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ABSTRAKT 
 

 

TOMKOVÁ Nikola : Spätná logistika [Komplexná odborná práca].  

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice,  

Študijný odbor: 3760 6  prevádzka a ekonomika dopravy.  

Konzultant: Ing. Mária Weiszerová. Košice, 2015.  

 

 

Spätná logistika je v súčasnosti stále viac sa rozširujúcim odvetvím. Náš svet je ohrozený 

preplnením odpadov. Preto som sa rozhodla riešiť problémy ako zaobchádzať s odpadmi a 

ako im predchádzať. Na riešení týchto problémov som pracovala metodicky, postupne krok za 

krokom som sa snažila vyriešiť jednotlivé spätné toky. Výsledkom môjho snaženia je 

ekologické zhodnotenie odpadov a navrhovanie nových možností predchádzaniu odpadov. 

 

 

Kľúčové slová. 

Logistika. Spätná logistika/Reverzná logistika. Logistický reťazec. Spätné toky. Odpad.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

TOMKOVÁ Nikola : Reverse logistics [Comprehensive professional work]. 

Secondary School of  Transport, Hlavná 113, Košice   

Operation and Economics of Transport.  

Consultant: Ing. Maria Weiszerová. Košice, 2015.  

 

 

Reverse logistics is even more extending sector then before. Our world is in danger because 

of overflow of waste. That is why I decided to solve problems with manipulating with waste. I 

am alsosolving problems with its production. I worked methodically, step by step, trying to 

resolve each and every backflow. Result of my efforts is ecological measure of waste and 

designing new options of preventing waste. 
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Logistic. Reverse logistics. Logistical chain. Return flows. Waste.  
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ÚVOD 
 

 Odborná práca, ktorá je zameraná na spätnú logistiku vyjadruje stav poznania a praxe 

v danej oblasti. So spätnou logistikou  sa stretávame pri každodennej činnosti, takže tato téma 

je veľmi aktuálna, pretože so spätnou logistikou úzko súvisí aj ochrana životného prostredia 

ktorá je absolútne nevyhnutná. 

Cieľom mojej komplexnej odbornej práce bolo spracovať tému spätnej logistiky po 

teoretickej stránke a porovnať ju s praktickou aplikáciou v praxi. Spätná,  niektorí autori 

uvádzajú reverzná logistika v súčasnosti čím ďalej, tým viac nadobúda význam v ochrane 

životného prostredia.  Medzi najčastejší problém dnešnej doby môžeme zaradiť znečisťovanie 

životného prostredia a hlavne veľkú produkciu odpadu. S veľkým nárastom výroby a spotreby 

okrem vyčerpávania prírodných zdrojov narastá aj produkcia biologicky nerozložiteľných 

odpadov. Preto medzi dôležité úlohy dnešnej spoločnosti patrí znižovanie odpadu a to aj 

vďaka vratným obalom, separácií, triedeniu odpadu. Mnohí z nás, či už občania, alebo aj 

firmy prichádzajú na to, že v záujme zachovania prírody je vhodný čas na začatie ochrany 

životného prostredia.  

Používanie vratných obalov a separovanie odpadu je iba prvým krokom, až potom 

nastávajú tie náročnejšie činnosti ako je uskladnenie odpadu, jeho spracovanie, zneškodnenie, 

ale aj prípadná recyklácia odpadu.. 

 

Teoretická časť tejto práce je  teda vymedzením základných pojmov v uvedenej 

oblasti. Ďalej v teoretickej časti je opísaná a vysvetlená spätná logistika a jej členenie na 

vratnú logistiku, recyklačnú logistiku a odpadovú logistiku. Ďalej sme sa zamerali na 

fungovanie spätnej logistiky, vzťahu spätnej logistiky a ekológie  a obalov v spätnej logistike 

(kapitola 3).V praktickej časti (kapitola 4) sme sa venovali firme DHL, jej zameraniu 

a konkrétnej preprave pre automobilový priemysel. Snažili sme sa  poukázať na konkrétne 

využitie vratných odpadov. Uviedli  sme aj konkrétne príklady na spätnú logistiku vo firme 

DHL,  ktorá uskutočňuje prepravu pre automobilku PSA Peugeot Citroën.  Zamerali sme sa 

na túto firmu, pretože automobilový priemysel produkuje veľké množstvo odpadu. A v 

záujme celej spoločnosti je našim cieľom znížiť enormné množstvo odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1   Základné pojmy 
 

Logistika – je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaberá: 

  koordináciou, 

 zosúladením,  

 prepojením, 

 optimalizáciou 

toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov, služieb, ako aj toku informácií a toku 

financií na uspokojenie zákazníka pri optimálnom vynaložení prostriedkov. 

