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Anotace 
 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu společnosti Ostroj 

– Hansen + Reinders, spol. s r. o., se sídlem v Opavě. V práci je uvedeno teoretické 

vymezení 4P. Následně je v práci analyzován marketingový mix společnosti, tzn. je zde 

analyzována oblast produktu, ceny, distribuce a propagace.  

 

Klí čová slova: Marketingový mix, produkt, cena, distribuce, propagace 

 

 

 

 

 

Summary 
 
 This bachelor work focuses on a marketing mix analysis of Ostroj – Hansen + 

Reinders Ltd, an Opava-based company. There is a theoretical definition of 4P in the work. 

Next, the  marketing mix of the company is analysed, it means a product, its price, 

distribution and promotion are analysed consecutively herein.  
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Seznam použitých zkratek 
 

a. s.   Akciová společnost 

aj.  A jiné 

atd.  A tak dále 

CD  Kompaktní disk 

CZ  Mezinárodní poznávací značka České republiky 

č.  Číslo 

ČR  Česká republika 

ČS  Československo 

ČSN EN Československá státní norma dle evropských norem 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

H+R  Hansen + Reinders GmbH spol. s r. o. 

Kč  Koruna česká 

kV  Kilovolt 

kW  Kilowatt 

m2  Metr čtverečný 

mil.  Milión 

např.  Například 

OHR  Ostroj – Hansen + Reinders spol. s r. o. 

s. p.  Státní podnik 

Sp. z o. o. Polská zkratka pro společnost s ručením omezeným 

spol. s r. o. Společnost s ručením omezeným 

SRN  Spolková republika Německo 

tzn.  To znamená 

tzv.  Tak zvaně 

USA  Spojené státy Americké 

V  Volt 

viz.  Odkaz 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 



1 Úvod 
 

Cílem bakalářské práce je analyzovat marketingový mix firmy Ostroj – Hansen + 

Reinders spol. s r. o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem nevýbušných 

elektrických a elektronických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 1 a 2. 

Dále se zabývá repasemi elektromotorů a generátorů. Firma je pověřena výhradním 

zastoupením polské firmy Damel1 v České republice. 

 Analýza marketingového mixu je zaměřena na zhodnocení produktu, ceny, 

propagace a distribuce společnosti. Tyto čtyři prvky jsou složkami marketingového mixu a 

nazývají se 4P. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zabývá charakteristikou 

společnosti Ostroj – Hansen + Reinders spol. s r. o. (dále jen OHR), zaměřuje se na historii 

firmy, personální charakteristiku a také na klienty, jak v České republice, tak i v zahraničí.  

Druhá část práce je věnována teoretické stránce marketingového mixu a jeho 

rozložení na jednotlivé prvky, tzv. 4P. Prvním prvkem marketingového mixu je produkt. 

Zde je seznámení s výrobkovým mixem a výrobkovou řadou, funkcí obalu, značkou, 

logem a životním cyklem výrobku. Druhým prvkem je cena a s ní související pojmy jako 

jsou cenová strategie, metody stanovení ceny a psychologické působení ceny. Třetím 

prvkem marketingového mixu je místo prodeje a distribuční cesty. Posledním, čtvrtým, 

prvkem je promotion. Tento prvek zahrnuje reklamu, publicitu, podporu prodeje a osobní 

prodej.  

Praktická realizace analýzy marketingového mixu jmenované společnosti je 

uvedena v třetí části práce. Analýza dává přehled o produktech společnosti, jejich cenách, 

distribučních cestách a o propagačních akcích. Jelikož společnost nabízí široký sortiment 

výrobků, jsou zde analyzovány čtyři z nich, o které je největší zájem. Analýza cen je 

prováděna v pěti letech a to od roku 2003 do roku 2007. V rámci distribučních cest se 

společnost zabývá především veletrhy, kterých se firma pravidelně účastní v rámci 

prezentace svých výrobků, získání nových zákazníků i udržení těch stálých. Seznamuje 

také s českým veletrhem AMPER, který se pořádá pravidelně každý rok v Praze. Jen malá 

část promotionu je věnována propagačním akcím, jelikož společnost tuto oblast 

marketingového mixu příliš nevyužívá z důvodu specifického okruhu spotřebitelů. Běžná 

                                                 
1 výrobce nevýbušných důlních elektromotorů 



produkce nevýbušných elektrických a elektronických zařízení je pro širší laickou veřejnost 

neznámým oborem.  

Závěrečné shrnutí zahrnuje také možná opatření firmy, která vyplývají z analýzy 

marketingového mixu ve vybrané společnosti. 



2 Charakteristika vybrané společnosti 

 

Charakteristika je zaměřená na historii podniku, její vývoj, postupné vybudování 

dceřiných podniků a vydobytí postavení na trhu. Podkapitola personální charakteristika 

poukazuje na strukturu pracovníků, a to vyučených, nebo vysokoškolských zaměstnanců 

v podniku. Dále seznamuje s klientelou v tuzemsku i v zahraničí.  

 

2.1 Historie podniku 

 

Od roku 1958 začala opavská společnost Ostroj vyrábět nevýbušné elektrické 

zařízení. Výrobní program byl původně vytvořen tak, aby vyhovoval elektrickému 

vybavení k důlním strojům pro využití v hlubinných dolech tehdejší Československé 

republiky. 

V roce 1990 došlo ke spojení dvou firem, a to Divize elektrozařízení Ostroj Opava 

s.p. a zahraničního strategického partnera Hansen + Reinders v Gelsenkirchenu SRN. 

Zahraniční společnost rovněž vyráběla nevýbušná elektrozařízení pro doly. Po dvouleté 

spolupráci, v roce 1992, dochází v prosinci k založení společnosti s ručením omezeným. 

Jejími vlastníky byla ze 40 % německá firma, ze 40 % Ostroj Opava a z 20 % 

management. 

1. března 1993 byla zahájena vlastní hospodářská činnost této dceřiné společnosti 

s názvem Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s. r. o. (dále jen OHR). Jednatelem 

společnosti, statutárním orgánem a výkonným ředitelem se stal Ing. Josef Šimeček. Ostroj 

Opava a. s. prodala roku 1997 svých 40 % podílu německé společnosti v Gelsenkirchenu. 

Společnost OHR sídlí v bývalých prostorách Ostroje a. s. , přičemž roku 2001 

odkoupila část pozemku a zahájila výstavbu nových hal pro strojní výrobu a sklad 

elektromateriálu. 

Společnost rozšířila svou činnost o prodej a servis elektromotorů a generátorů. Pro 

tyto služby zřídila nové pracoviště v Ostravě a poté i v Opavě. Založila dceřinou 

společnost v Rusku OOO „SIB – HANSEN“ v Leninsk-Kuzněcku, Kemerovská oblast na 

Sibiři. Firma investovala do nových technologií a výstavby další haly pro elektromontáže a 



sklady. Roku 2005 byla založena společnost OOO Hansen -  Ukrajina,  v Doněcku na 

Ukrajině. 

Z OHR se stala vyspělou společností s moderní technologií pro zajištění vývoje, 

konstrukce, výroby, instalace a servisu elektrických zařízení, určených do prostředí 

s nebezpečím výbuchu. 

OHR je součástí holdingu H+R GmbH v Mnichově, jejímž majoritním vlastníkem 

je polská společnost Kopex Katowice.  

Firma OHR je členem Sdružení výrobců důlních a strojírenských technologií se 

sídlem v Opavě a členem Sdružení české důlní techniky v Praze. 

Společnost je držitelem Certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a je certifikována 

podle evropské normy ATEX, což společnost opravňuje dodávat vyráběná zařízení do EU i 

do ČR v souladu s nově platnými zákony a nařízeními vlády. 

Firmě bylo uděleno oprávnění od Obvodního báňského úřadu v Ostravě, pro 

montáž, provoz a údržbu vyhrazených elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů do 6 kV 

(včetně nevýbušných), vývoj a projektování elektronických zařízení pro plynující doly a 

poradenskou činnost v oblasti elektronických zařízení pro plynující doly. 

Vedoucí pracovníci mají Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Obvodním 

báňským úřadem v Ostravě a Českým báňským úřadem v Praze. 

Pro jednotlivé výrobky jsou vydávána ES prohlášení o shodě a ES certifikáty o 

přezkoušení typu pro trh v ČR a EU. Výrobky pro trhy mimo EU mají schválení a 

certifikáty platné v příslušném státě [4]. 

