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Anotace  

Diplomová práce zpracovává téma problematiky zásobování pohonnými 

hmotami v Krajském ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem.  Klade si za cíl 

analyzovat současné způsoby pořízení pohonných hmot v této organizaci a zjistit, 

zda je tento stav z ekonomického hlediska vhodný. 

Práce je strukturována do tří částí, kde v první části se teoreticky zabývám 

moţnostmi zásobování organizace, detailně popisuji jednotlivé způsoby pořízení, 

jejich charakter vyuţití, pozitiva a negativa. V druhé části se zmiňuji o faktorech 

ovlivňující volbu způsobu pořízení. Ve třetí, stěţejní části analyzuji, nakolik 

výhodné či nevýhodné jsou jednotlivé způsoby pořízení z hlediska nákladů.      

 

Klíčová slova:  analýza, pořízení pohonných hmot, náklady organizace, úspory, 

tankovací karty, slevové karty, čerpací stanice, optimalizace, policie 

 

Summary 

Thesis writes about problems of supplying of fuels in Czech Police 

Headquarters Ústí nad Labem region.  It places as the main goal to analyse 

contemporary ways of obtaining of fuels in this organization and find out whether 

this situation is suitable from economics point of view. 

Writing is divided into three parts, where the first one deals with theoretical 

possibilities of organization supply. I describe in detail various ways of obtaining,  

using, pros and cons. In the second part I mention about factors that have 

influence to choice the way of obtaining. The third part (main one) analyses how 

much is profitable and unprofitable various ways of obtaining from expanses point 

of view.      

  

Key words:  analyse, obtaining of fuels, expenses of organization, savings, 

fuelling credit cards, price reduction credit cards, petrol station, optimalization, 

police 
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Seznam použitých zkratek 

CNG – z anglického Compressed Natural Gas, pohonnou látkou vozidla je 

stlačený zemní plyn 

ČNB – Česká národní banka, tj. centrální banka České republiky 

LPG – z anglického Liquefied Petroleum Gas, pohonnou látkou vozidla je 

zkapalněný ropný plyn                    

Mean – průměrná hodnota kotované ceny v cenovém přehledu pro danou 

komoditu 

OSS – Organizační sloţka státu 

PHM – pohonné látky nebo pohonné hmoty 

Platt´s – přehled evropských a světových cen ropných výrobků, vydávaný 

společností McGRAW HILL v pracovních, ale i jiných dnech  

SDP – sluţební dopravní prostředek 

SSHM – Správa státních hmotných rezerv 
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1. Úvod 

Ţijeme v moderní době na počátku 21. století, době, která se na jedné 

straně vyznačuje rozsáhlým technologickým rozvojem, který je bezpochyby 

přínosem pro naši společnost. Na straně druhé jde o dobu, kdy společnost 

spotřebovává v nemalé míře velkou část přírodních zdrojů, jak obnovitelných tak i 

neobnovitelných. Mezi neobnovitelné zdroje se řadí i ropa, jedna ze základních 

surovin potřebných k výrobě pohonných hmot do spalovacích a vznětových 

motorů.  

Teorie, zabývající se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy 

a dalších fosilních paliv, se nazývá „Hubbertova teorie ropného vrcholu“.  Tato 

teorie předpokládá, ţe zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, ţe její těţba v 

okamţiku, kdy bude vytěţena přibliţně polovina světových zásob, musí z 

geologických důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu, po čemţ začne 

klesat. Tato teorie neznamená, ţe po ropném vrcholu ropa náhle dojde, ale ţe se 

její těţba bude postupně sniţovat a následně bude razantně stoupat její cena. „Za 

předpokladu současného objemu těžby vystačí známé zásoby ropy na dalších 43 

let. Pokud Hubbertova teorie opravdu platí, bude to mít pro lidstvo závažné 

důsledky vzhledem k důležitosti ropy pro světovou ekonomiku“ [2] .  

Hubbertova teorie je znepokojivá hlavně proto, ţe v současnosti neexistuje 

dostatek jiných levných zdrojů energie, které by mohly ropu plně nahradit. Vývoj 

alternativ a vybudování potřebné infrastruktury si patrně vyţádá velké investice a 

zabere minimálně 10 let. Během tohoto přechodného období bude nutné sníţit 

spotřebu ropy pomocí úspor, např. převedením dálkové nákladní dopravy na 

ţeleznici a decentralizací výroby potravin, tj. větším vyuţíváním místní 

zemědělské produkce. Jako náhradní řešení pro pohon automobilů mohou být 

pouţity v první řadě díky vysoké efektivitě elektromobily. Další alternativy tak 

příznivé nejsou, například zemní plyn, bionafta, bioethanol, dřevoplyn, vodík, 

hybridní pohon.  

Cena ropy na světových trzích v posledních letech prakticky neustále 

stoupá, od roku 2000 se zdvojnásobila a dnes se pohybuje kolem 85 USD za 
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jeden barel. Nacházíme se tedy, dle Hubbertovy teorie, v celosvětovém měřítku jiţ 

za obdobím ropného vrcholu. Na druhou stranu vývoj dopravních prostředků, kdy 

pohonná jednotka nebude zcela závislá na fosilních palivech ropného základu, je 

teprve ve fázi prototypů a přechod k sériové výrobě je zatím v nedohlednu, 

nezbývá tedy, neţ hledat úspory v nákladech na provoz vozidel. Toho lze 

dosáhnout dvojí cestou. Ta první, finančně nákladnější, vede skrze modernizace a 

postupné obměny vozového parku vozidly s niţší spotřebou, popřípadě 

přechodem na provoz pohonné jednotky na dostupná alternativní paliva (LPG, 

CNG), ta druhá, méně nákladná, vede cestou výhodnějšího pořizování pohonných 

hmot.  

Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou zásobování 

pohonnými hmotami Krajského ředitelství policie ČR Ústí nad Labem do 

sluţebních dopravních prostředků. Cílem práce bude ověřit výhodnost stávajícího 

způsobu pořízení PHM, najít moţnosti optimalizace a případně navrhnout vhodné 

řešení pro vybrané územní odbory.       
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2. Stávající systém pořizování prostředků PHM 

Organizační struktura Policie ČR prodělala v posledních letech značných 

změn. Změny nastaly jak v systému řízení jednotlivých dílčích prvků organizace, 

organizační struktuře uvnitř vlastní organizace, tak převáţně z ekonomického 

hlediska ve způsobu zajišťování vlastního provozu organizace.  

Patrně nejmarkantnější změnou posledních let byla transformace v lednu 

2009 na samostatné organizační sloţky státu hospodařící na vlastní účet a vlastní 

odpovědnost. Vznik nových organizačních sloţek státu v podstatě kopíroval 

působnost stávajících krajských Správ Policie ČR. Stávající model kromě 

Ministerstva vnitra a Policejního prezídia jako řídícího orgánu osahoval nadále 

sedm policejních správ dle starého členění na kraje (Středočeská správa se 

sídlem v Praze, Severočeská správa se sídlem v Ústí nad Labem, Východočeská 

správa se sídlem v Hradci Králové, Jihočeská správa se sídlem v Českých 

Budějovicích, Západočeská správa se sídlem v Plzni, Severomoravská správa se 

sídlem v Ostravě, Jihomoravská správa se sídlem v Brně) a Hlavní město Praha. 

Označení pro nově vzniklé organizační sloţky státu je „Krajské ředitelství“.  

Změna na osm Krajských ředitelství ale nebyla změnou konečnou, 

neodpovídala současnému územně správnímu členění České republiky na 14 

krajů, resp. vyšších územních samosprávných celků VÚSC, proto tento stav 

vydrţel pouhý jeden rok. Počátkem ledna 2010 proběhla další transformace     

dělbou stávajících ředitelství na konečných čtrnáct Krajských ředitelství.  

 

Obrázek 1: Nový model členění Policie ČR od 1. 1. 2010, [3] 
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S přípravou této změny nastalo hned několik problémů, které nesnesly 

delšího odkladu. Jedním z akutních problémů například byla nutnost kompletně 

zřídit nové Krajské ředitelství policie v Karlovarském, Pardubickém, Olomouckém, 

Zlínském, Libereckém kraji či kraji Vysočina. Liberecké Krajské ředitelství policie 

vzniklo oddělením od Severočeského Krajského ředitelství policie, které se 

posléze přejmenovalo na Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. To se dále 

dělí na 7 dílčích územních odborů.  

Ve své diplomové práci budu pracovat s daty z období před oddělením 

těchto dvou celků, ale nástin moţného budoucího vývoje bude uvaţován pouze 

pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.      

2.1 Organizační složka státu 

Organizační sloţka státu je označení pro poměrně široký okruh dosavadních 

orgánů, institucí a dalších zařízení státu. Tento pojem je zaveden v zákoně č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

který dále vymezuje jejich právní postavení a základní principy fungování [4].  

Finanční hospodaření organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací 

zřízených těmito organizačními sloţkami je dáno zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. OSS 

hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci 

rozpočtu kapitoly. Tzn., ţe její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a její výdaje 

jsou výdaji státního rozpočtu. Rozpočet organizační sloţky státu můţe zahrnovat 

pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině, 

případně stanovenými jí zákonem, kterým byla zřízena. OSS také hospodaří 

s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou prostředky fondů organizačních sloţek 

státu, zisk získaný hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního 

zákona, peněţité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí. Tyto mimorozpočtové 

zdroje se pouţívají prostřednictvím rozpočtu. Pouze prostředky FKSP se 

s výjimkou prostředků určených na financování reprodukce dlouhodobého majetku 

pouţívají přímo.  
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OSS sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby. 

