - Zdroj: Vlastní 
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3.2.2 Věrnostní program OMV 
 

Věrnostní program OMV s názvem iBod je multipartnerský bonusový program, 

který zákazníkům umožňuje získávat atraktivní odměny či slevy na nákupy v desítkách 

partnerských prodejních sítích. K těmto partnerům patří mimo OMV také Česká 

spořitelna, Datart, Bambule, Fann parfumerie a mnoho dalších. 

Na stanicích OMV sbírají zákazníci body tak, že při platbě za natankování 

předloží obsluze čerpací stanice svou iBod kartu. Kartu si zákazník může objednat při 

registraci na www.ibod.cz, nebo získat přímo u pokladny. Za každý litr pohonných hmot 

(benzín, diesel) získá zákazník jeden bod. 

Nasbírané body může zákazník uplatnit na nákup peněžních poukázek OMV v 

online katalogu, na www.ibod.cz, za deset bodů získá zákazník slevu 1 Kč na nákup 

pohonných hmot. Poukázky jsou k dispozici v hodnotách 200 Kč a 500 Kč.56 

Kromě sbírání iBodů nabízí OMV také jednorázové věrnostní akce. Jednou z 

posledních je soutěž s Emanuelem Ridim spojená s kolekcí nožů značky Berghoff. 

Program spočíval ve sbírání známek za nákup pohonných hmot. 

• každých 250 Kč za nákup pohonných hmot 1 známka 

• každých 250 Kč za nákup výrobků a služeb ve Viva Shopu a 

OMV mycí lince TopWasch 1 známka 

• výměnou za iBody 

Za nasbírané známky mohli zákazníci získat slevu na sadu kvalitních nožů 

Berghoff. 

K akci byla navázána i soutěž s Emanuelem Ridim. 

Každý týden od 5. května 2014 zveřejňovala OMV na svém Facebooku nový 

recept od Emanuela Ridi. Zákazníci byli vyzváni, aby se nechali inspirovat a nahrávali 

vlastní recepty s použitím hlavních ingrediencí šéfkuchaře Emanuela Ridi na OMV 

fanouškovskou stránku na Facebooku s výslednou fotografií svého pokrmu. 

Nejlepší týdenní recept, který bude mít nejvíce hodnoceni Like, vyhraje nůž 

Berghoff. Na konci soutěže vybrala porota v čele s šéfkuchařem Emanuelem Ridi pět 

                                                 
56Tankujte levněji s iBOD kartou!. Http://www.omv.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z:http://www.omv.cz/portal/01/cz/omv_cz/Motoriste/Akce/ibod 
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úplně nejlepších receptů a jejich autoři byli odměněni školou vaření s Emanuelem 

Ridi.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57Vaření s Italem a OMV. Www.petrol.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2014/25/vareni-s-italem-a-omv-3996.aspx 

5 Obrázek V.: Kvalita do ruky - Zdroj: http://www.blogslev.cz/tag/emanuel-ridi/ 
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3.2.3 OMV webové stránky 
 

Webové stránky www.omv.cz mají čtyři podsekce. O OMV, Motoristé, Firmy a 

Produkty . V sekci O OMV mají návštěvníci možnost dozvědět se více o společnosti 

OMV Česká republika, o celém OMV koncernu, v záložce reklama je možné najít 

informace o reklamních nástrojích OMV a také například o logu OMV a jeho vývoji. 

Další podkategorie jsou Práce a kariéra a také Tisk a média. 

V sekci motoristé, která je určena pro soukromé zákazníky OMV, se klienti 

dozví informace o produktech a službách, které jim OMV nabízí. Naleznou zde užitečný 

lokátor čerpacích stanic, rady a tipy jak sbírat body. 

Sekce firmy je určena pro korporátní klientelu, podsekce jsou rozděleny podle 

odvětví, od zemědělství po letecká paliva. Tato sekce nabízí řešení pro firmy, od 

palivových karet, přes dopravu až po novinky na poli nákladní dopravy. 