 

2.2 Personální charakteristiky 

 

Firma zaměstnává v současné době 210 pracovníků. Ve složení 49 techniků a  

138 dělníků. Počet zaměstnanců stále roste, ale v dnešní době je nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců, jelikož zájem o tyto obory značně klesá.  

Struktura zaměstnanců se skládá z 8,6 % pracovníků, kteří dosáhli 

vysokoškolského vzdělání,  31,6 % jich má  středoškolské vzdělání a 59,8 % je vyučeno se 

základním vzděláním [4]. 

 



2.3 Klienti v ČR 

 

Více než 18 % z celkového počtu zaměstnanců společnosti OHR pracuje ve 

vývojovém a konstrukčním oddělení. Kapacita tohoto oddělení je i částečně využívána 

dceřinými společnostmi holdingu. Společnost OHR úzce spolupracuje, v oblasti vývoje, s 

Technickými laboratořemi Opava, a.s., a Fyzikálně technickým zkušebním ústavem v  

Ostravě – Radvancích a VŠB – TUO v Ostravě - Porubě.  

K největším odběratelům výrobků OHR v České republice patří OKD, a. s., Důl 

Darkov v Karviné se závody Darkov a 9. květen, Důl Karviná se závody Lazy a ČS 

armáda, Důl Paskov se závody Stařič a Chlebovce, Důl ČSM se závody Sever a Jih ve 

Stonově. 

Dodání výrobků pro tyto doly je buď přímé, nebo je realizované prostřednictvím 

výrobce a dodavatele zabývajících se dobýváním a dopravou uhlí (např. OSTROJ  

Opava, a. s., Bucyrus CZ, a. s., Gascontrol, a. s., Bucyrus – DBT Europe GmbH). 

Velkoobchodům s elektrotechnickým materiálem, výrobcům elektrických 

rozvaděčů, případně výrobním a servisním firmám zabezpečující dodávky a servis 

v chemickém průmyslu, dodává OHR především vakuové stykače typu HR – VS [4]. 

 

2.4 Klienti v zahraničí 

 

OHR zabezpečuje dodávky součástek pro výrobu nevýbušných skříní, dodávky 

vakuových stykačů a různých dalších komponentů pro sesterskou společnost Elgór + 

Hansen Sp. z. o. o. v polském Chozowě. Prostřednictvím této společnosti dodává OHR na 

polský důlní trh automatiku k pásovým dopravníkům typu APD1. 

Především na Kuzbase a ve Vorkutě jsou realizovány nejdůležitější obchodní 

aktivity v rámci Ruské Federace. V městě Leninskkuzněckij založila OHR společně se 

společností Sib-Damel-Novomag dceřinou společnost SIB-HANSEN. Převážně v oblasti 

spínací techniky je trvalý rostoucí trend. Což potvrzuje statistika společnosti OHR podle 

které se v roce 2003 prodalo 398 kusů spínací techniky v celkové hodnotě 8 622 671 Kč. 

V roce 2004 se prodalo 559 kusů a v letech 2005 až 2007 se za každý rok prodalo  

přibližně 1 383 kusů. 



 Ruská federace je druhým největším obchodním partnerem OHR. Od roku 2001 

jsou realizovány první dodávky do Kazachstánu. Dodávány jsou elektrické techniky. 

Společnost ISPATKARMET JSC je vlastníkem 8 dolů v Kazachstánu. V roce 2003 byla 

uskutečněná dodávka 7 velkých Softstartů EZS01. V roce 2008 jich bylo dodáno 12. 

V současné době je v Kazachstánu požíváno více než 25 kusů těchto elektrických zařízení. 

Od roku 2006, kdy je založena dceřiná společnost Hansen – Ukrajina v Doněcku, je 

spínací technika dodávána s rostoucím trendem i na ukrajinské doly. 

Prostřednictvím společnosti T – Machinery, a. s. Ratíškovice, obchoduje OHR 

s elektrickým zařízením s Ukrajinou. Jde především o spínací techniku a frekvenční 

měniče, které se využívají pro pojezd důlních kombajnů. V roce 2002 byla navázána 

spolupráce s 3AO Makeevským závodem v oblasti vývoje a výroby. V této společnosti 

probíhá výroba některých mechanických komponentů pro OHR Opava. 

Pro mexické doly jsou dodávána zařízení prostřednictvím firmy SERVICIO 

ZARAGOZA LLC – Texas, USA. Jedná se o dodávky transformátorových souprav typu 

TN6 se spínací technikou pro 1 kV a 3,3 kV [4]. 

 



3 Teoretické vymezení marketingového mixu 

 

Pojem marketing vyjadřuje také práci s trhem. Je to souhrn opatření, jejíchž cílem 

je nabízet správný výrobek na správném trhu ve správnou dobu za správnou cenu. Při 

plánování strategie firmy se používají čtyři základní marketingové nástroje. Nástrojem 

marketingu je marketingový mix, který je klíčovým pojmem pro moderní teorii 

marketingu. Používají jej firmy pro usilování a dosažení svých marketingových cílů na 

cílovém trhu. 

Marketingový mix se skládá ze 4P, podle anglického produkt, price, place, 

promotion: produkt, cena, distribuce a propagace. Tyto nástroje jsou využívány pro 

určování dlouhodobých i krátkodobých záměrů firmy. Nástroje jsou operativní a lze je 

kontrolovat. Vhodným zvolením a nastavením těchto nástrojů můžeme dosáhnout 

uspokojení zákazníků a získat výhody v ekonomické soutěži [1]. 

 

3.1 Produkt 

 

Výrobek nebo služba je základním prvkem mixu. Bez produktu by nebyl 

marketingový mix. Produkt může být ve formě výrobku, služby, osobnosti, místa, 

myšlenky či informace. Produkt v sobě zahrnuje kvalitu, obal, design, vlastnosti složení, 

technické parametry a doprovodné služby. Výrobce by měl výrobek přizpůsobit potřebám 

zákazníka. Výrobek vyšší kvality umožňuje stanovení vyšší ceny. 

Plánování produktu zahrnuje především rozhodování o jeho podobě , ale i o kvalitě, 

značce, stylu, názvu a obalu [2]. 

 

3.1.1 Výrobkový mix a výrobková řada 

 

Výrobkový mix je veškerý sortiment výrobků firmy. Je to soubor všech 

výrobkových řad, které firma nabízí zákazníkům. Výrobková řada je skupina výrobků, 

které spolu těsně souvisí. Jsou to výrobky, které plní podobnou funkci a prochází stejnými 



distribučními cestami. Jsou určeny pro stejné skupiny zákazníků. Tyto produkty mají 

stejnou cenovou hladinu a společnou konkurenci [1]. 

 

3.1.2 Obal 

 

Velikost, tvar, materiál, barva a jiné vlastnosti obalu musí být sladěné a musí 

odpovídat ostatním prvkům mixu (např. charakteru a kvalitě výrobků a ceně). U některých 

druhů výrobků má obal důležitou roli (např. kosmetika, cukrovinky, prací prášky). U 

některých výrobků není obal důležitý, jedná se o levné a zlevněné výrobky a zboží u 

jejichž nákupu se příliš nepřemýšlí.  

Vrstvy obalu se člení na primární, sekundární a přepravní. Primární obal je takový, 

který se bezprostředně dotýká výrobku. Může být ve formě tuby, lahvičky, alobalu atd. 

Jeho forma závisí na druhu výrobku, nesmí výrobek poškozovat a musí chránit jeho 

vlastnosti. Sekundární obal je určený k chránění primárního obalu. Třetí typ obalu se 

využívá pro přepravu a skladování a zákazník se s ním často ani nesetká.  

Funkcí obalu je výrobek chránit, ale má také propagovat. Poskytuje informace o 

výrobku jako je složení a datum spotřeby. Dále by měl obal upoutat pozornost a upozornit 

na kvalitu výrobku [1]. 

 

3.1.3 Značka 

 

Značka vyvolává v lidech mnoho asociací. Značka je označení výrobku, které 

usnadňuje identifikaci od ostatních produktů a tím jeho odlišení od konkurence. Značka se 

skládá ze dvou částí. První z nich je jméno značky, které je vyslovitelné. Druhá část je 

symbol neboli logo, nedá se vyslovit, ale je rozpoznatelná, upoutává tvarem, barvou či 

stylem písma. 

Obchodní značka je značka nebo její část, která je právně chráněná. Využívat ji smí 

jen prodejce a nikdo jiný. Chráněný může být i obrázek. Autorská práva dovolují 

reprodukovat, replikovat a prodávat literární, hudební nebo jiná díla ve všech jejích 

formách.  Některé značky mohou mít spotřebitelskou výsadu, jsou to takové výrobky, které 

zákazníci nakupují i když jsou dražší než ostatní výrobky.  