Veškeré rozpočtové příjmy dosaţené v rámci svého hospodaření soustřeďuje na 

příslušném příjmovém rozpočtovém účtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje 

z příslušného výdajového rozpočtového účtu. Dochází tedy k oddělenému 

sledování příjmů a výdajů [4]. 

Pro OSS platí určitá omezení: 

 není oprávněna přijímat ani poskytovat úvěry, přijímat půjčky, vystavovat 

směny ani je přijímat (půjčky se mohou poskytovat pouze z FKSP), 

 zálohy dodavatelům se mohou poskytnout nejvýše na období jednoho 

čtvrtletí apod. 

 

 Krajské ředitelství policie Severočeské kraje doposud hospodařilo 

s bezmála 750 aktivně vyuţívanými sluţebními dopravními prostředky. 

V zastoupení byla vozidla osobní, nákladní, speciální, minibusy a autobusy 

poháněné jak vznětovým tak záţehovým motorem. Vzhledem k faktu, ţe 95 % 

SDP je nasazena ke kaţdodennímu provozu, je pak nutností zabezpečit 

nepřetrţitou dostupnost a logistiku zásobování PHM. 

2.2 Vynaložené finanční prostředky na pořízení PHM 

Následující graf sleduje objem finančních prostředků ze státního rozpočtu 

vynaloţených na nákup PHM pro Policii Severočeského kraje. V loňském roce 

bylo na všechny způsoby pořízení PHM vynaloţeno celkem 43 575 000 Kč. Je 

patrné, ţe výše současných prostředků vynakládaných na nákup PHM má 

klesající charakter a v roce 2009 se pohybovala na úrovni roku 2005. Tento stav 

byl zapříčiněn jednak plošným sníţením SDP o cca 10 %, ale patrně více investicí 

do obměny vozového parku policie nákupem SDP s niţší spotřebou PHM. Dále 

stojí za zmínku prudký nárůst objemu finančních prostředků na přelomu roku 2005 

– 2006. Ten byl způsoben skokovou změnou cen PHM u distributorů. Koncová 

ceny tehdy vzrostla v průměru o 4,5 Kč/litr PHM.  
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Graf 1: Vynaložené finanční prostředky na nákup PHM 

2.3 Způsoby nákupu PHM - stávající stav  

Nákup PHM se nyní provádí čtyřmi způsoby: 

1. formou dodávek do vlastních čerpacích stanic IN NATURA, odkud 

odběratelé čerpají PHM podle potřeby,  

2. platebními kartami CCS, kdy odběratelé čerpají PHM u libovolné čerpací 

stanice 

3. staničními kartami, kdy odběratelé čerpají PHM u vybraných čerpacích 

stanic 

4. za finanční prostředky zaměstnance u libovolné čerpací stanice. 

 

Graf 2: Rozložení nákupu PHM dle způsobu pořízení 
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Největší podíl tvořily nákupy prostřednictvím platebních karet CCS a do 

vlastních čerpacích stanic IN NATURA. Postupem času klesala dominance 

nákupu pomocí platebních karet CCS a s postupným zprovozněním vlastních 

čerpacích stanic „IN NATURA“ se nákup cíleně zamířil tímto směrem. Vzhledem 

k cenově atraktivnějšímu pořízení PHM prostřednictvím staničních karet, oproti 

platebním kartám CCS, roste i jejich podíl na nákupech. Nákup PHM za finanční 

prostředky zaměstnance se daří dlouhodobě stlačit pod hranici 0,01% a je tedy 

zcela zanedbatelný. 

2.4 Vlastní čerpací stanice „IN NATURA“ 

   Jako jedna z bezmála nesporných výhod oproti jiné společnosti stejné 

velikosti s podobným mnoţství SDP, kterou Krajské ředitelství policie Ústeckého 

kraje má, je vlastnictví sítě čerpacích stanic v prostorách většiny z územních 

odborů. Jedná se celkem o osm čerpacích stanic na pohonné látky Benzin Natural 

95 (BA95) a u třech z nich i na motorovou naftu (NM). Na celkovém odběru PHM 

do všech SDP se tyto čerpací stanice podílejí bezmála 75 %, a je pochopitelná 

snaha o jejich maximální vyuţívání. V porovnání s celorepublikovým průměrem, 

který činí cca 45 % je naše ředitelství na špici. 

Jejich výstavba probíhala postupně od devadesátých let a poslední stanice 

byla uvedena do provozu v roce 2003. Kapacita zásobníků čerpacích stanic je od 

10 m3 po 50 m3 a jde o typ s podzemním i nadzemním úloţištěm. Jedná se o 

samoobsluţné stanice, kdy výdej PHM je realizován pomocí vlastních tankovacích 

karet chráněných čárovým kódem. Pomocí této karty lze tankovat pohonné hmoty 

u kterékoliv z čerpacích stanic spravovaných naším Krajským ředitelstvím, a ty 

jsou k dispozici nonstop. Jednotlivé karty jsou systémově svázány s jednotlivými 

SDP, coţ nám následně poskytuje detailní informace o provozu a spotřebě PHM 

na jednotlivé SDP. Díky této zpětné vazbě získáváme podrobné statistické údaje, 

z nichţ lze vyčíst vytíţenost jednotlivých vlastních čerpacích stanic a předem 

zabezpečit jejich včasné zásobování. Ze získaných dat lze dále identifikovat 

moţné závady na vozidle, kdy se projeví nadměrná spotřeba paliva a vozidlo lze 

doporučit ke kontrole na specializované odborné pracoviště. Zneuţití vlastních 
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čerpacích stanic je chráněno nutností pouţit jak tankovací tak i osobní karty 

policisty/zaměstnance před čerpáním PHM. 

Výhody vlastních čerpacích stanic Policie ČR: 

 Dostupnost 24 hod / 7 dní 

 Bezobsluţné systémy 

 Známá kvalita PHM 

 Umístění mimo záplavové zóny 

2.4.1 Volba dodavatele do vlastních úložišť  

Do roku 2009, tedy před vznikem OSS, probíhala volba dodavatele 

pohonných hmot do vlastních úloţišť formou výběrového řízení na zakázku 

malého rozsahu pro kaţdý jednotlivý závoz čerpací stanice. Kritérium výběru byla 

vţdy nejniţší nabídnutá cena při dodrţení podmínek kvality dodané komodity a 

termínu dodání, kdy zadavatel zakázky oslovil 3-5 dodavatelů, kteří podali své 

nabídky. Výhodou tohoto způsobu byla volnost volby dodavatele, moţnost účasti 

více dodavatelů v jednotlivých výběrových řízeních a tím lepší výchozí podmínky 

na sníţení nákupní ceny. Tento způsob zásobování byl ale vcelku administrativně 

náročný vzhledem k počtu jednotlivých závozů.  

Přesto, ţe dnes jsme jiţ druhým rokem OSS, stále nad námi bdí 

Ministerstvo vnitra ČR, jako nadřízený orgán, a je snaha z jeho strany o plošné 

řešení dodavatele pro všechny své podřízené jednotky. V případě zajištění závozu 

PHM do vlastních čerpacích stanic postupovalo ministerstvo dle platných zákonů a 

podle ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

Ministerstvo vnitra ČR jako centrální zadavatel vyhlásil zadávací řízení na 

průběţné „dodávky pohonných hmot“ v roce 2010 pro celý resort Ministerstva 

vnitra. Předpokládaný objem odebraných prostředků PHM byl pro BA95 – 10 530 

tis. litrů a pro NM – 3 260 tis. litrů. Hodnotícím kritériem byla nejniţší nabídková 

cena předmětu plnění včetně DPH [5].  

Na základě předloţených nabídek byli vybráni tři uchazeči, kteří splňují 

podmínky zadávacího řízení, a byla s nimi podepsána Rámcová smlouva na 

Dodávky pohonných hmot. Dle této smlouvy vystupují jednotlivé OSS v pozici 
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„Veřejného zadavatele“ a vyhlašují tzv. „Minitendr“ na uzavření smlouvy v délce 

trvání 1 - 3 měsíců s poţadovaným závozem PHM do všech svých úloţišť. Účast v 

minitendru je přednostně umoţněna uchazečům vybraným na základě rámcové 

smlouvy. Jiný, nerámcový uchazeč je akceptován a můţe být vybrán pouze tehdy, 

pokud jeho nabídka je výhodnější a bude splňovat všechny podmínky stanovené 

ve zmiňované rámcové smlouvě. Uchazeči na základě výzvy předloţí zadavateli 

minitendru návrh nabídkové ceny stanovený pro poţadovaný odběr a období 

(jedná se vţdy o týden od úterý do pondělí), která vychází ze vzorce pro výpočet 

nabídkové ceny [6]. 

2.4.2 Stanovení nabídkové ceny 

 Nabídková cena se stanovuje dle následujícího vzorce: 

DMSDPDRKTIPPTNC  1000/**)(  

kde: 

NC je nabídková cena za 1 litr benzínu / 1 litr nafty (bez DPH), 

PT je aritmetický průměr všech uveřejněných příslušných denních kotací 

Platt´s Barges FOB Rotterdam Mean z předešlého týdne v USD, 

IP je inline prémie tuzemského trhu v USD za 1 t, koeficient, který ukazuje 

jakési postavení distribuční sítě na tuzemském trhu,  

KT je aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací kurzů 

CZK/USD vydaných ČNB pro předcházející týden, 

DR je referenční hustota při 15 °C – konstanta (pro motorovou naftu 

Q=0,845 kg/m3, pro BA95N Q=0,755 kg/m3), 

 

SPD je hodnota spotřební daně dle platných právních předpisů v Kč na 1 litr 

motorové nafty (benzínu) při teplotě 15 °C – konstanta, 

 

DM je dopravné a marţe v Kč za litr. 



