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Benzín p ři zlevn ění na burze klesá u benzínek pomaleji, 60 % ceny si  bere stát 
 
Praha/Děčín, 4. února 2015 – P řestože se za poslední m ěsíc na českých pumpách 
snížila cena benzínu Natural 95 o více než deset pr ocent, je to stále výrazn ě méně, než 
pokles cen na burze. Podle spole čnosti ARMEX Oil, jednoho z nejv ětších domácích 
distributor ů pohonných hmot ale nemohou ceny benzínu a nafty na  stojanech 
čerpacích stanic klesat tak rychle a tak hluboko jak o ceny na burzách. V ětšinu 
konečné ceny si totiž bere stát. P ři ceně 30 korun za litr Naturalu to je až 18 korun.     
 
„Je třeba si uvědomit, že z celkové ceny benzínu a nafty tvoří samotná surovina jen menší 
část, zhruba 40 procent. Zbylých 60 procent tvoří daně, které distributoři odvádějí státu. 
Proto nemohou ceny na čerpacích stanicích klesnout tak hluboko, jako ceny na burzách,“ 
upozorňuje Hynek Sagan, generální ředitel společnosti ARMEX Oil.  
 
Přirozené také je, že se vždy zpozdí pokles cen na čerpacích stanicích oproti poklesu cen na 
burze. „Benzín a nafta se na burze vždy nakupuje za určitý průměr kotovaných cen v určitém 
období. To má za následek zhruba týdenní zpoždění změn ceny na čerpacích stanicích 
oproti burze. Dalším faktorem je vývoj kurzu koruny, který v současné době ceny naopak 
tlačí vzhůru,“ uvedl Hynek Sagan.  
 
Obecně ale panuje v České republice velmi silné konkurenční prostředí u čerpacích stanic. 
„To hraje při vývoji cen také velkou roli. Většina čerpacích stanic vyprodá své starší zásoby 
zhruba do týdne, pak již nakupuje za nové, nižší či vyšší ceny. Následně se to odrazí na 
stojanech čerpacích stanic, jejichž síť patří u nás k nejhustším v Evropě,“ řekl generální 
ředitel ARMEX Oil, která ročně prodá kolem 380 milionů litrů pohonných hmot.  
 
„Vývoj cen pohonných hmot na čerpacích stanicích je tak celkově pomalejší a mírnější než 
vývoj cen na burzách, přestože se z psychologického hlediska může zdát, že se zdražuje 
rychle, ale zlevňuje pomalu. Dobrým příkladem může být právě aktuální vývoj, kdy ceny na 
burzách stoupají, koruna vůči dolaru oslabuje, ale ceny na čerpacích stanicích jdou přes to 
dolů.,“ doplnil Hynek Sagan.  
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O firm ě ARMEX Oil:  
Společnost ARMEX Oil, s.r.o. působí na trhu s pohonnými hmotami od roku 1999. Je největším 
privátním obchodníkem s ropnými produkty v Česku, který nemá podíl v některé z rafinérií. Obrat 
firmy se pohybuje nad 10 mld. Kč ročně, což firmu řadí v žebříčku CZECH TOP 100 největších 
domácích firem na 62. pozici. Společnost na velkoobchodním trhu dodává ropné produkty zhruba 
1000 smluvních zákazníků. Celkový objem dodaných pohonných hmot se pohybuje ve stovkách 
milionů litrů. Od roku 2003 ARMEX Oil buduje také síť vlastních čerpacích stanic, kterých je 
v současné době 13, umístěných především na strategických místech poblíž hraničních přechodů. 
Společnost také provozuje čtyři sklady pohonných hmot. 
ARMEX Oil je držitelem certifikátu jakosti ISCC. Veškeré procesy ve firmě vycházejí z přesných 
postupových diagramů vypracovaných na základě přísných mezinárodních standardů.  
ARMEX Oil je součástí skupiny ARMEX, do které, mimo jiné, patří také přední alternativní 
dodavatel energií, společnost ARMEX ENERGY. 
 
ARMEX Oil přijímá i díl společenské odpovědnosti a podporuje veřejně prospěšné, sportovní, 
sociální a kulturní projekty. Jde například o podporu Městského divadla v Děčíně, boxerského 
klubu BC Armex Děčín, hokejového klubu HC Grizzly Děčín, automobilového závodního týmu MM 
GT-Racing či občanského sdružení podporujícího tvorbu handicapovaných umělců P + P, o.s. 
Postižení postiženým. 
 


