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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou optimalizace výrobního procesu na příkladu 

modelové zakázky nakladatelské činnosti. Na základě výsledků těchto analýz, jsou vy-

tvořeny návrhy na zlepšení této výroby. Návrhy povedou ke zvýšení efektivity vý-

robního procesu.  

 

Abstract 

This thesis analyzes the optimization process on the example of a model publishing 

contract. Based on the results of this analysis, are made suggestions for improvement of 

production. The proposal will increase the level of the production proces. 

 

Klí čová slova 

Optimalizace, výroba, výrobní proces, typy výroby, výrobní podnik, zakázka, polygrafie  

 

Keywords 

Optimization, production, production proces, types of production, production company, 

contract, printing 
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ÚVOD  
 

 

,,Polygrafie – na jedné straně bohatá tradice, na straně druhé dravý rozvoj plný 

neustálých změn a konkurenčního boje.“  

Šárka Kratochvílová 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku činnosti odborného na-

kladatelství s cílem zjistit, jak lze optimalizovat výrobu tiskovin za přispění moderních 

technologií. V nakladatelské činnosti a stejně tak v polygrafickém průmyslu existuje na 

celém světě velká konkurence. Pokud se chce nakladatel v této konkurenci prosadit  

a dále v ní pak obstát, musí klást velký důraz na optimalizaci výrobního procesu, hledat 

a využívat sebemenší možnosti úspory výrobních nákladů. Stejné problémy řeší i spo-

lečnost, na niž je zaměřena moje bakalářská práce. 

Cílem této bakalářské práce je na konkrétním příkladu modelové zakázky optima-

lizovat výrobní možnosti tisku konkrétní publikace. Zjišťuje, který z uvedených projek-

tů je nejvýhodnější z hlediska samotné výroby a z hlediska finančních ukazatelů.  

V první, teoretické části bakalářské práce se budu věnovat vysvětlení a popisu teo-

retických pojmů. Jde především o pojmy z oblastí výroby, řízení výroby, výrobního pro-

cesu, plánování výroby, finanční analýzy a polygrafie.  

Druhá, praktická, část této bakalářské práce bude zaměřena jednak na analýzu 

současného stavu ve výrobě tiskovin, které vydává odborné nakladatelství, jednak na 

návrh optimalizace jeho výrobního procesu. Zde nejprve popíši technologie, které od-

borné nakladatelství v současné době využívá pro vydávání publikací v malých nákla-

dech. Poté se pokusím o jejich zhodnocení a o formulaci návrhů, které by ve výsledku 

vedly ke snížení výrobních nákladů současně se zachováním stávající kvality. V prak-

tické části své práce jsem měl možnost použít také interní materiály několika firem, 

které se pohybují v oblasti polygrafického průmyslu. Za tuto ochotu bych jim chtěl 

vyjádřit své poděkování a v souladu s přáním jejich managementu nebudu uvádět kon-

krétní jména. 

V závěrečné části se budu zabývat analýzou svých řešení, jejich porovnáním se 

současným stavem a následně se pokusím uvést konkrétní návrhy pro optimalizaci 

výroby tak, aby i nadále byla zajištěna stabilní schopnost podniku obstát ve vysoce kon-

kurenčním prostředí a otevřely se mu další možnosti pro získání nových zakázek.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
 

1.1 Výroba 
 

 
Výroba je činnost, kterou se přeměňují přírodní zdroje na statky pro uspokojení 

potřeb a požadavků populace. Podle Keřkovského (2009) lze výrobu definovat jako: 

„…transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků a služeb, které pak prochá-

zejí spotřebou“ (Keřkovský, 2009, s. 1). Jak také uvádí Vávrová (2007), lze pojem 

výroba chápat takto:  

• „oblast řízení mezi nákupem a odbytem, 

• označení hmotného zboží, 

• označení oblasti hospodářství“ (Vávrová 2007, s. 209). 

 
Výrobu můžeme rozdělit do tří skupin z pohledu jejího postavení v podniku a ob-

jemu v daném podniku. Jako hlavní výrobu označujeme proces, při němž probíhá 

výroba hlavního produktu, který je pro podnik zásadní a je produkován v největším 

množství. Vedlejší výrobu tvoří produkce náhradních dílů, polotovarů a spotřebního 

materiálu k hlavnímu výrobku. Tyto produkty jsou důležité pro hlavní výrobu, provoz  

a servis hlavního výrobku. Využitelný odpad, který vzniká z hlavní a vedlejší výroby, se 

dále zpracovává ve výrobě doplňkové.  

Základními otázkami, které si ve výrobě klademe, jsou: ,,co“, ,,jak“ a ,,pro 

koho“. Těmito otázkami zjišťujeme, co a v jakém množství vyrábět, jak bude vypadat 

nejlepší výrobní postup, z jakých materiálů a surovin se bude výrobek vyrábět a pro ko-

ho je daný výrobek určen. Jakmile podnik zná odpovědi na tyto hlavní otázky, může se 

začít zabývat samotným výrobním procesem.   

 
 

1.2 Výrobní proces 
 

 
Jako výrobní proces chápeme postup, jímž materiál prochází postupnou přeměnou 

až ke vzniku produktu. Tento proces probíhá od vstupu do výrobního zařízení až po 

produkt, který toto zařízení opouští. Tento produkt může být konečný nebo může být 

v podniku či výrobní jednotce dále zpracováván (viz obr. 1).  
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Obr. 1: Obecné schéma výrobního procesu  
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1.2.1 Typy výrobních procesů 
 
Výrobu můžeme rozdělit do několika typů podle různých kritérií. Jurová dělí vý-

robu jednak podle typu výroby, kde „…typ je dán množstvím a počtem druhů vyrábě-

ných výrobků“ (Jurová, 2009, s. 14), dále pak podle míry plynulosti technologického 

procesu, podle charakteru technologie a nebo formy organizace výrobního procesu.  

Podle počtu vyrobených kusů rozlišujeme tyto typy výroby: Je to kusová výroba, 

ve které se produkují výrobky různých druhů ve velmi malých množstvích, pouze pro 

uspokojení jednotlivých zakázek. Výrobní zařízení jsou univerzální (např. tankery, 

mosty, neobvyklé stavby, renovace domu). Ve výrobě sériové se stejný druh výrobků 

produkuje opakovaně v sériích. Je výrobou na sklad, a tím pádem se jednotlivé zakázky 

uspokojují ze skladu (např. automobily, domácí spotřebiče, pečivo, knihy). Posledním 

druhem výroby podle typu je výroba hromadná vyznačující se produkcí velkého 

množství výrobků jednoho či minimálního počtu druhů, výrobní stroje jsou vysoce 

automatizovány a jsou sestaveny do tzv. automatických linek (např. cigarety, papír, 

zpracování ropy).  

Podle míry plynulosti technologického procesu rozlišujeme výrobu plynulou  

a přerušovanou. Výroba plynulá probíhá neustále bez přerušení a to ani o víkendech či 

svátcích. Typově takto nejčastěji probíhá výroba hromadná (např. hutí výroba, zpraco-

vání ropy). Pro zastavení nebo opětovné spuštění této výroby musí podnik vynaložit vy-

soké náklady. Naopak v případě výroby přerušované dochází k přerušení výrobního 

procesu, a to z důvodu uskutečnění nevýrobních procesů (např. doprava materiálu, změ-

na nástroje). Náklady spojené se zastavením a opětovným spuštění jsou v porovnání 

s výrobou plynulou zanedbatelné.  

Podle charakteru technologie rozdělujeme výrobu na mechanickou, ve které se 

nemění vlastnosti látek, materiál však mění svůj tvar a jakost, dále pak na výrobu che-

mickou, biologickou, příp. biochemickou, kde u materiálu nastávají změny látkové 

podstaty. U biologické a biochemické výroby jsou tyto změny látkové podstaty vyvolá-

ny přírodními procesy (např. kvašení).  
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Z hlediska formy organizace výrobního procesu se výroba rozděluje na proudo-

vou, která probíhá na výrobních linkách a vyrábí se jen jeden nebo několik málo pro-

duktů, skupinovou, kdy se vyrábí mnoho druhů výrobků, které by bylo z ekonomického 

hlediska ztrátové vyrábět na lince a fázovou, u níž probíhá výroba mnoha druhů výrob-

ků v malém množství od každého druhu. Stanovení správného typu výroby je pro pod-

nik důležité pro její následné plánování a řízení. 

 
 

1.3 Plánování výroby 
 
 
Ze základních otázek výroby, řeší plánování dvě první ,,co“ a ,,jak“. Plánování 

výroby můžeme z hlediska zájmů optimalizací rozdělit na krátkodobé, střednědobé  

a dlouhodobé. Krátkodobé výrobní plánování se vyznačuje hromaděním množství za-

kázek na pracovištích, stanovuje se pořadí prací, jsou zde patrné významné odlišnosti 

pracovních úkolů a v neposlední řadě je kladen důraz na využití strojů. U střednědobého 

výrobního plánování se řeší otázky vnitropodnikové zaměstnanosti, optimalizace výko-

nů a produkce, provádí se snižování zásob výrobků na skladech a probíhá kooperace 

s dodavateli. Dlouhodobé výrobní plánování klade důraz na dlouhodobé využívání ka-

pacity, rozmístění strojů a zařízení, lokalizaci podnikatelských aktivit, konstrukci výrob-

ků a zkracování průběžných dob výroby. 

,,Výrobní plán nesleduje jednotlivé výrobky, ale vyrovnává celkový požadavek na 

výrobní zdroje se zdroji k dispozici. Tento plán je důležitým průnikem výrobního a mar-

ketingového managementu. Bezprostředním výsledkem souhrnného plánování je hlavní 

plán výroby“ (Hálek, 2010, s. 5) Jinými slovy řečeno, výrobní plán stanovuje množství 

a typ výrobku, který je co nejvýhodnější vyrobit, při plánované kapacitě výroby množst-

ví zdrojů, jež má k dispozici. Plánování výroby je spolu s typem výroby základním ka-

menem jejího řízení.  

 
 

1.4 Řízení výroby 
 
 
Řízení výroby musí v podniku sladit všechny řídicí procesy tak, aby došlo k uspo-

kojení poptávky a současně z ekonomického pohledu pak k maximalizaci zisku vý-

robního podniku. Je také třeba, aby byly zabezpečeny všechny funkce výrobního 

systému tak, aby mohl probíhat vývoj a optimalizace výrobního postupu. Řízení výroby 

bývá úzce propojeno s řízením ostatních oblastí podniku, zejména pak s oblastí marke-
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tingu, oblastí řízení lidských zdrojů, řízením zásob, řízením jakosti a vnitropodnikovou 

ekonomikou. Řízení výroby musí také sledovat skutečný průběh procesu a porovnávat 

jej s plánovaným záměrem.  

