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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu společnosti S&K LABEL. Jedná                        

se o polygrafickou společnost, která se zabývá výrobou samolepících etiket. Obsahem 

práce je popis vnějšího, oborového a vnitřního prostředí podniku. Na základě 

vyhodnocení jednotlivých analýz jsou dále uvedeny návrhy na zlepšení situace 

v podniku. 

 

 

ABSTRACT 

This Master’s Thesis analyzes the S&K LABEL company. It is a printing 

company that is engaged in the manufacture of self-adhesive labels. The thesis                      

 is a description of external and internal environment of company. Based                        

on an evaluation of each analysis, proposals for improvement in the company              

are also provided . 
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Úvod 

Téma mojí diplomové práce je analýza firmy pomocí vybraných metod. Toto téma jsem 

si vybrala, protože můžu tímto způsobem aplikovat teoretické poznatky získané studiem 

komplexně na konkrétní podnik. Pro zpracování této diplomové práce jsem si zvolila 

společnost S&K LABEL, ve kterém již druhým rokem pracuji jako recepční. Jedná se                    

o polygrafickou společnost, která se specializuje na výrobu samolepících etiket a byla 

jedním z průkopníků v tomto oboru na českém trhu.  

 

V dnešní době globalizace, neustálých změn a rychlého rozvoje technologií je třeba 

neustále sledovat a analyzovat situaci na trhu. Nestačí se soustředit pouze na podnik, ale 

musíme také neustále sledovat a analyzovat okolí podniku a jeho změny. Na tyto změny 

musí podnik neustále reagovat, přizpůsobovat se nejnovějším technologiím                    

a požadavkům zákazníků. 

 

Na základě vybraných metod budu analyzovat podnik i jeho okolí a pokusím se 

navrhnout změny, které by vedly ze zlepšení situace v podniku. Diplomovou práci dám 

k dispozici vedení podniku a předpokládám, že jim bude nápomocná při rozhodování     

o dalším vývoji podniku. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Téma mojí diplomové práce, analýza firmy podle vybraných metod, jsem si vybrala 

z důvodu jeho aktuálnosti, a jelikož v něm vidím i přínos pro můj osobní růst. Dosud 

jsem se různé metody analýz učila jen teoreticky a v této diplomové práci mám nyní 

možnost je využít v praxi. Mohu se soustředit na komplexnost a provázanost 

jednotlivých analýz a věřím, že tyto poznatky budou užitečné i v mém profesním životě.  

 

V podnikové praxi je průzkum okolí, dodavatelů, odběratelů, příležitostí a hrozeb 

podniku nutné provádět velmi často. V době neustálých změn, globalizace a zrychlování 

životního cyklu produktů se musí analýzy podniku i jeho okolí provádět neustále. 

Dalším důvodem pro komplexní analýzu podniku a hledání prostoru pro zlepšení je 

aktuální ekonomická situace. Mnoho podniků se dostalo v posledních letech do 

finančních potíží, musely radikálně snižovat náklady a zároveň zůstat 

konkurenceschopní. Včasné zjištění změn v okolí a vhodné přizpůsobení podniku tedy 

ještě nabylo na důležitosti. Mnoho podniků, které nezareagovaly na hospodářské změny 

adekvátně a včas, musely ukončit svoji činnost. 

 

Cílem mojí práce bylo, jak uvádí i název, analyzovat společnost vybranými metodami    

a na základě těchto analýz navrhnout taková opatření, které by vedla k udržení nebo 

dokonce zlepšení chodu podniku. Těchto cílů chci dosáhnout nastudováním 

teoretických východisek nutných k vybrání vhodných analytických metod, které budu 

na podnik a jeho okolí aplikovat. Komplexní analýzou podniku i jeho okolí se pokusím 

nalézt prostor pro zlepšení situace podniku. Návrhem změn vycházejících z vybraných 

analýz skončím moji práci a tím splním zadání diplomové práce. 
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2 Teoretická východiska práca 

V teoretické části diplomové práce budu popisovat vybrané metody analýz, které jsem 

se rozhodla použít v analytické části. Tyto metody aplikuji na vybranou společnost 

S&K LABELv následující kapitole, analýza součastné situace. 

 

2.1 Analýza vnějšího prostředí  

„Podnik není izolován, je obklopen vnějším světem, okolím. Okolím podniku rozumíme 

vše co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického 

systému a čím je podnik ovlivňován a co případně sám může ovlivnit. Okolí podniku ho 

nutí k určitému způsobu chování, především k volbě určitých cílů a způsobu jejich 

dosahování. Vliv na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnosti podniku 

ovlivňovat okolí je spíše omezená. 

Některé z prvků okolí jsou „hmotné“, jako například geografické podmínky a zčásti 

technologické okolí (stroje zařízení). Mnoho prvků okolí podniku má však nehmotnou 

povahu, jde o právo, hospodářskou politiku, etické principy atd. Tím se ovšem 

nezmenšuje jejich intenzita a jejich působení. 

Při zkoumání okolí podniku si musíme uvědomit, že v součastné době jeho 

bezprostřední okolí tvoří celá Evropská unie, ba dokonce celý svět (hovoříme o tzv. 

globalizaci). Po vstupu do Evropské unie se česká republika stala součástí jednotného 

trhu, který znamená volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi, volný pohyb osob, 

prostor pro poskytování služeb na celém území EU a volná ohyb kapitálu.“1 

 

2.1.1 PESTLE Analýza 

„Metoda PESTLE slouží ke strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které by 

mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci přičemž 

vnější prostředí tvoří faktory: 

• Politické – existující a potencionální působení politických vlivů. 

• Ekonomické – působení a vliv místní, národní a mezinárodní politických vlivů. 

• Sociální – působení sociálních a kulturních změn. 
                                                 
1 Synek, Podniková ekonomika, s. 13 
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• Technologické – dopady nových a vyspělých technologií. 

• Legislativní – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. 

• Ekologické – místní, národní a světová ekologická problematika a otázky jeho 

řešení.“2 

 

Za politické faktory můžeme uvažovat především hodnocení politické stability, 

politický postoj, hodnocení externích vztahů a politický vliv různých skupin.  

 

Mezi ekonomické faktory patří základní hodnocení makroekonomické situace (míra 

inflace, úroková míra, výše hrubého domácího produktu a jeho vývoj, měnová stabilita 

a další), přístup k finančním zdrojům (náklady na půjčky, bankovní systém, dostupnost 

úvěrů apod.) či daňové faktory (výše a vývoj daňových sazeb).  

 

Sociální faktory jsou například demografické faktory (velikost populace, věková 

struktura, pracovní preference, geografické rozložení, etnické složení a další), 

makroekonomické charakteristiky trhu práce (průměrné mzdy, míra nezaměstnanosti, 

dostupnost pracovní síly, vzdělanost a další).  

 

Další skupinou jsou technologické faktory, jako je vládní podpora v oblastech 

výzkumu, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií a obecná 

technologická úroveň.  

 

K legislativním faktorům řadíme především existenci a funkčnost podstatných 

zákonných norem, vymahatelnost práv (př.: autorské právo) a dále funkčnost soudů.  

 

V posledních letech jsou velmi diskutované ekologické faktory. Do této skupiny patří 

přírodní a klimatické vlivy, celosvětové ekologické hrozby (čerpání neobnovitelných 

zdrojů energie, oslabení ozonové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů, globální 

oteplování a další) či legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí. (2) 

 

                                                 
2 Grasseová a kol. Analýza podniku v rukou managera, s. 178 
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2.2 Analýza konkurence v odvětví 

 

Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví 

působí. Tyto síly bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Je 

nezbytné se soustředit na konkurenční pozici podniku, strukturu zákazníků, pověst 

podniku mezi věřiteli i dodavateli a schopnost přilákat kvalifikované pracovníky.  

Podnik ve velmi atraktivním prostředí se může snadno dostat do potíží působením 

konkurenčních sil, kdy agresivním chováním svých rivalů může být zatlačen do velmi 

nepříznivé pozice.3 

 

Jako nejvhodnější model k analyzování konkurence v odvětví se jeví Porterův 

pětifaktorový model.  

 

 

2.2.1 Porterův pětifaktorový model 
Porterův pětifaktorový model je schopen nám jednoduchým způsobem specifikovat 

konkurenční síly v odvětví, analyzovat pozici zkoumané společnosti a zvolit vhodný 

způsob jednání s konkurencí. Je třeba zamezit negativnímu působení konkurence           

a maximálně využít pozitivního působení konkurenčních sil ve svůj prospěch                 

a vytvoření pevné tržní pozice. Podle Portera je třeba se při analýze konkurenčního 

odvětví zabývat dodavateli i odběrateli a jejich vyjednávací silou. Dále hrozbou vstupu 

nových firem do odvětví a hrozbou substitutů, které mohou náš výrobek nahradit. 

Následuje obrázek, kde můžeme Porterův pětifaktorový model vidět v grafické 

podobě.(4) 

 

                                                 
3 Sedláčková, Strategická analýza, s. 47 
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Obrázek 1 Porterův pětifaktorový model  

Zdroj: Nývltová, Finanční řízení podniku, s. 204 

 

 

2.2.1.1 Vstup nové konkurence 

Výskyt nové konkurence je ovlivněn řadou faktorů, které omezují nebo usnadňují vstup 

do odvětví. Nejčastěji se setkáváme s těmito faktory: 

 

Vládní politika – zavádění či rušení regulačních opatření, licence a další zákonné 

opatření v odvětví podle aktuální hospodářské situace ve státě. 

Distribuční kanály – omezení tvorby nových distribučních kanálů může znamenat 

zamezení vstupu nové konkurence. 

Náklady – náklady, které musí konkurence vynaložit, aby se vyrovnal již zavedeným 

podnikům. Jedná se o licence, pozemky, stroje a další nutné složky k podnikání 

v odvětví. 

Kapitálová náročnost a úspory z rozsahu – nutný finanční potenciál, který umožňuje 

financovat fixní náklady zásoby, pohledávky a případné počáteční neúspěchy. 

Ostatní podniky na trhu – další bariérou vstupu mohou být i samotné podniky, pokud 

mají dostatečné finanční zdroje a výrobní kapacitu mohou na případný vstup 

konkurence reagovat například dočasným snížením cen až pod výrobní náklady.4 

                                                 
4 Konečný, Strategický management, s. 42, 43 
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2.2.1.2 Substituty5 

 

Ohrožení vyplývající z jejich existence je tím výraznější, čím méně je třeba do jejich 

výroby investovat. Inovací stávajícího výrobku jsme schopni lépe uspokojit zákazníka. 

Stane – li se substitut díky své ceně nebo výkonu přitažlivější, pak může spotřebitel 

odvrátit svou přízeň od výrobku původního. 

Úvahy o hrozbách substitutů, by měly mít širší záběr. Může se stát, že podnik v jednom 

odvětví se dostane do konkurence s podnikem v jiném odvětví, protože jejich výrobky 

mohou být dobrými substituty. Jako příklad můžeme uvést konkurenci brýlí, 

kontaktních čoček a laserové operace očí.  

 

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků je určena: 

Relativní výše cen – existence cenově rozdílných substitutů limituje ceny, které může 

podnik stanovit, aniž by motivoval zákazníky k přechodu na substituty. Dochází 

zároveň k omezení zisků v odvětví a podniky musí hledat úspory v nákladech. 

Rozdílnost substitutů – umožňuje zákazníkům srovnávat kvalitu, výkon i cenu. 

Zákazník je potom ochoten zaplatit více peněz za třeba jen vzhledově zajímavější 

výrobek, mnohdy se stejnou kvalitou. 

