
5. MO. Základní činnosti podniku

Organizační struktura podniku

Organizační strukturu má každý podnik jinou, protože každá podnik je jinak velký, má jiné zaměření a 

jiné možnosti. 

Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce, nebo vzhledem 

k velikosti podniku nemůže, řídit podnik sám, je třeba oddělit řízení od vlastnictví. Podmínkou pro 

oddělení řízení od vlastnictví podniku je, aby profesionální manažeři jednali v zájmu vlastníků. 

Protože existuje kritérium umožňující posoudit činnost manažerů (ČSH), může na ně být delegována 

pravomoc.

Druhy podnikatelských činností

V podniku většinou pracují lidé, kteří chtějí zhodnotit vložený kapitál = vydělat si hezké penízky. 

K tomu je třeba, aby spolu navzájem spolupracovali. 

- někdo měl na starosti zásobování, personalistiku

- někdo vedl podnik správným směrem

- někdo se věnoval například marketingu a odbytu

- někdo se věnoval financování podniku

- ……………..

Podnik není uzavřený celek, má vztahy ke svému okolí (trhu, obyvatelstvu, státu)
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Organizační normy zahrnují:

   1) statut podniku = základní právní norma, která vymezuje 

– systém řízení

- organizační veškeré podnikové činnosti

   2) soubory funkčních pravidel podniku

- pravidla pro komunikaci a vztahy mezi subjekty organizace

- pravidla personální politiky

- pravidla obchodní politiky

- pravidla vnitřního ekonomického řízení hospodářských středisek

- pravidla investiční politiky apod.

   3) organizační řád

- vymezuje vnitřní podnikové činnosti 

- popisuje funkce a jejich pracovní náplně

- stanoví pravomoc apod.

Řízení podniku

Úkolem je usměrňování všech činností, které vedou k podnikovým cílům.

Řízením se zabývají:

 1) vlastníci (vlastnické podniky) – vlastník nese kapitálové riziko a současně řídí podnik. Má 

odpovědnost za hospodářský rozvoj podniku, činní samostatně všechna rozhodnutí, nese 

odpovědnost za vlastní příjem i za příjmy zaměstnanců.

2) manažeři (manažerské podniky) – spolupracovníci ( akcionáři ) vytvářejí orgány společnosti, které 

mají pravomoci omezené zákonem nebo valnou hromadou. Manažeři nenesou riziko podnikání

Systém řízení se nazývá management. Slovem management se také označuje skupina řídících podniků.

Definice managementu: 

- management je vykonávání věcí prostřednictvím ostatních lidí

- management je proces plánování, organizování, personálního zajištění, vedení a kontroly 

organizačních činností, zaměřených na dosažení cílů podniku

Podle úrovně řízení členíme manažery :

1) vrcholový management (presidenti, ředitelé, náměstci)

2) střední management  (vedoucí útvarů)

3) nejnižší management  (mistři na dílně)
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Manažerské funkce :

1) plánování

2) organizování

3) personalistika

4) vedení lidí 

5) kontrola

1) Plánování = vše co potřebuje podnik udělat si musí předem naplánovat. Zjistit co potřebuje a jak 

daného cíle dosáhne. Toto je velice důležité pro správný chod podniku

2) Organizování = je třeba vymezit kdo bude provádět jakou činnost, aby firma dosáhla stanovených 

cílů. Například jaké úseky se zřídí, kdo jim bude velet a co bude jejich náplní. 

Samozřejmě je neméně důležité kontrolovat dosažené cíle a dbát  na to, aby podnik šel tím správným – 

předem určeným směrem

2) FINANCOVÁNÍ

Každý podnik potřebuje ke své činnosti 3 výrobní faktory- práce, přírodní zdroje a kapitál. 

V zásadě podnikateli stačí získat jediný z nich, a to kapitál, za který si ostatní zdroje koupí.Činnost 

každého podniku je spjatá s penězi a jejich neustálým pohybem. Při zahájení činnosti potřebuje 

podnikatel peněžní kapitál na založení a vybavení podniku, později k obnově majetku. Sledujeme-li, 

odkud podnik peníze získává, hovoříme o finančních zdrojích neboli kapitálu. Každý podnikatel musí 

pro chod svého podniku neustále zajišťovat tvorbu, rozdělení a užívání finančních zdrojů. Těmto 

činnostem souhrnně říkáme financování.

