
 

 

 

10. kongres Čerpačka 

8. 9. 2022 

 Aquapalace Hotel Prague 

VYDEJTE SE NA CESTU DO BUDOUCNOSTI  

 

8.00–15.30 Prezentace partnerů na stáncích 

 

8.00–9.00 Registrace, ranní káva 

 

9.00–9.30 Oficiální zahájení  

  Úvodní slovo 

  Martin Kupka, ministr dopravy ČR 

 

9.30–9.45 Dekáda čerpacích stanic v kostce 

• Jak vypadal trh před deseti lety, kdy jsme se na kongresu sešli poprvé, a 

kam se za tu dobu posunul?  

• Jaká je nyní startovní pozice pro budoucnost? 

Ivan Indráček, předseda představenstva, SČS – Unie nezávislých petrolejářů 

 

9.45–10.30 Ceny pohonných hmot: čekají nás nová maxima? 

• Které faktory ovlivňují vývoj cen? 

• Výhled do budoucnosti cen paliv i spotřeby 

• Scénáře náhrady výpadku ruské ropy 



Lukáš Kovanda, hlavní ekonom, Trinity Bank 

 

10.30–11.00 Přestávka na kávu 

 

11.00–11.20 Jak se mění skladba vozového parku v ČR? 

• Vývoj prodejů jednotlivých typů automobilů  

• Spalovací motory versus alternativní pohony  

• Jaké vozy se budou v budoucnu pohybovat po českých silnicích? Kdo bude 

zákazníkem čerpacích stanic? 

Josef Pokorný, tajemník, Svaz dovozců automobilů – SDA 

 

11.20–11.50 Jak přežít? Od vozidel obraťte svou pozornost k zákazníkovi 

• Nástup elektromobilů, alternativních paliv, digitalizace, měnící se chování 

nakupujících... Jak reagovat na tyto a další trendy, které ovlivňuji byznys 

čerpacích stanic?  

• Jak se na trhu udržet?  

• Seznamte se s výsledky a doporučeními z aktuální studie Nová éra pro 

prodejce pohonných hmot 

       Peter Ondko, partner, Boston Consulting Group 

 

11.50–12.50 Příběhy úspěšných čerpaček ve videoreportážích  

• Provozovatelé několika benzinek nechají nahlédnout pod pokličku svého 

podnikání  

• Mikulášská nadílka pro děti nebo kurzy šití – jak ukazuje Čerchovka v Klenčí 

pod Čerchovem, i tak lze zpestřit nabídku čerpací stanice  

• Nové trendy sleduje OMV Mikulášov, která se může pochlubit nezvykle 

širokým výběrem gastro sortimentu či dobíjecími stanicemi 

• Na jedné straně rodinná atmosféra s točenou zmrzlinou a trampolínou pro 

děti, na straně druhé služby pro firmy, včetně prodeje pracovních oděvů. To je 

čerpací stanice Olvan ve Lhotě za Červeným Kostelcem  

Jitka Anderlová, vedoucí, ČS Čerchovka 
Barbora Duchoslavová, místopředsedkyně představenstva, První chodská 
develop 



Karel Moravec, vedoucí, ČS OMV Mikulášov 
Roman Sobocik, provozovatel, ČS OMV Mikulášov  
Jakub Vančák, jednatel, Olvan Náchod 
 

 
 

12.50–13.50 Oběd   

 

13.50–14.00 Budoucnost čerpacích stanic předurčí legislativa  

• Balíček Fit for 55 a další regulace, které ovlivní podnikání v oboru 

Ivan Indráček, předseda představenstva, SČS – Unie nezávislých petrolejářů 

 

14.00–15.15 Panelová diskuse: Čerpací stanice na křižovatce 

• Má být rok 2035 noční můrou provozovatelů benzinek?  

• Fosilní versus alternativní paliva 

• Jak se na nové požadavky adaptovat?  

• Které další služby nabídnout? 

  Panelisté:  

  Jan Čapský, ředitel provozu čerpacích stanic ČR/SR, Shell Czech Republic
  Jiří Hájek, ředitel a předseda představenstva, ORLEN UniCRE 

  Ivan Indráček, předseda představenstva, SČS – Unie nezávislých petrolejářů  
  Peter Ondko, partner, Boston Consulting Group  
    

15.15–15.30 Tombola 

 

 

 