Poslední sekce se již věnuje konkrétním produktům, ať už těm pro soukromou, 

korporátní i státní klientelu. Nejzajímavějšími produkty jsou například Adblue, což je 

ekologické řešení pro dálkovou dopravu. Produkty mytí a péče o vozidla, letecká paliva 

na bázi kerosinu, bitumeny pro povrch vozovek, pohonné hmoty a mnoho dalších.58 

OMV Česká republika na Facebooku 

Facebook společnosti OMV oproti očekávání neslouží pouze jako nástroj k 

vyhlašování soutěží. Je zde i spousta článků pro motoristy, jako například Jak jezdit na 

mokré vozovce, Jak přezout pneu či Jaké problémy mohou potkat řidiče s 

pneumatikami. Články jsou aktuální a doplněné obrázky. OMV na svém Facebooku 

poskytuje informace o svých akcích a videa z průběhu akcí. Jako velmi povedené 

hodnotím spolupráci s rádiem Hitrádio Dragon . V rámci této kampaně se vždy vybere 

jedna čerpací stanice OMV, kde mají zákazníci možnost získat plnou nádrž zdarma v 

rámci tankovacích Happyhoures.59 

                                                 
58Http://www.omv.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.omv.cz/ 
59OMV čerpací stanice Česká republika. Https://www.facebook.com [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/omvceskarepublika 
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3.3 Benzina 
 

Benzina je nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v České Republice. K 13.2.2015 

jich provozuje na 338. Kořeny společnosti sahají až do roku 1949, kdy vznikla pod 

názvem Benzinol. Název Benzina se poprvé objevuje až v roce 1958. V roce 1990 se 

vyčlenil samostatný státní podnik Benzina, ze které v roce 1994 vznikla akciová 

společnost Benzina. Po rozsáhle rekonstrukci a modernizaci čerpacích stanic Benzina v 

letech 1995 až 1998 se Benzina stává největším distributorem pohonných hmot na 

českém trhu. Další modernizace proběhla v letech 2006 až 2008. V roce 2007 se 

Benzina stává generálním partnerem HC Litvínov , dnes nesoucí název HC Verva 

Litvínov. V roce 2011 otevřela Benzina první kompletně samoobslužnou čerpací stanici 

s názvem Express 24.60 

Společnost Benzina vlastní dceřinou společnost PETROTRANS s.r.o., která se 

zabývá silniční dopravou pohonných látek v České Republice. Díky svému zastoupení v 

jednotlivých regionech pokrývá celé území republiky. Společnost PETROTRANS s.r.o. 

Zaváží pohonné hmoty například pro Benzinu, Shell, Makro, Tesco apod.61 

3.3.1 Podpora prodeje spole čnosti BENZINA 
 

V lednu roku 2014 začala spolupracovat s agenturami OMD a Socializer, které 

měli Benzině pomoci převážně s komunikací na sociálních sítích a v komunikaci cílené 

na mladé řidiče. V té době již Benzina spolupracovala s agenturami Scholz and Friends 

a Passion Communication. V té době Benzina definovala svou komunikaci jako 

spojení atributů síly, výkonu, emocí a adrenalinu.62 

Vedoucí odboru marketingu ve společnosti Benzina je Agnieszka 

Bobrukiewitz , která přišla ze společnosti Telestar s.a. Předtím působila jako 

programová ředitelka dvou centrálních televizních stanic v Polsku.63 

                                                 
60Historie. Www.benzina.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.benzina.cz/cs/o-
nas/Stranky/main.aspx 
61Dceřinné společnosti. Www.benzina.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.benzina.cz/cs/o-
nas/Stranky/main.aspx 
62Benzina doplnila portfolio svých agentur o OMD a Socializer. Http://mam.ihned.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. 
Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-61574810-benzina-doplnila-portfolio-svych-agentur-o-omd-a-socializer 
63Marketing Benziny povede Agnieszka Bobrukiewicz. Http://www.mediaguru.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. 
Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/aktuality/marketing-benziny-povede-agnieszka-bobrukiewicz/#.VT-nXyHtmko 
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V květnu roku 2014 rozběhla Benzina kampaň, kde jako bonus nabízela 

zákazníkům adrenalinové zážitky. Kampaň nesla název Rozjeďte to naplno!, ta si 

kladla za cíl oslovit mladší cílovou skupinu zákazníků. Kromě již předpřipravených 

zážitků, jako například let stíhačkou Albartoss, mohli zákazníci sami navrhovat zážitky 

prostřednictvím sociálních sítí. Aby zákazník získal jeden ze zážitků, musel na některé z 

čerpacích stanic Benzina narazit na „hlídku“ nabízející tyto zážitky.64 

Na přelomu roku 2013 a 2014 měli zákazníci Benziny možnost udělat dobrou 

věc a podpořit ohrožené děti nákupem samolepky kuřete a darovat tak finance sbírce 

Pomozte dětem. Tímto způsobem Benzina podpořila nadaci zhruba čtvrt milionovou 

částkou. 