Financování můžeme členit: 

A) podle zdrojů financování           – zdroje vlastní (vklady majitele, emise akcií apod.)

                             - zdroje cizí (úvěry, leasing, dary, dotace, apod.)

B) z časového hlediska:     – financování krátkodobé (úhrada mezd, faktur, apod.)

- financování dlouhodobé (investiční výstavba, nákup nových technologií 

apod.)

5MO. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PODNIKU                                    - 3 -



Majetek podniku, který slouží hospodářské činnosti, rozdělený podle druhů tvoří aktiva podniku. 

Zdroje financování těchto aktiv se nazývají pasiva (vlastní nebo cizí). Přehled o jednotlivých druzích 

majetku a jejich zdrojích poskytuje účetní výkaz rozvaha (bilance) podniku

Aktiva: 

A). Pohledávky za upsané vlastní jmění = doposud nesplacené vklady společníků nebo akcionářů

B). Stálá aktiva = dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční

C). Oběžná aktiva = zásoby, pohledávky, peníze v hotovosti, a na účtech

D). Ostatní aktiva = aktivní účty časového rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktivní 

(tj.náklady a  příjmy příštích období a dohadné účty aktivní )

Pasiva:

A. Vlastní kapitál (vlastní fin. zdroje) = vklady společníků, vlastní akcie, emisní ážio, rezervní fond, 

zisk z min. let atd.

B. Cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry.

C. Ostatní pasiva – pasivní účty časového rozlišení, (výdaje a výnosy příštích období) dohadné účty 

pasivní

Hlavními oblastmi finančního řízení podniku jsou: 

- zajišťování kapitálu pro rozšiřování podniku ( emise akcií, vydávání obligací, zajišťování úvěrů, 

leasing, apod.)

- volba optimální kapitálové struktury ve vztahu k finančnímu riziku

- financování oběžného majetku

- financování dlouhodobého majetku

- rozdělování vytvořeného zisku, vyplacení dividend, tvorba ziskových fondů

- finanční plánování kapitálu z hlediska vlastních a cizích zdrojů

- finanční analýza

Finanční řízení malých podniků je zpravidla podřízené přímo majiteli. U velkých podniků je rozdělena 

na celý podnikový management. 

Výrobní faktory:

- půda

- práce

- kapitál
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Zásobování

= každý podnik potřebuje materiál pro svoji hospodářskou činnost. Proces zásobování zahrnuje:

               plánování   -----------   zajišťování materiálu   -----------   příjem do skladu   -----------   

                       výdej do spotřeby   ----------   příprava k výrobě   ----------   skladování    --------

a) Plánování potřeby materiálu

Aby podnik dobře naplánoval své zásoby, plánuje podle toho kolik materiálu potřebuje na výrobu. 

K tomu mu pomohou spotřební noremy. Spotřební normy určují přípustnou a nezbytnou spotřebu 

materiálu na zhotovení jednoho výrobku. Nejjednodušší forma plánu má podobu bilance porovnávající 

zdroje zásob s jejich potřebou: 

                                                                                      potřeba                                                   zdroje 

                                                                                      spotřeba                                počáteční zásoba    

                                                                                       konečná zásoba                                     nákup

                                                                                       součet                         =                        součet

Plán zásobování vyjádřený matematickou rovnicí:           spotřeba + konečná zásoba   =   počáteční 

zásoba + nákup

1. spotřeba – můžeme ji počítat – podle technické dokumentace = normy spotřeby jednotlivých 

materiálů na 1 výrobek

- podle výtěžnosti -např. maso na jatkách, pečivo z mouky

- indexní metodou – vychází ze spotřeby v minulém období. Spotřebu zvýšíme v poměru jako zvýšení 

výroby.

