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Anotace  

Předložená práce si klade za cíl zhodnotit možnosti a potenciál regionálních 

reklamních médií pro společnost Emeran, která podniká v oblasti obchodu s hnědým 

uhlím. V úvodu je uvedena krátká charakteristika společnosti a jejích ekonomických 

ukazatelů. Poté je zpracována obecná charakteristika a vývoj reklamního mediálního trhu, 

zejména s ohledem na vznik soukromých společností po roce 1989. V další části je 

analyzována ekonomika společnosti s důrazem na dosavadní investice společnosti do 

propagačních a marketingových akcí. Vyhodnocením analýzy bylo zjištěno, že reklama 

nehraje v podnikání společnosti klíčovou roli, ale spíše napomáhá k vytváření povědomí o 

existenci společnosti a jejího obchodního jména. Na základě těchto výsledků je dále 

navržena nová konkrétní reklamní kampaň na regionální úrovni a je rovněž uvedena její 

finanční náročnost. Závěr pak obsahuje celkové shrnutí významu reklamy pro společnost, 

složité postavení společnosti na trhu s uhlím a možný pozitivní efekt regionální kampaně.  

Klí čová slova: reklama, uhlí, regionální média, nerostné suroviny 

 

Summary  

The objective of this thesis is the assessment of the regional advertising media 

possibilities and their potential for Emeran, a company trading in the brown coal. The 

introductory part includes a short description of the company and its economic parameters. 

Subsequently, there is a general characterization of advertising media market and its 

development, especially pointing out the establishment of new private media companies 

after the year 1989. The next part brings an analysis of the company business focusing on 

the up-to-now investments into advertising and promotion contracts. According to the 

carried-out analysis it has been found out that the advertising is not a key part of company 

business but it helps the company to earn a good awareness and reputation. Based on these 

findings a new advertising campaign is designed on a regional scale including the financial 

requirements. In the final part of the thesis the importance of advertising for the company, 

the difficult position of the company in the brown coal market, as well as possible positive 

effects of the regional advertising campaign are discussed.  

Keywords: advertising, brown coal, regional media, raw material 
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1 ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala reklamní potenciál regionálních 

médií pro společnost podnikající v oblasti surovin. Několik let jsem pracovala jako 

mediální poradce právě v regionálním rádiu, a proto si myslím, že mi toto téma je blízké a 

že mu rozumím.  

Regionální mediální trh dosáhl svého největšího rozmachu v devadesátých létech 

dvacátého století. Vznikla tehdy spousta lokálních a regionálních mediálních subjektů a 

reklama v těchto subjektech postupně nabývala svého významu a rozmachu. V posledních 

letech dochází například v oblasti rozhlasového vysílání k opačnému trendu, tj. ke 

slučování jednotlivých „místních“ rádií do celoplošných rozhlasových sítí. Díky tomu již 

prakticky neexistuje rádio, jehož vysílací frekvence by pokrývala např. pouze jedno město. 

Pro některé lokálně zaměřené klienty tak reklama v rádiu ztratila smysl, pro jiné, např. 

s více pobočkami či prodejnami v několika městech, naopak může být reklama v jediném 

rádiu s regionálním pokrytím cenově zajímavější. 

Cílem mé práce je nejprve v obecné rovině představit a zhodnotit druhy 

reklamních médií a možnosti jejich využití a poté ukázat na konkrétní společnosti, v tomto 

případě Emeran 1860, s.r.o. (dále jen Emeran), které z těchto reklamních médií je právě 

pro tuto společnost nejvhodnější a zda je reklama pro tuto společnost důležitá, tzn. jestli je 

pro ni ekonomickým přínosem. Emeran je vhodným subjektem pro mojí práci nejen proto, 

že hlavní obchodní činností je nákup a prodej uhlí, ale i proto, že její zakladatele znám od 

založení společnosti.  

V první části své bakalářské práce se věnuji charakteristice a vývoji regionálního 

mediálního trhu, tzn. druhům reklamních médií, jaké jsou jejich výhody, nevýhody, 

specifika apod. Po roce 1989 vzniklo obrovské množství soukromých subjektů věnujících 

se reklamě. Jedná se např. o soukromá regionální rádia, celoplošná rádia, vydavatelství 

tisku nebo reklamní agentury.  

Důležitou částí mé práce je analýza efektivity dosavadních propagačních a 

marketingových akcí společnosti Emeran. Zjistila jsem, do jakých reklamních produktů a v 

jaké výši firma dosud investovala a jakým způsobem se to projevilo na jejích 

ekonomických ukazatelích, které mi společnost pro tento účel poskytla.  
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Dalším bodem je zhodnocení další reklamní strategie firmy na regionální úrovni, 

navržení této strategie, porovnání reklamních kampaní v různých typech médií a 

vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu. V této části jsem využila průzkumy poslechovosti a 

sledovanosti jednotlivých médiích, grafy sledovanosti během dne, týdne nebo víkendu, 

cílové skupiny posluchačů a diváků. 

Závěrem jsem vyhodnotila pozici společnosti Emeran na reklamním trhu a 

celkově shrnula, zda používaná reklama je efektivní a přispívá k propagaci nebo zisku 

společnosti a doporučila, jaká média je vhodné do budoucnosti používat. 
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2 VZNIK FIRMY EMERAN A PŘEDMĚT ČINNOSTI 

2.1 Vznik firmy 

Společnost Emeran byla založena 9. prosince 1998 s cílem vybudovat prosperující 

společnost zabývající se převážně nákupem a prodejem hnědého uhlí pro energetiku a 

průmysl včetně souvisejících služeb (logistika, rekonstrukce spalovacích zařízení, využití 

produktů spalování). 

2.2 Předmět a charakteristika obchodních činností 

Postupem času se společnost Emeran začala zabývat i dalšími činnostmi, mj. 

provozováním sportovního areálu a penzionu. Proto došlo v následujících letech k oddělení 

těch částí společnosti, které se těmito aktivitami zabývají a ke vzniku společností nových, a 

to Emeran Klíny, s.r.o., a Emeran 1791, s.r.o.  

Předmětem podnikání společnosti Emeran Klíny, s.r.o., je provozování 

sportovního areálu v obci Klíny v Krušných horách, jehož součástí je horská chata Emeran, 

včetně přilehlého dětského hřiště, půjčovny horských kol, lyží nebo snowboardů.  

Obchodní činností společnosti Emeran 1791, s.r.o., je provozování penzionu 

Roubenka 1791 v obci Truskavna na Kokořínsku. 

V mé práci se budu věnovat především společnosti Emeran 1860, s.r.o., která se i 

nadále zabývá nákupem uhlí a jeho dalším prodejem, dále se pak věnuje dodávkám dalších 

paliv průmyslovým podnikům, teplárnám nebo elektrárnám, dodávkám multiprachů, 

spolupráci na rekonstrukcích energetických provozů, včetně jejich financování.  

2.3 Základní ekonomické ukazatele firmy 

Jak jsem již zmínila, společnost Emeran byla založena 9. prosince 1998 a již od 

samého počátku bylo její podnikání úspěšné.   