Koncept bezobslužnosti Express 24 

Benzina byla první společností na českém trhu, která uvedla do provozu 

kompletně bezobslužnou stanici pohonných hmot. Koncept bezobslužnosti nabízí 

zákazníkům rychlost, pohodlí a také znatelně nižší cenu, díky nízkým nákladům na 

provoz čerpací stanice. Na bezobslužné stanici si zákazník sám natankuje a zaplatí 

pomocí automatu, tudíž se snižují náklady na obsluhu, které jsou tím nulové, a také na 

energie, což dělá z bezobslužné čerpací stanice i ekologičtější variantu tankování a 

provozování čerpací stanice. Stanice tak může být funkční dvacet čtyři hodin i tam, kde 

by se čerpací stanice s obsluhou jen těžko přes noc uživila.65 

Letní kampaň Benziny se v roce 2014 nesla v duchu cestování. Každý týden 

mohli zákazníci Benziny soutěžit o prodloužený víkend v Paříži pro dvě osoby s 

letenkami a ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Soutěže se mohl zúčastnit každý, 

kdo v době trvání natankoval alespoň 25 litrů pohonných hmot na čerpacích stanicích 

Benzina.  Na účtence byl uveden soutěžní kód, který se zasílal prostřednictvím SMS.66 

1.srpna 2014 v návaznosti na kampaň „Rozjeďte to naplno“ uspořádala Benzina 

na své čerpací stanici ve Vlašimi bikerskou exhibici. Hlavní hvězdou byl Libor 

                                                 
64Žádné body, Benzina bude celý rok lákat na adrenalin. Http://marketingsales.tyden.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. 
Dostupné z:http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/zadne-body-benzina-bude-cely-rok-lakat-na-
adrenalin_308327.html 
65Benzina otevřela první samoobslužnou čerpací stanici v Ostravě. Http://marketingsales.tyden.cz/ [online]. [cit. 
2015-04-28]. Dostupné z:http://www.petrol.cz/aktuality/benzina-otevrela-prvni-samoobsluznou-cerpaci-stanici-v-
ostrave-3662.aspx 
66Aktuality. Www.benzina.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.benzina.cz/CS/aktuality/Stranky/default.aspx 
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Podmola, mistr světa ve freestyle motocrossu. Zapojilo se i publikum, a to tak, že tři 

vybraní si mohli vyzkoušet jízdu na FMX. Videa z akce byla ke zhlédnutí na YouTube 

kanálu společnosti Benzina.67 

V září 2014 se Benzina stala partnerem Barum Czech rallye Zlín. 

Návštěvníkům této akce přinesla spoustu aktivit a zážitků, jako na příklad vyhlídkové 

lety helikoptérou či jízdy v závodních vozech. Zapojila účastníky i do samotné rallye, 

mohli se svézt se zkušeným jezdcem na uzavřené trati soutěžním vozem nebo 

nahlédnout do servisní zóny v Otrokovicích a vidět tak pod kapotu závodních vozů.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67Freestyle motokros na čerpací stanici. Http://www.petrol.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.petrol.cz/aktuality/freestyle-motokros-na-cerpaci-stanici-4202.aspx 
68Zážitkový program Benzina se setkal s úspěchem. Http://www.czechrally.com/ [online]. [cit. 2015-04-28]. 
Dostupné z:http://www.czechrally.com/25916n-zazitkovy-program-benzina-se-setkal-s-uspechem 

6 Obrázek VI.: Barum Czech Rally Zlín - zdroj: 
https://www.facebook.com/Benzina.cz/photos/pb.203785486395266.-
2207520000.1431004397./659430937497383/?type=3&theater 
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Zapojením se k oslavám mezinárodního dne kávy zpříjemnila Benzina den 

řidičům v Praze a Plzni, kde rozdala na frekventovaných křižovatkách na 4200 šálků 

kávy. Propagovala tím způsobem svůj koncept rychlého občerstvení Stop Café. Také v 

jiných městech mohli řidiči přímo na čerpacích stanicích Benzina okusit různé druhy 

káv od zkušených baristů i s čokoládou Toblerone zdarma. Kampaň podporovaly 

rozhlasové spoty a poutače přímo na stanicích.69   

Další dobročinná akce, do které se Benzina v roce 2015 zapojila, byl prodej 

klaunských nosů pro podporu lidí s handicapem.  Klaunské nosy se prodávaly v rámci 

kampaně Konta bariéry Pomáhej s humorem. Na čerpacích stanicích Benzina se 

prodalo 37 501 klaunských nosů a na Konto bariéry  tak šlo 1 875 050 Kč. Aby 

Benzina zvýšila prodej klaunských nosů, motivovala své zaměstnance k prodeji formou 

soutěže.70 

3.3.2 Webové stránky www.benzina.cz 
 

Benzina své modernizované webové stránky spustila 1. dubna 2014. Zásadní 

změna proběhla především ve vizuální podobě stránek. Spolu s redesignem se také 

rozšířilo množství publikovaných informací o společnosti, produktech a službách 

značky Benzina. Například interaktivní mapa čerpacích stanic s možností vyhledávaní. 

