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1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY

ZZáákladnkladníí ffááze hodnototvornze hodnototvornéého procesuho procesu

VýrobnVýrobníí ččinnost (výroba) podnikuinnost (výroba) podniku →→ ppřřememěěna výr. faktorna výr. faktorůů
(vstup(vstupůů, , inputinputůů) ve statky, tj. výrobky a slu) ve statky, tj. výrobky a služžby (výstupy, by (výstupy, 
outputoutput).).

Definice výroby:Definice výroby:
1.1. NejNejšširiršíší pojetpojetíí
2.2. UUžžšíší pojetpojetíí
3.3. NejuNejužžšíší pojetpojetíí
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1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY
VÝROBA ROZHODUJVÝROBA ROZHODUJÍÍCCÍÍ MMĚĚROU OVLIVROU OVLIVŇŇUJEUJE
EFEKTIVNOST PODNIKU A KONKURENEFEKTIVNOST PODNIKU A KONKURENČČNNÍÍ SCHOPNOSTSCHOPNOST
JEHO VÝROBKJEHO VÝROBKŮŮ..

VýrobnVýrobníí proces = proces = pracovnpracovníí, automatick, automatickéé a pa přříírodnrodníí procesy.procesy.

Etapy výr. procesu:Etapy výr. procesu:
ppřředvýrobnedvýrobníí,,
výrobnvýrobníí,,
odbytovodbytováá..
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1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY

ČČlenleněěnníí výroby vvýroby v podniku:podniku:
hlavnhlavníí výroba,výroba,
vedlejvedlejšíší výroba,výroba,
dopldoplňňkovkováá výroba,výroba,
ppřřidruidružženenáá výroba.výroba.

pomocnpomocnéé procesy,procesy,
obsluobslužžnnéé procesy.procesy.

= základní výr. procesy
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1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY

Podle poPodle poččtu vyrtu vyráábběěných kusných kusůů::
kusovkusováá výroba,výroba,
sséériovriováá výroba,výroba,
hromadnhromadnáá výroba.výroba.

DruckerDrucker::
výroba na zakvýroba na zakáázku (zakzku (zakáázkovzkováá výroba),výroba),
vváázanzanáá (pevn(pevnáá) hromadn) hromadnáá výroba,výroba,
prupružžnnáá (voln(volnáá, flexibiln, flexibilníí) hromadn) hromadnáá výroba,výroba,
plynulplynuláá (proudov(proudováá) výroba. ) výroba. 
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1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY
CCíílem výrobylem výroby jsou takovjsou takovéé výrobky a sluvýrobky a služžby, kterby, kteréé je moje možžnnéé prodatprodat
a dosa dosááhnout zisku.hnout zisku.

SprSpráávnvněě řříízený podnik by mzený podnik by měěl ml míít výrobu:t výrobu:
kapacitnkapacitněě vyhovujvyhovujííccíí,,
vybavenou vhodnou technologivybavenou vhodnou technologiíí,,
schopnou zajistit poschopnou zajistit požžadovanou jakost,adovanou jakost,
otevotevřřenou neustenou neustáálléému snimu snižžovováánníí nnáákladkladůů,,
organizovanou tak, aby byla zajiorganizovanou tak, aby byla zajiššttěěna potna potřřenenáá ppřřizpizpůůsobivost,sobivost,
zajizajiššttěěnou elementnou elementáárnrníími výrobnmi výrobníími faktory na pomi faktory na požžadovanadovanéé
úúrovni,rovni,
inovativninovativníí..
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1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY

3 z3 záákladnkladníí ototáázky výrobce:zky výrobce:
1.1. Co vyrobit?Co vyrobit?
2.2. Jak vyrobit?Jak vyrobit?
3.3. Komu prodat? Komu prodat? 
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

PlPláánovnováánníí výroby   výroby   
PPřředmedměětem je:tem je:

výrobnvýrobníí program,program,
výrobnvýrobníí procesproces
zajizajiššttěěnníí výrobnvýrobníích faktorch faktorůů pro výrobu.pro výrobu.
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
PlPláánovnováánníí výr. programuvýr. programu

Výr. programVýr. program::
druhovdruhováá (sortimentn(sortimentníí) skladba   a objem výroby, kter) skladba   a objem výroby, kteréé se majse majíí
vv ururččititéém obdobm obdobíí vyrvyráábběět. t. 

HlavnHlavníí informace poskytuje informace poskytuje plpláán odbytu.n odbytu.