2. konečná zásoba – určuje si ji firma sama podle předpokládané počáteční zásoby v dalším období

3. počáteční zásoba – na začátku období ji známe

4. nákup = neznámá, kterou vypočítáme z rovnice:      nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční 

zásoba
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b) Zajišťování materiálu

provádí oddělení nákupu. Jeho úkolem je zajistit požadovaný materiál: 

- v potřebném množství a druzích

- v potřebné kvalitě

-  za výhodných cenových  podmínek

- ve stanovené době

c) Příjem materiálu na sklad

Vlastní péči o materiál, suroviny a výrobky  nazýváme skladovým hospodářstvím. 

Má 3 fáze:

1.  převzetí materiálu do skladu – na základě dodacího listu, zahrnuje kontrolu přebraného materiálu 

z hlediska kvality, množství a splnění podmínek kupní smlouvy. V případě rozdílů se vystaví 

reklamační protokol.

2. uložení materiálu a jeho skladování = činnost, při níž se materiál soustřeďuje na určitém místě a 

připravuje se na vydání do výroby. Ke skladování jsou potřebné prostory a zařízení pro uložení zásob a 

jejich skladování (palety, regály,vozíky aj.).

3. výdej materiálu do spotřeby ( příp. k prodeji)

Se skladováním souvisí náklady a určitá rizika:

- cena pořízení zásob (zásoby umrtvují vložené finanční prostředky)

- přímé náklady na skladování (nájemné, údržba, odpisy)

- mzdové náklady pracovníků skladového hospodářství

- některé materiály podléhají přírodním vlivům (vysychání, tvrdnutí apod.), příp. může dojít ke zcizení 

(proti tomu se firmy brání pojištěním)

Zásoby je třeba udržovat na takové úrovni, aby:

- zabezpečily plynulý chod výroby

- celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší

Zásoba splňující tyto požadavky = zásoba optimální.
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Normování zásob

Někdy se může stát, že zbožího na skladě má podnik mnoho, třeba díky změny ve výrobě, ….. tomu 

říkáme nadnormativní zásoby, kterých se můžeme zbavit například prodejem za sníženou cenu, 

odpisem do škod… Aby se nadnormativní zásoby netvořily, je třeba je normovat. Norma zásob se 

stanoví např.:

Z   =   s x  d                                   Z = zásoba             s = denní spotřeba              d =  počet dnů, pro 

které má zásoba stačit

            Z min   + Z max

Z   =   ----------------------

                       2

Pro podnikatele je důležité, snižovat dobu obratu zásob a zvyšovat počet jejich obrátek. Rychlost 

oběhu zásob se měří ukazateli:

                                     celková spotřeba                                                                                    365 dní

1.  počet obrátek   =   -------------------------                        2. doba obratu ve dnech   =   ------------------- 

                                     průměrná zásoba                                                                             počet obrátek 

Podnikatel má dvě základní možnosti, jak dosáhnout vyššího počtu obrátek:

- zvyšovat objem výroby (tedy i celkovou spotřebu materiálu za rok) při zachování průměrné zásoby

- snižovat průměrnou zásobu při zachování celkové spotřeby za rok

Opatření ke snížení zásob: 

- vypracovat prognózu nákupu a prodeje v návaznosti na výrobu

- zkrátit objednací lhůty u dodavatelů

- sledovat maximální limity zásob, nedovolit pravidelné dodávky bez ohledu na skutečný odbyt

- nakupovat jen to, co firma potřebuje

- nakupovat jen tolik, kolik firma potřebuje

- zvažovat náklady související s pořízením a udržováním zásob

5MO. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PODNIKU                                    - 7 -



Metoda  zásobování  JIT  -  just-in-time   (čti: džast in tajm)

(zásobování právě včas, v pravém čase)

Tato metoda vychází z myšlenky, že ideální zásoby jsou téměř žádné. Spočívá v tom, že firma sepíše 

smlouvy se svými dodavateli, kde dohodne přesné termíny zásobování tak, aby zásoby šly přímo 

z nákladního auta do prostor výroby. Tento postup je závislý na úplné přesnosti dodavatelů 

(zásobování je rozplánováno až na minuty), protože opožděním dodávky dochází k zastavení výroby, 

prostojům a tím i k finančním ztrátám. Pokud však zásobování funguje bez chyb, firma takto ušetří 

obrovské náklady na skladovou manipulaci, evidenci, nemusí sklady stavět, v zimě vytápět, v létě 

ochlazovat, svítit v nich, zaměstnávat lidi, pojišťovat se proti krádežím atd. Vzhledem ke své 

náročnosti se tato metoda používá pouze ojediněle a v našich podmínkách téměř vůbec ne.

