
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

VÝROBA A PRODEJ

 



Výroba je základní fází hospodářského procesu - základní proto, že pokud nevyrobíme, nemáme co

rozdělovat, směňovat ani spotřebovávat. Výroba je hodnototvorný proces - při výrobě jsou vytvářeny za

spoluúčasti všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) nové hodnoty = statky a služby,

které mají uspokojit určité konkrétní lidské potřeby. V tržním hospodářství si však musíme uvědomit dvě

základní souvislosti výše vyřčených pouček:

 ne  každé  vyrobené  zboží  musí  nutně  najít  kupce  -  základní  roli  verifikace  (ověření)  účelnosti

vynaložených  výrobních  faktorů  hraje  směna,  trh.  Než  začneme  vyrábět,  musíme  vědět  (nebo

alespoň doufat, že víme), co potřebuje zákazník a kolik je za to schopen a ochoten dát peněz - tady

hraje nezastupitelnou úlohu marketing (viz další kapitola);

 konkrétní  stanovení  ceny  zboží  se  realizuje  až  na  trhu  střetáním  poptávky  a  nabídky  -  tento

mechanismus vede mnoho studentů k mylné představě, že hodnota zboží vzniká až na trhu. Na trhu

se vytváří pouze směnná hodnota = cena zboží. Užitná hodnota, tedy ta hodnota, která má uspokojit

naše potřeby, vzniká v procesu výroby.

Podnikatel vyrábí proto, aby dosáhl zisk.

Proces  přípravy  nového výrobku  nazveme inovací  a  záleží  na  míře  změny nového výrobku  oproti

původnímu výrobku, abychom rozlišili  inovace do několika řádů. Drobná změna např. obalu výrobku

bude  inovací  nejnižšího  řádu  a  změna  zásadní,  kdy  vyvineme  nový  výrobek  na  zcela  odlišných

principech fungování, bude inovace nejvyššího řádu. Inovace se nemusí týkat jen výrobku samotného

ale i technologického postupu jeho výroby (teplárna vyrábí teplo pro domácnosti a lidé se bezprostředně

nezajímají, jestli teplo vzniká hořením uhlí, plynu, či jiným způsobem, a přitom mezi těmito jednotlivými

technologiemi výroby jsou zásadní rozdíly a volba technologie ovlivní i nákladnost konečného výrobku -

tepla).

Plán výroby

Plán výroby formou bilance:

Plán výroby

Potřeba výroby

(plán prodeje)

Výrobní zdroje

(výrobní kapacity firmy a možnost zadávání

spolupráce ostatním firmám)

potřeba výroby = výrobní zdroje



Vybilancovat plán výroby (tedy uvést do rovnováhy potřeby se zdroji)  je velmi obtížné. Už z tohoto

stručného nástinu vidíte,  že v  plánu výroby potřebujeme sladit  velmi  mnoho a často  protichůdných

veličin. Z marketingového plánu můžeme například zjistit potřebu výroby výrobku, který bude mít velké

nároky na kapacity určitého stroje (kapacity, které firma ani nemusí být schopna zajistit) a ostatní stroje

budou naopak nevytížené. Totéž se nám může stát i u různých profesí zaměstnanců - někteří by se

mohli strhnout a pracovat na tři směny a pro některé práce dočasně nebo trvale nemusí být. Stejně tak

můžeme narazit i na ohraničenost našich financí a musíme hledat zdroje cizího financování.

Členění výroby

a) podle stupně mechanizace:

  ruční výroba - práci vykonává člověk,

 mechanizovaná výroba - práci vykonává stroj, který řídí člověk,

 automatizovaná výroba  - práci vykonává stroj bez zásahu lidské ruky;

 

b) 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  (případně  v  několika  typových

obměnách).Typická pro spotřební průmysl.

Průběh výroby

Stupně rozpracovanosti výroby:

 materiál - zásoby pro výrobu (sklad zásobování), 

 nedokončená výroba - materiál je vydaný do výroby, kde začne být zpracovávaný. Postupně

se nachází v různých stupních rozpracovanosti, ovšem ještě ho nemůžeme nazvat polotovarem

ani hotovým výrobkem (nastříhané a rozešité šaty, nakynuté těsto, ...), 



 polotovary - ukončením určitého technologického postupu může vzniknout polotovar - produkt,

který bude ve výrobě dále zpracováván, ovšem za určitých podmínek už může být prodán

jinému zpracovateli (např. odlitek, ...), 

 hotové výrobky  -  výrobek vlastní  produkce určený k prodeji  (hotové šaty,  upečená rohlík,

soustruh, ...). 