Podle časového úseku nutného ke splnění stanovených cílů řízení výroby roz-

lišujeme tři typy řízení výroby. Strategické řízení výroby řeší zásadní otázky výroby  

a její další směrování v dlouhodobějším charakteru (zpravidla v časovém úseku tří až 

pěti let). Plnění krátkodobějších strategických cílů, které se stanovuje obvykle na jeden 

rok, má za úkol taktické řízení výroby. Pro řízení výroby v krátkém časovém intervalu 

(zpravidla do jednoho čtvrtletí) podniky využívají operativní řízení výroby. Plnění cílů 

operativního řízení vede k realizaci taktických záměrů podniku.   

 
 

1.5 Finanční analýza 
 
 
Finanční analýza je soustavou ukazatelů, hodnotících činnost podniku, v níž hrají 

hlavní roli finanční prostředky a čas. Je důležitá k řízení podniku, má za úkol najít silné 

a slabé stránky podniku, posoudit jeho výkonnost a případně prozkoumat možnosti ke 

zvýšení nebo zkvalitnění jeho výkonu.  

Při volbě metody finanční analýzy je nutno brát ohled zejména na účelnost, ná-

kladnost a spolehlivost (Růčková, 2008, s. 40). Účelností rozumíme, že analýza musí 

odpovídat předem stanovenému cíli. Nákladnost stanovuje fakt, že každá analýza ke 

zdárnému dokončení vyžaduje čas a kvalifikovanou práci. U spolehlivosti dále platí 

vztah „ čím spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější by měly být výsledky 

u analýzy plynoucí“ (Růčková, 2008, s. 40). Základními stavebními kameny finančních 

analýz jsou ukazatele (Růčková, 2008, s. 41), jsou to buď položky účetních výkazů či 

údaje z dalších zdrojů a v neposlední řadě také čísla z nich odvozená.  

Ukazatele podle standardního členění rozlišujeme na ukazatele absolutní, poměro-

vé a rozdílové. Absolutní ukazatele posuzují přímo dané hodnoty položek základních 

účetních výkazů. Jejich využití je však značně omezeno, jelikož nejsou zpracovány 

žádnou početní metodou. Ukazatele rozdílové se určují odečítáním vybrané položky 

pasiv od vybrané položky aktiv. Poměrové ukazatele jsou nejčastěji vypočítávány 

podílem dvou položek, tyto položky bývají nejčastěji vybírány ze základních účetních 

výkazů. Poměrové ukazatele jsou také nejširší a nejvyužívanější skupinou ukazatelů. Po 

potřeby svojí bakalářské práce jsem vybral následující analytické metody, které jsem 

rozdělil podle metod finanční analýzy (Knápková, 2010, s. 59). 
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1.5.1 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
Slouží k zanalyzování a řízení situace podniku s důrazem na finanční stránku  

a likviditu. Nejvýznamnějšími ukazateli rozdílové analýzy jsou čistý pracovní kapitál  

a čisté pohotové prostředky. Čistý pracovní kapitál podniku (Růčková, 2008, s. 51) je 

rozdílem celkových oběžných aktiv a celkových krátkodobých závazků. Jde o ukazatel 

přebytku oběžného majetku nad krátkodobými závazky. Z pohledu řízení firmy je cílem 

disponovat co nejvyšším čistým pracovním kapitálem. Manažerům tento stav zaručuje 

pokračování podniku v činnosti i v případě nutnosti uhrazení celkových krátkodobých 

závazků. Z opačného pohledu se na výši čistého pracovního kapitálu dívá vlastník spo-

lečnosti. Usiluje totiž o jeho minimalizaci z důvodů upřednostňování financování oběž-

ného majetku z levnějších krátkodobých zdrojů a dražší zdroje dlouhodobé využívat 

pouze na majetek stálý. Čisté pohotové prostředky se určují rozdílem pohotových fi-

nančních prostředků a okamžitě splatných závazků. „Stanovují okamžitou likviditu prá-

vě splatných závazků“  (Knápková, 2010, s. 82). 

 
 

1.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 
 
Z hlediska zaměření poměrových ukazatelů (Růčková, 2008, s. 48) se tyto uka-

zatele rozdělují na ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity. 

 Analýza likvidity 
 
Analýzou likvidity podnik zjišťuje úroveň schopnosti hrazení svých závazků 

(Knápková, 2010, s. 90). Vyjadřuje jak je podnik schopen přeměnit majetek na peníze, 

ze kterých je možné uhradit závazky. Ukazatel běžné likvidity, který se stanovuje podí-

lem oběžných aktiv a cizích zdrojů, svým výsledkem podniku ukazuje část krátko-

dobých závazků, jež je krytá pohledávkami a finančním majetkem bez nutnosti prodeje 

zásob. Ideální hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5. Je-li hodnota rovna jedné 

nebo nižší, je likvidita podniku vystavena značnému riziku. Hodnota převyšující ideální 

rozmezí vypovídá o nadměrné výši čistého pracovního kapitálu, a tím pádem  

i o zbytečně drahém financování. Pohotová likvidita ukazuje, jakou část krátkodobých 

závazků podniku kryje pouze finanční majetek. Ideální hodnotou ukazatele pohotové 

likvidity je rozmezí 1 – 1,15, je-li hodnota pod touto úrovní, musí podnik spoléhat na 

prodej zásob. Okamžitou likviditou se rozumí ukazatel vyjadřující okamžitou schopnost 

podniku uhradit své krátkodobé závazky. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 

0,5. Nadměrně vysoké hodnoty ukazují neschopnost firmy efektivně využít finanční 

prostředky. 
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Analýza rentability 
 

Ukazatelé rentability též výnosnosti vloženého kapitálu bývají označování za snad 

vůbec nejdůležitější způsob hodnocení podnikatelské činnosti. Rentabilita úhrnných 

vložených prostředků poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do pod-

niku bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Díky tomu bývá tento ukaza-

tel, někdy také nazýván jako rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets), 

považován za nejdůležitější měřítko rentability. Je vyjádřen jako podíl čistého zisku, ne-

bo ztráty a celkových aktiv. Analytikovi ukazuje hrubou produkční sílu podniku a také 

jaký zisk přinesla každá peněžní jednotka vloženého kapitálu.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) ukazuje výnosnost 

vlastního kapitálu. Tento ukazatel je sledován zejména vlastníky podniku, neboť jde  

o výnosnost kapitálu, který do podniku vložili. Vzorcem je zlomek, kdy do čitatele do-

sadíme čistý zisk a do jmenovatele vlastní kapitál. Tento ukazatel však zahrnuje mnoho 

nedostatků, protože například vysoká zadluženost směřuje ve většině případů k lepší 

hodnotě ukazatele.  

Rentabilitu tržeb (ROS – Return on Sales) vyjadřujeme jako poměr čistého zisku 

a celkových tržeb. Tento ukazatel podniku vyjadřuje, jaký zisk firmě přinesla každá pe-

něžní jednotka tržeb. Rentabilita tržeb se považuje za ukazatel jádra efektivnosti podniku. 

Rentabilita nákladů (ROC – Return on Cost) je jedním z nejsledovanějších uka-

zatelů rentability. Je dán poměrem čistého zisku a celkových nákladů a opět analyzuje, 

jaký výnos měla jedna peněžní jednotka vynaložených nákladů. Jako doplňkový ukaza-

tel k rentabilitě nákladů bývá připojován také ukazatel nákladovosti, neboli jaká je výše 

spotřebovaných nákladů na jednu jednotku tržeb. Vypočítá se zlomkem, kdy do čitatele 

dosazujeme celkové náklady a do jmenovatele pak celkové tržby. 

 
Analýza zadluženosti 

 
Zadluženost o podniku vypovídá, z jaké části podnik využívá k financování svých 

aktiv cizí zdroje. Financování aktiv pouze vlastním kapitálem je ekonomický nesmysl, 

protože vlastní kapitál je dražší oproti kapitálu cizímu. Ukazatel celkové zadluženosti 

(Debt Ratio), vypovídá o věřitelském riziku podniku. Je dán vztahem podílu celkových 

závazků a celkových aktiv. Vypovídá jak velkou část majetku má pokryt cizími zdroji  

a také o finanční úrovni firmy, pokud se výsledek ukazatele pohybuje nad hodnotou 0,5, 

je nutno počítat negativním budoucím vývojem podniku. Podíl vlastních zdrojů na cizím 

kapitálu neboli koeficient samofinancování (Equity Ratio) je dán vztahem vlastní ka-
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pitál lomeno celková aktiva. Jak je již z názvu tohoto ukazatele patrné, ukazuje analy-

tikům podniku, jaký mají podíl vlastní zdroje na financování aktiv podniku. Je využíván 

pro hodnocení hospodářské a finanční stability podniku. 

 
Analýza aktivity 

 
Tato analýza se využívá zejména pro řízení aktiv. Jednotlivé ukazatele podniku 

sdělují, jak podnik využívá jednotlivé složky majetku, jestli a kde se nacházejí jeho ne-

využité kapacity. Dále také například udávají, jaký objem aktiv podnik skutečně potře-

buje pro zajištění objemu tržeb.  

Obrat celkových aktiv (Assets Turnover Ratio), je ukazatelem, který měří efek-

tivnost využívání celkových aktiv, jeho hodnota by se měla pohybovat nad 1,0, opti-

mální hodnota by se však měla pohybovat mezi 1,6 – 3,0. Je dán poměrem celkových 

tržeb a celkových aktiv.  

Obrat stálých aktiv neboli obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover 

Ratio), je určován podílem tržeb a stálých aktiv. Podniku ukazuje, jak je využíván dlou-

hodobý majetek při dosahování tržeb.  

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) jenž je dán vztahem celkové tržby 

lomeno zásoby, firmě ukazuje, kolikrát za rok se firmě obmění zásoby, neboli kolikrát 

za rok se zásoby podniku změní na tržby. Doba obratu zásob (Inventory Turnover) uka-

zuje efektivnost řízení skladu podniku, přičemž platí, že čím nižší koeficient vyjde tím 

lépe pro podnik. Tento ukazatel vypočteme jako podíl celkových zásob a celkových tr-

žeb lomeno zvoleným obdobím ve dnech, nejčastěji tímto obdobím bývá rok, tím pádem 

/360. Pro podnik je také důležitý vztah mezi obratem zásob a dobou obratu zásob, 

pokud se ukazatel obratu zásob zvyšuje a doba obratu zásob se snižuje, je situace 

podniku dobrá.  

