
 



 

 



 

 



Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz čerpací 

stanice s pomocí franšízy od společnosti OMV. V teoretické části je obecně popsána 

podnikatelská činnost, podnikání formou franšízy a popis analýz použitých v této práci. 

V analytické části jsou pak provedeny analýzy, které jsou nezbytné pro sestavení 

podnikatelského plánu. V poslední části je popsán samotný návrh podnikatelského 

plánu a harmonogram jeho realizace. 
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Abstract 

 

The main goal of this thesis is to create business plan for the gas station with help of 

OMV franchise. Entrepreneurship, franchising and definition of used analyses are 

described in the theoretical part. Necessary analyses are performed in the analytical part. 

Suggested business plan and harmonogram of its implementation are described in the 

last part of this thesis. 
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Úvod 

 

Podnikání je dnes značně riziková činnost a není to jen vlivem doznívající finanční 

krize. Konkurence bývá ve většině odvětvích často silná a není tudíž jednoduché 

proniknout na trh. Při rozhodování o podnikání je tedy velice důležité vybrat si to 

správné odvětví a reálně zhodnotit, jak velkou máme v tomto oboru šanci uspět.  

Problematika trhu s pohonnými hmotami je poměrně složitá. Faktorů, které mají 

vliv na konečnou cenu pohonných hmot je celá řada. Je tedy velice obtížné předvídat 

pohyby cen na trhu a zároveň není snadné se na tyto pohyby nějakým způsobem 

připravovat, protože tento trh se mění velice rychle. Zároveň je ale tato problematika 

velice zajímavá a při jejím správném pochopení a zvládnutí může být pro provozovatele 

čerpací stanice také velice výnosná. 

V současné době působí na trhu v České republice celá řada sítí čerpacích stanic. 

Najdeme zde jak zahraniční značky sítí, které fungují po celé Evropě, tak i místní 

provozovatele, kteří operují pouze na českém trhu. V posledních letech je pro řidiče 

kromě ceny benzínu a nafty, také velice důležitá značka čerpací stanice. Konkrétní 

značka totiž často zaručuje kvalitu poskytovaných paliv, prémiový sortiment a služby 

nebo doprovodné věrnostní programy pro zákazníky. Dávno už také neplatí, že čerpací 

stanice slouží pouze tankování pohonných hmot. Součástí čerpacích stanic jsou dnes i 

například gastronomická zařízení nebo motely a poskytují celou řadu doprovodných 

služeb. 

 Ve většině odvětvích podnikání je dnes také velice populární a rozšířené 

podnikání formou franšízy. Trh s prodejem pohonných hmot není výjimkou. Podnikání 

formou franšízy je pak stále častější i v České republice. Podmínky franšízové dohody 

se sice u jednotlivých odvětví různí, ale v zásadě se jedná o oboustranně výhodnou 

dohodu. Na českém trhu poskytuje franšízu několik sítí čerpacích stanic. Jejich nabídky 

se mírně liší, většinou v závislosti na síle dané značky. 

Čtenáře nejdříve seznámím s cíli diplomové práce. V teoretické části obecně 

popíši podnikatelskou činnost včetně výhod a nevýhod, které podnikání obnáší. Dále 

čtenáře blíže seznámím s problematikou franchisingu, vysvětlím teoretické principy 

analýz, které budou v práci použity a sestavím strukturu podnikatelského plánu, kterou 

se budu v této práci řídit. V analytické části provedu analýzy nezbytné pro sestavení 
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podnikatelského plánu. Další část bude zaměřena na samotné vytvoření podnikatelského 

plánu, který sestává z několika dílčích plánů. V poslední části se budu věnovat 

sestavování harmonogramu realizace, kde přesněji vymezím, kdy budou probíhat 

činnosti popsané v podnikatelském plánu. 
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1 Vymezení problému a cíle práce  

 

Hlavním cílem této  diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro čerpací 

stanici. Důležitým prvkem při sestavování podnikatelského plánu bude získání franšízy 

společnosti OMV. Podnikatelský plán je tvořen několika menšími plány, které společně 

s provedenými analýzami tvoří komplexní celek. 
Dílčími cíly, které jsou důležité pro dosažení hlavního cíle jsou  analýza trhu 

pohonných hmot, analýza situace čerpacích stanic na českém trhu a analýza 

potencionálních zákazníků, analýzu SLEPT a Porterův model konkurenčních sil. Tyto 

analýzy zužitkuji při sestavování podnikatelského plánu. 

Při vytváření podnikatelského plánu nejdříve napíšu obecný popis podniku, 

který v sobě bude zahrnovat veškeré základní údaje a informace, dále sestavím 

obchodní plán, ve kterém popíši zajištění dodavatelů. V marketingovém plánu popíši 

strategii propagace a odbytu, v organizačním plánu vysvětlím činnosti, které bude 

zajišťovat vybraný personál a ve finančním plánu objasním financování celé čerpací 

stanice. V závěru podnikatelského plánu zhodnotím možná vnější a vnitřní rizika. 

Veškeré činnosti zanesu do harmonogramu implementace, kde vysvětlím délku jejich 

trvání.  
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2 Teoretický přístup k řešení 

 

2.1 Základní pojmy podnikání  

V této části práce souhrnně popíši podnikatelskou činnost včetně dalších souvisejících 

skutečností. 

 

2.1.1  Definice podnikání 

Předtím, než se pustím do samotného psaní o podnikatelském plánu, tak danou 

problematiku nejdříve prozkoumám z hlediska teoretického. Přirozeně začnu tím, že 

definuji samotný pojem „podnikání“. Literatury na téma podnikaní je samozřejmě 

nepřeberné množství, takže jich sem pro představu uvedu pouze několik. 

Určitě nesmím opomenout definici podle zákona: „Podnikání je podle ustanovení § 2 

zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále obchodní zákoník) soustavná činnost 

prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku.“ [17] 

 

Další a obsáhlejší definici vymyslel Robert D. Hisrich: „Podnikání – proces vytváření 

čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a 

úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a 

získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení.“ [3] 

 

V literatuře z posledních let je pak vidět snaha posuzovat problematiku podnikání 

podle různých způsobů pojetí. Například Veber, Srpová a kolektiv rozlišují čtyři pojetí 

podnikání: 

Ekonomické pojetí – Podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, 

aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané 

hodnoty. 

Psychologické pojetí – Podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něco 

dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 
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Sociologické pojetí – Podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, 

hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a 

příležitostí. 

Právnické pojetí – (Toto pojetí logicky odpovídá již uvedenému výkladu 

z Obchodního zákoníku.) [12] 

 

Podle publikace z roku 2010 pak vykrystalizovaly tři základní pojetí podnikání, ke 

kterým se hlásí stále více autorů: 

Podnikání jako proces (činnost). Jeho smyslem je vytvoření něčeho navíc, 

nové (přidané) hodnoty, která může mít finanční nebo nefinanční formu (např. sociální 

podnikání). 

Podnikání jako přístup (metoda). Podnikavý přístup (podnikavost) má 

charakter kompetence, tj. způsob nebo dimenze chování člověka. Podnikavý přístup má 

tyto znaky: zájem a snaha vytvořit něco navíc (přidanou hodnotu), samostatné nalézaní 

příležitostí k realizaci tohoto cíle, vkládání a účinné využívání vlastních zdrojů, svého 

času a jména, dobrovolné přebírání vlastní odpovědnosti, nesení přiměřeného rizika, 

sklízení pozitivních výsledků jako poslední v řadě zainteresovaných. 

Podnikání jako hodnotová orientace. Symbolicky bývá označovaná jako 

„podnikatelský duch“, což představuje typickou strukturu hodnot a postojů, která má 

společenský a individuální rozměr. Společenský rozměr vyjadřuje kromě jiného to, jak 

si společnost váží podnikatelů, podnikavých lidí a podnikání a jak se to projevuje 

v jejím vládnutí. [11] 

 

Po vysvětlení pojmu podnikání pokládám za důležité, abych alespoň ve stručnosti 

popsal vznik neboli historii tohoto „povolání“. Tuto profesi v 18. století rozpoznal 

Irsko-francouzský ekonom Richard Cantillon . Nazval ji „entrepreneur“ (podnikatel). 

Toto původní francouzské slovo znamená v doslovném překladu: „někdo, kdo jde 

mezi“, nebo „prostředník“. Ve skutečnosti hlavním obsahem role bylo převzetí 

odpovědnosti a rizika za realizaci většího komerčního projektu. Po vysvětlení 

definice podnikání teď mohu plynule navázat a pokračovat s definicí podnikatele. 
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2.1.2 Definice podnikatele 

Už v předchozí podkapitole jsem popsal historický vznik této profese, a stejně tak jako 

definice podnikání, je i definice podnikatele ukotvena v obchodním zákoníku. Dle 

právní definice je podnikatelem: 

- Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. [17] 

 

V literatuře zabývající se podnikáním najdeme celou řadu definicí podnikatele, proto 

jsem jich zde na ukázku několik uvedl: 

„Podnikatel je člověk, který objeví příležitosti a soustředí potřebné peníze a ostatní 

prostředky, potřebné k využití této příležitosti. Převezme na sebe část nebo všechna 

rizika spojená s realizací plánů, aby využil této příležitosti. [1] 

 

„Podnikatel se vyznačuje jednáním, které zahrnuje: 

- Chopení se iniciativy, 

- organizování a reorganizování sociálně-ekonomických mechanismů za účelem  

             zakalkulování rizika neúspěchu, 

- přeměny strojů a situací v praktický výsledek. [Shapiro, 1975] [11] 

 

„Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota 

prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných 

finančních, psychických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě 

peněžního a osobního uspokojení.“ [Hisrich, 1985 s. 19] [11] 

 

Lehce úsměvný, ale z mého pohledu neméně pravdivý pohled na těžký život 

podnikatele nabízí i populární Murphyho zákony: 

- V podnikání vítězí ten, kdo udělá chybu jako poslední, 
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- člověk v podnikání je natolik zaměstnaný urgentními věcmi, že vůbec nemá čas 

na věci důležité, 

- jestli svůj omyl nazvete zkušeností, bude to znít mnohem lépe, 

- pro ty, co přijdou pozdě, obyčejně zůstanou jen lístky ke stání. 

Argumenty, proč si s věcí nezačínat, jsou vždy silnější než ty, podle kterých je třeba si 

s věcí začít. [9] 

 

Pro zajímavost zde uvádím ještě Desatero úspěšného podnikatele, které najdeme hned 

v několika novodobějších publikacích: 

Vytrvalost, sebedůvěra, odpovědnost, informovanost, iniciativa, monitoring a 

využití příležitostí a svých silných stránek, koncepce cena – kvalita – flexibilita, úsilí o 

úspěch, racionální chování, respektování okolní reality. [5] 

 

2.1.3 Definice podniku 

Tak jako u předchozích definicí, tak i u podniku se jednotlivé definice mohou nepatrně 

lišit podle aspektů a kritérií, podle kterých je daná definice posuzována, takže za 

všechny uvedu alespoň jednu: 

„Funkční a právní entita sestávající z hmotných, osobních i nehmotných složek; 

podstatou činnosti podniku je uspokojování potřeb jiných subjektů a jeho cílem je 

dosahování zisků. Podniky lze klasifikovat podle různých hledisek (velikosti, právní 

formy apod.).“ [34] 

 

Tabulka č. 1 - Znaky podniku 

Všeobecné znaky podniku Specifické znaky podniku 

kombinace výrobních faktorů princip soukromého vlastnictví 

princip hospodárnosti princip autonomie 

princip finanční rovnováhy princip ziskovosti 

Zdroj:  [Wöhe, 1995] 

Pro potřeby této práce také rozliším malé a střední podniky. Velké podniky vynechám a 

nebudu se jimi dále zabývat. Malé a střední podniky se dají opět rozlišit podle několika 
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kritérií, například podle doporučení Evropské komise, podle statistického úřadu 

Evropské unie, podle České správy sociálního zabezpečení. Obecně se ale malé a 

střední podniky dají rozdělit také následovně: 

Malý podnik je ten, kde: 

- Kapitál poskytl a podnik vlastní jednotlivec nebo malá skupina, 

- management firmy je nezávislý, manažeři jsou také obvykle i vlastníky firmy, 

- oblast provozování je zpravidla místní, majitelé a pracovníci žijí v jedné 

komunitě, trh však nemusí být lokální, 

- rozsah malého podniku nemá omezenou dolní hranici počtu osob a nepřekračuje 

200 osob. 

 

Střední podnik: 

- Je nezávislý v tom smyslu, že není částí většího podniku, 

- trh na kterém podnik operuje, je primárně regionální až celostátní a podnik na 

něm nemá dominantní postavení, 

- zaměstnává 200 až 500 osob. [13] 

 

Zákon ČNR o státní podpoře malého a středního podnikání, stanoví, že malými a 

středními podniky se rozumí podniky s nejvýše 500 zaměstnanci. Jiné znaky zákon 

neuvádí. [15] 

 

Perspektivy malého a středního podnikání jsou spjaty s neustále vznikajícími novými 

potřebami jedince i státní a veřejné správy, které jsou vyvolávány nejen pozitivními a 

negativními stránkami technického vývoje, ale i hmotným a duchovním rozvojem 

individua. 

Pozitivně bude na rozvoj malého a středního podnikání působit zejména: 

- Kooperace malých a středních podniků s podniky velkými, jak v oblasti 

kompletujících výrobků nebo při další výrobě produktů či náhradních dílů, které 

velké podniky přestaly vyrábět, ale jejichž potřeba trvá, tak i na poli inovačního 

podnikání, 

- větší využívání franchisingových licencí na výrobky a služby, 

- větší využívání nabízené informační podpory, 
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- podnikání ve vybraných, zejména příhraničních regionech v tzv. hospodářských 

parcích či průmyslových zónách, kde pro investory budou připraveny stavební 

pozemky vybavené inženýrskými sítěmi, ve kterých budou moci rozvíjet svoji 

hospodářskou činnost v oblasti lehkého průmyslu, obchodu a řemesel, a to bez 

negativního vlivu na životní prostředí. [13] 

 

Mezi hlavní výhody malých a středních podniků patří: 

- Flexibilita, tj. schopnost rychle se adaptovat na požadavky a výkyvy trhu, 

- jednoduchá organizační struktura, osobní vztah k zaměstnancům, 

- schopnost generovat pracovní příležitosti při nízkých kapitálových nákladech, 

- blízký vztah k zákazníkovi, 

- méně rozsáhlá administrativa, případně zabezpečovaná pomocí outsourcingu, 

- menší náročnost provozních činností na energie a suroviny. [11] 

 

Přes nesporný význam malých a středních podniků nesmíme zapomínat ani na omezení, 

se kterými se tento segment potýká. Patří mezi ně zejména: 

- Negativní společenské vnímání podnikatelů. Podnikatelé  z této situace 

obviňují v první řadě média, která podle nich kladou malý důraz na příklady 

úspěšného podnikání. 

- Horší přístup ke kapitálu. Pro malé a střední podniky je daleko obtížnější a 

daleko nákladnější dostat se k úvěrům, které potřebují k financování svých 

dlouhodobých strategických investičních záměrů, než pro podniky velké. 

- Vzdělávání v oblasti podnikání. Malí a střední podnikatelé jsou přesvědčeni, 

že vzdělávací systém a zejména studijní programy nekladou dostatečný důraz na 

podnikání. 

- Omezené inovační kapacity a nízké výdaje do vědy a výzkumu. Ačkoli jsou 

malé a střední podniky charakterizovány jako nositelé vysokého počtu inovací, 

obvykle se jedná o inovace nižších řádů. 

- Administrativní zát ěž. Malé a střední podniky uvádějí jako jednu velkých 

překážek v podnikání nadměrnou byrokracii. [11] 
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2.2 Volba právní formy 

Předtím, než je vůbec možné začít podnikat, je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí 

právě volba právní formy, která ovlivňuje celou řadu aspektů podnikání od výše 

kapitálu až po počet společníků v podniku. Volba právní formy se dá v průběhu 

podnikání samozřejmě změnit, ale může se jednat o dosti složitý proces. 

Obchodní zákoník připouští následující formy podnikání: 

- Podnikání fyzických osob, 

- podnikání právnických osob. 

 

Pro potřeby této práce se budu zabývat jen podnikáním fyzických osob, protože podnik, 

o kterém tato práce bude, bude provozován na základě živnostenského oprávnění. 

O podnikání fyzických osob se jedná, když: 

- Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

živnostenský list nebo koncesní listinu, 

- osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

- osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

- soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci. 

 

Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost nebo povinně, 

podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem. [12] 

 

Právní forma podnikání fyzických osob má samozřejmě spoustu výhod, ale nese sebou 

také jistá rizika a omezení, která se zde sluší uvést. 

Za hlavní výhody lze považovat: 

- Velmi nízké výdaje na založení společnosti, 

- podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (kromě koncesovaných 

živností a činností vyžadující zvláštní povolení), 

- samostatnost a volnost při rozhodování, 

- snadné založení, přerušení či ukončení činnosti, 
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- místo podvojného účetnictví lze vést pouze daňovou evidenci (pokud není 

podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, popř. mu nevyplynuly povinnosti 

přejít na podvojné účetnictví), 

- není vkladová povinnost, 

- pokud je to výhodnější, lze pro zjištění dílčího základu daně uplatnit výdaje 

paušální částkou z dosažených příjmů, 

- celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli, 

- lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako 

spolupracující osobu, přerozdělit na ni krom pracovních povinností také část 

příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory. 

