


  



 

  





ABSTRAKT: 

V bakalářské práci se zabývám teorií vlivu využití kapacit na efektivnost podniku. 

V první části se věnuji definování základních pojmů spolu s definováním a zhodnocením 

současných metod měření efektivnosti. 

V druhé části se podrobněji věnuji vlivu využití výrobních kapacit na efektivnost podniku, 

jeho náklady a zisk. Poznatky jsou shrnuty v příkladech. 

V třetí části navrhuji způsob hodnocení a sledování využití výrobních kapacit. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
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ABSTRACT: 

The thesis deals with the theory of the influence of capacity utilization on the effectiveness of 

the company. 

The first part is devoted to defining the basic concepts together with the definition and 

evaluation of current methods of measuring effectiveness. 

In the second part is further discussed the impact of production capacity utilization on the 

effectiveness of the company, its costs and profit. The findings are summarized in the 

examples. 

In the third part suggests a way of monitoring and evaluation of capacity utilization. 
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1 ÚVOD 

Nynější situace trhu je pro některé podniky hrozba a může vést ke konci jejich 

existence. To se týká zejména podniků, které se nevěnovaly svému postavení na trhu, 

vyráběly s vysokými náklady, nevyužívaly maximálně možně výrobní kapacity svých závodů. 

Tyto podniky v současnosti ztrácejí konkurenceschopnost s podniky, které mají schopné 

manažery, kladoucí důraz na uspokojení potřeb zákazníka, zvyšování efektivnost výroby, 

snižování nákladů a zvyšování jakosti. Pro podnik nejvíce důležitým úkolem je tvorba zisku. 

Při dnešním fungování trhu si nelze zisk určovat prodejní cenou výrobku, ta je dána trhem, ale 

zisk je určován výši nákladů na výrobu daného výrobku.  

V této práci se věnuji vlivu využití výrobních kapacit na náklady výroby a tím i na 

efektivitu celého podniku. Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou 

definovány základní pojmy spolu se současnými metodami měření efektivnosti podniku. Ve 

druhé části je posouzen vliv využití kapacit na efektivnost podniku, náklady na výrobu a zisk. 

Tento vliv je názorně předveden na příkladech. V poslední třetí části navrhuji způsob 

hodnocení využití výrobních kapacit, nástroje k jejich sledování spolu s definováním 

odpovědností daných úseků a návrh na stanovení bonusového schématu. 
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2 DEFINOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ SOUČASNÝCH METOD MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKU 

2.1 PODNIK 

Podnik je základní jednotka, v níž je realizována výroba, nebo jsou poskytovány služby. 

Podnik může mít po právní stránce různou formu, která odpovídá charakteru výroby nebo 

služeb a požadavkům či představám podnikatele. Synek definuje podnik jako kombinaci 

výrobních činitelů, s jejichž pomocí vlastníci podniku chtějí dosáhnout konkrétních cílů. 

Základními faktory jsou práce (výroba), investiční majetek, materiál a řízení podniku. [1] 

Dle předmětu činnosti lze rozdělit podniky na průmyslové, zemědělské, lesnické, 

stavební, dopravní, spojů, zasílatelské, obchodní, cestovního ruchu, bankovní, peněžní a 

služeb. U prvních čtyř podniků převládá výrobní činnost, kde výstupem je hmotný výrobek. 

Ostatní podniky se zabývají poskytováním služeb.  

Průmysl je hlavním odvětvím národního hospodářství České republiky. 

Nejvýznamnějším odvětvím českého průmyslu je strojírenství, které se podílí 35% na 

produkci celého průmyslu. [2] 

Průmyslové podniky lze rozdělit podle stupně zpracování surovin: 

 Podniky prvovýroby – podniky zpracovávající suroviny přímo z přírody (zemědělské, 

těžební, lesnické). Typická produkce je hromadná, vyžaduje dlouhou počáteční 

přípravu a značný počáteční kapitál.  

 Podniky druhovýroby – zpracovávají suroviny získané v prvovýrobě (zpracovatelské 

např. železná ruda na železo, dřevo na nábytek).  

2.1.1 VÝROBA A VÝROBNÍ ČINNOST 

Miroslav Synek v knize Manažerská ekonomika definuje výrobu takto: 

„V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, 

kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výkonů (výrobků a služeb vč. služeb 

obchodních, dopravních, bankovních atd.). Do takto pojaté výroby se zahrnují všechny 

činnosti, které podnik zajišťuje: pořízení výrobních faktorů, tj. hmotného majetku 

(investiční činnost), pracovníků (personální činnost), finančních prostředků (finanční 
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činnost) aj., dopravu, skladování. Zhotovení výrobků a poskytování služeb, odbyt, 

správu, kontrolu atd. 

V nejužším pojetí se výrobou rozumí jen zhotovení hmotných výrobků, resp. 

poskytování určitých služeb (nikoli však obchodních, bankovních atd.).“ [1] 

Zjednodušeně tedy výroba je proces, ve kterém přeměňujeme zdroje na výrobky: 

 

Výrobní činnost je přeměna výrobních faktorů (vstupů) ve výstupy (výrobky a služby). 

Přeměna vstupů ve výstupy probíhá jako výrobní proces a ten je složen z mnoha 

procesů. Ty lze rozdělit dle účasti práce na výrobní procesy: 

1) Pracovní – s přímou účastí pracovníka. Pracovník působí na materiál pomocí strojů a 

nářadí. Pracovní proces se člení: 

a) Ruční – pouze ruční práce 

b) Strojně ruční – podíl ruční práce a práce na stroji 

c) Strojní – použití strojů 

2) Automatické – bez přímé účasti člověka 

3) Přírodní – vznikají na základě fyzikálních, biologických či chemických přeměn 

2.2 VÝROBNÍ FAKTORY 

K uskutečnění výroby podle národohospodářské teorie je třeba spojení tří výrobních 

faktorů. Tyto faktory jsou půda, práce a kapitál. Z toho půda a práce jsou výrobními faktory 

původními, zatímco kapitál (fyzický nikoli peněžní) je odvozeným výrobním faktorem. 