 
 

1.6  Kalkulace 
 
 
„Kalkulací se rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba v sou-

vislosti s jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo na jinak na-

turálně vyjádřenou jednotku výkonu“ (Král a kol., 2010, s.124). Jak také zmiňují 

Hradecký a Konečný, můžeme kalkulaci popsat jako „… činnost, v níž se stanovují (v 

předběžných kalkulacích), resp. zjišťují (ve výsledných kalkulacích) náklady na přesně 
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definovanou jednotku výkonu (na kalkulační jednici), jinak o této činnosti hovoříme jako 

o kalkulování nebo sestavování kalkulací. Kalkulaci můžeme dále charakterizovat jako 

výsledek této činnosti, sestavený, nebo zjištěný na příslušnou jednotku výkonu (kalkulač-

ní jednici) v podnikem stanovených kalkulačních položkách a také úhrn těchto položek. 

Kalkulací se v praxi mnohdy označuje také ta část informačního systému podniku, která 

čerpá potřebná data zejména z rozpočetnictví a nákladového účetnictví, popř. název 

podnikového útvaru, zabývajícího se kalkulacemi“ (Hradecký, Konečný, 2003, s.11). 

Pro kalkulace nákladů se používají kalkulační vzorce. Pro stanovení ceny, při prodeji 

vlastních výrobků koncovým uživatelům, je nejlepší využít cenový kalkulační vzorec, 

jednotlivé položky se sčítají a jsou prováděny mezisoučty (∑). 

 
Tab. 1: Cenový kalkulační vzorec 

 

Položka Stručný popis 

Přímý materiál 
všechny suroviny a látky, které přímo 
vstupují do výrobního procesu 

Přímé mzdy 
mzdy zaměstnanců podílejících se na 
výrobě 

Ostatní přímé náklady 
licence, pojištění a odvody z přímých 
mezd  

∑ Přímé náklady výroby – 

Výrobní režie  
odpisy výrobních zařízení a výrobních hal, 
náklady na energie nepřímo spojených s 
výrobou 

∑ Vlastní náklady výroby – 

Správní režie  
administrativní režie, např. účty za 
telefony, odpisy administrativních budov 

Zásobovací režie  
materiálová režie, např. doprava výrobků 
na prodejní místo či k odběratelům 

∑ Vlastní náklady výkonu – 

Odbytová režie 
marketingová režie, například balení 
výrobku a jeho reklama 

∑ Úplné vlastní náklady výkonu – 

Zisk 
konkrétní částka stanovená podnikem, 
často procentní podíl z položky 

Úplné vlastní náklady výkonu 
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Položka Stručný popis 

∑ Prodejní cena (bez skonta a rabatu) – 

Skonto 
udává výši slevy poskytované při hotovém 
placení zakázky  

∑ Prodejní cena se skontem – 

Rabat 
udává výši slevy poskytované velko-
odběrateli 

∑ Prodejní cena bez DPH – 

DPH (10 – 20%) 
přirážka daně z přidané hodnoty, v ČR je 
základní sazba 20 %, na vybrané položky 
pak platí snížená sazba 10 % 

∑ Prodejní cena s DPH – 

 
 

1.7 Polygrafický průmysl 
 
 
Když se v druhé polovině 15. století začal knihtisk rozšiřovat po Evropě, zname-

nalo to počátky vzniku jednoho z nejdůležitějších průmyslových odvětví. Polygrafický 

průmysl od té doby urazil opravdu dlouhou cestu, avšak jeho základní poslání je stále 

aktuální. Hlavním významem polygrafie je rozšiřování informací, znalostí a zábavy me-

zi široké vrstvy obyvatelstva, ať už jde o knihy, noviny, reklamní letáky, nebo jen o ná-

vody k použití domácích spotřebičů (viz graf č. 1). 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení titulů knih a periodik vydaných v roce 2007 

(http://download.mpo.cz/get/26981/42475/509713/priloha001.doc) 

23% (5687)

77% (18520)

Noviny a časopisy 

Knihy 
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V současné době je možno pozorovat postupné nahrazování tištěných materiálů 

jejich elektronickou podobou. Na západ od našich hranic je patrný rozmach čteček 

elektronických knih. Například největší internetové knihkupectví Amazon uvádí, že 

v roce 2010 prodalo více e-booků než klasických knih. U nás je však rozmach této tech-

nologie poněkud limitován specifičností českého jazyka. Je však jasné, že masivní vy-

dávání knih v elektronické podobě čeká i Českou republiku.  

Dalším odvětvím polygrafie, kde tisk pomalu ztrácí svůj monopol, je tisk novin. 

Pokud člověk vlastní takzvaný chytrý telefon, tablet, nebo elektronickou čtečku může za 

poplatek získat přístup k digitálním novinám. Například digitální noviny přístupné pou-

ze pro iPad od firmy Apple vydávané pod názvem Deník (The Daily) stojí 99 centů týd-

ně, tedy asi tři koruny za číslo a jsou obsáhlejší než kterékoli české noviny. Neřekl bych 

ovšem, že polygrafický průmysl by měl v budoucnu skomírat. I k elektronické čtečce 

člověk přece potřebuje papírový návod. Nemluvě o reklamních letácích, obalech, nebo 

vizitkách. Pro mne osobně v současné chvíli nemůže papírovou podobu knihy, časopisu 

či skript nic nahradit.  

 
 

1.7.1 Papír 
 
Pro vlastní tisk je důležitý jednak stroj využívající určitou technologii tisku, ale 

také samotný potiskovaný materiál. I v současné době, kdy tiskařské stroje již dokáží 

potiskovat i plastové folie však stále zůstává nejpoužívanějším materiálem pro tisk oby-

čejný papír. Základní, na první pohled patrnou vlastností papíru je jeho plošná hmotnost 

neboli gramáž, která se udává se jako podíl hmotnosti papíru na jednotku plochy, nej-

častěji v gramech na metr čtvereční. Jednovrstvý plošný materiál do 200 g/m2 se nazývá 

papír, jednovrstvý plošný materiál, jehož gramáž je vyšší a pohybuje se od 150 do 400 

g/m2 označujeme jako karton a vícevrstvý plošný materiál s gramáží v rozmezí 230 – 

4000 g/m2 je lepenka. Dalším kritériem patrným na první pohled je formát papíru podle 

normy ISO 216a. Formát se udává kombinací písmena a čísla, kde písmeno označuje 

typovou řadu, A je bráno jako základní formát, B jako tiskový formát a C jako obálkový 

formát, formát doplňkové řady D se v podstatě nevyskytuje. Čísla pak označují konkrét-

ní formát definovaný pro určenou řadu. 
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Tab. 2: Formáty papíru podle normy ISO 216a 

 

A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297 

A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917 

A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648 

A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458 

A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324 

A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229 

A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162 

 

Papír také můžeme rozdělovat podle povrchové úpravy na papíry s přírodním po-

vrchem, papíry hlazené, papíry natírané (například křídový papír) a papíry s litým po-

vrchem. 

 
 

1.7.2 Technologie tisku  
 
Tiskové technologie se mohou podle základních znaků rozdělit na tisk z výšky, 

hloubky, plochy a speciální technologie, mezi něž patří sítotisk a digitální tisk. Tiskem 

z výšky se rozumí, pokud jsou tisknoucí plochy tiskové formě nad úrovní ploch ne-

tisknoucích. Jde o nejstarší známou technologii tisku i proto, že mezi technologie tisku 

z výšky patří knihtisk. Tisk z hloubky dovoluje tiskaři tisk vyšších detailů než tisk 

z výšky, u této technologie jsou tisknoucí plochy pod úrovní ploch netisknoucích. Tisk 

probíhá zpravidla ve dvou krocích, v prvním se na tiskovou desku nanáší barva, ta se 

v druhém kroku setře a barva, která zůstala v prohlubních tiskové desky, se tlakem pře-

nese na potiskovaný materiál. Nejznámějšími technologiemi této kategorie jsou 

hlubotisk a tampónový tisk neboli tampotisk.  

Tisk z plochy je technologií, u níž se tisknoucí a netisknoucí plochy tiskové desky 

liší pouze fyzikálně-chemickými vlastnostmi povrchu. Do této kategorie spadá zejména 

ofsetový tisk. Ofsetový společně s digitálním tiskem jsou momentálně nejpoužívaněj-

šími technologiemi. U ofsetového tisku je nutná náročná příprava tisku, kde velkou roli 

hrají fixní náklady, proto se hodí více pro středně- a vysokonákladový tisk. Digitální 

tisk, kde je předtisková příprava ve srovnání s ofsetem minimální, se proto hodí nejvíce 

na tisk malých nákladů. V současné době se snaží mnoho tiskáren tyto technologie kom-
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binovat. Sítotiskem, technologie někdy také nazývaná průtlačný tisk se rozumí, pokud 

barva prochází skrz tiskovou formu. Dále můžeme rozlišovat samotné stroje na archové 

a rotační. Archový tiskový stroj potiskuje jednotlivé listy, zatímco rotační tiskne na 

takzvaný nekonečný pás papíru (viz obr. 1 a 2).  

 
Obr. 2: Ofsetový archový tiskový stroj (http://www.sphere-studio.cz/cs/sluzby/produk-

ce-a-zajisteni/ofsetovy-tisk/) 
 

 

 

 

Obr. 3: Ofsetový rotační tiskový stroj (http://www.sphere-studio.cz/cs/sluzby/produk-
ce-a-zajisteni/ofsetovy-tisk/) 

 
 

 

 

 
Ofsetový tisk 

 

Ofsetový tisk je nejrozšířenější a nejpoužívanější tisková technologie na světě. 

Můžeme ji dále rozdělit na klasický (mokrý) ofset a suchý ofset. Největší objem světové 
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produkce novin, knih, časopisů, letáků, nebo čehokoliv jiného je realizován technologií 

klasického ofsetu.  

Jak jsem již zmínil v předchozím odstavci, ofsetová technologie je vysoce náročná 

na předtiskovou přípravu. K tisku je třeba vytvořit tiskovou formu, tuto umístit do stroje 

a tento následně seřídit na zvolený typ papíru a tisku. Tisková forma (nazývá se také 

„kovolist“) je hliníkový plát, jenž má na jedné straně naneseny dvě fyzikálně-chemicky 

rozdílné vrstvy. Vrchní vrstva – hydrofobní, odpuzuje vodu, ale mastnou tiskařskou bar-

vu přijímá. Spodní – hydrofilní, vrstva se chová opačně.  

U suchého ofsetu je tisková forma potažena polymerovou vrstvou, na které tisko-

vá barva nedrží. Místo vody, jakožto rozdílového prvku mezi plochami, které tisknou  

a plochami volnými, se na tiskové formě určené pro tisk na stroji fungujícím na principu 

suchého ofsetu používá silikonová a polymerová vrstva. Silikonová vrstva se chová po-

dobně jako hydrofilní vrstva u vlhčeného ofsetu, díky svým vlastnostem odpuzuje tis-

kařskou barvu, ovšem bez přispění vody. Vrchní polymerová vrstva naopak tiskařskou 

barvu přijímá a vytváří tak plochy určené k tisku.  