 

Logistika sa zaoberá plánovaním, usmerňovaním, realizáciou tokov materiálov a informácií 

tak, aby správny výrobok bol: 

 v správnom požadovanom množstve, 

 v správnej uznávanej kvalite, 

 v správnom čase, 

 na správnom mieste, 

 so správnymi minimálnymi nákladmi, 

 u správneho zákazníka, 

+ ekologicky. 

 

 

Logistické toky  

 

Materiálový tok -  premiestňovanie surovín, polotovarov atď. od dodávateľov na spracovanie 

v rámci podniku a premiestňovanie hotových výrobkov z miesta výroby až k spotrebiteľovi. 

 

Informačný tok -  zabezpečuje správy/informácie a dokumentáciu vo vzťahu k materiálovému 

toku. 

 

Finančný tok – predstavuje tok peňažných prostriedkov (hotovostných alebo 

bezhotovostných) na realizované výkony. 

 

 

Logistický reťazec- Je množina prvkov usporiadaná tak, aby vytvárala tok materiálu 

informácií a financií pre dosiahnutie požadovaného cieľa.  

Pri tvorbe logistických reťazcov odpovedáme na tieto otázky – 

ČO ? KOĽKO ? AKO ? ČÍM ? KDE ? KEDY ? má byť prepravované, manipulované,  

uskladňované. 

 

                                                                                           Veľkoobchod 

 

Dodávateľ          Výrobca           Logistické centrum     Maloobchod   

        

Obr.1 - Základný logistický reťazec 

 

Zákazník 
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Aktívne prvky logistiky- úlohou aktívnych prvkov v logistických systémoch je realizovať 

logistické funkcie, uskutočňovať netechnologické operácie s pasívnymi prvkami – napr. 

balenie, tvorbu a rozoberanie manipulačných a prepravných jednotiek, nakládku, prekládku, 

prepravu, vykládku, uskladňovanie, vyskladňovanie, rozdeľovanie, kompletizáciu, kontrolu, 

sledovanie, identifikáciu, ale aj zber, spracovanie, prenos a archivovanie informácií. 

 

 

Pasívne logistické prvky- pasívnymi logistickými prvkami sú manipulovateľné, 

prepravované alebo skladovateľné kusy, jednotky alebo zásielky, s ktorými sa vykonávajú 

operácie na prekonávanie priestoru a času. Tieto operácie majú netechnologický charakter, 

nemení sa nimi množstvo ani podstata (fyzikálne, chemické a iné vlastnosti) surovín, 

materiálov, dielcov či výrobkov. 

 

 

Obal – je obalový prostriedok alebo súbor prostriedkov, zabezpečuje ochranu výrobku pred 

poškodením a umožňuje jeho obeh. 

Obaly rozdeľujeme do troch skupín: 

 spotrebiteľské obaly, 

 manipulačné obaly,  

 prepravné obaly. 

 

 

Doprava – cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá spočíva v priestorovom premiestňovaní a čase 

(zmena miesta) osôb, zvierat, vecí, tovaru a informácií pomocou dopravných prostriedkov, 

dopravných zariadení, dopravných ciest, pohonných hmôt/látok, energií, pomocných síl 

a informačno-komunikačných technológií. 

 

Zložky dopravy určujú druhy dopravy. 

Patria sem:  

 Dopravné prostriedky (autá, vlaky, lode, lietadlá), 

 Dopravné cesty (cesty, železnice...), 

 Dopravné uzly (letisko, železničné stanice...). 

 

 

Preprava- je výsledný efekt dopravy, teda činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje 

premiestňovanie osôb, zvierat a vecí dopravným prostriedkom alebo dopravným zariadením. 

