
             8. kongres Čerpačka 

8. 9. 2020, Aquapalace Hotel Prague 

PROGRAM 

 

8.00–9.00 Registrace  

9.00–9.15 Zahájení, úvodní slovo  

9.15–10.00 Elektromobil: budoucnost dopravy, nebo nafouknutá bublina?  

 Pravda versus mýty 

 Pohled člověka, který na vlastní kůži zkoumá výhody a nevýhody užívání 

elektromobilu v našich a evropských podmínkách 

 Co by větší rozvoj elektromobility znamenal pro čerpací stanice? 

Petr Mára, známý youtuber a ambasador nových technologií 

10.00–10.30 Přestávka na kávu  

10.30–11.45 Panelová diskuse: Paliva budoucnosti: elektřina, vodík, plyn, nebo stále 

benzin a nafta?  

 Vliv legislativy na směřování trhu s pohonnými hmotami 

 Která alternativní paliva mají největší budoucnost?  

 Očekávané změny struktury vozového parku 

Moderátor: Petr Füzék, viceprezident eMobility, Sygic 

Panelisté:  

Jan Čapský, ředitel provozu čerpacích stanic ČR/SK, Shell  

Jiří Hájek, ředitel a předseda představenstva, Unipetrol výzkumně vzdělávací 

centrum  

Ivan Indráček, předseda představenstva, SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR  

Petr Mára, známý youtuber a ambasador nových technologií 

 

11.45–12.15 Exkluzivně: Prodej rychloobrátkového zboží na čerpacích stanicích  

 Které kategorie spotřebitelé vyhledávají?  

 Které segmenty jsou zárukou úspěchu? 

 Jak se letos změnilo nákupní chování? 

 Jaké výzvy přinášejí rozdíly mezi čerpačkami na dálnicích a ve městech?   

 Společnost Nielsen poprvé představí přesná data o vývoji prodeje 

rychloobrátkového zboží na čerpacích stanicích! 

Pavol Zajac, client business partner, Nielsen 

 

 



12.15–13.15 Oběd 

13.15–14.00 Čerpací stanice se stává synonymem kavárny  

 Na benzinku se dávno nejezdí jen pro pohonné hmoty, Češi si ji dnes stále 

častěji vybírají podle úrovně nabídky kávy 

 Diskuse s baristy o dnešních kávových trendech a nárocích zákazníků 

Petr Holata a Lukáš Zugar, Spolek výběrové kávy 

14.00–14.15 Krátké nahlédnutí do připravované legislativy 

 

 Odkdy a jak budeme muset zveřejňovat „srovnávací ceny“? 

 Co můžeme čekat od implementace RED II? 

 Co je to eVDO? 

 FQD, ETD aneb Malý výlet do Bruselu 

Ivan Indráček, předseda představenstva, SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR 

14.15–14.45 Vybrané legislativní povinnosti čerpací stanice 

 

 ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

 Plán kontrol, revizí a zkoušek 

 Doporučená dokumentace pro provoz čerpací stanice 

 Roční hlášení 

 Kontroly státní správy 

Vlastimil Zoubek, senior auditor, Ekobena   

14.45–15.15 Pandemie vyzvedla výhody bezobslužného tankování 

 Trendy v oblasti samoobslužného čerpání a bezkontaktních plateb u nás i ve 

světě 

 Jaký tankautomat vybrat? 

 Požadavky na instalaci (technické, časové, finanční...) 

Ivo Červený, senior account manažer, Unicode Systems 

 

15.15–15.45 Spolu s tlakem na snižování emisí roste spotřeba AdBlue  

 Kanystry, samostatný tankovací stojan nebo pistoli v rámci multimediálního 

čerpacího stojanu? Jakou variantu prodeje močoviny zvolit? 

 Ekonomika jednotlivých řešení 

Josef Říha, jednatel, GreenChem CZ 

15.45 Tombola 

 


