
Rozdělení variant 

 

  učo jméno varianta 

1. 7879 Látalová, Simona A 

2. 7880 Mališová, Libuše B 

3. 7931 Matěj, Filip A 

4. 7882 Najvárek, Filip B 

5. 8211 Novák, Tomáš A 

6. 7886 Orálková, Alena B 

7. 7889 Povýšilová, Šárka A 

8. 7685 Prášil, Adam B 

9. 7805 

Stejskalová, 

Štěpánka 
A 

10. 7937 Zaoral, Filip B 
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XMVYR 

Varianta A 

Seznam tematických okruhů příkladů: 

1. Produktivita výroby,  

2. Průběžná doby výroby komponent,  

3. Výrobní náklady a kalkulace výrobních nákladů,  

4. Plánování výrobních kapacit,  

5. Optimální výrobní dávka 

 

 

1. Produktivita výroby 

Za jednu směnu bylo vyrobeno 200 ks výrobků. Výrobu zajistil jeden dělník, čas práce během 

směny 8 hod. Pro výrobu 200 kusů výrobků byl použít jeden stroj, čas práce 7 hod. Bylo 

použito 120 m materiálu. Normativ parciální produktivity práce je 25 ks/prac.hod. Normativ 

parciální produktivity materiálu 2 ks/m mat. Normativ parciální produktivity stroje 27 

ks/stroj.hod. Mzda dělníkovi činí 150Kč/hod. Náklady na 1 hodinu práce stroje činí 100 

Kč/hod. Cena materiálu je 80 Kč/m. Cena jednoho kusu výrobku je stanovena na 75 Kč/ks. 

Najit:  

1) Stávající parciální produktivitu jednotlivých zdrojů,  

2) Index produktivity jednotlivých zdrojů, uveďte doporučení  

3) Totální produktivitu 

 

2. Průběžná doby výroby komponent 

Čas jednotkový první operaci je tA1=2min/ks 

Čas jednotkový druhé operaci tA2=3min/ks 

Čas jednotkový třetí operaci tA3=1min/ks 

Dávka dopravní dd=5ks 

Dávka výrobní dv=3dd 

Čas manipulace tm=10min 

Čas přípravy tB=10min, příprava pracoviště, tB=tB1=tB2=tB3 

Najit: 

1) Průběžnou dobu dávky součásti při souběžném způsobu průběhu dávky 

součásti 

2) Nakreslete průběh dávky výrobou 



 

3. Výrobní náklady a kalkulace výrobních nákladů 

Podnik má možnost vybrat 1 z 2 výrobních ploch. V současné době podnik pronajímá výrobní 

halu v blízkosti svých odběratelů. Výše nájmu je 1 800 000 Kč za rok. Na okraji města je další 

výrobní plocha k pronájmu. Výše nájmu je 1 100 000 Kč za rok. Celkové variabilní náklady by 

stouply o 60 Kč/ks.  

Najit: 

1) Při jakém výrobním programu/poptávce je pro podnik výhodné změnit umístění 

vlastní výroby? 

2) Odpověď graficky znázorněte 

 

4. Plánování výrobních kapacit 

Počet dní 21. Počet hodin ve směně 8,5. Koeficient směnnosti 2. počet vzájemně zaměnitelných 

pracovišť 1. % nevyhnutelných časových ztrát=3%. Pracnost výrobku 0,25 hod/ks. Požadovaný 

objem výroby 2000ks.  

Najit: 

1) Časový efektivní fond Fef, 

2)  stávající kapacitu,  

3) počet strojů, které je třeba koupit nebo prodat pro optimální vytížení kapacit. 

4) Uveďte vlastní doporučení pro optimální vytížení kapacit při plnění výrobního úkolu 

 

 

5. Optimální výrobní dávka 

V tabulce je představen plán dodání výrobku zákazníkovi na měsíc. Vedení podniku musí rozhodnout o velikosti 

výrobní dávky. Výrobky se odvážejí ze závodu postupně v průběhu jednotlivých týdnů. Náklady na seřizování 

stroje činí 187,5Kč. Náklady na skladování činí 5 Kč za týden za jednotku 

Poptávka v týdnech: 

Týden 1 2 3 4 

Poptávka 50 85 90 75 

 

Najdete: 

1) optimální velikost výrobní dávky dle Harrisova-Wilsonova vzorce 

2) vypočítejte celkové náklady po jednotlivých týdnech a celkově za měsíc. 