V historii se zboží prodávalo neoznačené a za jeho kvalitu ručil prodejce. 

Označování se nejdříve objevilo v umění a u středověkých cechů, jako ochrana proti špatné 

kvalitě. Koncem 19. století rostl počet firem a ty se musely snažit své výrobky odlišit. 

Dnes výrobky bez značek téměř neexistují.  

Způsoby označení výrobků může být různé. Firma může použít například 

individuální značková jména, tzn. že každý výrobek ve firmě má své vlastní jméno. 

Výhodou je, že se mezi značkami nešíří špatná pověst a špatný výrobek nepoškodí firemní 

image. Mezi nevýhody patří vysoké náklady na výzkum a propagaci, neboť musí být 

zkoumána a propagována každá značka zvlášť. A to co platí o špatné pověsti výrobku, 

bohužel platí i o dobré pověsti.  

Nebo může společnost zvolit jméno výrobce pro všechny výrobky. Výhodou tohoto 

označení jsou nižší náklady na propagaci. Nevýhodou je, že jakmile bude zákazník 

s jedním výrobkem nespokojen spojí si tuto skutečnost se všemi ostatními výrobky firmy, 

tím se poškozuje image společnosti. Dalším způsobem označení je výrobce/výrobek. 

Každý výrobek má značku výrobce i své jméno. Posledním z možných označení je 

samostatná značka pro výrobkové řady. Špatná i dobrá pověst se přenáší pouze mezi 

výrobky jedné řady, ale nepřenáší se na jinou řadu [1]. 

 

3.1.4 Logo 

 

Logo se používá nejen u výrobků, ale i u označení firmy. Nemělo by být příliš 

složité, aby bylo snadno zapamatovatelné a rozpoznatelné. Čím více zvolíme barev, tím 

vyšší jsou náklady na hlavičkový papír a vizitky. Důležitá je i symbolika barev, kde se 

zelená pokládá za přírodní, ekologickou, žlutá znázorňuje slunce, červená jednání, aktivitu, 

provokaci a inovaci a modrá konzervativnost, tradici a sebevědomí [2]. 

 

3.1.5 Životní cyklus výrobku 

 

Při popisování produktu, by se nemělo zapomenout na životní cyklus. Většina 

výrobků a služeb není na trhu věčně. V určitém okamžiku je na trh výrobek zaveden a po 



určité době je z trhu stažen. Tento proces se nazývá životním cyklem výrobku a je vyjádřen          

S-křivkou. Křivka se většinou dělí na čtyři stádia:  

 

• uvedení na trh; 

• růst; 

• zralost; 

• úpadek. 

 

Délka období není u všech výrobků stejná. Cílem marketingu je, aby byla délka 

životního cyklu co nejdelší.  

 

Obrázek č. 1. Životní cyklus výrobku  

 

 
 

Pramen: [1 + vlastní zpracování] 

 

Fáze 0. v obrázku znamená výzkum trhu a vývoj výrobku. V této fázi firma své 

výrobky neprodává, tzn. že nemá žádné tržby a pouze vynakládá peníze na jeho zavedení. 



Fáze 1. značí zavádění výrobku na trh. Prodej je na nízké úrovni a roste pomalu, 

málo lidí si výrobek kupuje, zejména proto, že je většinou drahý a o jeho existenci je málo 

informací. V této fázi je nutné zvýšit náklady na reklamu, vzorky aj. Musíme uhradit 

náklady spojené s výzkumem a vývojem. Prozatím není dosahován zisk. Společnost má na 

výběr dvě varianty, buď může stanovit vysokou cenu, tím dosáhne rychlého návratu peněz. 

A nebo nízkou cenu a tím donutit více lidí, aby výrobek vyzkoušela. Jedná se však jen o 

běžně nakupované výrobky. 

Fáze 2. znázorňuje růst. Rychle roste prodej a tudíž i zisk. Na trh vstupují noví 

konkurenti. Výrobce hledá nové zákazníky a nové tržní segmenty. Náklady na propagaci 

zůstávají stejné nebo rostou. Firma se snaží se o zvýšení kvality a zdokonalení výrobku. Ve 

vhodném okamžiku může společnost zvolit taktiku snížení ceny, aby přilákala nové 

zákazníky.  

Fáze 3. je zralost. Prodej se ustálí na určité úrovni, jelikož trh je již nasycen. V této 

fázi se nachází největší konkurence. Výrobce má zde nejvyšší zisk a proto se snaží, aby 

toto období bylo co nejdelší. Vynaložené výdaje na propagaci se můžou i zvýšit, avšak 

rozhodně ne snížit. Firma pracuje na zdokonalení výrobku, zvýšení množství a variant. 

Cenu může prodejce snížit. Firma se snaží o nalezení nových uživatelů, získávat zákazníky 

od konkurence a snaží se o přesvědčení zákazníků, aby výrobek kupovali častěji, nebo aby 

spotřebovali více při jednom užití. 

Fáze 4. je pokles. Klesají tržby a s nimi spojený prodej. Pokles může být způsoben 

technickým pokrokem, nebo změnou potřeb, či změnou zákazníkových preferencí. Podle 

důvodu poklesu se musí společnost rozhodnout mezi dvěma variantami řešení. Buď 

výrobek z trhu stáhnout a dále do něj neinvestovat, nebo zvýšit investice do výrobku a 

reklamy, aby zlepšila svou pozici na trhu. 

 

Životní cyklus může mít i zvláštní tvary. Ne každý produkt musí mít cyklus ve 

tvaru S-křivky, ale může mít i jiný průběh, viz. obrázek č. 2. 



Obrázek č. 2. Zvláštní tvary životního cyklu 

 

 

 

Pramen: [1 + vlastní zpracování] 

 

U prvního grafu, v obrázku č. 2., chybí 4 fáze poklesu, setkáváme se s tím 

u takových výrobků o které je nepřetržitý zájem (např. Coca-Cola). U grafu číslo 2. se 

vyměnila fáze poklesu s fází zralosti. Graf 3. popisuje výrobek, který je označován jako 

hit. Tento výrobek má rychlý růst ale také rychlý pokles, bez období zralosti. Graf č. 4. se 

mění tzv. schodem, při rozšíření využití (např. umělá vlákna). A poslední graf č. 5. se 

označuje jako cyklus = recyklus, kdy se střídá růst s poklesem. Jedná se především o léky 

v období chřipek, prodeje oblečení podle ročního období atd. [1]. 

 

3.2 Cena 

 
Je nejviditelnějším prvkem marketingového mixu. Pro zákazníka je jednoznačná, 

na rozdíl od kvality, kterou nemůže posoudit. Dovoluje, aby spotřebitel co nejjednodušeji 

srovnal produkt s konkurencí. Je nejoperativnější, lze ji tedy měnit rychleji než ostatní 

prvky marketingového mixu. Cena musí být přiměřená a to v souladu s ostatními prvky 

marketingového mixu. Pokud zákazník s cenou nesouhlasí, pak výrobek nekoupí. Vyšší 

cena vyvolává dojem vyšší kvality. 



Cena může mít různé názvy, a to mzda, poštovné, balné, vodné, pojistné, nájemné, 

školné, jízdné, úrok, aj. Při pohledu do historie se ceny určovaly vyjednáváním mezi 

kupujícím a prodávajícím. Dnes je již stanovená cena pro všechny kupující. Spotřebitelé 

však vytvářejí tlak na výrobce, aby snížili své ceny. Tím vznikají slevy a podpory prodeje 

[1]. 

3.2.1 Cenová strategie 

 

Cenová strategie představuje dlouhodobé rozhodování v oblasti ceny, která je 

indikátorem kvality výrobku. 

 
Obrázek č. 3. Cenová strategie  
 

 
Pramen: [2 + vlastní zpracování] 

 

  Strategie při které zvolíme hospodárnost, dle obrázku č. 1., je zaměřena na okruh 

zákazníků, kteří preferují nízkou cenu a nevadí jim nízká kvalita. Průměrné hodnoty 

odpovídají požadavkům zákazníků, kteří požadují standardní kvalitu, za standardní cenu. 

Naopak premiantská strategie je zaměřena na ty, kteří chtějí vysokou kvalitu a jsou ochotni 

za to zaplatit vyšší cenu. Tyto tři strategie si navzájem nekonkurují, protože jsou zaměřeny 

na jiné skupiny zákazníků. 