Bc. Vlastimil Paroulek: Problematika zásobování PHM v KŘ Policie Ústí nad Labem 

2010                                                                                                                                                              10 
 

Nabídková cena po dobu trvání rámcové smlouvy můţe být změněna 

pouze při změně DPH a při změnách proměnlivých poloţek uvedených ve vzorci 

pro výpočet nabídkové ceny. Jedná se zejména o poloţku PT, coţ je aritmetický 

průměr všech uveřejněných denních kotací Platt´s Barges FOB Rotterdam Mean 

za uplynulý týden a poloţku KT, která udává aritmetický průměr denních kotací 

kurzů CZK/USD vydaných ČNB pro předcházející týden. 

Jediný způsob ovlivnění nabídkové ceny ze strany uchazeče ve výběrovém 

řízení je moţný pouze pomocí koeficientů IP, který představuje jakýsi bonus 

v USD/tunu za postavení uchazeče na tuzemském trhu a koeficient DM, který 

udává dopravné a marţi dodavatele za kaţdý jeden litr PHM, přičemţ hodnoty 

těchto koeficientů jsou nepřekročitelné oproti udaným hodnotám v rámcové 

smlouvě.   

2.5 Nákup prostřednictvím „Palivové - tankovací karty“ 

„Totem“ je vizitkou kaţdé čerpací stanice, jedná se o tzv. „reklamu na 

dálku“, která v noci svítí a láká řidiče k nákupu na čerpací stanici. Kromě 

nezbytného loga čerpací stanice má totem také záměr informovat o době provozu 

čerpací stanice, a udává právě tzv. „totemovou cenu“, neboli aktuální cenu 

pohonných hmot. Najdeme zde také informaci o doplňkových sluţbách jako je 

občerstvení, mycí linka atd. Nákup za totemové ceny je realizován formou nákupu 

za tzv. „hotové“ nebo pomocí elektronické či embosované karty. 

Alternativním způsobem platby při odběru pohonných hmot za totemové 

ceny je pak moţnost vyuţít speciálních platebních karet na čerpání pohonných 

hmot. Palivová karta, někdy téţ nazývaná tankovací karta, se pro profesionální 

řidiče leckdy stala nepostradatelným společníkem. Slouţí nejen k 

bezhotovostnímu čerpání pohonných hmot, ale je s ní moţné zaplatit také 

například noviny, svačinu, náplň do ostřikovačů nebo motorový olej. Dále s ní 

můţeme hradit sluţby a zboţí v řadě LPG stanic, autoopraven, pneuservisů, 

myček, prodejen náhradních dílů a u asistenčních sluţeb V České republice 

funguje v současnosti více neţ tři a půl tisíce čerpacích stanic. Na většině z nich je 

moţné některým z typů palivových karet uhradit tu či onu sluţbu [7]. 
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Distribuční sítě v České republice přijímají tyto druhy karet: 

 Produkty společnosti CCS – Česká společnost pro platební karty s.r.o. - 

patrně nejrozšířenější akceptace v distribuční síti, podíl na českém trhu 

dosahuje bezmála 87% všech provedených plateb pomocí karty. 

 

 Karta společnosti SHELL – euroSHELL Card jsou v současné době 

přijímány u více neţ 177 čerpacích stanic Shell v České republice, u 39 

vybraných stanic společnosti Benzina v České republice a na dalších více 

neţ 10.000 čerpacích stanic a prodejních míst v téměř celé Evropě 

 

 ROUTEX card – mezinárodní karta, přijímaná distribučními sítěmi 

společností AGIP, ARAL, OMV, BP a STATOIL. Kaţdá ze jmenovaných 

společností vydává kartu pod svým obchodním jménem. 

 Realizace nákupů pohonných hmot pomocí speciálních karet pro odběr 

není příliš výhodný k vyuţití v soukromém sektoru, přínos a značné úspory přináší 

převáţně pro firmy. Přesto právě podnikatelský sektor je volbou logickou – 

platební karta umoţňuje šetřit čas jak řidičů, tak pracovníků účtáren. Zatímco řidič 

nemusí nárokovat a vykazovat peníze, účetním odpadá agenda úhrad plateb a 

záloh. Firma má pod kontrolou výdaje na palivo, jelikoţ je kaţdá karta omezena 

volitelnými limity, příkladem je moţnost omezení pouze na nákup pohonných 

hmot. V neposlední řadě je dobré zmínit i prvek vyšší bezpečnosti – oproti 

hotovosti jsou tankovací karty chráněny PIN kódem. Nevýhodou se můţe zdát 

prvotní záloha, která činí v průměru 5–10 000 Kč na kartu. Tankovací karta sniţuje 

moţnost zneuţití firemních prostředků, odbourává rizika lidského omylu a 

v konečném důsledku vede ke značným úsporám, jak časovým tak materiálním. 

2.5.1 Firemní karty CCS 

Společnost - CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. představuje 

významnou společnost na českém trhu. Nabízí svým zákazníkům řadu moderních 

produktů a sluţeb zaměřených jak pro vyuţití k osobním účelům tak převáţně ve 

firemní sféře. Karty „CCS“ jsou akceptovány jiţ přibliţně na 4 800 obchodních 

místech v celé České republice a na Slovensku. Obchodní síť CCS zahrnuje 
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čerpací stanice, LPG stanice, autoopravny, pneuservisy, myčky, prodejny 

náhradních dílů, hotely, restaurace a další akceptační místa. Síť akceptačních 

míst se stále rozrůstá. Řidiči tak mohou natankovat kdekoli a nejsou omezeni 

konkrétní sítí čerpacích stanic. Na rozdíl od běţné bankovní karty poskytují karty 

CCS měsíční souhrnný přehled všech realizovaných nákupů ve formě výpisu s 

detaily o všech transakcích a u nákupů na čerpacích stanicích také daňový doklad 

s rozpisem DPH, a to nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické prostřednictvím 

sítě internet [8]. 

Krajské ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem vyuţívá z portfolia 

nabízených karet společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 

především produkt CCS Limit – universální karta.  

2.5.2 Firemní karta CCS Limit 

Jedná se o základní typ flotilové karty, která svými parametry plně vyhovuje 

účelům pořízení. Karta má nastavený denní limit odběru pohonných látek a je 

akceptována všemi obchodními partnery společnosti CCS. Je vyuţívána jako 

doplňkový způsob pořízení pohonných látek u sluţebních vozidel, která jsou 

vysílána na sluţební cesty mimo hranice působnosti Krajského ředitelství Policie 

Ústeckého kraje. Dále je vyuţívána u sluţebních vozidel, jejichţ charakter provozu 

a účel vyuţití neumoţňuje jiný způsob pořízení pohonných hmot, převáţně odběr 

ve vlastních sítích čerpacích stanic IN NATURA. Nákup je prováděn za jiţ 

zmiňované totemové ceny, ale při nákupu pomocí čerpacích karet CCS odpadá 

sloţitá administrativa a jedná se o bezhotovostní platební styk při platbách za 

pohonné hmoty. Platba za nákupy prostřednictvím karet CCS se provádí 

hromadně jednou měsíčně za veškeré pouţívané karty oproti vystavěné faktuře. 

Výsledná cena se skládá z vlastní ceny za nákupy pohonných hmot a z provize 

pro provozovatele. Ta je závislá na mnoţství odebraných hmot a nákupů dalších 

komodit.  

Provozovatel sluţebního vozidla má díky výhradnímu přístupu k portálu 

CCS online přehled o nákupech pohonných hmot a jiných sluţeb na jednotlivých 

kartách. Údaje z portálu CCS jsou dále zpracovávány vlastní programovou 
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aplikací, která díky spárování přidělených karet se SDP nabízí ucelený přehled 

čerpání pohonných hmot na jednotlivá sluţební vozidla v jednotlivých obdobích.   

2.5.2.1 Individuální nastavení parametrů karty CCS LIMIT 

Moderní čipová technologie karty umoţňuje nastavení parametrů karty 

podle vlastních potřeb. Vybírat můţeme z těchto parametrů:  

 denní a/nebo měsíční finanční limit na čerpání kartu,  

 rozsah nakupovaného zboţí a sluţeb,  

 stav kilometrů pro přesnou evidenci spotřeby pohonných hmot v 

momentě jejich čerpání,  

 bezpečnostní PIN kód,  

 jméno drţitele karty a SPZ vozidla, na které je karta vystavena. 

Individuální nastavení parametrů, uloţené v čipu karty, můţeme opakovaně 

měnit podle našich okamţitých představ. Změnit jednotlivé parametry karty je 

velmi jednoduché. Z pohodlí kanceláře zašleme do CCS faxem nebo 

prostřednictvím „Zákaznického servisu“ skrze síť Internet svůj poţadavek na 

změnu parametrů karty. Při následném vloţení karty (po 2 pracovních dnech od 

odeslání poţadavku) na obchodním místě do platebního terminálu CCS se snadno 

převedou nové parametry na kartu [8]. 

Aby nedocházelo ke zneuţívání karet nákupem jiného spotřebního zboţí 

neţ pohonných hmot do SDP, lze plošně omezit funkce karet jen na úhradu za 

nákup PHM. 

Obrázek 2: Platební karta CCS Limit 
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2.6 Staniční „věrnostní“ karty 

Dalším způsobem pořízení pohonných hmot do sluţebních vozidel policie je 

nákup pomocí tzv. „věrnostních karet“. Tyto karty nabízí většina z distribučních sítí 

čerpacích stanic. Jedná se o způsob jak si udrţet zákazníka v celosvětové 

ekonomické krizi, kdy zákazník je odměněn za „věrnost“, kterou prokazuje 

pravidelným nákupem pohonných hmot u distribuční sítě, která kartu vydala.  