Náklady na změnu – výše nákladů zákazníka a náročnost ostatních nutných kroků, 

nezbytných k přechodu na substituty.6 

 

 

2.2.1.3 Dodavatelé 

Vyjednávací síla dodavatelů zdrojů nezbytných pro obor je důležitým faktorem, protože 

může vést ke snižování výnosnosti jednotlivých podniků v odvětví. Silní dodavatelé 

technologií, energií, surovin, kvalifikované práce a dalších, mohou snižovat zisky svých 

odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo snižováním jejich kvality. Vliv dodavatelů je 

tím vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla. Tato vyjednávací síla dodavatelů souvisí 

například s cenami, způsobu dodání a platebními podmínkami.(4) 

 

 
                                                 
5 Substituty jsou statky, které mohou spotřebitelé vzájemně nahrazovat 
6 Sedláčková, Strategická analýza, s. 51  
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Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za následujících podmínek: 

• Je-li vstup pro odvětví odběratelů velmi důležitý a rozhodujícím způsobem 

ovlivňuje kvalitu výstupu nebo tvoří významnou část celkových nákladů. 

• Jsou-li příslušné vstupy natolik odlišné, že pro kupujícího je nesnadné nebo 

nákladné přejít od jednoho dodavatele k jinému. 

• Nejsou-li odběratelé důležitými zákazníky a dodavatelé nemají žádný motiv 

podporovat odběratele nižšími cenami, lepší kvalitou nebo novými výrobky.(9) 

  

2.2.1.4 Odběratelé  

Odběratelé mohou také výrazně ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví. Silní 

zákazníci mohou vyvinout na podnik značné konkurenční tlaky a způsobit tím ztráty 

podnikům v odvětví. Velká potenciální síla na straně kupujících může zostřit 

konkurenční vztahy. Výrobci vedeni snahou získat zakázku, se budou vůči sobě chovat 

tvrdě. Kupující navíc mohou využít svou sílu k tomu, aby si vymohli další výhody, 

např. lepší úroveň kvality, výhodnější platební podmínky a další. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za následujících podmínek: 

• Je-li malé množství zákazníku, kteří nakupují velké množství výrobků. 

• Je-li výrobek značně standardizován, pak kupující můžou snadno nalézt vhodný 

substitut, bez větších nákladů na změnu dodavatele. 

• Nákupy jednoho zákazníka představují velké procento z celkového odbytu. 

• Nakupovaný produkt nepředstavuje důležitý vstup nebo nezbytný výrobek.7 

  

                                                 
7 Sedláčková, Strategický management, s. 54,55 
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2.3 Vnitřní analýza „Rámec 7S faktorů“ 

Dle přístupu konzultační firmy McKinsey je firma ovlivňována sedmi vnitřními, 

vzájemně závislými faktory, které musí být rovnoměrně rozvíjeny. Těchto 7 oblastí je 

znázorněno v následujícím grafu a dále jsou jednotlivé body podrobněji popsány. 

 

Obrázek 2 Rámec “7 S faktorů” firmy Mc Kincey  

Zdroj: Reis, Risk management, s. 12 

 

„Mezi hlavní faktory úspěchu patří strategie, struktura firmy, spolupracovníci ve firmě, 

jejich schopnosti, styl řízení firmy, systémy a postupy ve firmě, sdílené hodnoty 

(kultura) firmy. Jednotlivé faktory, které ovlivňují úspěch či neúspěch firmy, jsou dále 

detailně rozebrány.“8 

 

2.3.1 Strategie firmy 

Strategie firmy je charakterizována dlouhodobou orientací podniku. Obvykle vychází 

z vize firmy a konkrétního poslání podniku. Strategie má obvykle formu dostatečně 

volných pokynů, které by neměly být v rozporu s ostatními dílčími cíli společnosti. 

Jedním ze základních cílů strategického managementu firmy je dosažení určité 

konkurenční výhody ve srovnání s ostatními firmami v konkrétním prostředí s cílem 

uspokojení trhu a uspokojení zájmových skupin. (7) 
                                                 
8 Rais, Risk management, s.12 
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Chceme - li ve firmě nalézt její strategii, zjistíme, že je často „ukryta“ v interních 

dokumentech podniku nebo jde pouze o myšlenku, či směr, podle něhož majitel nebo 

skupina vlastníků řídí podnik. V reálném chodu podniku nejde o písemnou nebo ústní 

prezentaci vlastní strategie. Jde zejména o realizaci strategie v podnikových procesech     

a její vyhodnocení.  

 

Základní typy strategií 

Jádrem strategie je konkurenční výhoda a každá forma si musí zvolit typ konkurenční 

výhody, o kterou bude usilovat. Podle Portera existují dvě základní kategorie 

konkurenční výhody a to jsou nízké náklady nebo diferenciace. Tyto dvě základní 

konkurenční výhody vedou k několika možným strategiím, s nimiž může firma v daném 

odvětví získat nadprůměrnou výkonnost. V zásadě je můžeme dělit na strategie 

soustřeďující se na vůdčí postavení v nízkých nákladech nebo vychází z diferenciace 

(odlišení) poskytovaných služeb či výrobků podniku. Tyto strategie se pak můžou 

soustředit na celé odvětví nebo zacílit jen na určité segmenty trhu. V tomto případě se 

jedná o zacílené strategie. V následujícím obrázku je znázorněno rozdělení těchto 

strategií dle Portera. (7) 

 

 

Obrázek 3 Strategie dle Portera  

Zdroj: Reis, Risk management, s. 15 
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Jak z názvu vyplývá, strategie nákladového vůdcovství se soustřeďuje na nízké náklady. 

Strategie diferenciace vychází z odlišnosti poskytovaných služeb či výrobků firmy. Pro 

fokus strategie je typické, že se firma soustředí na získání výhody nízkých nákladů nebo 

na odlišení v některém úzkém segmentu daného odvětví. (7) 

 

2.3.2 Organizační struktura 

Základním posláním organizační struktury je optimální rozdělení úkolů a delegace 

pravomocí mezi pracovníky podniku. Tyto struktury se v průběhu času vyvíjely do 

několika základních typů od nejjednodušších po složitější. 

 

Liniová struktura 

Jeden útvar je nadřízen ostatním a mezit jednotlivými útvary existuje přímá nadřízenost 

a podřízenost. Typické je rychlé rozhodování, jednotlivé vztahy jsou jasně vymezené         

a snadno se uplatňuje centralizování pravomoci. Určitou nevýhodou jsou poměrně velké 

nároky na vedoucí jednotlivých oddělení, kteří nemohou být specialisté, ale musí mít 

znalosti ze všech oblastí firemních činností. 

 

Funkcionální struktura 

Navazuje na liniovou strukturu a snaží se odstranit nedostatek nároků na znalosti 

vedoucího jednotlivých oddělení. Jeden vedoucí je nahrazen více specializovanými 

vedoucími, kteří rozhodují pouze o otázkách spadajících do jeho kompetence. Výhodou 

je jasná definice odpovědnosti. Slabým místem struktury je koordinace činnosti velkého 

množství útvarů na jedné horizontální úrovni. Další nevýhodou je součastná nadřízenost 

několika vedoucími, vyšší manažeři někdy podceňují strategický plán, protože jsou 

přetíženi rutinními záležitostmi a celková odpovědnost je rozmělněna mezi více 

vedoucích pracovníků. 

 

Liniově štábní struktura 

Spojuje přednosti liniové a funkcionální struktury. Respektuje potřebu jednotného 

vedení a potřebu specializace a odbornosti v řízení. Jednotlivé odborné činnosti jsou 

zajišťovány samostatnými útvary, neboli štáby, které jsou často podřízeny útvarů na 

vyšší úrovni. V našich podmínkách se jedná o nejčastěji užívanou strukturu. (7) 
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Divizionální struktura  

Vznikla vytvořením relativně samostatných divizí, rozdělených podle druhu výroby 

nebo umístění (Brno, Praha). Také je můžeme dělit podle typu zákazníka (hotely pro 

náročnou klientelu, turistické, pro mládež). Každá divize má své vlastní firemní úseky 

finanční, obchodní, technické a další. Odborné činnosti jsou rozděleny mezi divize         

a umožňují tak velmi pružné a operativní jednání divizí. Slabá místa můžeme najít 

v koordinaci jednotlivých výrobních linek divize, v technické specializaci a v relativně 

obtížné standardizaci a integraci jednotlivých výrobních linek. 

 

Maticové organizační struktury 

„V posledních letech se úspěšně uplatňují zejména v oblasti výrobní. Tyto maticové 

struktury umožňují dosáhnout v co nejkratším čase co nejlepší výsledky při řešení 

daného problému. Tato struktura spojuje prvky funkcionální a divizionální struktury.  

Mezi základní výhody maticových struktur patří zejména: přímý kontakt vedoucího 

nahrazuje byrokratické vztahy ve firmě, zvýšená motivace manažerů (jsou více zapojeni 

do strategie), zdůraznění skupinové práce a tím snížení rizika chyb a pružnost celé 

struktury. 

Mezi hlavní nevýhody patří: riziko zeslabení priorit v komunikaci (které informaci je 

potřeba věnovat maximální prioritu a o kterých není třeba diskutovat), konflikt mezi 

vedoucími v horizontální a vertikální linii (podřízený má dva vedoucí) a nejasná 

zodpovědnost za náklady a za zisk.“9 

 

Doporučení pro výběr organizační struktury jsou jednoduchá, ale ve firemní praxi stále 

platná. Nejlepší organizační struktura je ta, která nejvíce podniku vyhovuje a také platí 

pravidlo čím jednodušší, tím méně se toho může pokazit. (7) 

 

2.3.3 Informační systémy 

Jedná se o veškeré informační procedury (formální a neformální) probíhající v podniku. 

V organizacích se používají kombinace „ručních“ a automatizovaných způsobů 

zpracování informací. Směrem k vyšším úrovním řízení se míra automatizace snižuje. 

                                                 
9 Reis, Risk management, s.17,18 
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Pro zpracování velkého množství strukturovaných dat je informační systém velmi 

podstatný, využívají se informační systémy ekonomické, zásobovací, pro řízení výroby 

a další. Vyšší stupně využívají informační systém pro zpracování rostoucího množství 

neostrých, individuálních dat (systémy pro řízení vztah se zákazníky – CRM). 

Informační systémy pro vrcholový management se doposud spíše zaměřovaly na 

extrahování klíčových údajů z běžných informačních systémů firmy. Počítačová 

podpora vrcholového managementu při tvorbě strategií je spíše výjimkou. (7) 

 

2.3.4 Styl řízení 

„Klasické členění stylů vedení obsahuje autokrativní, demokratický a laissez-faire styl 

(popřípadě autokratický, demokratický a liberální). 

 

Autokrativní styl řízení vylučuje participaci ostatních pracovníků na řízení firmy. 

Vedoucí získává potřebné informace od podřízených, které potvrdí nebo doplní jeho 

informace, potřebné pro kvalifikované rozhodnutí. Jeho podřízení nemají možnost 

jiným způsobem ovlivnit jeho rozhodování – vedoucí rozhoduje sám. 

 

Demokratický styl řízení je spojen s vyšší mírou participace podřízených na řízení 

firmy. Vedoucí dává podřízeným možnost vyjádřit se, deleguje značnou část svých 

pravomocí, ponechává si však svou odpovědnost v konečných rozhodnutích. 

Komunikace je dvousměrná. Vedoucí informuje podřízené a objasňuje své záměry        

a součastně dává možnost podřízeným vyjádřit se. Preferuje názorovou konfrontaci       

a věcné řešení problémů. Nevýhodou je časová ztráta spojená s demokratickým 

rozhodováním. 

 

Styl laissez – faire (volný průběh) ponechává pracovníkům značnou volnost. Skupina si 

sama řeší rozdělení a postup práce, vedoucí do jejich činnosti zasahuje minimálně. 