Pro nanášení dat určených pro tisk na tiskovou formu, se dlouhou dobu používala 

technika kopírování obrazu z transparentních předloh. Vznikal však mezičlánek, který 

zvyšoval náklady na výrobu tiskové formy, a celý proces dvojí výroby předloh (trans-

parentní a tiskové formy) neúměrně zatěžoval životní prostředí. Nyní se nanášejí data  

z filmů nebo z pauzovacích papírů. Rozdíl mezi filmem a pauzovací papírem je mar-

kantní z pohledu nákladů, na jednu tiskovou formu se vejde standardně 8 stran A4, 

přičemž jedna A4 dat na pauzovacím papíře stojí deset korun, jedna A4 na filmu pak 

korun padesát. Pauzovací papír se proto používá u dat méně náročných na kvalitu tisku, 

nebo u tiskovin v menším nákladu.  

Naopak film se využívá u knižních obálek, fotografií, ale i pro tisk textu při vyš-

ším nákladu tištěným materiálů. U této techniky se film, nebo pauzovací papír společně 

s tiskovou formou vloží do pneumatického kopírovacího rámu a odsaje se vzduch. Díky 

vakuu zde dochází k dokonalému kontaktu mezi tiskovou deskou a předlohou. Tisková 

forma se nasvítí silným UV světlem, tiskovou světlocitlivou vrstvu toto záření narušuje, 

ale pod tmavými místy filmu zůstává neporušená. Vývojkou je narušená vrstva odplave-

na, následným použitím ustalovače se hydrofobní vrstva znecitliví vůči světlu a tisková 

forma je připravena k tisku.  

Na přelomu tisíciletí se pro nanášení dat na tiskovou formu začala masověji po-

užívat technologie nanášení pomocí laseru, tato metoda se nazývá CTP (computer to 

plate). Laser při nanášení narušuje tisknoucí vrstvu tam, kde se nemá tisknout. Takto 
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narušený povrch se v další fázi přípravy tiskové formy odplaví ve vývojce. Metoda CTP 

se používá jak u klasického, tak u bezvodého ofsetu.  

Jakmile je tisková forma připravena, tiskař ji napne na formovací válec v tiskové 

jednotce ofsetového stroje (viz obr. 4).  

 
Obr. 4: Schéma ofsetového tisku (http://www.printing.cz/art/tisktechnologie/ofset.html) 
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Protože každá tisková jednotka představuje tisk jedné barvy, podle počtu jednotek 

poznáme, kolik barev je stroj schopen, během jednoho průchodu papíru vytisknout. 

Nejčastěji se můžeme setkat s jedno až čtyřbarevnými stroji. Na točící se formovací vá-

lec působí u klasického ofsetu seshora barvicí a vlhčicí válce, u bezvodého pouze válec 

barvicí. Formovací válec dále tlakem přenáší tiskařskou barvu na válec přenosný a ten 

již na potiskovaný materiál. Přesun tiskařské barvy pomocí přenosného válce tiskaři 

umožňuje potiskovat různé druhy papírů.  

U archových ofsetových strojů přichází papír do stroje nakladačem, který archy 

papíru přesouvá pomocí pneumatického systému ze stohu na dopravník. Po průchodu 

tiskovými jednotkami arch ofsetový stroj opouští vykladačem. Klasický ofset je při tis-

ku velmi citlivý na regulaci přívodu vody a tiskařské barvy tiskařem. V případě přílišné-

ho množství vody nebo barvy, je tisk velmi nekvalitní.  
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Naproti tomu bezvodý ofset je velice citlivý na teplotu, a to jak prostředí, vnitř-

ních součástí, tak i tiskových barev, každý stroj proto musí mít termoregulační systém, 

který musí stabilizovat teplotu tiskových válců na přijatelné úrovni. Pokud totiž teplota 

válců klesne příliš nízko nelze na tiskovou desku nanést tiskovou barvu. Při vysoké tep-

lotě naopak tisková barva přilíná i na netisknoucí místa tiskové desky. Dalším problé-

mem suchého ofsetu jsou malé částečky prachu, jenž se olupují z tiskové desky na po-

mezí tisknoucích a netisknoucích míst. Na výtiscích je přítomnost tohoto prachu v tisko-

vém procesu patrná v podobě malých bílých míst v tištěném obrazu (tzv. vypadávání 

barvy). Aby tiskař vypadávání barvy zamezil, musí válce s tiskovými deskami po něko-

lika stech výtisků přemýt.  

Klasický ofset je tedy díky jednodušší údržbě, ale zato delší předtiskové přípravě 

vhodnější pro vysokonákladový tisk. Suchý ofset oproti tomu vyžaduje údržbu nároč-

nější, předtisková příprava je naopak jednodušší, tudíž je předurčen pro tisk malých 

nákladů. Zde je ovšem již v podstatě nahrazen technologií digitálního tisku. 

 
Digitální tisk 

 
Digitální tisk je technologie, která postupně vytlačuje výsadní postavení ofsetu 

v tisku publikací. V současné době je výhodnější především pro malonákladový tisk. 

Nynější hranice efektivnosti digitálního stroje vůči stroji ofsetovému je mezi 1500 – 

2500 kusů u černobílého tisku a mezi 600 – 800 kusy u tisku barevného. Digitální tis-

kařský stroj je takové zařízení, které dokáže vytisknout požadovanou tiskovinu přímo 

z počítače, nebo tiskového serveru, bez nutnosti dalších mezikroků. Digitální stroj tak 

v podstatě odbourává potřebu náročné předtiskové přípravy, jako tomu je u ofsetových 

technologií. Samotná technologie tisku se pak liší podle výrobce, základním rozdělením 

je tisk z pevného toneru (podobný jako je v laserových tiskárnách) a tisk speciálně 

vyvinutým tekutým inkoustem.  

K rozmachu digitálního tisku v posledních letech také velmi přispělo zrychlování 

počítačů. Každý digitální stroj totiž potřebuje k tisku takzvané RIP (RasterImagePro-

cessor) stanoviště, tiskový server, nebo počítačový program, který připravuje data pro 

tiskárnu. Například řídí barevné převody a tiskové módy tiskárny. Tyto úkony jsou, ale 

pro výpočetní techniku velmi náročné. Digitální tiskové stroje dále můžeme rozdělovat 

na velkoformátová tisková zařízení pro tisk projekčních, architektonických a GEO/GIS 

aplikací, tisk map i prezentací ve vysoké kvalitě. Tyto tiskárny dokáží tisknout napří-

klad jeden arch o formátu A1 za 44 sekund, nebo 22 m2 za hodinu.  
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Druhou kategorií jsou produkční systémy, které jsou složeny z digitálního tisko-

vého stroje a variabilních doplňkových modulů. Možnosti rozšíření jsou opravdu široké, 

od základního rozšíření vstupních zásobníků papíru, přes velkokapacitní vykladače na-

příklad samostatné, nebo kombinované se šitím, finišerů pro výrobu brožur, zařízení pro 

děrování dokumentů, zařízení pro výrobu lepených publikací (V2, lepená vazba), integ-

rovaný modul pro ořez brožur, jednotky pro skládání papíru až po duplexní skener a tis-

kový server. Tyto systémy jsou předurčeny kusovou výrobu knih, časopisů nebo dalších 

dokumentů. Zajímavé jsou především kombinací tiskařských, knihařských a dokon-

čovacích operací. Mezi nejvýznamnější světové výrobce digitálních tiskových strojů 

patří HP Indigo, Xerox, OCÉ a Canon. 

 
 

1.7.3 Knihařské a dokončovací operace 
 

Po samotném tisku přicházejí na řadu dokončovací neboli post-press operace, kte-

ré zahrnují povrchovou úpravu po tisku, knihařské zpracování, výsek a ořez na určený 

formát. Povrchové úpravy rozlišujeme podle druhu a rozsahu, na úpravu tiskovým la-

kem, disperzním lakem, laminem a UV lakem, každou tuto úpravu můžeme dále rozlišit 

na lesklou a matnou.  

Knihařským zpracováním se rozumí ořez tiskových archů na požadovaný for-

mát, dále je využíváno falcování a bigování, při těchto úkonech je papír strojem ohýbán 

například na půl nebo na třetiny. Rozdíl mezi oběma technikami je jednak v gramáži pa-

píru, ale také ve způsobu přípravy a dokončení operace, falcování se používá pro papír 

do 170 – 200 g/m2 a ohyb papíru je celý vytvářen strojově, u tzv. bigování se papír 

vkládá do lisu ručně, který udělá v místě požadovaného ohybu rýhu, ohyb se poté do-

končuje mimo stroj, slouží pro vyšší gramáže papíru.  

Výsek jako další součást knihařského zpracování se používá pro tiskovinu, kterou 

chce mít zákazník v požadovaném, zejména netradičním tvaru. Pro samotné vysekávání 

je potřeba výseková forma (planžetový nástroj pro výsek) požadovaného tvaru, která se 

ve většině případů vyrábí na konkrétní zakázku na míru, a pro malé náklady ruční, pro 

náklady vyšší, automatický výsekový stroj.  

Nepostradatelnou součástí knihařských operací je také skládání archů do požado-

vaného formátu. Standardním formátem archových ofsetových strojů je formát A2, tedy 

na jednom archu jsou čtyři listy A4, které se musí seskládat, aby následovaly, tak jak 

mají. Vzhledem k tomu, že standardně mají knihy formáty A5, je na jednom potištěném 

archu 16 stran knihy. Nejčastěji se pro účely seskládání používá takzvaný křížový lom, 
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při kterém se arch složený na půlku pootočí o 90 stupňů (tedy křížem) a skládá se dále, 

až do výsledného požadovaného formátu. Tak vzniknou standardní šestnáctistránkové 

složky, které se musí následně na snášecím stroji poskládat do správného pořadí. Po 

ořezu následuje už samotné vázání, které je tvořeno podle typu vazby buď šitím, nebo 

lepením, či kombinací, vazby se dělí dle vlastností na měkké polotuhé a tuhé, stručný 

popis jednotlivých vazeb (viz tabulka 3: Průmyslové vazby).   