V prvním roce fungování společnosti, tedy v roce 1999, bylo prodáno 46 tis. tun 

hnědého uhlí, tedy množství představující roční obrat přibližně 34 mil. Kč. Po účetní 
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uzávěrce a promítnutí všech podnikatelských aktivit činil roční zisk 0,9 mil. Kč. Tento 

výsledek znamenal velice úspěšný začátek a zároveň impuls do dalších let.  

V roce 2000 společnost navázala na slibné obchodní výsledky prvního roku 

podnikání. Prodej uhlí se více jak ztrojnásobil, bylo vyexpedováno 165 tis. tun uhlí. S 

ohledem na vyšší prodej uhlí se rovněž navýšil roční obrat, a to na 107 mil. Kč. Po 

odečtení všech nákladů byl výsledný roční zisk 2,4 mil. Kč. Tento rok byl významný mimo 

jiné i tím, že společnost rozšířila své podnikatelské záměry do oblasti sportovně-

rekreačních aktivit zakoupením a následnou rekonstrukcí lyžařského areálu Klíny a horské 

chaty Emeran.  

I v třetím roce podnikání se podařilo udržet stoupající trend v prodeji uhlí a bylo 

dosaženo výsledku 173 tis. tun hnědého uhlí. Ve srovnání s předešlým rokem byl roční 

obrat opět vyšší, tj. 121 mil. Kč, a  roční zisk byl v tomto roce dokonce více než 

zdvojnásoben na 5,6 mil. Kč. 

I v dalších letech se prodej uhlí, a tím i obrat, nadále zvyšoval (viz Obrázek 1 a 

Obrázek 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Vývoj ročního obratu v letech 1999 až 2008 
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Obrázek 2. Vývoj prodeje uhlí v letech 1999 až 2008   
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3 CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ REGIONÁLNÍHO MEDIÁLNÍHO 

TRHU 

3.1 Druhy reklamy 

Co je vlastně reklama? Stručně řečeno, jde o určitou formu komunikace 

s obchodním záměrem [1]. Reklamu většinou používáme proto, abychom spotřebitele 

informovali o tom, že máme k dispozici produkt nebo službu, která může uspokojit jeho 

potřeby. Reklama je nezbytnou a dnes již samozřejmou součástí tržního hospodářství. 

Druhů reklamy je velký počet a někdy je reklamou i to, co zprvu za reklamu 

nepovažujeme. Mezi základní druhy reklamy řadíme televizní a rozhlasovou reklamu, 

reklamu v tisku, dále pak reklamu na velkých reklamních plochách (bigboardy, billboardy,  

světelná reklama na zastávkách MHD apod.) a v současné době také internetovou reklamu, 

která je především v posledních letech na vzestupu. Další formou reklamy jsou např. 

letáky, reklamní předměty, ale i ústní šíření reklamy, která je pro většinu zadavatelů 

reklamy tou nejlepší a nejlevnější, protože zákazník společnosti či firmy přijde „na jistotu“ 

(dostal doporučení od svého známého, kamaráda, příbuzného) a předem ví, co očekávat. 

Zvláštním druhem reklamy je „product placement“, tj. umístění propagovaného výrobku 

nebo předmětu přímo do filmu čí seriálu, kde plní svou obvyklou funkci, ale divák tuto 

informaci podvědomě přijímá a uchovává si jí v paměti.  

3.2 Charakteristika reklamních médií 

Každý z výše uvedených druhů reklamy má své výhody, nevýhody i specifika a 

každý zadavatel by si při přípravě kampaně měl vybrat odpovídající médium, aby jeho 

investice do reklamy měla zpětný efekt.  

3.2.1 Televizní reklama 

Největší výhodou této reklamy je obrovský zásah diváků najednou, tzn. že ve 

správně zvoleném vysílacím čase uvidí odvysílaný spot velké množství spotřebitelů a dle 

charakteru programu může oslovit vybranou cílovou skupinu. Jako příklad můžeme uvést 

seriály na našich televizních stanicích. Vždy se v reklamním bloku objeví reklama na 
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polévky nebo koření v prášku, protože se podle průzkumů dívají na seriály především ženy 

a v tomto případě jsou právě ony tou cílovou skupinou.  Další velkou výhodou je působení 

na více smyslů – možnost ukázat předmět reklamy, jaký ve skutečnosti je i jak s ním 

zacházet, jak ho používat.  

Nevýhodou jsou jednak vysoké náklady jak na výrobu spotu, tak na jeho 

odvysílání, a rovněž možnost přepnutí na jiný kanál v době reklamního bloku, zejména pak 

v době přeplněných reklamních bloků (např. období Vánoc), kdy jsou tyto bloky pro 

diváka neúměrně dlouhé.  

Televizní reklama na regionální stanici je v porovnání s celoplošnou stanicí  

rozdílná v zásahu menšího počtu diváků, protože regionální stanice nemají vysokou 

sledovanost a i náklady na odvysílání spotu jsou nižší. 

3.2.2 Rozhlasová reklama  

Největší výhodou rozhlasové reklamy je možnost výběru z velkého počtu 

rozhlasových stanic s širokou škálou programů a tím i zasažení konkrétní cílové skupiny. 

Pokud chce zadavatel zaměřit svojí reklamní kampaň na ženy, může si vybrat stanici, jejíž 

cílovou skupinou jsou především ženy (např. Frekvence 1), pokud jsou cílovou skupinou 

řidiči, pak si může vybrat rádio s dopravním servisem a být sponzorem právě tohoto 

pořadu (např. Dopravní servis rádia Impuls). Důležitou výhodou je cenová dostupnost i pro 

menší zadavatele. Cena za produkci rozhlasového spotu i jeho odvysílání je nižší než u 

televizní reklamy. I celoplošná rádia mají ceny přizpůsobeny pro menší klienty, a to díky 

tomu, že v určité době vysílání celoplošného reklamního bloku dojde k odpojení 

v regionech, které pak mají svůj reklamní blok a vysílají regionální reklamu. Tak může i 

celoplošná stanice srovnat ceny za odvysílání reklamního spotu se stanicemi regionálními. 

Neméně důležitou předností je i rychlost zařazení do vysílání a tím okamžitě reagovat na 

vzniklou situaci na trhu.  

Nevýhodou reklamy v rádiu je především to, že se lidé při poslechu rozhlasu 

zabývají většinou jinou činností a plně se nesoustředí na předávané informace, a stejně 

jako u televizní reklamy mohou přeladit na jiný kanál.  
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Možnosti rozhlasové reklamy ovlivňuje to, že pracuje pouze se zvukem, proto je 

nutné vytvořit takový reklamní spot, který povede ke vzbuzení pozornosti a především 

k zaregistrování a zapamatování si předávaného sdělení.   

3.2.3 Reklama v tiskových médiích 

Do této skupiny patří především noviny a časopisy, ale i katalogy nebo ročenky.  

Největší výhodou je možnost zasažení specifických cílových skupin (velké 

množství a pestrost titulů novin i časopisů) a rychlost inzerce, protože od zadání inzerátu 

do jeho vydání uplyne většinou krátký časový interval. Tato výhoda ale platí hlavně pro 

noviny, u časopisů (např. měsíčníků) se doba realizace prodlužuje.    

Nevýhodou je přeplněnost inzercí, zvyšuje se riziko přehlédnutí inzerátu či 

úmyslné přelistování těchto reklamních stránek čtenářem nebo rychlé stárnutí výtisku 

novin, kdy noviny jsou již další den „staré“. 