Dlouhodobý (resp. stDlouhodobý (resp. střřednedněědobý) pldobý) pláán n 
KrKráátkodobý pltkodobý pláán n 

StanovenStanoveníí optimoptimáálnlníího mnoho množžstvstvíí
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
PlPláánovnováánníí výrobnvýrobníího procesu  ho procesu  

ŘŘeešíší se zde otse zde otáázky zky výbvýběěru technologie, rozvoje výrobku sru technologie, rozvoje výrobku s ccíílem lem 
snsníížžit nit nááklady, zklady, záámměěny rny růůzných materizných materiáállůů a surovin, lidska surovin, lidskéé prprááce ce 
pracpracíí strojstrojůů, pr, prááce strojce strojůů automaty, automatautomaty, automatůů robotyroboty →→ hledhledáá se se 
takovtakováá optimoptimáálnlníí kombinace výr. faktorkombinace výr. faktorůů, aby n, aby nááklady byly co klady byly co 
nejninejnižžšíší..

→→ pomocpomocíí rrůůzných metod:zných metod:
linelineáárnrníí programovprogramováánníí,,
metody smetody sííťťovovéé analýzy (CPM, PERT, RAMPS),analýzy (CPM, PERT, RAMPS),
popoččíítataččovovéé systsystéémy (CAD/CAM),my (CAD/CAM),
reengineeringreengineering ,,
enviromentenviromentáálnlníí manamanažžerskerskéé systsystéémy (EMS), EMAS.my (EMS), EMAS.
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
OperativnOperativníí řříízenzeníí výrobyvýroby
Mezi zMezi záákladnkladníí ččinnosti innosti operativnoperativníího ho řříízenzeníí výrobyvýroby patpatřříí::

1.1. OperativnOperativníí plpláánovnováánníí výroby, ale i plvýroby, ale i pláánovnováánníí prodeje, prodeje, 
zzáásobovsobováánníí, technick, technickéé ppřříípravy výroby, výroby specipravy výroby, výroby speciáálnlníích ch 
nnáástrojstrojůů a pa přříípravkpravkůů, zaji, zajiššttěěnníí energienergiíí, zaji, zajiššttěěnníí kontrolnkontrolníí a a 
mměřěřííccíí techniky a techniky a řříízenzeníí jakosti, vnitropodnikovjakosti, vnitropodnikovéé dopravy a dopravy a 
daldalšíších ch ččinnostinnostíí zajizajiššťťujujííccíích výrobu. ch výrobu. 

2.2. ŘŘíízenzeníí výrobnvýrobníího procesu. ho procesu. 
3.3. Kontrola výrobnKontrola výrobníího procesu a operativnho procesu a operativníí evidence výroby. evidence výroby. 
4.4. ZmZměěnovnovéé řříízenzeníí. . 
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

VýrobnVýrobníí ddáávka: vka: 
soubor výrobksoubor výrobkůů (sou(souččááststíí) vyr) vyráábběěných vných v ttěěsnsnéém sledu za m sledu za 

sebou, ssebou, s jednorjednoráázovým vynalozovým vynaložženeníím nm náákladkladůů na na 
ppřříípravu a zakonpravu a zakonččeneníí ppřřííslusluššnnéého procesu (operace). ho procesu (operace). 

OptimOptimáálnlníí velikost výrobnvelikost výrobníí ddáávkyvky →→ takovtakovéé výrobnvýrobníí
mnomnožžstvstvíí, p, přři kteri kteréém jsou celkovm jsou celkovéé jednotkovjednotkovéé nnááklady klady 
minimminimáálnlníí. . 
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
StanovenStanoveníí velikosti výrobnvelikosti výrobníí ddáávky vky -- grafickygraficky

 

Velikost dávky [ ks ]  

Náklady

Náklady na přípravu a 
zakončení výrobní 

Náklady na skladování

Celkové 

0 Optimální výrobní dávka 
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2. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
StanovenStanoveníí velikosti výrobnvelikosti výrobníí ddáávky vky -- matematickymatematicky

,
tzNjN

pzN  2q
= OVD

××

×
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3. PRODUKČNÍ FUNKCE

ProdukProdukččnníí funkcefunkce
vyjadvyjadřřuje maximuje maximáálnlníí objem produkce (objem produkce (outputuoutputu), který m), který můžůže výrobne výrobníí
podnik vyprodukovat zpodnik vyprodukovat z dandanéého mnoho množžstvstvíí výrobnvýrobníích faktorch faktorůů ((inputinputůů). ). 

Q = f (X,Y)Q = f (X,Y)

MarginMargináálnlníí mmííra technickra technickéé substituce:substituce:

∆∆Y   Y   
MMTS = MMTS = ----------------

∆∆XX
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4. VÝROBNÍ KAPACITA
VýrobnVýrobníí kapacita:kapacita:
max. objem produkce, který mmax. objem produkce, který můžůže výr. jednotka vyrobit za ure výr. jednotka vyrobit za urččitouitou
dobu.dobu.