Pro tuto práci je vhodnější použít členění výrobních faktorů z pohledu podnikové 

ekonomiky a to je členění, které popsal Wöhe [3]: 

 dispozitivní práce (podnikové řízení) 

 výkonná práce  

 dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje aj.) 

 materiál (suroviny, pomocné a provozní látky aj.) 

Vstupy Výroba Výstupy 
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PRODUKTIVITA PRÁCE 

Produktivita práce označuje množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za 

jednotku času. Je to znázornění účinnosti či efektivnosti lidské práce, určitého stupně 

realizované schopnosti vyrábět hodnoty. Produktivita se počítá jako poměr mezi objemem 

vyrobené produkce za určitou dobu a na ni vynaložené množstvím práce. Vynaloženou práci 

lze vyjádřit nepřímo dobou jejího trvání, např. počtem směn resp. hodin nebo počtem v dané 

době osob zapojených do výroby k odpovídajícímu objemu produkce. Výpočet produktivity je 

podle vzorce: 

   
 

 
  [4] 

kde  P…produktivita práce 

Q…objem produkce  

t…spotřeba práce (doba vynakládání práce na objem práce Q nebo průměrný 

evidenční stav pracovníků v daném období)  

Zvětšování produktivity práce se projevuje poklesem množství práce potřebné na 

výrobu jednotky produkce nebo nárůstem objemu vyrobené produkce při stejném množství 

vynaložené práce. Růst produktivity práce vede k úspoře vynakládané práce i úspoře 

mzdových nákladů.  

Převrácený ukazatel produktivity práce je pracnost:  

   
 

 
 

 

 
  [5] 

kde p…pracnost, spotřeba práce na jednotku produkce.  

 P…produktivita práce 

 t…spotřeba práce 

 Q…objem produkce 

Z těchto vztahů lze odvodit vztah pro výpočet objem produkce:  

        [5] 

kde Q…objem produkce  

 P…produktivita práce 

 t…spotřeba práce 
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Objem produkce je součin produktivity práce a spotřeby práce. Kde spotřeba práce je 

vždy ohraničena (např. délkou období, počtem zaměstnanců, délkou pracovní doby atd.), 

produktivita práce je omezena mnohem méně. Nárůst produktivity práce zvýší celkový objem 

produkce při stejné spotřebě práce. Pokud objem výroby stagnuje (např. vlivem poptávky), 

zvýšení produktivity práce umožní snížit spotřebu práce a povede k menším nárokům na 

zajištění pracovníků.  

V praxi se nejčastěji používá vztah mezi objemem výroby a vynaloženou živou prací v 

konkrétním daném výrobním procesu. Tento ukazatel je sice nepřesný, ale charakterizuje 

změnu ve spotřebě živé práce vynaložené na výrobu určitého výrobku a bývá nazýván 

ukazatel produktivity živé práce (dále jen produktivita práce).  

Zhmotnělá práce ve výrobních prostředcích sice nevykazuje nějakou svou vlastní 

produktivitu, avšak významným způsobem ovlivňuje produktivitu práce. Živá práce 

(pracovníci) vybavená větším množstvím zejména strojů, zařízením atd., se stává 

produktivnější.  

2.2.1 VÝROBNÍ KAPACITA 

Výrobní kapacita je maximální objem produkce, který je podnik schopen vyrobit za 

zvolené období (obvykle je to rok, týden, den, hodina). Období se stanovuje pomocí časových 

fondů doby. 

ČASOVÉ FONDY  

Časové fondy (ČF) výrobního zařízení je plánovaný počet dnů či hodin jeho činnosti za 

rok. Rozlišuje se kalendářní, nominální a využitelný ČF.  Časový fond pracovníka je nutno 

odlišovat od časového fondu výrobního zařízení. Rozdíly viz obr. 2.3 a 2.4. 

 

Obr. 2.3 Časové fondy výrobních zařízení [1] 

Tk - Kalendářní časový fond  
 (Tk =365 dní * 24 h) 

Nominální časový fond 
Tn =( Tk -nepracovní dny)*počet směn*délka 

směny 

Nepracovní dny 
(soboty, neděle, svátky) 

 

Tp 
Využitelný časový fond 

Plánované 
ztráty 
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Obr. 2.4 Časové fondy pracovníka [1] 

Kalendářní časový fond Tk – je počet dní v roce Tk=365 (přestupný rok 366). 

Vyjádřený v hodinách:   

                                              [1] 

Kalendářní časový fond se používá pro výpočet výrobní kapacity v nepřetržitých 

výrobních procesech. 

Nominální časový fond Tn je kalendářní čas bez nepracovních dnů (soboty, neděle, 

svátky, celozávodní dovolená).  

                          [1] 

Kde:   PS…počet směn za 1 den 

  Tk…kalendářní časový fond [dny] 

  ND…nepracovní dny [dny] 

  Tsm…délka pracovní směny [h] 

Pro výpočet hodin je nutno znát délku směny a počet směn ve dni. 

Výpočet pro výrobní zařízení: 

                           [1] 

Výpočet pro pracovníka: 

                        [1] 

  Kde: Tnz…nominální časový fond zařízení [h] 

   Tnp…nominální časový fond pracovníka [h] 

   Tk…kalendářní časový fond [dny] 

   ND…nepracovní dny [dny] 

Tk - Kalendářní časový fond  

 (Tk =365 dní * 24 h) 

Nominální časový fond 

Tn =(Tk -nepracovní dny)*délka směny 

Nepracovní dny 

(soboty, neděle, svátky) 

 
Tp  

Využitelný časový fond 

Plánované 

prostoje 
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   PS…počet směn za 1 den 

   Tsm…délka pracovní směny [h] 

Využitelný (efektivní) časový fond Tp získáme odečtením plánovaných ztrát 

z nominálního časového fondu: 

                [1] 

Kde: Tn…nominální časový fond [h] 

Tprost…délka plánovaných ztrát [h] 