3.2.4 Venkovní (outdoorová) reklama  

Do této kategorie řadíme megaboardy, billboardy, plakáty, ale i vývěsní tabule, 

reklamní balony nebo štíty domů.  

Venkovní reklama má široký zásah a najdeme ji téměř všude, což je výhoda pro 

zadavatele, ale pro spotřebitele to nemusí být vždy příjemné.   

Nevýhodou je, že lidé jsou vystaveni působení reklamy jen velice krátce, např. při 

projetí kolem billboardu někdy ani nestihneme informaci zaregistrovat. 

3.2.5 Internetová reklama  

Předností této reklamy je především rychlost, kdy umístění reklamního banneru, 

textu nebo obrazu je téměř okamžité a cena, která se odvíjí podle počtu kliknutí na inzerát.  

Oproti jiným reklamním médiím má ale jistá technická omezení, např. v rychlosti 

přístupu, kapacitě hardwaru nebo v ochranných bránách na serverech. 
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3.2.6 Sledovanost médií 

Sledovanost médií je u nás zjišťována průzkumem Media projekt. Zadavatelem 

projektu je Sdružení komunikačních a mediálních organizací v České republice a projekt je 

realizován Sdružením STEM/MARK - GfK PRAHA - TN Sofres.  

Z průzkumu je možné dozvědět se data o čtenosti denního tisku a časopisů a o 

poslechovosti celoplošných i regionálních stanic (viz Tabulka 1). Ročně je dotázáno cca 30 

tisíc respondentů ve věku 12 – 79 let. 

V současnosti se k průzkumu používají dvě metody. Pro průzkum čtenosti se 

využívá náhodný výběr respondentů a dotazování probíhá „face to face“ metodou, tzn. že 

dotazování provádějí tazatelé v přímém kontaktu s dotazovaným. Rozhlas je sledován 

metodou „day after recall“, tj. telefonickým dotazováním na včerejší chování. Volaná čísla 

se generují náhodně a poměr pevných linek a mobilních telefonů je předem daný. 

Tabulka 1. Ukázka výsledku průzkumu poslechovosti regionálních rozhlasových stanic v severních 

Čechách a na severní Moravě 

Základní ukazatele rozhlasových stanic          1.7.2008 -17.12.2008 

Populace 12-79 let celkem v posledních 7 
dnech 

poslechovost 
včera 

nejposlouchan
ější stanice 

průměrná 
čtvrthodina ATS Share 

projekce   procenta 1000 % 1000 % 1000 % 1000 % total relat. % 

CELKEM 8822 100                   

Rozhlas celkem 7539 85,5 5648 64,0 8205 93,0 1960 22,2 201 313 100,0 

REGIONÁLNÍ STANICE - SEVERNÍ ČECHY 

ČRo Sever 85 1,0 42 0,5 26 0,3 9 0,1 1 186 0,4 
Fajn North Music 123 1,4 63 0,7 77 0,9 14 0,2 1 202 0,7 
Fajn Radio Agara 69 0,8 34 0,4 36 0,4 9 0,1 1 242 0,5 
Hitrádio Crystal 60 0,7 34 0,4 45 0,5 9 0,1 1 222 0,4 
Rádio Contact Liberec 99 1,1 39 0,4 34 0,4 10 0,1 1 226 0,5 
Rádio Blaník Severní Čechy 96 1,1 38 0,4 37 0,4 10 0,1 1 212 0,5 
Hitrádio FM (Most/Labe) 72 0,8 27 0,3 24 0,3 5 0,1 0 160 0,2 
Hey! (Sever) 10 0,1 4 0,0 3 0,0 1 0,0 0 228 0,1 

REGIONÁLNÍ STANICE - SEVERNÍ MORAVA 

Radio Čas 423 4,8 231 2,6 210 2,4 60 0,7 6 238 3,1 
ČRo Olomouc 113 1,3 63 0,7 58 0,7 15 0,2 2 215 0,8 
ČRo Ostrava 102 1,2 63 0,7 53 0,6 14 0,2 1 179 0,6 
Fajn Radio Hity 34 0,4 16 0,2 15 0,2 2 0,0 0 123 0,1 
Hey! (Ostrava) 93 1,0 40 0,5 33 0,4 11 0,1 1 247 0,6 
Hitrádio Orion 281 3,2 127 1,4 97 1,1 24 0,3 2 173 1,2 
Kiss Morava 177 2,0 80 0,9 76 0,9 12 0,1 1 143 0,6 
Hitrádio Apollo 107 1,2 49 0,6 40 0,5 12 0,1 1 231 0,6 
Rádio Haná 133 1,5 48 0,5 34 0,4 11 0,1 1 196 0,5 
Rádio Helax 164 1,9 79 0,9 94 1,1 18 0,2 2 223 1,0 

Rádio Rubi 86 1,0 39 0,4 23 0,3 8 0,1 1 171 0,4 
Zdroj: STEM/MARK-MEDIAN (12-79 let) 
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Měření sledovanosti televize zajišťují elektronická zařízení, tzv. peoplemetry, 

umístěná v pečlivě vybraných domácnostech. Peoplemetr, nebo také TV-metr, se skládá ze 

dvou jednotek: komunikační a televizní. Obě připomínají malé krabičky. Komunikační 

jednotka zajišťuje přenos údajů do sběrného centra pomocí GSM technologie. Televizní 

jednotka, která je napojená přímo na televizor, zase „komunikuje“ se členy domácnosti 

pomocí speciálního dálkového ovládače. Každý člen rodiny má přidělené číslo a tím se 

hlásí ve chvíli, kdy zapne televizor nebo přijde do místnosti, kde televize už vysílá. 

 Peoplemetry jsou umístěny v 1 833 domácnostech, což představuje cca 4 216 

jednotlivců ve věku „4+“, a měly by rovnoměrně zasahovat všechny vrstvy obyvatel, aby 

odrážely skutečný zájem o jednotlivé televizní stanice u všech televizních diváků. 

Zadavatelem měření v ČR je Asociace televizních organizací (ATO), která 

sdružuje veřejnoprávní i komerční televize a Asociaci komunikačních agentur a 

realizátorem projektu je společnost MEDIARESEARCH, a.s. 

3.3 Vznik soukromých médií po roce 1989 

3.3.1 Televize  

Do roku 1993 u nás neexistovala žádná soukromá televizní stanice. Vysílala zde 

pouze státní televize, a to nejprve pod názvem Československá televize, později po 

rozdělení federace pod názvem Česká televize. 

V roce 1993 vstoupila na televizní trh první soukromá stanice FTV Premiéra, 

která nejprve vysílala v Praze a středních Čechách a od roku 1994 jako celoplošná televize. 

Licenční podmínkou bylo poskytnout část svého vysílacího času regionálním televizím 

(např. TV Dakr), avšak podíl regionálního vysílání se postupně snižoval. Od ledna roku 

1997 se název stanice změnil na TV Prima. V září 2008 televize Prima zahájila proces 

sloučení regionálních stanicí po celé České republice pod názvem R1. 