Výhodou těchto karet je transparentní nastavení čerpání pro privátní i 

korporátní klientelu v rámci dané čerpací stanice nebo sítě. Uţivatel karty čerpá v 

tomto uzavřeném systému palivo a sluţby, jednou měsíčně objednatel obdrţí 

seznam za celou společnost. Zákazníkovi z toho plynou benefity, jako je sleva na 

litr paliva, jednotný reporting prostřednictvím webového rozhranní, pozdější platba 

za odebrané sluţby (tedy sluţba na bázi kreditu). Nevýhodou je, ţe taková karta je 

obecně pouţitelná jen v uzavřeném systému daného řetězce. Další slabinou je 

územní omezenost tankování pouze na danou síť nebo čerpací stanici. Tyto 

nevýhody se snaţí firmy eliminovat dohodami o vzájemné akceptaci svých karet. 

Přes uvedené nevýhody jde z pohledu zákazníků i prodejců o perspektivní 

bezhotovostní systém, který dlouhodobě stabilizuje okruh věrných zákazníků. 

Výhodou proti palivovým kartám CCS je přenesení nákladů na provoz karet od 

zákazníka na vydavatele a provozovatele.  

2.6.1 Staniční karty pro ÚO Litoměřice  

Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje zvolila moţnost vyuţití 

staničních karet jako jednu z moţností pořízení pohonných hmot do svých 

sluţebních dopravních prostředků v lokalitách, kde není moţnost tankovat 

pohonné hmoty z vlastních čerpacích stanic „IN NATURA“. Jedná se o SDP 

náleţící Územnímu odboru Litoměřice. Způsob vybrání vhodné distribuční sítě 

proběhl pomocí vyhlášené veřejné zakázky. Základním hodnotícím kritériem byla 

ekonomická výhodnost nabídky při obvyklém odběru pohonných hmot, 

zabezpečení nepřetrţitého provozu, četnost a dostupnost odběrných míst 

v lokalitě a moţnost čerpání u více čerpacích stanic v ČR. Smluvní vztah byl 

poţadován na dobu 24 měsíců. Z přihlášených uchazečů byla vybrána nabídka 

distribuční sítě BENZINA, která nabídla ekonomicky nejzajímavější nabídku 
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s pevnou slevou ve výši 3% z aktuální totemové ceny. S touto kartou lze tankovat 

v převáţné většině čerpacích stanic Benzina, kdy právě v katastru ÚO Litoměřice 

se nachází celkem sedm čerpacích stanic BENZINA a BENZINA Plus. 

2.6.2 Finanční výhody karty Benzina 

Slevové karty společnosti Benzina umoţňují motoristům na vybraných 

čerpacích stanicích BENZINA a BENZINA Plus nakupovat pohonné hmoty s 

finanční úsporou. Kaţdému majiteli platební karty Benzina poskytuje slevu z ceny 

pohonných hmot, nulový servisní poplatek a bezplatné vedení účtu. Majitel má 

díky slevové kartě detailnější přehled o účtech, veškerých provedených nákupech 

a jednou měsíčně obdrţí vyúčtování s detailním rozpisem zcela zdarma, coţ 

přináší zjednodušenou a efektivnější kontrolu výdajů za pohonné hmoty. Zajištění 

bezhotovostního platebního styku na čerpacích stanicích pro všechny své 

zaměstnance přináší samozřejmě značnou finanční úsporu pro firmu [9]. 

2.7 Nákup za finanční prostředky zaměstnance 

Nákup za finanční prostředky zaměstnance je nákupem za totemové ceny.  

Jedná se o způsob, který kromě absolutní dostupnosti a volnosti při volbě 

distribuční sítě a místa odběru pohonných hmot nepřináší ţádné finanční úspory, 

a z podnikatelského hlediska se jedná o administrativně a účetně nákladný způsob 

zásobování pohonnými hmotami SDP. Zaměstnancům je následně výdej za PHM 

proplacen na základě předloţení účetního dokladu. Tento způsob není u Policie 

ČR vyuţíván, je ojedinělý a ze statistik vyplývá, ţe se jedná pouze o individuální 

řešení krizové situace, převáţně v případech zapomenutého PIN kódu. 

 

Obrázek 3: Staniční karta Benzina 
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3. Faktory ovlivňující volbu způsobu pořízení PHM u 

vybraných územních odborů 

Působnost Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje je z geografického 

hlediska opravdu rozsáhlá. Rozloha kraje je 5.335 km2, coţ představuje 6,8 % 

rozlohy České republiky. Celý kraj je hustě propojen 43 km silnic dálničního typu, 

491 km silnic I. tříd a 901 km silnic II. tříd.  

Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, 

Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem, které se dále člení na 354 obcí 

nejrůznější velikosti, z toho je 46 obcí se statutem města. Na jeho území se v 

současné době nachází 16 obcí s rozšířenou působností. Severní hranice kraje je 

zároveň i státní hranicí se spolkovou zemí Sasko ve Spolkové republice Německo. 

Na severovýchodě sousedí s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z 

malé části i s krajem Plzeňským a na jihu se Středočeským krajem. 

3.1. Dostupnost vlastních čerpacích stanic „IN NATURA“ 

Vzhledem k tomu, ţe se krajské ředitelství snaţí v maximální míře pouţívat 

vlastní síť čerpacích stanic, stává se dostupnost této stanice pro SDP jedním 

z hlavních faktorů. Jak bylo uvedeno jiţ dříve, máme k dispozici celkem osm 

čerpacích stanic, které jsou rozmístěny dle následujícího obrázku. 

 

Obrázek 4: Dislokace vlastních čerpacích stanice 
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Jak je patrné, jejich rozloţení odpovídá členění na jednotlivé územní odbory, 

počet dvou stanic v Ústí nad Labem je z důvodu existence jak Územního odboru, 

tak Krajského ředitelství, kdy počet vozidel spadajících do této lokality je 

trojnásobný. Jako strategické řešení vidím umístnění čerpací stanice 

v Šluknovském výběţku u obvodního oddělení Rumburk, které spadá do 

Územního odboru Děčín, který je z hlediska rozlohy okresu jeden z největších. 

Vzhledem ke geografickému charakteru území a dojezdovým vzdálenostem SDP 

tohoto odboru dochází k optimálnímu přerozdělení čerpání PHM.  

Jediný územní odbor, který nemá ve své lokalitě moţnost čerpat PHM 

z vlastních čerpacích stanic je ÚO Litoměřice. Budova územního odboru je 

situována do historické části města Litoměřice, kde z několika důvodů není 

moţnost vybudovat vlastní čerpací stanici. Mezi důvody patří: 

 historicky cenná budova, nebyla povolena změna územního plánu 

 není moţnost splnit podmínky ochranného pásma  

 nízká návratnost investice s ohledem na malý počet SDP (cca 25let) 

 vzhledem k napjatému státnímu rozpočtu nejsou volné finanční 

prostředky na nové investice   

   Tento ÚO spravuje cca 50 SDP a nákup PHM je nyní zabezpečen s vyuţitím 

staničních karet Benzina a karet CCS. 

3.2. Charakter provozu SDP 

Policie ČR, jako orgán statní správy, vyuţívá pro svoji činnost jednak vozidla 

v policejním provedení s právem přednosti jízdy a ze zákona je jim umoţněno i 

právo přednostně čerpat PHM, tak referentská vozidla, jejichţ charakter pouţívání 

neplní tzv. preventivní úlohu, tj. nejsou v barevném policejním provedení a jsou 

v civilních barvách.  Tyto vozidla, jsou-li v reţimu utajení, nesmí do sluţebních 

prostor policie, a tudíţ nemají moţnost čerpat pohonné hmoty z vlastních 

čerpacích stanic. Zpravidla jsou vybavena platebními kartami CCS. 
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3.3. Geografické faktory 

Jedním z dalších faktorů, ovlivňující volbu způsobu zásobování jednotlivých 

SDP jsou faktory geografické. Jedná se především o vzdálenost vymezené 

působnosti jednotlivých vozidel k vlastní čerpací stanici. Nepřipadá mi příliš 

logické a ekonomicky výhodné jet například 20 km k vlastní čerpací stanici a zpět 

jen kvůli doplnění PHM do SDP.  Je tedy vhodné optimálně plánovat nutné 

sluţební cesty jednotlivých vozidel z Obvodních oddělení na Územní odbory tak, 

aby tato cesta byla spojena s nezbytným doplněním PHM. Pro přehlednost 

uvádím průměrné vzdálenosti mezi jednotlivými destinacemi v Krajském ředitelství 

Policie Ústeckého kraje. 

Tabulka 1: Vzdálenosti jednotlivých destinací KŘP ULK, [11] 

ÚO 
Ø vzdálenost                    
OOP od ÚO 

Ø vzdálenost 
OOP od 

krajských dílen 

vzdálenost         
ÚO od KŘ 

vzdálenost ÚO 
od skladů KŘ 

vzdálenost ÚO od 
Automobilní 

opravny 

Děčín 29,5 km 39,8 km 26,7 km 37,5 km 30,8 km 

Chomutov 17,8 km 71,4 km 61,4 km 43,9 km 58,2 km 

Litoměřice 13,4 km 32,8 km 19,2 km 35,6 km 22,4 km 

Louny 20,1 km 60,7 km 48,2 km 38,4 km 47,9 km 

Most 8,6 km 36,6 km 41,5 km 25,5 km 39,2 km 

Teplice 5,5 km 17,2 km 16,9 km 2,3 km 13,8 km 

Ústi nad Labem 5,5 km 7,1 km 0,3 km 19,1 km 3,5 km 
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4. Analýza nákladů na zásobování dle jednotlivých způsobů 

pořízení PHM 

Náklady na zásobování jsou dnes obecně povaţovány za jedny z nejvyšších. 