Při zvolení strategie, jako jsou vysoké hodnoty, vynikající hodnoty či dobré 

hodnoty, je možnost zaútočit na tři strategie uvedené výše, jelikož nabízejí stejně kvalitní 

výrobek za nižší cenu, nebo dokonce za stejnou cenu vyšší kvalitu.  



Naproti tomu strategie předražování, vyděračství, falešná hospodárnost jsou 

vzhledem ke své kvalitě předražené. Zákazníci jsou tedy velmi nespokojeni a mohou mít 

pocit, že byli okradeni. Tyto strategie nelze použít z dlouhodobého hlediska [2]. 

 

3.2.2 Metody stanovení ceny 

 
Společnost stanovuje cenu výrobku ihned, jakmile vyvine nový výrobek. 

Východisky pro stanovení ceny jsou cenové dno, kde je cena tak nízká, že firma nebude 

mít zisk a pokrývá pouze náklady a cenový strop, kdy je cena tak vysoká, že nevyvolá 

žádnou poptávku a konkurenční ceny, ty jsou pouze orientační. 

Mezi nejčastěji používané metody stanovení ceny patří tzv. cena stanovená 

přirážkou. Jedná se o nákladově orientovanou metodu. Společnost si stanoví přirážku, 

kterou bude připočítávat k nákladům. Výhodou této metody je snadný výpočet. Nevýhodou 

je však, že firma nebere v úvahu situaci na trhu. Může se tedy stát, že cenu stanoví níže než 

je zákazník ochoten zaplatit a tak se připravuje o zisk, nebo naopak stanoví cenu přiliž 

vysoko a o výrobek nebude zájem.  

Další možností je metoda tvorby cen cílovou návratností, kdy společnost stanoví 

cenu, která jí pomůže se co nejvíce přiblížit k cílové míře návratnosti investice. Je však 

nutné aby si firma vytvořita graf bodu zvratu, jelikož si může výrobce zvolit, že prodá 

nějaký počet výrobků, jenže on jich tolik neprodá. Je zapotřebí zjistit, co se stane při jiných 

úrovních prodeje. Výrobce zajímá, kde se protne křivka celkových nákladů a celkových 

výnosů. To lze zjistit i pomocí výpočtu objemu bodu zvratu. 

Další metodou je cena podle konkurence. Při stanovení této ceny se vychází 

z konkurenčních cen. Společnost může cenu určit stejně, nebo nižší či vyšší. Nezohledňuje 

však vlastní náklady firmy, a proto cena nemusí zajistit dostatečný zisk. 

Můžeme také použít cenu podle vnímané hodnoty, která se určuje podle hodnoty, 

kterou produktu přisuzují zákazníci. Při určování této ceny se vychází z výzkumu trhu. 

Každý zákazník však přikládá výrobku jinou váhu, některým záleží na ceně, některým na 

kvalitě a jiní jsou věrní výrobci. Výsledná cena se pak srovná s náklady. Pokud jsou 

náklady vyšší snaží se je výrobce snížit, nebo produkt nebude vůbec prodávat [1]. 

 



3.2.3 Psychologické působení ceny 

 

Cena může na zákazníka působit různě. Vyšší cena vyvolává dojem vyšší kvality. 

Zvýšení ceny může vyvolat mezi lidmi dojem, že chce výrobce maximalizovat svůj zisk, 

nebo že je výrobek žádaný, nebo také, že se zvýšila jeho kvalita. Naopak snížení ceny 

vyvolává mezi zákazníky dojem, že se výrobek špatně prodává, nebo že je firma ve špatné 

finanční situaci a zákazníci očekávají, že cena bude dále klesat. Pokud ale snížení ceny 

časově prodejce omezí, tento dojem opadne. Dalším psychologickým působením jsou liché 

číslice, které vyvolávají dojem nižší ceny [2].  

 

3.3 Místo   

 

Cílem firem je, aby byl výrobek dopraven ve správnou dobu na správný trh, a to co 

nejblíže k zákazníkovi. Tento prvek zahrnuje i umístění a úpravu provozovny. 

Důležité je také zvolení správné distribuční cesty, která může být buď přímá nebo 

nepřímá. Při zvolení přímé cesty je výrobce v přímém kontaktu se zákazníkem. Oproti 

tomu nepřímá cesta spočívá v mezičlánku, který je mezi výrobcem a zákazníkem. 

Mezičlánkem může být prostředník, který nakupuje zboží za účelem prodeje. Tento vztah 

se skládá ze dvou kupních smluv. Nebo může být mezičlánkem zprostředkovatel, který má 

uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu s výrobcem. Zprostředkovatel se nestává 

majitelem zboží, ale pouze zprostředkovává jeho prodej. 

Distribuční cesty se budují dlouhou dobu a je těžké je upravovat či měnit, protože jsou 

vázány smlouvami [2]. 

 

3.4 Promotion 

 

Cílem promotionu je stimulovat prodej. K tomu slouží čtyři nástroje. Prvním z nich 

je reklama. Jedná se o placenou neosobní prezentaci zboží. Dalším nástrojem je publicita, 

což jsou neplacené informace, které prochází médii nebo jiným komunikačním kanálem. 

Dalším stimulem je podpora prodeje, což je opatření, které má přilákat zákazníky a přinutit 



je k dřívějšímu a většímu nákupu. Posledním nástrojem promotionu je osobní prodej, kdy 

společnost nabízí a prodává své výrobky prostřednictvím dealerů [2]. 

 

3.4.1 Reklama 

 

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace produktu. Je šířená 

prostřednictvím média a může být zaměřena na různé cílové skupiny. Médium může být 

jakýkoliv komunikační kanál, kterým zpráva prochází. Lze jí využít jako nástroj pro 

vytvoření dlouhodobé image. Některé formy reklamy jsou drahé (televizní) a jiné nikoliv 

(tisk). 

 

Reklama má různé cíle, podle tohoto cíle dělíme reklamu na: 

 

• informační; 

• přesvědčovací; 

• připomínková; 

• posilující. 

 

Informační reklama pouze informuje o novém produktu, o slevě, o zlepšení a o 

různých akcích a vytváří povědomí o značce. Přesvědčovací reklama má za úkol přesvědčit 

zákazníky, že produkt společnosti je lepší než produkt konkurentů. Je zaměřena na 

vytváření obliby a preference u kupujících. Některé reklamy přímo výrobek srovnávají. 

Konkurenční značka se však v propagaci nesmí objevit ani se o ní nesmíme zmínit, jednalo 

by se totiž o poškozování konkurenční firmy. Připomínková reklama připomíná, že 

produkt stále na trhu existuje. Posilují reklama přesvědčuje zákazníky, že se rozhodli ke 

koupi správně. 

Cíl reklamy by měl být zjištěn pomocí důkladné analýzy marketingové situace. 

Správně zvolený cíl je ten, který stimuluje k většímu nákupu. Pokud je společnost na trhu 

nová, správným cílem je přesvědčit spotřebitele, že jejich výrobek je lepší.  

Při tvorbě reklamní kampaně je důležité, aby si firma zvolila správné komunikační 

médium a způsob sdělení. Televize je všeobecně nejmocnější médium, kterým lze oslovit 



velké množství uživatelů. Výhodou je, že pomocí televizního média může společnost 

oslovit velké množství lidí a tím se náklady na jedince minimalizují. Navíc lze výrobek 

lépe potencionálním spotřebitelům prezentovat. Nevýhodou je velký počet reklam, takže 

může docházet k ignoraci či zapomenutí. Náklady na televizní reklamu jsou vysoké a tato 

cena neustále stoupá. Pokud je reklama dobře provedená a promyšlená může zlepšit 

hodnotu značky a zvýšit obrat i zisk společnosti. 

Reklama v tisku poskytuje detailní informace o produktu a jeho používání a to díky 

své neuspěchanosti. Obrázek však nemůže dynamicky prezentovat. Lepší než deníky jsou 

časopisy. Deníky kupují asi tři čtvrtiny populace a jsou vhodné spíš jen pro místní či 

krátkodobé reklamy. Tištěnou reklamu ovlivňuje také formát. I když je reklama dobře 

udělaná všimne si jí méně než 50 % lidí, Kolem 30 % si vybaví hlavní titulek, méně než 

25% si zapamatuje jméno firmy a méně než 10% si přečte celý text [1]. 

Další formou komunikačního média je rozhlas. Rozhlas je všudypřítomný a většina 

lidí rozhlas poslouchá denně. Reklamy jsou zde poměrně laciné. Nevýhodu je absence 

vizuálních obrazů, nicméně však můžou být velmi kreativní.  