Dne 4. února 1994 spustila své vysílání naše komerčně nejúspěšnější a zároveň 

nejsledovanější soukromá televizní stanice Nova. Zajímavostí je, že prvních sedm měsíců 

sídlila televize na několika místech v Praze a vysílala pouze z jediného místa v Praze. Od 

září roku 1994 vysílala z budov bývalé Měšťanské besedy. Nova nabídla českým divákům 
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nový formát zpravodajství a publicistiky, nekonečné telenovely, soutěže a v dalších letech 

přidala i staronové estrádní pořady. 

Kromě celoplošných soukromých televizních stanic vznikla zejména ve druhé 

polovině devadesátých let také řada regionálních televizních stanic. V Ústeckém kraji 

působily např. TV DAKR, TV LYRA, které však v současné době fungují v již zmíněné  

programové síti pod novou značkou R1. V regionu vysílají i další lokální kabelové 

televize, většinou v rámci jediného města, jejichž význam je zanedbatelný. 

3.3.2 Rádio  

Novodobá historie rozhlasového trhu České republiky se začala psát až po roce 

1989, kdy na tento trh začaly vstupovat první soukromé stanice. Do této doby vysílal pouze 

státní rozhlas. Tou úplně první soukromou rozhlasovou stanicí bylo regionální rádio FM 

Plus, které zahájilo své vysílání v listopadu 1991. První celoplošnou soukromou stanicí 

bylo Rádio Alfa, jehož vysílání bylo spuštěno v září roku 1993. V roce 1999 ho na jeho 

frekvencích nahradilo rádio Impuls, které se postupně stalo nejposlouchanější soukromou 

stanicí.   

Jednou z prvních regionálních stanic na severu Čech bylo Rádio Most, které 

vzniklo v červenci 1991. Nejdříve vysílalo jako pobočka stanice Evropa 2, ale v roce 1992 

se stalo plně samostatným a pod názvem Rádio Most vysílalo až do konce roku 2007. Od 

ledna 2008 se stanice stala součástí rozhlasové sítě FM rádií a v současnosti vysílá pod 

názvem Hitrádio FM.  

V současné době je trendem spojování regionálních stanic, aby mohly cenou za 

reklamu a počtem posluchačů konkurovat celoplošným rádiím. Obchodně je tato cesta jistě 

správná, ale posluchači přestávají vnímat tyto stanice jako své domovské.  

3.3.3 Tisk 

Tuto část jsem pojala spíše obecně, protože je velmi široká a bylo by velmi 

náročné zmiňovat vznik jednotlivých titulů deníků, týdeníků či jiných periodik, kterých je 

v současné době nepřeberné množství.  

Po roce 1989 začala vznikat soukromá vydavatelství, která většinou vydávají více 

než jeden titul. Za všechny bych zmínila mediální skupinu MAFRA, která působí 
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v několika mediálních oblastech. Její vlajkovou lodí v oblasti tištěných médií je Mladá 

fronta DNES, která je nejčtenějším seriozním deníkem. Druhým vydávaným deníkem jsou 

Lidové noviny a nejmladším titulem této skupiny je bezplatný deník Metro. Oblast 

Internetu zastupuje zpravodajský portál iDNES.cz a lidovky.cz. V oblasti televizních médií 

se pak tato mediální skupina prezentuje hudební televizní stanicí Óčko.  

Novým jevem po sametové revoluci byl bulvární tisk, jehož zaměřením je  šíření 

„senzačních“ zpráv, často špatně ověřených či přímo smyšlených informací. 

Nejprodávanějším a nejčtenějším bulvárním deníkem je Blesk, který byl založen v roce 

1992, má i svůj suplement Blesk magazín, týdeník Blesk pro ženy nebo měsíčník Blesk 

Hobby. Vydavatelem blesku je společnost Ringier ČR, která je zároveň vydavatelem i 

dalšího bulvárního deníku AHA, ale také deníku Sport, časopisu Reflex nebo populárního 

„ábíčka“.  

Zástupcem regionálního tisku je vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 

které vydává 73 regionálních deníků, které mají dominantní postavení ve svých regionech. 

Např. pro Ústecký kraj vychází Deník severní Čechy, a to v 11 mutacích pro každé okresní 

město (např. Mostecký deník).  
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4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ ANALÝZA EFEKTIVITY 

DOSAVADNÍCH PROPAGAČNÍCH A MARKETINGOVÝCH AKCÍ  

4.1 Reklamní strategie spole čnosti 

Standardně úspěšná a prosperující evropská firma investuje do reklamy v průměru 

5 % ze svého ročního obratu. U společností, které usilují o výraznější prosazení se na trhu, 

je obvyklé, že náklady na reklamu tvoří až 10 % z obratu. V podmínkách České republiky 

se doporučuje držet se již výše zmíněných 5 % [2].  

Již od založení společnosti Emeran bylo cílem vybudovat úspěšnou obchodní 

značku a podporovat vytvoření a udržení dobré „image“ společnosti. Pro tento účel si 

zakladatelé společnosti stanovili již na počátku základní reklamní strategii, která je 

v bodech shrnuta v následujících dvou kapitolách. 

4.1.1 Podpora image, budování obchodní zna čky 

• Podpora dětských akcí typu Den dětí, konec školního roku či Mikuláš je vhodným 

prostředkem k posilování povědomí o společnosti, jelikož buduje znalost značky 

mezi mladou generací dětí a zároveň mezi jejími rodiči. 

• Propagační předměty slouží jak k oslovení široké veřejnosti, tak i cílové skupiny 

potencionálních klientů, kterou představují společnosti zainteresované v odběru 

uhlí. Propagační předměty nenásilnou formou prezentují jméno a logo společnosti. 

• V oblastech s masivnějším odbytem se nabízí možnost oslovení veřejnosti 

prostřednictvím lokálních rádií. Stejným způsobem je nutné postupovat při výběru 

reklamních ploch (billboardů), zejména s ohledem na místa s nejvyšší návštěvností 

(nákupní a obchodní centra, sportovní areály, hlavní příjezdové komunikace). 

• Reklama v tisku by měla být zaměřena především na osoby, se kterými se uzavírají 

a podepisují smlouvy. Z denního tisku se jeví jako vhodné Hospodářské noviny 

nebo regionální mutace Mladé fronty. 
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4.1.2 Podpora prodeje 

• Dobrou a účinnou podporou prodeje je pořádání společenských akcí. Je dobré 

využít každé příležitosti k setkání s obchodními partnery a tím udržovat obchodní 

kontakt. Podnikatelský večírek, zahradní raut, předsezónní a posezónní setkání, 

výroční setkání jsou tím pravým, jak obchodní vztah přetvořit na přátelský a 

zároveň tím „zvýšit“ objednávky.  

• Dalším důležitým prvkem jsou osobní dárky významným obchodním partnerům k 

jejich životním jubileím, narozeninám, jmeninám apod. Osobní dárky rozvíjí 

obchodní partnerství. 

• Kvalitně zpracované nabídkové materiály jsou důležitou vizitkou společnosti, 

působí na obchodní partnery a přirozenou formou zvyšují šanci na úspěšné 

obchodní jednání.  

4.2 Analýza efektivity reklamní strategie 

4.2.1 Analýza reklamních smluv 

Analýzou reklamních smluv se snažím identifikovat oblast konkrétních 

reklamních médií či marketingových akcí, které Emeran skutečně využívá pro podporu 

prodeje a image v souladu s tím, co si stanovil ve své reklamní strategii. 