 

Zatímco mezi hlavní nevýhody patří především: 

- Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky 

společnosti (riziko lze omezit změnou podílu na společném jmění manželů), 

- omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou 

mírou, 

- vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele (podnikatel si 

většinou sám provádí veškerou administrativu týkající se podnikání), 

- vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a 

nevýznamný partner. [31] 

 

 

2.3 Podnikání na základě živnostenského oprávnění 

Jelikož podnik, na který je zaměřena tato práce, bude provozován na základě 

živnostenského oprávnění, považuji za nezbytné, abych tuto problematiku blíže 

prozkoumal. V této podkapitole definuji pojem živnost, popíši, které činnosti jsou a 

které nejsou považovány za živnost, základní podmínky, dle kterých je možné 

živnostenské oprávnění získat a nakonec také rozdělím jednotlivé typy živností. 
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Definice živnosti dle Živnostenského zákonu je následující: 

„Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským 

zákonem.“ [16] 

 

Tuto definici dále rozeberu a popíšu po jednotlivých částech: 

- Soustavná činnost: V případě nahodilé, nesoustavné činnosti se nejedná o 

provozování živnosti dle tohoto zákona. 

- Provozovaná samostatně: Je třeba odlišit činnosti, které nejsou provozovány 

samostatně a mají charakter zaměstnaneckého poměru. V tom případě se 

nejedná o provozování živnosti, ale o právní vztah vymezený zákoníkem práce. 

- Vlastním jménem: Podnikatel (fyzická i právnická osoba) provozuje živnost 

pod vlastním jménem dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

- Na vlastní odpovědnost: Z provozování živnosti vznikají podnikateli 

povinnosti a práva dle příslušných zákonů. Odpovědnost podnikatele je nedílně 

spjata s podnikatelským rizikem. 

- Za účelem dosažení zisku: Podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisku, bez 

ohledu na to, zda tohoto cíle bude nakonec dosaženo či podnikatel utrží ztrátu. 

Tím se provozování živnosti zásadně liší od provozování činností 

nepodnikatelských subjektů neziskového sektoru (rozpočtové a příspěvkové 

organizace, nadace, veřejně prospěšné společnosti atd.). 

 

Některé podnikatelské činnosti nejsou živnostmi a jsou provozovány na základě jiných 

právních norem. Živností není: 

- Provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 

- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, výkon hromadné správy autorských 

práv, 

- činnost lékařů, lékárníků, přírodních léčitelů, veterinářů, advokátů, notářů, 

znalců, auditorů, burzovních makléřů, 

- živností dále není činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, burz, pořádání 

loterií, hornická činnost, výroba elektřiny, zemědělství, výroba léčiv, rozhlasové 

a televizní vysílání, provoz jaderných zařízení. [16] 
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Každý podnikatel by měl mít přehled o platných právních předpisech, které se týkají 

podnikání jako takového, a předpisech, které se speciálně vztahují k podnikání v jeho 

oboru. Za tímto účelem jsou různými nakladatelstvími a organizacemi vydávány 

aktualizované přehledy platných právních předpisů. 

 

Živnostenský zákon vymezuje subjekty oprávněné provozovat živnost: 

Živnost mohou provozovat podnikatelé, kterými mohou být jak osoby fyzické, tak i 

právnické, tuzemské i zahraniční. Každý podnikatel, který splní zákonem stanovené 

podmínky, může provozovat živnost a má nárok na vydání živnostenského oprávnění. 

Zákon uvádí určitá omezení pouze v případě, kdy je z důvodů veřejného zájmu potřeba 

k provozování živnosti státní povolení (koncese). 

Zákon také vymezuje všeobecné podmínky provozování živnosti (pro potřeby této 

práce popíšu jen podmínky pro osoby fyzické): 

- Dosažení věku 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost, 

- předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním 

orgánům státu daňové nedoplatky. [16] 

 

Živnost můžeme rozdělit dvěma druhy rozdělení a to jednak podle předmětu 

podnikání a rozsahu oprávnění a jednak podle požadavků na odbornou způsobilost. 

Rozdělení podle předmětu podnikání a rozsahu oprávnění: 

Obchodní živnosti jsou dle zákona zejména: 

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod, 

velkoobchod), 

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy (tento případ se týká 

podnikatelského plánu dále popsaného v této práci), 

- provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. 

Živnosti výrobní nejsou zákonem podrobně vyjmenovány, je stanoven pouze 

rozsah dalších činností přípustných v rámci daného oprávnění. 

Službami se pro účely živnostenského zákona rozumí poskytování oprav a údržby věcí, 

přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, 
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hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce a výkony k uspokojování dalších 

potřeb. 

V zákoně je podrobně stanoven rozsah aktivit, které může podnikatel poskytovat 

v rámci vydaného živnostenského oprávnění pro příslušný druh živnosti. 

K provádění zákonem povolených doplňkových aktivit v rámci obchodní a výrobní 

živnosti není potřeba dalšího živnostenského oprávnění. V praxi se ale často stává, 

činnost podnikatele nelze „vtěsnat“ do jednoho živnostenského oprávnění, a tak by měl 

mít živnostenských oprávnění více. Vždy je vhodné se poradit s pracovníky příslušného 

živnostenského úřadu při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. [12] 

 

Podle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí na ohlašovací a 

koncesované. Ohlašovací mohou být provozovány při splnění stanovených 

všeobecných a případně i zvláštních podmínek na základě ohlášení na živnostenském 

úřadě, koncesované lze provozovat až na základě nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení koncese. 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na volné – vyžadují pouze splnění všeobecných 

podmínek, řemeslné a vázané – pro získání živnostenského listu je nutno prokázat také 

odbornou způsobilost získanou potřebným vzděláním a praxí. 

Seznamy jednotlivých skupin živností včetně požadavků na odbornou způsobilost a 

obsahových náplní jednotlivých živností jsou obsaženy v přílohách k živnostenskému 

zákonu a v nařízeních vlády. [12] 

 

2.4 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti či 

fungováním existující firmy. Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by nám měl 

usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam 

dostaneme. 

Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. Zpracování 

podnikatelského plánu vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu. [12] 
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Podnikatelský plán byl měl obsahovat: 

- Cíle a strategie podniku, 

- podnikatelský záměr a jeho přednosti, 

- vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, 

- další kroky budování podniku, 

- plánování obratu, hospodářského výsledku a financování. [14] 

 

Existují určité zásady při tvorbě podnikatelského plánu, ten by měl být: 

- Srozumitelný, 

- Logický, 

- uváženě stručný, 

- pravdivý a reálný, 

- respektování rizika. [12] 

 

2.4.1 Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře zabývající se sestavováním podnikatelského plánu se dá nalézt velké 

množství variant strukturování podnikatelského plánu. Není přirozeně možné vytvořit 

nějaký univerzální podnikatelský plán, který by se dal aplikovat na každý nově 

zakládaný podnik. Právě naopak, každý nově zakládaný podnik je jiný, má rozdílné 

dispozice a na trh se snaží vstupovat s různými ambicemi. Každý podnik má tudíž různé 

potřeby, které je v podnikatelském plánu potřeba reflektovat. 

Samozřejmě ale existuje určitá základní kostra, která obsahuje náležitosti, které 

by neměly chybět v žádném podnikatelském plánu. Následující univerzální kostra 

podnikatelského plánu je převzata z knihy Podnikatelský plán od autorů Korába, 

Peterky a Režňákové. Této kostry plánu se hodlám v práci přibližně držet s tím, že 

hodlám využívat i analýz, které jsou popsány v dalších literárních zdrojích zabývajících 

se strategickým managementem, marketingovými strategiemi atd. Dále si také plán 

upravím dle potřeby této práce. Toto je mnou navrhovaná struktura podnikatelského 

plánu: 
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Analýza trhu 

Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 

negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví z hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků. Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly 

přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. V neposlední řadě je zde 

uvedena analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu. 

 

Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, aby 

byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho  

záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho 

založení, různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty 

k jejich dosažení. 

Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 

- Výrobky nebo služby, 

- umístění / lokalita a velikost podniku, 

- přehled personálu podniku, 

- veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

- průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. 

 

Obchodní plán 

Tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby 

formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů jejich 

výběru. Rovněž je nutné uvést informace o již uzavřených smlouvách. Pokud bude 

celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis 

potřebných strojů nebo zařízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. 

Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“ a bude 

obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd. Pokud 

jde o oblast poskytování služeb bude se tato část podnikatelského plánu týkat popisu 

procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení vybraných 

subdodavatelů. 
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Marketingový plán 

Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následovně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. 

 

Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu 

podniku a dále dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde 

uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti je 

určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura 

podniku. 

 

Finanční plán 

Finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy 

investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 

Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

- Předpoklad příslušných  příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky, jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 

- vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech, 

- odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

 

Hodnocení rizik 

Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze 

slabých stránek marketingu, výroby, či manažerského týmu nebo technologického 

vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich 

eliminaci. Pro potencionálního investora je tento přístup zárukou , že podnikatel si je 

takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. [6] 
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2.5 Použité analýzy 

V této podkapitole se zaměřím na teoretický popis analýz, které využiji v této práci dále 

v analytické části a v části podnikatelský plán. 

 

2.5.1 Analýza makrookolí 

 

SLEPT analýza 

Někdy též PEST analýza (s vynecháním „L“), je nástrojem charakteru postupu či 

rámce sloužícího k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Zkratka má sice také svůj 

původ v anglických termínech vymezujících oblasti zájmu externí analýzy, avšak v tom 

případě „sedí“ na zkratku i české termíny (SLEPT vymezení oblastí analýzy není 

pochopitelně přísně disjunktní (takže například otázka posouzení daní může být 

podnikatelem chápána jako legislativní nebo ekonomický faktor – v konečném důsledku 

to však není vůbec podstatné): 

- Sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 

vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj.), 

- Legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnost i 

„neprávníky“, práce soudů včetně rejstříkových soudů aj.), 

- Ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

přímé i nepřímé daně, tržní trendy typu rozvoje automobilového průmyslu, 

restrikce vývozů a dovozů, státní podpora aj.), 

- Politická oblast (stabilita poměrů resp. státních a municipálních institucí, 

politické trendy a postoje k podnikání aj.), 

- Technologická oblast (technologické trendy – typicky vývoj a důsledky vývoje 

internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.). [6] 
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2.5.2 Analýza mikrookolí 

 
Porterův model konkurenčních sil 

Jde o model, resp. rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již 

potencionálních nebo reálně existujících. Jakkoliv lze s tímto modelem pracovat 

v sofistikovanější podobě a zkoumat možné chování a síly konkurenčních subjektů, 

bariér vstupů konkurenčního prostředí apod., pro účely tvorby podnikatelského plánu 

postačí vymezení pěti zobecněných oblastí v nichž je třeba posuzovat hrozby ze stran 

existující a možný vznik budoucí konkurence našeho podniku. V zásadě jde o: 

Vnit řní konkurenci, tedy konkurence v tomtéž typu či oblasti podnikání, v níž 

naše firma podniká nebo hodlá podnikat. Tedy zjednodušeně řečeno: pekař konkuruje 

pekaři, stavební firma stavební firmě atd. 

Novou konkurenci, tedy ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo 

potencionálně hodlají vstoupit a konkurovat nám. Zjišťovat riziko tohoto druhu 

konkurence samozřejmě není jednoduché, lze většinou pouze odhadovat na základě 

vyhodnocení – tedy v našem případě opět pouze odhadu – charakter trhu (atraktivnosti 

na trhu dosahovaného zisku, budoucího vývoje trhu, úrovně současné konkurence, 

bariér, tj. obtížnosti vstupu na tento trh z hlediska především zdrojů apod.) 

Zpětnou integraci (kupní síla odběratelů), v dodavatelském řetězci, která plyne 

z rizika zvýšení konkurence kvůli tomu, že náš exitující či potenciální odběratel 

(odběratelé) se rozhodne zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či 

služby vlastními silami. Je to případ pekaře, jehož zákazník typu marketu, který 

doposud zajišťoval pekaři výnosy pravidelným odběrem jeho pečiva, se například 

rozhodne postavit si vlastní pekárnu a péci si vlastní produkty. 

Dopředná integrace (kupní síla dodavatelů) v odběratelském řetězci je 

obrácený případ předešle uvedeného rizika zpětné integrace. Tedy dodavatel se 

rozšířením svého podnikání posune do sféry podnikání svého původního odběratele-

zákazníka a stává se jeho konkurencí – tedy teoreticky případ úspěšného pekaře, který 

ke svému pekařství koupí nebo přistaví obchod s pečivem nebo dokonce potravinami. 

Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení našich produktů na trhu jinými, 

více či méně příbuznými produkty, které námi odsud nabízené produkty určitým 

způsobem nahrazují. [6] 
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Obrázek č. 1 – Trendy okolí a struktura oboru 

 

[Zdroj:  [2] ] 

SWOT analýza 

SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb sestává 

z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Doporučuje se začít analýzou 

OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak 

makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, 

technologické), tak i mikroprost ředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, 

veřejnost). Po důkladné analýze OT následuje analýza SW, která se týká vnitřního 

prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní 

kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita managementu aj.). [4] 
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4P marketingového mixu 

Marketingový mix není nástroj „čisté“ interní analýzy, ale je obecně velmi užitečnou 

pomůckou v úvahách o produktech (službách) podniku a jejich realizaci na trhu. 

Zkratka 4P vymezuje oblasti typu: product (analýza našich produktů a služeb ve vztahu 

k jejich postavení na trhu, životním cyklům trhu i výrobku samotného apod.), price, 

tedy cena (posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k různým typům zákazníků 

i partnerů), promotion neboli podpora našeho obchodu a prodej (analýza možností a 

způsobů, jak zajistit efektivní informovanost o našich produktech a službách na trhu 

způsobem, který po nich vyvolá poptávku), place neboli distribuce (umístění) výrobků a 

služeb (analýza způsobů, jak zajistit dodání našich produktů a služeb ke všem 

zákazníkům). [4] 

 

2.6 Franchising 

Podnikání formou franchisingu je v dnešní době velice časté. I v České republice je 

tento způsob stále rozšířenější a nejedná se pouze o nákup franchisingu. Některé české 

firmy už dnes franchising dokonce samy poskytují. 

 

2.6.1 Základní pojmy a definice franchisingu 

Jelikož chci pro svůj podnikatelský záměr provozování čerpací stanice využít také 

nákup franšízy, popíšu v této kapitole několik teoretických poznatků o této formě 

podnikání. Nicméně vzhledem k tomu, že hlavní náplní této práce je podnikatelský plán 

(byť samotná franšíza v něm hraje vitální roli), rozhodl jsem, že pro potřeby této práce 

nebude nutné uvádět historii této formy podnikání, příklady existujících franchisových 

podniků popíši jen krátce a zaměřím se spíše na praktické informace.  

Nejlepší bude opět začít klasickou definicí, ale ještě předtím zde uvedu několik trefných 

podtitulů z literatury o franchisingu: Franchising – úspěch bez čekání, Franchising – 

moderní forma prodeje, Franchising – podnikání pod cizím jménem. 

Podle Řezníčkové v současné době neexistuje jednotná definice franchisingu. Různé 

formy franchisových systémů, rozvoj jednotlivých prvků franchisingu i odlišnosti 

legislativy té které země, totiž vedou k rozdílným definicím franchisingu. 

Německý franchisingový svaz jej například definuje takto: 
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„Franchising je vertikálně-kooperativně organizovaný odbytový systém právně 

samostatných podnikatelů na bázi smluvních dlouhodobých závazků.“ [10] 

 

Mendelsohn a Acheson přišli s poněkud obšírnější definicí: 

„Obchodní franchising je poskytnutí licence jednou osobou (poskytovatelem 

franchisy) jiné osobě (příjemci franchisy), což příjemce franchisy opravňuje 

k podnikaní podnikání pod obchodní značkou poskytovatele franchisy nebo jeho 

jménem a k využívání celého souboru nástrojů, zahrnujícího veškeré prvky nezbytné 

k tomu, aby nevyškolené osoby mohly být uvedeny do podniku, který založil 

poskytovatel franchisy, a aby jej mohly vést podle předem určených podmínek.“ [8] 

 

A nakonec uvádím ještě definici podle Evropského etického kodexu  franchisingu: 

„Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a / 

nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně 

samostatných nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů. Franchisor 

zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat 

obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.“ [21] 

 

Dále doplním, že poskytovatel franchisy se nazývá franchisor a je to de-facto vlastník 

know-how, ochranné známky a franchisového paketu daného systému. Příjemce 

franchisy je pak franchisant, což je většinou fyzická nebo právnická osoba, která 

podniká na základě prověřeného podnikatelského konceptu v rámci franchisového 

systému. Franchisant podniká na vlastní pěst a nese riziko spojené s podnikáním. 

Franchisant je samostatná obchodní společnost,  na nichž většinou nemá franchisor 

žádný podíl a pouze vykonává kontrolu práce franchisantů. 

Loebl a Lukajová však varují, že hrozí nebezpečí, že vztah mezi franchisorem a 

franchisantem sklouzne do vztahu ještě užšího, konkrétně do některého z následujících: 

- Vztah zaměstnavatel – pracovník, 

- vztah mezi zastoupeným a zástupcem, 

- vztah mezi společníky sdružení. 