Komunikace je převážně horizontální – mezi jednotlivými členy skupiny. Výhodou je, 

že pracovníci si mohou dělat věci podle svého, nevýhodou může být bezcílné tápání ve 

chvíli, kdy je nějakého vedení třeba.“10 

                                                 
10 K. Rais, Risk management, str.:20  
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2.3.5 Spolupracovníci 

Hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti jsou lidé. Hlavním úkolem vedení podniku je 

umění vhodně jednat se spolupracovníky. Nejde pouze o přímou komunikaci, ale jedná 

se i o aktivní spoluúčast zaměstnanců na chodu podniku. Čím blíž se podnik blíží 

k prosperitě, tím více si uvědomuje, že podstatné nejsou finanční prostředky, myšlenky 

nebo nadšení, ale lidé.  

 

Spolupracovníci jsou ale také hlavním provozním rizikem. Selháním lidského faktoru 

může být podnik snadno poškozen nejen na zisku, ale také v očích okolí podniku. Do 

rizikové skupiny patří zejména pracovníci, kteří jsou v kontaktu s externím okolím.  

Velká pozornost musí být proto věnována motivaci spolupracovníků, a to jak manažerů, 

tak i výkonných pracovníků. Pro kvalitní a tvůrčí práci se souběžně doporučuje vytvořit 

u spolupracovníků pocit sounáležitosti a hrdost na to, že patřím do kolektivu daného 

podniku. Je dobré vytvořit přátelské vztahy a loajalitu zaměstnanců k vedení a podpora 

pozitivní vnitřní kultury podniku. Jde především o dlouhodobý proces cílené tvorby 

kultury podniku, jejího vnímaní okolím a atraktivnost pro nové kvalitní 

spolupracovníky. 

 

„ Dlouhodobě a především u dobrých zaměstnanců se vyplácí, aby cítili svou osobní 

sounáležitost s podnikovým kolektivem, aby se považovali za součást „podnikové 

rodiny“. Tomu napomáhá otevřená komunikace mezi managementem a ostatními 

spolupracovníky. Spolupracovníci tak včas a kvalifikovaně získávají informace             

o záměrech i úskalích prosperity podniku. Personální politika by měla preferovat dobré 

pracovníky, kteří s podnikem spojili svůj život i kariéru.“11 

 

2.3.6 Sdílené hodnoty 

Spolupracovníci a sdílené hodnoty firmy jsou si velmi blízké. Pod pojmem „kultura 

firmy“ obvykle rozumíme soustavu sdílených hodnot a názorů, které vytváří pozitivně 

působící neformální prostředí mezi spolupracovníky. Jedná se o nehmotné prostředí      

a vnitřní atmosféru podniku. 

                                                 
11 K.Rais, Risk management, str.: 21 
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2.3.7 Schopnosti 

Vždy by měl být vyvíjen tlak nejenom na rozvoj technické a výrobní kvalifikace 

personálu, ale manažeři by měli rozvíjet i další schopnosti personálu. Mezi ně patří 

např. ekonomické, právní i jazykové schopnosti a nezbytná informatická gramotnost 

spolupracovníků. (7) 
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2.4 SWOT Analýza  

 

SWOT Analýza je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu klíčových 

faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístupem neustálé konfrontace 

vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. SWOT analýza vychází 

ze závěrů předchozích analýz tím, že identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku     

a porovnává je s hlavními vlivy v okolí podniku, resp. příležitostmi a ohroženími           

a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci strategie.12 

 

Metodu vytvořil Albert Humphrey, který mezi 60. a 70. na Stanfordské universitě vedl 

výzkumný projekt, jehož cílem bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování 

amerických společností a vytvořit pro ně nový systém řízení změn.13 

 

SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – 

slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – Hrozby.  

 

SWOT je tedy typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska 

jejich silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tyto údaje poskytují podklady pro 

formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. Ve 

vnitřním prostředí hodnotíme a identifikujeme silné a slabé stránky podniku. Silné          

a slabé stánky vymezují vnitřní faktory efektivnosti organizace ve všech významných 

oblastech. Organizace může být rozčleněna do oblastí procesních a funkčních nebo 

můžeme využít metody McKinseye, tzv. 7 S. 

Ve vnějším prostředí identifikujeme a hodnotíme příležitosti a hrozby podniku. 

Příležitosti a hrozby vycházejí z vnějšího prostředí, ve všech významných oblastech. 

Zpravidla se jedná o prostředí politické, ekonomické, sociální, technologické, 

legislativní a ekologické. Analýzu příležitostí a hrozeb můžeme zrealizovat mimo jiné 

pomocí PESTLE analýzy.14 

 

                                                 
12 Sedláčková, Strategická analýza, s. 91 
13 Grasseová, Analýza podniku v rukou manažera, s. 296 
14 Grasseová, Analýza podniku v rukou manažera, s. 296, 297 
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Sestavení diagramu SWOT analýzy usnadňuje porovnání vnějších rizik a příležitostí 

s vnitřními silnými a slabými stránkami podniku a umožňuje systematičnost strategické 

volby. Kombinace klíčových potencionálních příležitostí a hrozeb spolu 

s předpokládanými silnými a slabými stránkami umožňuje zvažovat čtyři rozdílné 

vzorové situace, které se mohou stát určitou orientací při volbě strategické varianty. 

 

 

Obrázek 4 SWOT Analýza  

Zdroj: podnikatel.cz (20) 

 

„Podle H. Weihricha mohou nastat čtyři modelové strategické situace v podniku 

v závislosti na převaze toho kterého činitele a z těchto situací pak modelové typy 

strategií. Graficky jsou následující strategie znázorněny v předchozí tabulce. 

 

Situace SO – strategie maxi-maxi 

Tato situace se týká podniků, ve kterých převládají silné stránky a vně pak příležitosti    

a odpovídá strategii maxi-maxi: silné expanze a diverzifikovaného vývoje. Příkladem 

může být firma, která disponuje moderní technologií a velkým výrobním 

potencionálem, může při rychle rostoucím trhu součastně investovat do nových 

produktů a získávat nové tržní segmenty.  

 



27 
 

Situace WO – strategie mini-maxi 

Pracujeme zde s firmou, u které jsou v převaze slabé stránky, ale pozitivně je 

ovlivňována vnějškem. Její strategie by měla spočívat ve využití těchto příležitostí při 

součastném odstraňování a zlepšování vnitřních nedostatků. Příkladem strategie mini-

maxi může být snaha firmy, která je ve špatné finanční situaci, o uzavření strategické 

dohody s jiným podnikem za účelem využití příležitostí spojených s otevíráním se 

nových trhů. 

 

Situace ST – strategie maxi-mini 

V popisované strategii je zdrojem vývojových problémů firmy nepříznivý vývoj 

vnějších faktorů. Podnik může využít maximálním způsobem svých silných stránek       

a snažit se tak překonat nepřízeň okolí. Jako příklad lze uvést situaci, kdy v období 

klesající poptávky vnitřně silný podnik, s dobrým konkurenčním postavením, může 

zvolit strategii eliminace odkoupením jednoho z konkurentů a převzetí jeho tržního 

podílu. 

 

Situace WT – strategie mini-mini 

Firma nacházející se v situaci WT je prakticky zbavena možností dalšího vývoje. 

Pracuje v nepříznivých podmínkách okolí a ani její potenciál není příliš velký. Nemá 

podstatné silné stránky, které by jí umožnili čelit ohrožení a využít jich k posílení svých 

slabých stránek. Strategie mini-mini se ve své pesimistické verzi omezuje na likvidaci 

podniku a své optimistické verzi na pokusy o přežití eventuelně Sloučení s jinou 

firmou“15 

  

                                                 
15 Konečný, Strategický management, s. 63, 64 
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2.5 Kraličkův Quicketst 

„Kraličkův Quicktest se skládá ze čtyř rovnic, na jejichž základě pak hodnotíme situaci 

v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu společnosti a druhé dvě 

výnosovou situaci. 
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Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle následující tabulky. 

 

Tabulka 1 Bodování výsledků Kraličkova Quicktestu 

  0 bolů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 1 - 1,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3,0 - 5,0 5,0 - 12,0 12,0 - 30,0 > 30 

R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

Zdroj: Růčková, Finanční analýza, s. 81 

 

Hodnocení firmy je pak provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční 

stabilitu (hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), 

následně zhodnotíme výnosovou situaci (hodnocení výnosové situace – součet bodové 

hodnoty R3 a R4 dělený 2) a v posledním kroku hodnotíme situaci jako celek 
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(hodnocení celkové situace – součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové 

situace dělený 2).“16 

 

Interpretace bodového hodnocení 

Hodnoty pohybující se nad úrovní tří bodů prezentují firmu, která je bonitní. Hodnoty 

v intervalu 1 – 3 presentují šedou zónu, to znamená v podstatě optimální situaci. 

Hodnoty nižší než 1 signalizují potíže ve finančním hospodaření společnosti. (8) 

 

 

  

                                                 
16 Růčková, Finanční analýza, s.81 
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3 Analýza současné situace 

Pro účely analýzy vybrané společnosti jsem vybrala známé a léty ověřené metody. 

Analýza součastné situace začíná základními informacemi o analyzovaném podniku, 

dále obsahuje celkovou analýzu okolí podniku, konkurenčního prostředí i vnitřních 

faktorů podniku. Dále jsem zařadila, jako zástupce finanční analýzy, Kraličkův 

Quicktest, jedná se tedy o komplexní analýzu společnosti S&K LABEL i jejího okolí. 

 

Okolí podniku jsem analyzovala pomocí PESTLE analýzy. Jedná se o metodu, která 

zkoumá sociální, legislativní, ekonomické, politické, technické a ekologické vnější 

faktory prostředí. Název je odvozen podle počátečních písmen jednotlivých oblastí.  

 

K průzkumu konkurenčního odvětví jsem zvolila metody Porterova pětifaktorového 

modelu. Jedná se o jednoduchou ale velmi účinnou metodu pro analýzu dodavatelů, 

odběratelů, substitutů a ohrožení vstupu nové konkurence do odvětví.  

 

Nedílnou součástí mojí diplomové práce je analýza vnitřních faktorů podniku. Zde jsem 

zvolila metodu poradenského firmy Mc Kincey, která zvolila „7 S faktorů“, sedm 

důležitých oblastí uvnitř podniku, které jsou navzájem velmi úzce propojeny a je třeba 

je soustavně rozvíjet. Tyto oblasti musí být rozvíjeny všechny společně, protože pokud 

jeden z faktorů bude zaostávat za ostatními, vrhne negativní vliv na ostatní oblasti 

podniku. 

 

Pro jednoduchý náhled do finanční situace podniku jsem zvolila Kraličkův Quicktes. 

Tato metoda umožňuje pomocí čtyř ukazatelů vyhodnotit finanční stabilitu podniku       

a zároveň výnosovou situaci. Zdroje informací vychází z finančních výkazů podniku, 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu cash flow.  
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3.1 Charakteristika firmy 

Pro zpracování diplomové práce jsem zvolila společnost S&K LABEL, s.r.o. V této 

společnosti dlouhodobě pracuji na recepci. 

 

Základní údaje o firmě 

Název:   S&K LABEL spol. s r.o. 

Založení:   30. Prosince 1991 

Sídlo:   Praha 6, Hošťálkova 117, PSČ 169 00 

Provozovna:  Kuřim, Blanenská 1860, PSČ 664 34 

 

S&K LABEL spol. s r.o. je členem skupiny firem S&K GROUP.  