Společnost Emeran mi poskytla přehled uzavřených reklamních smluv za období 

1999 až 2008. Jelikož se jedná o desítky smluv s nejrůznějším předmětem díla, pokusila 

jsem se smlouvy roztřídit podle nějakého relevantního kritéria. Samotný předmět smlouvy 

nebo finanční objem smlouvy nemusí mít totiž, podle mého názoru, nejvyšší vypovídající 

schopnost o významu reklamní smlouvy. Z tohoto důvodu jsem si jako třídící kritérium 

zvolila rozsah dopadu reklamní smlouvy na potencionální klientelu, tj. jaké množství lidí 

může být realizací reklamní smlouvy osloveno. Reklamní smlouvy jsou roztřídila do 3 

kategorií, a to smlouvy s působností: 

• lokální (úzké zájmové skupiny a menší obce, lokální akce v malých obcích),  

• regionální (větší města, nadregionální akce s předpokladem návštěvy i z okolních 

měst a obcí, reklama v regionálních rádiích),  
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• národní na úrovni České republiky (např. celostátní televizní přenosy, celostátní 

rozhlasová reklama), případně mezinárodní (zejména mezinárodní akce s 

televizním přenosem).  

S ohledem na charakter podnikání společnosti Emeran mají samozřejmě největší 

význam reklamní smlouvy s působností regionální až národní. Reklamní smlouvy 

lokálního významu mají charakter spíše sponzoringu různých sportovních sdružení, spolků 

apod., a jejich smyslem není primárně podpora prodeje, více se jedná o budování dobrého 

jména společnosti. To je také patrné z vývoje objemu reklamních smluv (viz Obrázek 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3. Vývoj výdajů na reklamu v letech 1999 až 2008 

Jelikož se jedná o důvěrné obchodní údaje, nebudu dále uvádět žádné konkrétní 

jména obchodních partnerů ani finanční výše jednotlivých smluv, což však pro účely 

analýzy není podstatné. 

Z vývoje výdajů na reklamu je evidentní, že Emeran vkládá nejvíce finančních 

prostředků do reklamy, která má potencionál oslovit klienty v celé České republice. 

Obecně lze konstatovat, že se Emeran zviditelňuje především v rámci významných 

sportovních akcí jako např. utkání české extraligy ledního hokeje, utkání Eurohockey Tour 

a motokrosových závodů, a to prostřednictvím reklamních panelů na sportovištích. Jedná 

se o sportovní akce, které jsou vysílány na celostátních televizních stanicích. Další 
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významnou formou reklamy na této úrovni je šíření reklamních spotů na LED 

obrazovkách, které jsou umístěné v atraktivních kulturních a sportovních centrech, jenž 

jsou hojně navštěvovány v rámci domácího i přeshraničního cestovního ruchu. 

Nezanedbatelný podíl tvoří i reklama na regionální úrovni. Ta je pak realizována 

především v regionu, kde Emeran působí, a to opět především v oblasti sportovních akcí.  

Ačkoli výše vynaložených prostředků na regionální i národní úrovni 

v jednotlivých letech kolísá, nelze přehlédnout celkově jednoznačný meziroční nárůst 

objemu reklamních smluv. Na lokální úrovni se po počátečním nárůstu výdaje na reklamu 

udržují na víceméně konstantní výši. 

4.2.2 Analýza tržeb 

Cílem analýzy tržeb je zjistit, zda-li a jakým způsobem se realizované reklamní a 

marketingové akce projevují v ekonomických ukazatelích společnosti Emeran, a to 

především ve výši tržeb.  

Pro tento účel mi společnost Emeran poskytla údaje o tržbách za roky 1999 až 

2008 (viz Obrázek 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Vývoj výše jednotlivých druhů tržeb v letech 1999 až 2008 
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Tržby Emeranu se skládají z tří hlavních položek: 

• Tržby za služby – což je dovozné za uhlí 

• Tržby za zboží – uhlí 

• Tržby ostatní – výnosy z postoupených pohledávek, z nakoupených pohledávek, z   

rozpuštění rezerv, z prodeje majetku, náhrada škodního případu (pojistné plnění)  a 

finanční bonusy poskytnuté dodavatelem 

Dominantní složkou tržeb jsou tržby za zboží. Z jejich vývoje je patrný prakticky 

lineární nárůst. Druhou významnou složkou jsou pak tržby za služby, které rovněž 

vykazují vzestupný trend, i když není tak výrazný jako u tržeb za zboží. Naopak tržby 

ostatní jsou z celkového pohledu zanedbatelné. Jejich vývoj je nerovnoměrný, což může 

být dáno i samotným charakterem tohoto druhu tržeb. 

Srovnáme-li vývoj tržeb s vývojem podílu prostředků investovaných do reklamy, 

je zřejmé, že tržby i výdaje na reklamu stoupají, avšak podíl reklamy na tržbách se udržuje 

na relativně stejné úrovni (Obrázek 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Podíl výdajů na reklamu na tržbách 
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Výše tržeb i výdaje na reklamu jsem na vertikálních osách znázornila 

v logaritmickém měřítku, abych eliminovala řádové rozdíly v absolutních finančních 

hodnotách. Pro ilustraci jsem pro sloupcové řady hodnot výší tržeb a výdajů na reklamu 

přidala lineární spojnice trendu, které mají u obou těchto ekonomických charakteristik 

obdobný průběh. Podíl reklamy na tržbách jsem vyjádřila spojnicovým grafem, opět 

v logaritmickém měřítku, který jasně vykazuje pouze mírné fluktuace kolem průměrné 

hodnoty. To znamená, že společnost Emeran investuje do reklamy relativně stejný podíl 

obratu cca ve výši 1,8 %, a to prakticky po celou dobu své existence.  

Otázkou však zůstává, zda-li konstantní podíl obratu investovaný do reklamy je 

jediným či vůbec tím správným vysvětlením nárůstu tržeb.  

Progresivní vývoj tržeb totiž nemusí nutně odrážet úspěšně aplikovanou reklamní 

strategii společnosti. Záleží samozřejmě na mnoha dalších okolnostech jako např. na 

skladbě klientů, na způsobu získávání nových zákazníků, či na tom, jakou pozici má 

společnosti Emeran na trhu. V dalším kroku se tedy pokusím tyto možné příčiny blíže 

rozebrat a interpretovat. 

4.2.3 Analýza zákazník ů 

Pro detailnější analýzu příčin pozitivního vývoje tržeb jsem od společnosti 

Emeran získala přehled zákaznických smluv. Snažila jsem se zjistit, zda-li je nárůst výše 

tržeb způsoben nárůstem nových zákazníků nebo dochází spíše ke každoročnímu 

navyšování objemu stávajících zákaznických smluv. 

