
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ČAPPO

Rostoucí ekonomika ČR se pozitivně promítla do obchodu
s pohonnými hmotami v ČR. Členské firmy ČAPPO,

provozující čerpací stanice v ČR realizovaly v předstihu
požadavky EU na grafické odlišení paliv 

(Praha, 12. září 2018) – Prosperující česká ekonomika podporuje růst poptávky po
klasických motorových palivech. Od roku 2014 trh s pohonnými hmotami vykazuje
setrvalý a stabilní růst. Podle údajů ČSÚ v roce 2017 prodeje nafty vzrostly o 3,4 %
oproti předchozímu roku, dodávky benzínu poklesly o 0,4 %, přičemž podíl nafty činil již
téměř 73,1 %. Přitom prodeje na čerpacích stanicích členských firem ČAPPO však rostly
rychleji, prodej nafty o +7,0 % a prodej benzínu +5,7 %. Tento pozitivní vývoj pokračuje
i v letošním roce. K růstu prodejů přispívá jak dobrá kondice ekonomiky, tak i příznivá
úroveň cen na čerpacích stanicích, a to i ve srovnání s okolními zeměmi. Příznivý vývoj
trhu se kladně promítl i do hospodaření státního rozpočtu ČR, kdy výnos spotřební daně
z minerálních olejů vzrostl oproti předchozímu roku o 3,8 %, kdy spotřební daně
z minerálních olejů a DPH z ní činily v roce 2017 téměř 111 mld. Kč, což je 8,9 % příjmů
státu. Spotřeba energie v dopravě (včetně kolejové, ale bez letecké dopravy) byla v roce
2017 z 95,8 % kryta naftou a benzinem, 1,5 % přispělo LPG, 0,7 % CNG a 1,9 %
elektřinou, přitom v silniční dopravě podíl elektřiny činí 0,001 %. 

Počet čerpacích stanic a vozový park v ČR

Počet čerpacích stanic je dlouhodobě stabilní a v porovnání s okolními zeměmi vysoký.
K 14. 8. 2018 bylo celkem v ČR 7 039 ČS, z toho 3 974 veřejných. Víceproduktových
veřejných čerpacích stanic bylo 2 830, zhruba 45 % z nich provozují členské formy
ČAPPO.

V porovnání s rokem 2016 přibylo 273 tis. vozidel, z toho 224 tis. osobních. Ve všech
kategoriích pokračuje stárnutí vozového parku, kdy průměrné staří osobních vozů bylo
14,6 roku. U nově registrovaných vozidel dominují osobní auta na benzín a naftu, kterých
je přes 97 %, tedy obdobně jako v Německu. V roce 2018 je markantní pokles podílu
naftových nově registrovaných osobních vozů. 

Značení pohonných hmot

EU zavedla normou EN 16942 jednotné značení pohonných hmot jak na stojanech
čerpacích stanic, tak na víčkách palivových nádrží všech motorových vozidel. Cílem
nového značení je jednotná informace v celé EU o kompatibilitě paliva a vozidla
s ohledem na národní rozdíly ve značení paliv.

Jednotné grafické značení pro paliva benzínového typu je kolečko, v jehož středu je za
písmenem E číslovka, která udává maximální obsah biosložky v palivu, tedy v ČR běžně
E5 (v některých státech EU dnes i E10), lze se setkat i s vysoce koncentrovaným
biopalivem benzínového typu E85. 



Pro naftová paliva je základem značení čtverec, v jehož středu je za písmenem B opět
číslovka udávající maximální obsah bioložky, tedy běžně B7, pro vysoce koncentrovaná
paliva pak B30 a B100. Pro syntetická paliva typu nafty jsou ve čtverci písmena XTL. Pro
alternativní fosilní (resp. plynná) paliva byl zvolen kosočtverec a písmena H2, LPG, CNG
a LNG. Detaily lze nalézt i na webových stránkách ČAPPO www.cappo.cz.

Na čerpacích stanicích v EU toto značení musí být zavedeno nejpozději do 30. září 2018,
všechny členské firmy ČAPPO jej ale zavedly v předstihu již do konce srpna s cílem
nabídnout zákazníkovi možnost co nejrychlejší orientace v rostoucím počtu paliv na trhu.
Norma se týká pouze značení, nikterak se tedy nemění kvalitativní normy pro pohonné
hmoty, tedy ČSN EN 229 pro benzín, ČSN EN 590 pro naftu a další palivářské normy
včetně normami požadovaného štítku s dalšími údaji a je samozřejmé, že i obchodní
názvy paliv zůstávají beze změny.

Kontakt pro media:

Václav Loula, odborný tiskový mluvčí ČAPPO
email: loula@cappo.cz, mob. 736 506 460

Jan Mikulec, výkonný ředitel ČAPPO
email: mikulec@cappo.cz, mob. 736 506 303

O asociaci ČAPPO

Členské firmy České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) provozují na
tuzemském trhu asi 45 % veřejných víceproduktových čerpacích stanic pohonných hmot
(PHM), přičemž jejich podíl na trhu v ČR činí cca 60 % prodaných pohonných hmot. Na
čerpacích stanicích poskytují motoristům služby na evropské úrovni a při výstavbě a
provozování stanic plní bez výhrad ekologické a bezpečnostní standardy. Kvalita
prodávaných pohonných hmot je samozřejmostí, navíc v České republice je jí věnována
pozornost výrazně vyšší, než odpovídá standardům v EU. Na čerpacích stanicích firmy
poskytují i restaurační a další služby a prodej tzv. suchého zboží, který dnes tvoří více
než třetinu objemu poskytovaných služeb.

Členské firmy ČAPPO:

AGROFERT a.s., ČEPRO a.s., MERO ČR a.s., MOL Česká republika, s.r.o., OMV Česká
republika, s.r.o., Shell Czech Republic a.s., TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., UNICODE
SYSTEMS, s.r.o., UNIPETROL RPA, s.r.o., W.A.G. payment solutions, a.s.

Představenstvo ČAPPO od prosince 2016:

předseda ČEPRO (Jan Duspěva), místopředseda Shell (Igor Kuruc), členové AGROFERT
(Martin Kubů), MOL (Richard Austen) a UNIPETROL RPA (Tomáš Herink).

Další informace:  www.cappo.cz