 

 

Obrázek 5 Struktura firem S&K GROUP 

Zdroj: Interní materiály 

 

Společnost S&K LABEL vznikla již v roce 1991 jako polygrafická společnost 

vyrábějící samolepící etikety. V evropském měřítku se jedná o středně velkou 

organizaci s počtem zaměstnanců okolo 140. Dlouhodobě si podnik udržuje podíl trhu 

ve výrobě samolepících etiket v rozmezí 23 – 25%. Tento údaj vychází z porovnání 

vlastní spotřeby samolepících materiálů vzhledem k celkovému importu do České 

republiky. Tyto údaje podnik získává díky členství v Mezinárodní federaci výrobců 

samolepících etiket – FINAT, které získala díky dlouhodobě prvotřídní kvalitě svých 

produktů jako první podnik v ČR.(28) 

 

 

 

S&K Group

S&K Label
S&K 

Kontakt
S&K Tools

S&K 
Motion

S&K Public Moneco
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Předmět podnikání: 

-  Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 

-  Pronájem polygrafických strojů, přístrojů a zařízení. 

-  Realizační činnost v oblasti reklamy, propagace a výstavnictví. 

-  Marketingové služby. 

-  Obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

-  Silniční motorová doprava /veřejná nákladní, vnitrostátní a mezinárodní.  

-  Zprostředkovatelská činnost. 

-  Poskytování software. 

-  Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvano-plastika a ofsetový tisk. 

-  Nástrojářství.(16) 

 

Historie společnosti 

1991 vznik společnosti S&K LABEL spol. s.r.o.  

 kancelář ve středu Brna na ulici Gorkého 1 

 instalace prvního stroje 

1993 nové výrobní prostory v pronájmu – Šumavská Brnon 

 nákup dalších strojů 

1994 Započetí výroby print etiket a tabelačních etiket 

2005  Zakoupení pozemku pro výstavbu vlastního výrobního závodu 

2008 přestěhování do nového výrobního závodu 

nákup 1. digitální tiskové technologie – HP Indigo WS 4500 součstně 

s dokončovacím zařízením ABG 

 certifikace na systém řízení kvality podle standardů ISO 9001 

2012 Certifikace ISO 14001 
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Obrázek 6 Nové prostory v Kuřimi 

Zdroj: Interní fotogalerie 

 

3.1.1 Výrobkové portfolio 

Společnost nabízí širokou škálu samolepících etiket. Nabízí standardní sortiment etiket 

s využitím zejména v kanceláři a logistice i etikety „šité na míru“ zákazníkovi. Díky 

digitálnímu tisku umožňuje i tisk menších dávek. Pořízení digitální technologie tisku 

umožňuje vyrábět i menší zakázky, které jsou na flexotiskových strojích nerentabilní. 

 

Největší skupinou jsou zakázkové etikety (grafické samolepící etikety), které jsou 

vyráběny na požadavek podle specifikace zákazníka. K dispozici jsou různé materiály 

etiket, lepidla, tvary výseku a různých velikosti. V následujícím grafu jsou zobrazeny 

jednotlivé segmenty trhu grafických etiket a jejich procentuální podíl. Do skupiny 

s největším zastoupením spadají především etikety pro potravinářský a chemický 

průmysl. Významnou skupinou jsou i velkoobchody s papírem, pro sortiment 

standardních etiket a reklamní agentury, které většinou zprostředkovávají tisk etiket na 

zakázku. Mezi další důležité odběratele patří i obchodní řetězce, které zastupuje 

především Tesco. Nechybí ani segmenty průmyslu, farmacie a další. 
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Graf 1 Segmenty trhu grafických samolepících etiket v roce 2010 

zdroj: Interní materiály 

 

Další oblastí, na kterou se podnik v posledních letech soustředí je nápojový průmysl, 

především vinné etikety. Díky poloze blízké vinařské oblasti jižní Moravy a možnosti 

malosériového tisku na digitálních strojích s možností speciálních operací na 

dokončovacích strojích ABG jako je zlatoražba, embosisng, 3D lak a další úpravy, se 

společnost rozhodla rozšířit výrobkové portfolio na oblast vinných etiket. V souvislosti 

s průnikem na tento trh rozjela marketingovou kampaň „bez etikety jsem jako nahá“ viz 

následující obrázek. Tato kampaň byla zaměřena na rozšíření výroby samolepících 

etiket v oblasti nápojů. 
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Obrázek 7 Marketingová kampaň bez etikety jsem jako nahá/ý 

Zdroj: Interní materiály 

 

Další skupinou jsou standardní etikety. Jedná se především o print etikety nabízené po 

30 a 100 archových baleních ve formátech A4 a A5, v několika rozměrech viz příloha  

č. 3. Na tyto etikety může zákazník tisknout libovolný text na laserových i inkoustových 

tiskárnách, jedním z nejčastějších použití v praxi jsou adresní štítky. Tabelační etikety 

určení pro přesný poziční tisk díky přesnému vedení pomocí perforací na okrajích 

etiket. Cenové etikety pro použití v etiketovacích kleštích na tvorku cenovek a termo 

etikety pro potisk ve vážních systémech (např.: vážení zeleniny v supermarketech)           

a termostransferové etikety, kde se obraz přenáší pomocí termotransferové pásky. 

Využívá se zejména v logistice, tisk čárových kódů nebo proměnných datových řad. 
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Obrázek 8 Výrobkové portfolio etiket 

Zdroj: Interní materiály 

 

 

Mezi další druhy etiket patří například etikety pro průmyslové aplikace odolné proti 

mechanickému poškození, vysokým teplotám i aplikaci na mražené výrobky a silným 

chemickým vlivům. Etikety splňující tyto nároky po celou dobu životnosti výrobku. 

Příkladem jsou etikety výstražné, bezpečnostní a etikety proti falšování výrobků. 

  

3.1.2 firemní technologie 

Analyzovaný podnik využívá především technologii flexotisku a od roku 2008 

digitálního tisku. V některých případech využívá i technologii sítotisku, který se 

využívá pro plastické (vystouplé) nápisy. Tuto technologii používá podnik k výrobě 

slepeckých etiket nebo luxusních etiket s náročným designem „3D“. 

 

Podnik disponuje následujícím strojovým parkem:  

• 12 flexotiskovýchi strojů od společností Nilpeter a Marke Andy 

• 2 digitální tiskové stroje HP Indigo press ws 4500   

• 7 řezacívh strojů Rotoflex 

• aršíkovací stanicí RTS410 

• 3 dokončovací zařízení ABG 

• Inspekční jednotka ALIS pro automatickou kontrolu defektů na etiketách 
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Podnik disponuje vlastním DTP studiem, které vytváří náhledy poptávaných etiket. Jeho 

primárním úkolem je tvorba grafických podkladů do formy, které je možné dále 

zpracovat technologiemi podniku.  

3.1.2.1 Porovnání užívaných technologií 

 

FLEXOTISK 

Přednosti: 

• vysoká stabilita barevné vyváženosti při tisku 

• věrná barevnost opakovaných zakázek 

• dobrá schopnost tisknout silným nánosem barvy, protože „naválené“ množství 

barvy se z tiskové formy přenáší pouze jednou, a to přímo na materiál 

 

Limitující faktory: 

Omezená možnost reprodukce jemných rastrových bodů pod 1% plošného pokrytí na 

tiskové formě (7% na tisku). Tento nárůst tiskového bodu vytváří viditelnou „hranu“ na 

konci rastru ve světlech. S touto skutečností je nutné počítat při přípravě grafického 

návrhu. Tzv. přechod do ztracena je prakticky nemožný, ale laickým okem je tento 

problém těžko postřehnutelný. 

 

Možnosti využití: 

Flexotisk je dominantní tisková technologie v oblasti obalového průmyslu a zde 

především při tisku samolepicích etiket a flexibilních obalů. 

 

 

DIGITÁLNÍ TISK 

Přednosti: 

• Krátké dodací termíny (tisk bez tiskové formy a s krátkou přípravou tiskového 

stroje), 

• bezchybný soutisk barev, barvy jsou nanášeny postupně jako u flefotiskových 

strojů, ale na jednom válci. Odpadá tedy problém flexotisku, kdy každá barva je 

nanášena na samostatné tiskové jednotce jdoucí za sebou, 
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• mimořádná schopnost reprodukovat jemné tiskové body „ve světlech“, 

• stroj je standardně vybaven sedmi barvovými jednotkami, které tvoří CMYK 

(cyan, magenda, yelow a black) bílá, fialová a oranžová. Tato kombinace 

významně rozšiřuje barevné možnosti stroje, 

• věrná barevnost opakovaných zakázek, 

• potisk nekonečného pásu, 

• variabilnost dat (tj. číslování nebo plynulá mutace různých údajů během tisku). 

 

Limitující faktory: 

Vzhledem k tomu, že přenosový válec stroje pracuje při provozní teplotě 150
o
C, není 

možné potiskovat materiály citlivé na teplo. 

 

Možnosti využití: 

Digitální tisk je nová, dynamicky se rozvíjející technologie se širokým uplatněním ve 

všech oblastech polygrafie. 

 

 

SÍTOTISK 

Přednosti: 

• Mimořádná schopnost tisknout silným nánosem barvy. 

 

Limitující faktory: 

Omezená schopnost reprodukce jemných tiskových bodů. 

Vysoké pořizovací náklady tiskové formy (síta). 

 

Možnosti využití: 

V obalovém průmyslu při požadavku na tisk výrazným nánosem barvy (např. slepecké 

značky).(30) 
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3.1.3 Pozice na trhu 

 

Produkce analyzované společnosti S&K LABEL představovala v roce 2011 asi 

čtvrtinový podíl trhu se samolepícími materiály v České republice. Má tedy velmi 

silnou pozici na trhu, pro udržení této pozice se snaží rozvíjet a přizpůsobovat novým 

trendům v polygrafii, což je její hlavní výhodou proti malým podnikům. 

 

Mimo tuzemského trhu operuje i na trhu zahraničním. Podnik exportuje zejména do 

těchto zemí: Slovenská Republika, Rakousko, Německo, Holandsko, Rumunsko, 

Polsko, Maďarsko a Spojené Státy Americké. Export se na celkových tržbách podílí 

zhruba dvaceti procenty (presentace, představení firmy). 

 

Obrázek 9 Podíl exportu na celkových tržbách 

Zdroj: Interní materiály 
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3.2 PESTLE Analýza 

3.2.1 Politické prostředí 

Politická situace v České Republice se jeví jako stabilní. Jsme suverénním státem          

a členem Evropské Unie, což značně zjednodušuje obchodní spolupráci s ostatními 

členskými zeměmi. Zároveň jsme členem NATO jejíž cílem je ochrana svobody            

a bezpečnost všech jejích členů. Jelikož je Česká, republika stabilním státem, bez 

politických konfliktů s okolními státy, neovlivňuje tento faktor nijak významně chod 

podniku. V okamžiku propuknutí válečných konfliktů a změnou politické stability by 

tento faktor byl velmi stěžejním. 

3.2.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomická situace v tomto období je nejistá. Nejaktuálnějším ekonomickým 

problémem je stabilizace Eura a dluhová krize státní správy České Republiky a dalších 

zemí Evropy. Kolísání Eura, by mohlo značně ovlivnit export a cenu materiálů, které 

firma převážně dováží ze zahraničí.  

 

Pro určování výkonnosti ekonomiky států se používá ukazatel HDP17 (Hrubý domácí 

produkt). Vývoj HDP v České republice a Evropské unii je zobrazen v následujícím 

grafu. V roce 2009 byla ekonomika v největším útlumu, v následujícím roce je vidět 

určitý nárůst, který dále stagnoval a v roce 2011 dochází opět k poklesu. 