Benzina na svých internetových stránkách publikuje novinky a aktuality, jako například 

soutěže, akce a výsledky testů pohonných hmot. Grafickou podobu stránek pro Benzinu 

připravila společnost Netservice. 

Stránky společnosti Benzina mají sedm podkategorií: 

• Aktuality – zde Benzina zveřejňuje informace o úspěšnosti 

kampaní, fotografie z marketingových akcí a spoustu dalších novinek. 

• Akce – zde může zákazník získat informace o probíhajících 

akcích, soutěžích, slevách, novinkách v nabídce občerstvení a další. 

• Najít stanici – interaktivní mapa čerpacích stanic, která nabízí 

vyhledávání podle typu čerpací stanice, umístění čerpací stanice, podle 

                                                 
69Benzina slavila Mezinárodní den kávy nejen na čerpacích stanicích. Http://www.autorevue.cz/ [online]. [cit. 2015-
04-28]. Dostupné z:http://www.autorevue.cz/benzina-slavila-mezinarodni-den-kavy-nejen-na-cerpacich-stanicich 
70BENZINA POMÁHÁ S HUMOREM. Www.benzina.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.benzina.cz/CS/akce/Stranky/BENZINA-POMAHA-S-HUMOREM.aspx 
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vybavení čerpací stanice a jejího příslušenství. 

• Produkty a služby – tato sekce má čtyři podkategorie: Verva 

prémiová paliva, Paliva, Oleje a Stop Café. Každá podsekce nabízí základní 

informace o daných produktech. 

• Frančising  – sekce věnovaná zájemcům o spolupráci s Benzinou. 

• Kontakty – nezbytná součást všech firemních webových stránek. 

Je tu k dispozici kontakt na oddělení kvality, kontakt pro novináře a kontakt na 

reklamační oddělení. 

• O nás – nezbytné informace o historii společnosti, kvalitě 

pohonných hmot, dceřiné společnosti, sponzoringu a vedení společnosti.71 

Benzina na sociálních sítích 

Facebook 

Benzina má na F acebooku přes 89 tisíc fanoušků. Na své facebookové stránky 

přispívá denně a to velmi různorodě. Nalezneme zde články pro motoristy, aktuality z 

průběhu soutěží, pravidelný vtip na pátek, odkazy na videa z akcí, aktuality o HC Verva 

Litvínov.72 

Youtube 

Benzina má také svůj YouTube kanál, kam nahrává videa z propagačních akcí, 

videa z různých kampaní a podobně. Jako příklady uvedu videa z Barum Czech rallye 

Zlín či video o spojení hokejisty Jiřího Šlégra s Benzinou.73 

V rámci mistrovství světa v ledním hokeji 2015 spustila Benzina kampaň s 

názvem Mexická vlna, ve které mohli zákazníci soutěžit o lístky na mistrovství světa v 

ledním hokeji. Hra spočívala v pokusu o nejdelší virtuální mexickou vlnu. Kdo chtěl 

soutěžit, musel se vyfotit, jak sedí, poté jak vstává a nakonec s rukama nad hlavou. 

Benzina z fotografií nakonec zpracuje video. Na akci se podílely i celebrity, jako 

například herec a režisér Jakub Kohák, moderátorka a bloggerka Nikol Moravcová či 

                                                 
71Www.benzina.cz. Www.benzina.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.benzina.cz/CS/Stranky/main.aspx 
72Benzina. Www.facebook.com [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/Benzina.cz?fref=ts 
73BENZINA. Www.youtube.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/benzinacz 



  

 

31

  

biatlonistka Gabriela Soukalová. Propagační video k akci natočil i Jiří Šlégr. Benzina 

tímto pokusem chce získat zápis v české knize rekordů. K akci byla vytvořena 

samostatná mikrostránka, kde se zákazník dozví podrobnosti o akci, pravidla soutěže, 

návod jak se přihlásit a propagační video od Jiřího Šlégra, kde je podrobný návod, jak 

se má soutěžící vyfotit.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74Benzina mexická vlna. Http://benzinamexickavlna.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://benzinamexickavlna.cz/ 

7 Obrázek VII.: Mexická vlna - Zdroj: 

https://www.facebook.com/Benzina.cz/photos/a.204611776312637.45536.2037854863952

66/779955435444932/?type=3&theater 
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3.4 EuroOil 
 

Sít čerpacích stanic EuroOil provozuje společnost Čepro a.s. Která zajišťuje 

přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Společnost Čepro a.s. má také na 

starosti ochranu a správu zásob státních hmotných rezerv. 