VÝPOČET VÝROBNÍ KAPACITY 

Pro výpočet výrobní kapacity se používají tři základní vzorce: 

a) Výrobní kapacita v naturálních jednotkách pro výrobní jednotky vyrábějící jeden 

druh výrobku: 

          [1] 

Kde:   Qp…výrobní kapacita v naturálních jednotkách 

  Tp…využitelný časový fond [h] 

Pn…výkon v naturálních jednotkách za 1 h 

b) Pomocí kapacitní normy pracnosti pro např. strojírenskou výrobu. Kapacitní norma 

se počítá dle vzorce: 

    
 

     
     [1] 

Kde:   tk…kapacitní norma pracnosti [h] 

t…norma pracnosti [h] 

  k1…koeficient plnění norem 

k2…koeficient progrese (růst produktivity práce) 

Výrobní kapacitu lze vypočítat dle vzorce: 

    
  

  
 [1] 

Kde:   Qp…výrobní kapacita 

  Tp…využitelný časový fond [h] 

tk…kapacitní norma [h] 
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c) Výrobní kapacita výrobních ploch 

    
 

 
 

  

  
 [1] 

Kde:   Qp…výrobní kapacita výrobní plochy 

M…celková výrobní plocha [m
2
] 

  m…kapacitní norma plochy na výrobu 1 výrobku [m
2
] 

dv…normovaná průběžná doba výroby 1 výrobku [h] 

Tp…využitelný časový fond [h] 

Takto vypočítaná kapacita je stanovena jako maximálně možný objem produkce, 

který je dosažitelný výrobní jednotkou za dané období. Skutečný objem bude vždy nižší 

popř. stejný z důvodů ztrát, ztrát ve výrobě. Poměr mezi skutečným objemem výroby a 

výrobní kapacitou se nazývá využití výrobní kapacity a počítá se dle vzorce: 

    
  

  
 [1] 

Kde:   kc…koeficient výrobní kapacity 

Qs…skutečný objem výroby 

Qp…výrobní kapacita 

Pro správný výpočet výrobních kapacit ve výrobním podniku (výpočet dle typu b – 

pomocí kapacitní normy pracnosti) je velmi důležité mít správně stanoveny normy pracnosti. 

2.3 NÁKLADY PODNIKU 

Kalkulace nákladů je sama o sobě velmi rozsáhlé téma a pro tuto práci nám pro 

pochopení problematiky dostačuje pochopení základní rozdělení výrobních nákladů a tím jsou 

náklady fixní a variabilní.[6] 

Variabilní náklady jsou závislé na objemu výroby. Ty se mohou s výrobou měnit buď 

proporcionálně (mění se stejně rychle jako objem výroby), nebo nad či podproporcionálně 

(progresivně nebo degresivně). Do variabilních nákladů patří jednicové náklady a část 

režijních nákladů. Obvyklý vztah mezi náklady a objemem výroby je proporcionální. 

Fixní náklady jsou na výrobě nezávislé a s objemem výroby se nemění. Jsou spojeny se 

zabezpečením chodu podniku jako celku. 
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2.4 EFEKTIVNOST 

V ekonomice pojem ekonomická efektivnost znamená využití zdrojů k maximalizaci 

produkce zboží a služeb. Podnik je efektivnější než jiný podnik, pokud je schopen produkovat 

více zboží nebo služeb při využití stejných zdrojů.[7]  

Vilfredo Pareto maximálně efektivní stav popisuje takto: 

 stav, ve kterém pokud chceme nějakou produkci zlepšit, musíme jinou zhoršit, neboli 

někomu se nemůže dařit lépe, aniž by se jinému dařilo hůře. [8] 

Paretovu definici nejlépe vystihuje graf hranice produkčních možností (viz graf 2.5), 

kde jsou vyznačeny možné stavy: 

 body 2 a 3 ležící na hraniční křivce představují efektivní poměry mezi produkcí A a B 

 bod 1 znamená stav nevyužití všech možných zdrojů označovaný jako neefektivní 

produkce  

 bod 4 ležící za hraniční křivkou znamenající neuskutečnitelnou, nereálnou produkci. 

 

Graf 2.5. Hranice produkčních možností (vlastní zpracování dle [7]) 

 

Neboli pokud poměr objemu produkce A a B odpovídá bodu 2 (Graf 2.5) a následně je 

třeba navýšit objemu produkce A dvojnásobně, tak díky alokovaným zdrojům pro produkci A, 

nebudeme schopni naplnit původní objem produkce B a produkce B se sníží na hodnotu 
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odpovídající bodu 3. V případě, že nastane odchylka od standardního stavu např. neplněním 

norem při výrobě, podnik přestane plnit požadovaný objem produkce A + B a klesne využití 

produkčních možností. To je na grafu znázorněno bodem 1.    

V případě ekonomické efektivity Arthur Sullivan přidává další dvě definice[7]:  

 další zvýšení produkce není možné bez navýšení zdrojů 

 produkce probíhá za nejmenší možné náklady 

Paul Hayne popisuje ekonomickou efektivnost jako vztah mezi dosaženým cílem a 

použitými prostředky. Když je situace neefektivní, znamená to, že kýžených výsledků lze 

dosáhnout s méně prostředky, nebo že použité prostředky mohou produkovat více žádoucích 

cílů. "Méně" a "více" v této souvislosti popisují menší a větší hodnoty. Proto se ekonomická 

efektivnost neměří vztahem mezi fyzickým množstvím cílů a použitých prostředků, ale 

vztahem mezi hodnotou dosažených a hodnotou použitých prostředků.[9] 

Oproti tomu považuje označení jako "technická efektivnost" za nesmyslnou. Z čistě 

technického hlediska je totiž každý proces dokonale efektivní. Poměr mezi fyzickým 

výstupem (cílem) a fyzickým vstupem (prostředky) se vždy rovná jedné z důvodu základního 

zákonu termodynamiky o zachování energie. Pokud označíme jeden stroj za efektivnější než 

jiný jen na základě toho, že daný stroj vyprodukuje více zboží na jednotku energie vstupu, tak 

je to pouze porovnání užitečně odvedené práce neboli účinnost stroje samotného. 