                                                 
17  HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. 
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Graf 2: Vývoj HDP v České republice a Evropské unii  

Zdroj: csas.cz (15) 

 

„Papírenský průmysl je perspektivní odvětví z hlediska produkce i profesního uplatnění, 

protože spotřeba papíru v ČR v příštích letech dále poroste. V porovnání s vyspělými 

zeměmi EU je velmi nízká a dovoz pravděpodobně pokryje jen část očekávaného 

nárůstu v příštích letech. Stejně jako dřevozpracující průmysl se i papírenství zatím 

orientuje na méně náročné výrobky, jako jsou obaly, i když podíl technologicky 

náročnějších grafických papírů roste. V příštích letech se dá očekávat právě pokles 

výroby obalů, které jednak nebude tak výhodné vyvážet, jednak po nich poklesne 

domácí poptávka vzhledem k očekávanému snižování průmyslové produkce.“(13) 

 

3.2.3 Sociální prostředí 

Firma se nachází ve městě Kuřim, které mělo v roce 2011 10.857 obyvatel. Město je 

součástí jihomoravského kraje a je největším městem v okrese Brno – venkov.(24)  

Představuje pracovní příležitost, jak pro obyvatele Kuřimi, tak i okolních obcí. Obec je 

součástí Jihomoravského kraje. 
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Důležitým faktorem je pro společnost míra nezaměstnanosti. Vyšší míra 

nezaměstnanosti způsobuje větší poptávku po pracovních místech. Pro nábor 

zaměstnanců je momentální stav vyšší nezaměstnanosti výhodný, protože je v součastné 

době velké množství uchazečů. V následující tabulce je zobrazena míra nezaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji, která od roku 2007 stoupla o 4%. Důvodem byly rozsáhlá 

úsporná opatření nákladů většinou snížením počtu zaměstnanců, vyvolané prudkým 

poklesem ekonomiky v roce 2009 (potvrzuje vývoj HDP, v předchozím grafu). 

 

Tabulka 2 Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2011 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Míra registrované nezaměstnanosti (%) 8,82 6,92 6,83 10,6 10,9 

Zdroj: Český statistický úřad (14) 

 

Míra nezaměstnanosti v posledních letech rostla, proto se společnost nemusí obávat 

nedostatku pracovních sil v okolí. Do oblasti administrativních pracovníků není větší 

problém sehnat nové zaměstnance. Problém nastává u hledání zaměstnanců s kvalifikací 

v polygrafickém odvětví. Kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou ochotni pracovat 

v třísměnném provozu, je i přes vysokou míru nezaměstnanosti stále nedostatek. 

 

Vysoký převis uchazečů mimo jiné způsobuje i nižší nároky na výše mezd. 

V následující tabulce je zobrazen růst mez v jednotlivých čtvrtletích v Jihomoravském 

kraji. Zatím co do roku 2009 rostla o cca 1000 Kč ročně, v roce 2010 vzrostla o 221 Kč 

a v druhém čtvrtletí roku 2011 dokonce klesala. 
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Graf 3: Vývoj průměrné měsíční nominální mzdy v Jihomoravském kraji  

Zdroj: Český statistický úřad (14) 

 

Sociální prostředí je po podnik důležité a ovlivňuje výše mezd i obtížnost výběru 

nových zaměstnanců. V tomto okamžiku je pro podnik vývoj sociálního prostředí velmi 

příznivý, výše mezd všeobecně klesá a vysoká nezaměstnanost způsobila, že lidé snižují 

své nároky a bojí se, aby nepřišli o práci. 

 

3.2.4 Technologické prostředí 

Tiskové technologie se dynamicky rozvíjejí a je třeba na ně neustále reagovat. Digitální 

tisk prožívá v posledních letech velký rozmach. Před pár lety se o potisk etiket dělily 

především ofsetové a flexotiskové tiskárny případně sítotisk. Digitální disk byl vnímán 

spíše jako technologie vhodná na potisk vizitek nebo pozvánek na firemní večírek.(22) 

 

Tiskařské technologie 

Mezi nejrozšířenější tiskové technologie v odvětví řadíme ofsetový tisk, flexotisk, 

sítotisk a rozvíjející se digitální tisk. Dále jsou jednotlivé technologie blíže popsány. 

 

Ofsetový tisk 

Ofsetový tisk se vyvinul na základě techniky litografie (kamenotisku) a úspěšně se 

rozšiřoval hlavně od 60. Let 20. Století. Postupně vytlačil do té doby dominující 

knihtisk a v současnosti je hlavní tiskovou technikou. 
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Jedná se o nepřímou tiskovou techniku, při které se barva z tiskové formy přenáší na 

potiskovaný materiál přes ofsetový válec s pryžovým potahem. Jádrem ofsetové 

jednotky je soustava tří tiskových válců (formového, ofsetového a tlakového) a válců 

pro nanášení barvy a vlhčícího roztoku na tiskovou formu.18 

 

 

 

Zdroj: Kaplanová, Moderní polygrafie, s. 175 

 

 

 

Flexotisk 

Flexotisk se vyvíjel od konce 19. století a už tehdy byl spjat především s obalovou 

technikou. Byl původně jen podceňovaným způsobem málo kvalitního potisku, často 

v rámci strojů na zpracování obalů. 

 

Flexotisk se zpravidla realizuje jako přímý kotoučový (příp. archový) tisk. Využívá 

průžné tiskové formy a rychleschnoucí barvy, při tisku více barvami se tedy jedná o tisk 

do suché. Kromě tlakového válce může mít flexotisková jednotka dva válce (aniloxový 

a formový viz obr. 7) Přebytek barvy se za aniloxového válce zpravidla stírá stěračem. 

Pro jejich montáž na formový válec se využívá oboustranné lepící fólie.  

                                                 
18 Kaplanová, Moderní polygrafie, str.: 175 

Obrázek 10 Schéma osetové tiskové jednotky 
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Ve flexotiskovém stroji mohou být flexotiskové jednotky uspořádány v řadě za sebou     

a za každou tiskovou jednotkou se barva nanesená na potiskovaný materiál suší. 

Schéma flexotiskového stoje je zobrazeno v příloze č. 4. 

 

Významnou předností flexotisku je možnost potisku nejrůznějších materiálů, savých       

i nesavých, plastů, kovových fólií a dalších. Kvalita flexotisku byla během více než 

stoletého vývoje zvýšena a dnes již téměř dosahuje kvality ofsetového tisku.19 

 

Sítotisk 

Sítotisk je jednou z nejstarších tiskových technik. Je to průtisková technika využívající 

tiskovou formu vytvořenou z materiálu, který umožňuje protlačení barvy na 

potiskovaný materiál pouze v místech, kde má vytvořit obraz. 

Technika sítotisku nachází široké uplatnění především mimo klasickou polygrafickou 

výrobu. Podle oblastí využití dělíme na umělecký, grafický, technický a textilní. 

 

                                                 
19 Kaplanová, Moderní polygrafie, str.: 215 

Obrázek 11 Schéma flexotiskové jednotky 

Zdroj: Kaplanová, Moderní polygrafie, s. 215 
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Zdroj: Kaplanová, Moderní polygrafie, s. 248 

 

Digitální tisk 

Pro klasické (výše zmiňované) tiskové techniky je nezbytné vytvoření tiskové formy, 

jejíž vlastnosti pak rozhodují o způsobu tisku, typu tiskových barev a konstrukci 

tiskových strojů. Digitální tisk se od ostatních technologií liší tím, že není nutné tyto 

reálné a tiskové formy vytvářet. Tisk probíhá přímo z digitálních podkladů, přenesených 

do tiskového stroje. 

 

Základní výhodou je předtisková příprava. Zatímco pro konvenční tiskové techniky 

probíhá plně digitálně a je ukončena přípravou tiskové formy, převedením do analogové 

podoby. Digitální tisk umožňuje zachovat digitální formu zpracování až do fáze tisku    

a tím celý tiskový proces zrychlit a s ohledem na fixní náklady zakázky i zlevnit. Proto 

je digitální tisk výhodný při tisku nízkého počtu etiket.20 

 

Dalším pozitivním aspektem digitálních tiskových technologií je šetrnost k životnímu 

postření. Jelikož se netvoří tiskové formy a není nutné spotřebovávat materiál při 

seřízení tisku, vzniká mnohem menší množství odpadu. 

 

 

 

 

                                                 
20 Kaplanová, Moderní polygrafie, s. 259 

Obrázek 12 Schéma sítotiskové jednotky 
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3.2.5 Legislativní prostředí 

Legislativní prostředí ovlivňující podnik 

Firma se musí řídit legislativou České republiky. Stejně jako veškeré podniky je 

ovlivňována především změnami zákonů: 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

a další zákony, zabývající se právy a povinnostmi podniků. 

 

Podnik zejména sleduje změny daňové politiky a vývoj sazeb daní právnických osob     

a daně z přidané hodnoty. 

  

Tabulka 3 Vývoj sazby daně z přidané hodnoty v ČR 

Období Základní sazba Snížená sazba 

1.1.1993 – 31.12.1994 23% 5% 

1.1.1995 – 30.4.2004 22% 5% 

1.5.2004 – 31.12.2007 19% 5% 

1.1.2008 – 31.12.2009 19% 9% 

1.1.2010 – 31.12.2011 20% 10% 

od 1.1.2012 20% 14% 

Zdroj: berne.cz (12) 

 

Vývoj základní sazby není nijak progresivní, zato snížená sazba za posledních 5 let 

vzrostla o 9%. Toto radikální zvyšování je vysvětleno tím, že se chystá sjednocení 

těchto dvou sazeb do jednotné sazby DPH. V tomto okamžiku je sazba daně z přidané 

hodnoty jedna z vyšších pokud ji porovnáme s ostatními evropskými státy. Sjednocení 

sazby daně z přidané hodnoty, by zjednodušilo účtování. Ovlivnilo by to ovšem ceny 

zboží, které jsou nyní se sníženou sazbou. Především ceny dopravného by se zvýšily.  



48 
 

 

Tabulka 4 Vývoj sazeb Daně z příjmu právnických osob 

Období 1999 – 2003 2004 2005 2006 – 2007 2008 2009 2010 – 2012 

Daň 35% 28% 26% 24% 21% 20% 19% 

Zdroj: ucetnikavarna.cz (23)  

 

Jak můžeme vidět v tabulce, výše sazba daně z příjmů právnických osob se potupně 

snižuje, což by mělo motivovat podnikatelské subjekty k podnikání.  

 

Legislativní prostředí ovlivňující produkty 

Kromě zákonů a vyhlášek ovlivňujících chod podniku je nutné zmínit zákony                

a vyhlášky, které ovlivňují samotný produkt. Analyzovaný podnik se zabývá výrobou 

samolepících etiket, které mají kromě estetické funkce i informační charakter. Česká      

i světová legislativa nařizuje informovat na obalech produktů o jejich složení, 

certifikacích, testech a doporučeních o užívání. Jedná se především o označení potravin, 

léků, hraček a v podstatě veškerých produktů dostupných na trhu. 

 

Téměř třetina výroby samolepících etiket směřuje přímo do potravinářského průmyslu     

a další velká část směřuje k potravinářskému průmyslu nepřímo. 

 

Označení potravin 

„Jedním ze základních požadavků a současně i povinností výrobců potravin z hlediska 

ochrany zájmů spotřebitele je označování potravin. Tato povinnost se týká potravin bez 

ohledu na to, zda se jedná o označování balených potravin určených pro konečného 

spotřebitele na obalech nebo nebalených potravin, které jsou uloženy ve vnějších 

obalech, nebo potravin nabízených k přímému prodeji konečnému spotřebiteli                

a viditelně označených na vyvěšených tabulkách, cedulkách či jiným vhodným 

způsobem označených nebalených potravin.  

 

Konkrétními legislativními požadavky na označování potravin se zabývá zákon             

o potravinách č. 110/1997 Sb., resp. jeho novela č. 456/2004 Sb., v plném znění a dále 
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v jeho prováděcích vyhláškách č. 324/1997 Sb., o označování potravin, resp.                 