 
Tab. 3: Průmyslové vazby 
 

 

Typ vazby Použitá technologie Stručný popis 

V1 měkká – šitá (sešívaná) klasická časopisecká vazba šitá pomocí 
drátěných skob, nebo nitě  

V2 měkká – lepená 

nejrozšířenější vazba knih a brožur, blok je 
tvořen složkami nebo listy seskládanými za 
sebou je na hřbetu ofrézován, natřen tavným 
disperzním lepidlem a zavěšen do obálky 

V3 měkká – šitá 

šitá ve hřbetě drátěnými skobami shora, blok, 
tvořen složkami nebo listy seskládanými za 
sebou, je po sešití natřen tavným disperzním 
lepidlem a zavěšen do obálky  

V4 měkká – šitá 

blok, tvořen složkami nebo listy seskládaný-
mi za sebou, je po sešití nití natřen tavným 
disperzním lepidlem a zavěšen do obálky, 
největší pevnost mezi měkkými vazbami 

V5 polotuhá – šitá, lepená 

blok, tvořen složkami nebo listy seskládaný-
mi za sebou, jednotlivé složky buď sešity, ne-
bo slepeny a následně zavěšeny do polotu-
hých kartonových desek 

V6 tuhá – leporelo 
jednotlivé lepenkové díly jsou potaženy po-
tištěným potahem a spojeny měkkým plátě-
ným hřbetem  

V7 tuhá – šitá 

vazba šitá nití, tavnou nití s poloplátěnými 
deskami, blok, tvořen složkami seskládanými 
za sebou, je před zavěšením opatřen předsád-
kami, může být doplněn stužkou a kapitálky 

V8 tuhá – šitá 

vazba šitá nití, tavnou nití s celoplátěnými 
deskami, blok, tvořen složkami seskládanými 
za sebou, je před zavěšením opatřen předsád-
kami, může být doplněn stužkou a kapitálky 

V9 tuhá – šitá, lepená 

vazba šitá nití, tavnou nití s deskami z tuhých 
plastů, blok, tvořen složkami seskládanými za 
sebou, je před zavěšením opatřen předsád-
kami, může být doplněn stužkou a kapitálky 
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1.8 Softwarová podpora 
 
 
V moderním procesu přípravy a tisku odborných i ostatních publikací se firma až 

na výjimky (např. ruční výroba) již neobejde bez kvalitního softwarového vybavení, 

které je nutno pravidelně aktualizovat. Jestliže chtějí nakladatelství a podniky v po-

lygrafickém průmyslu zůstat konkurenceschopné, musí pružně reagovat na intenzivně se 

rozvíjející IC technologie. Jde především o digitalizaci tiskových příprav a vlastního 

tisku. Menší firmy ke své činnosti využívají zpravidla SW produkty firmy Microsoft, 

grafická studia a tiskárny pak pracují v prostředí firmy Apple. Grafické programy je 

možno určitým způsobem kombinovat, případně pro lepší komfort pracovníka zvolit typ 

programu, který nejlépe koresponduje s požadavky kladenými na finální produkt (PC 

sazba, grafické návrhy apod.) nakladatelství či grafického studia.  

 

1.8.1 Microsoft Office 
 
MS Office je balík kancelářský aplikací vyvinutý společností Microsoft, který lze 

zakoupit v několika verzích, a to Basic, Home & Student, Standard, Small Business, 

Professional, Ultimate, Professional Plus a Enterprise. Tyto verze se liší cenou a hlavně 

produkty, které jsou v balíku obsaženy. Zřejmě nejrozšířenější je verze Professional, 

která nabízí tyto programy: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook, MS 

Accounting Express, MS Publisher, MS Access či MS Project.  

 
Microsoft Word 

 
MS Word je světově nejrozšířenější komplexní textový editor od firmy Microsoft. 

První verze produktu spatřila světlo světa v roce 1983, kdy byla vytvořena pro společ-

nost IBM. Tato verze však běžela ještě v operačním systému DOS. Pro Microsoft Win-

dows vznikla až o pár let později, a to v roce 1989. Od té doby již Word prošel mno-

hými úpravami, od Wordu 1.0 až po nejaktuálnější verzi MS Word 2010, který již obsa-

huje nový formát Office Open XML odpovídající normě ISO.  

MS Word má rozmanité funkce a zdaleka již nejde o pouhou editaci textu. Umož-

ňuje vkládat a editovat tabulky, grafy či obrázky. Samozřejmostí je možnost vytvoření 

vlastních stylů, zalomení textu, kontrola gramatických chyb či tvorba seznamů. MS 

Word spolupracuje i s dalšími produkty, které jsou součástí kancelářského balíku Mic-

rosoft Office. 
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MS Excel 
 
MS Excel je tabulkový editor společnosti Microsoft, který je určen pro Microsoft 

Windows a Macintosh. Je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. MS Excel 

umožňuje vytváření tabulek a grafů, tvorbu matematických či statistických vzorců a je-

jich aplikaci na vložená data.  Jde o nejrozšířenější produkt na trhu, kterému konkuruje 

program Calc (součást kancelářského balíku OpenOffice.org).  

 
 

1.8.2  Money S3 
 
Money je účetní program usnadňující práci malým a středním firmám v rámci 

České i Slovenské republiky. Mezi jeho hlavní funkce patří daňová evidence a vedení 

podvojného účetnictví. Systém se skládá z několika částí, například evidence majetku, 

mzdy a personalistika, fakturace nebo kniha jízd a cestovních náhrad.  

 
 

1.8.3 Vybrané produkty CorelDRAW Graphics Suite 
 

CorelDRAW 
 
CorelDRAW, grafický editor společnosti Corel Corporation, je součástí balíku 

CorelDRAW Graphics Suite. Corel Draw je všestranná grafická aplikace, která umož-

ňuje práci s vektorovou grafikou na profesionální úrovni. Mezi jeho funkce mezi jinými 

patří kreslení v ručním či Beziérově režimu a různé grafické efekty jako barevné výplně 

a stínování, vytváření perspektivy, prolínání objektů, jejich ohýbání či jiné transforma-

ce. Program umožňuje i tvorbu jednoduchých webových stránek či práci s objekty ve 

formátu . jpg, .tiff, .gif nebo s bitovými mapami. Vytváří tak vhodné grafické prostředí 

pro tvorbu schémat a jednoduchých grafických objektů pro účely odborných publikací.  

 
Corel Ventura 

 
Tento poměrně komfortní textový editor je možno využít pro lay-out publikací 

nenáročných na složité členění stránek a množství grafických objektů. Plně se osvědčuje 

při přípravě odborných publikací či časopisů. V komunikaci s CorelDRAW vytváří 

vhodné prostředí jak pro editaci textů, tak pro práci s grafickými objekty. 
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2  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V ODBORNÉM 
NAKLADATELSTVÍ 
 
 

2.1  Charakteristika společnosti 
 

Odborné nakladatelství bylo založeno v roce 1993 jako malý podnik „rodinného 

typu“ se zaměřením na odbornou literaturu v oborech společenských věd. Vydávání od-

borných titulů je charakteristické svou orientací na poměrně úzký okruh osob, jak z cí-

lové skupiny zákazníků, tak ze skupiny potenciálních autorů. Podnik byl založen 

z potřeby kvalitně a rychle publikovat odborné či učební texty. Během dalších patnácti 

let, vydalo toto odborné nakladatelství více než 300 odborných publikací. Díky tomuto 

úspěšnému období se v roce 2008 majitel rozhodl založit společnost s ručením 

omezeným, která pokračuje v nastolené tradici předchozí firmy, a to nejen kvalitou 

zpracování, ale také kvalitou vydávaných textů.  

Odborné nakladatelství se orientuje především na vydávání vysokoškolských 

učebnic, skript, odborných monografií a sborníků převážně z pedagogické oblasti. 

Vydávané publikace jsou určeny zejména studentům učitelství, speciální pedagogiky, 

doplňujícího pedagogického studia, učitelům a odborné pedagogické veřejnosti. 

Největší částí produkce tohoto nakladatelství je v současné době vydávání publi-

kací financovaných z projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ev-

ropské unie. Byly to výstupy například z evropských projektů Sokrates či Comenius. Ke 

stálým zákazníkům firmy patří již od roku 2005 také vysokoškolské výzkumné 

instituce. 

Vydávané publikace nechává nakladatelství tisknout u ofsetové tiskárny. Odbor-

né texty či sborníky, vydávané převážně jako výstupy z evropských a mezinárodních 

projektů se však tisknou v malých nákladech, přibližně 200 až 300 kusů a jsou tedy pro 

ofsetový tisk nevýhodné. Nakladatelství by se proto chtělo od ofsetového tisku osamo-

statnit a tyto nízkonákladové tiskové zakázky realizovat samostatně, případně v ko-

operaci s jiným subjektem, přičemž knihařské zpracování by i nadále zajišťovala 

původní tiskárna ofsetová, která vlastní k tomu potřebnou technologii. Tato situace se 

dá vyřešit pouze optimalizací výrobně tiskových možností nakladatelství zakoupením 

nového stroje, případně strojů nebo započetím již výše zmíněné spolupráce s novým 

subjektem vlastnícím digitální tiskovou technologii.  
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2.2  Finanční hodnocení – základní ukazatele 
 
 
Pro finanční hodnocení společnosti jsem vybral tyto, podle mého mínění základní 

ukazatele zpracované za poslední dva roky. Tyto ukazatele jsem rozdělil podle metod 

finanční analýzy (Knápková, 2010, s. 59) na analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu 

poměrových ukazatelů sestávající z analýzy likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

 

 

2.2.1 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
 

Tab. 4: Čistý pracovní kapitál podniku 2009-2010 (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Celková oběžná aktiva 1601 1917 

Celkové krátkodobé závazky 116 81 

Čistý pracovní kapitál 1485 1836 

Meziroční změna 351 

 
 
Z tabulky 4 je patrný meziroční nárůst výše čistého pracovního kapitálu o 351 tis. 

Kč na hodnotu 1836 tis. Kč. Firma zachovává jedno z pravidel o čistém pracovním ka-

pitálu, aby si podnik zachoval svoji bonitu. Vzhledem k faktu, že celkové krátkodobé 

závazky meziročně klesly o 35 tis. Kč, navrhl bych, odbornému nakladatelství minimál-

ně v podobné míře snížení čistého pracovního kapitálu, protože v opačném případě do-

chází ke snižování rentability a výdělku pracovního kapitálu.  
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Tab. 5: Čisté pohotové prostředky (v tis. Kč) 

 

 2009 2010 

Pohotové finanční 
prostředky 

606 561 

Okamžité splatné závazky 16 17 

Čisté pohotové 
prostředky 

590 544 

Meziroční změna -46 

 
 
Tabulka č. 5 o podniku vypovídá, že čisté pohotové prostředky meziročně o nece-

lých 8 % klesly, odborné nakladatelství si však zachovává jejich vysokou úroveň i 

nadále. Vysoké hodnoty ukazatele čistých pohotových prostředků podniku ukazují 

nevyužití tohoto kapitálu, a proto bych podniku navrhnul jejich investování například do 

cenných papírů, či termínovaného vkladu. 

 
 

2.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 
 
 

Analýza likvidity 
 

Tab. 6: Ukazatel běžné likvidity (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Celková oběžná aktiva 1601 1917 

Celkové krátkodobé dluhy 116 81 

Ukazatel běžné likvidity (koef.) 13,8 23,67 

Meziroční změna 9,57 

 

Analýzou ukazatele běžné likvidity odborného nakladatelství se, dle tabulky č. 6, 

potvrdila domněnka již stanovená v rozdílové analýze čistého pracovního kapitálu pod-

niku, a to, že hodnota čistého pracovního kapitálu je zbytečně vysoká, podnik však ne-

má problémy s uhrazením svých závazků. Odborné nakladatelství několikanásobně pře-
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konává ideální rozmezí hodnot ukazatele běžné likvidity, jež se pohybuje mezi 1,5 – 2,5 

a drahé financování podniku potvrzuje téměř zdvojnásobením ukazatele.  

