MOL Česká
republika

Kdo jsme
MOL ČESKÁ REPUBLIKA
Jsme součástí Skupiny MOL, mezinárodní ropné a plynárenské společnosti se sídlem v hlavním
městě Maďarska – Budapešti. V českém petrolejářském průmyslu patříme mezi vedoucí
společnosti, provozujeme více než 300 vlastních čerpacích stanic a ve velkoobchodě patříme mezi
TOP 3 největší dodavatele motorových paliv.
Naším klíčovým pilířem jsou zaměstnanci s bohatými odbornými zkušenostmi, které neustále
rozvíjejí v rámci kvalitního systému vzdělávání a které jsou našim zákazníkům a partnerům neustále
k dispozici. Zároveň klademe i velký důraz na získávání nových talentů.
Mezi naše mise patří hlavně loajalita a spokojenost našich zákazníků. Zaměřujeme se na
naplňování jejich energetických potřeb a jsme zodpovědným partnerem. Společenská odpovědnost
je neoddělitelnou součástí našeho podnikání.
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Založení společnosti Slovnaft Bohemia (Brno)
Provoz 23 čerpacích stanic pod značkou Slovnaft
Změna názvu společnosti na Slovnaft Česká republika (Praha)
Začlenění do Skupiny MOL
Akvizice společnosti PAP OIL
Akvizice společnosti Lukoil Czech Republic
Dosažení 20% podílu na velkoobchodním trhu
Akvizice společnosti ENI Česká republika
Fúze převzatých společností a vznik společnosti MOL Česká republika, s.r.o.

Skupina MOL

OBCHODNÍ AKTIVITY

Skupina MOL je přední mezinárodní ropná a plynárenská společnost s více než 100letou tradicí.
Působí ve více než 30 zemích světa a zaměstnává přes 25 000 lidí. Provozuje čtyři rafinerie
a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku.
Akcie Skupiny
MOL & PLYNÁRENSKÁ SPOLEČNOST
INTEGROVANÁ
ROPNÁ
se obchodují na burze v Budapešti, Varšavě a v Lucembursku.
PRŮZKUM

UPSTREAM
Divize průzkumu a těžby zahrnuje naleziště ropy a zemního
plynu ve 13 zemích světa a těžební aktivity v 8 zemích světa.
Skupina strategicky působí ve všech klíčových regionech
s nalezišti ropy a plynu (Střední východ, Afrika, Severní moře,
Pákistán a Společenství nezávislých států).

DOWNSTREAM
Divize Downstream řídí 4 rafinerie a 2 petrochemické závody
a zastřešuje různé obchodní aktivity, které jsou součástí
integrovaného řetězce. Provozuje také více než 1 900 čerpa
cích stanic v 11 zemích střední a východní Evropy.
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Aktivity MOL
v České republice

Velkoobchod

POHONNÉ HMOTY

Patříme mezi TOP 3 společnosti v prodeji a distribuci motorových paliv a maziv. Jsme největším dovozcem pohonných hmot do
České republiky. Naše motorová paliva pocházejí převážně z rafinerie Skupiny MOL v Bratislavě, která patří mezi nejmodernější
a nejvyspělejší v regionu. Jsou tak zárukou vysoké kvality za konkurenční ceny.
Zaměřujeme se na následující produktové řady:
POHONNÉ HMOTY
• Automobilové benzíny
• Motorové nafty
• Letecký petrolej
MAZIVA
• Automobilová maziva
• Průmyslové oleje
• Kovoobráběcí kapaliny
• Autochemikálie
V budoucnosti chceme rozvinout
produktové portfolio o další
rafinérské produkty.

PALIVOVÉ KARTY
•	MOL GOLD EUROPE
mezinárodní karta
•	MOL GOLD CZECH REPUBLIC
tuzemská karta
•	MOL GOLD PREPAID
tuzemská předplacená karta
•	BRONZE
co-brandovaná karta

V rámci velkoobchodního prodeje máme zavedený
a certifikovaný systém řízení kvality:
•	ISO 9001:2008 nákup, prodej a distribuci ropných
produktů, maziv a autochemikálií a poskytování
souvisejících služeb
•	Certifikát TÜV o kritériích udržitelnosti, shoda
procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv
č. CZ-01-06.202.460.