Vývoj skladby zákazníků, resp. výše objemů dodávek uhlí, je graficky znázorněn 

níže (viz Obrázek 6).  
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Obrázek 6. Vývoj objemů dodávek uhlí v tunách dle jednotlivých zákazníků v letech 1999 až 2008 

 

Barevné spektrum sloupcových grafů reprezentuje jednotlivé zákazníky a výška 

barevných datových řad odpovídá výši objemu dodávek uhlí. Z grafického vyjádření je 

zřejmé, že na přelomu let 2002 a 2003 společnost ztratila jednoho významného zákazníka 

(fialová datová řada), což se projevilo poklesem celkových dodávek uhlí v roce 2003. Tato 

ztráta byla však kompenzována získáním dvou nových zákazníků v roce 2002 (žlutá a 

tyrkysová datová řada). S výjimkou roku 2003 mají dodávky uhlí obecně vzestupný trend a 

to se samozřejmě pozitivně promítá do výše tržeb. 

Z obrázku je také patrná měnící se skladba odběratelů v jednotlivých letech. Pro 

lepší interpretaci jsem počty a změny zákazníků v jednotlivých letech znázornila v dalším 

grafu (viz Obrázek 7). 
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Obrázek 7. Vývoj počtu zákazníků v letech 1999 až 2008 

 

Zatímco v počátečních cca 5 letech existence společnosti docházelo sice k celkově 

mírnému nárůstu počtu zákazníků, zároveň lze však sledovat meziroční přírůstky nových a 

úbytky stávajících zákazníků. Od roku 2005 pak společnost neztratila žádného stávajícího 

odběratele, naopak pouze získávala nové. 

Právě získávání nových klientů může hovořit ve prospěch toho, že reklamní 

strategie společnosti byla úspěšně nastartována a funguje. 

Nyní bych chtěla krátce zmínit další dva výše zmíněné faktory. Těmi jsou 

obchodní činnost společnosti, tj. především způsob navazování vztahů se zákazníky, a 

pozice společnosti na trhu. Oba tyto faktory spolu úzce souvisí. 

Předmětem obchodní činnosti společnosti Emeran je hnědé uhlí. Jedná se o 

specifickou komoditu, o kterou mohou mít zájem opět pouze specifičtí zákazníci. Těmi 

jsou především společnosti provozující teplárny či elektrárny, které uhlí využívají pro 

výrobu tepla či elektřiny. Emeran pak dodává hnědé uhlí od hnědouhelných těžebních 

společností, které působí v sokolovské a severočeské pánvi.  
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Získat takového zákazníka samozřejmě nelze prostřednictvím plošné reklamy. Je 

potřeba se cíleně zaměřit nejen na potencionálního klienta, např. podnikovou teplárnu, ale 

je potřeba si uvědomit, že o uzavření případného kontraktu rozhoduje vybraná skupina lidí 

z managementu firmy, tzv. „decision makers“. Klíčovou roli pak bude hrát navázání 

osobního kontaktu a reklama bude mít spíše podpůrnou roli. Povědomí či znalost firemní 

značky společnosti Emeran může napomoci obchodnímu jednání. Konkurence v oblasti 

nákupu a prodeje uhlí je velká a v jakékoli reklamní kampani je potřeba soustředit se na 

přednosti firmy či konkurenční výhody, kterými může být například schopnost dodávat 

uhlí od všech hnědouhelných těžebních společností, a v neposlední řadě také zdůraznit 

úspěchy či významné reference. 
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5 ZHODNOCENÍ DALŠÍ REKLAMNÍ STRATEGIE FIRMY NA 

REGIONÁLNÍ ÚROVNI  

5.1 Vymezení základní koncepce další mediální strat egie  

5.1.1 Výchozí profil spole čnosti 

Emeran je relativně zaběhlá, prosperující společnost s více než 10-ti letou historií, 

jejíž klíčovou obchodní činností je nákup a prodej uhlí. 

Jednou z významných složek image každé firmy je její název, logo a v dnešní 

době samozřejmě prezentace společnosti na webu. Společnost Emeran nese název po 

bývalém hlubinném dole Emeran na Teplicku, který byl založen v roce 1860. Název 

společnosti tak pro většinu lidí nevypovídá nic o zaměření či charakteru obchodní činnosti, 

což ovšem není v žádném případě nutné. Podle mého názoru je název společnosti 

zajímavý, navozuje dojem určitého neznáma či exotična a historie původu jména může být 

vhodným tématem při obchodních jednáních pro navození neformální konverzace. 

Samotné logo společnosti je jednoduché, ale graficky dobře ztvárněné a rozpoznatelné. 

 Internetová prezentace na stránkách www.emeran.cz je provedena ve formě 

statických HTML stránek. Jediným nestatickým prvkem je animace vláčku s uhlím 

v hlavičce stránky. Barevně jsou webové stránky v souladu s barevným provedením loga. 

Na stránkách lze jednoduše nalézt všechny potřebné informace o společnosti, vč. kontaktů, 

ale také další zajímavé informace o historii, uhlí apod. Pozitivní je skutečnost, že webové 

stránky jsou aktuální. Zastaralé a „časově prošlé“ informace vždy budí negativní dojem u 

návštěvníků stránek. Podle statistik návštěvnosti přistupuje na stránky průměrně kolem 

deseti návštěvníků s unikátní IP adresou. Přestože webovým stránkám nelze vytknout 

žádné zásadní nedostatky, možná by stálo za zvážení provést určitou grafickou 

modernizaci s větším využitím dynamických prvků.  

Zakladatelům společnosti se podařil úspěšný vstup na trh s uhlím a za poměrně 

krátký čas získali ustálený počet zákazníků. Tržby společnosti se rok od roku zvyšují a 

pravděpodobně i díky tomu se společníci firmy rozhodli začít podnikat i v dalších 

oblastech. Postupně tak vznikly další dvě společnosti – jedna provozující sportovně-
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rekreační areál v Krušných horách, druhá nabízející ubytovací služby v rekonstruovaném 

penzionu v turisticky atraktivní oblasti Kokořínsko. 

Společnost si již na samém počátku stanovila vlastní reklamní strategii zaměřenou 

na podporu své image a reklamní značky a rovněž na podporu prodeje a obchodní činnosti. 

Společnost také od počátku do reklamy investuje a to prakticky stále na úrovni kolem 2 % 

ze svých výnosů. Investice do reklamy se soustřeďují především do podpory významných 

sportovních akcí v regionálním a národním měřítku. Pro tyto účely využívá zejména 

reklamy v televizi na celostátních kanálech, dále pak šíření reklamních spotů na LED 

obrazovkách v navštěvovaných sportovních či kulturně-společenských střediscích.  

5.1.2 Význam jednotlivých druh ů médií 

Pro účely návrhu další reklamní strategie se pokusím stručně posoudit význam a 

příležitosti jednotlivých druhů reklamních médií pro společnost Emeran.  

Televizní reklama  

• Nevhodná, na celoplošné stanici zasáhne sice velký počet diváků, ale málo 

potenciálních klientů, zbytečně nákladná 

• Na regionální stanici je sledovanost příliš nízká 

Rozhlasová reklama 

• Velmi vhodná, ale pouze v regionálních rozsahu – možnost výběru regionální 

stanice 

• Cenově přijatelná 

Reklama v tiskových médiích 

• Především v časopisech a novinách věnovaných hospodářství nebo ekonomice 

• Cenově přijatelná 

Reklama na venkovních plochách či ve vnitřních prostorech 

• Pouze na vytipovaných místech a akcích, které mohou potencionálního klienta 

oslovit 

• Cenově dostupná, ale špatně měřitelný efekt reklamy 
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Internetová  reklama 

• Jen okrajově a opět jen na určitých, předem vybraných internetových serverech 

• Malý reklamní efekt 

5.1.3 Koncepce další mediální strategie  

Z přehledu v předchozí kapitole vyplývá, že z hlediska efektivity a účinnosti 

reklamy se jako nejvhodnější reklamní média jeví regionální rozhlasová reklama, inzerce 

v tisku ve vybraných periodikách, v menší míře také reklama na venkovních plochách a 

zcela okrajově reklama na Internetu. 