Akciová společnost Čepro je na trhu od prvního ledna 1994. Od 1.1. 2006 je 

jediným akcionářem Čepro a.s. Ministerstvo financí České republiky. EuroOil 

provozuje v České Republice na 190 čerpacích stanic.75 

3.4.1 Podpora prodeje spole čnosti Euro Oil 
 

Zimní akce EuroOil v letech 2013/2014 nesla název Nevytuhni. Akce se 

specializovala na zimní paliva s aditivy proti zamrznutí. K akci Nevytuhni byly 

vytvořeny samostatné mikrostránky. Výherce soutěže mohl získat dálniční známku či 

poukazy na nákup pohonných hmot.76 

Kampaň Nevzdávejte to! Je zaměřena na osvětu a prodej v oblasti biopaliv. Na 

kampaň navazovala Vánoční soutěž „Nevzdávejte Vánoce - soutěžte s EuroOilem o 

pohonné hmoty zdarma.“ Hlavní cenou v této soutěži byl nákup pohonných hmot v síti 

čerpacích stanic EuroOil v hodnotě 100 000 Kč.77   

3.4.2 Webové stránky EuroOil 
 

Webové stránky EuroOil jsou podsekcí webových stránek společnosti Čepro 

a.s. Zákazník zde nalezne základní informace o čerpacích stanicích EuroOil, praktickou 

mapu čerpacích stanic, přehled sortimentu paliv, která EuroOil nabízí, informace o 

akcích pro motoristy a podobně.78 

Princip bezobslužnosti OCTOMAT  

                                                 
75O společnosti. Https://www.ceproas.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.ceproas.cz/o-
spolecnosti 
76Soutěž společnosti EuroOil - Nevytuhni. Http://www.nevytuhni.cz/ [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z: http://www.nevytuhni.cz/ 
77Nevzdávejte to!. Https://www.ceproas.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.ceproas.cz/nevzdavejte-to-biopaliva 
78Síla bez kompromisů. Https://www.ceproas.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.ceproas.cz/eurooil 
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EuroOil je další čerpací síť, která podporuje systém bezobslužnosti. Na systému 

Octomat spolupracuje s firmou YourSystem. Na rozdíl od Benziny využívá 

bezobslužného prodeje v noci, na jinak obsluhovaných stanicích.79 

EuroOil Facebook 

Navzdory neaktivnímu marketingu společnosti EuroOil, má tato instituce své 

facebookové stránky, pomocí nichž komunikuje aktuální informace o sponzorovaných 

akcích, soutěžích a novinkách. EuroOil má na Facebooku 5 035 fanoušků. EuroOil na 

svém Facebooku kromě vlastního obsahu sdílí také články z idnes.cz či autorevue.cz80 

3.5 Tank ONO 
 

Společnost Tank ONO byla založena v roce 1993, první čerpací stanice byla 

otevřena v roce 1994 v ulici Domažlická v Plzni. V dnešní době vlastní v České 

republice 35 čerpacích stanic. Podle výtočí je tato společnost čtvrtá největší v České 

republice, v poměru počtu pump a výtočí v České Republice nejúspěšnější. 

Strategie společnosti Tank ONO vybočuje z již zmíněných standardů. Právě 

proto ji ve své práci zmiňuji. Cena je při nákupu pohonných hmot jeden z rozhodujících 

faktorů a v nízkých cenách tkví i úspěch firmy Tank ONO. Nízké marže a absence 

nákladů na propagační aktivity  dovoluje společnosti nabízet zákazníkům nízké ceny. 

Tank ONO obsadila v roce 2014 20. místo v žebříčku největších českých rodinných 

firem časopisu Forbes. Firmu Tank ONO vlastní bratři Jiří a Petr Ondrovi.81 

3.5.1 Webová stránka Tank ONO 
 

Webová stránka Tank ONO s.r.o. obsahuje jen velmi stručné informace o firmě 

Tank ONO, kontakty a historie společnosti v bodech. Dále zde nalezneme pravidelně 

aktualizovaný ceník pohonných hmot na všech pumpách Tank ONO. 

                                                 
79Tankovací automat. Https://www.ceproas.cz [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
https://www.ceproas.cz/tankovaci-automat 
80EuroOil. Www.facebook.com [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.facebook.com/EuroOil?fref=ts 
81Pan Tank Ono. Proč u něj tankujete levněji a jak udělat z nuly 35 pump. Http://www.forbes.cz/ [online]. [cit. 2015-
04-28]. Dostupné z:http://www.forbes.cz/pan-tank-ono-proc-u-nej-tankujete-levneji-a-jak-z-jedne-pumpy-udelat-34-
dalsich/ 
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4. Analýza získaných dat 
 

Na můj dotazník, zkoumající nákupní chování spotřebitelů při nákupu 

pohonných hmot odpovědělo 63 respondentů. Téměř jedna třetina respondentů byla z 

kategorie 36 – 45 let, dále nejvíce odpovídali lidé z kategorie 18 – 25 let a 46 – 55 let. 