 

Tab. 7: Ukazatel pohotové likvidity (v tis. Kč) 

 

 2009 2010 

Celková oběžná aktiva 1601 1917 

Celkové zásoby 868 1016 

Celkové krátkodobé dluhy 116 81 

Ukazatel pohotové likvidity (koef.) 6,32 11,12 

Meziroční změna 4,8 

 
Z pohledu pohotové likvidity podnik vzhledem k ukazatelům z tabulky 7, je patr-

né, že podnik více než polovinu svých prostředků má vázáno v zásobách, ovšem vzhle-

dem k výši závazků nemusí mít obavy z nutnosti náhlé platební neschopnosti. Na dru-

hou stranu firma v roce 2010 téměř 10x překračuje doporučené hodnoty a měla by se 

pokusit o jejich snížení. 

 

Tab. 8: Ukazatel okamžité likvidity (v tis. Kč) 

 

 2009 2010 

Celkové peněžní prostředky 565 808 

Okamžité splatné závazky 16 17 

Ukazatel okamžité likvidity (koef.) 35,31  47,53  

Meziroční změna 12,22  

 
Ukazatel okamžité likvidity prozrazuje neschopnost efektivního využívání finanč-

ních prostředků odborným nakladatelstvím. Z tabulky č. 8 je patrné mnohonásobné pře-

kročení doporučených hodnot ukazatele a dokonce markantní meziroční nárůst. Nakla-

datelství sice zajišťuje okamžitou likviditu na vysoké úrovni, mělo by se však pokusit  

o její snížení a přiblížení se k doporučeným hodnotám. Výsledkem analýzy ukazatelů 

likvidity, je, že podnik zbytečně nevyužívá finanční prostředky, jimiž disponuje.  
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Analýza rentability 
 

Tab. 9: Rentabilita úhrnných vložených prostředků (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Čistý zisk 89 96 

Zdaněné úroky  0 0 

Celková aktiva 2161 2317 

Rentabilita úhrnných vložených prostředků 4 % 4 % 

Meziroční změna 0 

 

Tabulka č. 9, rentability úhrnných vložených prostředků, ukázala celkovou výdě-

lečnou schopnost podniku na úrovni pouze čtyř procent, bez meziročního růstu nebo 

poklesu. Dle mého názoru je však tento fakt způsoben vybráním dat z konce roku, kdy 

se podnik investicemi snažil minimalizovat zisk, aby snížil základ daně z příjmů. Přes-

nější data například z poloviny účetního období, bohužel nemám k dispozici.  

 
Tab. 10: Rentabilita vlastního kapitálu (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Čistý zisk 89 96 

Vlastní kapitál 374 424 

Rentabilita vlastního kapitálu 24 % 23 % 

Meziroční změna -1 % 

 

Rentabilita vlastního kapitálu z tabulky č. 10 zobrazuje pro vlastníka podniku pří-

jemnější čísla než tabulka předešlá. Ukazuje, že kapitál vložený vlastníkem do podniku, 

je ziskový z necelé čtvrtiny. Nepříjemné je ovšem zjištění, že rentabilita vlastního kapi-

tálu zaznamenala meziroční pokles o jeden procentní bod. Opět si ale myslím, že takto 

nízká čísla jsou dána zkresleností údajů z konce roku.  
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Tab. 11: Rentabilita tržeb (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Čistý zisk 89 96 

Celkové tržby 2410 2417 

Rentabilita tržeb 4 % 4 % 

Meziroční změna 0 

 

Jak je patrné z tabulky č. 11, zabývající se rentabilitou tržeb, je tato hodnota opět 

velmi nízká. Hodnoty jsou stejné jako v případě rentabilita úhrnných vložených pro-

středků. Opět předpokládám, že tato skutečnost je dána snahou o optimalizaci základu 

daně z příjmů. 

 

Tab. 12: Rentabilita nákladů (v tis. Kč) 
 
 2009 2010 

Čistý zisk 89 96 

Celkové náklady 2340 2372 

Rentabilita nákladů 4 % 4 % 

Meziroční změna 0 

 

Jak už jsem uvedl výše, také na ukazatel rentability nákladů z tabulky č. 12 má 

vliv optimalizace základu daně z příjmů. Je však jasné, že tyto hodnoty navíc bez mezi-

ročního nárůstu jsou velmi nízké. 
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Tab. 13: Ukazatel nákladovosti (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Celkové náklady 2340 2372 

Celkové tržby 2410 2417 

Ukazatel nákladovosti 0,97 % 0,98 % 

Meziroční změna 0,01 % 

 
Ukazatel nákladovosti vykazuje stejné rysy jako ukazatele předešlé (viz výše). 

Výsledkem analýzy ukazatelů rentability je zjištění, že podnik vykazuje nízkou renta-

bilitu.  

 
 

Analýza zadluženosti 
 

Tab. 14: Ukazatel zadluženosti (v tis. Kč)  
 

 2009 2010 

Celkové závazky 0 0 

Vlastní kapitál 374 424 

Ukazatel zadluženosti 0 0 

Meziroční změna 0 

 
Tabulka č. 14 ukazatele zadluženosti vypovídá o tom, že společnost za sledované 

období neměla žádné závazky. 

 
Tab. 15: Podíl vlastních zdrojů na cizím kapitálu (v tis. Kč) 

 

 2009 2010 

Vlastní kapitál 2161 2317 

Celková aktiva 2161 2317 

Podíl vlastních zdrojů na cizím kapitálu 100 % 100 % 

Meziroční změna 0 
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Jak bylo patrné již tabulky ukazatel zadluženosti, podnik v době provádění analý-

zy nedisponoval žádnými závazky a tabulka č. 15 podílu vlastních zdrojů na cizím kapi-

tálu potvrzuje fakt, že podnik je financován pouze z vlastních zdrojů, tudíž bez vstupu 

cizího kapitálu. 

 

Analýza aktivity 
 

Ukazatelé analýzy aktivity vypovídají o tom, jak efektivně odborné nakladatelství 
hospodaří se svými finančními prostředky.  

 

Tab. 16: Obrat celkových aktiv (v tis. Kč) 

 

 2009 2010 

Celkové tržby 2410 2417 

Celková aktiva 2161 2317 

Obrat celkových aktiv (koef.) 1,12 1,04 

Meziroční změna -0,08 

 

Hodnoty z tabulky č. 16 ukazují, že podnik se drží doporučení a ukazatel obratu cel-

kových aktiv má nad hodnotou 1,0. Společnost by se však mohla pokusit o zrychlení vy-

užití majetku, neboli zrychlení obratu, aby se dostala do ideálního rozmezí od 1,6 do 3. 

 

Tab. 17: Obrat stálých aktiv (v tis. Kč)  
 

 2009 2010 

Celkové tržby 2410 2417 

Stálá aktiva 508 385 

Obrat stálých aktiv (koef.) 4,74 6,28 

Meziroční změna 1,54 

 

Tabulka č. 17 obratu stálých aktiv zobrazuje nárůst rychlosti obratu ve sledova-

ném období. Z hlediska využívání dlouhodobého majetku, by se mělo nakladatelství po-

kusit o zvýšení koeficientu. 
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Tab. 18: Obrat zásob (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Celkové tržby 2410 2417 

Celkové zásoby 868 1016 

Obrat zásob (koef.) 2,78 2,38 

Meziroční změna -0,4 

 

Obrat zásob v tabulce č. 18 zaznamenal meziroční pokles, který by se měl podnik 

snažit napravit. Koeficient je poměrně nízký, tento fakt je však pravděpodobně dán výší 

celkových zásob a faktem, že některé tituly odborného nakladatelství se hůře prodávají. 

 
Tab. 19: Doba obratu zásob (v tis. Kč) 
 

 2009 2010 

Celkové zásoby/360 2,41 2,82 

Celkové tržby/360 6,69 6,71 

Doba obratu zásob 0,36 0,42 

Meziroční změna 0,06 

 

Dle tabulky č. 19 podnik zaznamenal meziroční nárůst doby obratu zásob a spo-

lečně s daty z tabulky předešlé, se dá konstatovat, že se podnik nedrží doporučení a koe-

ficient obratu zásob klesá, zatímco doba obratu zásob narůstá, jde tedy o přesný opak 

doporučeného stavu. 
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2.3  Analýza výroby publikace 
 
 

2.3.1 Charakteristika zakázky 
 
 
Jako modelovou zakázku jsem vybral vydání odborné knihy ze společenskovědní 

oblasti. Tato publikace byla vydána v rámci edice věnované vydávání odborných vý-

zkumně zaměřených monografií s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy (viz tab. 20). 

  
Tab. 20: Technické parametry publikace 

 

Formát   B5 

Počet černobílých stran  132  

Papír  ofsetový 80 g/m2 

Typ obálky barevná, 4/0, (CMYK), lesklé lamino 

Papír obálka křída matná 250 g/m2  

Vazba  brožovaná (lepená – V2) 

Náklad 300 

Tisková technologie ofsetový tisk 

 

 

2.3.2 Průchod zakázky podnikem (diagram) 

 
 
Pro znázornění průchodu zakázky odborným nakladatelstvím, jsem vypracoval 

diagram procesu (viz obr. 5), který nyní detailně popíši. Cesta zakázky začíná v momen-

tě, kdy autor dokončí svůj rukopis a rozhodne se pro jeho publikování. Nakladatelství 

oslovují ve většině případů sami autoři, ovšem někdy využijí možnosti spojit se 

s nakladatelstvím přes prostředníka. Ať už si autor vybere jakýkoli způsob, s nakladatel-

stvím jedná z pozice zákazníka buď sám, nebo jiný autorem vybraný subjekt, jenž má 

na vydání publikace zájem. Zákazník dále poptává na redakci nakladatelské služby  

a předává jí rukopis k posouzení. Odborné nakladatelství poté rozhoduje o svém záměru 

rukopis vydat či nikoliv. Redakce nakladatelství společně s vědeckou redakcí tento  
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rukopis posoudí po stránce obsahové a dále pak rozhoduje, zda publikace svým 

obsahem odpovídá odbornému zaměření nakladatelství. Pokud redakci rukopis neoslo-

vil, je navrácen zákazníkovi k případnému přepracování, nebo zcela odmítnut. V přípa-

dě zájmu redakce je pak zpracována předběžná kalkulace na vydání publikace a předána 

zákazníkovi k posouzení. Ten pak své případné výhrady ke kalkulaci konzultuje s re-

dakcí nakladatelství. Po souhlasu zákazníka s kalkulací je zakázka formálně přijata re-

dakcí a začíná fáze redakčního zpracování rukopisu.  