Investiční činnost

Každá firma potřebuje pro svoji podnikatelskou činnost hospodářské prostředky, které tvoří její 

majetek. Z hlediska použití se dělí na majetek dlouhodobý a oběžný. Investiční činnost se týká 

prvotního pořizování dlouhodobého majetku a jeho reprodukce (tj. plánovité nahrazování  starého 

dlouhodobého majetku novým). 

Investiční činnost je finančně náročnou záležitostí.  Firma se rozhoduje, jaký dlouhodobý majetek 

pořídí a jakým způsobem. Při rozhodování o investicích management podniku zdůvodňuje:

 - kolik,   - do čeho,   - kdy,   - kde,    - jak  investovat kapitál.

 Důvody investiční činnosti:

a) prvotní vybavení podniku

b) náhrada za opotřebené zařízení

c) výměna zastaralého zařízení s vysokými provozními náklady za hospodárnější

c) nařízení investičních projektů z důvodů hygienických, bezpečnostních, ekologických apod.

d) uplatnění nového výrobku na trhu – nutná komplexní investice

V investiční činnosti nejde vždy jen o pořízení nové investice. U stávajících investic lze provést 

technické zhodnocení:

- rekonstrukci = zásah do konstrukční nebo technologické části majetku, který změní jeho technické 

parametry

-modernizaci = náhradu části majetku modernějším vybavením, odstraní se následky opotřebení, které 

si vyžádal technický   rozvoj

- nástavbu = zvětšení výšky objektu

- přístavbu = rozšíření půdorysové plochy objektu
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Podnik zpravidla nakupuje strojní investice u výrobců. Stavební činnost mu provádí stavební podnik. 

Účastníci akce:

- investor = podnik, pro který se daná investice provádí, přejímá dokončenou zakázku, provádí úhrady

- projektant = zpracovává komplexní dokumentaci pro investiční akci

- dodavatel = jeden nebo několik podniků, kteří investici realizují

Zdroje financování investic

1. Vlastní : - vklady vlastníků, - nerozdělený zisk, - odpisy, - výnosy z prodaného nebo 

zlikvidovaného majetku

2. Cizí : - investiční úvěr, - rezervy, - splátkový prodej

Personální činnost

Když podnik přijme nového zaměstnance je třeba, aby ho nejen zaučil, ale také se o něj dál staral.

Personalistika zahrnuje činnosti: 

1. plánování počtu zaměstnanců

2. zajišťování zaměstnanců

3. péče o zaměstnance a jejich kvalifikační růst

4. tvorba pracovních podmínek a  odměňování

1. Plánování počtu zaměstnanců

řeší budoucí potřeby zaměstnanců v závislosti na rozvoji podniku. Úkolem je včasné zajištění 

zaměstnanců podle jednotlivých kategorií: 

- dělnická kategorie – vykonává činnosti, při nichž převládá fyzická práce

- kategorie provozně obsluhujících zaměstnanců – oblast obchodu a služeb, skladování a dopravy

- kategorie technicko hospodářských zaměstnanců – zde převládá duševní práce a často má povahu 

řídicích činností

Plánování předpokládá mít informace o:

- fluktuaci (změně, pohybu) uvnitř podniku vč objasnění jejích  příčin

- mzdách v jednotlivých kategoriích (vč. mezd u konkurence)

- vývoji produktivity práce (množství výrobků připadající v průměru na 1 pracovníka za jednotku 

času)

- fondu pracovní doby
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2.  Získávání zaměstnanců

a) náborem nových zaměstnanců – formou inzerce (tisk, vývěsky apod.)

                                                          - ve spolupráci s úřadem práce

            - jednáním s konkrétním uchazečem

b) výchovou vlastního dorostu

U vyšších funkcí bývá obvyklé pozvat zájemce k přijímacímu pohovoru. Lze provádět měření 

způsobilosti pomocí pracovních a psychologických testů.