Pro spočítání ekonomické efektivnosti, při které se hodnotí hodnoty vstupů a výstupů 

jakéhokoliv procesu nebo podniku, musí se nejprve stanovit způsob ohodnocení těchto vstupů 

a výstupů. Většinou to bude vztah mezi finanční hodnotou výstupu a vstupu. Jak příklad lze 

uvést ekonomickou efektivitu pozemku. O pozemku lze tvrdit, že je používán s maximální 

ekonomickou efektivností, pokud je pronajatý tomu, kdo je ochoten (což znamená schopen) 

zaplatit nejvyšší částku za pronájem pozemku pro realizaci svého záměru. Důkazem 

efektivního využití vstupu (v tomto případě pozemku) je, že nikdo jiný není ochoten zaplatit 

za pronájem pozemku více s cílem změnit jeho využití. 

2.4.1 TECHNICKÁ EFEKTIVNOST 

Jak bylo uvedeno výše, technická efektivnost počítána na základě poměru vstupní a 

výstupní energie a ta díky zákonu termodynamiky musí být rovna 1. Z toho důvodu se 

používá namísto technické efektivnosti, efektivita, neboli účinnost stroje či procesu. Počítá se 

poměrem mezi vstupní energií a vykonanou prací. 
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Příkladem je způsob vytápění rodinného domu. První způsob pomocí plynového kotle a 

druhý způsob pomocí kotle na tuhá paliva. Technicky účinnost (výhřevnost paliva) je u 

plynového kotle kolem 94% naproti u kotle na tuhá paliva se pohybuje kolem 80%. Z toho 

plyne, že kotel na plyn je technicky účinnější-efektivnější, ale neznamená to, že je i 

ekonomicky efektivní. V případě výpočtu ekonomické efektivnosti je nutno zahrnout do 

výpočtu i cenu paliva, náklady na uskladnění a dopravu, technické zabezpečení provozu atd. 

2.4.2 MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI 

Ukazatel ekonomická efektivnost podniku je vyjadřuje schopnost podniku zhodnotit 

vložené zdroje. Synek uvádí pro výpočet ekonomické efektivnosti podniku vzorec: 

                      
               

              
  [10] 

Oproti tomu Král pro výpočet efektivnosti podniku používá vztah: 

                      
    

               
  [6] 

A ten dále rozkládá na další poměrové ukazatele: 

 
    

               
 

    

      
 
      

      
 
               

      
   [6] 

Synek k těmto základním poměrovým ukazatelům přidává ukazatele nákladovosti a 

hospodárnosti. 

Pokud se dosadí do vzorce pro měřítko efektivnosti výnosy a náklady získáme ukazatel 

nákladovosti: 

                       
       

      
  [10] 

Hospodárnost se obvykle vztahuje k výrobně technickému zařízení a její definice je 

totožná jako ekonomická efektivita, tzn. maximální výstup za použití minimálních vstupů. 

Hospodárnost vyjadřuje konkrétní účinnost-efektivnost vynaložených prostředků použitých 

k získanému množství zboží či služeb. Synek pro ukazatel hospodárnosti uvádí vztah: 

              
                

                 
   [10] 

Při praktickém výpočtu je základní podmínkou ohodnotit vstupy i výstupy. Za výstupy 

dosazujeme hodnoty všeho zboží či služeb vyrobené za sledované období, výnosy. Za vstupy 

hodnoty výrobních faktorů spotřebovaných na výrobu daného výstupu, náklady. 
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Pro měření efektivnosti výroby výrobního podniku jsou důležité ukazatele spojené 

přímo výrobou v tzv. úzkém pojetí. Těmi ukazateli jsou výše uvedené poměrové ukazatele 

nákladovosti a hospodárnosti a dále pak analýza bodu zvratu a OEE (celková efektivnost 

zařízení). 

Celková efektivnost zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness) je hodnota, 

která v procentech udává efektivnost využívání strojního zařízení za období jeho plánovaného 

chodu. [11] 

Tento ukazatel se vypočítá dle vzorce (grafické znázornění viz Obr. 2.6): 

                                  

Kde dostupnost je část OEE představující provozní dostupnost zařízení 

za období plánovaného provozu ( Tp viz kapitola 2.2.1) 

            
             

              
 

Výkon je část OEE představující poměr výkonnosti (rychlosti) zařízení oproti 

plánovanému výkonu (rychlosti) 

       
                    

             
 

Kvalita je část OEE představující poměr dobrých výrobků oproti všem 

vyrobeným výrobkům.  
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Obr. 2.6: Výpočet OEE a vliv ztrát na celkovou efektivitu zařízení (Vlastní zpracování dle [12]) 

2.4.3 BOD ZVRATU 

Bod zvratu Král definuje takto:  

Bod zvratu je bod, v němž výnosy z prodeje výkonů uhradí celkové fixní i 

variabilní náklady spojené s výrobou a prodejem těchto výkonů a podnik realizuje 

nulový zisk. [6] 

Bod zvratu lze spočítat dle vzorce: 

      
  

    
   [6] 

  Kde  Qmin…objem prodeje při dosažení bodu zvratu [množství] 

   FN…úhrnná výše fixních nákladů [Kč] 

   C…jednotková cena [Kč] 

   VN…variabilní náklad na jednotku množství [Kč] 

Grafické znázornění bodu zvratu je v grafu 2.7. 
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Graf 2.7 Bod zvratu (Vlastní zpracování dle [6]) 

 

Efektivnost podniku závisí na mnoha faktorech. Jedním z těchto faktorů a zároveň 

nejdůležitější úkol podniku je generovat zisk a to v maximální možné míře. Z výše uvedených 

metod měření efektivnosti podniku je nejvhodnější pro výrobní podnik použít způsob výpočtu 

od Bohumila Krále, zejména poměrový ukazatel zisk/výnosy (viz kap. 2.4.2).  
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3 POSOUZENÍ VLIVU VYUŽITÍ VÝROBNÍCH KAPACIT NA EFEKTIVNOST PODNIKU 

3.1 NÁKLADY VÝROBY 

Náklady jsou důležitým ukazatelem činnosti podniku. Úkolem managementu je výši 

nákladu udržovat v požadované výši. Pro úspěšné řízení nákladů je nutno si tyto náklady 

třídit. Ve vztahu k výrobě se náklady třídí druhově, účelově, podle místa vzniku.[1] 

Pro řešení vlivu využití výrobních kapacit na efektivnost podniku je důležité rozdělení 

nákladů na variabilní a fixní (viz kap. 2.3). 