Pokud by se tak stalo, znamenalo by to pro obě strany zejména pro franchisora, 

celou řadu rizik. [7] 
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Britská franchisingová asociace, sdružující franchisingové společnosti podnikající ve 

Velké Británii, definuje franchising jako „Licenční smlouvu mezi poskytovatelem a 

nabyvatelem“, která zpravidla obsahuje následující skutečnosti: 

- Umožňuje a zavazuje nabyvatele franchisingové licence neboli franchisanta 

provozovat po dobu platnosti smlouvy určitou podnikatelskou činnost pod 

obchodním názvem patřícím nebo spojovaným s poskytovatelem, 

- opravňuje poskytovatele franchisingové licence neboli franchisora průběžně 

kontrolovat, jak nabyvatel provozuje franchisingový podnik, 

- zavazuje poskytovatele pomáhat nabyvateli při jeho franchisingové podnikání, 

zejména ve vztahu k organizaci a řízení jeho podnikatelské činnosti, zaškolení 

jeho pracovníků, provádění propagace a marketingu aj., 

- zavazuje nabyvatele platit po dobu platnosti franchisingové smlouvy 

v pravidelných intervalech dohodnuté částky peněz za poskytnutí práva 

provozovat franchisingový podnik, případně i za poskytovatelem dodávané 

zboží a služby, 

- není obchodní smlouvou mezi holdingovou společností a její dceřinou 

společností, ani smlouvou mezi dceřinými společnostmi jediné holdingové 

společnosti, ani smlouvou mezi samostatným podnikatelem a společností, kterou 

kontroluje. [7] 

 

2.6.2 Druhy franchisingu 

Franchisové systémy je možno rozdělit podle různých kritérií, mimo jiné druhu know-

how, druhu hospodářské činnosti či  způsobu organizace systému. 

Podle druhu činnosti můžeme franchising rozdělit: 

- Distribuční franchising, 

- franchising služeb, 

- výrobní franchising, 

- smíšený franchising. 

Podle druhu know-how předávaného franchisantovi: 

- Franchising distribuce produktu (angl. product distribution franchising), 

- franchising formulace podniku (angl. business format franchising). 
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Podle organizace systému: 

- Bezprostřední franchising, 

- mnohonásobný franchising, 

- master franchising (sub-franchising), 

- regionální zastoupení. [21] 

 

2.6.3 Výhody a nevýhody franchisingu 

Každá strana má snahu minimalizovat nevýhody a maximalizovat výhody. V tomto úsilí 

by však strany neměly opomíjet jejich společné cíle, mezi které patří zejména: 

- Výhodnější pozice na trhu, 

- nižší náklady, 

- reálnější finanční hospodaření, 

- promyšlenější organizace řízení. 

 

Pro potřeby této práce nepovažuji za důležité taxativně vypisovat výhody a nevýhody 

franchisingu pro franchisora, zaměřím se tudíž spíše výhody a nevýhody pro 

franchisanta jakožto podniku popisovaného v této práci. 

Jako výhody pro franchisanta můžeme označit: 

- Rychlý přístup na trh, snížení rizika samostatnosti a větší jistota v podnikání, 

- franchisant získává aktualizovanou marketingovou koncepci, která je předem 

vyzkoušená a také osvědčená, 

- rozsáhlé aktuální knot-how prostřednictvím vzdělávání a tréninku, 

- cílené rady a stabilní komunikace mezi franchisantem a franchisorem, možnost 

věnovat se jen svému podniku (franchisant tak netříští svoje úsilí), 

- franchisor školí bezplatně i personál, 

- image velkopodniku, chráněné obchodní jméno a ochranná známka, společná 

reklama, 

- vyšší výdělek a optimalizaci nákladů, 

- vytvořený, vyzkoušený a chráněný sortiment, pomoc při sestavení sortimentové 

skladby, vyloučení problémů se zásobováním, 

- pomoc při cenové regulaci, 
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- větší obratové, nákupní a výdajové výhody, 

- podíl na výsledcích průzkumu trhu, který rozhoduje o uchycení nového výrobku 

a/nebo služby a/nebo technologie na trhu, 

- podíl na akciích franchisora, mezi které patří např. veletrhy a různé reklamní 

kampaně, podíl na popularitě jeho loga, obchodní firmy, ochranné známky a 

goodwillu, 

- ulehčení ve vedení podniku prostřednictvím daňové, poradenské, účetní a 

úvěrové služby od franchisora, 

- zvýšená kreditní schopnost, 

- franchisant (i když zůstává samostatným podnikatelem) je více motivovaný 

- zmenšení konkurenčních tlaků , 

- časová a finanční úspora na vytvoření loga, pod kterým bude franchisant 

podnikat. [10] 

 

K provozování franchisingu se přirozeně váží i určité nevýhody. Nevýhody pro 

franchisanta jsou následující: 

- Kontrola vlastní činnosti franchisorem, 

- částečné omezení podnikatelské samostatnosti, 

- problematická kapitálová návratnost, 

- platba franchisových poplatků, 

- pravidelné platby, 

- franchisant je povinen vykonávat pouze tu činnost, která je stanovena ve 

franchisingové smlouvě, a také dodržovat všechna pravidla podnikání stanovená 

franchisingovou smlouvou, 

- předkupní právo franchisora na prodejnu zařazenou do franchisové sítě, 

- povinnost odebírat výrobky a/nebo služby a/nebo technologie, které jsou 

stanoveny ve franchisingové smlouvě, 

- dělení zisku, 

- jednotný image a pověst firmy (v případě špatné image a pověsti). [10] 
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2.6.4 Franchisingová smlouva 

Smlouva o franchisingu je právní dokument, ve kterém je popsána celá transakce. Musí 

přesně odrážet dané sliby a musí být spravedlivá. Současně musí zajistit dostatečné 

řídící mechanismy, které ochrání celistvost systému. Smlouva je samozřejmě důležitá, i 

když se zdá, že se na ni klade až neodpovídající důraz. [8] 

 

Každá franchisingová smlouva by měla zahrnovat úpravu následujících bodů: 

- Stanovení typu spolupráce smluvních partnerů, 

- předmět smlouvy, včetně práv na označení, vzhled obchodů a provozoven a 

dalších identifikačních znaků franchisora, 

- rozsah smlouvy a specifikace prodávaných výrobků a / nebo poskytovaných 

služeb a / nebo technologií, 

- postavení a práva franchisora, 

- postavení a práva franchisanta, 

- oprávnění a povinnost franchisora rozvíjet a dále zdokonalovat franchisový 

systém, 

- povinnosti franchisora, 

- povinnosti franchisanta, 

- vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a ke třetí osobám 

- dodací a platební podmínky a vedení účetnictví, 

- školení franchisanta a jeho zaměstnanců, 

- franchisové poplatky, 

- předkupní právo franchisora a podmínky prodeje či postoupení franchisového 

podniku, 

- právní nástupnictví, 

- délka trvání franchisingové smlouvy a možnosti dalšího prodloužení, 

- podmínky ukončení smlouvy a důvody pro odstoupení od smlouvy, 

- následky ukončení smlouvy a vzájemné vypořádání. 
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2.6.5 Příklady franchisových společností figurujících na českém trhu 

Když se podíváme na některé společností, které praktikují podnikání formou 

franchisingu, tak dojdeme k závěru, že franchising se nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve 

službách a v gastronomii. V této podkapitole tedy pro lepší představu fungování 

franchisingových společností uvedu tři krátké případy společností, které již na českém 

trhu nějakou dobu úspěšně působí. 

 

McDonald’s 

Jednou z prvních dnes světově známých společností, která začala jako hlavní myšlenku 

svého podnikání využívat franchising, je společnost McDonald’s. Společnost 

McDonald’s byla založena v roce 1955 ve Spojených státech amerických podnikatelem 

českého původu Rayem Krocem. V současné době existuje v 70 zemích světa přes 15 

tisíc restaurací. 

Jedná se o vzájemně výhodnou formu obchodní spolupráce, kdy držitel licence 

má možnost, ale i povinnost využívat plně zavedený a ověřený systém provozu 

restaurací McDonald’s. Na druhé straně společnost McDonald’s může ve spojení se 

svými obchodními partnery, pečlivě vybranými a připravenými držiteli licencí, mnohem 

efektivněji rozvíjet své obchodní aktivity. 

Veškerá činnost společnosti McDonald’s je vedena pod heslem „kvalita, 

obsluha, čistota a přiměřená hodnota“, které výstižně charakterizuje vše, co společnost 

McDonald’s nabízí svým zákazníkům a v čem se skrývá síla úspěchu McDonald’s, 

jedné z nejcennějších obchodních známek ve světovém měřítku. 

Část restaurací společnosti McDonald’s je provozována přímo společností McDonald’s 

nebo jejími dceřinými společnostmi. Druhá část restaurací je provozována samotnými 

obchodními partnery (franchisanty) na základě franchisingových smluv. 

McDonald’s uzavírá s vybranými držiteli licencí následující typy 

franchisingových smluv, které jsou rozlišeny podle schopnosti franchisanta uhradit 

počáteční investice s nezbytnými náklady před otevřením restaurace (např. zaškolení 

zaměstnanců, mzdy, první platby dodavatelům). Tyto finanční prostředky pro 

standardní typ restaurace činí celkově v průměru 12-15 milionů Kč. [10] 
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Yves Rocher 

Dalším franchisovým systémem, který začal podnikat i na území ČR, je francouzský 

franchisový řetězec Yves Rocher. Tento systém je celosvětově známým v prodeji 

kosmetiky. Franchisor nabízí franchisantům všestrannou odbornou pomoc včetně 

distribuce a reklamní kampaně pro výrobky určité značky, což umožňuje vyhnout se 

začátečnickým chybám, které mohou vést k úpadku. Franchisant by měl splňovat 

následující podmínky: 

- bydlet ve městě s víc e než 50 000 obyvatel, 

- disponovat nebytovým prostorem o minimální rozloze 40 m2, umístěným na 

hlavní třídě, nejlépe pěší, kde je velká frekvence pohybu lidí, příp. prostor 

v nákupním centru. [10] 

 

OBI 

Mezi významné franchisové řetězce působící v ČR je systém OBI. Společnost OBI 

s franchisingem pracuje a rozvíjí jej bezmála tři desítky let OBI franchising sází na 

individuální vlastní iniciativu a využívá angažovanosti jednotlivých franchisantů. 

Franchising v OBI, vycházející z filozofie OBI, je partnerským vztahem. První 

franchisový market byl otevřen v Českých Budějovicích v roce 1998 a další franchisové 

markety následovaly ve Zlíně, Brně a Praze-Roztylech. [10] 
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3 Analytická část 

 

V této části nejdříve popíši obecnou situaci na trhu prodeje pohonných hmot. 

Přestože situace na poli prodeje pohonných hmot je na celém světě v principu obdobná, 

v této práci se zaměřím hlavně na situaci v České republice. Celosvětový trh 

s pohonnými hmotami je ale samozřejmě úzce provázán, proto je třeba hledat příčiny 

změn na trhu pohonných hmot zejména v zahraničním vývoji. 

Krátce také popíši některé sítě čerpacích stanic (zejména ty větší) figurujících 

na českém trhu, protože tak jako u každého produktu, i u čerpacích stanic velice záleží 

na značce. 

Také zanalyzuji konkurenční čerpací stanice, které jsou v lokalitě, ve které se 

nachází čerpací stanice, pro kterou hodlám vytvářet podnikatelský plán. 

V této části také provedu analýzy, které jsou při sestavování podnikatelského 

plánu nezbytné. Jedná se o analýzu SLEPT, Porterův model pěti sil a nakonec SWOT 

analýzu. 

Tyto informace poté zužitkuji při sestavování samotného podnikatelského plánu. 

Do této úvodní části jsem se také rozhodl popsat několik pojmů, které se budou v práci 

dále objevovat. Přestože téměř každý zná rozdíly mezi benzínem a naftou, málokdo už 

ví, že existuje více typů ropy,  proto považuji za vhodné s touto problematikou čtenáře 

alespoň krátce seznámit. 

 

Benzín nebo benzin je kapalná směs odvozená z ropy využívaná především jako palivo 

do spalovacích motorů. Benzín je složen převážně z alifatických uhlovodíků 

doplněných iso-oktany nebo aromatickými uhlovodíky ke zvýšení jeho oktanového 

čísla. Dále benzín obsahuje malé množství různých aditiv pro lepší výkon motoru a 

snížení emisí. Některé směsi benzínu obsahují také značné množství etanolu jako 

částečně alternativního paliva. Motorová nafta (řidčeji nafta nebo diesel) je směs 

kapalných uhlovodíků. Nafta se získává destilací a rafinací z ropy a kvalita motorové 

nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. 

Motorová nafta slouží (mimo jiné) jako palivo pro vznětové motory. [24]  
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K nám do Evropy se dováží především ropa typu Brent, proto ji krátce charakterizuji. 

Ropa Brent  je označení pro typ ropy zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním 

moři, skládá se zejména z Brent Crude, Brent Sweet Light Oil, Oseberg a Forties. Cena 

ropy brent se používá při ocenění dvou třetin světových dodávek ropy - zejména jde o 

dodávky ropy spotřebovávané v Západní Evropě a pocházející z Evropy, Afriky a 

Středního východu. Mezi další nejznámější typy ropy patří OPEC Reference Basket, 

Dubai Crude a  West Texas Intermediate (WTI - ropa západotexaská). 

Ropa brent své jméno získala podle husy bernešky tmavé (anglicky "Brent 

Goose"), podle které byla pojmenovaná ropná pole v Severním moři společnostmi 

Exxon a Shell. Ropa brent je lehká ropa, i když není tak lehká, jak WTI. Obsahuje 

přibližně 0,37% síry. Ropa brent je ideální pro výrobu benzínu a středních destilátů. 

Běžně se zpracovává v rafinériích v severozápadní Evropě, ale když jsou tržní ceny 

příznivé pro export, může se zpracovávat i v rafinériích v USA či v zemích okolo 

Středozemního moře.  

Symbol pro ropu brent je "SC". Původně se obchodovala pouze na Mezinárodní 

ropné burze v Londýně (International Petroleum Exchange in London), ale od roku 

2005 se obchoduje též na elektronické Intercontinental Exchange, známé jako ICE. 

Jeden kontrakt ropy brent má hodnotu 1000 barelů (160 m3) a obchoduje se v 

amerických dolarech. 

Ropa brent bývala obvykle přibližně o 1 dolar levnější než WTI a o 1 dolar 

dražší než OPEC Basket. Od roku 2007 se ropa brent obchoduje s rozdílem přibližně 1 

až 3 dolary na WTI, což patrně souvisí s postupným vyčerpáváním nalezišť v Severním 

moři a útlumem těžby. [23] 

 

3.1 Popis fungování trhu s prodejem pohonných hmot 

Jak si zřejmě mohl všimnout každý aktivnější řidič, v poslední době cena pohonných 

hmot neustále dramaticky narůstá. Vlivů je samozřejmě hned několik. V této 

podkapitole se pokusím jednotlivé příčiny identifikovat. 

Za jednu z příčin můžeme bezpochyby označit celosvětovou finanční krizi . Je 

to přirozenost současných ekonomik. Protože jsou nastaveny růstově, roste postupně 

v čase, byť s místy menšími či většími otřesy, jejich výkonnost, koupěschopnost 

obyvatelstva a s tím samozřejmě rostou i ceny. Typickým příkladem jsou ceny 
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pohonných hmot (PHM). Právě prodělaná ekonomická krize potvrzuje platnost 

zmíněného pravidla. Zhruba v polovině roku 2008  se krize výrazně projevila na ceně 

ropy, která od června 2008 do ledna 2009  spadla z hranice přesahující 140 USD za 

barel (ropa Brent) až k pouhým 40 USD za barel. Tak výrazný pokles se samozřejmě 

podepsal i na pádu cen PHM v Česku. Postupně však začala cena ropy opět růst a 

protože se přidaly i další faktory, začaly růst výrazně i ceny PHM. V poslední době už 

atakují historická maxima roku 2008. [22] 

 

Graf č. 1 – Vývoj ceny ropy Brent za poslední tři roky 

  

[Zdro j: [23] ] 

 

Další veličinou, která se podílí na vzrůstu ceny pohonných hmot, je daň z přidané 

hodnoty. A zejména její navýšení bývalým českým ministrem financí Eduardem 

Janotou, který k 1.1. 2010 provedl několik úsporných opatření. Tato opatření jsou spíše 

známy pod jménem „Janotův úsporný balíček“.  

Ceny benzínu v ČR tvoří zhruba z 55 % daň z přidané hodnoty a spotřební 

daň, přibližně z 36 % cena z rafinérií ropy, kolem devíti procent pak připadá na 

distribuční marže. Poněkud jiné je to u motorové nafty. Tam se daň podílí na ceně asi 

polovinou, cena rafinérií 42 % a zbývajících 8 procent si vybírá její distributor . Na 

ceně ropy a benzínu tedy v Česku vydělává i stát. Podobné je to ovšem i jinde. Podle 

údajů Světové banky z listopadu 2007 bylo nejvyšší zdanění benzínu v Nizozemí, Velké 

Británii a Turecku, kde spotřebitel zaplatil při koupi galonu benzínu (přes 3,75 litru) na 

daních až 70 %. Najdou se ale i země, kde jsou daně nulové, nebo stát dokonce cenu 

benzínu dotuje.  [26] 

 



 

 42 

Graf č. 2 – Za co platíte u pumpy 

 

[Zdro j: [26]] 

O pohybu cen pohonných hmot na českých benzínkách rozhodují hlavně ceny ropy, 

benzínu či motorové nafty na burze v Rotterdamu, což platí ostatně pro celou Evropu. 