Nejméně respondentů bylo ve věku 56 a více let. Z hlediska pohlaví odpovědělo více 

žen, a to o 4,8 %. 

 

 

 

 

 

 

Dotazníkem bylo zjištěno, že nejvíce spotřebitelů, přibližně jedna třetina, 

navštěvuje čerpací stanici zhruba jednou za týden. Skoro stejný počet respondentů 

navštěvuje čerpací stanici jednou měsíčně. Jedna pětina respondentů tankuje pohonné 

hmoty dvakrát do měsíce, nejméně respondentů využívá služeb čerpací stanice častěji 

než jednou týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Graf I. - zdroj: Vlastní výzkum 

9 Graf II. - zdroj: Vlastní výzkum 
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Z odpovědí vyplývá, že kromě nákupu pohonných hmot využívají spotřebitelé i 

dalších služeb čerpacích stanic. Skoro čtvrtina kromě tankování také obstará svůj 

automobil pomocí doplňkových služeb a skoro jedna šestina respondentů využívá 

čerpací stanice i k pohotovostním nákupům v případě, že jsou klasické obchody již 

zavřeny. Přibližně 16 % respondentů využije i možnosti občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

Celých 40% respondentů uvedlo, že při jedné návštěvě čerpací stanice natankují za 

částky pohybující se do 1000 Kč. Přibližně jedna pětina tankují do 500 Kč a stejná část 

do 250 Kč. Nad 1500 Kč tankuje necelých 20 % spotřebitelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Graf III. - zdroj: Vlastní výzkum 

11Graf IV. - zdroj: Vlastní výzkum 
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Zajímavé bylo zjištění, že stejný počet respondentů preferuje blízkost čerpací 

stanice a cenu pohonných hmot prodávaných na preferované čerpací stanici. Jako třetí 

možnost volili spotřebitelé nejčastěji kvalitu pohonných hmot. Průzkum ukázal, že v 

první instanci nepřesvědčí spotřebitele ani kvalita obsluhy, ani doplňkové služby, 

dokonce ani věrnostní program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z průzkumu vyšlo najevo, že nejpreferovanější sítí čerpacích stanic je mezi 

respondenty OMV, preferuje ji necelá polovina respondentů. Další na řadě je Shell, 

kterou preferuje více jak čtvrtina dotazovaných. Na třetím místě je Benzina, dále pak 

Tank ONO a nejméně oblíbenou sítí je mezi respondenty EuroOil. 

 

12Graf V. - zdroj: Vlastní výzkum 

13 Graf VI - Zdroj: Vlastní výzkum 
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Věrnostních akcí využívá při nákupu pohonných hmot skoro jedna třetina z 

dotazovaných, pro 70 % z nich je využívání věrnostní akce motivací k využití konkrétní 

čerpací stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník byl distribuován online v systému Survio v období 10.4.2015 – 

26.4.2015. Bylo nasbíráno 63 relevantních odpovědí. Dotazník naleznete v Příloze 1. 

14Graf VII - zdroj: Vlastní výzkum 



  

 

38

  

5. Vlastní doporu čení na základ ě výzkumu 
 

Z výsledů výzkumu je patrné, že největší počet respondentů radši navštěvuje 

čerpací stanici méně často s tím, že tankují větší objem paliva. Bylo by vhodné 

motivovat zákazníky k častějším návštěvám čerpací stanice, což může nejen zvýšit 

výtoče, ale také podpořit zisky z doplňkového prodeje a prodeje občerstvení. 

Častější tankování lze podpořit věrnostními akcemi podmíněnými počtem 

návštěv za určité časové období, pohodlnějším tankováním – například zavedením 

více pokladen ve vytížené hodiny (rychlejší odbavení), osobní obsluhou u tankovacích 

stojanů a podobně. Je vhodné se také zamyslet nad doplňkovým prodejem – pokud 

bude zákazník vědět, že na čerpací stanici dostane něco, co jinde ne, bude se na tuto 

čerpací stanici rád a častěji vracet. Dobrým příkladem může být šálek kávy zdarma ke 

každému natankování v pondělí dopoledne. Pokud je v tomto případě zvolen kvalitní 

dodavatel, mohou se na čerpací stanici zákazníci vracet právě pro dobrou kávu, pro 

kterou by jinak museli zajíždět ještě někam jinam. Je v okolí vyhlášená pražírna kávy, 

kvalitní pekárna či výrobce ovocných moštů? Lze toho využít a pokusit se nabízet jejich 

produkty na čerpacích stanicích. Nejen že se tím podpoří malí lokální podnikatelé, 

zároveň se naskytne zákazníkům další důvod, proč na danou čerpací stanici zavítat 

častěji. 