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění s objemem výroby. Ty se buď mění 

proporcionálně s objemem výroby nebo rychleji či pomaleji s objemem výroby. Vztah 

nákladů k objemu výroby se vyjadřuje nákladovou funkcí. Základní tvar pro lineární 

variabilní náklady je: 

             [1] 

  Kde CN…celkové náklady [Kč] 

   FN…fixní náklady [Kč] 

   VN…variabilní náklady na jednotku objemu produkce [Kč] 

   Qs…objem produkce [jednotky objemu produkce] 

Náklady na jednotku produkce získáme ze vztahu: 

     
  

  
 

        

  
 

  

  
    

  Kde  Njp…náklady na výrobní jednotku [Kč] 

CN…celkové náklady [Kč] 

   FN…fixní náklady [Kč] 

   VN…variabilní náklady na jednotku objemu produkce [Kč] 

   Qs…objem produkce [jednotky objemu produkce] 

Tento vztah je znázorněn v grafu 3.1. 
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Graf 3.1: Závislost výše nákladů na objemu produkce (vlastní zpracování dle [1]) 

 

Z grafu 3.1 je tedy zřejmý pokles nákladů na výrobu jedné jednotky produkce 

s rostoucím objemem výroby.  

Pro posouzení efektivnosti podniku je avšak důležitým údajem zisk. Zisk při daném 

objemu výroby se vypočítá dle vztahu: 

                     

  Kde Z…zisk [Kč] 

   T…tržby [Kč] 

   CN…celkové náklady [Kč] 

   FN…fixní náklady [Kč] 

   VN…variabilní náklady na jednotku produkce [Kč] 

   Qs…skutečný objem produkce [v jednotkách objemu produkce] 

Popřípadě zisk na jednotku produkce: 
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  Kde  Zjp…zisk na jednotku produkce 

   Z…zisk z produkce [Kč] 

   T…tržby [Kč] 

   CN…celkové náklady [Kč] 

   FN…fixní náklady [Kč] 

   VN…variabilní náklady na jednotku objemu produkce [Kč] 

   Qs…skutečný objem produkce [v jednotkách objemu produkce] 

 

Tyto vztahy jsou znázorněny v grafu 3.2. 

 

Graf 3.2: Závislost výše nákladů a zisku na objemu produkce 

(vlastní zpracování dle [1]) 

3.2 VYUŽITÍ VÝROBNÍCH KAPACIT 

Výpočet celkových nákladů a zisku pomocí koeficientu využití výrobních kapacit (kap. 

2.2.4) je dle vzorců: 
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  Kde: CN…celkové náklady [Kč] 

 T…tržby [Kč] 

   FN…fixní náklady [Kč] 

   VN…variabilní náklady na jednotku objemu produkce [Kč] 

 Qs…skutečný objem výroby [v jednotkách objemu produkce] 

   kc…koeficient výrobní kapacity  

 Qp…výrobní kapacita [v jednotkách objemu produkce] 

 Z…zisk [Kč] 

    

Tyto vztahy jsou znázorněny v grafu 3.3. 

 

 

Graf 3.3: Závislost výše nákladů a zisku na využití kapacit 

(vlastní zpracování dle [1]) 
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Z uvedených vztahů a grafů je vidět jasná závislost nákladů a tím spojeného zisku na 

využití výrobních kapacit. 

 

Vliv využití výrobních kapacit na efektivnost podniku je možno ukázat na následujících 

příkladech (vlastní zdroj). 

Příklad 1: Existuje podnik X, který vyrábí řemenice pro automobilový průmysl. Tyto 

řemenice se vyrábějí v jednom výrobním stupni obrobení na CNC obráběcím stroji. Výrobní 

stupeň se skládá z 1 operace, která je prováděna na jednom pracovišti-CNC obráběcí stroj. 

Pracoviště pracuje ve 3 směném provozu s časovým fondem 240 dnů. Operace má normu 

pracnosti t=0,1h s koeficientem plnění norem k1=0,95. Roční fixní náklady na výrobní stupeň 

činí FN=4 320 000 Kč/rok a variabilní náklady na jednu řemenici činí VN=90 Kč. Prodejní 

cena řemenice C=320 Kč. Požadovaný objem produkce je Qs=30 000 ks. Výrobní stupeň je 

použitý pouze pro výrobu této řemenice.  

Výpočet časového fondu zařízení: 

                             

Výpočet kapacitní normy pracnosti: 

   
 

  
 

   

    
         

Výrobní roční kapacita zařízení činí: 

   
  

  
 

    

     
          

Vzhledem k tomu, že zařízení je používáno pouze na výrobu řemenic, jsou fixní 

náklady na 1 kus: 

    
  

  
 

         

      
        

Celkové náklady na 1 výrobek: 

                             

Výpočet bodu zvratu: 
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Výpočet zisku: 

                                                

                                       

Výpočet využití kapacity: 

    
  

  
 

      

      
          

V případě, že s odběratelem bude uzavřena nová smlouva na dodání 50 000 ks řemenic 

za stejnou cenu zvýší se vytížení kapacit: 

   
  

  
 

      

      
          

Bod zvratu zůstává stejný, ale zisk z výroby se změní: 

                                                   

Variabilní náklady na jeden výrobek činí: 

    
  

  
 

         

      
          

Náklady na jeden výrobek činí: 

                                 

Z tohoto příkladu plyne jednoznačná závislost využití výrobních kapacit na náklady 

výroby a tím i na zisk podniku, neboli při nárůstu využití výrobních kapacit z 58% na 97% se 

náklady na jeden kus výrobku se snížili z 234 Kč na 176,40 Kč a zisk z výroby se zvýšil 

z 2,6M Kč na 7,2 M Kč. S vyšším využitím výrobní kapacity fixní náklady na jednotku 

výroby klesají a naopak zisk se zvyšuje. 