Průběh výroby závisí na charakteru vyráběného výrobku a velikosti vyráběné série. 

Obalové hospodářství

Rozlišujeme  obaly  na  jedno  použití  (kartóny,  plechovky  atd.)  ,  v  praxi  se  hodně  používají  i  obaly

kolovací na více použití (palety, kontejnery, láhve apod.) a o tyto obaly se musí firma starat, evidovat je,

skladovat, někdy i opravovat.

Odpadové hospodářství

Málokterá výroba je zcela bezodpadová. Řešení odpadového hospodářství se proto týká většiny firem a

pro  některé  z  nich  (především  tam  kde  se  pracuje  s  toxickými  a  životu  či  životnímu  prostředí

nebezpečnými látkami) může znamenat výrazné zvýšení nákladovosti výroby. 

Jakost výroby

Jakost výrobku je významnou zbraní v konkurenčním boji. Stoprocentní jakost výrobků byla základem

poválečného  „hospodářského  zázraku“  Japonska.  Tento  úspěch  inspiroval  vědce  i  podnikatele  na

celém  světě k intenzívní teoretické i  praktické práci  v oblasti  jakosti  a dnes hovoříme o systémech

totální jakosti (TQM - total quality management) jako o špičkových modelech řízení jakosti ve firmě.

V naší republice se přiklání podniková praxe spíše k systému norem jakosti, tedy dobře hodnotitelných

parametrů výroby a výsledného produktu. Firmy se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, že

splňují  normy ISO řady 9000, které nás přibližují  systému řízení jakosti  v Evropské unii.  Nejnovější

normy mají označení ISO  14000 a zohledňují ekologické vlivy výroby. 



Nevýhodou systému norem je jejich zákonitá snaha usměrnit procesy probíhající ve firmě do přesně

vymezených kolejí,  což ve svém důsledku podporuje strnulost a potlačuje iniciativu, inovace, rychlé

reakce na měnící se podmínky trhu. 

Ve většině našich firem řízení jakosti zachovává svou historicky vyvinutou organizaci, kdy kontrolou je

pověřen specializovaný útvar firmy (nazvaný např. ŘKJ - řízení a kontrola jakosti) a jeho lidé - kontroloři

-  kontrolují  na jednotlivých  dílnách vyrobené produkty  a  dávají  souhlas,  jestli  takový  výrobek svou

kvalitou odpovídá předepsaným státním a podnikovým normám, či je uznán jako zmetek a vyřazen. Za

zmetek dělník  nedostane mzdu a znehodnocený materiál  mu může být firmou předepsán částečně

nebo zcela k úhradě.

Prodej

Prodej (někdy se setkáte i s pojmem odbyt) budeme chápat jako součást marketingu. Následují 

jednotlivé činnosti při prodeji:

 skladování hotových výrobků a jejich evidence ve sklad u prodeje,  

 plánování prodeje,  

 personální zabezpečení prodeje,  

 jednání s odběrateli,

 uzavírání kupních smluv,

 vyřizování reklamací,

 expedice a fakturace,

 evidence a hodnocení prodeje,

 obchodně technické služby.

Skladování výrobků

Hotové výrobky se skladují ve skladu prodeje. Zde se také kompletují (pozor, to neznamená montují! 

Kompletací rozumíme např. to, že k mikrovlnné troubě přibalíme speciální nádoby a vyndavací rošt), 



označují (adjustace) a balí (boty do krabic, kartónky čokolády na paletu, rádio do polystyrénového 

výlisku a do potištěného kartónu, stroj do dřevěné bedny atd.). Množství hotových výrobků na skladě 

prodeje musí být optimální - ani moc velké ani malé. Platí zde tytéž zásady jako ve skladu zásobování.

Evidence ve skladu prodeje

  příjem z výroby na sklad provádíme na příjemce - většinou ve formě odváděcího výkazu,

 stav zásob evidujeme na  skladních kartách výrobků,

 výdej ze skladu provádíme  výdejkou - většinou ve formě expedičního příkazu.

U uvedených dokladů platí přiměřeně zásady, které jsme si uváděli u dokladů ve skladě zásobování.

Plán prodeje

Základem  plánování  jsou  marketingové  plány  každého  výrobku.  V  nich  si  ujasníme,  co  potřebuje

zákazník, jak tento požadavek naplníme, stav a vývoj konkurence na daném trhu, sladíme všechny

prvky marketingového mixu. Pak nastává etapa realizace, kdy výsledky jednotlivých marketingových

plánů shrneme a vytvoříme roční plán prodeje. V plánu prodeje vyjádříme v naturálních a v peněžních

jednotkách  plánované objemy prodeje  všech  výrobků  (=  potřeby)  a  porovnáme je  s  našimi  zdroji.