MOL Česká republika má dlouhodobě významné postavení v prodeji pohonných hmot na českém
trhu, kde dosahuje tržního podílu více než 20 %. Zásobování našich zákazníků probíhá přímo
z vlastní rafinérie SLOVNAFT Bratislava, která je jednou z nejmodernějších v Evropě, případně
prostřednictvím terminálů společnosti ČEPRO. Rafinérie SLOVNAFT je pak přímo napojená na
produktovod ČEPRO, což nám umožňuje být směrem k našim zákazníkům vysoce flexibilní v rámci
logistiky a zásobování.
V současné době dodáváme pohonné hmoty zákazníkům ze všech segmentů českého trhu
a zásobujeme také vlastní síť více než 300 čerpacích stanic. Kromě toho distribuujeme paliva i do
stále se rozrůstající sítě partnerských čerpacích stanic.
KVALITA POHONNÝCH HMOT
Naše pohonné hmoty nadlimitně splňují veškerá kritéria předepsaná tuzemskou i mezinárodní
legislativou. Moderní technologie a přísady použité při výrobě motorových paliv zlepšují výkon
a prodlužují životnost motoru.
Společnost je registrovaným distributorem PHM s číslem licence CZ1100110Q001.
PRO VELKOOBCHODNÍ PRODEJ NABÍZÍME:
• Bezolovnatý automobilový benzín
• Motorovou naftu
• Aditivované produkty
• Letecký petrolej JET-A1

OLEJE A MAZIVA

LOGISTIKA A DISTRIBUCE

Divize Maziv MOL je jedním z klíčových hráčů v produkci
maziv ve střední a východní Evropě. Přímá výroba maziv,
široký sortiment služeb a více než 100 leté know-how tvoří
kompletní balíček služeb, které pokrývají celé spektrum
potřeb našich zákazníků. Společnost je registrovaná pro
nakládání se zvláštními minerálními oleji s číslem licence
CZ1500110K001.

POZEMNÍ DOPRAVA
Přepravu pohonných hmot k zákazníkům zajišťujeme nejmodernějšími
autocisternami od vybraných certifikovaných dopravců, a to vždy v souladu
s evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě. Pohonné hmoty dovážíme
jak do podzemních nádrží, tak i do nadzemních nádrží typu Bencalor. Pro naše
zákazníky rovněž zajišťujeme přepravu olejů a maziv.

MAZIVA MOL VE ZKRATCE
•	110 let zkušeností s vývojem a produkcí maziv
•	Obchodní působení ve více než 40 zemích po celém světě
•	Výrobní zařízení a technologické centrum v Almásfüzitő
(Maďarsko) a Záhřebu (Chorvatsko)
•	9 logistických center
•	Celková výrobní kapacita: více než 130 000 tun
•	Přes 900 produktů a více než 300 OEM schválení
•	Výroba a produkce maziv na míru
•	Odborné poradenství, audity a diagnostika
•	LubCheck diagnostika olejů a strojů
•	Služby na míru, technická asistence, podpora
Kompletní sortiment zahrnuje automobilová a průmyslová
maziva, mazací tuky, obráběcí kapaliny a autochemikálie,
AdBlue a další specializované produkty. Portfolio zcela splňuje
nejnovější ACEA a API požadavky a je schváleno předními
výrobci automobilového průmyslu.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Dodávky pohonných hmot, olejů a maziv zajišťujeme také v železničních cisternách,
a to po celostátní železniční síti. Tento druh přepravy je zabezpečen prostřednictvím
certifikovaných spedičních společností veřejnými nebo soukromými dopravci.
PODPORA PRO NAŠE PARTNERY
Našim zákazníkům a odběratelům nabízíme na míru připravený obchodní
a distribuční model, včetně legislativního a daňového poradenství.
Závozy jsou po logistické stránce a z hlediska nákladů na přepravu maximálně
efektivní a spolehlivé. Zaručujeme včasné doplnění tak, aby nedošlo k výpadku
pohonných látek na vašich čerpacích stanicích a provozech. Každá dodávka je
doprovázena kompletní dokumentací, která je vyžadována aktuálně platnou
legislativou.
Pro zajištění maximálního komfortu také poskytujeme nepřetržitou telefonickou
službu k operativnímu poradenství při realizaci dodávek. Naši pracovníci
zákaznického servisu jsou připraveni poskytnout podporu při řešení akutních situací
24 hodin denně.

MOL PALIVOVÉ KARTY

MAPA ČERPACÍCH STANIC

Palivové karty MOL je možné využít na více než 3 600 čerpacích stanicích v České republice a v dalších 10 zemích Evropy (Bosna
a Hercegovina, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko). BRONZE co-brandovaná karta
pak navíc umožňuje tankování nejen na čerpacích stanicích Skupiny MOL, ale i na dalších více než 50 000 stanicích v celé Evropě.
PROČ POUŽÍVAT PALIVOVÉ KARTY MOL:
•	Máte svoje náklady pod kontrolou
•	Využíváte širokou akceptační síť čerpacích stanic
•	Tankujete levněji a bez poplatků
•	Kartu si přizpůsobíte svým požadavkům
•	Na každou kartu si můžete nastavit individuální finanční limity
•	Karta je chráněná PIN a je možné ji v případě problémů
okamžitě zablokovat

