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Průměrná mzda v polygrafii v ČR

Průměrná mzda v Kč
Průměrná mzda v €

1. q 2016 2. q 2016 3. q 2016 4. q 2016 1. q 2017 2. q 2017 3. q 2017 4. q 2017 1. q 2018
22 789
22 867
23 428
25 452
23 777
24 826
24 919
26 581
25 260
885,4
888,4
910,2
988,8
923,7
964,5
968,1
1032,7
981,4

Počet pracovníků v polygrafii v Čechách

1. q 2016
2. q 2016 3. q 2016 4. q 2016 1. q 2017 2. q 2017 3. q 2017 4. q 2017 1. q 2018
Počet zaměstnanců
16 584
16 657
16 570
16 764
17 110
17 010
17 004
17 101
17 075

Papír

Poptávka a nabídka grafických papírů byla několik
posledních let na evropském a tedy i našem trhu
víceméně vyrovnaná - s mírnou převahou nabídky.
Ceny v posledních třech letech dosáhly sedel
na dlouhodobých křivkách. Na jedné straně stále klesala
spotřeba a na straně druhé byly odstavovány
či převáděny na tzv. packaking mnohé papírenské stroje.
V poslední třetině roku 2017 se situace k překvapení
všech zúčastněných aktérů rychle změnila.
Příčin je více, jako jednu je možné zmínit to, že Čína
administrativně omezila dovoz druhotných surovin a tedy
i sběrového papíru.
.

Papír - situace

Čínské papírenské kapacity - při nedostatku
primárního vlákna v oblasti - nemohou
vyrobit potřebné množství pro místní
spotřebu a zákazníci řeší situaci dodávkami
hotového papíru mj. z Evropy. Tomu nahrává
i nízká cena zpětných lodních přeprav, tedy
ve směru "první svět" - Asie.
Po mnoha hubených letech papírenské
koncerny tuto situaci uvítaly, na vývoz
přistoupily a rovněž zdražily o 5% až 12% podle druhu papíru.
Novinový papír o plošné hmotnosti 45 g/m2
stoupl na ceně o cca € 50 na jedné tuně,
přičemž podle monitoringu EUWID byla
nejnižší monitorovaná cena v minulém roce
(EUWID low) € 425.

Papír - situace
Papíru je navíc stále nedostatek, takže i velké tiskárenské a vydavatelské skupiny
byly nuceny po několika kolech jednání s dodavateli na požadované zvýšení
přistoupit. Ceny (zpravidla na první pololetí 2018) byly uzavřeny již během února,
tedy výrazně dříve než v předchozích letech.
Některé papírenské koncerny dokonce
"krátily" požadovaná množství velkým
zákazníkům a to nejen tiskárnám,
ale i obchodním řetězcům, které si
papír kontrahují sami.

Zadavatelé vysokonákladových letáků (obchodní řetězce)
namnoze tuto situaci řeší tak, že snižují počet stránek. Tato taktika
se může stát strategií a pak to bude mít dlouhodobý negativní vliv
na vytíženost rotačních tiskových strojů v ČR i SR.

Papír
Cena rotačního papíru v hlavních segmentech
(novinový, SC, LWC) meziročně vzrostla
o 3% až 11%.

Ceny v prvním pololetí jsou však téměř shodné s rokem 2014. Viz graf
a tabulku na následujícím snímku.
Ve druhém pololetí se očekává další nárůst,
meziročně o 7% až 17%,
v porovnání s rokem 2014 o 0% až 7%.

Papír - ceny
Cenový vývoj rotačního papíru v hlavních segmentech od roku 2014
Ceny jsou uvedeny v €/tuna

prognóza
12/2014 12/2015 12/2016 5/2017

Novinový 45
g

470

410

425

425

100,0%

87,2%

90,4%

90,4%

12/2017 5/2018

425

470

9/2018

495

90,4% 100,0% 105,3%
100,0% 110,6% 116,5%

SC 56 g

530

505

495

485

100,0%

95,3%

93,4%

91,5%

500

535

565

94,3% 100,9% 106,6%
100,0% 107,0% 113,0%

LWC 60 g

610

595

580

565

565

580

605

100,0%

97,5%

95,1%

92,6%

92,6%

95,1%

99,2%

100,0% 102,7% 107,1%

Papír - dodávky
Novinový papír (v tis. tun)
Novinový papír
Východní Evropa
Západní Evropa
CELKEM