č. 113/2005 Sb., resp. č. 101/2007 Sb. Kromě této naposledy novelizované vyhlášky 

existuje ještě celá řada specifických požadavků na označování potravin, které jsou 

uvedeny v jednotlivých komoditních vyhláškách. Jedná se například o vyhlášky           

ve vztahu k technologickým postupům výroby potravin, např. č.160/2002 Sb., pro 

zmrazené potraviny, č. 133/2004 Sb., o ošetření potravin ionizujícím zářením nebo 

k jednotlivým komoditám č.124/ 2002 Sb., pro mléko a mléčné výrobky nebo              

se speciálním významem č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin,         

č. 3004/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných 

látek při výrobě potravin apod.“(21) 

 

Označení pneumatik štítky 

Od 1. Listopadu 2012 začne platit regulace (EC) No 1222/2009 v celé Evropské unii. 

Na základě této regulace bude povinné označení všech pneumatik novými štítky. Bude 

se týkat osobních, lehkých a těžkých nákladních vozidel vyrobených od 1. července 

2012. 

Hlavním úkolem těchto štítků je poskytnout zákazníkovi informace o třech základních 

vlastnostech pneumatik. Mezi výše zmiňované vlastnosti patří: bezpečnost související 

s přilnavostí na mokrých vozovkách a faktorech tykajících se životního prostředí 

poskytování informace o spotřebě paliva a vnější hlučnosti. 
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Obrázek 13 Vzor štítků 

Zdroj: pneumatiky24online.cz/ (19) 

 

 

Legislativní faktor velmi ovlivňuje vybraný podnik. Etiketa je jedním 

z nejpoužívanějších cest jak označit produkt potřebnými informacemi pro spotřebitele, 

často zákonným. Příležitost pro podnik vidím i v chystané regulaci o označení 

pneumatik štítky. 

3.2.6 Ekologické prostředí 

V dnešní době se klade stále větší důraz na ekologické aspekty podnikání. Nejznámější 

a v posledních letech často aplikovaná norma v podnicích je „ČSN EN ISO 14001 

Systémy environmentálního managementu. Základním záměrem normy je podpora 

ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné 

absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na 

dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního 

prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných 

aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím 
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nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování 

dopadů do životního prostředí. 

 

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen 

všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně 

zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým 

pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy. 

Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění 

EMS zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS 

převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.“(17) 
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3.3 Porterův pětifaktorový model  

V následující části se budeme zabývat konkurenčním prostředím analyzované 

společnosti S&K LABEL spol. s.r.o.  

 

3.3.1 Dodavatelé (Vyjednávací síla dodavatelů) 

Společnost je silným solventním odběratelem samolepících materiálů s dlouholetou 

tradicí na trhu samolepících etiket. Zaujímá významný tržní podíl (cca 23% - 25% trhu 

samolepících materiálů v ČR v roce 2011) Spolupracuje s vůdčími dodavateli na trhu 

samolepících materiálů.  

 

Dle výroční zprávy byli nejvýznamnějšími dodavateli pro rok 2010 podniky: 

• UPM Kymmene s.r.o. 

- podnik spolupracuje především s její dceřinou společností UPM 

RAFLATAC, která se specializuje na samolepící materiály a fólie 

• AVERY DENNISON s.r.o. 

- dodavatel papírů samolepících materiálů, fólií 

• Macron Systems spol. s.r.o. 

- dodavatel tiskových strojů, nabízí kompletní funkční řešení zejména pro 

polygrafické odvětví, jedná se o společnost, která na českém trhu zastupuje 

firmu ABG21, výrobce tiskových strojů  

• Nilpeter 

- výrobce tiskových strojů, podnik vlastní 10 tiskových strojů od této 

společnosti 

• Panflex s.r.o. 

- dodavatel široké škály polygrafických produktů, tiskových strojů, 

dokončovacích zařízení a dalších produktů 

• CNI Tisk Servise s.r.o. 

- dodavatel tiskových barev 

• ESON CZ s.r.o. 

- dodavatel výsekových nástrojů a příslušenství pro polygrafický průmysl jako 

jsou tiskové válce, a výsekové plechy 
                                                 
21 www.abgint.com 
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• E.ON Energie a.s. 

- dodavatel energií. 

 

Jelikož je S&K LABEL pro většinu dodavatelů solventním a spolehlivým zákazníkem, 

dodavatelé nemají nijak velké vyjednávací síly. Jednání o nákupech nových strojů je 

spojeno s požadavky a ústupky na obou stranách. Jelikož se jedná o transakce i v řádu 

desítek milionů korun je doprovázen dlouhým nákupním procesem. 

 

Ceny materiálů jsou dány smluvními podmínkami, které jsou projednány se zástupci 

dodavatelských podniků. Při opravdu velké spotřebě samolepících materiálů a dosud 

stabilní finanční situaci má podnik S&K LABEL dobrou vyjednávací pozici. 

 

3.3.2 Odběratelé (Vyjednávací síla odběratelů) 

Důležitou roli mezi odběrateli hraje společnost P&G, která představuje zhruba          

20% tržeb (součet ČR a Rumunska). Má tedy silnou vyjednávací pozici a může 

vyžadovat zcela specifické podmínky dodávek. V následující tabulce vidíte podniky, 

které se největší částí podílejí na celkových tržbách společnosti.  

 

Tabulka 5 Podíl tržeb největších odběratelů na celkových tržbách podniku 

Tržby v tis Kč 2010 podíl  tržeb 2011 podíl tržeb 

Procter&Gamble International ČR 42 247 12,1% 39 862 11,5% 

Procter&Gamble International Rumunsko 23 322 6,7% 27 274 7,9% 

Masokombinát Plzeň s.r.o.                                         19 992 5,7% 12 533 3,6% 

AHOLD Czech Republic, a.s.                                        13 187 3,8% 12 162 3,5% 

KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.                                   13 399 3,8% 4 868 1,4% 

ALIMPEX FOOD, a.s.                                                5 763 1,6% 8 624 2,5% 

Tesco Stores ČR a.s.                                              6 582 1,9% 7 373 2,1% 

WALMARK a.s.                                                      6 001 1,7% 6 608 1,9% 

KODYS s.r.o.                                                       5 023 1,4% 4 869 1,4% 

SPAR Česká obchodní společnost s. r. o.                           6 635 1,9% 3 015 0,9% 

ACTIVA spol. s r.o.                                               4 756 1,4% 4 882 1,4% 

TESCO STORES SR, a.s.                                             4 163 1,2% 4 378 1,3% 

Tržby CELKEM  349 500   347 150   

Zdroj: Informační systém společnosti 
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Dalším silným odběratelem jsou obchodní řetězce. Z nich největší podíl na tržbách má 

AHOLD Czech Republic (obchody Albert), dále Kaufland, který v roce 2010 předběhl 

obchodní řetězec Tesco (součet ČR a SR).  U řetězců má společnost garanci 

opakovaných zakázek proto jim může také nabídnout nižší ceny a zpravidla nají řetězce 

prodlouženou dobu splatnosti až na 90 dní.  

 

Dalšími odběratelé mají podíl na tržbách 1% – 2% tyto podniky již nemají tak velkou 

vyjednávací sílu, ale pro podnik jsou to důležití odběratelé, se kterými se snaží budovat 

dobré vztahy. Mezi tyto podniky patří Walmar, Kodys, Activa (společnost nabízející 

kancelářské potřeby), Opavia - Lu, Neli, Unilever a další jejich výčet je na následujícím 

obrázku č. 15.  

 

Riziko, které představuje společnost P&G se snaží podnik snížit velkou sítí menších 

odběratelů. Podnik má široké portfolio pravidelných větších i menších odběratelů. 

Jedním z důvodů zaměření podniku na získání vinařů, byla diversifikace odběratelských 

rizik na více menších podniků. 

 

 

Obrázek 14 Seznam nejvýznamnějších dodavatelů 

Zdroj: Interní zdroje 
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3.3.3 Nové vstupující firmy (hrozba pohyblivosti) 

Bariérou vstupu na trh samolepících etiket je nutná počáteční investice do tiskových 

strojů. Analyzovaná společnost investovala do tiskových strojů v řádu stamilionů Kč.  

Jeden flexotiskový stroj se pohybuje v rozmezí 10 – 30 mil. Kč a digitální tiskový stroj 

podnik koupil za cca 20 mil. Kč. V posledních letech dochází k prudkému rozvoji 

v oblasti obalových materiálů a je hodně firem, které se snaží vstoupit na trh.  

 

Další možností vstupu na trh je spolupracovat s výrobními podniky a pouze distribuovat 

samolepící etikety. Velké množství podniků jako například Bika Tišnov rozšiřuje svoji 

nabídku o zakázkové etikety na míru. Tyto etikety potom zadá k výrobě ve 

výrobním podniku jako je například S&K LABEL, je tedy důležité tyto distributory 

získat na stranu odběratelů. 

 

3.3.4 Substituty (hrozba zastupitelnosti produktu) 

Největší hrozbou je rozvoj obalových materiálů, které mohou samolepící etikety 

nahrazovat. Jedná se především o balící smršťovací fólie, etikety, In Mould (etikety, 

které se za tepla lisují přímo do plastů) a přímý potisk obalů. Zároveň existuje možnost 

tyto substituty vyrábět také, jelikož technologie podniku umožňují i potisk jiného 

materiálu jako jsou smršťovací folie a jiné obalové materiály. Podniková strategie je 

právě specializace na potisk samolepícího materiálu, proto se zatím do těchto příležitostí 

nepouští. 

 

Dalším substitutem jsou vážní systémy v supermarketech, kde se již nelepí etiketa 

s váhou a cenou, ale váží se přímo na pokladně a údaje jsou natištěny přímo na účtenku. 

Tento systém nahradil jednoduché etikety, které byly pro společnost stabilním a jistým 

zdrojem příjmů. Některé obchody nahrazují samolepící etikety nelepící etiketou, kterou 

potom připevní k váženým potravinám pomocí sešívačky (Globus, masna). 
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3.4 Vnitřní analýza „7 S“ 

 

3.4.1 Strategie firmy 

Strategie analyzovaného podniku je zaměřena na kvalitu a komplexnost poskytovaných 

služeb a na spolupráci se světovými dodavateli.  

 

Podle rozdělení Portera (viz obrázek č.: 3) podnik zvolil strategii diferenciace. Podnik 

nabízí výrobky, v mnoha různých designech, luxusní náročné i malosériové a méně 

nákladné etikety. Zaměřuje se na celý trh samolepících etiket od velkoodběratelů jako je 

P&G, obchodních řetězců (Tesco, Albert, Globus), ale i na drobné odběratele jako jsou 

například rodinná vinařství. Za svoji konkurenční výhodu zvolil vysokou kvalitu a velké 

množství variant samolepících etiket. 

 

Podnik se zaměřuje na řízení kvality dle normy ISO 9001, tuto certifikaci společnost 

získala v roce 2008. Na získání certifikace dle normy ISO 9001 a později v roce 2010 

dle normy ISO 14001 analyzovaná společnost spolupracovala se společnost Moody 

International s.r.o. 

 

3.4.2 Organizační struktura firmy 

Uspořádání zaměstnanců firmy se nejvíce blíží liniově štábní struktuře, je zde jasně 

vymezena nadřízenost a podřízenost jednotlivých útvarů. V čele je ředitel firmy a pod 

ním je několik oddělení ekonomické, obchodní, provozní, personální a oddělení kvality. 

Pod ekonomické oddělení spadá dále sekce IT a provozní oddělení se dělí na sekce 

výrobní, nákup, logistiky a projektové oddělení. Každé oddělení má svého vedoucího     

a pod ním jsou další pracovníci. Dochází tedy k delegování pravomoci a tím k zrychlení 

rozhodování. Grafické znázornění je na obrázku č. 10. 

 

 



 

Obrázek 15: Organizační struktura firmy

Zdroj: Interní zdroje 

 

 

3.4.3 Informační systémy

Firma využívá informační systém od spole

dle požadavků a potřeb. Spojuje všechny odd

informací napříč firmou.