Čerpací stanice Skupiny MOL v České republice
(MOL, PAP OIL)

SLUŽBY KE KARTÁM:
•	Platba mýtného
•	Refundace DPH a spotřební daně
•	Přehledné Online kartové centrum
•	Plánovač tras pro osobní i nákladní vozidla
•	Mobilní aplikace Station Finder – vyhledávač čerpacích
stanic
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MOL GOLD EUROPE
•	pro tuzemské a zahraniční
tankování
•	akceptace na více než 3 600
čerpacích stanicích v ČR a dalších
10 zemích Evropy
MOL GOLD
CZECH REPUBLIC
•	pro tuzemské tankování
•	akceptace na více než 300
čerpacích stanicích v ČR
Více informací najdete na www.molgroupcards.com.

MOL GOLD PREPAID
•	předplacená palivová karta pro
tuzemské tankování
•	akceptace na více než 300
čerpacích stanicích v ČR
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BRONZE CO-BRANDOVANÁ
KARTA
•	tankování bez poplatků na
čerpacích stanicích Skupiny MOL
•	čerpání paliva a služeb na téměř
50 000 čerpacích stanicích v celé
Evropě
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Maloobchod
MOL Česká republika je s více než 300 čerpacími stanicemi jedním z největších provozovatelů na českém trhu. Prostřednictvím
značek MOL a PAP OIL nabízíme kvalitní produkty a služby, které neustále zlepšujeme a rozšiřujeme jejich nabídku.
Ke svým zákazníkům si budujeme vztah založený na důvěře a loajálnosti. Na našich čerpacích stanicích provozujeme jedinečný
koncept Fresh Corner s příjemným prostředím a zázemím k odpočinku i občerstvení na cestách. Vše připravujeme z čerstvých
surovin a přímo na místě, včetně pečlivě vybrané prvotřídní kávy. Fresh Corner nabízí také mnoho dalších služeb, které můžou
naši zákazníci využít.
V síti čerpacích stanic MOL nabízíme aditivovaná paliva EVO, která se vyznačují prokazatelným čistícím účinkem. Motor a jeho
jednotlivé součásti se při pravidelném používání paliv EVO nezanášejí a spalování probíhá mnohem efektivněji.

Prémiová paliva EVO Plus s vyšší koncentrací aditiv efektivně čistí palivovou soustavu a motor pak rychleji reaguje na podněty
řidiče. Vysoké oktanové číslo paliva EVO 100 Plus a cetanové číslo paliva EVO D Plus zajistí vyšší výkon, akceleraci a snížení
spotřeby i emisí.

Lidské zdroje
Ve státech střední Evropy patříme mezi nejlepší zaměstnavatele. Orientujeme se na odborný
růst zaměstnanců, a vedle toho máme řadu atraktivních programů pro studenty a absolventy
univerzit, které Skupině MOL umožňují spolupracovat s nejlepšími uchazeči a profesionály
v oboru.

Program Growww nabízí
absolventům vysokých
škol jedinečnou příležitost
odstartovat profesní kariéru
v mezinárodní společnosti.
Od roku 2007, kdy byl
program pro vyhledávání
a další rozvoj talentů zahájen,
se podařilo do Skupiny
MOL získat více než 1 500
čerstvých absolventů.

Unikátní online soutěž
s názvem Freshhh je
důležitou součástí
mezinárodně oceňované
strategie získávání nových
talentů Skupiny MOL, která
klade důraz na různorodost
a otevřený přístup k rozvoji
talentů v rámci organizace.
Soutěže se od jejího zahájení
zúčastnilo více
než 15 000 studentů.

Speciální soutěž určená
pro studenty a absolventy
vybraných vysokých škol.
Účastníci v simulační
online hře řeší průmyslové
a strategické výzvy ropného
a plynárenského průmyslu
z odvětví průzkumu a těžby.
Nejúspěšnější účastníci
získají finanční odměnu
a příležitost nastartovat svoji
kariéru ve Skupině MOL.

Podporujeme
Společenská odpovědnost je samozřejmou
součástí našeho působení na trhu.

ZELENÉ OÁZY

MOL CUP

Program podporuje trvalou péči o environmentálně
hodnotné místní lokality, které slouží široké veřejnosti,
podporuje ochranu přírody a nabízí udržitelné řešení.
Důležitým cílem programu je také podpora spolupráce
a partnerství na lokální úrovni.

Jsme partnerem nejvyšší české pohárové soutěže.

MOL LIGA
Jsme partnerem Československé
házenkářské interligy žen.

molcesko.cz

facebook.com/molcesko