 

V případě nemožnosti navýšení dodávek, je nutno využít kapacitu rozšířením portfolia 

výrobků. Tím však vzniká ztráta způsobená odstávkou stroje po dobu přestavování. 
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Příklad 2: Máme podnik X, který zahájil výrobu druhého typu řemenice pro 

automobilový průmysl. Oba typy řemenice se vyrábějí v jednom výrobním stupni obrobením 

na CNC obráběcím stroji. Výrobní stupeň se skládá z 1 operace, která jsou prováděny na 

jednom pracovišti a to CNC obráběcí stroj s koeficientem plnění norem k1=0,95. Pracoviště 

pracuje ve 3 směném provozu s časovým fondem 240 dnů. Doba přestavení stroje ts=2h 

s náklady 2200 Kč. Náklady skladování je 2Kč za den a kus. Řemenice A má normu pracnosti 

tA=0,1h, řemenice B má tB=0,12h. Fixní náklady na výrobní stupeň FN=4 320 000 Kč/rok, 

variabilní náklady na jednu řemenici činí VNA=90 Kč a VNB=100 Kč. Prodejní ceny řemenic 

jsou CA=280 Kč a CB=300 Kč. Požadovaný objem produkce je QsA=30 000 ks a QsB=10 000 

ks. 

Prověření kapacitních možnosti zařízení: 

Výpočet časového fondu zařízení: 

                             

Výpočet kapacitní normy pracnosti: 

    
 

  
 

   

    
         

 

    
 

  
 

    

    
         

Výpočet optimální výrobní dávky. K tomuto výpočtu je nutno vypočítat náklady na 

přípravu a zakončení dávky. Ty jsou stanoveny dle vnitropodnikového předpisu na 

částku 4 400 Kč. 

      
      

  
  

             

   
       

      
      

  
  

             

   
       

Výpočet potřebné časové kapacity se započtením času přestavění strojů: 
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Celková potřebná kapacita stroje: 

                              

 

Využití kapacit: 

   
  

  
 

     

    
          

Výpočet zisku: 

                         

                                                       

 

Zařazením druhého výrobku do výrobního programu bylo dosaženo zvýšení využití 

kapacit z 58% na 86% zvýšení zisku z výroby z 2,6M Kč na 3,4M Kč. Tím se opět potvrdil 

vliv využití výrobní kapacity na zisk podniku. S čím větším využitím výrobní kapacity fixní 

náklady na jeden výrobek klesají, a zisk se zvětšuje.  

 

Zisk je jeden z klíčových faktorů v ukazateli efektivnosti podniku a je nutno tento zisk 

maximalizovat. Vzhledem k tomu, že dnešní trh neumožňuje zvyšování zisku pomocí 

zvyšování konečné ceny za výrobek, je jedinou cestou snižování nákladů na výrobu těchto 

výrobků. V případě výrobních podniků se svou vlastní výrobní kapacitou je nutno tyto 

kapacity využít v co nejvyšší míře a dosáhnout tak snížení podílu fixních nákladů na jednotku 

produkce na minimum.  
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4 NAVRŽENÍ ZPŮSOBU HODNOCENÍ VYUŽITÍ VÝROBNÍCH KAPACIT 

V předchozí kapitole bylo uvedeno, že využití výrobních kapacit ovlivňuje zisk podniku 

a tím i jeho efektivnost. Identifikovat využitou kapacitu, neboli uskutečněnou produkci 

v praxi, je velmi jednoduché. Jde vlastně o výčet zhotovených výrobků a k nim např. 

odpovídající normy pracnosti. Na základě tohoto lze vypočítat nevyužitou kapacitu, neboli 

ztráty, a odečetem využité kapacity od kapacity celkové. Tento údaj nevyužité kapacity sám o 

sobě neumožňuje identifikovat příčiny tohoto nevyužití. Ne vždy se totiž na ztrátách podílí 

pouze jedna příčina, ale obvykle je to kombinace několika příčin. Pro zvýšení využití kapacit 

a tedy i efektivnosti je nutné tyto příčiny ztrát identifikovat a odstraňovat. Ztráty ve výrobě 

nelze odstranit úplně, ale většinu je možné ztráty významně omezit. Záleží pak na tom, jak se 

odpovědným pracovníkům, kterými jsou manažeři výroby spolu s pracovníky na výrobních 

linkách, podaří snížit jejich výskyt a velikost. 

Ztráty ve výrobě lze rozčlenit na čtyři základní oblasti: 

 Plánované ztráty-obsažené v časovém fondu, údržba, úklid, zkoušky atd. 

 Operační ztráty-nastavování a přestavení strojů, nedostatek materiálu a lidí, výpadky 

strojů 

 Ztráty výkonu-chybné nastavení strojů, úmyslný zásah do průběhu (zpomalení, 

selhání) 

 Ztráty způsobené nekvalitou výroby-nepřesnost výroby, vady materiálu 

 

Pro to, aby bylo možné optimalizovat výrobu z pohledu lepšího využití kapacity 

zařízení, je třeba najít příčinu ztrát ve výrobě. Jedním z vhodných ukazatelů využití zařízení je 

ukazatel celkové efektivnosti zařízení OEE (Overall equipment effectiveness), (viz kapitola 

2.4.2). 

Pro výpočet tohoto ukazatele a jeho složek (dostupnost, výkon a kvalita) je nutno tyto 

ukazatele jednotlivě měřit a identifikovat. Pro hodnocení a optimalizaci výrobních procesů je 

nutno znát hodnotu OEE a jeho složek co nejpřesněji. Přesnost výpočtu OEE závisí na 

správné metodice výpočtu a přesnosti získaných údajů.  