S ropou se ovšem obchoduje v dolarech. Pro české motoristy tedy hraje důležitou roli i 

vývoj kurzu koruny  k této měně. A také úpravy distribučních marží. Evropané 

odebírají hlavně ropu typu Brent, údajně spíše proto, že na její změny reagují ceny 

benzínu a nafty na zmiňované rotterdamské burze. Cena této severomořské ropy se 

běžně pohybuje v podobné relaci, jako texaské lehké ropy WTI. V poslední době se 

však objevuje velká anomálie – Brent, který je  méně kvalitní než WTI, je výrazně 

dražší. [26] 

Tabulka č. 2 – Jak může cena ropy Brent ovlivnit cenu benzínu prodávaného v ČR 

Cena barelu ropy Cena benzínu 

80 dolarů zlevnění o 2,7-3,2 koruny za litr 

90 dolarů zlevnění o 1,3-1,8 koruny za litr 

100 dolarů zlevnění o 0,7.1,2 koruny za litr 

120 dolarů vzroste o 0,9-1,4 koruny za litr 

150 dolarů vzroste o 4-4,5 koruny za litr 

[Zdro j: www.colloseum.cz] 
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Jde o velmi hrubý odhad při ceně ropy kolem 115-116 dolarů za barel, kurzu 17,82 Kč 

za dolar, stejných daních a distribučních maržích. 

Na vzrůstající či klesající vývoj cen ropy má velký vliv i současná situace ve světě. 

Přitom se může jednat o události, které by na cenu ropy neměly mít zdánlivě žádný vliv. 

Nicméně stačí, když se dějí nepokoje v zemích ropných gigantů, zejména pak u 

předních vývozců v severní Africe a na Blízkém východě. Nedávné nepokoje v Egyptě 

či v Libyi pak tento trend poměrně dobře ilustrují. 

Krize v Libyi  se výrazně odrazila na cenách ropy. Cena ropy Brent dosáhla 108 

dolarů za barel. Naposledy této ceny ropa dosáhla v září 2008. Cena ropy rostla už při 

nepokojích v Egyptě, ale následně vlivem zlepšení situace cena ropy výrazněji oslabila. 

Tentokrát je ale vzestup výraznější, protože Libye, člen Organizace zemí vyvážejících 

ropu (OPEC), je čtvrtým nejv ětším exportérem této suroviny v Africe. Mezi hlavní 

světové dodavatele ale nepatří. Investoři jsou neklidní, protože nikdo nedokáže 

odhadnout, jak se bude vyvíjet situace v dalších státech produkujících ropu jako třeba v 

Sýrii, Jordánsku nebo v Bahrajnu. [28] 

 

"Libye je významným producentem a vývozcem kvalitní ropy a výzvy kmenových 

vůdců k  zastavení produkce ropy jsou znepokojující," sdělil analytik Christophe Barret 

z Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Barret dále dodal, že další obavy 

vzbuzuje i dění v Íránu. Některé společnosti, které jsou v Libyi zastoupeny, již 

oznámily stahování svých zaměstnanců. Jedná se o BP, Royal Dutch Shell, či Statoil. 

[32] 

 

Ropná firma Wintershall z německé skupiny BASF zastavila produkci v objemu až 

100 000 barelů denně, což odpovídá šesti procentům celkové libyjské denní produkce. 

[25] 

 

Ceny ropy pak naopak klesly po nedávném úspěšném atentátu amerického komanda 

na hlavu teroristické organizace Al-Káida Usámy bin Ládina. Tento pokles byl ale 

pouze krátkodobý (cca několik málo hodin, pak se situace opět srovnala), protože na 

situaci na ropném trhu neměla jeho smrt prakticky žádný vliv, jak řekl šéf Eurasia 

Group Ian Bremmer: 
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„Navzdory počátečnímu vlivu ceny ropy to opravdu nemá žádný významnější 

dopad na ropnou produkci nebo přepravu. Přítomnost Al-Káidy v Saudské Arábii nebo 

Jemenu nikdy významně neohrožovala saúdskou ropnou těžbu, takže bin Ládinova smrt 

není žádná změna.“ [18] 

 

Jako shrnutí můžeme na následujícím grafu dobře vidět vývoj ceny Naturalu 95 a 

nafty za posledních pět let. Můžeme z něj vypozorovat hlavně strmé poklesy 

v polovině roku 2008 jako následek ekonomické krize a pak postupný růst až do 

současnosti, kdy cena nafty téměř dosahuje rekordních hodnot z počátku roku 2008 a 

cena Naturalu 95 tyto rekordní hodnoty v posledních měsících dokonce překonává. 

Podle analytiků je zřejmě dost možné, že pohonné hmoty v blízké době mohou 

překročit magickou hranici 40 Kč. 

 

Graf č. 3 – Ceny benzínu Natural 95 a Nafty od 8.5. 2006 do 8.5. 2011 

 

[Zdro j: [24] ] 

 

Na tomto místě také považuji za důležité zmínit i některé alternativy  k benzínu a naftě 

(už jen z toho důvodu, že LPG bude na mnou spravované čerpací stanici dostupný). 

V současné době je zřejmě ještě nelze považovat za substituty, kterým by se podařilo 
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ovládnout trh s pohonnými hmotami, nicméně jejich využívání každoročně alespoň 

minimálně narůstá.  

Určitě nejznámější alternativou je plyn LPG (Light Petroleum Gas) neboli 

zkapalnělý ropný plyn. Jeho výhodou je bezpochyby fakt, že se jeho cena pohybuje 

dlouhodobě okolo 15 Kč za litr  (LPG totiž není zatížen vysokou spotřební daní, což dá 

brát jako stimulace pro jeho častější využívání, protože oproti běžným pohonným 

hmotám bývá šetrnější vůči životnímu prostředí). 

Cena se dá tedy považovat za veliké lákadlo. Brzdou v rozhodování (vedle 

psychologické přirozené nedůvěry k nevyzkoušenému) o pořízení pohonu na LPG je 

cena přestavby. Ta se u novějších modelů pohybuje od 25 tisíc Kč vzhůru . Jenže do 

nových aut v záruční době lze LPG zařízení namontovat jen se souhlasem prodejce, 

ten bývá (pokud vůbec) podmíněn realizací v autorizovaném servisu.Kromě přestavby 

samotné je pro přesnost do nákladů na LPG třeba připočítat také větší spotřebu při 

použití LPG než u klasického paliva. Podle typu instalovaného zařízení může být rozdíl 

ve spotřebě neznatelný, anebo až 20 %. Rozdíl ve spotřebě se výrazně zvyšuje zvláště 

u aut se silnými motory (Jeep apod.) Dalším dodatečným nákladem je cena za revizi 

LPG zařízení, ta se pohybuje v řádech 200–600 Kč a měla by se provádět jednou ročně, 

ale max. po 10 000 km (podle toho, co nastane dříve).Je potřeba počítat i s tím, že 

namontování zařízení na LPG sebou přináší také praktické nepříjemnosti. 

Mezi ty patří například zmenšení zavazadlového prostoru, kam se umísťuje 

nádrž nebo to, že ne každý automechanik je znalcem tohoto systému. Na druhou stranu 

překážkou již dávno není nedostupnost LPG na cestách, v Česku ho dotankujete na více 

jak 700 čerpacích stanic a s výjimkou Rakouska a severských zemí nebudete mít při 

cestách po Evropě s tankováním problém. Přitom nadále můžete využívat pohon na 

původní palivo, přestavbou se totiž funkčnost původního systému neomezuje. [22] 

 

Na následujícím grafu je pak velmi dobře vidět, že cena LPG zůstává víceméně 

konstantní po celou dobu, kdy se LPG používá od roku 2001 až do současnosti. Oproti 

naftě a benzínu se tedy jedná o dosti markantní rozdíl. 
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Graf č. 4 – Ceny pohonných hmot 1995-2009 

 

[Zdro j: [22] ] 

 

Další alternativou je pak CNG (Compressed natural gas) neboli stlačený zemní plyn.  

Tento plyn je levný, ekologický, ale ne příliš vhodný pro cestování. 

Dostupnost je zároveň největším problémem druhého běžnějšího 

alternativního paliva. Auta s pohonem na stlačený zemní plyn lze sice už častěji 

zakoupit přímo od výrobce (cena se pohybuje na úrovni vozů s naftovým pohonem, 

navíc na rozdíl od LPG, nádrž na CNG nezmenšuje zavazadlový prostor), s možností 

dočerpat CNG během cesty je to ale složitější (v Česku desítky takových stanic), což je 

problém i vzhledem k menším vzdálenostem, která takto upravená auta na jedno 

dočerpání zvládnou. Plnohodnotná síť CNG stanic (cca 350) by podle České 

plynárenské unie v Česku měla být v roce 2020. Stejně jako u LPG můžete i u CNG 

kombinovat spotřebu tohoto alternativního paliva s benzínem či naftou a využít tak cen, 

které se za 1 m3  (podle oficiálních zdrojů odpovídá litru u klasických paliv při 

zachování spotřeby) pohybují v rozmezí 14,50 až 17,50 Kč. Ceny přestaveb se u tohoto 

paliva pohybují v rozmezí 20 až 60 tisíc Kč. O tom, že poptávka po CNG za tou po 
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LPG zaostává, vypovídají i ceníky servisů, které přestavby provádějí. Zatímco u LPG 

specifikují ceny přestaveb u jednotlivých typů vozidel u CNG hovoří v lepším případě 

o nutnosti individuálního posouzení. [22] 

 

3.2 Čerpací stanice na českém trhu 

Předtím, než se pustím do výčtu významnějších sítí čerpacích stanic na trhu, tak 

nejdříve popíši celkové množství čerpacích stanic na českém trhu. Čerpací stanice 

v zásadě můžeme rozdělit do tří skupin: Čerpací stanice veřejné, čerpací stanice 

s vymezeným přístupem a prodejem a čerpací stanice neveřejné. Čerpací stanice 

veřejné jsou klasické čerpací stanice, kde běžně tankujeme benzín a často je přítomna i 

prodejna se suchým zbožím. 

Čerpací stanice s vymezeným přístupem a prodejem se zpravidla vyskytují 

v různých podnikových areálech (např. lomy, pily, zemědělské farmy, dopravní 

organizace, stavební dvory. Jsou to čerpací stanice, kde se pohonné hmoty převážně 

vydávají pro vlastní spotřebu, ale zároveň se zde omezeně uskutečňuje i jejich prodej 

pro druhou stranu, na základě specifických smluvních vztahů. 

Posledním typem jsou čerpací stanice neveřejné. Tuto skupinu představují 

v naprosto v převážné míře jednodruhové čerpací stanice s výdejem pouze motorové 

nafty a jsou umístěny téměř výhradně v areálech podniků, jakou například zemědělské 

farmy, střediska automobilové nákladní i osobní dopravy, pískovny, stavební areály, 

areály technických služeb měst aj. 

V poslední zprávě k 31.12. 2010 eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

v České republice následující počty čerpacích stanic: 

 

Tabulka č. 3 – Počet čerpacích stanic v ČR 

Čerpací stanice v ČR Počet k 31.12. 2010 % 
podílu 

% 
stavby 

% 
zařízení 

ČS celkem 6 591 100,0 84,0 16 

Z toho: 

Veřejné 3 672 55,7 97,8 2,2 
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S vymezeným přístupem 293 4,5 79,5 20,5 

neveřejné 2 626 39,8 65,3 34,7 

[Zdro j: Zpráva ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2010] 

 

Přehled o vývoji počtu evidovaných čerpacích stanic v časové řadě let 2006 až 2010 je 

znázorněn v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 4 – Typy čerpacích stanic v ČR 

Typy čerpacích stanic v ČR 2006 2007 2008 2009 2010 % 
10/09 

ČS celkem 6 358 6 360 6 424 6 499 6591 101,4 

Z toho: 

Veřejné 3 649 3 610 6 578 3 615 3 672 101,6 

S vymezeným přístupem 39 92 208 251 293 116,7 

neveřejné 2 670 2 658 2 638 2 633 2 626 99,7 

[Zdro j: Zpráva ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2010] 

 

Zajímavá je i tři roky stará zpráva, podle které má Česká republika největší podíl 

čerpacích stanic na jednoho obyvatele ve střední Evropě. Přestože se jedná o starší 

měření, troufám si tvrdit, že jeho vypovídací hodnota je stále silná. 

 

Tabulka č. 5 -Srovnání počtu veřejných čerpacích stanic v ČR a okolních státech: 

Země Počet čerpacích stanic Počet čerpacích stanic na 10 000 obyvatel 

ČR 3 610 3,5 

Rakousko 2 812 3,4 
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Německo 15 036 1,8 

Polsko 6 860 1,8 

Maďarsko 1 517 1,5 

Slovensko 830 1,5 

[Zdro j: [19]] 

 

Na českém trhu figuruje poměrně velké množství sítí čerpacích stanic a nemá smysl je 

sem vypisovat všechny, proto čtenáře krátce seznámím pouze s největšími hráči na trhu. 

(tj. ty sítě, které čítají více, než 100 čerpacích stanic) 

Největší sítí na území České republiky je společnost Benzina, ta na tuzemském 

trhu působí již přes 50 let (v současnosti v majetku polské firmy PKN Orlen) a od roku 

2005 provozuje dva typy čerpacích stanic pod názvy Benzina a Benzina plus. Benzina 

plus nabízí nadstandardní služby, které se zahrnují zejména nabídku upravených typů 

základních paliv, dostupných pouze na těchto čerpacích stanicích, dále pak třeba bistra 

nebo restaurace. Benzina provozuje  na českém území celkem 337 čerpacích stanic, 

což je nejvíc v České republice. 

Dvojkou na českém trhu je pak původem rakouský ropný a plynárenský koncern 

OMV . Značka vznikla v roce 1956 a v oboru působí ve 13 středoevropských zemích. 

Na českém území pak působí od roku 1991 a v současnosti tu provozuje 220 čerpacích 

stanic. V roce 2006 získala pomocí akvizice 70 čerpacích stanic značky Aral. 

Na třetím místě v počtu provozovaných čerpacích stanic je síť EuroOil, kterou 

vlastní akciová společnost ČEPRO. Společnost ČEPRO vznikla v roce 1994. EuroOil je 

největší českou sítí čerpacích stanic. Tato síť čítá 192 čerpacích stanic.  

Další v pořadí je populární síť nizozemských čerpacích stanic Shell, na českém 

trhu figuruje od roku 1991 a v současnosti má čerpacích stanic 172. Hranici sta 

čerpacích stanic pak ještě překonávají sítě PapOil se 127 čerpacími stanicemi a Agip, 

která v České republice provozuje čerpacích stanic 124. 

Z pohledu zákazníka je s ohledem na výše uvedené poměrně snadný přístup  a velký 

výběr společností nabízejících pohonné hmoty.  Čerpací stanice se značně liší jak 

z pohledu komfortu a nabízených služeb pro zákazníky, tak i z pohledu finálních cen 
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pohonných hmot. V posledních letech roste trend odklonu velké části motoristické 

veřejnosti od  neznačkových  čerpacích stanic  s nízkou cenou, ale mnohdy 

problematickou kvalitou, ke značkovým čerpacím stanicím, kde je kvalita garantována a 

nabízí velké spektrum doplňkových služeb a zboží. 

 

3.3 Analýza zákazníků 

Čerpací stanice, kterou hodlám provozovat,  se nachází v okresním městě Hodonín, 

v Jihomoravském kraji . Leží asi 50 kilometrů od hranic se Slovenskem a přibližně 30 

kilometrů od hranic s Rakouskem. Samotná čerpací stanice se nachází na silnici č. 55, 

což je nejvýznamnější komunikace, která Hodonínem prochází. Silnice neprochází 

přímo středem Hodonína, ale jeho okrajovou částí, což je výhoda zejména v tom, že po 

této silnici budou cestovat zejména řidiči, kteří Hodonínem pouze projíždí a tranzitní 

nákladní přeprava. Toto okrajové umístění může částečně omezovat zájem 

potencionálních zákazníků ze samotného Hodonína, protože jeho obyvatelé mají k 

dispozici další čerpací stanice, které jsou mnohem blíže k jejich domovům. Tato silnice 

měří přibližně 142 km a prochází městy Uherské Hradiště, Zlín, Přerov a Olomouc. Na 

opačné straně končí na hranici s Rakouskem. 

Čerpací stanice samozřejmě není z hlediska zákazníků limitovaná pouze počtem 

obyvatel města, ve kterém se nachází. Naopak, důležitější je, nakolik  frekventovaná je 

komunikace, na které se daná čerpací stanice nachází a také jakou poskytuje  nabídku 

bonusových a věrnostních programů či akcí pro motoristy. Přestože se v okolí naší 

čerpací stanice nachází několik dalších konkurenčních čerpacích stanic, tak přímo 

v Hodoníně je naše čerpací stanice jediná, která sídlí v dosahu  silnice č. 55. Jako 

poměrně výhodný se jeví i fakt, že silnice č. 55 se jen několik kilometrů od Hodonína 

napojuje na dálnici D2, které vede z Brna do Bratislavy. 

Mimo hodonínské obyvatele tedy mohu mezi zákazníky počítat i řidiče osobních 

a nákladních aut, kteří Hodonínem pouze projíždí. Mohou to být řidiči, kteří cestují za 

hranice České republiky na Slovensko nebo do Rakouska a naopak. Stejně tak u řidičů 

kamionů, kteří budou projíždět Hodonínem je nejpravděpodobnější, že zvolí právě 

silnici č.55, která nabízí nejsnadnější průjezd tímto městem. Důležitost pravidelnosti 

trasy pak dokládá následující graf. 
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Graf č. 5 – Podle čeho jste si vybral(a) právě tuto čerpací stanici? 