TechnickTechnickáá maximmaximáálnlníí, ekonomick, ekonomickáá, praktick, praktickáá, maxim, maximáálnlníí, , 
normnormáálnlníí, minim, minimáálnlníí

ObecnObecněě mmůžůžeme kapacitu výrobneme kapacitu výrobníí jednotky vyjjednotky vyjááddřřit jako it jako výsledekvýsledek
jejjejíího výkonu a doby, po kterou je vho výkonu a doby, po kterou je v ččinnosti.innosti.

Výkon výrobnVýkon výrobníího zaho zařříízenzeníí se vse vžždy uvdy uvááddíí jako maximjako maximáálnlníí výrobnostvýrobnost
za jednotku za jednotku ččasu, obvykle za 1 hodinu, pasu, obvykle za 1 hodinu, přři normovani normovanéé jakosti ajakosti a
ppřřesnesnéém dodrm dodržženeníí technologicktechnologickéého postupu a jakosti výrobkho postupu a jakosti výrobkůů..
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4. VÝROBNÍ KAPACITA
KapacitnKapacitníí normy výrobnosti normy výrobnosti ururččujujíí maximmaximáálnlníí mnomnožžstvstvíí výrobkvýrobkůů, , 
kterkteréé mmůžůže být na dane být na danéém výrobnm výrobníím zam zařříízenzeníí zhotoveno zazhotoveno za
ččasovou jednotku.asovou jednotku.

Dobu Dobu ččinnosti innosti vyjadvyjadřřujeme pomocujeme pomocíí ččasových fondasových fondůů..

ČČasový fond výrobnasový fond výrobníího zaho zařříízenzeníí::
kalendkalendáářřnníí
nominnomináálnlníí
vyuvyužžitelnýitelný
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4. VÝROBNÍ KAPACITA
VýpoVýpoččet výrobnet výrobníí kapacitykapacity

1.1.vyrvyráábbíí--li výrobnli výrobníí jednotka jeden druh výrobku nebo výrobky jednotka jeden druh výrobku nebo výrobky 
na sebe pna sebe přřevoditelnevoditelnéé, vyjad, vyjadřřujeme výrobnujeme výrobníí kapacitu kapacitu 
vv naturnaturáálnlníích jednotkch jednotkáách (výr. kapacita vysokch (výr. kapacita vysokéé pece, pece, 
automatickautomatickéé linky, cukrovaru):linky, cukrovaru):

QpQp = = TpTp * * VpVp,,

kdekde
QpQp –– výrobnvýrobníí kapacita vyjkapacita vyjááddřřenenáá vv naturnaturáálnlníích jednotkch jednotkáách,ch,
TpTp –– vyuvyužžitelný itelný ččasový fond vasový fond v h,h,
VpVp –– výkon vvýkon v naturnaturáálnlníích jednotkch jednotkáách za 1 h (kapacitnch za 1 h (kapacitníí nnorma orma 

výrobnosti).výrobnosti).
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4. VÝROBNÍ KAPACITA
2.2.výrobnvýrobníí kapacitu lze vypokapacitu lze vypoččíítat pomoctat pomocíí kapacitnkapacitníí normy normy 

pracnosti (strojpracnosti (strojíírenskrenskáá výroba u mechanickvýroba u mechanickéého obrho obráábběěnníí))

tktk =      t / k1*k2    [ h ]=      t / k1*k2    [ h ]

kdekde
t t –– norma pracnosti výrobku vnorma pracnosti výrobku v nhnh,,
k1 k1 –– koeficient plnkoeficient plněěnníí norem,norem,
k2 k2 –– koeficient progrese (vyjadkoeficient progrese (vyjadřřuje ruje růůst produktivity prst produktivity prááce)ce)

Potom kapacita:Potom kapacita: QpQp == TpTp // tktk
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4. VÝROBNÍ KAPACITA

3. 3. VýrobnVýrobníí kapacita výrobnkapacita výrobníích ploch:ch ploch:

QpQp = M / m  *= M / m  * TpTp // dvdv

KdeKde
M M –– celkovcelkováá výrobnvýrobníí plocha v mplocha v m²²,,
m m –– kapacitnkapacitníí norma plochy na výrobu jednoho výrobku v mnorma plochy na výrobu jednoho výrobku v m²²,,
dvdv –– normovannormovanáá prprůůbběžěžnnáá doba výroby (kapacitndoba výroby (kapacitníí norma norma 

pracnosti) 1 výrobku v h.pracnosti) 1 výrobku v h.
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4. VÝROBNÍ KAPACITA

VyuVyužžititíí výrobnvýrobníí kapacity:kapacity:

kckc == QsQs // QpQp,,

KKdede
kckc –– koeficient celkovkoeficient celkovéého (integrho (integráálnlníího) vyuho) využžititíí výrobnvýrobníí

kapacity,kapacity,
QsQs –– skuteskuteččný objem výroby,ný objem výroby,
QpQp –– výrobnvýrobníí kapacita (kapacitnkapacita (kapacitníí objem výroby).objem výroby).