čárových kódů. Podnik má výborn

a materiálových toků spolu se zodpov

systém umožňuje vyhledat jaký, materiál byl jakou osobou zpracován na jakou zakázku, 

v jakém okamžiku. Dochází k

spolupráci se zaměstnancem 

dle potřeb dojíždí a spolupracuje s
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rganizační struktura firmy 

ní systémy 

Firma využívá informační systém od společnosti K2 Atmitec, která jej upravila na míru 

řeb. Spojuje všechny oddělení a pomáhá snadnému a rychlému toku 

 firmou. Tok materiálu, zásob i dokumentů je sledován pomocí 

. Podnik má výborně zpracovaný systém sledování zakázek 

spolu se zodpovědnými osobami za jejich zpracování. Informa

uje vyhledat jaký, materiál byl jakou osobou zpracován na jakou zakázku, 

jakém okamžiku. Dochází k neustálým inovacím a zlepšováním a zjednodušením ve 

stnancem společnosti K2 Atmitec, který do analyzovaného podniku 

eb dojíždí a spolupracuje s interním IT oddělením. 

 

 

nosti K2 Atmitec, která jej upravila na míru 

lení a pomáhá snadnému a rychlému toku 

ů je sledován pomocí 

 zpracovaný systém sledování zakázek                      

dnými osobami za jejich zpracování. Informační 

uje vyhledat jaký, materiál byl jakou osobou zpracován na jakou zakázku, 

a zjednodušením ve 

nosti K2 Atmitec, který do analyzovaného podniku 
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3.4.4 Styl řízení 

Je uplatňován Demokratický styl řízení. Dochází zde k delegování pravomoci                

na podřízené, zde na vedoucí jednotlivých oddělení, kteří mohou možnost rozhodování 

delegovat dál na své podřízení. Odpovědnost však zůstává na vedoucím pracovníkovi. 

Tento systém značně urychluje rozhodování v podniku a umožňuje jednotlivým 

oddělením pružnější a pohotovější reakce na nastalou situaci. 

 

3.4.5 Spolupracovníci 

Lidé jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti. Je v zájmu podniku zvyšovat 

odbornost a schopnosti svých zaměstnanců, protože jsou to právě oni, kdo jsou 

v neustálém kontaktu s okolím podniku. Dokud potenciální klient narazí na 

neprofesionální chování pracovníků vystupujících jménem podniku, může to mít 

rozsáhlé následky na další spolupráci s povědomí o dané společnosti. Proto by každý 

podnik měl mít pečlivě stanoven program rozvoje a školení zaměstnanců. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu zaměstnanců v posledních pěti letech. 

Nejméně lidí bylo v podniku zaměstnaných v roce 2009 a to z důvodu radikálního 

snižování nákladů z důvodu nižších vytíženosti podniku a nižších tržeb. Od tohoto roku 

se počet zaměstnanců zvyšuje, v porovnání s rokem 2007 je v podniku zaměstnanců 

méně.  

Zdroj: Interní materiály 

Graf 4 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti S&K LABEL 
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Vetší část 60 – 70% tvoří zaměstnanci výroby. Jedná se o zaměstnance skladu, kde se 

pracuje na dvousměnný provoz a zaměstnance výroby s třísměnným provozem. Mezi 

ostatní patří administrativní pracovníci, především obchod, nákup, personální a finanční 

oddělení. 

 

3.4.5.1 Vzdělávání zaměstnanců 

Do roku 2008 byly v prostorách podniku vedeny kurzy cizích jazyků externím lektorem. 

Jednalo se o kurzy anglického a německého jazyka, které byly děleny na dvě znalostní 

úrovně. Kvůli radikálním krácením nákladů byly tyto kurzy pozastaveny. Vzhledem 

k tomu, že podnik chce nadále expandovat do zahraničí je nezbytně nutné tyto kurzy 

znovu zavést.  

 

Na konci roku vedoucí jednotlivých oddělení mohou žádat pro jeho podřízené 

pracovníky o vzdělávání, či školení různého druhu. Tyto požadavky jsou předány 

vedení podniku a v souladu s finančními zdroji jsou vybrané požadavky schváleny.  

 

Zaměstnanci ve výrobním oddělení jsou školeni v oblasti polygrafie. Jedná se o školící 

program „Škola práce“ a jedná se o několikadenní školení různých úrovní. Díky těmto 

školením mohou pracovníci výrobního oddělení profesně růst a učit se ovládat složitější 

výrobní zařízení a pokročilejší tiskové technologie. 

 

3.4.5.2 Zaměstnanecké benefity 

V oblasti benefitů pro zaměstnance došlo také k radikálním škrtům v rámci snižování 

nákladů v roce 2008. Bylo zrušeno občerstvení pro zaměstnance, jako je káva, čaj, 

mléko, perlivá a neperlivá voda, které bylo zaměstnancům zdarma k dispozici 

v kuchyňce. Dále byly zrušeny příspěvky na obědy 55% hodnoty obědu v závodní 

jídelně a pátý týden dovolené. 

 

Rozvoj v oblasti motivace zaměstnanců je oprosti ostatním oblastem méně pokročilý. 

Zaměstnanci jsou již čtvrtým rokem bez výhod, které byly dříve standardem. Přestože 

od roku 2009 je již situace podniku zlepšila, žádný z benefitů nebyl opět zaveden. Tato 
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situace může velmi negativně ovlivnit motivaci zaměstnanců a jejich spokojenost se 

zaměstnavatelem. Snížení motivace zaměstnanců často vede i ke snížení jejich výkonů. 

 

3.4.6 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Společnost dbá na přátelské pracovní prostředí a blízký vztah mezi jednotlivými 

zaměstnanci. Běžnou praxí je tykání spolupracovníků někdy i nadřízených mezi sebou. 

Společnost prosazuje Dress code, který zavazuje zaměstnance k nošení společenského 

oblečení (zákaz nošení riflových kalhot, sportovních triček a mikin). Firemní kulturou je 

tedy profesionální a zároveň přátelské prostředí.  

 

3.4.7 Schopnosti 

Společnost usiluje o sledování nových trendů a jejich adaptaci do výrobního portfolia. 

V roce 2008 koupila první digitální tiskový stroj jako reakce na nový trend digitálně 

tištěných samolepících etiket. Tato technologie spoří materiály a produkuje podstatně 

méně odpadů, je také šetrná k životnímu prostředí. Pro zaměstnance výroby existuje 

interní školící program na rozvoj znalostí v polygrafickém odvětví. Dále jsou 

zaměstnanci školeni na informační systém K2 a na jeho změny a nové možnosti 

využívání. 
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3.5 SWOT Analýza 

Na základě předchozích analýz následuje sestavení SWOT analýzy pro analyzovaný 

podnik. Z oblasti vnějšího okolí podniku vyplynuly příležitosti a hrozby, z vnitřního 

prostředí plynnou silné a slabé stránky podniku. 

3.5.1 Silné stránky 

� Podnik s dlouholetou tradicí a se stabilním postavením na trhu samolepících 

etiket. 

� Velké množství tiskových strojů, 12 flexotiskových a 2 digitální tiskové stroje. 

� 3 dokončovací zařízení, které umožňují lakování a vysekávání etiket                   

a zušlechťující operace jako embossing, ražba metalickými fóliemi (zlatem, 

stříbrem a další barvy). 

�  Digitální tiskové technologie, které umožňují tisk v menších dávkách. 

� Informační a logistický systém šitý na míru společnosti, sledování materiálových 

toků pomocí čárových kódů. 

� Široké portfolio odběratelů. 

� Certifikace dle standardů kvality ISO 9001. 

� Enviromentální certifikace ISO 14001. 

3.5.2 Slabé stránky 

� Nedisponuje technologií ofsetového tisku. 

� Absence fungujícího motivačního systému pro zaměstnance. 

� Nedostatečný systém rozvoje zaměstnanců. 

3.5.3 Příležitosti 

� Díky geografické blízkosti vinařských oblastní možnost rozvoje v oblasti 

vinných etiket (malé zakázky – technologie digitálního tisku; geografická 

blízkost – minimalizace nákladů na dopravu). 

� Příležitost k navýšení exportu v návaznosti na rozvoj v oblasti vinných etiket – 

vinařské oblasti v Rakousku.  

� Příležitost proniknutí na trh informačních štítků v tuzemsku i zahraničí              

na pneumatiky, kdy bude od Listopadu 2012 povinnost tyto informační štítky 

lepit na veškeré pneumatiky v EU. 
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� Možnost růstu a rozvoje díky nejmodernějším výrobním technologiím                

a kvalitním výrobním podmínkám v novém výrobním závodě v Kuřimi. 

3.5.4 Hrozby 

• Podnik Procter & Gambel tvoří 20% tržeb, z čehož plyne velké ohrožení 

v případě, že by podnik změnil dodavatele. 

• Přechod na vážní systémy v některých supermarketech, kde už se nedává etiketa 

na vážené potraviny, ale váží se přímo na pokladně. 

• Smršťovací fólie, které jsou vhodným a stale vice užívaným substitutem 

samolepících etiket. 

• Nedostatek pracovní síly kvalifikované v polygrafii, nedostatek tiskařů 

ochotných pracovat na třísměnný provoz. 
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3.6 Kraličkův QUICKTEST 

 

Veškeré údaje pro finanční analýzu dle pana Kralička pocházejí z finančních výkazů 

analyzované společnosti a jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku. 

  

Tabulka 6 Výchozí data pro Kraličkův QUICKTEST 

 [ v tis Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál 99 612 100 273 101 769 103 742 104 832 

aktiva celkem 251 700 244 213 240 348 242 199 217 199 

EBIT 37 710 77 606 7 476 9 615 16 894 

provozní cash flow 34 249 3 312 7 487 10 023 16 488 

výkony 363 759 330 350 296 290 343 390 344 909 

cizí zdroje 151 654 142 822 137 471 137 382 129 275 

peníze 426 79 105 58 124 

bankovní účty (b.ú.) 4 947 4 868 4 363 4 521 2 354 

cizí zdroje - peníze - b.ú. 146 281 137 875 133 003 132 803 126 797 

Zdroj: Finanční výkazy společnosti S&K LABEL, s.r.o. 

 

Výpočet dle vzorců v teoretické části, kapitola 2.5 Kraličkův QUICKTEST, kde jsou 

jednotlivé vzorce k dispozici. Hodnoty R1 a R2 hodnotí finanční stabilitu podniku          

a ukazatele R3, R4 se zabývají výnosovou situací analyzovaného podniku. 

 

Tabulka 7 Hodnoty finančních ukazatelů 

  2007 2008 2009 2010 2011 

R1 0,396 0,411 0,423 0,428 0,483 

R2 4,271 41,629 17,765 13,250 7,690 

R3 0,150 0,318 0,031 0,040 0,078 

R4 0,094 0,010 0,025 0,029 0,048 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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Dalším krokem je přidělení bodů dle principu Kraličkova QUICKESTU, který je 

k dispozici v tabulce č. 1. v kapitole 2.5 Kraličkův QUICKTEST, kde je metoda 

teoreticky popsána. V následující tabulce již jsou k jednotlivým ukazatelům přiděleny 

jejich bodová ohodnocení. Na jejich základě je již možné zhodnocení finanční situaci 

v analyzovaném podniku, které následuje za tabulkou č. 7. 