Co se týká zásobování v oblasti pohonných hmot, jsou tyto náklady navíc přímo 

úměrné růstu světových cen ropy. 

4.1 Referenční data PHM  

Jako referenční data pro výpočty jsem pouţil průměrné ceny pohonných hmot 

v Ústeckém kraji za období posledních tří let získané od společnosti CCS. 

 

Graf 3: Přehled průměrných cen PHM v Ústeckém kraji, [10] 

Průměrné ceny Naturalu 95 a Nafty jsou vypočítávány z reprezentativního 

vzorku transakcí na karty CCS uskutečněných na všech terminálech na čerpacích 

stanicích v akceptační síti CCS v České republice. Průměrné ceny jsou získávány 

jako podíly jednotkových cen za pohonné hmoty na všech terminálech v 

příslušném kraji, a celkového počtu terminálů. Hodnoty nejsou ovlivněny 

návštěvností čerpací stanice motoristy ani objemem načerpaných pohonných 

hmot [10]. 
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4.2 Náklady na nákup PHM prostřednictvím karet CCS 

Výsledná cena zboţí zakoupeného pomocí platební karty CCS se skládá ze 

dvou částí. Základ tvoří běţná totemová cena za pohonné hmoty na dané čerpací 

stanici a dále je připočten servisní poplatek. Výše servisního poplatku je určena na 

základě měsíčního odběru PHM prostřednictvím všech karet. V případě naší 

organizace, a na základě dříve uzavřené smlouvy, je servisní poplatek pevný ve 

výši 0,6 % z celkového měsíčního obratu za odebrané sluţby. Zdrojová data a 

metodika výpočtu viz. příloha č. 1. 

4.2.1 Náklady na nákup Naturalu 95 prostřednictvím CCS 

Organizace provedla v roce 2009 celkem 3855 nákupů pohonné hmoty Natural 

95 s vyuţitím platební karty CCS. Celkem bylo nakoupeno 196 040 litrů za 

konečnou cenu 5 288 160 Kč. Z toho servisní poplatek činil 31 538 Kč. 

 

Graf 4: Porovnání nákupní ceny Naturalu 95 prostřednictvím karet CCS 

Z výsledků zpracování vyplynulo, ţe v roce 2009 byl Natural 95 nakupován 

s průměrnou cenou o 1,47 % vyšší neţ průměrná cena na trhu. Výjimku tvořil 

měsíc červen, kdy byl nákup prostřednictvím platební karty CCS výhodnější o 

2,14%.  
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Tabulka 2: Porovnání nákupu Naturalu 95 prostřednictvím CCS 

2009 Ø cena CCS rozdíl poplatek množství [l] 

Leden 23,20 Kč 23,80 Kč 2,59% 2 847 Kč 20059 

Únor 24,70 Kč 25,00 Kč 1,21% 2 656 Kč 17793 

Březen 25,20 Kč 25,42 Kč 0,87% 2 875 Kč 18965 

Duben 25,40 Kč 26,00 Kč 2,36% 2 768 Kč 17830 

Květen 26,50 Kč 26,80 Kč 1,13% 2 091 Kč 13076 

Červen 28,00 Kč 27,40 Kč -2,14% 2 623 Kč 16057 

Červenec 28,60 Kč 28,70 Kč 0,35% 2 432 Kč 14206 

Srpen 28,30 Kč 29,00 Kč 2,47% 2 246 Kč 12989 

Září 27,70 Kč 28,20 Kč 1,81% 2 780 Kč 16511 

Říjen 26,90 Kč 27,58 Kč 2,54% 2 585 Kč 15618 

Listopad 28,10 Kč 28,62 Kč 1,83% 2 790 Kč 16252 

Prosinec 27,70 Kč 28,42 Kč 2,61% 2 845 Kč 16684 
 

4.2.2 Náklady na nákup Nafty prostřednictvím CCS 

Organizace provedla v roce 2009 s vyuţitím platební karty CCS celkem 1500 

nákupů motorové nafty. Celkem bylo nakoupeno 87 974 litrů za konečnou cenu 

2 268 694 Kč. Z toho servisní poplatek činil 13 934 Kč. 

 

Graf 5: Porovnání nákupní ceny Nafty prostřednictvím karet CCS 

Z výsledků zpracování vyplynulo, ţe v roce 2009 byla motorová nafta 

nakupována s průměrnou cenou o 0,35 % vyšší neţ průměrná cena na trhu. Takto 

nízký rozdíl je zapříčiněn především letními měsíci, kdy nákup prostřednictvím 
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karet CCS byl výhodnější o více jak 6 %. Otázkou ovšem je příčina této anomálie. 

Osobně se domnívám, ţe docházelo patrně k častějším nákupům na levnějších 

čerpacích stanicích a dále se projevila skoková změna ceny motorové nafty na 

trhu. 

Tabulka 3: Porovnání nákupu Nafty prostřednictvím CCS 

2009 Ø cena CCS rozdíl poplatek množství [l] 

Leden 24,80 Kč 25,20 Kč 1,61% 1 103 Kč 7549,85 

Únor 24,90 Kč 25,20 Kč 1,20% 1 002 Kč 6873,64 

Březen 24,80 Kč 25,04 Kč 0,97% 1 301 Kč 8947,83 

Duben 24,90 Kč 25,55 Kč 2,61% 1 408 Kč 7360,37 

Květen 25,30 Kč 26,30 Kč 3,95% 1 068 Kč 6826,65 

Červen 26,30 Kč 24,53 Kč -6,73% 1 361 Kč 7994,61 

Červenec 26,60 Kč 26,30 Kč -1,13% 1 243 Kč 7361,87 

Srpen 26,30 Kč 26,38 Kč 0,30% 1 110 Kč 7233,12 

Září 25,80 Kč 25,95 Kč 0,58% 1 029 Kč 6847,50 

Říjen 25,60 Kč 25,73 Kč 0,52% 1 202 Kč 7787,97 

Listopad 26,70 Kč 26,68 Kč -0,09% 1 028 Kč 6421,11 

Prosinec 26,50 Kč 26,60 Kč 0,40% 1 080 Kč 6769,41 

4.3 Náklady na nákup PHM prostřednictvím Staničních karet  

Tento způsob pořízení PHM do SDP byl v roce 2009 aplikován u těch 

územních odborů, kde nebyla moţnost tankovat PHM z vlastních čerpacích stanic. 

Jednalo se o ÚO Jablonec nad Nisou a ÚO Litoměřice. Za platby pomocí 

staničních karet není účtován ţádný servisní poplatek, ba naopak, je udělena 

sleva z totemové ceny. U naší organizace sleva činí 3 %. Zdrojová data a 

metodika výpočtu viz. příloha č. 2. 

4.3.1 Náklady na nákup Naturalu 95 prostřednictvím staničních karet 

Organizace nakoupila prostřednictvím staničních karet Benzina v roce 2009 

celkem 156 389 litrů Naturalu 95 za celkovou cenu 4 133 976 Kč. Dle smlouvy 

byla poskytnuta sleva 3%, coţ by odpovídalo 127 740 Kč.  Na kolik je tato sleva 

reálná v porovnání s průměrnými cenami v Ústeckém kraji jsem se zaměřil 

v následující analýze. 
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Graf 6: Porovnání nákupní ceny Naturalu 95 prostřednictvím staničních karet BENZINA  

V případě nákupů prostřednictvím staničních karet se opravdu projevila 

sleva a nulové servisní poplatky. Výše slevy ovšem zdaleka nedosahovala 
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patrně fakt, ţe ceny v distribuční síti BENZINA a BENZINA plus jsou trvale vyšší 
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4.3.2 Náklady na nákup Nafty prostřednictvím staničních karet 

Motorové nafty v roce 2009 bylo prostřednictvím staničních karet nakoupeno 

celkem 25 347 litrů za 644 070 Kč. Sleva činila 19 322 Kč. 

 

Graf 7: Porovnání nákupní ceny Nafty prostřednictvím staničních karet BENZINA 

Z analýzy roku 2009 vyplynulo, ţe nákup Nafty touto metodou byl 

výhodnější a při srovnání s referenčními hodnotami činila průměrná úspora 0,99 

%. Nejvyšších úspor bylo dosaţeno v měsících únor a březen, kdy výše slevy 

dosahovala 2,84 % respektive 2,44 %. Slevy v těchto měsících se slibně blíţili 

deklarovaným 3 %. Naopak nejdraţší byly nákupy v měsíci říjen, kdy ceny byly 

vyšší o 0,34 % oproti průměrným cenám v tuto dobu v Ústeckém kraji. Příčinou 

vyšší ceny v měsíci říjnu je patrně rychlejší reakce distribuční sítě na nárůst cen 

v tomto období, neboli společnost Benzina prodávala motorovou naftu dříve za 

vyšší ceny oproti konkurenci. 
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Tabulka 5: Porovnání nákupu Nafty prostřednictvím staničních karet 

2009 Ø cena Staniční karty rozdíl množství [l] 

Leden 24,80 Kč 24,66 Kč -0,55% 1886,52 

Únor 24,90 Kč 24,19 Kč -2,84% 2129,29 

Březen 24,80 Kč 24,19 Kč -2,44% 2475,24 

Duben 24,90 Kč 24,71 Kč -0,75% 2424,39 

Květen 25,30 Kč 25,20 Kč -0,41% 2385,64 

Červen 26,30 Kč 26,22 Kč -0,29% 2191,21 

Červenec 26,60 Kč 26,14 Kč -1,72% 1971,41 

Srpen 26,30 Kč 26,26 Kč -0,14% 1931,22 

Září 25,80 Kč 25,56 Kč -0,91% 2003,21 

Říjen 25,60 Kč 25,69 Kč 0,34% 2246,18 

Listopad 26,70 Kč 26,45 Kč -0,95% 1998,72 

Prosinec 26,50 Kč 26,19 Kč -1,18% 1704,46 

4.4 Vlastní čerpací stanice IN NATURA 

Zásobování pohonnými hmotami SDP prostřednictvím vlastních čerpacích 

stanic je u naší organizace nejrozšířenější způsob. Z celkových finančních 

prostředků na nákup PHM je na tento způsob vyčleněno přibliţně 75 % a je snaha 

tento poměr stále zvyšovat.  