Doplňkový prodej ukazuje svůj potenciál i v případě otázky číslo 4. Nemalá 

část zákazníků využívá služeb čerpací stanice i k pohotovostním nákupům v případě, 

že mají ostatní obchody již po otevírací době. Především na malém městě či na vesnici 

bývá čerpací stanice jediný subjekt, který má nadstandartní otevírací dobu či dokonce 

non-stop provoz. Tento pohotovostní nákup velmi často zahrnuje cigarety, potraviny, 

nápoje, alkohol ale také hygienické potřeby apod. I tento fakt může pozitivně ovlivnit 

výtoče – proto doporučuji sledovat otevírací doby obchodů ve svém okolí. Pokud se 

prodlouží provozní doba třeba jen o hodinu oproti podnikům v okolí, je zde šance 

přilákat více zákazníků. Je daná čerpací stanice v blízkosti většího podniku či továrny? 

Není na škodu informovat se o pracovní době zaměstnanců. Možná se tak přichází o 

nejfrekventovanější hodinu před začátkem směny. 

Díky výzkumu bylo zjištěno, že pro zákazníky je stejně důležitá cena jako 

dostupnost čerpací stanice. Kvalita  pohonných hmot je překvapivě až na třetím místě, i 
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když se pro ni rozhodlo poměrně velké množství respondentů. I z tohoto výsledku 

vyplývá, jak je pohodlí pro zákazníky při nákupu pohonných hmot rozhodující. 

Respondenty lze tedy rozdělit do tří skupin. Ti, pro které je rozhodující cena, si pro 

levnější benzín neváhají zajet i větší počet kilometrů. Takový zákazník pravděpodobně 

nenavštěvuje čerpací stanici příliš často, a tak při jedné návštěvě nakoupí větší objem 

pohonných hmot. Zákazník, který preferuje pohodlnější možnost nejblíže či 

nejvýhodněji umístěné čerpací stanice se smíří s tím, že za pohonné hmoty zaplatí více. 

Je také pravděpodobnější, že bude čerpací stanici navštěvovat častěji a bude tankovat za 

menší částky. Zákazník preferující kvalitu pohonných hmot je ochotný si pro pohonné 

hmoty dojet na preferovanou čerpací stanici a toleruje i vyšší ceny. V případě nevhodně 

umístěné čerpací stanice se mnoho řešení nenabízí. Záleží pak jen na provozovateli, zda 

má cenu neprosperující čerpací stanici držet či její provoz ukončit. Pokud je podnikatel 

ještě ve fázi, kdy přemýšlí o otevření nové čerpací stanice a není si jistý, zda bude 

umístění vhodné, dá se zde doporučit možnost kontejnerového řešení, které umožňuje 

značnou mobilitu čerpací stanice a tudíž i případné změny lokace, pokud se daný 

prostor ukáže jako nevýhodný. Zároveň je možné uvažovat i o bezobslužném systému, 

který šetří náklady na provoz a obsluhu. Tím se sníží i cena pohonných hmot a zvýší se 

tak konkurenceschopnost i nevhodně umístěné čerpací stanice. 

Na provedeném výzkumu je patrné, že nejoblíbenějšími stanicemi v České 

Republice zůstávají značky Shell a OMV . Je to především díky televizním spotům, 

kterými ještě donedávna tyto společnosti plnily primetimy. Tyto televizní spoty se u 

obou značek zaměřovaly především na prémiová paliva MaxxMotion u OMV a Shell 

V-Power u Shell. Tento výsledek dokazuje, jakým způsobem aktivní marketing 

ovlivňuje přemýšlení zákazníků. Dalším důvodem, proč mají zákazníci tyto značky 

vryté do paměti je sponzoring velkých mezinárodních sportovních událostí, tedy 

Formule 1 v případě Shell a Rallye v případě OMV. Výjimkou potvrzující pravidlo je 

společnost Tank ONO, která spíše než na propagační aktivity sází na nízké ceny. 