Jednoznačný výpočet je část složka OEE kvalita. Zde se porovná počet shodně 

vyrobeného množství výrobků vůči počtu všech vyrobených. 



25 

 

Další dva ukazatelé, dostupnost a výkon, se mohou navzájem prolínat a může docházet 

k chybám při shromažďování dat. Proto je nutno specifikovat která ztráta patří do dané 

kategorie.  

Plánovaná doba provozu zařízení je tzv. využitelný časový fond zařízení (viz kap. 

2.2.1). Ukazatel dostupnost zařízení pro výrobu je dána podílem skutečné doby, kdy je 

zařízení k dispozici a mohlo by vyrábět (tzv. UpTime) a plánované doby provozu. Pro tento 

ukazatel jsou běžně uvažovány ztráty, které trvají řádově minuty a déle, a významně ovlivňují 

dostupnost zařízení pro výrobu. Takové ztráty jsou způsobeny změnou výroby, přestávkou, 

čištěním, preventivní údržbou, opravou zařízení, školením, rozjezdem a dojezdem zařízení, 

nedostatkem materiálu, výpadkem energií apod. Tyto ztráty jsou někdy chybně zařazovány do 

doby, na niž není plánována výroba. Tím se ale zkracuje plánovaná doba provozu a zvyšuje se 

hodnota koeficientu OEE dostupnost, který potom neodpovídá skutečnosti. 

Ztráty výkonu jsou různá zdržení, která způsobují zmenšení výkonnosti zařízení. 

Výrobní zařízení je dostupné pro výrobu a má vyrábět, ale z nějakého důvodu se to neděje, 

nebo výroba probíhá pomaleji, než bylo plánováno. To se projeví ve vyrobení menšího počtu 

kusů výrobků, než by bylo za danou dobu teoreticky možné. Ztráty výkonu jsou krátké časové 

úseky v řádech sekund až minut, vyskytují se opakovaně a celková ztráta výkonu tvoří desítky 

minut. V součtu má velký dopad na efektivnost zařízení. Obvykle, díky právě krátkým 

časovým úsekům, tyto ztráty výkonu nejsou zaznamenávány. Pro správný celkový výpočet 

ztrát výkonu je nutné správně stanovit teoretický počet kusů (teoretickou kapacitu), které lze 

na zařízení za danou dobu vyrobit. 

Pro odstranění těchto ztrát je nutno tyto ztráty nejdříve identifikovat. Pro správnou 

identifikaci ztrát je nutno vytvořit třídník ztrát. Např. pro strojírenskou výrobu na obráběcích 

strojích, navrhuji následující roztřídění: 

Třída A – Plánované ztráty  

  Kód  A1: plánovaná údržba 

   A2: úklid 

   A3: technologické zkoušky 

Třída B – Operační ztráty  

Kód B1: přestavení stroje 

  B2: porucha stroje 

  B3: materiál (materiál není dispozici, čekání na materiál) 

  B4: nástroj (nástroj není k dispozici, čekání na nástroj) 
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  B5: přípravek (přípravek není k dispozici, čekání na přípravek) 

  B6: pracovník (absence pracovníka na pracovišti) 

Třída C – Ztráty výkonu 

  Kód C2: jiný stroj (použit alternativní výrobní postup) 

C3: jiný materiál (použit materiál jiného rozměru) 

 C4: jiný nástroj (použit jiný nástroj, než je předepsán v technologickém 

postupu)  

Třída D – Ztráty nekvalitou  

Jako základní označení této ztráty je D: neshodný výrobek. Další 

jednotlivé kódy vad pro ztráty nekvalitou mohou být zvoleny např. dle 

typu, příčiny vad atd.  

Třídy A a D je snadné sledovat ručním zaznamenáváním, např. na výkazu směny či do 

tabulky pomocí programu Microsoft Excel.  

U třídy B a C je toto sledování obtížnější. Obvykle jde o různé kombinace krátkých 

ztrát výkonu v nepravidelných intervalech, popřípadě se projevují prodloužením výrobního 

cyklu stroje. Obvykle jsou tyto ztráty ovlivněné přímo operátorem daného stroje. Pokud tyto 

operační ztráty a ztráty výkonu jsou zaznamenávány ručně, je tato činnost časově náročná a 

zdržuje od jejich hlavních pracovních úkolů, a je sama o sobě zdrojem ztrát a snížení 

efektivity výroby. Navíc operátoři také často nezaznamenají všechny ztráty výkonu pro své 

časové vytížení nebo proto, že nechtějí přiznat problémy vzniklé na jejich pracovišti. 

Poctivost a svědomitost operátorů významně ovlivňuje přesnost výpočtu. 

Pokud údaje pro OEE jsou zapisovány ručně za pomocí různých kancelářských 

programů, je nutno počítat s dalšími náklady na úřednický personál, který přepisuje záznamy 

pořízené ve výrobě a připravuje denní, týdenní a měsíční výkazy. Přepis vytváří další místo 

možného vzniku chyb. 

Z výše uvedených důvodů se nabízí jako nejvhodnější automatický způsob 

shromažďování údajů o ztrátách výkonu. Systémů na monitorování výrobních zařízení 

existuje na dnešním trhu nepřeberné množství. Jedním z nich je systém společnosti Seiki 

Systems[13]. 

Tento systém je schopen komunikace se sledovaným zařízením, jako je např. obráběcí 

stroj, v reálném čase a zaznamenává údaje o jeho provoze. Tento systém již počítá sledované 

hodnoty OEE (Obr. 4.1) a je schopen je třídit dle místa vzniku a druhu ztrát. Pomocí tohoto 
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systému lze sledovat všechny změny v chodu zařízení, zaznamenávat všechny události v čase 

a bez zásahu obsluhy zařízení. Následně lze identifikovat příčiny ztráty a získané údaje použít 

jako podklad pro činnosti zaměřené na odstranění těchto ztrát. 