 

[Zdro j: GfK Praha, Petrol Station Shopper] 

 

Další skupinu zákazníků pak tvoří řidiči, kteří mají pohon na LPG. Tuto službu 

v současnosti neposkytují ani zdaleka všechny čerpací stanice a ze tří nejbližších 

konkurenčních čerpacích stanic ji nenabízí ani jedna. Podíl řidičů s tímto pohonem se 

pak každoročně zvyšuje.  

 Naše čerpací stanice je vybavena i myčkou. Žádný z nejbližších konkurentů 

myčkou nedisponuje. Díky myčce může čerpací stanice získat další potencionální 

zákazníky z Hodonína a jeho okolí. Je tedy dosti možné, že vlastnictví myčky může 

příznivě ovlivnit i tržby z pohonných hmot a suchého zboží. 

Tak jako u každého produktu, je i u čerpacích stanic velice důležitá značka. Pro 

naši čerpací stanici jsem se rozhodl získat franšízu společnosti OMV. Důvodem je fakt, 

že společnost OMV franšízové smlouvy provozovatelům čerpacích stanic poskytuje a to 

za zajímavých podmínek. Dále vím, že v roce 2010 společnost investovala velké 

prostředky do nového dlouhodobého věrnostního systému na podporu prodeje, včetně 

nového softwaru pro své čerpací stanice. Nemalou roli hrál i fakt všeobecné oblíbenosti 

a dobrého jména této rakouské společnosti.   
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Je tedy důležité demonstrovat, jak  je pro řidiče důležitá kvalita značky a  jak je značka 

OMV vnímána řidiči. Na následujícím grafu můžeme dobře vypozorovat, že značka je 

důležitá zejména pro řidiče služebních vozů a profesionálních řidičů. Stejně tak 

dobře je na grafu vidět, že čím častěji řidič tankuje pohonné hmoty, tím důležitější je 

pro něj značka čerpací stanice. 

 

Graf č. 6 – Jak důležitá je značka pro výběr čerpací stanice 

 

[Zdro j: GfK Praha, Petrol Station Shopper] 

 

Graf č. 7 – Hodnocení čerpacích stanic v procentech 

 

[Zdro j: [33]] 
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Co se týče znalosti jednotlivých značek čerpacích stanic, ze své tradice výrazně těží 

Benzina. (Poznámka autora: V poslední době se hovoří o záměru vlastníků Benziny o 

změně názvu i loga Benziny, což může u části zákazníků působit negativně na vnímání 

této značky.)  

Sami od sebe ji jmenují více než tři čtvrtiny české populace. S výrazným 

odstupem je druhou nejčastěji jmenovanou značkou Shell, kterou zná více než polovina 

obyvatel České republiky (55%). Obdobné spontánní znalosti dosahuje také síť 

čerpacích stanic OMV (51%).  Znalost jednotlivých značek čerpacích stanic se přitom 

do značné míry liší s ohledem na věk lidí. Zatímco zahraniční značky Shell a OMV 

znají ve vyšší míře lidé mladší, domácí Benzina napadne nejčastěji ty ve věku nad 60 

let. Pokud mají lidé možnost výběru ze seznamu značek čerpacích stanic, jejich 

povědomí o přítomnosti na českém trhu všech zmíněných značek roste. [33] 

 

3.4 SLEPT analýza 

Pomocí SLEPT analýzy nyní zhodnotím okolí podniku. Jak už jsem uvedl v teoretické 

části, sestává tato analýza z pěti hledisek. Z hlediska sociologického, legislativního, 

ekonomického, právního a technologického. 

Sociální faktory 

Přestože jsem již na předchozích stránkách nastínil, že se naše čerpací stanice orientuje 

zejména na potencionální projíždějící zákazníky, bude určitě vhodné, když v této 

podkapitole vyčíslím množství obyvatel Hodonína, hodonínského okresu a potažmo i 

Jihomoravského kraje, protože se dá očekávat, že řidiči z těchto oblastí budou tudy 

projíždět nejčastěji. 

Samotný Hodonín má 26 244 obyvatel, v okresu Hodonín žije 156 894 obyvatel 

a Jihomoravský kraj má pak obyvatel 1 151 708. [29] 

 

Důležitá je i věková skladba obyvatelstva. Věková struktura potencionálních zákazníků 

čerpací stanice by mohla ze zřejmých důvodů být přibližně 18-70 let. Jak vyplynulo 

z analýzy oblíbenosti značek čerpacích stanic, značku OMV znají především mladší 

lidé. Za „mladší“ obyvatele jsem rozhodl považovat lidi ve věku od 20 do 40 let. Těchto 

obyvatel žije v hodonínském regionu 47 650, což je necelá třetina všech obyvatel 
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v regionu, ale zároveň valná většina těch, kteří mají předpoklady k řízení osobního 

automobilu (věkové kritérium). V celém Jihomoravském kraji je těchto obyvatel 

354 166, což je opět přibližně třetina obyvatel. [20] 

 

Legislativní faktory 

Provozování čerpací stanice na základě živnostenského oprávnění je samozřejmě spjato 

s dodržováním a respektováním konkrétních zákonů a nařízení, z těch nejdůležitějších 

mohu jmenovat: 

- Zákon o pohonných hmotách, č. 311/2006 Sb. 

- Živnostenský zákon, č. 455/1991 Sb. 

- Zákon o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb. 

- Zákon o spotřebních daních, č. 353/2003 Sb. 

- Zákon o ochraně ovzduší, č. 86/2002 Sb. 

- ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot 

- Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro 

provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování 

jejich jakosti. 

- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

- Evropský kodex etiky franchisingu. 

Ekonomické faktory 

O tom, jak se určuje konečná cena benzínu a kolik faktorů má na ni vliv už jsem popsal 

na začátku této kapitoly. Nicméně ceny benzínu se i tak často liší podle jednotlivých 

krajů, což je výmluvné i z následujících grafů, kde vidíme, že nejdražší kraje jsou Praha 

a Jihomoravský kraj (údaje jsou z května 2011): 
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Obrázek č. 2 – Ceny Naturalu 95 z května 2011 

 

[Zdro j: [30]] 
 

Obrázek č. 3 – Ceny nafty  z května 2011 

 

[Zdro j: [30]] 
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Z výše uvedených grafů se dá usuzovat, že čerpací stanice v lokalitách vyznačených 

červeně, dosahují vyšší míry zisku z prodeje pohonných hmot, neboť platí, že nákupní 

ceny jsou v celé ČR víceméně  obdobné. 

Dostatečně už byly v minulé kapitole popsány i vlivy ekonomické krize, která 

prakticky ovlivňuje veškeré ekonomické faktory. 

Důležitým faktorem jsou daňové sazby. Spotřební daň se na celkové ceně 

benzínu podílí velkou měrou. V lednu minulého roku došlo k jejímu navýšení u litru 

pohonných hmot o 1 Kč. Obě sazby daní z přidané hodnoty se pak zvedly o 1% na 

10% a 20%. 

Nezaměstnanost je důležitým faktorem zejména pro nábor pracovní síly, 

protože do jisté míry určuje její cenu. Předpokládám, že mnou najmutí zaměstnanci 

budou vybírání zejména z hodonínského okresu, kde nezaměstnanost činí 16,35%, což 

je nejvyšší nezaměstnanost v celém Jihomoravském kraji. 

Dalším faktorem je  roční období. Letní období je pro čerpací stanice obdobím 

lepším, protože lidé například více cestují a využívají tudíž častěji automobily.  Vyšší 

poptávka v létě může ovlivnit i výši prodejních cen ve prospěch dosahovaných marží 

prodejce. V zimním období řada řidičů naopak jízdu omezuje, cestování a dovolená 

nedosahuje takové míry jako v letním období. 

 

Politické faktory 

Politické faktory ovlivňující provoz čerpacích stanic jsou zejména úpravy zákonů o 

podnikání, daních z příjmu, daních z přidané hodnoty, spotřebních daních nebo 

zákonech o ochraně životního prostředí a dalších. 

V tomto směru je tedy do jisté míry důležité, která politická strana je u moci a 

jak moc její prosazená rozhodnutí ovlivňují výše jmenované faktory. Současná vláda 

razí spíše úspornou politiku, což se projevilo zvýšením některých daní a poplatků. 

(Úsporný balíček ale prosadila ještě minulá úřednická vláda). 

Na druhé straně Česká republika, resp. Evropská Unie podnikání jako takové 

významně podporuje, jako příklad bych uvedl postihování vzájemných dohod o 

prodejních cenách institutem kartelové dohody, což se považuje za nekalou soutěž. 
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Technologické faktory 

Technologie je u provozu čerpacích stanic samozřejmě velmi důležitá. V dnešním světě, 

kdy se neustále vyvíjejí nové technologie, není snadné držet krok s dobou. Čerpací 

stanice však musí mít technické vybavení v perfektním stavu, aby nedocházelo 

k poruchám nebo dokonce k nehodám. Ročně se musí provádět periodické 

technologické prohlídky autorizovaným odborným subjektem. Dále jsou důležité 

prohlídky z oblastí metrologie, požární ochrany, bezpečnosti práce aj. 

S nákupem franšízy jsou požadavky na dodržování odpovídajícího stupně 

kvality nejen technického vybavení ještě vyšší v souladu se standardy společnosti. 

Součástí technického vybavení čerpací stanice nejsou jen samotné výdejní stojany a 

nádrže na pohonné hmoty, ale také sofistikovaný pokladní a skladový informační 

systém, který obstarává  příjem hotovostních i bezhotovostních plateb a jejich evidenci, 

zajišťuje příjem a výdej (prodej) zboží a evidenci skladu PHM a zboží. Dále je schopen 

generovat fakturační doklady pro odběratele zboží či služeb. V neposlední řadě slouží 

pro evidenci a správu věrnostních motivačních programů pro zákazníky. 

Je dnes už také samozřejmostí, že technologie čerpacích stanic musí splňovat stanovené 

požadavky na ochranu životního prostředí, zejména pak ovzduší. 

 

3.5 Porterův model konkurenčních sil 

Tento model sestává z pěti sil, jak už bylo popsáno v teoretické části. Princip fungování 

tohoto modelu je dobře vidět i na následujícím obrázku, kde je také barevně vyznačená 

síla působení jednotlivých faktorů (zelená slabě, žlutá středně a červená silně). 
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Obrázek č. 4 – Porterův model konkurenčních sil 

 

 

[Zdroj:  Autorovo zpracování] 

 

Vnit řní konkurence 

Přímo v Hodoníně v současnosti operuje 9 čerpacích stanic a jeden soukromník, který 

prodává pouze LPG. Pět čerpacích stanic je situováno přímo nebo poblíž centra města a 

zbylé čtyři včetně té naší je na severním okraji města. Stávající konkurenci v Hodoníně 

jsem se rozhodl rozdělit do tří skupin. První skupinu jsem označil jako hlavní 

konkurenci, což jsou čerpací stanice, které jsou nejblíže u naší čerpací stanice a jsou od 

ní vzdáleny jen několik set metrů. Takovéto čerpací stanice jsou 3. Ani jedna z nich 

neleží na silnici č. 55, všechny tři leží na silnici č. 380, která silnici č. 55 křižuje a tito 

tři konkurenti svým způsobem konkurují zejména sami sobě. Silnice č. 380 vede do 

samotného centra Hodonína. Tito tři konkurenti jsou čerpací stanice Benzina, ČSAD 

Hodonín a Unicorn. Pro lepší představu sem dávám mapku s barevným označením, 

které odpovídá barvě kroužku na mapce. (Modrou barvou je pak označena naše OMV.) 
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Obrázek č. 5 – Situační mapa čerpací stanice a její konkurence 

 

[Zdroj:  Autorovo zpracování] 

 

Z těchto tří hlavních konkurentů je zřejmě nejsilnější Benzina a to zejména proto, že 

mezi těmito konkurenty disponuje nejsilnější značkou. Jedná se o klasickou čerpací 

stanici Benzina, nikoliv o Benzinu plus. Nabízí se zde běžné pohonné hmoty a krom 
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prodeje suchého zboží nedisponuje prakticky žádnými nadstandardními službami. Její 

provozní doba je 05:00 - 23:00. 

Druhou z těchto čerpacích stanic je Unicorn. Síť čerpacích stanic Unicorn má 

přibližně 25 čerpacích stanic a setkat se s nimi můžeme převážně na Moravě, kde 

působí od roku 2003. Čerpací stanice Unicorn patří do kategorie malých, lokálních 

čerpacích stanic. Dalo by se tedy říct, že moravští řidiči mají o této značce alespoň 

nějaké povědomí. Čerpací stanice Unicorn neposkytují zpravidla žádné nadstandardní 

služby, nicméně se vyznačují tím, že mají nepřetržitou otevírací dobu a velmi nízké 

ceny. V nedávné době však tato značka byla několikrát citována v tisku v souvislosti se 

závěry České obchodní inspekce ohledně špatné kvality paliva, což může způsobit 

určitý odklon části zákazníků. [27] 

 

Poslední „sousední“ čerpací stanice je ČSAD Hodonín, což je jinak síť čerpacích 

stanic, která vlastní pouze 7 čerpacích stanic hlavně v Hodoníně a jeho okolí, ale má 

jednu i v Brně a v Praze. Mimo to se zabývá i nákladní dopravou a různými 

logistickými službami. Jedná se tedy spíše o místní značku, která je mimo samotný 

Hodonín prakticky neznámá. Stejně jako Benzina, neposkytuje ani ČSAD Hodonín 

žádné nadstandardní služby. Otevírací doba této čerpací stanice je 06:00 - 17:00 a to 

pouze od pondělí do pátku. Pro držitele určitých speciálních karet je dostupný 

bezobslužný bankomat. Je tedy zřejmé, že tato čerpací stanice slouží zejména pro 

potřeby firmy ČSAD Hodonín, protože jak už bylo řečeno, další aktivity této firmy 

spočívají v jiných dopravních činnostech. Ceny pohonných hmot u těchto konkurentů 

z dubna 2011 uvádím v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 6 – Srovnání cen hlavní konkurence 

Konkurence Natural 95 Nafta 

Benzina 36,20 35,70 

Unicorn 34,10 33,30 

ČSAD Hodonín 34,40 33,90 

 

[Zdroj:  Autorovo zpracování] 
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Druhou skupinu konkurentů jsem nazval vedlejší konkurence. Do této skupiny řadím 

všech ostatních pět čerpacích stanic, které se nacházejí v Hodoníně. Dá se říct, že 

přímými konkurenty jsou zejména v případě obyvatel Hodonína a jeho blízkého okolí 

(tedy pokud projíždějící řidič nezvolí možnost průjezdu centrem Hodonína).  Mezi pět 

těchto čerpacích stanic patří EuroOil, OMV, další čerpací stanice ČSAD Hodonín, Shell 

a Ahold (čerpací stanice u obchodních domů Albert). Všechny tyto čerpací stanice leží 

na silnici č. 51, respektive na silnici č. 432, která na ni plynule navazuje a celá prakticky 

prochází centrem Hodonína. 

Speciálním případem je pak soukromník Ohrazda trade, který mimo jiné další 

činnosti, také prodává LPG, což z něj činí jediného konkurenta naší čerpací stanice 

v prodeji LPG v Hodoníně. 

Třetí a poslední skupinu konkurentů jsem pojmenoval OMV konkurence. Do 

této skupiny řadím pouze jednu čerpací stanici a tou je druhá čerpací stanice OMV v 

Hodoníně (tato čerpací stanice figuruje i ve vedlejší konkurenci). Kromě toho, že nám 

klasicky konkuruje v prodeji pohonných hmot, zároveň nám také konkuruje u stálých 

zákazníků OMV, kteří navštěvují především tuto síť čerpacích stanic z důvodu 

oblíbenosti této značky a dále třeba za účelem sbírání věrnostních bodů, jelikož OMV 

neustále pořádají různé propagační a podpůrné akce. Většina věrných hodonínských 

OMV zákazníků tak bude pravděpodobně dávat přednost spíše této čerpací stanici, 

hlavně díky její blízkosti centra Hodonína. 

 

Nová konkurence 

Vstup nové konkurence se na trhu čerpacích stanic rodí jen velice obtížně. Výstavba 

nové čerpací stanice v Hodoníně a jeho okolí se v blízké budoucnosti prozatím nejeví 

příliš pravděpodobně, s ohledem na hustotu stávajících čerpacích stanic a vysoké 

vstupní náklady. 

O něco málo reálnější se jeví možnost, že by některou ze stávajících čerpacích 

stanic například přebral nový majitel a rozhodl se pro nákup franšízy (tedy v zásadě to, 

o co se v této práci pokouším já), v tom případě by dosavadní slabší hráč na trhu mohl 

pomocí nové značky získat podstatně větší podíl na trhu. Ale i tato situace nastává spíše 

zřídka. 
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Zpětná integrace 

Dle tohoto hlediska považujeme za odběratele vlastně samotné zákazníky – řidiče. Je 

samozřejmě důležité poskytovat kvalitní služby a snažit se si stávající zákazníky nejen 

udržet, ale jejich portfolio dále rozšiřovat za pomocí marketingových nástrojů a těžit 

z dobré pověsti značky OMV. 