Vznik pracovního poměru  (Zákoník práce § 27 – 36)

 S vybraným zaměstnancem uzavře podnik pracovní poměr:

1. pracovní smlouvou (nejčastější způsob)

2. volbou (starosta obecního úřadu, vedoucí pracovníci družstev)

3. jmenováním (soudci, ředitelé podniků)

Druhy pracovního poměru:

1. podle délky trvání

 – na dobu určitou (je určena délkou = 2 roky, datem = do 31. 12. 2004, určitou skutečností = po dobu 

mateřské dovolené jiné zaměstnankyně)

- na dobu neurčitou (to platí i nebyla-li doba trvání ve smlouvě uvedena)

2. podle vzájemného vztahu více prac. poměrů 

– hlavní prac. poměr (plná prac. doba)

- vedlejší prac. poměr (po skončení hlavního prac. poměru vykonává práci po kratší dobu pro jiného 

zaměstnavatele)

 - souběžné prac. poměry (u obou kratší rovnocenná prac. doba)

Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně, jedno vyhotovení je povinen vydat 

zaměstnanci. Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán v prac. 

smlouvě jako den nástupu do práce.

Náležitosti pracovní smlouvy:

a) podstatné – druh práce

                     - místo výkonu práce

                     - den nástupu do práce

b) vedlejší – zkušební doba (maximálně 3 měsíce) , zvyšování kvalifikace, pracovní doba apod.
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Zánik pracovního poměru (Zákoník práce § 42 – 60)

1. Dohodou – písemně, pokud to požaduje zaměstnanec, musí být uveden důvod rozvázání prac. 

poměru.

2. Výpovědí – může ji dát zaměstnavatel i zaměstnanec. Musí být dána písemně a doručena druhému 

účastníku. Zaměstnanec může ale nemusí uvádět důvod. Zaměstnavatel musí. Zaměstnavatel může dát 

výpověď pouze z důvodů výslovně uvedených v zákoníku práce (§ 46 odst. 1): - zrušení, zánik nebo 

přemístění zaměstnavatele

- nadbytečnost zaměstnance

- ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance

- nesplnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sjednané práce vč. neuspokojivých pracovních 

výsledků

- pro závažné porušení pracovní kázně nebo soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Byla-li dána výpověď, končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce. U 

výpovědi z organizačních důvodů a z důvodu nadbytečnosti činí 3 měsíce. Výpovědní doba začíná 1. 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

3.  Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel : - byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl-li odsouzen pro  úmyslný 

trestný čin spáchaný  při plnění prac. úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 

6 měsíců

- porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem 

Zaměstnanec: -  když podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení 

zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou pro 

něho vhodnou práci.

- zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti

4. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

může zaměstnanec i zaměstnavatel písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Písemné 

oznámení o zrušení prac. poměru má být doručeno 2. straně alespoň 3 dny přede dnem, kdy má prac. 

poměr skončit. Nedoruční nemá vliv na platnost tohoto skončení.
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5. Skončení uplynutím doby

u pracovního poměru na dobu určitou. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby v konání 

prací s vědomím zaměstnavatele, pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pracovní poměr, který vznikl volbou nebo jmenováním nekončí uplynutím volebního období, 

odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce. Zaměstnavatel se dohodne se zaměstnancem o jeho 

dalším pracovním zařazení. Skončení pracovního poměru se pak řídí stejnými zásadami jako u 

pracovní smlouvy.

Dovolená, její délka, možnosti krácení

(Zákoník práce § 100 – 110)

Zaměstnanec v pracovním poměru má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud v něm odpracoval 

alespoň 60 dnů. Pokud pracovní poměr netrval nepřetržitě celý kalendářní rok, má nárok na poměrnou 

část dovolené. Poměrná část činí za každý celý kalendářní  měsíc trvání pracovního poměru 1/12 

dovolené  za kalendářní rok.

Základní délka dovolené je 4 týdny.

Dovolená za odpracované dny

Zaměstnanci, který nemá nárok na dovolenou za kalendářní rok ( ani na její poměrnou část, protože 

nepracoval u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů v roce), náleží dovolená za odpracované dny 

v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 22 odpracovaných dnů v příslušném roce.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal 

zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Poskytuje-li se po částech, musí alespoň 1 část činit 

nejméně 2 týdny, pokud se nedohodnou jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel 

povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem.