 

 

Obr. 4.1: Výstup ze SW Seiky Systems [13] 

 

Nezbytným krokem při sledování ztrát a následné optimalizaci je přiřazení 

odpovědnosti příslušným oddělením a pracovníkům. Předem je nutno rozlišit, zda vzniklé 

ztráty jsou plánované či neplánované, např. časová norma na přestavení stroje je stanovena na 

60 minut. Toto přestavení je ve skutečnosti provedeno za 90 minut. Za vzniklou operační 

ztrátu kód B1 v délce 30 minut nese odpovědnost výrobní úsek a jeho vedení. Zároveň zde 

vzniká ztráta dostupnosti, kterou je čas přestavení 60 minut. Za tuto ztrátu je odpovědný úsek 

technologie a jeho úkolem je tuto ztrátu snížit na minimální možnou dobu. Celkový příklad 

přiřazení odpovědností je uveden v tabulce 4.2. 
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Ztráty 
Třídy a Kódy 

 
 

Třída A 
Plánované 

ztráty 

Třída B 
Operační ztráty 

 

Třída C 
Ztráty 

výkonu 

Třída D 
Ztráty 

nekvalitou 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 3 4   
ú

se
k 

Technologie     X O     O   O         O  

Plánování             X  X    O       

Nákup           X O       O O   

Údržba X       X     O           

Výroba   X   X     

  

X X X X X 

Personalistika                 O         

X – odpovědnost, O – podílí se na řešení 

Tab. 4.2: Příklad přiřazení odpovědnosti (Zdroj: vlastní) 

 

Pro podporu odpovědnosti za uvedené ztráty je žádoucí využít tyto údaje pro hodnocení 

příslušných úseků do tzv. bonusového schématu na základě celkového OEE daného 

výrobního úseku. Tento bonus může být definován jako pohyblivá část mzdy ve výši 30% 

mzdy pracovníka (dosažená při splnění plánované úrovně OEE), popřípadě jako fixní částka 

vyplácená ke mzdě zaměstnance. 

Pro hodnocení pomocí OEE je nutno stanovit požadované a minimální OEE. Za světově 

uznávanou hranici tzv. „World Class“ je považována hodnota 85% (viz tab. 4.3) [14].  

 

OEE faktor World class OEE 

Dostupnost 90,0% 

Výkon 95,0% 

Kvalita 99,9% 

Celkové OEE 85,0% 

Tab. 4.3: World class OEE [14] 
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Minimální výše OEE se stanoví dle druhu výroby např. na 70% a požadované OEE na 

85%. Pro různé hodnoty výše skutečného OEE je nutno sestavit tabulku koeficientů popřípadě 

výše odměn viz tab. 4.4. 

 

OEE [%] 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

kB 0,25 0,50 0,75 1,00 1,10 1,20 1,30 

BP [Kč] 500 1 000 1 500 2 000 2 300 2 600 2 900 

OEE…celková efektivnost zařízení 

kB…koeficient pro bonusové schéma s pohyblivou částí mzdy 

BP…odměna pro bonusové schéma s fixní odměnou 

Tab. 4.4 Příklad tabulky koeficientů a bonusů k bonusovým schématům 

 

Samotný výpočet bonusu pomocí koeficientu se počítá dle vzorce: 

                

Kde  Bonus…výše bonusu zaměstnance [Kč] 

 Bs…pohyblivá část mzdy [%] 

 kB…koeficient bonusu 

   HM…hrubá mzda pracovníka [Kč] 

 Pro schéma s fixními odměnami: 

          

Kde  Bonus…výše bonusu zaměstnance [Kč] 

 BP…výše odměny [Kč] 

 

Toto bonusové schéma je nutno zapracovat do mzdových podmínek daného podniku 

a pravidelně jej vyhodnocovat. Následně musí management podniku umožnit a podporovat 

kroky vedoucí ke zlepšení sledovaných ukazatelů na všech úrovních podniku. 
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5 ZÁVĚR 

Využití výrobních kapacit je jedna z nutných podmínek pro přežití v současném tržním 

prostředí. Základním předpokladem využití výrobních kapacit je výrobní program s 

výrobkem, který je konkurenceschopný a najde své zákazníky na dnešním trhu. Pro zajištění 

této konkurenceschopnosti je jedním z předpokladů mít zisk. Neboli tržby za výrobek musí 

být vyšší než náklady spjaté s výrobou a provozem podniku. Snižování nákladů samotným 

snížením pracnosti při stejném objemu výroby nevede ke snížení nákladů na výrobek, protože 

do těchto nákladů budeme muset kalkulovat náklady spojené s nevyužitou kapacitou. Jediným 

možným východiskem je plné využití kapacit a to buď nárůstem objemu vlastní výroby, kde 

máme limitu v omezené poptávce trhu, nebo rozšířením sortimentu jak v podobě nového 

výrobku nebo kooperací pro jiné podniky. Opačnou možností je i celkové zrušení výrobních 

kapacit v daném podniku a změnit podniku z výrobně-obchodního na podnik pouze obchodní. 

V obou případech je vzájemná spolupráce podniků klíčovou funkcí, která umožňuje rychlé 

reakce na výkyvy trhu a s tím spojené uspokojení zákazníka, jeho udržení a s tím spojené 

tržby a zisk. 

Cílem této bakalářské práce bylo definování a zhodnocení současných metod měření 

efektivnosti podniku, posouzení vlivu využití výrobních kapacit na efektivnost podniku a 

navržení způsobu hodnocení využití výrobních kapacit. 

V první částí byly nejprve definovány základní pojmy z oblasti podniku, výroby a 

výrobní činnosti. Byly představeny a zhodnoceny současné metody měření efektivnosti 

podniku. Ve druhé části byl posouzen vliv výrobních kapacit na efektivnost podniku, vliv na 

náklady výroby a zisk podniku. Tento vliv byl názorně ukázán na příkladech. V poslední třetí 

části jsem navrhnul systém na hodnocení výrobních kapacit pomocí celkové efektivnosti 

zařízení, definoval třídník ztrát a způsob sběru dat. Dále jsem přiřadil odpovědnost za 

jednotlivé ztráty a byl navržen bonusový systém pro motivaci pracovníků. 
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