 

 



 

Varianta B 

Seznam tematických okruhů příkladů: 

1. Produktivita výrobních vstupů,  

2. Průběžná doby výroby komponent,  

3. Výrobní náklady a kalkulace výrobních nákladů,  

4. Plánování výrobních kapacit,  

5. Norma spotřeby materiálu 

 

 

1. Produktivita výrobních vstupů 

Za jednu směnu bylo vyrobeno 300 ks výrobků. Výrobu zajistil jeden dělník, čas práce během 

směny 8 hod. Pro výrobu 300 kusů výrobků byl použít jeden stroj, čas práce 7,5 hod. Bylo 

použito 200 m materiálu. Normativ parciální produktivity práce je 35 ks/prac.hod. Normativ 

parciální produktivity materiálu 2 ks/m mat. Normativ parciální produktivity stroje 40 

ks/stroj.hod. Mzda dělníkovi činí 180Kč/hod. Náklady na 1 hodinu práce stroje činí 120 

Kč/hod. Cena materiálu je 90 Kč/m. Cena jednoho kusu výrobku je stanovena na 75 Kč/ks. 

Najit:  

1) Stávající parciální produktivitu jednotlivých zdrojů,  

2) Index produktivity jednotlivých zdrojů, uveďte doporučení  

3) Totální produktivitu 

 

2. Průběžná doby výroby komponent 

Čas jednotkový první operaci je tA1=4min/ks  
Čas jednotkový druhé operaci tA2=3min/ks  
Čas jednotkový třetí operaci tA3=2min/ks  
Dávka dopravní dd=3ks  
Dávka výrobní dv=3dd  
Čas manipulace tm=8min  
Čas přípravy tB=10min, příprava pracoviště, tB=tB1=tB2=tB3  
Najit:  

1)         Průběžnou dobu dávky součásti při souběžném způsobu průběhu dávky součásti  

2)         Nakreslete průběh dávky výrobou  
 



 
 

3. Výrobní náklady a kalkulace výrobních nákladů 

Podnik vyrábí tři produkty, X, Y, Z. V následující tabulce jsou uvedené údaje za rok 2016. Fixní náklady 

jsou společné pro celý podnik a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií produktů je nominální a 

založeno na poměru objemu prodeje příslušné kategorií produktů.  

Fixní náklady jsou společné pro celý podnik a jejich rozdělení se odvíjí od počtu vyrobených kusů. Pří 

vypuštění jednoho druhu výrobků fixní náklady zůstávají neměnné. 

  cena za kus 
Objem 
prodeje, ks 

Variabilní 
náklady za 
kus 

Fixní 
náklady 

Zisk před 
zdaněním 

X 3500 2000 2000 2461538 538 462 

Y 6000 3000 3900 3692308 2 607 692 

Z 2000 1500 1000 1846154 -346 154 

celkem 
XYZ     17200000 8000000 2 800 000 

 

Určete: 

Je vhodné vypustit ztrátový produkt z výrobního programu?  

 

4. Plánování výrobních kapacit 

Počet dní 20. Počet hodin ve směně 8. Koeficient směnnosti 1. počet vzájemně zaměnitelných 

pracovišť 2. % nevyhnutelných časových ztrát=6%. Pracnost výrobku 0,5 hod/ks. Požadovaný 

objem výroby 1000ks.  

Najit: 

5) Časový efektivní fond Fef, 

6)  stávající kapacitu,  

7) počet strojů, které je třeba koupit nebo prodat pro optimální vytížení kapacit. 

8) Uveďte vlastní doporučení pro optimální vytížení kapacit při plnění výrobního úkolu 

 

 

 

 

 

 



 

5. Norma spotřeby materiálu 

Vypočítejte normy spotřeby materiálu pro jednotlivé komponenty pomocí metody součinitele 

využití 

Číslo komponenty Čistá hmotnost 

komponenty 

Hmotnost odpadu Norma spotřeby 

materiálu 

A 6,5 1,5 8 

B 7 
  

C 7,5 
  

D 8,5 
  

E 9,5 
  

F 11 
  

G 11,5 
  

 

 

 

 