Jestliže zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních 

důvodů, pro překážky v práci nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout ji tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku.

Dovolená se přerušuje v případě:

- zaměstnanec během dovolené nastoupí službu v ozbrojených silách nebo civilní službu

- byl uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz

- ošetřuje nemocného člena rodiny

- nastoupí mateřskou dovolenou

Za dobu čerpání dovolené obdrží zaměstnanec náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
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Krácení dovolené

(Nařízení vlády č. 108/94, kterým se provádí zákoník práce)

1. Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se neposuzují jako výkon práce, krátí se mu 

dovolená o prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o 1/12 a za každých dalších 22 takto 

zameškaných pracovních dnů rovněž o 1/12.

(§ 40 odst. 2 Nařízení vlády: Jako výkon práce se neposuzuje doba 

– výkonu vojenské základní služby

- výkonu civilní služby

- zameškaná pro důležité osobní překážky ( které nejsou uvedeny v příloze)

2. Za každou neomluveně zameškanou směnu může zaměstnavatel zaměstnanci krátit dovolenou o 1 

až 3 dny. Neomluvená     zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají. Dosahuje-li 

zaměstnanec mimořádných pracovních výsledků, může mu zaměstnavatel se souhlasem příslušného 

odborového orgánu krácení dovolené pro neomluvenou nepřítomnost v práci prominout. 

3. Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 22 takto 

zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o 1/12.

Dovolená, na niž vznikl nárok v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly 

v tomto roce.

     Zaměstnavatel může  v dohodě s příslušným odborovým orgánem určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné 

z provozních důvodů (nesmí činit více než 2 týdny). 

VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

Výroba je základní fází hospodářského procesu, pokud  nevyrobíme, nemáme co rozdělovat, směňovat 

ani spotřebovat. Výroba je hodnototvorný proces – za spoluúčasti všech výrobních faktorů ( práce, 

přírodní zdroje a kapitál) jsou vytvářeny nové hodnoty (statky a služby ), které mají uspokojit 

konkrétní lidské potřeby. Ne každé vyrobené zboží však musí nutně najít kupce – to ověří směna , trh. 

Nestačí tedy něco vyrobit, hodnotu výrobku musí ocenit zákazník, který si výrobek koupí a spotřebuje 

ho. Než začne podnik vyrábět, musí vědět, co potřebuje zákazník a kolik je za to ochoten dat peněz ( = 

úloha pro marketing )Konkrétní stanovení ceny zboží se uskuteční až a trhu střetnutím nabídky a 

poptávky = na trhu se vytváří směnná hodnota = cena zboží. Užitná hodnota ( ta, která má uspokojit 

naše potřeby )vzniká v procesu výroby. Cena zboží dosažené na trhu se může lišit od užitné hodnoty 

výrobku, může být nižší i vyšší ( za módní značkové šaty zaplatíme několikrát vyšší cenu než za 

neznačkové, které mají stejnou užitnou hodnotu ). 

Podnikatel vyrábí proto, aby dosáhl zisk. Musí vyřešit tři základní otázky:
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1) CO bude vyrábět ( jaké výrobky a v jakém množství ) – podnik si stanovuje výrobní program, tj. 

sortiment a objem výroby, který se má v určitém období vyrábět. Výrobní program je ovlivněn výrobní 

kapacitou podniku ( to je maximální objem produkce za určitou dobu )

Výrobní kapacita je závislá na:

 -   množství zaměstnanců v podniku a jejich výkonech – produktivitě práce 

- o počtu strojů a zařízení a jejich výkonnosti

- organizace práce

- směnnosti a fondu pracovního času atd.

2) JAK  žádáme zboží v potřebné množství, kvalitě, čase, za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem 

vyrobit. Rozhoduje se jakým způsobem, jakou technologií a z jakých surovin materiálů výrobky 

vyrobit. rozhodující jsou technologické profese: 

- konstrukční příprava výroby ( konstrukce samostatného výrobku včetně použitých materiálů)

- technologická příprava výroby (výrobní postup včetně pracnosti – náročnosti na pracovní čas 

strojů a lidí )

- technická obsluha výroby

Podnik řeší otázky organizace výroby – organizací pracovišť, práce, kapacity, zásobovací a skladové, 

vyšších finančních zdrojů?