Jak již bylo uvedeno, skoro třetina respondentů využívá věrnostního programu 

na své čerpací stanici a 70 % z nich tento program motivuje k využívání dané 

čerpací stanice. To jsou poměrně vysoká čísla, která vypovídají o tom, že věrnostní 

programy při nákupu pohonných hmot fungují. Je to především z toho důvodu, že 

nákupu pohonných hmot se motorista nevyhne a tak možnost odměny za tuto rutinní 

činnost zní velmi lákavě. V případě nákupu produktů, které zákazník nekupuje z čiré 
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potřeby ale „pro radost“ není vidina odměny až tak potřebná. Pokud jednou obsluha 

zákazníka přemluví ke vstupu do věrnostního programu, ze 70 % tak získá čerpací 

stanici pravidelného zákazníka. 
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Závěr 

Bakalářská práce se nazývá Marketingová komunikace velkých sítí čerpacích 

stanic působících na českém trhu. Sekundární výzkum se zaměřil na podporu prodeje 

vybraných sítí čerpacích stanic v České republice a na jejich online komunikaci. 

Primární výzkum proběhl formou dotazníku, který byl distribuován online. Cílem 

dotazníku bylo popsat nákupní chování spotřebitelů při nákupu pohonných hmot.  

V průběhu dotazníkového šetření bylo získáno 63 relevantních odpovědí. Díky 

nim bylo zjištěno, že lidé využívají tři různé možnosti při nákupu pohonných hmot, 

které závisí na jejich preferencích. První skupina lidí preferuje při nákupu pohonných 

hmot nízkou cenu, a proto jim nevadí ujet pro pohonné hmoty i několik desítek 

kilometrů. Tito respondenti většinou tankují méně často, běžně jednou za měsíc, ale 

natankují za větší finanční obnos. Další skupinou jsou ti, pro které je nejdůležitější 

pohodlí. Ti tankují častěji, ale natankují menší objem pohonných hmot. Poslední 

skupinou jsou ti, kteří preferují kvalitu.  

Ze sekundárního výzkumu je patrné, že velké sítě čerpacích stanic preferují 

komunikaci ve formě podpory prodeje a online komunikaci. 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat komunikační aktivity vybraných sítí 

čerpacích stanic a vytvořit doporučení pro podporu prodeje na základě vlastního 

výzkumu.  

 

 
 
 

Summary 

My bachelor thesis is called Marketing communication of the biggest petrol 

station chains at czech market. Secondary research was focused on sales promotion and 

online communicaton of chosen petrol station chains. Primary research was realized by 

questionnaire. The aim of the survey was to describe the consumer behavior when 

buying fuel. 
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Thaks to the research was found that there are three types of consumers when it 

comes to buying fuel. First group of consumers prefers lower price, that is why they 

don’t mind to travel a lot for cheaper fuel. These types of customers usually do not buy 

fuel very often, but they buy full tank. Another group of customers prefer comfort. They 

buy fuel much more often but they do not want to travel for it at all. The last grou 

prefers quality fuel.  

Secondary research shows that petrol station chains prefer online 

communication.  

The aim of this study was to describe the communication activities of selected 

petrol station and develop recommendations for promoting sales based on own research. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

Preferované sítě čerpacích stanic v ČR 

Dobrý den, 

jsem studentka Fakulty sociální věd UK a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého 

dotazníku k mé bakalářské práci. Dotazník se týká preferencí ohledně výběru čerpací 

stanice. Mnohokrát děkuji za Váš čas.  

 
1) Jaký je váš věk?  

18 – 25 let 
26 – 35 let 
36 – 45 let 
46 – 55 let 
56 – 65 let 
66 let a více  
 

2) Jste muž či žena?  

Muž  
Žena 
 

3) Jak často využíváte služeb čerpací stanice?  

Několikrát týdně 
Jednou za týden 
Jednou za dva týdny 
Jednou za měsíc 
 

4) Z jakých důvodů navštěvujete čerpací stanici? Můžete vybrat více možností.  

Nákup pohonných hmot 
Doplňkové služby (mytí automobilu, huštění pneu apod.) 
Pohotovostní nákup (víkendy, svátky, v noci) 
Občerstvení 
 

5) Jaká je průměrná částka, za kterou nakoupíte PHM při jedné návštěvě ČS?  

Do 250 Kč 
Do 500 Kč 
Do 1000 Kč 
Nad 1500 Kč 
 

6) Co je pro Vás při nákupu PHM rozhodující?  

Kvalita 
Cena  
Dostupnost ČS 
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Kvalita obsluhy 
Doplňkový prodej 
Věrností program 
 

7) Jakou čerpací síť preferujete?  

Shell 
OMV 
Euro Oil 
Tank ONO 
BENZINA 
 

8) Využíváte při nákupu PHM věrnostních akcí?  

Ano 
Ne 
 

9) Pokud ano, motivuje Vás věrnostní akce k využívání konkrétní ČS?  

Ano 
Ne 
 
 

 

 

 

 