Jakmile má redakce hotovou PC sazbu publikace, dostává autor text k první 

korektuře. Redakce pak provede změny vyžadované autorem v první korektuře a je-li 

třeba, následuje korektura druhá. Po zpracovávání úprav z druhé korektury redakce ve 

spolupráci s výtvarníkem navrhuje obálku, kterou předává k posouzení autorovi a zpra-

covává druhou průběžnou kalkulaci.  

Pokud je vše v pořádku, zakázka putuje dále do oddělení plánování výroby. Zde 

se zpracovává objednávka a konečné podklady pro tiskárnu. Následuje vysvícení filmů, 

potřebných pro tvorbu tiskových desek a předání zakázky ofsetové tiskárně. Pracovníci 

tiskárny začnou s výrobou kovolistů neboli tiskových desek a po jejich montáži do 

stroje, začíná vlastní tisk. V rámci ofsetové tiskárny je vytištěná kniha předána knihárně 

a začínají dokončovací operace. Zde probíhá falcování, snášení a povrchové úpravy. 

Poté co jsou povrchové úpravy dokončeny, je čas na slepení knižního bloku, zavěšení 

do obálky a ořez knihy. Jakmile jsou knihy hotové, tiskárna provede výstupní kontrolu 

kvality. O případných zmetcích je informováno plánování výroby. Pokud jsou knihy 

v pořádku, následuje zabalení publikací a expedice k nakladateli. Nakladatel provede, 

dle cenového kalkulačního vzorce, konečnou interní kalkulaci ke zjištění skutečných 

nákladů výroby a stanovení  ceny, poté expeduje knihy zákazníkovi.     
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2.3.3 Příjem zakázky od zákazníka 

 
Tato zakázka byla poptávána autory publikace, u odborného nakladatelství jako 

výstup výzkumného projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Autoři 

oslovili redakci nakladatelství s plánem publikaci vydat a poskytli stručnou anotaci pub-

likace. Redakce přijala nabízený rukopis k vydání, neboť odpovídal profilu vydávaných 

knih odborným nakladatelstvím. Po přijetí rukopisu odborná redakce odborného nakla-

datelství zhodnotila kvalitu textu a potvrdila záměr pro vydání publikace. V případech, 

kdy rukopis nevyhovuje profilu vydávaných knih nebo nemá z odborného hlediska po-

třebnou kvalitu, je ve většině případů zcela odmítnut, velmi zřídka může být vrácen 

autorovi k přepracování. Po přijetí publikace redakce zpracovala předběžnou kalkulaci 

výrobních nákladů zakázky (viz příloha 1) a předložena autorům k posouzení. U rukopi-

sů, které jsou vydávány jako učební text a předpokládá se tedy vyšší odbyt, náklady na 

vydání publikace hradí nakladatelství, a proto kalkulace zůstává interním dokumentem 

vydavatele. Pokud zákazník s kalkulací souhlasí, je zakázka přijata a nakladatelství 

může začít s redakčním zpracováním rukopisu. 

 
 

2.3.4 Analýza požadavků a kalkulace nákladů na zakázku 

 
Pro zachování vysokého standardu odbornosti a kvality vydávaných publikací  

u odborného nakladatelství jsou kvalitativní požadavky na publikaci vysoké. Vlastní 

rukopis posuzuje vědecká redakce nakladatelství, případně nakladatelství konzultuje da-

ný rukopis s recenzentem. Vědeckou redakci tvoří osm členů, univerzitních pracovníků 

a za zmínku stojí fakt, že nejnižším dosaženým akademickým titulem člena redakce je 

docent. Členy vědecké rady zde, na přání odborného nakladatelství, nebudu uvádět.  

Pro stanovení dalších požadavků je nutné rozlišit účel vydávané publikace. Pokud 

kniha má sloužit jako učební text pro studenty prezenčního, popř. kombinovaného 

studia, nakladatelství posoudí silné a slabé stránky projektu, jednak z části obsahové, ale 

také předpokládaného množství prodaných výtisků. Pro knihy které nejsou určeny buď 

vůbec k prodeji, k prodeji omezenému, nebo jsou vydávány například jako sborníky 

z konferencí, nakladatel požaduje od zákazníka rozdíl mezi náklady vzniklé vydáním 

publikace a tržbami z jejího prodeje, uhradit. 

Kalkulace nákladů zakázky vypracovává účetní nakladatelství celkem tři, jsou to 

předběžná, průběžná a finální (viz přílohy 1 – 3). Předběžná kalkulace je vytvářena po 

posouzení a kladném přijetí rukopisu vědeckou redakcí a bere se jako nástin možných 
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nákladů, protože nakladatel zatím nezná určující faktory výše nákladů, v tomto případě 

například konečný počet stran. Jakmile však publikace projde redakčním zpracováním, 

nakladatelství zpracovává kalkulaci průběžnou. Tato kalkulace je poměrně přesnější než 

kalkulace předběžná, protože všechny faktory ovlivňující výši nákladů redakce jsou již 

známé. Po úspěšném vyřízení zakázky si firma zpracovává finální kalkulaci pro zjištění 

skutečných nákladů na vydání publikace vzniklých pouze v odborném nakladatelství. 

Tato kalkulace, po součtu se skutečnými náklady na tisk v tiskárně, slouží k určení ko-

nečné částky, kterou se poskytovatel licence podílí na vydání knihy, nebo výši prodejní 

ceny publikace. Položky nákladů v kalkulacích můžeme podle zpracovatele rozdělit na 

činnosti zpracovávané redakcí odborného nakladatelství a tiskárnou. 

 

Tab. 21: Porovnání kalkulací (v Kč) 

  

Položka Předběžná 
kalkulace 

Průběžná 
kalkulace 

Finální 
kalkulace 

Náklady vzniklé v odborném 
nakladatelství 

50 100,- 44 300,- 44 300,- 

Náklady vzniklé 
v polygrafické tiskárně 

28 500,- 28 500,- 32 070,- 

∑ 78 600,- 72 800,- 76 370,- 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 21, rozdíl v nákladech vzniklých v odborném nakladatel-

ství je pouze mezi předběžnou a průběžnou kalkulací. Průběžná kalkulace již stanovuje 

skutečnou cenu prací odborného nakladatelství. Oproti tomu skutečné náklady vzniklé 

v polygrafické tiskárně jsou zahrnuty až ve finální kalkulaci. Položky nákladů v kalku-

lacích můžeme podle zpracovatele rozdělit na činnosti zpracovávané redakcí odborného 

nakladatelství a tiskárnou. Základní a nejnákladnější položkou nákladů vzniklých v re-

dakci je PC sazba publikace. Protože nejnákladnějším faktorem její výše je hodinový 

čas redaktora, je sazba ovlivněna zejména počtem stran a náročností sázeného rukopisu, 

náročností se rozumí počet grafů, tabulek, nebo schémat. Jako sázecí program nakla-

datelství využívá Corel Ventura 8, pro zpracování grafů Microsoft Excel a jako grafický 

editor slouží Corel Draw 15. Další nezanedbatelnou položkou kalkulace je zpracování  

a tisk korektur. Obvykle bývají korektury dvě, v některých případech autor požaduje 

pouze jednu. Redakce dále zajišťuje grafické zpracování a litografii obálky. Prepress 

neboli přípravu publikace do tisku redakce zajišťuje ve spolupráci s grafickým studiem. 
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Nezanedbatelnou položkou kalkulace spojenou se redakcí je poplatek za agendu spoje-

nou s přidělením ISBN publikaci. Nejvyšší položkou tiskárny publikace jsou logicky 

tiskařské práce. Tuto výrobní činnost ovlivňuje mnoho různorodých faktorů. Základním 

je náklad, tedy celkový počet výtisků, s tímto je úzce spojen počet stran publikace, ne-

zanedbatelnou položkou je také požadovaná barevnost tiskových dat, či typ papíru a for-

mát publikace. Knihařské zpracování pak nejvíce souvisí s nákladem, výběrem vazby 

knihy a počtem stran. 

 
 

2.3.5 Technologie tisku  
 

Pro výrobu této publikace byla zvolena technologie ofsetový tisk u ofsetové tis-

kárny, se kterou nakladatelství dlouhodobě spolupracuje. Jako předloha pro výrobu tis-

kových desek byly zvoleny filmy a pauzovací papíry. Kniha se tiskla na archovém čtyř-

barevném ofsetovém stroji.  

 
Tab. 22: Náklady na tisk knihy (v Kč) 

 

Položka Náklady na jednotku Celkové náklady 

Strana A4 oboustranně 1/1 0,70 27 720,- 

Strana A3 jednostranně 4/0 2,50 750,- 

Cena tisku publikace  94,90 28 470,- 

 
 
Dle tabulky č. 22 zjišťujeme jednotkové náklady a celkové náklady na tisk publi-

kace, jednicové náklady na dokončovací operace a knihařské zpracování jsou 12,- Kč, 

při nákladu 300 kusů jsou pak celkové náklady na dokončovací operace a knihařské 

zpracování 3600,- Kč. Z hlediska výrobního procesu je tisková část nejvíce ztrátová. 

Jednak je to z pohledu zbytečně vynaložených finančních zdrojů, dále pak závislost na 

výrobních možnostech tiskárny a také náročnost kooperace výroby části zakázky v ji-

ném podniku. V této souvislosti se dá namítnout, že i knihařské a dokončovací operace 

mají podobné důvody k optimalizaci. Ovšem tato část výroby je díky finanční nároč-

nosti na zabezpečení techniky a nutnost vytvoření několika pracovních míst, pro odbor-

né nakladatelství nedostupná. Zaměřím se proto na optimalizaci tiskové části výrobního 

procesu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 
 
Z hlediska nejslabší části výrobního procesu, kterou je tisk publikace, navrhuji od-

bornému nakladatelství na základě stanovených parametrů tyto způsoby zlepšení.  

 
 

3.1 Digitální tisk v tiskárně 
 
 
Pro tuto zakázku je ofsetový tisk nejdražší variantou. Protože současná tiskárna 

spolupracující s odborným nakladatelstvím digitální technologií nedisponuje, nechal 

jsem pro odborné nakladatelství zpracovat kalkulaci u tiskárny s digitální technologií. 

 
Tab. 23: Porovnání nákladů (v Kč) 

 

Položka Ofsetový tisk Digitální tisk 

Strana A4 oboustranně 1/1 0,70 0,50 

Strana A3 jednostranně 4/0 2,50 2,00 

Jednotková cena tisku publikace  94,90 68,00 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 23, která se zabývá srovnáním jednotkové ceny odborné 

publikace, digitální tisk je u této tiskárny výrazně levnější než tisk ofsetový. Dalším kla-

dem této možnosti je fakt, stejných nákladů na dokončovací a knihařské zpracování  

u obou tiskáren. 