3) KOMU PRODAT = zjistit kdo výrobky potřebuje a jakými cenami se k němu dostanou.

Organizace výrobního procesu

= takové uspořádání základních činitelů výrobního procesu (práce, majetku a materiálu), které zajistí 

co nejvyšší efektivnost a hospodárnost ve výrobě při dosažení požadované jakosti. Při organizaci 

výrobního procesu podnik řeší:

- roztřídění majetku (strojů) do skupin, uspořádání jejich pracovních režimů a systému obsluhy

- postup materiálu výrobním procesem

- organizaci práce na pracovištích, pracovní náplně, odpovědnost a pravomoci zaměstnanců

- odchylky od žádoucího stavu, které odstraňuje operativní řízení výroby.

Výroba v podniku se člení na:

1. Hlavní = výrobky tvoří náplň výrobního programu podniku

2. Vedlejší = sortiment doplňuje hlavní výrobu (např. náhradní díly)
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3. Doplňková = k produkovaným výrobkům se využívají volné kapacity, dochází k účelnějšímu využití 

strojů.

Členění výrobního procesu

1. Podle stupně mechanizace:

- ruční výroba = práci vykonává člověk 

- mechanizovaná výroba = práci vykonává stroj, který řídí člověk

- automatizovaná výroba = práci vykonává stroj, bez zásahu člověka

2. Podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu : 

- kusová výroba = jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných 

druhů

- sériová výroba = větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů

- hromadná výroba = velké množství jednoho druhu výrobku

3. Z věcného hlediska:

= sleduje změnu materiálu ve výrobek

- operace = účelná činnost, při nichž dochází k technické nebo jiné změně materiálu ( soustružení, 

broušení, montáž, apod.)

- výrobní fáze = na sebe navazující technologicky stejnorodé operace.

Výsledek je mezi produkt. Člení se na :

- předzhotovující ( zpracování surovin, materiálu a polotovarů – např.odlitky, výlisky apod.)

- zhotovující ( zpracování polotovarů a součástky – např. obráběním )

- dohotovující ( montáž součástí v celky – konečné výrobky)

4. Časové členění - sleduje využití výrobních činitelů : - majetku

                                                                                        - materiálu

                                                                                        - výkonné práce

Majetek

je ve výrobním procesu přítomen stále, ale nemusí být vždy používán. Může být zařazen do:

- nepřetržitého procesu ( hutě, vodárny – přerušení je spojeno se značnými ztrátami)

- přetržitého procesu ( je pravidelně přerušován směnami a dny pracovního klidu)

Materiál

průběžná doba výroby = doba od předložení požadavku na výrobu do vyskladnění hotového výrobku. 

Výrobní cyklus = část průběžné doby od zahájení první operace s materiálem do předání výrobku do 

skladu. 

5MO. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PODNIKU                                    - 15 -



Délka výrobního cyklu = součet časů technologických a netechnologických operací (sušení, zrání ) a 

času přestávek.

5. Prostorové členění

Výrobní proces probíhá v určitém vymezeném, vybaveném a uspořádaném prostoru. 

Pracoviště = základ prostorového uspořádání.

Uspořádání pracovišť může být:

- předmětné ( návaznost operací od polotovaru k výrobku )

- technologické  ( návaznost technologií výroby, např. kovárna – soustružna )

- smíšené ( kombinace obou způsobů )

Zásady ekonomie pracovních pohybů:

- zaměstnanec má zaujímat při práci nejméně únavnou polohu

- pracovní pohyby mají být jednoduché, časově krátké

- zaměstnat obě ruce, aby pracovali společně, bez náhlých změn směru

Efektivní pracovní výkon se dosahuje na pracovištích s dobrými světelnými poměry, správnou 

teplotou a vlhkostí vzduchu, nízkou hlučností. Nedodržení hygienických požadavků může vést ke 

vzniku pracovních úrazů,k  nekvalitní práci.
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