Náklady na zásobování tímto způsobem lze rozdělit do dvou skupin. Z větší 

části se na výsledné ceně podílí cena vlastní zaváţky PHM od dodavatele, dále 

jsou to náklady na provoz a uskladnění ve vlastních čerpacích stanicích. Zdrojová 

data a metodika výpočtu viz. příloha č. 3. 

4.4.1 Legislativa provozu čerpací stanice 

Provoz čerpacích stanic je legislativě zakotven v zákoně č. 311/2006 Sb. o 

pohonných hmotách a čerpacích stanicích, kde dle § 2 odst. d „čerpací stanicí 

není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud 

se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu“[12]. Vlastní vnitropodnikové 

čerpací stanice jsou tedy vedeny jako stanice neveřejné a jsou osvobozeny od 

povinností vyplývajících z tohoto zákona. Dále se na čerpací stanice vztahuje 

zákon č. 86/2002 Sb. zákon o ochraně ovzduší, podle kterého je stanice vedena 

jako stacionární střední zdroj znečištění ovzduší. Provozovatel je tedy povinen 

plnit ustanovení §11 tohoto zákona a dle §19 platit poplatky za znečišťování 
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ovzduší. Povinnosti vnikají i na základě zákona č. 355/2002 Sb. emisní limity pro 

provozování stacionárních zdrojů emitující těkavé látky, kde dle §18 odst. 1 je 

dána povinnost měřit účinnost zpětného odvodu par. 

4.4.2 Investice do výstavby čerpací stanice 

Výstavba poslední z vlastních čerpacích stanic proběhla jiţ v roce 2003 a o 

další výstavbě se zatím neuvaţuje. Předpokládám, ţe náklady na výstavbu 

čerpací stanice před sedmi lety se oproti nákladům v dnešní době nebudou mnoho 

lišit (vzhledem k probíhající ekonomické krizi, která se dotkla také oblasti 

stavebnictví).  

Výstavby byly provedeny „na klíč“, jedním dodavatelem, a náklady lze rozdělit 

do dvou částí. Stavební část, obsahuje přípravu území pro úloţiště PHM, 

kanalizaci, zastřešení stanice a úpravy komunikací. Náklady do stavební části 

činily v průměru 725 000 Kč. Druhou částí je dodávka technologie na skladování a 

výdej PHM a nutnou elektroinstalaci. Náklady na tuto část činily v průměru 

1 470 000 Kč. Celkové průměrné náklady na vybudování jedné čerpací stanice 

jsou tedy 2 195 000 Kč včetně DPH. 

4.4.3 Cyklus závozu vlastní čerpací stanice 

Perioda závozu je závislá na několika faktorech:  

 zůstatek pohonné hmoty v úloţišti 

 velikost úloţiště 

 moţnost předvídat odběr PHM v krátkodobém období   

Zůstatek PHM v úloţišti lze zjišťovat dvojím způsobem, a to fyzicky s vyuţitím 

měřících tyčí a u nových stanic elektronickým systémem nebo účetně na základě 

součtu dílčích odběrů. Naše organizace vyuţívá především účetní metodu. 

Velikost úloţiště značným způsobem ovlivňuje cyklus závozu. Vlastní čerpací 

stanice disponují kapacitou od 10 m3 u ČS ÚO Most, která byla v roce 2009 

zavezena celkem čtrnáctkrát, po 50 m3 u ČS KŘP Ústí nad Labem, kde byla 

zaváţka osmkrát. 
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Plánování odběru zaváţek je nutno koordinovat i s ohledem na připravované 

sluţební akce, u kterých je předpoklad zvýšeného provozu SDP. V posledním roce 

jich bylo několik. Za zmínku stojí MS v klasickém lyţování Liberec 2009, 

zabezpečení státních návštěv amerického prezidenta či papeţe. V těchto 

případech je třeba se předzásobit. Dále je předpokládán zvýšený odběr 

v posledních dnech měsíce, kdy uţivatel SDP musí provést „měsíční uzávěrku 

knihy jízd „ vozidla, a má za povinnost poslední den v měsíci dotankovat u vozidla 

plnou nádrţ.   

Minimální zůstatek v úloţišti je podle současné strategie stanoven na hranici 

5000 litrů nebo 10 dní průměrné spotřeby. Kaţdá čerpací stanice má svého 

pověřeného dopravního referenta, který kontroluje spotřebu. V případě poklesu 

pod tuto hranici referent informuje nákupčího a ten ve spolupráci s dodavatelem 

zajistí závoz. Dle současného smluvního vztahu je dodávka PHM realizována do 

48 hodin od objednání. 

4.4.4 Zásobování v době nouzového stavu 

„Nouzový stav“ je stav, který vyhlašuje v České republice vláda nebo předseda 

vlády na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky. Vyhlašuje se jako bezpečnostní opatření pro závaţné ţivelní nebo 

průmyslové katastrofy. V minulosti byl jiţ několikrát vyhlášen.  

V době, kdy je vyhlášen nouzový stav, přebírá úlohu dodavatele pohonných 

hmot pro integrovaný záchranný systém Správa Státních hmotných rezerv. V tuto 

dobu dodává PHM do vlastních čerpacích stanic zdarma.  

4.4.5 Provozní náklady vlastní čerpací stanice 

Pro získání reprezentativního vzorku ke zjištění provozních nákladů čerpací 

stanice jsem pouţil údaje za rok 2009 jedné z vlastních čerpacích stanic. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon
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Tabulka 6: Provozní náklady vlastních čerpacích stanic 

provozní 
náklady 

autorizované 
měření 

revize 
technologie 

revize 
elektroinst

alace 

revize 
netěsnosti 

revize 
hromosvodů 

čištění 
nádob 

perioda 60 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 
72 

měsíců 

cena  10115 7150 8000 6850 2000 12100 

cena/měsíc 169 596 333 571 83 168 

Jelikoţ se jedná o čerpací stanice vybavené bezobsluţným řídicím systémem, 

neuvaţuji náklady na mzdy zaměstnanců obsluhy.  

Celkové náklady na zásobování tedy budou součtem cen závozů PHM a 

provozních nákladů. 

4.4.6 Náklady na nákup Naturalu 95 do vlastních čerpacích stanic 

V roce 2009 bylo do vlastních čerpacích stanic nakoupeno celkem 1 085 210 

litrů Naturalu 95 za celkem 26 440 585 Kč. Náklady organizace na uskladnění a 

výdej Naturalu 95 do SDP činily 159 737 Kč. 

 

Graf 8: Porovnání nákupní ceny Naturalu 95 do vlastních čerpacích 

Z analýzy nákupů do vlastních čerpacích stanic za rok 2009 vyplynulo 

několik zajímavých poznatků. V prvé řadě musím konstatovat, ţe tento způsob 
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přinesl organizace značné úspory. V případě nákupu Naturalu 95 činila průměrná 

úspora 7,79 % oproti průměrným cenám v Ústeckém kraji.  

Tuto hodnotu negativně ovlivnily nákupy v počátku roku. Došlo ke skokové 

změně průměrné ceny na trhu a vzhledem k jistému dopravnímu zpoţdění v 

procesu nákupu prostřednictvím minitendru proběhla tato změna ze strany 

dodavatelů později. Organizace tedy v lednovém měsíci nakoupila PHM za cenu 

vyšší, neţ byla aktuální průměrná cena na trhu, a při připočtení nákladů na provoz 

dosáhla ztráta výše 1,28 %. Finančně lze tuto ztrátu vyjádřit na částku 30 016 Kč. 

Ta však byla kompenzována v dalších měsících, kdy průměrná úspora činila 8 – 

12 %.  

Tabulka 7: Porovnání nákupu Naturalu 95 do vlastních úložišť 

2009 Ø cena cena zavážky IN NATURA rozdíl množství [l] 

Leden 23,20 Kč 23,36 Kč 23,50 Kč 1,28% 100815,23 

Únor 24,70 Kč 23,30 Kč 23,46 Kč -5,02% 84788,34 

Březen 25,20 Kč 22,95 Kč 23,06 Kč -8,50% 121925,77 

Duben 25,40 Kč 23,01 Kč 23,16 Kč -8,83% 89784,30 

Květen 26,50 Kč 23,51 Kč 23,67 Kč -10,67% 80997,45 

Červen 28,00 Kč 24,98 Kč 25,12 Kč -10,27% 90827,76 

Červenec 28,60 Kč 25,06 Kč 25,23 Kč -11,78% 80608,33 

Srpen 28,30 Kč 25,48 Kč 25,65 Kč -9,35% 74926,74 

Září 27,70 Kč 25,29 Kč 25,44 Kč -8,15% 83503,39 

Říjen 26,90 Kč 25,18 Kč 25,32 Kč -5,87% 91884,94 

Listopad 28,10 Kč 25,38 Kč 25,53 Kč -9,14% 87906,00 

Prosinec 27,70 Kč 25,58 Kč 25,72 Kč -7,15% 97241,99 

 

4.4.7 Náklady na nákup Nafty do vlastních čerpacích stanic 

Nákup motorové nafty je pro naši organizaci pouze jakýmsi doplňkovým 

nákupem, jelikoţ pouhých 15 % SDP je poháněno vznětovými agregáty. Ne 

všechny vlastní čerpací stanice tedy nabízejí moţnost tankovat motorovou naftu. 