Mezi alternativní možnosti reklamy patří billboardy a veřejné prostory. Billboardy, 

které používají pestrobarevné grafické zpracování, jsou většinou osvětlené. Reklamy ve 

veřejných prostorách, jako jsou kina, školní třídy, sportovní stadióny, hotely, autobusy, 

vlaky a jiná veřejná místa, nejsou dnes výjimkou. Jedná se především o plakátovou 

reklamu ve formě billboardu nebo rámečků.  

 

Když se výrobce rozhodne investovat do reklamy, bude ho určitě zajímat jaký měla 

tato investice efekt.  Dobré plánování reklamy závisí na účinnosti. Firma se nesnaží jen 

měřit potencionální efekt na podvědomí a preferenci, ale také na měření obratu společnosti 

[1]. 

 

3.4.2 Publicita 

 

Z anglického public relations, což znamená veřejné vztahy. Cílem je vytvoření 

dobrého image firmy na veřejnosti. Veřejnost dělíme na externí a interní. Mezi externí 

veřejnost patří média, státní a finanční instituce, obchodní partneři nebo zákazníci.  

Do interní veřejnosti řadíme akcionáře, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Publicita 



je méně nákladná než reklama, společnost nemusí platit čas ve sdělovacích prostředcích, 

ale musí zaplatit mzdy zaměstnancům, kteří se publicitou ve firmě zabývají. Tito 

zaměstnanci připravují akce či píší články. Ale celkový image firmy vytváří všichni 

zaměstnanci a to tím jak o společnosti mluví, ale i svým pracovním výkonem. 

Také publicita má své nástroje, prvním z nich je zpráva. Jedná se o krátkou, 

výstižnou a pro diváky či posluchače zajímavou informaci. O tom zda bude zpráva 

uveřejněna rozhodují novináři. Publicitu může vytvářet projev či tisková konference, kde 

většinou velké podniky využívají své tiskové mluvčí. Vzhled a vystupování tohoto člověka 

jsou velmi důležité, jelikož vytváří dojem a představy lidí o firmě. Dalším nástrojem jsou 

firemní noviny, časopisy a výroční zprávy. U akciových společností musí být tyto výroční 

zprávy upravené tak, aby byly použitelné jako propagační materiály. Posledním neméně 

významným nástrojem je sponzoring [1]. 

 

3.4.3 Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje vytváří souhrn krátkodobých motivačních nástrojů a jejím cílem je 

stimulovat prodej. Mělo by dojít k většímu a dřívějšímu nákupu. Podpora prodeje musí být 

spojená s reklamou, aby se o ní lidé dověděli. Přitahuje zákazníky, kteří hledají výhody. 

Působí přímo v prodejně. Zatímco reklama nabízí důvod ke koupi, podpora prodeje nabízí 

podnět ke koupi.  

Nástrojem podpory prodeje můžou být vzorky, které jsou bezplatně nabízené 

společně s jiným výrobkem, nebo jsou zasílány poštou, nebo jsou nabízeny přímo 

v obchodě. Je to velmi nákladný způsob a používá se většinou při zavedení nového 

výrobku na trh. Další formou mohou být kupony, které potvrzují oprávnění spotřebitele, 

většinou se jedná o slevu. Tento kupon je zasílaný poštou nebo je součástí obalu. Sleva 

musí být minimálně 15 až 20 %, jinak by totiž zákazníky nemotivovala. Ale sleva větší než 

30 % může vyvolat nedůvěru. Dalším nástrojem jsou dary a prémie. Je to druh zboží, za 

velmi nízkou cenu nebo zdarma, které je nabízeno jako odměna za to že spotřebitel přesáhl 

určitou cenovou hodnotu nebo koupil daný výrobek. Dary mívají firemní logo. Dále jsou to 

soutěže nebo doba záruky na výrobek delší, než je stanovena zákonem. 



Prodejci používají podpory prodeje pro získání nových zákazníků, aby byli ochotni 

výrobek vyzkoušet a tak je vybídnutí k opakovanému prodeji. Výrobce může podporu 

prodeje využít ke krátkodobému přizpůsobení se kolísání zásob a poptávky. Dovoluje 

výrobcům prodat více, než by prodali za normální cenu. Umožňuje dosáhnout 

marketingových cílů, zaujmout nové zákazníky a upevnit věrnost.  

V průběhu působení podpory prodeje se prodej zvýší, protože výrobek kupují 

zákazníci, kteří dříve nakupovali u konkurence a stálí zákazníci nakupují více, protože by 

tento výrobek stejně kupovali později. Tito zákazníci si udělají zásoby, proto prodej krátce 

po skončení propagace klesá, ale v dalším období se prodává více než před zavedením 

podpory prodeje, jelikož výrobek nakupují i zákazníci konkurentů [1]. 

 

3.4.4 Osobní prodej 

 

Jedná se o nástroj přímé komunikace, protože prodejce je v přímém kontaktu se 

zákazníky. Osobní prodej je při kupním rozhodování velmi účinný, ale také nejnákladnější. 

Ostatní nástroje promotionu musí osobnímu prodeji předcházet, aby zákazník už znal firmu 

i některé výrobky. Firma musí prodejce pečlivě vybrat, proškolit, motivovat a hodnotit. 

Prodejce musí dokonale znát svou firmu a ztotožnit se s ní, musí znát výrobky své firmy i 

konkurence, zákazníky a jejich charakteristiku, aby je mohl zhodnotit a tak jim vhodně 

nabídnout zboží. 

Důležitým krokem pro účinný osobní prodej je vyhledání potencionálních 

zákazníků. Firmy mohou své potencionální zákazníky informovat pomoci e-mailu, nebo 

telefonicky, aby odhadly jejich předběžný zájem. I tak jsou nutné osobní návštěvy, aby 

došlo k uzavření obchodu. Dalším důležitým úkolem je rozhodnout, jakým způsobem bude 

zákazník osloven. Ve fázi prezentace by měl být kladen důraz na získání pozornosti, 

udržení zájmu, vzbuzení touhy a dosažení akce. Zákazník má většinou během prezentace 

námitky. Je nutné tyto námitky překonat, udržet pozitivní přístup. Prodejce klade otázky 

tak, aby mu nakupující musel vysvětlit jeho námitku. Překonat námitky je možné jen 

tehdy, když je prodejce široce o výrobku a firmě informován. Neposledním krokem 

osobního prodeje je uzavření obchodu. Poslední fází je udržení zákazníka [1]. 



4 Analýza marketingového mixu ve společnosti OHR 
 

Analýza je věnována především produktům, jejich cenám, distribučním cestám a 

promotionu společnosti. pro analýzu byly zvoleny čtyři stěžejní výrobky. 

 

4.1 Produkty vybrané společnosti 

 

Společnost OHR nabízí velké množství produktů. Nenabízí pouze výrobky a zboží, 

ale také služby, mezi které patří projekční činnost, obchodní, montážní, servisní a 

opravárenská činnost.  

Jelikož je nabídka opravdu velmi obsáhlá, byly vybrány čtyři produkty, které budou 

analyzovány. Jedná se o: 

 

• souprava transformátorová nevýbušná TN6/1250-P2; 

• nevýbušná stykačová souprava s nastavitelným spouštěním a brzděním 

(Softstart); 

• souprava stykačová nevýbušná SN0; 

• relé elektronické nadproudové LH86. 

 

4.1.1 Souprava transformovaná nevýbušná TN6/1250-P2 
 

Souprava je určená na převedení vysokého napětí 6 kV na napětí 1000 V. Dále je 

určena pro výkonové spínání, ovládání a jištění třífázových elektromotorů pohonu důlních 

strojů. Elektrické vybavení tohoto přístroje umožňuje současné ovládání až šesti 

elektromotorů. Ovládání více elektromotorů může být závislé nebo nezávislé. 

Výrobek splňuje technické požadavky kladené na zařízení, která jsou určena do 

prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 94/9/EC Evropského parlamentu a Rady 

týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Je možno jej používat ve všech důlních prostorech s nebezpečím výbuchu 



metanu a úhelného prachu. Výrobek splňuje i další technické požadavky, které jsou 

kladeny dle ČSN EN (technické normy). 

Elektrické obvody soupravy zajišťují vypnutí při zkratu nebo při signalizaci zkratu, 

ochranu nad tepelnými účinky, vypnutí při výpadku fáze a při asymetrii fází, blokování 

sepnutí při snížení izolačního odporu silových vývodů, vypnutí napájení při snížení 

izolačního odporu silových vývodů a blokování chodu při zvýšení odporu ochranného 

vodiče [3], viz. Příloha číslo 1.  