 
 

3.2 Digitální tisk v odborném nakladatelství 
 
 
Dalším způsobem optimalizace výrobního procesu je zakoupení nové technologie 

pro tisk publikací přímo v odborném nakladatelství. Tiskovou technologii bych zvolil 

vzhledem k předchozím odstavcům digitální. Podle charakteru a objemu výroby nakla-

datelství jsem vybral tyto možnosti. 
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3.2.1 Tisková sestava 
 

Tento způsob počítá s investicí do nového tiskového stroje. Podle potřeb podniku 

jsem vybral následující použitelné stroje. Jeden pro černobílý a druhý pro barevný tisk. 

 

Tab. 24: Černobílý tisk 

 

Specifikace 

Formát A4 

Provozní měsíční zátěž Až 225 000 stran 

Rychlost oboustranného tisku  30 str./min 

Cena tisku A4 1/1 0,50 Kč 

Pořizovací cena 35 000 – 40 000 Kč 

 

Tab. 25: Barevný tisk  

 

Specifikace 

Formát A3 

Provozní měsíční zátěž Až 150 000 stran 

Rychlost jednostranného tisku  35 str./min 

Cena tisku A3 4/0 3,00 Kč 

Pořizovací cena 65 000 – 70 000 Kč 

 
 
Tabulky ukazují, že oba stroje vyhovují tiskovým potřebám nakladatelství z hle-

diska rychlosti tisku a maximální provozní měsíční zátěže. Dle finanční analýzy pak 

jsou pro nakladatelství dostupné i po stránce finanční. 
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Tab. 26: Porovnání nákladů II (v Kč) 

 

Položka Ofsetový tisk Digitální tisk Tisková sestava 

Strana A4 oboustranně 1/1 0,70 0,50 0,50 

Strana A3 jednostranně 4/0 2,50 2,00 3,00 

Jednotková cena tisku publikace  94,90 68,00 69,00 

 

Tabulka porovnání nákladů jednotlivých variant ukazuje, že možnost tisku sesta-

vou je jen mírně nákladnější a to z důvodu barevného tisku. Nakladatelství by však sní-

žila míru kooperace části zakázky v jiné firmě. Rozhodně by se také ušetřil výrobní čas 

zakázky. Náklady na dokončovací a knihařské zpracování jsou u této varianty stejné 

jako u obou předešlých, ovšem neodbourává se převoz tiskovin do knihárny. Nespornou 

výhodou této varianty je také fakt, že nakladatelství by nemuselo vytvořit nové pracovní 

místo, protože výrobu může zahájit některý ze současných zaměstnanců. Tato varianta 

by také zvýšila, při poměrně nízkých nákladech, samostatnost nakladatelství při výrobě 

zakázky. 

 
 

3.2.2 Produkční stroj 
 

Jako poslední možnost optimalizace bych vybral zakoupení produkčního stroje 

nakladatelstvím. Tento způsob opět počítá s investicí do nového tiskového stroje s mož-

ností barevného i černobílého oboustranného tisku. 

 
Tab. 27: Produkční stroj 

 

Specifikace 

Formát A3 

Rychlost oboustranného tisku 1/1 55 stran A4/min 

Rychlost jednostranného tisku 4/0 60 stran A3/min 

Cena tisku A4 1/1 0,70 Kč 

Cena tisku A3 4/0 2,00 Kč 

Pořizovací cena 500 000 – 850 000 Kč 
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Produkční stroj je podle tabulky č. 27 výkonnější než navrhovaná tisková sestava. 

Základní pořizovací náklady této varianty jsou však 5x vyšší než u tiskové sestavy. Ši-

roký rozptyl ceny je dán možnostmi zakoupení mnoha rozšíření k samotnému stroji. Ať 

už například finišerů nebo ripovacích stanic. Podotkl bych pouze, že navrhovaná sestava 

je nejlevnější z nabídky výrobce. Cena nejvýkonnějších strojů začíná bez rozšíření na 

částce 7 000 000 Kč.   

 

Tab. 28: Porovnání nákladů III (v K č) 

 

Položka Ofsetový tisk Digitální tisk Produkční 
stroj 

Strana A4 oboustranně 1/1 0,70 0,50 0,70 

Strana A3 jednostranně 4/0 2,50 2,00 2,00 

Jednotková cena tisku publikace  94,90 68,00 94,40 

 

Tabulka č. 28 ukazuje, že technologie tisku s použitím produkčního stroje, je pro 

nakladatelství druhá nejméně výhodná. Pokud se dále přičtou náklady na koupi stroje, je 

tato varianta nepoužitelná z  pohledu potřeb a požadavků odborného nakladatelství.  

U tohoto stroje je třeba zajistit neustálý přísun tiskových zakázek, proto je například 

vhodný pro kopírovací centra a jako doplněk pro ofsetové tiskárny. 

 
 

3.3 Vyhodnocení navrhovaných řešení 
 

 

Tab. 29: Srovnání navrhovaných řešení 
 

 Digitální externí tisk Tisková sestava Produkční stroj 

Jednicové náklady  
na tisk publikace 

68,- 69,- 94,40 

Potřebná investice - max. 110 000,- max. 750 000,- 

 

Z pohledu nákladů bych odbornému nakladatelství doporučil využít možnosti di-

gitálního externího tisku. Je ze všech variant nejlevnější a náklady na jeho realizaci jsou 
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nulové. Nakladatelství by se však chtělo v tiskové části výroby osamostatnit, proto je, 

dle mého názoru, nejlepší varianta Tiskové sestavy. Podnik disponuje dostatečným fi-

nančním kapitálem na zabezpečení tohoto projektu, aniž by se zadlužil. Touto variantou 

také získá požadovanou soběstačnost a časovou úsporu díky odstranění výrobních ope-

rací nutných k realizaci tisku publikace ofsetovým tiskem (viz obr. 6). Dále pak může 

rozšířit svou nabídku o malonákladový tisk a kopírovací služby. 

 

Obr. 6: Diagram optimalizace výrobního procesu 
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ZÁVĚR 
 

 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusil o analýzu výrobních nákladů odborného 

nakladatelství v oblasti tisku a o návrh optimalizace procesu tiskových prací. Provedl 

jsem analýzu dostupných materiálů a dospěl jsem k závěru, že v případě ofsetového 

tisku nízkého počtu výtisků (do 300 kusů) především odborných publikací jsou náklady 

neúměrně vysoké. Z tohoto důvodu bylo třeba posoudit současný stav výrobního pro-

cesu a finančních možností podniku. Po provedení analýzy výroby a nalezení jejího 

nejslabšího článku, jsem se pokusil nastínit možná řešení zjištěného problému. Dospěl 

k závěru, že finanční situace podniku umožňuje provést změny směřující k optimalizaci 

výrobního procesu.  

Z hlediska optimalizace jsem se pokusil navrhnout tři možná řešení. Prvním z nich 

je zahájení spolupráce odborného nakladatelství s tiskárnou, která disponuje digitální 

technologií, jako druhé řešení navrhuji investici k nákupu nových strojů s digitální tech-

nologií v nižší cenové relaci. Třetím řešením by bylo pořízení digitálního produkčního 

stroje. To je však podle stanovených kritérií a také vzhledem k vysokým finančním 

požadavkům nepřijatelné. I když svými parametry první možnost druhou nepatrně 

převyšuje, tato druhá možnost by umožnila odbornému nakladatelství nezávislost, 

soběstačnost a časovou úsporu při vydávání publikací v malých nákladech a dále 

poskytuje možnost pro rozšíření nabídky služeb o malonákladový černobílý i barevný 

tisk a kopírovací služby. Díky finanční analýze jsem zjistil, že tato možnost je pro 

podnik přijatelná i z hlediska nároků na financování.  

Po konzultaci s vedoucími pracovníky nakladatelství jsme společně dospěli k zá-

věru, že pořízení nové technologie v intencích druhé varianty přispěje ke zvýšení fle-

xibility a konkurenceschopnosti firmy.    
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Příloha 1 
 

Odborné nakladatelství 

Předběžná kalkulace výrobních nákladů 

 
Název: Odborná publikace 
Autoři: --- 
Náklad: 300 ks 
Formát: B5 
Počet stran rukopisu publikace: černobílé 160  
Obálka: barevná 4/0 (CMYK), lesklé lamino 
Vazba: brožovaná (lepená – V2) 

 

Popis práce Cena v Kč 

PC sazba publikace   30 000,- 

Zpracování a tisk dvou korektur 10 000,- 

Grafické zpracování a litografie obálky (CMYK)  6 200,- 

Prepress (příprava publikace do tisku) 2 400,- 

Tiskařské práce  24 000,- 

Knihařské zpracování  4 500,- 

Agenda ISBN 1 500,- 

Celkem 95 200,- 

 

Celkové předběžné náklady na vydání 300 výtisků publikace – 95 200,- Kč 

 
 

 

Datum:      Podpis zpracovatele: 

 

 

Podpis ředitele vydávajícího pracoviště a razítko: 
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Příloha 2 
 

Odborné nakladatelství 

Průběžná kalkulace výrobních nákladů 

 
Název: Odborná publikace 
Autoři: --- 
Náklad: 300 ks 
Formát: B5 
Počet stran publikace: černobílé 132  
Obálka: barevná 4/0 (CMYK), lesklé lamino 
Vazba: brožovaná (lepená – V2) 

 

Popis práce Cena v Kč 

PC sazba publikace   26 200,- 

Zpracování a tisk dvou korektur 8 400,- 

Grafické zpracování a litografie obálky (CMYK)  6 200,- 

Prepress (příprava publikace do tisku) 2 000,- 

Tiskařské práce  24 000,- 

Knihařské zpracování  4 500,- 

Agenda ISBN 1 500,- 

Celkem 95 200,- 

 

Celkové průběžné náklady na vydání 300 výtisků publikace – 95 200,- Kč 
 

 

Datum:      Podpis zpracovatele: 

 

 

 

Podpis ředitele vydávajícího pracoviště a razítko: 
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Příloha 3 
 

Odborné nakladatelství 

Finální interní kalkulace výrobních nákladů  

 

Položka Kč 

Přímý materiál 828,- 

Přímé mzdy 27 529,- 

Ostatní přímé náklady 935,- 

∑ Přímé náklady výroby 29 292,- 

Výrobní režie  986,- 

∑ Vlastní náklady výroby 30 278,- 

Správní režie  551,- 

Zásobovací režie  150,- 

∑ Vlastní náklady výkonu 30 979,- 

Odbytová režie - 

∑ Úplné vlastní náklady výkonu 30 979,- 

Zisk 9 294,- 

∑ Prodejní cena 40 273,- 

DPH (10%) 4 027,- 

∑ Prodejní cena nakladatelských služeb s DPH 44 300,- 

Tisk a knihařské zpracování 32 070,- 

∑ Prodejní cena s DPH 76 370,- 

 

 

 
 

 