V roce 2009 bylo do tří čerpacích stanic nakoupeno 166 379 litrů nafty za částku 

4 004 622 Kč. Náklady na uskladnění a výdej motorové nafty činily 24 544 Kč. 

S ohledem na mnoţství odebírané nafty, jiţ před zahájením analýzy bylo zřejmé, 

ţe výše úspor na nákup nafty nebude tímto způsobem natolik příznivý. 
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Graf 9: Porovnání nákupní ceny Nafty do vlastních čerpacích stanic 
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je plošší. To bylo způsobeno zvýšeným nákupem v měsících březen – květen, kdy 
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nízkému čerpání do SDP nebylo v letních měsících, kdy byla cena na trhu vyšší, 

nutno tolik nakupovat. Opačný, čili negativní stav by ovšem mohl nastat, pokud by 

organizace nakoupila relativně draze a ceny na trhu by následně začaly prudce 

klesat. Důsledkem tohoto kroku by policie ve svých SDP stále ještě 

spotřebovávala „drahou“ naftu v době, kdy by nákup nafty pomocí jiných způsobů 
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Tabulka 8: Porovnání nákupu Naturalu 95 do vlastních úložišť 

2009 Ø cena cena zavážky IN NATURA rozdíl množství [l] 

Leden 24,80 Kč 24,51 Kč 25,30 Kč 2,01% 12135,57 

Únor 24,90 Kč 24,29 Kč 25,24 Kč 1,37% 8707,13 

Březen 24,80 Kč 23,76 Kč 24,39 Kč -1,64% 18206,13 

Duben 24,90 Kč 23,48 Kč 24,32 Kč -2,31% 14644,69 

Květen 25,30 Kč 24,20 Kč 25,11 Kč -0,75% 16051,93 

Červen 26,30 Kč 24,16 Kč 25,00 Kč -4,95% 14816,54 

Červenec 26,60 Kč 23,90 Kč 24,85 Kč -6,56% 12061,40 

Srpen 26,30 Kč 23,97 Kč 24,98 Kč -5,01% 12176,92 

Září 25,80 Kč 23,72 Kč 24,63 Kč -4,55% 14147,51 

Říjen 25,60 Kč 24,30 Kč 25,12 Kč -1,89% 16123,71 

Listopad 26,70 Kč 24,48 Kč 25,35 Kč -5,07% 14029,74 

Prosinec 26,50 Kč 24,24 Kč 25,05 Kč -5,49% 13277,54 

 

4.5 Výběr vhodného způsobů pořízení PHM 

Porovnáním nákladů na zásobování PHM dle jednotlivých způsobů pořízení do 

SDP je moţné posoudit ekonomickou výhodnost těchto způsobu pořízení. 

4.5.1 Porovnání nákladů na nákup Naturalu 95 

Z porovnání způsobů pořízení Naturalu 95 nakoupeného v roce 2009 

vyplynulo, ţe snaha maximalizovat odběr PHM z vlastních čerpacích stanic je za 

současného stavu volbou správnou. Tímto způsobem je organizace schopna 

dosáhnout nejvyšších úspor a jedná se tedy o ekonomicky nejvýhodnější způsob 

pořízení.   
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Graf 10: Porovnání cen Naturalu 95 dle způsobů pořízení 
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nákup do vlastních úloţišť nejefektivnějším způsobem pořízení PHM. I přes 

poměrně malé mnoţství odběru nafty je tento způsob pořízení stále výhodný a pro 

organizaci přináší největší úspory. 

 

Graf 11: Porovnání cen Nafty dle způsobů pořízení 
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Nákupy do vlastních úloţišť byly v roce 2009 o 6,43 % úspornější neţ 

s vyuţitím karet CCS a o 5,05 % levnější neţ karty Benzina. Z krátkodobého 

hlediska není tento způsob příliš vhodný, jelikoţ reakce na změnu trhu je příliš 

pomalá a hrozí riziko prodraţení provozu SDP. 

4.6 Návrhy a doporučení 

Analýzou nákladů vynaloţených v roce 2009 celkově na pořízení PHM u KŘP 

Ústeckého kraje vyplynulo, ţe nákup do vlastních úloţišť je výhodnější neţ nákupy 

prostřednictvím staničních karet Benzina a tankovacích karet CCS.  

Upřednostňování staničních karet Benzina před kartami CCS má význam 

v lokalitách, kde není moţnost tankování z vlastních úloţišť, jelikoţ nákupy 

prostřednictvím karet Benzina jsou levnější o 1,95 % u Naturalu 95 a 1,27 % u 

motorové nafty.   

Dlouhodobě by se organizace měla pokoušet sníţit mnoţství nákupů 

prostřednictvím karet CSS na úkor čerpání z vlastních stanic. Při sníţení odběrů 

na 15 % by v roce 2009 ušetřila 68 630 Kč, a pokud by se podařilo sníţit odběry 

na 10 %, činila by úspora dokonce 211 613 Kč. Způsobů, jak toho dosáhnout není 

příliš. Stávající stav je vcelku jiţ optimalizován, a snaha sníţit nákupy 

prostřednictvím karet CCS je dlouhodobější. Řešením by byla moţnost vyuţívat 

při sluţebních cestách mimo hranice ředitelství vlastní čerpací stanice jiných 

krajských ředitelství. To ovšem vyţaduje celorepublikovou koordinaci, kdy 

podmínky pro tuto variantu jiţ zčásti jsou. V praxi by to znamenalo nutnost 

akceptace vydávaných karet skrze jiţ vybudovanou vlastní strukturovanou síť a 

měsíční přeúčtování vydaných finančních prostředků mezi jednotlivými OSS.   

Dalším návrhem je zapojení do projektu „Krizové karty“.  

4.6.1 Projekt krizové karty 

Koncem roku 2009 obdrţelo Policejní prezidium nabídku Správy státních 

hmotných rezerv na nákup PHM prostřednictvím karty „KRIZE“. SSHR nabízí pro 

státní organizace ve svém projektu primárně zabezpečení výdeje PHM v krizových 

situacích zdarma. Distribuce PHM probíhá s vyuţitím distribuční sítě společnosti 
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ČEPRO, a.s., která je vlastníkem čerpacích stanic EuroOil. Při splnění podmínky 

vzájemné akceptace karet se uvaţuje o vstupu společností BENZINA a OMV do 

tohoto projektu. 

Sekundární je pak moţnost vyuţití karet KRIZE mimo krizové stavy pro 

optimalizaci nákladů na PHM u státních organizací. Organizace by v distribučních 

sítích zapojených do projektu nakupovali PHM za shodné ceny, které by byly 

platné po celý kalendářní měsíc. V současné době by se jednalo o moţnost 

vyuţívat více jak 750 čerpacích stanic po celé ČR. Fakturace by probíhaly jednou 

měsíčně dle sjednané ceny pro fakturaci. Ta se stanovuje dle následujícího 

vzorce: 

DPHSDPDRKTIPPTCp  1000/*)*)((  

Jedná se o podobný vzorec, dle kterého se stanovuje nabídková cena. 

Kotace jsou ovšem počítány ze všech dní v měsíci a IP je zde inline prémie 

společnosti Čepro, a.s. 

Předpokládám, ţe nákup s vyuţitím Krizové karty SSHM bude výhodnější i 

ve srovnání s cenou vlastních úloţišť, neboť IP společnosti Čepro, a.s., bude ve 

srovnání se současnými dodavateli patrně niţší. Dále není účtována dopravní 

marţe a z ekonomického hlediska zde nevidím další vedlejší náklady.  To nakolik 

je tento způsob pořízení výhodnější se ukáţe aţ v průběhu roku 2010, kdy budou 

k dispozici první výsledky pro porovnání z Krajského ředitelství Policie 

Středočeského kraje, kde probíhá pilotní provoz. 

Co však nepředpokládám je stoprocentní přechod na tento systém. 

Organizace, jako je KŘ Policie si nemůţe dovolit být v této komoditě plně závislá 

na cizím dodavateli, a to i pokud je zde účast jiné organizační sloţky státu. 

Ideálem by patrně byla varianta centrálního dodavatele PHM do vlastních úloţišť 

za cenu PHM u krizové karty s drobnou dopravní marţí. Předpokládám vyuţití 

třetinové aţ poloviční kapacity vlastních úloţišť a převod finančních prostředků do 

nákupů prostřednictvím krizové karty. Tato změna by si patrně vyţádala úpravu 

zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle kterého jsme v době míru 

nuceni dodrţovat pravidla hospodářské soutěţe.    
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5. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou zásobování pohonnými 

hmotami v Krajském ředitelství policie ČR Ústeckého kraje.  