Dopředná integrace 

Dodavatele čerpacích stanic můžeme zjednodušeně rozdělit na dvě skupiny. Jednak 

samozřejmě dodavatele samotných pohonných hmot a dále pak dodavatele suchého 

zboží. Dodavatel pohonných hmot je v tomto případě samotný poskytovatel franšízy 

OMV, což vyplývá ze smlouvy o franchisingu, kterou popisuji až dále. OMV si totiž 

zakládá na prodeji svých kvalitních pohonných hmot. V tomto případě se jedná nejen o 

motorovou naftu a benzín, ale i další prémiová paliva, která poskytuje pouze OMV. 

Dodavatelé suchého zboží se samozřejmě různí v závislosti na povaze suchého 

zboží (nápoje, občerstvení, sladkosti, noviny, hračky). Většina suchého zboží, které se 

dodává na prodejny čerpacích stanic, je běžné zboží, které můžeme najít v každém 

obchodě  (prodejnu čerpací stanice tudíž můžeme alespoň v principu považovat za 

menší samoobsluhu). Ve smyslu dopředné integrace tedy nehrozí fakt, že by se 

dodavatel tohoto zboží stal zároveň jeho prodejcem (ve smyslu výstavby vlastního 

obchodu) a rozhodne se přestat zásobovat čerpací stanice. Povaha zboží to jednoduše 

nedovoluje. 

Riziko konkurence substitutů 

V případě prodeje pohonných hmot nemohou prakticky žádné substituty prozatím 

ohrozit výhradní postavení v užívání benzínu a nafty. Substituty k těmto pohonným 

hmotám už byly popsány výše. Jediný substitut, který mnou provozovaná čerpací 

stanice nenabízí je CNG, který na poli pohonných hmot prozatím zaujímá jen velice 

malé procento trhu. 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je rozdělena do čtyř kvadrantů. Silné a slabé stránky reprezentují situaci 

uvnitř podniku. Příležitosti a hrozby naopak vystihují vnější okolí podniku. V tabulce 

jsou nejdůležitější faktory zvýrazněny tučně a dále jsou seřazeny podle důležitosti. 
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Tabulka č. 7 – SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- Využití silné značky společnosti OMV 

- Dobrá poloha 

- Denní tržby v hotovosti, malá závislost 

na bezhotovostních platbách 

- Kvalita nabízených služeb 

- Znalost konkurence 

- LPG 

- myčka 

- Nutnost platby licenčního poplatku 

OMV 

- Vysoké náklady na zásoby 

- Moje nízká znalost tohoto oboru 

podnikání 

- Určitá omezení vyplývající 

z franchisingové smlouvy 

- Starší technologické vybavení 

Příležitosti Hrozby 

- Velká frekvence tranzitní nákladní 

dopravy  velké objemy odběrů 

- Využití věrnostního programu OMV 

pro zákazníky 

- Možnost výběru nejlepších dodavatelů 

suchého zboží, na rozdíl od kmenových 

čerpacích stanic OMV 

- Dynamický trh odběratelů pohonných   

hmot 

- Oslovení místních odběratelů s nabídkou 

slevy – bonusových karet nebo fa 

- Rostoucí ceny pohonných hmot 

v kombinaci s vysokým zdaněním 

v ČR 

- Závislost tržeb na ročních obdobích 

- Investice do obnovy technologie 

- Doznívající následky ekonomická krize 

- Platební neschopnost fakt. Odběratelů 

- Investice do obnovy technologie 

- Vznik nové konkurenční čerpací stanice 

- Cíl trestné činnosti 

 

 

[Zdroj:  Autorovo zpracování] 
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4 Návrh podnikatelského plánu 

 
V této části práce napíši návrh podnikatelského plánu. V obecných informacích a popisu 

podniku nejdříve vypíši základní informace o čerpací stanici. Následovat budou 

jednotlivé plány, ve kterých se detailněji zaměřím na individuální činnosti 

podnikatelského plánu: Obchodní plán, marketingový plán, organizační plán, poté 

finanční plán a nakonec hodnocení rizik. Budu tedy dodržovat strukturu stanovenou 

v teoretické části. 

 

4.1 Obecné informace 

 

Název    Čerpací stanice OMV 

Sídlo    Hodonín 

Provozovatel   Miroslav Šťastný 

Majitel    Hunsgas s.r.o. 

Právní forma   Živnostenský list (živnost ohlašovací volná) 

Hlavní předmět podnikání Provozování čerpací stanice s palivy a mazivy 

 

Čerpací stanici v Hodoníně budu provozovat já, jako autor této diplomové práce a budu 

ji mít pronajatou od společnosti Hunsgas s.r.o. za předem dohodnutých podmínek 

ošetřených ve smlouvě. Pro zvýšení celkové atraktivity této čerpací stanice, jsem se 

rozhodl využít nákupu franšízy od společnosti OMV, která svým franchisantům 

poskytuje kromě know-how, vlastního pokladního systému a vnějších technických 

prvků společnosti OMV také  kvalitní pohonné hmoty z vlastních rafinerií. 

 

4.2 Popis podniku 

V této části popíši veškeré nutné základní údaje o čerpací stanici, jako je například 

forma vlastnictví, lokalita, náležitosti franšízové smlouvy, seznam vybavení a další. 

 

4.2.1 Forma vlastnictví  

Společnost Hunsgas s.r.o. se v roce 2010 rozhodla nepokračovat v provozování 

některých čerpacích stanic, které vlastní nebo vlastnila a místo toho se zaměřila na další 
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činnosti ze svého portfolia. S touto společností jsem uzavřel smlouvu o pronájmu 

čerpací stanice v Hodoníně  za 95 000 Kč měsíčně. Tato smlouva byla uzavřena na 10 

let.  

Předmětem nájemní smlouvy je areál čerpací stanice zahrnující vlastní budovu 

čerpací stanice, budovu myčky aut, úložiště pohonných hmot, výdejní stojany 

pohonných hmot a LPG, včetně související technologie, parkovací a manipulační 

plochy a ostatní vybavení čerpací stanice nutné pro provoz. Dále je předmětem 

pronájmu soubor movitých věcí, zejména vybavení prodejny, skladů a kancelářského 

zázemí včetně výpočetní techniky a pokladen. Údržba a opravy čerpací stanice jsou 

prováděny na náklady nájemce, do výše 15 000 Kč za jednu opravu. Opravy nad 15 000 

Kč doplácí pronajímatel. Celá smlouva je pak uzavřena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

4.2.2 Franšíza OMV 

Jednou z nejdůležitějších částí tohoto podnikatelského plánu, je uzavření smlouvy o 

poskytnutí franšízy společností OMV. Tato smlouva totiž zajišťuje provozování čerpací 

stanice pod značkou renomované firmy na trhu s pohonnými hmotami na vlastní účet. 

Zahrnuje nový vzhled celé čerpací stanice, poskytuje nám know-how společnosti OMV 

a její marketingové nástroje při prodeji pohonných hmot. 

OMV jako franchisora jsem si vybral z několika důvodů. Jednak je to moje 

dobrá zkušenost právě s touto značkou, hlavně pak se službami, které poskytuje. 

Hlavním důvodem jsou i poměrně příznivé podmínky licenčních poplatků (na rozdíl od 

franchisorů jiných značek nevybírá OMV poplatky za akce spojené s věrnostními 

programy a zahrnuje paušální licenční poplatek přímo do nákupní ceny pohonných 

hmot). 

Teď objasním významnější skutečnosti z této smlouvy, povinnosti franchisora a 

povinnosti franchisanta. Tato smlouva byla uzavřena na 5 let s možností prodloužení. 

Franchisor se zavazuje například k těmto věcem: Dodání cenového návěstí 

neboli totemu a směrníku, opláštění budovy a výdejních stojanů, dodání FEP terminálu 

na akceptaci platebních karet, dodání oděvů s logem OMV pro personál, dovoz 

pohonných hmot v dohodnutém množství a v pravidelných dodávkách. 



 

 66 

Povinnosti franchisanta jsou pak následující: Otevírací doba musí být od 00:00 do 

24:00 hodin, 7 dní v týdnu, udržovat vybavení v plné funkčnosti, zákaz realizace změn 

bez písemného souhlasu OMV, prodávat pouze pohonné hmoty dodávané OMV, zapojit 

se do všech akcí celoplošné povahy zajišťovaných ze strany OMV na podporu prodeje a 

akcí přímo reklamních (smluvní pokuta za nedodržení těchto pravidel je do výše 

200 000 Kč). 

Samotný licenční poplatek pak činí 0,50 Kč za každý 1 litr pohonných hmot 

prodaných zákazníkovi. V uvedené částce není zahrnuta zákonná sazba daně z přidané 

hodnoty. Tento licenční poplatek bude připočten do prodejní ceny. Tyto měsíční platby 

budou prováděny na základě faktury, kterou vystaví OMV franchisantovi.  

Výhodou je možnost zúčtování plateb za zboží a služby prostřednictvím 

bankovních karet přes OMV za příznivější poplatek, než je tomu u bankovních ústavů, 

což znamená významnou úsporu pro franchisanta. 

 

4.2.3 Lokalita 

Čerpací stanice se nachází na okraji okresního města Hodonín v Jihomoravském kraji. 

Její umístění je velmi výhodné, protože se nachází u nejvýznamnější komunikace, která 

tímto městem prochází. Hodonín je blízko u rakouských i slovenských hranic. 

 

4.2.4 Prodejna čerpací stanice 

Budova čerpací stanice obsahuje samotnou prodejnu se zbožím pro zákazníky nabízející 

občerstvení, potřeby pro motoristy, drogistické zboží, hračky, tiskoviny. Součástí 

prodejny není klasické gastronomické zařízení, ale je k dispozici automat na kávu. 

Vedle prodejny je také sklad na zásoby zboží,  kancelář vedoucího a toalety. Jak určuje 

smlouva o poskytnutí franšízy, otevírací doba čerpací stanice je nepřetržitá. 

 

4.2.5 Vybavení čerpací stanice 

Čerpací stanice ke svému řádnému provozu potřebuje samozřejmě celou řadu 

technického vybavení. Mezi vybavení, které je součástí prodeje pohonných hmot patří: 

Dvě podzemní ocelové nádrže, kterou pojmou 60 000 litrů pohonných hmot, 3 

čtyřproduktové a 1 jednoproduktový výdejní stojan značky ADAST,  stojan na výdej 
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LPG, kompresor, vysavač, úkapová jímka, podzemní odlučovač ropných látek, sloupy 

veřejného osvětlení, mycí zařízení. 

Na čerpací stanici je také vybavení, které je ve vlastnictví OMV, ale OMV nám ho jako 

franchisantovi zapůjčila: Totem, směrník, terminál na akceptaci platebních karet, 

software  Euroshop od firmy Unicode. 

 Další vybavení čerpací stanice pak zahrnuje dva počítače, automat na kávu a 

množství kancelářského vybavení a dalšího nábytku, včetně regálů do prodejny a do 

skladu. Boxy na mražené výrobky a ledničky na nápoje pak většinou poskytují na své 

zboží sami dodavatelé. 

 

4.2.6 Nabízené produkty a služby 

Čerpací stanice bude mít k dispozici celý současný sortiment pohonných hmot 

společnosti OMV. Kromě klasického Naturalu 95 a motorové nafty, budou dostupné i 

prémiové typy pohonných hmot. Na čerpací stanici pak bude k dispozici i tankování 

plynu LPG. 

Mimo pohonné hmoty bude na čerpací stanici přítomný i prodej rozmanitého 

sortimentu suchého zboží: Občerstvení, nápoje, sladkosti, cigarety, denní tisk, 

autodoplňky a další. V čerpací stanici bude i automat na kávu. Mezi další nabízené 

služby patří bezobslužná mycí linka, kompresor a vysavač. 

 

4.3 Obchodní plán 

Při provozování čerpací stanice je nutné mít s dostatečným předstihem zajištěné 

dodavatele zboží.  

 

4.3.1 Dodej a skladování pohonných hmot 

U našeho hlavního sortimentu – pohonných hmot již máme dodavatelskou otázku 

vyřešenou díky franšíze poskytnuté firmou OMV , která nám zajišťuje pravidelné 

zásobování celým svým sortimentem pohonných hmot. Tyto pohonné hmoty jsou 

skladovány ve dvou podzemních ocelových nádržích, které pojmou 60 000 litrů. Tyto 

nádrže jsou vnitřní přepážkou děleny  v poměru 20/40, 30/30.  

Dodávky pohonných hmot se budou uskutečňovat na základě písemných 

objednávek minimálně 24 hodin předem, dle aktuálního stavu zásob a prognózy 
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prodeje. Dalším důležitým rozhodovacím faktorem při tvorbě objednávek bude 

prognóza vývoje prodejních cen od dodavatele. Změna cen dodavatele probíhá 

zpravidla jednou týdně vždy ve stejný den. 

Dodávky LPG budou realizovány v podstatě obdobným způsobem od firmy 

Hunsgas s.r.o. Dodávky od firmy Hunsgas s.r.o. jsem zvolil po vzájemné dohodě při 

uzavírání nájemní smlouvy, v zásadě to i ovlivnilo výši nájemného. 

 

4.3.2 Dodej a skladování suchého zboží 

U zajištění dodavatelů suchého zboží je pak situace o něco složitější. V prvním období 

jsem zvolil jako dodavatele tradiční obchodníky zabývající se dodávkami na čerpací 

stanice. S přibývajícími zkušenostmi bych rád porovnal nabízený sortiment a ceny i 

s dalšími třeba i lokálními dodavateli zboží tak, abych dosahoval optimální marži. 

Na čerpací stanici je třeba mít zejména široký sortiment nealkoholických nápojů, 

od čehož se odvíjí i vyšší počet dodavatelů. Velmi žádané jsou na čerpacích stanicích 

nápoje značek Coca Cola a Pepsi Cola (Tito dodavatelé poskytují do prodejny na své 

zboží i vlastní chladící skříně). Ostatní typy nealkoholických nápojů pak poskytuje 

firma Lekkerland , která se přímo zabývá dodáváním zboží na čerpací stanice. Na 

čerpací stanice nám bude dodávat i cukroviny a některé další zde nevypsané zboží. 

Alkohol a cigarety bude na dodávat velkoobchod Čas, na své zboží také poskytuje 

regály. Důležitým typem zboží jsou na čerpacích stanicích v dnešní době velice 

populární bagety. Bagety budou dodávat firmy Bapa a Crocodile ČR. Za dodavatele 

zmrzlin jsme si zvolili společnost Algida, jejíž výrobky jsou na trhu velice oblíbené. 

Firma Algida na své výrobky poskytuje mrazící pult. 

Na čerpací stanici se prodává i celá řada nekonzumního zboží. Oleje a maziva 

nám bude dodávat společnost OMV , což nám franchisingová smlouva sice nepřikazuje, 

ale jedná se o kvalitní výrobky, které jsou na trhu oblíbené. Důležitým sortimentem jsou 

dálniční známky, jejich dodávání nám bude zajišťovat firma Aba a.s. Dodávky tiskovin 

nám bude obstarávat společnost PNS. Do sortimentu naší prodejny patří i hračky, které 

nám bude dodávat společnost Pro-Ček team. 

Na suché zboží je na prodejně čerpací stanice připraven sklad, který bez 

problému pojme i větší dodávky zboží. Zboží ze skladu je pak pracovníky čerpací 
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stanice doplňováno dle potřeby. Nejčastěji doplňovaným zboží jsou pak nápoje a 

bagety. 

 

4.4 Marketingový plán 

Marketingový plán je důležitou součástí podnikatelského plánu. Svůj marketingový 

plán jsem se rozhodl vypracovat pomocí marketingového mixu 4P. 

4.4.1 Product (Výrobky a služby) 

Jak už bylo popsáno výše, čerpací stanice už v dnešní době nezajišťuje pouze prodej 

pohonných hmot, ale nabízí také celou škálu dalších výrobků a služeb. 

 

Pohonné hmoty 

Jedná se o nejdůležitější součást sortimentu čerpací stanice. Naše čerpací stanice 

poskytuje čtyři druhy pohonných hmot, které nám dodává OMV. Kromě klasických 

paliv Naturalu 95 a motorové nafty nabízejí čerpací stanice OMV své prémiové druhy 

paliv. Jedná se o speciální typ benzínu OMV Carrera 95 a Carrera 100. Tyto typy 

benzínu jsou o něco málo dražší, než běžný Natural 95. Benzíny typu Carrera 95 a 100 

obsahují aditivum i-motion, který díky svému složení čistí motor od nečistot vzniklých 

spalováním a chrání palivový systém před korozí. Dále také snižuje produkci emisí, 

čímž pomáhá chránit životní prostředí. Společnost OMV si velice zakládá na kvalitě 

svých pohonných hmot a disponuje svými vlastními rafineriemi. 

 Naše čerpací stanice nabízí i prodej LPG, jehož obliba neustále roste. Navíc 

v Hodoníně je v prodeji LPG velice nízká konkurence, nenabízí ho totiž žádná jiná 

klasická čerpací stanice. 

 

Suché zboží 

Složení sortimentu tzv. suchého zboží na naší čerpací stanici je v zásadě stejné, jako u 

jiných čerpacích stanic, protože prodej suchého zboží na čerpacích stanicích je dnes už 

téměř u všech čerpacích stanic samozřejmostí. Složení našeho sortimentu tedy popíšu 

jen velice stručně: Nápoje, cukrovinky, bagety, zmrzliny, alkohol, cigarety, 

autodoplňky, dálniční známky, tiskoviny, hračky a další. 
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Ostatní produkty a služby 

Do této kategorie můžeme zařadit služby, které jsou běžně dostupné i na ostatních 

čerpacích stanicích. Jedná se například o vysavač, kompresor na dohuštění pneumatik 

nebo toalety pro návštěvníky čerpací stanice. 