 

4.1.2 Softstart 
 

Slouží k řízení plynulého spouštění, plynulého doběhu a brzdění nestejně běžících 

elektromotorů. Jednotlivé úkony jsou nastaveny pomocí klávesnice nebo přes počítač a 

uchovávají se v paměti mikropočítače. Řídící mikroprocesor navíc zaznamenává pracovní 

a havarijní stavy a zobrazuje je na displeji. Ty jsou pak uchovány v energeticky samostatné 

paměti mikropočítače. 

Mezi výhody Softstartu patří snížení mechanického zatížení pohonů a odstranění 

mechanických rázů, čímž zvyšuje životnost mechanických jednotek. Může také zvýšit 

životnost pásových dopravníků, jelikož při jeho používání nedochází k prokluzování pásu a 

hnacího bubnu. Mezi další výhody patří snížení opotřebení mechanických brzd dopravníků 

a snížení nadměrného kmitání napětí napájecí sítě při spouštění. 

Softstart typu EZSO1 umožňuje napájet maximálně 4 elektromotory o celkovém 

výkonu 250 kW. Zařízení splňuje veškeré technické podmínky stanovené pro stroje 

používané v prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 94/9/EC. Smí se tedy 

používat ve všech důlních prostorech s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu 

s výjimkou prostor s vysokým nebezpečím výbuchu metanu. 

Softstart má navíc další druhy ochrany jako ochrana proti přetížení, sledování 

mezních hodnot napájecího proudu, kontrola otáček pohonu v různých pracovních 

režimech. Ale také ochranu pro kontrolu izolace, zemního vodiče a přípustné teploty 

napájených elektromotorů. Kromě toho také umožňuje přenos varovného signálu při 

spouštění, ovládání mechanických brzd pásového dopravníku, je adaptabilní s automatikou 

pásové dopravy společnosti OHR [3], viz. Příloha číslo 2. 

 



4.1.3 Souprava stykačová nevýbušná SN0 
 

Souprava SN0 slouží ke spínání a jištění nevýbušných elektromotorů. Tak jako již 

předešlé výrobky i tento produkt splňuje technické parametry stanovené ve Směrnici 

94/9/EC, může být proto také použit v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu či 

úhelného prachu. Výjimku ale tvoří velmi vysoké nebezpečí výbuchu metanu. 

Souprava je rozdělena na vstupní připojovací prostor, přístrojovou skříň a výstupní 

připojovací prostor. Přístrojová skříň je vybavena reverzním odpojovačem, silovými 

pojistkami, jedním nebo dvěma vakuovými stykači (záleží na způsobu provedení), 

ovládacími a jistícími prvky. Lze jí napájet jiná ovládací zařízení nebo nevýbušná svítidla. 

Souprava se ovládá jiskrově bezpečnými převodníky typu EZO11. Připojovací prostory 

slouží k připojení napájecích kabelů. Výstupní připojovací prostor umožňuje připojení 

dvou až čtyř silových kabelů podle provedení stykače. 

Souprava stykačová nevýbušná SN0, se vyrábí ve třech různých variantách a to 

buď jednostykačová souprava s jedním vývodem, jednostykačová se dvěma vývody, nebo 

dvoustykačová souprava se dvěma jištěnými vývody [3], viz. Příloha číslo 3. 

 

4.1.4 Relé elektronické nadproudové LH86 

 

Relé je určeno pro nadproudovou ochranu třífázových elektromotorů. Jedná se o 

elektronický jistící prvek, který se vyznačuje podstatně menšími rozměry, nepatrným 

vyzařováním tepla a velkým rozsahem nastavitelných proudů. Na plošném spoji jsou 

umístěny přepínače pro volbu funkcí, potenciometry sloužící k nastavení vybavovacích 

hodnot a tlačítko na deblokaci při zkratu. 

Zařízení je složeno ze tří obvodů. Tyto obvody zajišťují určité funkce, mezi které 

patří proudové závislé zpoždění, které chrání elektromotor proti přetížení. Další funkce 

jsou rychlé nezávislé vybavení chránící vedení proti zkratu a hlídání výpadku fáze, čímž 

blokuje chod elektrického motoru na 2 fáze.  

U společnosti OHR je možné zakoupit testovací zařízení TESTER LH86/88, 

pomoci něhož lze snadno a rychle relé odzkoušet [3], viz. Příloha číslo 4. 

 

 



4.2 Analýza cen vybraných produktů 

 

Analýza cen vychází ze statistik prodeje v letech 2003 až 2007. Statistika  

roku 2008, v době zpracování práce, nebyla ještě zpracována. Časové rozpětí je pro 

porovnávání dostačující. Avšak srovnávání cen může být poněkud zkreslené. Zkreslení 

může být zapříčiněné tím, že společnost nabízí výrobek v různých modifikacích a tyto 

obměny mohou být odlišné ceny. Ze statistik však nelze jednoznačně určit, kolik se které 

modifikace v daném roce prodalo. 

Během následující analýzy jednotlivých cen u vybraných produktů je viditelné, že 

společnost prodává stále větší množství výrobků.  

 

4.2.1 Vývoj cen soupravy transformované nevýbušné TN6/1250-P2 
 

Prodej transformátorové soupravy TN6/1250 měl v letech 2003 až 2007 stoupající 

trend. Zatímco v  roce 2003 se prodaly tři kusy tohoto zařízení, v roce 2007 to bylo již 

osmnáct. Největším zlomem v prodeji byl rok 2005, kdy poptávka po tomto produktu 

vzrostla o 266,7 % oproti předešlému roku. Je to zapříčiněno tím, že v roce 2003 byl 

výrobek nový. Byl novinkou na trhu, v této době se vyráběly první prototypy. Jednalo se o 

základní provedení, postupně technici nabírali zkušenosti, navrhli nová technická 

provedení, nízkonapěťové výstupní skříně, které umožnilo výrazně širší využití v důlních 

podmínkách. Zprvu bylo možné napájet pouze 3 elektromotory, v dnešní době je možné 

zásobit elektřinou až 10 elektromotorů. Nárůst poptávky v následujících letech byl 

především z důvodu propagace výrobku, technického rozvoje, zpracování nových 

provedení spínací skříně transformátorů. Největšími odběrateli jsou firmy z České 

republiky, Ruska, Ukrajiny a Mexika.  

Ceny prodeje uvedené v tabulce č. 1. jsou celkové obdržené částky za všechny 

prodané výrobky v daném roce bez DPH. Za pět sledovaných let se prodalo dohromady 59 

kusů v celkové hodnotě 193 660 050 Kč. Průměrná cena za celé zkoumané období je 

3 282 378 Kč. Tato částka je jen přibližná. Průměrná cena v jednotlivých letech prudce 

vzrostla, jak je patrné z grafu č. 1. Příčinou zvýšení ceny je zdražování použitého materiálu 

a energie, navíc je cena každého zařízení odlišná z důvodu různého provedení. Podíl na 



pohybu ceny má také inflace. V roce 2007 průměrná cena klesla, což je zapříčiněno 

prodejem většího množství levnějších modifikací zařízení. 

 

Tabulka č. 1. Prodej soupravy TN6/1250-P2 v letech 2003 - 2007 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet prodaných kusů 3 6 16 16 18 

Hodnota prodeje bez DPH [Kč] 7 840 100 14 695 499 50 815 290 60 398 932 59 910 229 

Průměrná cena [Kč] 2 613 367 2 449 250 3 175 956 3 774 933 3 328 346 

 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování]   

 

Z grafu č. 1. je patrný nárůst průměrné ceny v jednotlivých letech. Největší nárůst 

byl v roce 2005, kdy se cena oproti předchozímu roku zvýšila o 726 706 Kč. Tržby 

z prodeje v tomto roce narostly o 345,8 % oproti roku 2004. Poté co prodej prudce vzrostl, 

poptávka se na této hodnotě ustálila. Přesto však je obdržené množství peněz různé. 

Především v roce 2007, kdy se prodalo nejvíce kusů, nejsou obdržené tržby tak vysoké 

jako v předešlém roce, kdy se prodalo o dva kusy méně. Tento nepoměr je daný cenami 

modifikací, proto i průměrná cena zařízení v roce 2007 klesla. Průměrně společnost 

obdržela za tento produkt 38 732 010Kč za každý rok. 



Graf č. 1. Průměrná cena soupravy TN6/1250-P2 v letech 2003 - 2007  
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Pramen: [interní informace + vlastní zpracování]  

4.2.2 Vývoj cen softstartu 

 

Poptávka po softstartu během let rostla až do roku 2006, kdy zájem o tento výrobek 

mírně klesl, což je zřejmé z tabulky č. 2. V roce 2007 však poptávka výrazně vzrostla. 

