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Anotace:  
Produktivita práce je důležitý ukazatel, který vyjadřuje výkonnost 
pracovní síly. Lze ho vyjádřit v několika podobách. 
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Produktivita práce 

Produktivita práce 

 

- vyjadřuje výkonnost práce 

 

Obecně lze produktivitu práce vyjádřit jako poměr mezi 
výstupy a vstupy podniku. 

 

Produktivita práce =  výstupy 

              vstupy 
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Ukazatele produktivity práce 

 

1) HODNOTOVÉ (výsledek je vyjádřen v peněžních jednotkách) 

 

 Produktivita práce = tržby 

                                                 počet pracovníků 

• Vyjadřuje – kolik Kč tržeb připadne na jednoho pracovníka 

 

 Produktivita práce = tržby 

                                                 odpracované hodiny 

• Vyjadřuje – kolik Kč tržeb bylo vyprodukováno za jednu 
odpracovanou hodinu 
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Příklad 

 

Restaurace vyrobila a prodala za měsíc leden 
pokrmy a nápoje v hodnotě 500.000 Kč. 
Zaměstnává 8 pracovníků. Vypočítejte produktivitu 
práce. 
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Řešení 

 

 

Produktivita práce = 500.000  = 62.500 Kč 

        8 

 
Jeden pracovník vytvořil za leden tržby ve výši 62.500 Kč. 



Produktivita práce 

2) NATURÁLNÍ  (výsledek je vyjádřen v naturálních jednotkách) 

 

 

Produktivita práce = množství prodaných výkonů 

   počet pracovníků 

 

 

Příklad 

Podnik vyrábějící nádobí vyprodukoval v měsíci březnu 150.000 
ks nádobí. Zaměstnává 10 pracovníků. Vypočítejte produktivitu 
práce. 



Produktivita práce 

 

Řešení: 

 

Produktivita práce = 150.000  = 15.000 ks 

    10 

 

Jeden pracovník vyrobil v březnu 15.000 ks 
nádobí. 
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3. ČASOVÉ (výsledek je vyjádřen v časových jednotkách) 

 

 

Produktivita práce = čas vynaložený na prodej (výrobu) 

           množství prodaných (vyrobených) výkonů 



Produktivita práce 
 

Příklad 

 

Prodejna knih prodala za týden 100 
knih. Pracovní doba je 40 hodin týdně. 
Vypočítejte produktivitu práce v 
časovém vyjádření. 



Produktivita  práce 

Řešení 

 

 

 

Produktivita práce =       40      = 0,4 hodiny/ 24 minut 

       100 

 

Prodejna prodá jednu knihu za 24 minut. 



Produktivita  práce 

• Otázky k opakování: 

 

• 1. Co je produktivita práce? 

 

• 2. Jaký ukazatel byste zvolili pro výpočet produktivity práce u 
číšníků? 

 

• 3. Jaký ukazatel byste zvolili pro výpočet produktivity práce u 
pokojských? 



Literatura 

 

KOČÍ, J., ŠAMŠOVÁ, L. Základy ekonomiky. PRAHA. FORTUNA, 

2009. ISBN 978-80-7373-059-8. 

 

BUCHTA, M. Nauka o podniku. UNIVERZITA PARDUBICE, 2008. 

ISBN 978-80-7395-107-8. 

 

ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled. PRAHA, CEED, 

2011. ISBN 978-80-87301-01-2. 

 

 