Firma dosud investovala převážně do reklamy na venkovních plochách a ve 

vnitřních prostorech, a to prostřednictvím umístění svého loga. Ekonomické výsledky 

hospodaření společnosti nenasvědčují tomu, že by bylo potřeba dělat jakoukoli razantní 

změnu v dosavadní reklamní strategii.  

Nicméně nabízí se možnost využít dalších vhodných druhů reklamních médií. 

Smyslem této reklamní strategie pak může být zaměření se na jeden konkrétní region, kde 

je možné oslovit potencionální zákazníky a těm pak prostřednictvím připravené reklamní 

kampaně nabídnout služby společnosti. 

Cílovou skupinou zákazníků by měli být provozovatelé středně velkých či 

menších energetických zdrojů (teplárny, výtopny). Bylo by vhodné předem si vytipovat, 

např. i na základě osobních zkušeností a znalostí, v jakém regionu je největší příležitost 

získání nových klientů. Kritérium pro výběr regionu může být např. počet lokálních 

výtopen. Pro ilustraci návrhu konkrétní reklamní kampaně v další kapitole jsem si vybrala 

Ústecký kraj, avšak to jen díky bližší znalosti tohoto regionu.  

V dalších kapitolách tedy navrhnu konkrétní reklamní kampaň v regionálním 

rádiu a regionálním tisku a zhodnotím její finanční náročnost. Reklamní kampaň budu 

zaměřovat na krátké představení společnosti a jejích služeb. Ve skutečnosti by měla být 

tato reklamní kampaň následována navazováním osobních kontaktů přímým oslovením 

předem vytipovaných potencionálních klientů, přičemž reklamní kampaň by měla sloužit 

pro navození povědomí o této společnosti. 
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5.2 Návrh regionální reklamní kampan ě 

Jak jsem již zmínila, reklama má pro společnost Emeran spíše podpůrnou roli při 

jednání, přesto si myslím, že v klíčových okamžicích může pomoci právě to, že je firma 

známá z novin či rádia a že zástupcům klienta je jméno Emeran již povědomé.  

5.2.1 Kampaň v regionálním rádiu  

Podle poslechovosti za I.Q 2009 (viz Tabulka 1) je nejposlouchanějším rádiem 

v severních Čechách stanice North music. Přesto bych pro společnost Emeran navrhla 

kampaň na rádiu Blaník. Hlavním důvodem je rozdíl v cílové skupině posluchačů obou 

stanic. Rádio North music je svým programem zaměřeno především na mladší posluchače 

a jeho posluchačské jádro tvoří populace ve věku 15 – 35 let [3]. Naopak rádio Blaník má 

cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 – 60 let s mírným přesahem do mladších a starších 

věkových skupin [3] a je zde větší pravděpodobnost, že reklama zasáhne možného 

zákazníka. Běžná délka reklamního spotu v rádiu je 30 s. V tomto případě však nemá 

význam vysílat běžnou reklamní kampaň, jelikož společnost jako taková nepotřebuje získat 

běžné spotřebitele a vysvětlovat „co, jak, kde a za kolik“. Z tohoto důvodu bych raději 

zvolila jednu ze speciálních reklamních operací rádia Blaník, a to sponzoring časomíry 

nebo počasí. Vzhledem k tomu, že většina posluchačů si ráda poslechne, jaké bude počasí, 

vybrala bych právě tuto relaci. Sponzoring počasí je krátká 10-ti vteřinová informace 

vysílaná za zpravodajstvím o počasí, která využívá zvýšenou pozornost posluchačů a je 

vždy exkluzivně umístěna mimo reklamní blok. „Kouzlo“ sponzoringu spočívá ve velké 

denní četnosti vysílání a tím napomáhá k zapamatování jména společnosti. Nevýhodou 

sponzoringu je, že se v tomto krátkém spotu nesmí objevit telefonní kontakt ani přesná 

adresa. Přesto si myslím, že pro kampaň Emeranu je sponzoring vhodný.  

Návrh spotu by mohl vypadat například takto: „Informace o počasí vám přinesla 

společnost Emeran Most – dodavatel uhlí pro malo i velkoodběratele“. 

Spot bude vysílán 17x denně podle následujícího schématu vysílání – mediaplánu   

(Tabulka 2). 
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Tabulka 2. Mediaplán reklamního spotu v rádiu Blaník 

hod Po Út St Čt Pá So Ne 
5.00 - 7.00 3 3 3 3 3 1 1 
7.00 - 10.00 5 5 5 5 5 3 3 
10.00 - 13.00 3 3 3 3 3 3 3 
13.00 - 16.00 3 3 3 3 3 3 3 
16.00 - 18.00 2 2 2 2 2 2 2 
18.00 - 20.00        
20.00 - 24.00        
24.00 - 5.00 1 1 1 1 1   

celkem 17 17 17 17 17 12 12 

5.2.2 Inzerce v tisku  

Pro intenzívnost kampaně bych navrhla reklamu v deníku. Nejčtenějším deníkem 

Ústeckého kraje je Blesk, ale vzhledem k jeho bulvárnímu zaměření bych reklamu v tomto 

deníku zcela vyloučila. Druhým nejčtenějším titulem je Mladá fronta, která je pro kampaň 

společnosti Emeran vhodná. Inzerci bych doporučila umístit v regionální části novin. 

Kampaň v novinách by měla korespondovat s kampaní v rádiu, a to nejen časově, ale i 

obsahem inzerátu. Základem by měl být alespoň částečně obsah rozhlasového spotu, 

rozšířený o kontaktní informace. Grafická podoba inzerátu by měla být zpracována 

profesionálně, aby amatérské pojetí nepokazilo záměr kampaně.  

5.2.3 Outdoorová reklama  

V tomto případě mám na mysli reklamu na konkrétní sportovní či společenské 

akci. Vhodný by mohl být například golfový turnaj nebo jiná podobná akce, nejlépe 

pořádaná klientem, kterého by chtěla společnost získat. Tuto akci by Emeran mohl zčásti 

nebo úplně sponzorovat a tím si zajistit umístění loga na tomto podniku. Grafickou podobu 

billboardu nebo panelu s logem by opět zpracovala profesionální agentura nebo studio. 

5.3 Finanční zhodnocení regionální reklamní kampan ě 

5.3.1 Kampaň v regionálním rádiu  

Kampaň by měla být dlouhodobější, protože za týden se jméno společnosti do 

povědomí nezapíše nebo jen velmi málo. Navrhovala bych vysílat každý druhý týden po 
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dobu tří měsíců. Při kalkulaci reklamní kampaně jsem vycházela z ceníku společnosti 

MMS, a.s. [3]. 