 Součástí námi pronajaté čerpací stanice je i kávovar značky Delicomat, který je 

dle mého názoru důležitou součástí moderní čerpací stanice. Kávy z automatů jsou 

v dnešní době oblíbeným nápojem velkého množství řidičů, jak díky své chuti, tak i 

příznivé ceně. 

 U naší čerpací stanice je pro řidiče k dispozici i myčka aut. Nabízí čtyři mycí 

programy, které se liší důkladností umytí a také cenou. Myčka je bezobslužná, vyžaduje 

pouze údržbu, která bude zajišťována zaměstnanci čerpací stanice, případné opravy pak 

dodavatelsky. Její přínos spočívá nejen v tržbách za mytí, ale zvýší také celkovou 

atraktivitu čerpací stanice, což se sekundárně promítne do ostatních tržeb. 

 

4.4.2 Price (Cena) 

Důležitou součástí prodeje sortimentu čerpací stanice, je určování konečné ceny pro 

zákazníky. Tvorba ceny se přirozeně liší v závislosti na typu produktu / služby a na její 

výši má vliv několik faktorů. 

 

Cena pohonných hmot 

Na tvorbu cen pohonných hmot má vliv několik skutečností. Tou první je nákupní 

cena. Podle dohody se společností OMV se nákupní cena bude měnit jednou týdně, 

vždy ve stejný den, to znamená, že budu pracovat s týdenní cenou platnou zpravidla od 

úterý do pondělí následujícího týdne. Výše prodejní ceny se tedy bude logicky odvíjet 

od ceny, za kterou pohonné hmoty nakoupíme (výši nákupní ceny určuje vývoj ceny za 

tyto komodity na rotterdamské burze a kurz dolaru). 

Důležitým určujícím faktorem jsou i konkurenční ceny našich nejbližších 

konkurentů. OMV, jako silná značka a díky výhodné poloze si může dovolit vyšší 

prodejní cenu, než konkurence, která tuto výhodu nemá. Ceny konkurence je tedy nutné 

každodenně sledovat. Proto vždy v 08:00 jeden z pracovníků čerpací stanice nebo 

samotný provozovatel provede průzkum cen konkurence a v závislosti na tomto 
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průzkumu dojde k případnému přeceňování. Ke změnám cen tedy nedochází 

pravidelně, ale dle aktuální potřeby. 

 Nejdůležitějším kritériem při cenové tvorbě je marže z ceny pohonných hmot 

(neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou v korunách za litr). Při stanovení ceny je 

tedy sice nutné brát v potaz nákupní a konkurenční ceny, nicméně nejpodstatnějším 

faktorem je marže, která určuje výši tržeb. 

 

Cena suchého zboží 

Určujícím faktorem pro stanovení optimální konečné ceny jednotlivých kategorií 

suchého zboží je prodej obdobných výrobků u konkurenčních společností v okolí, 

s výjimkou zboží, které má již svou cenu určenou  (tabákové výrobky, dálniční 

známky). Naproti tomu  nákupní ceny lze ovlivnit výběrem dodavatelů, kdy u stejných 

výrobků lze dosáhnout jednak nižší nákupní ceny, jednak lze docílit zajímavých rabatů. 

V prvním roce provozu s ohledem na výše uvedené předpokládám průměrnou 

dosahovanou marži 20%, později bych rád docílil marže vyšší. Jednotlivé kategorie 

zboží umožňují dosáhnout různé výše marží obecně lze říci, že nejvyšší marže mají 

bagety, mapy, některé druhy maziv a olejů a některé cukrovinky. Nejmenší marže 

reprezentují například tiskoviny, dálniční známky nebo cigarety. Prodejní ceny na 

čerpacích stanicích jsou zpravidla vyšší, než u jiných obchodníků, zejména obchodních 

řetězců, neboť čerpací stanice nejsou klasickým prodejním místem. 

 

Cena ostatních produktů a služeb 

Používání kompresoru a toalet je pro zákazníky naší čerpací stanice zdarma. 

Používání vysavače je zpoplatněno (10 Kč / 5 min.). 

U kávovaru je cena jednotlivých  porcí prakticky stejná, jako u všech 

podobných automatů. Dle zkušeností provozovatelů obdobných čerpacích stanic lze 

očekávat ročně tržbu okolo 600 000 Kč, což prezentuje cca 40 000 porcí. 

Myčka naší čerpací stanice nabízí klasické služby. Na základě zkušeností předchozího 

provozovatele plánuji v myčce vozidel využívat čtyři druhy mycích programů 

s průměrnou cenou za cyklus 75 Kč bez DPH, což běžná cena srovnatelná s cenami 

jiných mycích zařízení. Celkový počet mytí odhaduji na 6 000 cyklů za rok. 
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4.4.3 Promotion (Propagace) 

Tvorba propagace je důležitou činností každého zodpovědného podnikatele. I u čerpací 

stanice platí, že různé druhy výrobků a služeb vyžadují různé formy propagace. 

Propagaci čerpací stanice jako celku zajišťuje zejména renomovaná značka OMV a 

její doprovodné věrnostní programy. Tím, že jsme se stali součástí „rodiny“ OMV, jsme 

mimo jiných výše jmenovaných výhod získali také možnost využívat marketingové 

nástroje této společnosti. 

 V současnosti je hlavním věrnostním programem možnost členství v 

bonusovém  klubu „OMV Smile & Drive “, kde zákazník obdrží kartu, na kterou sbírá 

body. Za každý natankovaný litr a za každých 30 Kč, které zákazník utratí za nákup 

suchého zboží, dostane člen klubu 1 bod. Při dostatečném množství nasbíraných bodů je 

pak možné body „směnit“ za produkty z nabídky OMV. Tato nabídka je rozdělena do 

čtyř kategorií: Sport & pohyb, Zábava & volný čas, Rodina & životní styl a cestování. 

Existuje i možnost využívat body jako formu slevy, kdy zákazník zaplatí část z ceny 

daného produktu a zbytek „doplatí“ body. Dále je možné třeba body věnovat třetí osobě.  

 Většinu propagace čerpací stanice tedy obstará samotná OMV. Při propagaci 

suchého zboží na prodejně už jsme však odkázáni sami na sebe. Většinu propagace 

obstarává sám výrobce pomocí televizních reklam, plakátů, obalů zboží a dalších 

nástrojů. Můžeme ale v prodejně rozmístit zboží tak, aby co nejvíce napomáhalo 

prodeji. Atributy, které mohou významně přispívat k rozhodování zákazníků o koupi 

mohou být například: Pestrost sortimentu, čistota, barevné řešení, vhodné nasvícení atd. 

Zboží, které si zákazník při potřebě vždy najde sám (např. oleje nebo destilovaná voda) 

je vhodné umisťovat na méně atraktivní nebo hůře dostupná místa. Účinným způsobem 

je také směrování zákazníka tak, aby k pokladně musel dojít kolem co největšího 

množství zboží. Využíváme i impulsní zóny kolem pokladny, která se osazuje 

cukrovinkami, a dalšími drobnostmi, které zákazník kupuje na poslední chvíli. 

 

4.4.4 Place (Distribuce) 

Distribuce našich výrobků a služeb se odehrává výlučně na naší čerpací stanici. Jedná se 

o přímý prodej. Výjimkou může být nabízení odběru PHM firmám či organizacím na 

základě dlouhodobých smluv na fakturační odběry se slevou. 
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4.4.5 Možné rozšíření produktů a poskytovaných služeb 

Po zaběhnutí čerpací stanice a zvládnutí celkové problematiky jejího provozu je vhodné 

uvažovat o doplnění a rozšíření našeho portfolia produktů a poskytovaných služeb. 

Nabízí se například následující možnosti: 

- Internet pro zákazníky, 

- výherní loterijní terminál, 

- terminál výherní společnosti, která v budoucnu nahradí Sazku, 

- prodej čerstvého pečiva a dalšího občerstvení. 

 

4.5 Organizační plán 

V této části popíši skladbu personálu a činnosti, které bude zajišťovat. Jeho součástí je i 

schéma organizační struktury čerpací stanice. 

 

4.5.1 Popis personálu čerpací stanice a jeho povinností 

Pro řádný provoz čerpací stanice je nutné mít k dispozici odpovídající počet 

proškolených pracovníků, kteří budou zajišťovat celý proces provozování čerpací 

stanice. Vhodné zaměstnance pro čerpací stanici se pokusím získat z řad bývalých 

zaměstnanců této čerpací stanice nebo je budu najímat z obyvatel Hodonína a z jeho 

přilehlého okolí. S ohledem na vysokou nezaměstnanost by to neměl být příliš velký 

problém. Členové personálu budou vybíráni na základě pracovního pohovoru 

s provozovatelem čerpací stanice, který každého uchazeče individuálně posoudí. 

Součástí personálu budu i já, v pozici provozovatele / vedoucího čerpací stanice. 

S ohledem na nepřetržitou otevírací dobu je třeba zvolit odpovídající počet 

zaměstnanců, tak aby neodporoval regulím, které jsou stanoveny v Zákoníku práce. 

Pracovní den bude rozdělen na dvě dvanáctihodinové směny.  První směna je od 08:00 

do 20:00 a druhá směna od 20:00 do 08:00.  

V případě první směny budou na čerpací stanici přítomni dva pracovníci. Jeden 

pracovník bude obsluhovat pouze pokladnu, druhý pracovník pak bude zajišťovat 

ostatní činnosti, které zahrnují například: Doplňování zboží ze skladu do prodejny, 

drobný úklid v a kolem čerpací stanice, tankování LPG (obsluha tohoto zařízení 

vyžaduje přítomnost pracovníka čerpací stanice), drobné opravy a údržba myčky a další. 

Vedoucí čerpací stanice pak bude přítomen dle potřeby. Zejména v prvním čtvrtletí 
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provozu se bude na čerpací stanici vyskytovat častěji, aby dohlédl na bezproblémový 

počáteční provoz. Po skončení prvního kvartálu také jmenuje jednoho ze stávajících 

pracovníků svým zástupcem, který kromě svých běžných povinností převezme některé 

z dosavadních povinností vedoucího, zejména pak v jeho nepřítomnosti. Náplní práce 

vedoucího bude administrativa, komunikace s dodavateli a vyřizování objednávek, 

sledování konkurence, rozhodování o cenách, komunikace s franchisorem a další. 

 Během noční směny bude s ohledem na sníženou návštěvnost v nočních 

hodinách na čerpací stanici přítomen pouze jeden odpovědný pracovník. Tento 

pracovník bude sloužit pouze jako obsluha na pokladně a v případě nutnosti přerušení 

práce (odchod na toaletu, do skladu nebo tankování LPG), má možnost uzamknout 

celou prodejnu a zablokovat výdejní stojany. 

Inventarizace zboží se bude provádět za přítomnosti vedoucího jedenkrát 

měsíčně a to za provozu. 

 S ohledem na výše jmenované jsem se rozhodl mimo své osoby jakožto 

vedoucího čerpací stanice, zaměstnat šest pracovníků, kteří budou zajišťovat výše 

jmenované činnosti. Po určité době vyhodnotím tuto skladbu pracovníků a rozhodnu, 

zda ji ponechám v nezměněném počtu, nebo ji budu modifikovat. 

 Mzdové ohodnocení pracovníků se bude skládat z pevné složky mzdy (8 000 

Kč) a z pohyblivé složky mzdy, která bude vázána na prodejní ukazatele a na plnění 

úkolů vedoucího čerpací stanice, případně na plnění úkolů stanovených OMV. 
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4.5.2 Organizační struktura čerpací stanice 

Na následujícím schématu je vidět zamýšlená organizační struktura čerpací stanice. 

 

Obrázek č. 6 – Organizační schéma 

 

[Zdroj:  Autorovo zpracování] 

 

4.6 Finanční plán 

V této části podnikatelského plánu se zaměřím na finanční stránku celého projektu. 

Vzhledem k tomu, že čerpací stanici budu mít pouze pronajatou, tak nebudu muset 

minimálně na začátku provozu kupovat prakticky žádné technické vybavení a většina 

počátečních finančních prostředků bude použita na drobné zřizovací výdaje, nákup 

zásob pohonných hmot a suchého zboží,  mzdové náklady a další náklady. Potřebná 

počáteční investice byla vyčíslena přibližně na 1 200 000 Kč. Provoz čerpací stanice 

bude zahájen v lednu roku 2012. Průběžné náklady na nákup zboží budou již hrazeny 

z vlastních tržeb a s využitím splatnosti faktur v rozmezí 10 – 14 dnů. 

 

4.6.1 Náklady před zahájením podnikatelské činnosti 

Před samotným zahájením podnikatelské činnosti je třeba vynaložit určité prostředky 

(zřizovací výdaje) na různé administrativní záležitosti. Podnikatel si musí nechat udělat 

výpis z trestního rejstříku a ohlásit živnost na živnostenském úřadě. Vzhledem k tomu, 
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že se jedná o moje první podnikání, tak nepotřebuji potvrzení z finančního úřadu ani ze 

správy sociálního zabezpečení. Podnikatel také musí zapsat společnost do obchodního 

rejstříku. Bude nutno uzavřít řadu smluv, například zajistit vedení účetnictví, vedení 

mzdové a personální agendy, zajištění bankovního účtu, nahlášení provozovny na 

příslušných úřadech a prověření všech zákonných povinností vyplývajících pro 

provozování čerpací stanice. Tyto jednorázové zřizovací výdaje odhaduji přibližně na 

5000 Kč. 

 

4.6.2 Náklady spojené s provozem čerpací stanice 

Do těchto nákladů patří veškeré náklady, které jsou nutné pro bezproblémový chod 

čerpací stanice. Většinu nákladů jsem se snažil odhadnout v měsíčních intervalech, ale 

z povahy některých nákladů, to nebylo vždy možné. 

 

Spotřeba materiálu 

Tato nákladová položka v sobě zahrnuje veškeré prostředky, které jsou spojeny 

s každodenním zajišťováním chodu čerpací stanice. Patří sem například čistící 

prostředky, pytle na odpadky, kancelářské potřeby, materiál na drobné opravy, suroviny 

do kávovaru a hlavně saponáty a náplně do myčky, kdy náklady na jedno mytí odhaduji 

přibližně na 20 Kč. Měsíční spotřeba materiálu je odhadována přibližně na 17 000 – 

20 000 Kč, pohyblivou složku této nákladové položky ovlivňuje hlavně frekvence mytí 

za měsíc. 

 

Energie 

Do energií spotřebovávaných na čerpací stanici patří hlavně elektřina a voda. Spotřeba 

vody je vyšší v důsledku jejího používání v myčce. Měsíční náklady na energii jsem 

vyčíslil na 13 000 Kč v chladnějších měsících a na 10 000 Kč v teplejších měsících (z 

důvodu nižších nákladů na vytápění), naopak, počty mytí mohou v chladnějších 

měsících klesat. 

 

Prodané zboží 

Do prodaného zboží patří náklady na prodané pohonné hmoty včetně LPG a prodané 

suché zboží. Výše prodaného zboží je přirozeně závislá na návštěvnosti čerpací stanice. 
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Jak už jsem vysvětlil výše, návštěvnost čerpacích stanic obecně, je silně závislá na 

ročních obdobích. V teplejších měsících tedy počítám s vyššími tržbami a 

v chladnějších měsících s tržbami nižšími (byť to samozřejmě není jediný faktor 

ovlivňující poptávku). Nákup pohonných hmot se vlivem poptávky mění podobně jako 

nákup suchého zboží. Číselné odhady položky prodané zboží pak lze najít v tabulce 

nákladů. 

 

Opravy a údržba 

Ke správě čerpací stanice samozřejmě patří i drobné opravy a údržba. Může se jednat o 

drobné opravy uvnitř i v okolí prodejny, údržba myčky a další. Tuto položku jsem 

vyčíslil na 5 000 Kč za měsíc, ale pravděpodobnější scénář je spíše takový, že 

v některých měsících bude tato částka mnohem nižší, kdežto v jiných měsících naopak 

mnohem vyšší. Suma 60 000 Kč tedy spíše odpovídá ročním nákladům na opravu a 

údržbu. Větší a nákladnější opravy pronajaté technologie bude hradit dle nájemních 

podmínek pronajímatel. 

 

Cestovné a reprezentace 

Cestovné v sobě zahrnuje pravidelné cesty pracovníků čerpací stanice do banky, kam 

vozí tržby z pokladny a dále také náklady na služební cesty vedoucího (například 

návštěvy dodavatelů nebo schůze s vedením OMV v Praze). Tyto náklady činí asi 3 000 

Kč měsíčně. Náklady na reprezentaci pak odhaduji asi na 1 000 Kč měsíčně. 

 

Mzdové náklady 

Tato položka v sobě zahrnuje jednak mzdy pracovníků a jednak z nich odvozené 

zákonné a sociální pojištění. Průměrná hrubá mzda jednoho pracovníka čerpací stanice 

činí 14 000 Kč a zákonné sociální a zdravotní pojištění činí 4 760 Kč. Na čerpací 

stanici bude pracovat šest zaměstnanců. 

 

Ostatní služby 

Do této nákladové položky patří například nájem čerpací stanice, který činí 95 000 Kč 

měsíčně. Dále zahrnuje bankovní poplatky, poplatky z CCS karet, telefonní poplatky, 
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poplatky za internet, pojištění odpovědnosti, svoz odpadu, náklady na zpracování mezd 

a účetnictví. Celkovou sumu ostatních služeb pak odhaduji na 120 000 Kč měsíčně. 