 

Tabulka 8 Výsledky finanční situace podniku 

  2007 2008 2009 2010 2011 

R1 4 4 4 4 4 

R2 1 4 3 3 2 

R3 3 4 1 1 2 

R4 3 1 1 1 1 

R1 + R2 5 8 7 7 6 

R3 + R4 6 5 2 2 3 

Finanční situace 2,5 4 3,5 3,5 3 

Výnosová situace 3 2,5 1 1 1,5 

R1+R2+R3+R4 11 13 9 9 9 

Celková situace 2,75 3,25 2,25 2,25 2,25 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Interpretace: 

Hodnocení finanční stability  

Ukazatel R1 má po celou dobu nejvyšší bohové ohodnocení 4, vlastní kapitál podniku 

po celé analyzované období roste ročně o cca 1 mil Kč. Ukazatel R2  byl ovlivňován 

především vývojem provozního cash flow, které bylo v roce 2007 desetinásobné oproti 

roku 2008. Potom již následuje pozvolný růst, díky kterému se ukazatel z bonitního 

ohodnocení v roce 2008, 2009 a 2010 dostal v roce 2011 na ohodnocení 2. Vývoj CF 

v podniku ovlivňují mimo jiné odpisy. V roce 2008 byly dostavěny nové prostory 

včetně výrobní haly v Kuřimi a v roce 2010 nový digitální tiskový stroj. 

 

Podle celkového bodového hodnocení finanční situace se firma v roce 2007 pohybuje 

těsně pod hranicí hodnoty 3, což je hranice označující bonitní společnost. V dalších 
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letech je pak finanční situace firmy velmi dobrá, pohybuje se nad hranicí bonitních 

podniků. 

 

Hodnocení výnosové situace  

Výnosová situace byla v roce 2007 ohodnocena 3 body, což označuje bonitní 

společnost. V dalším roce spadla do horního tzv. šedé zóny, znamenající v podstatě stále 

optimální situaci. V letech 2009 a 2010 se pohybuje na hranici hodnoty 1, která už může 

signalizovat potíže ve finančním hospodaření společnosti. Tyto poklesy hodnot byly 

způsobeny rapidním poklesem hospodářského výsledku v letech 2009 a 2010. Vliv       

na hodnotu výnosové situace má taky pokles provozního peněžního toku v roce 2008       

na desetinu oproti roku 2007. Výnosová situace byla také ovlivněna ekonomickou 

situací v České republice. Velmi pozitivní je zvyšující se tendence v roce 2011, přestože 

R4 stále zůstává ohodnoceno 1 bodem k postupu do vyšší bodové kategorie chybí         

2 setiny, stejně jako u ukazatele R3, který dělí 2 setiny od přechodu k bonitní výnosové 

situaci. 

 

Celková hodnota výnosové situace klesá až do roku 2010, ale v roce 2011 vidíme 

zlepšení o 0,5 bodu. Toto zlepšení by v případě navýšení ukazatelů R3 a R4 vedlo až 

k bodovému ohodnocení 2,5. Můžeme tedy konstatovat, že dle finančního testu dle 

Kralička se podniku podařilo ustát pokles hospodářského růstu v letech 2009, 2010. 

 

Celkové hodnocení 

Celkově se společnost pohybuje v horní hranici šedé zóny, v roce 2008 dokonce 

překročila hodnot 3, značící bonitní společnost.  

 

Celková finanční situace je tedy dobrá, ale doporučila bych zaměřit se na výnosovou 

situaci. Dle bodového hodnocení jsou roky 2009 – 2011 stejné, ale jak je psáno výše 

v hodnocení výnosové situace pro rok 2011, je evidentní určité zlepšení. Pokud bychom 

předpokládali vývoj v příštím roce, podle růstové tendence by se mohla dostat opět do 

bonitní zóny. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Na základě předešlých analýz podniku navrhuji následující doporučení. První 

doporučení je v oblastní rozvoje a motivace zaměstnanců. Podnik investuje do rozvoje 

v oblasti technologií, řízení jakosti i ekologie, ale v oblasti rozvoje zaměstnanců podnik 

nevykazuje znatelný rozvoj. Další doporučení jsou oblasti expanze podniku. Jako je 

proniknutí na nový trh, nebo doporučení rozvoje v lukrativních oblastech. 

 

4.1 Rozvoj v oblasti zaměstnanců 

Z interní analýzy „7 S Faktorů“ vyplynulo, že oblast spolupracovníků je rozvíjena          

s porovnáním s ostatními oblastní spíše méně. Podnik v roce 2010 investoval 20 mil. Kč 

do nového digitálního tiskového stroje, investoval do certifikace ISO 14001 myslím,    

že by měl investovat i do rozvoje zaměstnanců, oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou. 

Doporučila bych analyzovanému podniku zaměřit se na vzdělávání a motivaci 

zaměstnanců. Přes vysokou nezaměstnanost není jednoduché sehnat kvalifikované 

pracovníky v polygrafickém oboru, proto by se motivační systém zaměstnanců měl 

zaměřit především na zkušené pracovníky. 

 

4.1.1 Vzdělávání zaměstnanců 

 

Navrhla bych systém vzdělávání především v oblasti cizích jazyků, konkrétně angličtiny 

a němčiny, především pro administrativní pracovníky. Větší investice do rozsáhlého 

vzdělávacího systému nejsou v této době možné.  

 

Jelikož podnik disponuji vlastními prostory a jsou k dispozici i prostory pro výuku, 

doporučila bych najmout zkušené externí lektory a hodiny cizího jazyku realizovat         

v prostorách firmy. Zaměstnanci ocení výuku přímo v prostorách firmy, protože tím 

ušetří čas dojíždění. Doporučila bych finanční účast zaměstnanců (např. 10%) na platbě 

kurzu pro motivaci se připravovat a snažit se naučit co nejvíce. Motivovat pro přihlášení 

do výuky cizích jazyků můžeme například výukou v pracovní době. 

 



67 
 

Rozpočet: Při předpokladu jedné vyučovací hodiny týdně (á 500 Kč/hod) dvou jazyků     

a dvou jazykových úrovní, se jedná o investici za 104 000 Kč ročně. 

 

4.1.2 Motivace zaměstnanců 

 

V době radikálních snižování nákladů v roce 2008 bylo velké množství benefitů 

zaměstnancům odebráno a v současné době žádný efektivní systém benefitů není. 

Doporučila bych alespoň některé z výhod opět zavést. Především bych znovu zavedla 

příspěvek na stravování, který poskytuje velké množství podniků a navíc se jedná          

o daňově uznatelný náklad a podnik si na rozdíl od zaměstnanců může uplatnit odpočet 

DPH. V prostorách firmy je zaměstnancům poskytováno závodní stravování, proto bych 

navrhla přispívat na závodní stravování 40% - 55%. Dle mého názoru navrácení 

jednoho benefitu může velmi zvednout spokojenost a motivaci zaměstnanců v podniku.   

 

Rozpočet: Při předpokladu příspěvku 40%, ceně obědu 52 Kč bez DPH, 47 pracovních 

týdnů (po odečtení 4 týdnů dovolené a 1 týden nemoc) se jedná o příspěvek 4 888 Kč na 

zaměstnance ročně. Při uplatnění daňového štítu 3 910 Kč. 

 

4.2 Soustředit se na udržení společnosti Procter & Gambel 

Velká hrozba pro podnik je případný odchod společnosti Procter & Gambel, která 

generuje okolo 20 - ti procent tržeb analyzovaného podniku. Je tedy nutné udržovat       

s touto společností dobré vztahy. Snažit se dodávat objednané zboží včas a v očekávané 

kvalitě. Případně i v nutných případech rychlého dodání upřednostňovat zakázky 

podniku P&G před ostatními.  

 

4.3 Proniknutí na trh samolepících štítků na pneumatiky 

Velkou příležitost pro podnik vidím v povinnosti informačních štítků na pneumatikách 

vyráběných v EU od 1. listopadu 2012 (viz str. č. 49 označení pneumatik štítky). 

Doporučila bych pověřit projektový tým analýzou trhu potenciálních odběratelů              

a kontaktovat je s nabídkou tisku informačních štítků v analyzované společnosti.  
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4.4 Proniknutí na trh vinných etiket v Rakousku 

Po úspěšném proniknutí na trh vinných etiket v Jihomoravském kraji by se podnik mohl 

zaměřit na Rakouský trh vinných etiket. Tato oblast je také geograficky poměrně blízká 

výrobnímu podniku v Kuřimi. V následujícím obrázku jsou zobrazeny vinné oblasti, 

které leží hned za hranicemi s Českou Republikou. 

 

Obrázek 16 Mapa rakouských vinařských oblastí 

Zdroj: ovine.cz  

 

Na rakouském trhu vinných etiket by mohl být větší potenciál luxusních dražších etiket, 

jelikož cenová úroveň je v Rakousku vyšší než v tuzemsku. 

 

4.5 Rozvoj v oblasti luxusních samolepících etiket 

Analyzovaný podnik disponuje několika dokončovacími zařízeními, umožňujícími 

embossing (vystouplé části), pozlacení a mnoho dalších možností estetických úprav 

samolepících etiket. Podnik má dostatečné technické zázemí a má v tomto směru jistou 

konkurenční výhodu. Jen opravdu velké podniky si mohou dovolit tak velké množství 

strojů a technologií umožňujících různé speciální efekty. Tyto dokončovací operace 

může nabízet podnikům, které technologiemi nedisponují. 
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Bohužel momentálně poptávka po těchto propracovaných a drahých etiketách je malá. 

Podnik by se měl pokusit zesílit poptávku po těchto „luxusních“ etiketách. Může se o to 

pokusit například různými články do trendových časopisů a zvýšit propagaci. Jedná se o 

perspektivní trh s vyšší přidanou hodnotou tudíž i vyššími výnosy.  
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5 Závěr 

Závěrečnou diplomovou práci na téma, Analýza vybrané firmy, jsem se rozhodla 

zpracovat ve společnosti S&K LABEL, s.r.o., protože zde již druhým rokem pracuji na 

částečný úvazek. Také jsem měla možnost aplikovat svoje teoretické znalosti v praxi. 

Věřím, že takto nabyté zkušenosti byly pro mě přínosné a budu mít možnost je dále 

rozvíjet v mém profesním životě. 

 

Cílem mé práce bylo provést vybrané analýzy na podniku S&K LABEL a na základě 

jejich vyhodnocení navrhnout změny, které povedou k zdravému chodu podniku. 

 

Podmínkou zpracování této diplomové práce bylo prostudovat teoretické zdroje a blíže 

se seznámit s analyzovaným podnikem, abych lépe poznala chod a fungování podniku. 

Bez užšího vztahu s podnikem bych nebyla schopna vybrané metody aplikovat na danou 

firmu. 

 

V teoretické části se zabývám především popisem analytických metod, které budu dále 

aplikovat na vybraný podnik. Jedná se o PESTLE analýzu vnějšího prostředí podniku, 

Porterův pětifaktorový model, zabývající se konkurenčním prostředím a jako analýzu 

vnitřního prostředí jsem zvolila rámec 7 S faktorů. Následuje neméně důležitá analýza 

SWOT, která dává dohromady vnější i vnitřní faktory podniku. Jako jednoduché             

a rychlé zhodnocení finanční situace podniku jsem zvolila Kraličkův QUICKTEST. 

 

V další části, analýza současné situace, je blíže popsaná společnost S&K LABEL, s.r.o.. 

Uvádím základní informace o společnosti, její výrobkové portfolio a popisuji 

technologie, které společnost využívá. Důležitou součástí kapitoly je aplikace výše 

popsaných analýza na vybranou společnost. 

 

Poslední a neméně důležitá část obsahuje návrhy a doporučení pro další vývoj 

analyzovaného podniku. Podáním závěrečných doporučení pro další rozvoj podniku, na 

základě provedených analýz, jsem úspěšně splnila zadání mojí diplomové práce. 
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Práce bude předána vedení společnosti a předpokládám, že jim bude nápomocná při 

rozhodování o dalším vývoji podniku. Velký přínos pro mě samotnou byla možnost 

aplikace teoreticky získaných poznatků během studia na reálně fungující podnik.  
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