Tabulka 3. Kalkulace sponzoringu  v rádiu 

Týden sponzoringu počasí (109 spon. vzkazů) 23.734 Kč 
6 x sponzoring 142.404 Kč 
Sleva 30 %  42.721 Kč  
Cena po slevě 99.683 Kč 
Cena za výrobu spotu 3.570 Kč 
Cena celkem za kampaň v rádiu 103.253 Kč          

5.3.2 Inzerce v tisku 

Kampaň v novinách by se tedy měla časově shodovat s reklamou v rádiu, proto 

bych navrhovala stejný postup, opět každý druhý týden po dobu tří měsíců. Inzerát musí 

být dostatečně velký a graficky zajímavý, aby upoutal. Při kalkulaci reklamní kampaně 

jsem vycházela z ceníku společnosti Mafra, a.s.[4]. 

Tabulka 4. Kalkulace inzerce v tisku 

1/3 strany týden 40.222 Kč 
6 x týden 241.332 Kč 
Sleva 30 % 72.400 Kč 
Cena po slevě 168.932 Kč 
Grafický návrh 6.545 Kč 
Celkem za kampaň v tisku 175.477 Kč 

5.3.3 Outdoorová reklama  

Společnost se rozhodla sponzorovat fiktivní golfový turnaj částkou 120.000 Kč. 

Za tuto částku si Emeran může vystavit svůj billboard a mezi účastníky turnaje rozdat své 

reklamní a upomínkové předměty. Při kalkulaci reklamní kampaně jsem vycházela 

z obdobných reklamních smluv Emeranu. 

Tabulka 5. Kalkulace outdoorové reklamní kampaně 

Sponzorování 120.000 Kč 
Výroba grafického návrhu 11.900 Kč 
Polep billboardu  2.380 Kč 
Výroba reklamních předmětů 55. 000 Kč 
Celkem za outdoorovou kampaň 189.280 Kč 
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5.3.4 Celkové shrnutí  

Navržená regionální reklamní kampaň proběhne v regionálním rádiu Blaník, 

regionální části deníku Mladá fronta a na fiktivní regionální sportovní akci. Celková doba 

trvání reklamní kampaně bude 3 měsíce. Celkové náklady dosáhnou částky 468 tis. Kč 

(Tabulka 6). To pro ilustraci představuje 22,4 % z finančních prostředků, které společnost 

investovala do regionální reklamy v roce 2008. 

Tabulka 6. Celkové finanční náklady na reklamní kampaň 

Cena za kampaň v rádiu 103.253 Kč          
Cena za kampaň v tisku 175.477 Kč 
Cena za outdoorovou kampaň 189.280 Kč 
Celkem 468.010 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Oblast podnikání společnosti Emeran je velmi specifická, což je dáno jednak 

charakterem komodity, se kterou obchoduje, a jednak zvláštnostmi trhu s touto komoditou. 

Vlastní komodita – hnědé uhlí – je totiž nabízena omezeným počtem producentů, tedy 

uhelných společností. Hnědé uhlí je v poměrech České republiky cenná a strategická 

energetická surovina. Její spotřebitelé, elektrárny a teplárny, kteří jsou potencionálními 

zákazníky společnosti, jsou k této surovině fixně vázáni, neboť její náhrada za jinou 

surovinu by byla finančně i technologicky velmi náročná. Rovněž struktura i počet 

spotřebitelů jsou v podstatě neměnné. Nelze očekávat zásadní nárůst nových energetických 

zdrojů spalujících hnědé uhlí.  

Společnost se tedy pohybuje v takovém tržním prostředí, kdy na jedné straně je 

několik málo exkluzivních producentů uhlí, a na straně druhé prakticky konečný počet 

spotřebitelů uhlí. Třetí stranou jsou pak konkurenční obchodníci s uhlím. Prosadit se a 

udržet se v této konfiguraci nemůže být v žádném případě jednoduchou záležitostí. 

V nejbližší budoucnosti lze navíc očekávat určité „vyhrocení“ konkurenčního 

prostředí v oblasti nákupu a prodeje uhlí. Dostupnost hnědého uhlí totiž již od osmdesátých 

let trvale klesá v souvislosti s útlumem hnědouhelného hornictví v České republice [5]. 

Zatímco v roce 1984 bylo v obou podkrušnohorských pánvích v provozu 19 povrchových 

lomů a 7 hlubinných dolů, v roce 2005 to bylo již jen 6 lomů a jediný hlubinný důl. Těžba 

uhlí dosahovala v roce 1984 svého maxima, avšak během dalších 20 let poklesla o téměř 

50 %. 

V současné době je poměrně často mediálně zviditelňovaná otázka pokračování či 

nepokračování těžby uhlí v lokalitě povrchového lomu Československé armády. Těžba je 

zde omezena tzv. územně ekologickými limity [6] a v případě, že nedojde k „prolomení“ 

těchto limitů a k pokračování těžby, dojde k výraznému poklesu těžby uhlí. České hnědé 

uhlí má obecně velice příznivé vlastnosti ve srovnání s ostatními evropskými státy těžící 

hnědé uhlí [7]. V předpolí lomu ČSA pod obcemi Černice a Horní Jiřetín se navíc nachází 

hnědé uhlí s tak vysokou výhřevností, která je výjimečná i ve srovnání s parametry černého 

uhlí těženého v Evropě [8]. Omezení či ukončení těžby v této lokalitě sníží množství 
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prodávaného uhlí a to zcela jistě bude mít vliv na zvýšení konkurence na trhu s touto 

komoditou.   

Přestože v současnosti je společnost Emeran podle jejích ekonomických ukazatelů 

ve svém podnikání úspěšná a přestože její úspěch není zásadním způsobem postaven na 

reklamě a marketingu, může reklama s ohledem na výše uvedené skutečnosti nabývat v 

budoucnu mnohem většího významu. Z tohoto důvodu jsem se pokusila navrhnout pro 

společnost novou reklamní kampaň na regionální úrovni.  

V návrhu kampaně jsem se soustředila pouze na ta reklamní média (regionální 

rádio a tisk), která mohou nejefektivněji podpořit upevňování povědomí o obchodní značce 

společnosti. Reklamní kampaň jsem navrhla pro jeden vybraný region (Ústecký kraj), 

avšak může být realizována i v jiných regionech. 

Navržená regionální reklamní kampaň je v cenové úrovni stávajících reklamních 

smluv, které společnost každoročně uzavírá. Celkové náklady na reklamní kampaň dosáhly 

výše 468 tis. Kč a celková délka trvání kampaně je 3 měsíce. 

Jsem si samozřejmě plně vědoma toho, že pouhá realizace navržené reklamní 

kampaně nemusí přinést kýžený výsledek, kterým je získání nových zákazníků. 

Z provedených analýz je zřejmé, že reklama obecně nemá pro obchodní činnost 

společnosti klíčové postavení v celkové firemní strategii. Mnohem více závisí na osobních 

kontaktech a na schopnosti nabídnout lepší obchodní podmínky nežli konkurence. 

Reklama však může sehrávat účinnou podporu a jakési zázemí při obchodním styku. 

Domnívám se, že právě regionálně zaměřená a cílená reklamní kampaň by mohla 

společnosti napomoci k navázání nových obchodních vztahů. 
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