V tomto roce se prodalo 42 kusů. Pokles v roce 2006 byl zapříčiněn změnou majitelů 

důlních podniků, především na Ostravsku. Noví majitelé v roce 2006 neinvestovali. V roce 

2007 však nastala velká změna. Došlo k navýšení poptávky ze strany tuzemských 

odběratelů, ale také ze strany Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu.  

V Rusku nejdříve jednal jménem společnosti zástupce, který prodával pouze 

kompletní zařízení. Dnes zde již existuje tým zaměstnanců, kteří zde zařízení  montují. 

Dodávky z OHR se změnily ve své skladbě na dodávky komponentů pro montáž. 

Za sledované období se prodalo dohromady 133 kusů zařízení v celkové hodnotě  

168 037 794 Kč. Průměrná cena výrobku za celé analyzované období je 1 263 442 Kč. 

 

 

 

  



Tabulka č. 2. Prodej softstartu v letech 2003 - 2007 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet prodaných kusů 19 20 28 24 42 

Hodnota prodeje bez DPH [Kč] 28 405 830 33 039 469 43 095 648 22 621 903 40 874 944 

Průměrná cena [Kč] 1 495 044 1 651 973 1 539 130 942 579 973 213 

 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování]   

 

Z grafického znázornění v grafu č. 2. je zřetelné, že nejvyšší průměrná cena byla 

v roce 2004. Do tohoto roku průměrná cena roste, poté však začne klesat. Je to zapříčiněno 

tím, že v dnešní době společnost vyrábí čtyři druhy tohoto zařízení, které se od sebe 

výrazně cenově liší. Firma nabízí softstart EZSO2 a jeho modifikaci v cenové relaci od 

481 206 Kč až 721 045 Kč a softstart EZSO1 a jeho modifikaci, která obsahuje dva 

softstarty EZSO2. Tudíž je cena výrazně větší, a to v rozmezí od 1 163 417 Kč do 

1 614 923 Kč. Cenové rozdíly jsou tedy řadově o stovky tisíc, což má významný vliv na 

průměrnou cenu zařízení. Proto i když se prodalo v roce 2007 nejvíce kusů, není celková 

hodnota prodeje tak vysoká. 

Nejmenší množství zařízení se prodalo v roce 2006. Během prvních tří let je 

viditelný postupný nárůst tržeb. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Průměrně firma OHR 

celkově zinkasovala, bez DPH, 33 607 559 Kč za každý uvedený rok. 



Graf č. 2. Průměrná cena softstartu v  letech 2003 - 2007 
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Pramen: [interní informace + vlastní zpracování]   

 

4.2.3 Vývoj cen soupravy stykačové nevýbušné SN0 
 

Jak vidíme v tabulce č. 3, prodej tohoto výrobku společnosti OHR během roku 

2003 až 2006 postupně rostl. Největší množství výrobku bylo prodáno v roce 2006, kdy 

Česká republika po vstupu do Evropské unie převzala evropské normy a předpisy, které 

zakazovaly používání hliníkových rozvaděčů v dole. Důlní podniky tak musely obměnit 

své hliníkové rozvaděče za nové ocelové rozvaděče, které nabídla firma OHR typem SN0. 

V roce 2007 byl zaznamenaný pokles, zapříčiněný ustálením poptávky.  

Počet prodaných výrobku od roku 2003 do roku 2007 vzrostl o 148 %. Celkem se 

během pěti let prodalo 193 kusů. Celková hodnota prodeje během sledovaného období je 

51 937 455 Kč.  



Tabulka č. 3. Prodej soupravy SN0 v letech 2003 - 2007 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet prodaných kusů 27 32 38 56 40 

Hodnota prodeje bez DPH [Kč] 6 294 013 7 884 992 10 627 222 16 696 838 10 434 390 

Průměrná cena [Kč] 233 112 246 406 279 664 298 158 260 860 

 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování]   

 

V průběhu prvních čtyř let je z grafu č. 3. vidět plynulý nárůst průměrné ceny 

soupravy SN0, což je zapříčiněno zvýšením cen vstupů a různou cenou modifikací, která 

však není tak výrazná jako u softstartu, proto ani pokles průměrné ceny v roce 2007 není 

tak významný. V posledním roce se hodnota opět snížila na úroveň prvních sledovaných 

let. Průměrná cena výrobku za období je 269 106 Kč. Za každý rok byla hodnota prodeje 

průměrně 10 387 491 Kč.  

 

Graf č. 3. Průměrná cena soupravy SN0 v letech 2003 - 2007 
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4.2.4 Vývoj cen relé elektronického nadproudového LH86 

 

Poptávka po relé má rostoucí trend. Menší počet prodaných výrobků byl v roce 

2005. Je to důsledek toho, že ve statistikách jsou uvedeny pouze samostatně prodané 

výrobky, nezapočítávají se zařízení, která se prodala jako součást instalovaná do jiného 

výrobku. Také je pokles zapříčiněn tím, že dceřiná společnost Elgór - Hansen, v Polsku, 

v roce 2005 zahájila vlastní výrobu tohoto zařízení a tudíž ho již nenakupovala. Poté však 

nastal opět nárůst, kdy OHR navázala obchodní styky s Ruskem a Ukrajinou.   

Zatímco v roce 2004 se prodalo pouze 40 kusů výrobku, v roce 2007 je to již 168 

kusů. Cena tohoto produktu není tak vysoká jako u předchozích zařízení, proto ani tržby 

nejsou tak vysoké. Cena je nižší, jelikož se jedná o mnohem menší a jednodušší zařízení. 

Během sledovaného období se prodalo 558 kusů za celkovou hodnotu 5 805 390 Kč.  

 

Tabulka č. 4. Prodej relé LH86 v letech 2003 - 2007 
 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet prodaných kusů 40 135 75 140 168 

Hodnota prodeje bez DPH [Kč] 433 693 1 554 893 793 177 1 405 149 1 618 478 

Průměrná cena [Kč] 10 842 11 518 10 576 10 037 9 634 

 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování]   

 

Z grafu č. 4. je zřetelné, že nejvyšší průměrná cena byla v roce 2004. Oproti tomu 

v roce 2007 byla tato cena nejnižší. Po roce 2004 začala průměrná cena postupně klesat. 

Společnost OHR totiž přestala některé součástky nakupovat od dodavatelů a začala si je 

sama vyrábět, což snížilo cenu tohoto materiálu. Průměrně se za každý rok prodalo zboží 

v hodnotě 1 161 078 Kč.  



Graf č. 4. Průměrná cena relé LH86 v  letech 2003 - 2007 
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4.3 Analýza prodejních míst vybrané společnosti 

 

Z důvodu specifického užití výrobku ve výbušném prostředí nelze zřídit žádné 

prodejny. Výrobce s uživatelem řeší technické podmínky nasazení výrobku, které vyžaduje 

individuální přístup k technickému řešení, které musí být v souladu s normami a 

vyhláškami platnými pro důlní hlubinnou činnost.  Informace o výrobcích poskytuje na 

internetových stránkách www.ohr.cz, pomocí katalogů a informačních CD. Spotřebitelé si 

na základě těchto informací mohou objednat zařízení – objednávka je realizována 

telefonicky, e-mailem, faxem, písemně a osobním jednáním. 

Mezičlánek v distribučních cestách společnost využívá jen minimálně, tím se cena 

zbytečně nenavyšuje.  

Pro dopravu zařízení k zákazníkům jak v tuzemsku tak v zahraničí využívá firma 

dopravu kamionovou, lodní i leteckou. Železniční doprava k zahraničním odběratelům není 

využívána z důvodů neúnosně dlouhých dopravních lhůt např. přeprava do Ruska na Sibiř 

trvá železnicí minimálně 8 týdnů, kamion tu samou dodávku realizuje za 10 dnů s garancí 

dodání na sklad zákazníka. 



 Obrázek č. 4. Ukázka webových stránek www.ohr.cz 

 

 

 

Pramen: [4] 

 

Z 90 % firma nevyužívá při prodeji svých výrobků mezičlánek. Mezičlánek 

používají pouze při prodeji do Kazachstánu a to prostřednictvím společnosti Ferit s. r. o., 

se sídlem ve Frýdku Místku, která je specializována na dodávky zařízení pro důlní 

závěsnou dopravu. 