Nejjednodušší forma plánu je bilance:

Plán prodeje

Potřeby prodeje

(co bychom prodali)

Zdroje prodeje

(co vyrobíme, co nakoupíme hotové)

Potřeby prodeje =  zdroje prodeje

 Vlastní investiční  výstavba je však často časově náročná, proto je relativně jednodušší a rychlejší

řešení výrobní kooperace (zadáme část výroby smluvně jiné firmě - subdodavateli), nebo akvizice

(koupíme již existující firmu s odpovídajícím strojním vybavením). Akvizice jsou v hospodářské praxi

velmi častým jevem.

http://ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/572vydejka.htm
http://ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/571skladni_karta.htm
http://ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/570prijemka.htm
http://ceed.cz/podnik_ekonomika/zasobovani_logistika/553zasady_racionalniho_zasobovani.htm


Personální zajištění prodeje

Firma může zajišťovat prodej

1. zásilkovou službou - nedochází k osobnímu styku se zákazníkem,

2. vyškoleným prodejním personálem firmy:

 obchodní cestující - zaměstnanec firmy, který nabízí zboží firmám, obchodním organizacím atd.

 prodavači v maloobchodě - zaměstnanci školení na prodej konečnému zákazníkovi;

 merchandiser - zaměstnanec firmy, který má na starosti maloobchody popř. velkoobchody v určité

lokalitě  a  zajišťuje  zde  dobré  vystavení  zboží  své  firmy  (spacemanagement  ),  informovanost

obchodníků o novinkách, reklamní akce, prezentace, propagační materiály. Prodej zboží je pro něj

pouze doplňkovou náplní práce. Je to především marketingový pracovník

 key account -  zaměstnanec firmy, který má na starost pouze nejdůležitější  zákazníky, největší

odběratele, klíčové odběratele. Takoví zaměstnanci jsou typičtí především u velkých firem z oblasti

spotřebních trhů a na starost mívají především obchodní řetězce;

3. smluvními partnery - fyzické osoby s vlastním živnostenským oprávněním, které nejsou zaměstnanci

firmy, zboží prodávají na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy a z prodaného množství

dostávají provizi. Říká se jim obchodní zástupci nebo také dealeři.

Jednání s odběrateli

Jednání s odběrateli se uskutečňuje různými formami: 

  individuální jednání - obchodní schůzka se stávajícími nebo novými partnery, 

  veletrhy,  výstavy  -  umožňují  na  jednom  místě  uskutečnit  mnoho  jednání  s  mnoha  partnery,

stávajícími i novými. Slouží zároveň k získání přehledu o daném trhu atd. 

  burzy - jsou specifickou formou, která slouží k uzavírání obchodů  s určitým zbožím - burza cenných

papírů  (Praha,  Budapešť,  New York,  Tokio,  atd.),  burza plodinová (Brno,  Londýn atd.),  burza s

drahými kovy (Londýn) a další. Pojem burzy máte vysvětlen v kapitole o kapitálovém trhu. Nepleťte

si pojem burzy s „burzami = tržišti“- pojem burza má v ekonomii specifický význam, 



  dražby (aukce) - jsou specifickou formou uzavření obchodu, kdy o výsledné ceně se rozhoduje teprve

v průběhu dražby tzv. licitací. Dražba probíhá v zásadě dvěma metodami - vzestupnou licitací (tzv.

americká metoda) nebo sestupnou licitací (tzv. holandská metoda).   

Obchodně technické služby

K úspěšnému prodeji neoddělitelně patří řada služeb, které zákazník od firmy očekává a které ovlivňují

jeho  spokojenost  (nebo  nespokojenost)  s  výrobkem.  Zařadíme  sem  např.  poradenství,  katalogy,

zaškolování, zapojení a instalace, doprava zboží k zákazníkovi, poprodejní záruční a pozáruční servis,

zajišťování náhradních dílů, reklamace, atd. Tyto specifické činnosti mají charakter služeb a neposkytují

je sami obchodní zástupci (prodejci), ale specializovaný útvar firmy, většinou nazývaný OTS - obchodně

technické  služby.  Pracovníci  tohoto  útvaru  mají  speciální  školení  k  poskytování  uvedených  služeb

(servisní technici, poradci, reklamační oddělení atd.).


