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Výrobní proces lze členit: 

 

1. Podle stupně mechanizace 

2. Podle počtu vyráběných výrobků jednoho 
druhu 
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Ad 1) podle stupně mechanizace 
 

• - ruční výroba – výroba, kdy práci vykonává člověk 

• - mechanizovaná výroba – práci vykonává stroj řízený 
člověkem 

• - automatizovaná výroba – práci vykonává stroj bez 
zásahu člověka 
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• Ad 2) podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu 

• - kusová výroba – podnik vyrábí jeden či několik málo 
výrobků jednoho druhu 

 

• - sériová výroba – podnik vyrábí větší množství výrobků 
jednoho druhu (vyrábí méně druhů) 

 

• - hromadná výroba – podnik vyrábí velké množství 
výrobků jednoho druhu (vyrábí jeden či několik málo 
druhů výrobků) 
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Výrobní kapacita 

 

- je maximální množství produkce, které 
může podnik vyprodukovat za určité časové 
období (hodinu, týden, měsíc) za 
optimálních podmínek 
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• Výrobní kapacita je závislá na: 

• 1) výkonnosti strojního zařízení 

• 2) počtu zařízení 

• 3) využitelném časovém fondu 
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• Výrobní kapacita =  

počet zařízení x výkonnost zařízení x časový fond stroje 

 

Využití výrobní kapacity = skutečná výrobní kapacita x 100 

            plánovaná výrobní kapacita 

 

Využití vychází v %. 

 
•            
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• Příklad 

 

• Restaurace vlastní 3 kávovary. Výkonnost 
strojů je stanovena normami na 15 šálků 
kávy za hodinu. Stroj pracuje 2160 hodin 
ročně. Kolik šálků kávy by mohla 
restaurace uvařit za rok? 

• Jaké je využití kapacity, jestliže podnik ve 
skutečnosti uvařil 85.500 šálků kávy? 
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• Otázky k opakování: 

 

• 1. Co je kusová výroba a uveď konkrétní příklad? 

• 2. Uveď příklady podniků nebo oborů, kde je 
pouze ruční výroba? 

• 3. Co je výrobní kapacita a k čemu slouží? 
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