Své výrobky nabízejí také prostřednictvím osobního prodej, kdy firma posílajá své 

zaměstnance ke stálým klientům s novými katalogy a nově vyvinutými, či inovovanými 

výrobky. Své významné odběratele pozývají na dny Nové techniky, kde jsou prezentovány 

nové výrobky a předváděna nová technická řešení.  

Velmi důležité jsou pro společnost veletrhy, kde představují své výrobky, nabízejí 

své kontakty a katalogy, podepisují smlouvy a upevňují vztahy s odběrateli. Navštěvují 

především: 

 

• ruský mezinárodní veletrh důlní techniky – Novokuzněck; 

• ukrajinský veletrh METALLURGY v Doněcku, který je tématicky zaměřen 

na stroje, zařízení a technologie pro těžební a hutnické odvětví; 

• polský mezinárodní veletrh hornictví, energetiky a hutnictví – KATOWICE; 

• český mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky – AMPER. 

 

Účast na veletrzích je i otázkou prestiže, jedná se o velmi nákladnou investici, kde 

pronájem m2 stojí několik tisíc až desetitisíc plus další přirážky za přístupnost ke stánku a 

jeho umístění na výstavišti. Nejvýhodnější je v tomto ohledu český veletrh AMPER, kde 

pronájem m2 se pohybuje kolem 3 550 Kč. V polských Katowicích stojí pronájem m2  

129 eur plus 55 eur za každý m2 při úpravě (např. zavedení elektrické energie, přívod vody, 

zpevnění podlah pro těžší exponáty). Vezmeme–li v úvahu,  že 1 euro se rovná 26,5 Kč, 

pak pronájem m2 přijde v přepočtu na 4 876 Kč. 

Společnost využívá mezinárodní tendry2, o kterých získává informace na internetu. 

Vysílá své specialisty do Mexika, Ruska, Kazachstánu a Polska, aby zde zaškolovali zdejší 

pracovníky, opravovali a uváděli do provozu dodaná zařízení. Tím se jakoby propagují, 

upevňují vztahy a zajišťují si další prodej.  

 

4.3.1 Pražský veletrh AMPER 

 
Společnost OHR se letos, v roce 2009, účastní 17. ročníku mezinárodního veletrhu 

elektrotechniky a elektroniky AMPER 2009, který se koná na přelomu března a dubna 

v Praze - Letňanech. Veletrh probíhá na výstavní ploše o výměře 34 000 m2. Představí se 
                                                 
2 obchodní nabídka dodavatele za pevnou cenu 



zde 700 vystavitelů z 23 zemí, jako jsou např. Německo, Čína, Polsko, Indie, Rusko, 

Singapur, Taiwan aj. Očekávaný počet návštěvníků je okolo 50 600 [5].  

 

Ceny za pronájem plochy se liší podle velikosti pronajímané plochy od 3 550 Kč až 

4 100 Kč za každý m2 a přirážky 20 – 50 % dle přístupnosti a umístění stánku. Registrační 

poplatek je ve výši 4 000 Kč a 6 000 Kč za každého spoluvystavovatele. Veletrh AMPER 

2009 nabízí zájemcům katalog se souhrnem všech vystavitelů a to ve formě tištěného 

katalogu nebo v elektronické formě na CD. Základní informace o společnosti jsou v ceně 

registrace, avšak další informace jsou účtovány zvlášť a to v cenové relaci  

50 – 800 Kč. Je možno ke katalogu přiložit prezentaci na CD to je však za příplatek  

3 000 – 9 000 Kč. Celostránková inzerce v katalogu je účtována za  

5 000 – 40 000 Kč dle rozsahu a barevnosti [5]. 

 

Obrázek č. 5. Stánek společnosti OHR na veletrhu AMPER 2009 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 



4.4 Analýza promotionu vybrané společnosti 

 

Společnost OHR tuto oblast marketingového mixu příliš nevyužívá. Nenabízí 

produkty, které by mohly oslovit běžného uživatele. Reklamu a podporu prodeje nevyužívá 

vůbec. Osobní prodej využívá v rámci veletrhů a vysíláním specialistů k potencionálním 

zákazníkům, kde pomáhají se zprovozněním a údržbou zařízení a tím společnost propagují 

a vytvářejí její dobré jméno. Specialisté představují při osobním prodeji nové výrobky 

společnosti, předávají katalogy a nabízejí technická řešení konkrétních požadavků 

zákazníků. Statistiky a výroční zprávy vytváří především pro interní potřebu a klientům 

nabízí katalogy s výrobním programem firmy.  

Významným a stálým klientům věnuje společnost nemalou pozornost. Tito 

odběratelé jsou zváni na veškeré významné události firmy (např. 10., 15. výročí založení 

firmy OHR). Pravidelně jednou ročně jsou připravovány tzv. Dny nové techniky, kde jsou 

představovány nové inovované výrobky. Pozvaným hostům je věnována maximální péče a 

pozornost např. hostům z Ruské federace, Kazachstánu, Ukrajiny je v rámci Dnů nové 

techniky umožněno navštívit Prahu a Karlovy Vary. 

 

Obrázek č. 6. Ukázka předmětů s logem 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 



5 Závěr 
 

Předložená bakalářská práce obsahuje analýzu marketingového mixu společnosti 

s ručením omezeným Ostroj – Hansen + Reinders. 

V první části práce je charakterizována společnost a její tuzemští i zahraniční 

klienti. Z této části je zřejmé, že se jedná o velmi vyspělou a prosperující společnost, která 

má všechny předpoklady uspět v ostré zahraniční konkurenci a uplatnit své výrobky na 

světových trzích. Má všechny nutné certifikáty, které umožňují vstupovat jak na trh 

v rámci Evropské unie tak i mimo ní. Počet zaměstnanců a objednávek stále roste. 

Bakalářská práce umožňuje nahlédnout do dané problematiky společnosti. Práce se 

zabývá marketingovým mixem. Ve společnosti OHR jsou některé prvky rozvinutější a více 

užívané než prvky ostatní. OHR nabízí velké množství produktů, ze kterých si vybere 

každý specifický odběratel. Poptávka po výrobcích má rostoucí trend s občasnými poklesy, 

které však nelze ovlivnit. 

Jelikož jsou spotřebiteli většinou zahraniční firmy, jsou ceny na světových trzích 

srovnatelné s konkurencí. V České republice má firma konkurenci především mezi 

polskými výrobci důlní techniky. Tržby za prodej výrobků mají rostoucí trend v návaznosti 

na rostoucí objemy výroby.  

Nejméně využívaným prvkem marketingového mixu v rámci společnosti je 

promotion. V této oblasti společnost nejvíce využívá nejvíce osobní kontakt s konečným 

odběratelem, který zákazníka ze všech stimulů prodeje nejvíce oslovuje. Společnost má 

řadu odběratelů po celém světě. Velkou pozornost věnuje svým stálým odběratelům, 

se kterými má velmi úzké pracovní vztahy. Společnost by mohla zvážit zda bude využívat 

reklamy v odborném časopise zabývajícím se touto problematikou. Reklama v běžných 

periodikách by neměla v případě OHR význam. 

V činnosti firmy je patrný důraz na inovace a přípravu nových výrobních 

technologií, ve své zvolené specializaci – spínací technika pro důlní podmínky – firma 

sleduje světové trendy vývoje např. přechod na napájení důlních spotřebičů z 500 V na 

1000 V a v posledních třech letech přechod na napájení spotřebičů na 3000 a 6000 V.  

Společnost výkonově vyšší zařízení nabízí a vyvíjí. V roce 2007 byla zvládnuta spínací 

technika pro 3,3 kV a 11 kV. Tato nová zařízení jsou dodána a provozována v Mexiku. 

Zvládnutím této nové problematiky se jmenované společnosti v roce 2008 a 2009 otevřely 



nové možnosti na ruském trhu. První dodávky pro spínání 6 kV byly v Rusku realizovány 

ve druhém pololetí roku 2008. Pro rok 2009 jsou již zpracovány nabídky projektů pro řadu 

ruských a ukrajinských společností. V tuzemsku jsou tyto nové technologie objednány pro 

rok 2009 a jedná se o zařízení v hodnotě asi120 000 000 Kč. 

I když měl prodej v minulých letech spíše rostoucí trend, měla by společnost OHR 

dále své zařízení inovovat a propagovat. OHR může využít tyto minulé události, zjištěné 

z analýzy, k dosažení svých budoucích cílů. 
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Příloha č. 3. Popis soupravy stykačové nevýbušné SN0 

 

 

 



 

 

Pramen: [3] 



Příloha č. 4. Popis relé elektronického nadproudového LH86 

 

 

 



 

 
Pramen: [3] 

 