2017 1 - 4 2017 1 - 4 2018 pokles
943,4
345
282
-18,3%
5028,1
1628
1510,4
-7,2%
5971,5
1973
1792,4
-9,2%

Novinový papír
Slovensko
Česko
CELKEM

2017 1 - 4 2017 1 - 4 2018 pokles
13,1
4,2
3,8
-9,5%
98
32,2
26,9
-16,5%
111,1
36,4
30,7
-15,7%

Papír - dodávky
Spotřeba SC papíru (v tis. tun)
Slovensko
Česko
CELKEM

Východní Evropa
Západní Evropa
CELKEM

2017 1 - 4 2017 1 - 4 2018
595
190
184
2569
879
822
3164
1069
1006

pokles
-6,5%
-3,2%
-5,9%

2017 1 - 4 2017 1 - 4 2018 pokles
72,7
25
23
-8,0%
81,5
27
26
-3,7%
154,2
52
49
-5,8%

Největší tiskárny ČR – ofsetový tisk

Skupina EDS – tržby 2,883 mld. Kč/rok,
112 mio euro

Cca 30 tisíc tun – org. jednotka

Tržby 1,194 mld. Kč/rok,
46,4 mio euro

Tržby 1,339 mld. Kč/rok,
52 mio euro

Cca 0,5 mld. Kč, 19,4 mio euro
– org. jednotka

Tržby 1,035 mld. Kč/rok,
40,2 mio euro

Největší tiskárny ČR – packaging aj.

Tržby 4,444 mld. Kč/rok, 172,6
mio euro

Tržby 2,614 mld. Kč/rok,
101,6 mio euro

Tržby 3,210 mld. Kč/rok,
124,7 mio euro

Tržby 1,848 mld. Kč/rok,
71,8 mio euro

Organizační jednotka

Tržby 1,848 mld. Kč/rok

Investice v ČR
– heatsetové rotačky
Rotační tisk – jediná nové investice v ČR 48 stran
„na ležato“, Lithoman 48 S, katalogová rychlost
65 000 obratů, do provozu v prosinci 2018,
spotřeba cca 22 tisíc tun ročně, náhrada za již starý – rovněž tzv. ležatý 32 stranový stroj .
Počet nových strojů větších než 32 stranových na celém světě v roce 2017 je cca 12.

Investice v ČR - archový ofset
Výrobce

Stroje

Jednotky

8

49

4

22

3

16

2

9

Digitální tiskové stroje – charakteristické znaky
Postupně se uplatňuje nejen jako konkurent ofsetu, ale i flexotisku a zvládne v určité
míře i trojrozměrný tisk (například Arizona). Není však ekonomický ani dost rychlý
pro malonákladovou novinovou produkci. Viz níže uvedený graf.
Možnost potisku rozmanitého
sortimentu materiálu (papír
jakékoliv plošné hmotnosti, umělé
hmoty, látky…)
S návazností na další nové
technologie (ražba, plotry atd.)
přináší zcela nové výsledné
produkty na trh.
Vysoká kvalita fotografií – možnost
doplňkových barev.
Nová kvalifikace obsluh – operátor,
tiskař a IT odborník v jedné osobě.

Digitální tiskové stroje
K počtu instalací v digitálním tisku v ČR nejsou
k dispozici přesné údaje.
Odborný odhad hovoří o tom, že již bylo
instalováno více než tisíc strojů v
nejpoužívanějších formátech:
- SRA3 (320 x 450 mm)
- SRA3+ (320 x 460 mm)
- Maximální formát (330 x 488 mm, banner)
K dodavatelům tiskových digitálních
technologií v České republice patří
zejména:
Dataline (HP Indigo)
Canon
KonicaMinolta
Xeikon
Screen - Truepress

Xerox
Ricoh
Fuji Film
Kodak

Digitální
tisk ČR

Od roku 2012 každá ze
společností dodávající
technologie na český trh
instalovala 5 – 40 strojů
v hodnotě 1,5 mio Kč a
vyšší.
Kvalifikovaný odhad
instalace takovýchto
digitálních technologií je
XXX v ČR za posledních
5 let

Děkuji Vám za pozornost