Práce je členěna do tří hlavních kapitol. V první se věnuji současným 

moţnostem pořizování PHM do vozidel, jednotlivé způsoby jsem charakterizoval 

dle jejich výhod, nevýhod a moţností pro uţivatele. Druhou část jsem věnoval 

faktorům ovlivňujícím volbu způsobu zásobování, kde jako hlavní faktor působí 

dostupnost vlastních čerpacích stanic. Třetí částí práce jsou výsledky zpracování 

vlastních analýz. Pracoval jsem s daty roku 2009 a analyzoval náklady na pořízení 

pohonných hmot dle jednotlivých způsobů pořízení do sluţebních dopravních 

prostředků s cílem ověřit, který způsob je pro organizaci ekonomicky výhodnější. 

K porovnání jsem vyuţil referenční vzorek společnosti CCS, která dlouhodobě 

monitoruje ceny pohonných hmot na území ČR. Veškeré analýzy jsem pro 

přehlednost rozdělil na dvě komodity – Natural 95 a motorová nafta. 

 Větší část práce jsem věnoval problematice vlastních čerpacích stanic „In 

Natura“, kde kromě teoretické části obsahující legislativu s povinnostmi 

provozovatele bylo zapotřebí zapracovat do analýz i provozní náklady vlastních 

čerpacích stanic.  

Došel jsem k závěru, ţe organizace nakupuje pohonné hmoty do svých 

sluţebních dopravních prostředků vcelku hospodárně, kdyţ se snaţí maximální 

měrou vyuţívat vlastní čerpací stanice IN NATURA. V celorepublikovém měřítku je 

naše Krajské ředitelství na předních příčkách v nákupu do vlastních čerpacích 

stanic. Jediným limitujícím faktorem stávajícího stavu je uzavřenost systému a 

nemoţnost vyuţívání čerpacích stanic ostatních Krajských ředitelství Policie ČR. 

Optimalizace by měla v prvé řadě vést cestou vzájemné akceptace vlastních 

tankovacích karet s rozšířením čerpání PHM na tyto čerpací stanice Policie ČR. 

Z dlouhodobého hlediska navrhuji pokusit se alespoň z části vyuţít projekt krizové 

karty.  

Do této doby doporučuji preferování staničních karet Benzina na úkor karet 

CCS.   
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Příloha 1: Analýza nákupů prostřednictvím karet CCS 

     
 

  

 

BENZIN 
 

  NAFTA 
 

  CELKEM 

  
 Poplatky  Natural 95 NM 

 

litr Kč litr/Kč litr Kč litr/Kč litr Kč  2009 

leden 20 059 474 561 23,66 7 550 189 225 25,06 27 609 663 786  Leden 2 847 Kč 1 103 Kč 
Únor 17 793 442 664 24,88 6 874 172 090 25,03 24 667 614 754  Únor 2 656 Kč 1 002 Kč 

Březen 18 965 479 177 25,27 8 948 222 699 24,89 27 913 701 876  Březen 2 875 Kč 1 301 Kč 

Celkem 1Q 56 817 1 396 402 24,58 23 372 584 014 24,99 80 189 1 980 416  Duben 2 768 Kč 1 408 Kč 
Duben 17 830 461 376 25,88 7 360 187 127 25,42 25 190 648 503  Květen 2 091 Kč 1 068 Kč 
Květen 13 076 348 529 26,65 6 827 178 481 26,14 19 903 527 010  Červen 2 623 Kč 1 361 Kč 
Červen 16 057 437 315 27,24 7 995 194 740 24,36 24 052 632 055  Červenec 2 432 Kč 1 243 Kč 

Celkem 2Q 46 963 1 247 220 26,56 22 182 560 348 25,26 69 145 1 807 568  Srpen 2 246 Kč 1 110 Kč 
Červenec 14 206 405 252 28,53 7 362 192 128 26,10 21 568 597 380  Září 2 780 Kč 1 029 Kč 

Srpen 12 989 374 373 28,82 7 233 189 568 26,21 20 222 563 941  Říjen 2 585 Kč 1 202 Kč 
Září 16 511 463 280 28,06 6 848 176 896 25,83 23 359 640 176  Listopad 2 790 Kč 1 028 Kč 

Celkem 3Q 43 706 1 242 905 28,44 21 443 558 592 26,05 65 149 1 801 497  Prosinec 2 845 Kč 1 080 Kč 
Říjen 15 618 430 812 27,58 7 788 200 416 25,73 23 406 631 228  Celkem 31 538 Kč 11 663 Kč 

Listopad 16 252 465 057 28,62 6 421 171 293 26,68 22 673 636 350     
Prosinec 16 684 474 226 28,42 6 769 180 098 26,61 23 453 654 324 

 

Celkem 4Q 48 554 1 370 095 28,22 20 978 551 807 26,30 69 532 1 921 902 

CELKEM 196 040 5 256 622   87 975 2 254 761   284 015 7 511 383 
 

 

Průměrná měsíční cena:  ∅=
(nákupní cena komodity + poplatek)

odebrané mnoţství 
 

 

 

 



Bc. Vlastimil Paroulek: Problematika zásobování PHM v KŘ Policie Ústí nad Labem 

2010                                                                                                                                                                                                                                                                39 
 

Příloha 2: Analýza nákupů prostřednictvím staničních karet BENZINA 

 

 

BENZIN 
  

  NAFTA 
  

  CELKEM 

  

 

litr Kč litr/Kč litr Kč litr/Kč litr Kč 
leden 15120 350181 23,16 1887 46528 24,66 17006 396709 

Únor 15162 368943 24,33 2129 51514 24,19 17291 420457 

Březen 15520 384256 24,76 2475 59888 24,19 17995 444144 

Celkem 1Q 45801 1103380 24,09 6491 157930 24,33 52292 1261310 

Duben 11610 294336 25,35 2424 59913 24,71 14034 354249 

Květen 10741 284353 26,47 2386 60112 25,20 13126 344465 

Červen 12615 351407 27,86 2191 57464 26,22 14806 408871 

Celkem 2Q 34965 930096 26,60 7001 177489 25,35 41966 1107585 

Červenec 13145 371255 28,24 1971 51536 26,14 15117 422791 

Srpen 11097 314933 28,38 1931 50718 26,26 13028 365652 

Září 12997 354623 27,29 2003 51211 25,56 15000 405834 

Celkem 3Q 37239 1040812 27,95 5906 153465 25,99 43145 1194276 

Říjen 12311 334100 27,14 2246 57695 25,69 14558 391795 

Listopad 12562 350592 27,91 1999 52856 26,45 14561 403449 

Prosinec 13510 374995 27,76 1704 44636 26,19 15215 419631 

Celkem 4Q 38384 1059688 27,61 5949 155187 26,08 44333 1214875 

CELKEM 156389 4133976   25347 644070   181736 4778046 

 

Průměrná měsíční cena:  ∅=
nákupní cena komodity

odebrané mnoţství
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Příloha 3: Analýza nákupů do vlastních čerpacích stanic IN NATURA 

 

BENZIN   NAFTA   CELKEM 

  litr Kč litr/Kč litr Kč litr/Kč litr Kč   Nákladový koeficient 

leden 100 815 2 355 222 23,36 12 136 297503 24,51 112 951 2652725   Natural 

95 

NM 

Únor 84 788 1 975 263 23,30 8 707 211535 24,29 93 495 2186798  leden 0,8926 

 

0,1074 0,8926 
Březen 121 926 2 797 973 22,95 18 206 432624 23,76 140 132 3230597  únor 0,9069 0,0931 

Celkem 1Q 307 529 7 128 458 23,18 39 049 941662 24,11 346 578 8070120  březen 0,8701 0,1299 

Duben 89 784 2 065 891 23,01 14 645 343799 23,48 104 429 2409690  duben 0,8598 0,1402 

Květen 80 997 1 904 515 23,51 16 052 388438 24,20 97 049 2292953  květen 0,8346 0,1654 

Červen 90 828 2 268 716 24,98 14 817 357962 24,16 105 644 2626678  červen 0,8598 0,1402 

Celkem 2Q 261 610 6 239 122 23,85 45 513 1090199 23,95 307 123 7329321  červenec 0,8698 0,1302 

Červenec 80 608 2 020 430 25,06 12 061 288261 23,90 92 670 2308691  srpen 0,8602 0,1398 

Srpen 74 927 1 908 931 25,48 12 177 291820 23,97 87 104 2200751  září 0,8551 0,1449 

Září 83 503 2 111 403 25,29 14 148 335574 23,72 97 651 2446977  říjen 0,8507 0,1493 

Celkem 3Q 239 038 6 040 764 25,27 38 386 915655 23,85 277 424 6956419  listopad 0,8624 0,1376 

Říjen 91 885 2 313 432 25,18 16 124 391771 24,30 108 009 2705202  prosinec 0,8799 0,1201 

Listopad 87 906 2 231 181 25,38 14 030 343430 24,48 101 936 2574610    
Prosinec 97 242 2 487 628 25,58 13 278 321906 24,24 110 520 2809534    

Celkem 4Q 277 033 7 032 240 25,38 43 431 1057107 24,34 320 464 8089347 

CELKEM 1 085 210 26 440 585 24,36 166 379 4004622 24,07 1 251 589 30445207 

 

provozní 
náklady 

autorizované měření revize technologie revize 
elektroinstalace 

revize netěsnosti revize 
hromosvodů 

čištění nádob 

perioda 60 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 72 měsíců 

cena  10115 7150 8000 6850 2000 12100 

cena/měsíc 169 596 333 571 83 168 
 

Průměrná měsíční cena:  ∅=
nákupní cena komodity+ ((8*nákladový koeficient)* 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 𝑚ě𝑠íč𝑛í𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 ) 

odebrané mnoţství 
 

nákladový koeficient – udává poměr nákladů ve vztahu k odebíranému mnoţství komodity; 8* - počet čerpacích stanic 