 

Ostatní nákladové položky 

Sem spadají další nákladové položky, jejichž výše nelze vyčíslit na jednotlivé měsíce. 

Jedná se spíše o odhady za rok, které jsou uvedeny v tabulce nákladů v měsíci prosinec. 

Patří sem například Ostatní pokuty a penále, inventarizační rozdíly, manka a škody a 

ostatní daně a poplatky. 

 



 

Tabulka č. 8 – Předpokládané náklady v roce 2012 (v Kč) 

  

[Zdroj: Autorovo zpracování]

NÁKLADY   Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Spotřeba materiálu 17 000 17 000 17 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 17 000 17 000 17 000 17 000 219 000 

Energie (el., voda ) 13 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 13 000 13 000 13 000 13 000 141 000 

Prodané zboží 5 387 000 5 387 000 5 387 000 5 699 000 5 699 000 6 002 000 6 568 000 6 568 000 6 266 000 5 690 000 5 690 000 5 690 000 70 033 000 

-  zboží 320 000 320 000 320 000 350 000 350 000 380 000 400 000 400 000 380 000 350 000 350 000 350 000 4 270 000 

-  PHM 4 914 000 4 914 000 4 914 000 5 187 000 5 187 000 5 460 000 6 006 000 6 006 000 5 733 000 5 187 000 5 187 000 5 187 000 63 882 000 

 - LPG 153 000 153 000 153 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 153 000 153 000 153 000 153 000 1 881 000 

Opravy a údržba 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 

Cestovné 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 36 000 

Reprezentace 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 

Ostatní služby  150 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 1 745 000 

Mzdové náklady 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 1 008 000 

Zákonné soc. poj. 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 28 560 342 720 

Ostatní daně a popl.                       10 000 10 000 

Ostatní pokuty a pen.                       10 000 10 000 

Inventarizační rozdíly                       40 000 40 000 

Manka a škody                       10 000 10 000 

Náklady celkem 5 688 560 5 683 560 5 683 560 5 995 560 5 995 560 6 298 560 6 864 560 6 864 560 6 562 560 5 986 560 5 986 560 6 056 560 73 666 720 



4.6.3 Výnosy 

Výnosy čerpací stanice tvoří tržby za zboží (pohonné hmoty, suché zboží a LPG) a 

tržby ze služeb. Průměrná měsíční nákupní cena pohonných hmot za litr v současnosti 

kolísá mezi  26 Kč – 28 Kč. Průměrná měsíční prodejní cena pohonných hmot se 

pohybuje mezi 27,50 Kč – 29,50 Kč bez DPH. Obě tyto hodnoty se budou v průběhu 

měsíce často měnit, ale obecně je naším cílem dosáhnout průměrné měsíční marže 

zhruba 1,50 Kč na litr. Průměrnou měsíční výtoč pak předpokládám něco mezi 180 000 

a 220 000 litry v závislosti na poptávce. 

               U suchého zboží se budeme snažit dosahovat průměrné měsíční marže 20%. 

Předpokládám, že tržby ze suchého zboží se budou pohybovat mezi 385 000 Kč a 

480 000 Kč.  

               U plynu LPG odhaduji průměrnou měsíční výtoč přibližně 14 500 litrů při 

průměrné měsíční marži zhruba 1,90 Kč na litr. 

               Tržby ze služeb jsou tvořeny tržbami z myčky, kávovaru. Souhrnně jsou tyto 

tržby odhadovány asi na 70 000 Kč - 90 000 měsíčně v závislosti na využívání myčky.



 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9 – Předpokládané výnosy v roce 2012 (v Kč) 

 

[Zdroj: Autorovo zpracování]

VÝNOSY Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Tržby ze služeb 70 000 70 000 80 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 80 000 80 000 80 000 70 000 1 020 000 

Tržby za zboží 5 765 000 5 765 000 5 765 000 6 080 000 6 080 000 6 395 000 7 020 000 7 020 000 6 690 000 6 090 000 6 090 000 6 090 000 74 850 000 

 - zboží 385 000 385 000 385 000 420 000 420 000 455 000 480 000 480 000 460 000 420 000 420 000 420 000 5 130 000 

 - PHM 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 470 000 5 470 000 5 750 000 6 350 000 6 350 000 6 050 000 5 490 000 5 490 000 5 490 000 67 510 000 

 - LPG 180 000 180 000 180 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 180 000 180 000 180 000 180 000 2 210 000 

Výnosy celkem 5 835 000 5 835 000 5 845 000 6 170 000 6 170 000 6 485 000 7 110 000 7 110 000 6 770 000 6 170 000 6 170 000 6 160 000 75 830 000 



4.6.4 Výkaz peněžních toků pro rok 2012-2014 

Vývoj trhu s pohonnými hmotami lze jen velice obtížně předvídat. Obecně lze ale říct, 

že  přes negativní faktory  popsané níže, lze předpokládat jeho mírný růst. I 

přes kontinuální zvyšování cen pohonných hmot, neustále roste počet automobilů. Také 

dobře promyšlené věrnostní programy OMV lákají k této značce více řidičů, než dříve. 

Pokud tedy nenastanou na tomto trhu žádné mimořádné události, měl by jeho vývoj 

přispívat k vyšším tržbám naší čerpací stanice. V roce 2012 už by také měly odeznít 

následky finanční krize a ekonomika by se měla stabilizovat. Tato skutečnost příznivě 

ovlivní i výši vytočených litrů pohonných hmot v České republice. Vývoj tržeb v letech 

2013 a 2014 odhaduji na každoroční tříprocentní růst. Jedná se však pouze o hrubý 

odhad.  

               U některých nákladových položek také očekávám zvýšení. Dojde ke zvýšení  

cen energií a také k růstu mezd, které se každoročně zvyšují přibližně o 3 procenta. 

Zřejmě dojde i k mírnému nárůstu cen některých typů zboží, což v plánu zohledňuji 

průměrným ročním tříprocentním nárůstem. Nepříznivý vliv tohoto růstu lze mírnit 

vhodně nastavenou marží. 

  

Tabulka č. 10 – Předpokládané peněžní toky pro roky 2012, 2013 a 2014 

 Příjmy a výdaje 2012 2013 2014 

+ Stav peněz na začátku roku 1 200 000 3 363 280 5 655 718 

+ Tržby 75 830 000 78 104 900 80 448 047 

= Příjem celkem 77 030 000 81 468 180 86 103 765 

- Spotřeba materiálu 219 000 219 000 219 000 

- Energie 141 000 145 230 149 587 

- Prodané zboží 70 033 000 72 133 990 74 298 009 

- Opravy a údržba 60 000 60 000 60 000 

- Cestovné 36 000 36 000 36 000 

- Reprezentace 12 000 12 000 12 000 

- Ostatní služby 1 745 000 1 745 000 1 745 000 

- Mzdové náklady + SP a ZP 1 350 720 1 391 242 1 432 979 

- Ostatní daně a poplatky 10 000 10 000 10 000 
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- Ostatní pokuty a penále 10 000 10 000 10 000 

- Inventarizační rozdíly 40 000 40 000 40 000 

- Manka a škody 10 000 10 000 10 000 

= Výdaje celkem 73 666 720 75 812 462 78 022 575 

 Cashflow 3 363 280 5 655 718 8 081 190 

 

[Zdroj: Autorovo zpracování] 

 

Tabulka č. 11 – Předpokládané peněžní toky pro roky 2012, 2013 a 2014 

Rok 2012 2013 2014 

Tržby 75 830 000 78 104 900 80 448 047 

Náklady 73 666 720 75 812 462 78 022 575 

HV před zdaněním 2 163 280 2 292 438 2 425 472 

Daň z příjmu (15%) 324 492 343 866 363 821 

Čistý zisk 1 838 788 1 948 572 2 061 651 

 

[Zdroj: Autorovo zpracování] 

 

4.7 Hodnocení rizik 

Každé podnikání ohrožuje celá řada rizik. Může se jednat o rizika, která se týkají přímo 

samotného podniku, ale podnik také ohrožují rizika, na která vedení podniku prakticky 

nemůže ovlivnit. 

 

4.7.1 Vnitřní rizika 

Tento typ rizik vzniká ze samotné podnikatelské činnosti a sám podnikatel těmto 

rizikům může do jisté míry předcházet. 

 

Investice do obnovy technologie 

Technologické zařízení čerpací stanice a jeho údržba a opravy jsou velice drahé. 

V případě vážnějších závad by pak náklady na opravu, popřípadě na koupi nové 
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technologie mohly být značně vysoké, což může mít negativní dopad na ekonomiku 

čerpací stanice. 

 

Malá zkušenost provozovatele 

Vzhledem k malé praxi a nezkušenosti provozovatele hrozí, že bude při své 

podnikatelské činnosti dělat chyby a špatná rozhodnutí. Toto riziko hrozí zejména při 

sestavování podnikatelského plánu, podcenění rizik zejména v počátcích provozu 

čerpací stanice. 

 

Špatný výběr zaměstnanců 

I přes pečlivý výběr zaměstnanců se může stát, že vybraný zaměstnanec nakonec 

nebude splňovat vymezené požadavky. Může se jednat například o nízkou produktivitu 

práce, nepříjemné vystupování vůči zákazníkům, vyvolávání konfliktů s ostatními 

zaměstnanci a další. Proto v každém případě využiji v pracovních smlouvách zkušební 

lhůty 3 měsíce. 

 

Špatná strategie při ur čování cen pohonných hmot 

Špatné stanovení ceny pohonných hmot může nepříznivě přispívat k nízkým tržbám. 

Může se jednat buď o příliš vysokou cenu, kdy dochází k úbytku zákazníků a s tím 

souvisejícímu úbytku  tržeb. Druhá možnost je naopak stanovení příliš nízké ceny, kdy 

ani velké množství zákazníků nevyrovná úbytek marže. Určování správných cen a 

strategie nákupu je jednou z nejdůležitějších činností při provozu čerpací stanice. 

 

Vypovězení franchisové smlouvy ze strany OMV 

Pokud by se k plnění franchisových podmínek přistupovalo nezodpovědně, případně by 

chyby ostatních zaměstnanců způsobily předčasné ukončení smlouvy ze strany OMV, 

ohrozilo by to podstatně celý podnikatelský záměr. Proto budu z pozice vedoucího 

čerpací stanice působit všemi prostředky na své zaměstnance, abych toto nebezpečí 

eliminoval. 
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4.7.2 Vnější rizika 

Na podnik jako takový působí vlivy, které podnikatel prakticky nemůže ovlivnit, může 

se na ně pouze dostatečně připravit. 

 

Rostoucí ceny pohonných hmot 

Ceny pohonných hmot celosvětově dlouhodobě rostou. Obzvlášť v posledních měsících 

dosahují téměř rekordních hodnot. Stejná situace probíhá i v České republice. S dalším 

zvyšováním cen pak hrozí odliv určité skupiny zákazníků, pro kterou  už bude cestování 

autem  příliš drahé. 

 

Závislost tržeb na ročních obdobích 

Tržby čerpací stanice jsou velkou měrou závislé na klimatických podmínkách. V letních 

a jarních měsících tržby rostou, zatímco v chladnějších obdobích se využívání 

automobilů snižuje, což má neblahý vliv na výši dosahovaných  tržeb. S touto 

skutečností je tedy nutné počítat. 

 

Nespolehlivost dodavatelů 

Nespolehlivostí dodavatelů je myšleno zejména zpožděný dodej zboží, neodpovídající 

kvalita zboží, chyby v počtu  objednaných kusů a další. Toto případné riziko se dá 

vyřešit uzavřením smlouvy s jiným dodavatelem, protože dodavatelský trh je v této 

oblasti podnikání poměrně široký. 

 

Doznívající následky ekonomická krize 

Přestože nejhorší léta ekonomické krize už jsou zřejmě za námi, nedá se tvrdit, že by 

ekonomická situace by byla už natolik stabilizovaná, aby nepříznivě neovlivňovala trh 

s pohonnými hmotami. Přesto se dá říct, že se toto riziko bude v následujících letech 

snižovat. 

 

Vstup nové konkurenční čerpací stanice 

Nově vzniklá čerpací stanice může být pro naši čerpací stanici velká hrozba, protože by 

výrazně zamíchala se současným konkurenčním uspořádáním. Riziko nové  konkurence 

nelze v žádném podnikání vyloučit. 
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Politické vlivy 

Do politických vlivů by se daly zařadit například možné zvýšení různých typů daní, ale 

i změny v jiných zákonech, které mohou nepříznivě ovlivnit podnikatelskou činnost 

jako celek. Příkladem může být vysoká spotřební daň, která způsobuje, že je cena 

pohonných hmot v České republice je jedna z nejvyšších v Evropě a tím pádem dochází 

k odlivu velkých zákazníků – autodopravy do zahraničí. 

 

Cíl trestné činnosti 

V poslední době jsou čerpací stanice, podobně jako třeba pošty a herny, často terčem 

přepadení jednotlivců nebo skupin. Jejich hlavním cílem jsou peníze v pokladně. Proti 

této hrozbě je možné se alespoň částečně bránit například častým převozem hotovosti 

z pokladny do banky. Čerpací stanice bude napojena na PCO (Pult centralizované 

ochrany) a  bude mít svůj kamerový systém. Zaměstnanci budou proškoleni a čerpací 

stanice bude řádně pojištěna. 
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5 Harmonogram implementace 

 

V této části práce popíši realizaci podnikatelského plánu s přesností na měsíce s tím, že 

ke spuštění provozu čerpací stanice dojde v lednu 2012. Program realizace je zachycen 

na následujícím schématu. Schéma jsem vypracoval až do ledna 2012, což odpovídá 

spuštění provozu čerpací stanice. Poté bude docházet k průběžným měsíčním 

hodnocením ekonomické stránky čerpací stanice na základě podkladů účtárny, 

hodnocení plnění měsíčních úkolů, výsledky inventarizace a dalších. Na konci roku se 

také bude provádět roční zhodnocení. 

 

 



Tabulka č. 12 – Harmonogram implementace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: Autorovo zpracování] 
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Analýza trhu, poptávky a výběr čerpací stanice                           
Dojednání a uzavření smlouvy s majitelem                           
Dojednání a uzavření franšízové smlouvy s OMV                            
Provedení úprav čerpací stanice v rámci smlouvy 
s OMV                           
Ohlášení provozovny na živnostenském úřadu                           
Výběr dodavatelů suchého zboží a LPG a 
předjednání smluv s těmito dodavateli                           
Dodávka chladících skříní dodavatelů                           
Uzavření smluv s dodavateli služeb – elektřina, 
voda, odpad a další                           
Uzavření smluv na akceptaci bankovních karet                           
Kontrola revizí periodických prohlídek 
technologických zařízení                           
Nabídka dodavatelských smluv okolním firmám                           
Výběr pracovníků, uzavření smluv, proškolení                           
Dovybavení prodejny čerpací stanice                           
Vypracování organizačního řádu a stanovení 
koloběhu dokladů na čerpací stanici                           
Otevření čerpací stanice OMV                           



Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo sestavení podnikatelského plánu pro čerpací stanici. 

Před samotným sestavením podnikatelského plánu jsem provedl nezbytné analýzy, které 

jsem pak zužitkoval při jednotlivých vytváření jednotlivých částí podnikatelského 

plánu. 

               Důležitou součástí tohoto podnikatelského plánu bylo  získání franšízy od 

společnosti OMV. Do podnikatelského plánu jsem zpracoval obecné informace o 

podniku s popisem vybavení a portfoliem nabízených výrobků a služeb. Dále jsem 

sestavil obchodní plán, ve které jsem popsal způsob zajištění dodávek zásob suchého 

zboží a LPG. 

               V marketingovém plánu jsem popsal způsob určování cen pohonných hmot a 

suchého zboží tak, aby tato cena zohledňovala odpovídající marži. Podrobněji jsem 

popsal zboží a služby, které naše čerpací stanice nabízí. Také jsem zpracoval strategii 

propagace nabízeného zboží. 

               Organizační plán obsahuje podrobný popis personálu, který bude zajišťovat 

řádný provoz čerpací stanice. Popsal jsem zde také způsob výběru odpovědných 

zaměstnanců a náplň jejich práce. 

               Ve finančním plánu jsem objasnil financování celého projektu. Vyčíslil jsem 

také odhad jednotlivých nákladových položek za konkrétní měsíce. Výnosy jsem 

odhadnul zejména s ohledem na stanovenou marži. Do finančního plánu jsem zahrnul 

také odhadované výkazy peněžních toků pro roky 2012, 2013 a 2014. 

               Poslední částí podnikatelského plánu bylo vyhodnocením možných 

podnikatelských rizik, která při podnikání v tomto oboru hrozí. Tato rizika jsem rozdělil 

na rizika vnitřní a rizika vnější. 

               Po vyhotovení návrhu podnikatelského plánu, jsem sestavil harmonogram 

implementace, do kterého jsem zanesl jednotlivé činnosti, které bude před samotným 

provozem potřeba zařídit. Také jsem odhadnul délku jejich trvání s ohledem na otevření 

čerpací stanice v roce 2012. 

               Trh s prodejem pohonných hmot je velice dynamický trh, jehož vývoj je velice 

obtížné předvídat, protože existuje velké množství faktorů, které na něj působí a to 

včetně mimořádných událostí ve světě. Přesto se dá do budoucna říct, že je tento trh 
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mírně rostoucí, protože počet ve světě neustále roste a to i přes stoupající cenu 

pohonných hmot. 
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