 

Dopravca- fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dopravu  pre vlastnú alebo 

cudziu potrebu, prevádzkuje dopravné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom alebo ich má 

v prenájme.  

 

Prepravca-  fyzická alebo právnická osoba ktorá využíva služby dopravcu ako zákazník. 

V osobnej doprave –cestujúci, v nákladnej doprave – odosielateľ alebo prijímateľ. 

 

Zasielateľstvo – je druh podnikateľskej činnosti, ktorou sa obstaráva preprava vecí, prípadne 

ďalšie služby súvisiace s prepravou (nakládka, prekládka, vykládka...) pod vlastným menom 

a na cudzí účet. 
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2   Rozdelenie logistiky 

 

Logistiku môžeme deliť z rôznych hľadísk: 

A) podľa sféry pôsobenia na: 

- makrologistika (dopravná logistika, informačná logistika, skladová logistika, spätná 

logistika), 

- mikrologistika (zaoberá sa logistickým systémov vnútri určitej organizácie,  

pr. v závode, prevádzke), 

- metalogistika: (logistický podnik). 

 

B) podľa hlavných činností môže byť logistika: 

- zásobovacia – riadenie optimálneho stavu zásob, 

-  výrobná – dopravné, manipulačné, skladovacie a výrobne činnosti vo výrobnom 

procese, riadenie výroby, 

- distribučná – proces premeny výrobku na tovar a určenie miesta a času tejto premeny, 

- dopravná  - návrh a voľba optimálnych dopravných prostriedkov, 

- manipulačná – manipulačné procesy vrátane použitia prostriedkov mechanizácie 

a automatizácie, 

- obalová (balenia) -  voľba funkcie, typu, veľkosti, konštrukcie materiálu obalu, 

- skladová – návrh a riešenie všetkých činností súvisiacich so skladovaním, 

- informačná – spôsob a rozsah prenosu dát, informačné technológie, riadenie 

informačného systému firmy a procesov, 

- dispozičná – plánovanie a voľba optimálnych dopravných ciest, uzatváranie zmlúv, 

- spätná alebo reverzná – odstránenie a prípadná likvidácia odpadového materiálu 

vznikajúceho v procese výroby (recyklácia obalov a pod.).   

 

C) podľa hospodársko-organizačného miesta uplatnenia môže byť logistika: 

- výrobná (priemyselná alebo podniková), 

- obchodná, 

- dopravná, 

- vojenská. 

 

D) podľa vzťahu k odpadom môže byť logistika: 

- zelená – environmentálna stránka problematiky vzniku odpadov. 

- spätná – recyklácia odpadov. 

 

E) podľa vzťahu k prepravovanému tovaru môže byť logistika: 

- fyzická, 

- informačná alebo elektronická. 

 

F) podľa základnej definície logistiky (3 toky logistiky) môže byť logistika: 

- finančná, 

- informačná, 

- materiálových tokov. 

 

G) podľa riešenia krízových a mimoriadnych situácií môže byť logistika: 

- preventívna, 

- špecifická – krízová. 
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H) podľa druhu dopravy môže byť logistika: 

- modálna – železničná, cestná, letecká, námorná, vodná, 

- multimodálna – kontajnerová. 

 

I) podľa oblastí môže byť logistika: 

- mestská, 

- prímestská, 

- regionálna. 

 

J) podľa druhu prepravovaného subjektu môže byť: 

- logistika osôb, 

- nákladná logistika. 

 

 

3   Spätná logistika 

 

Pojem spätná logistika je synonymom pojmu reverzná logistika (ang. Backwar logistics), 

môžeme ňou nazvať spätný fyzický pohyb v spätne orientovaných distribučných zmluvných 

tokoch, ktoré zabezpečujú logistiky: 

 návratná logistika, 

 odpadová logistika, 

 spätná logistika, 

 recyklačná logistika. 

Všetky uvedené pojmy sú správne, lebo označujú špecifické logistické podsystémy, ktoré sú 

zvyčajne súčasťou určitého integrovaného logistického systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 - Členenie spätnej logistiky 

 

Spätná logistika 

Návratná logistika Odpadová logistika Recyklačná logistika 

-odpady 

z priemyslu 

-odpady zo živnosti 

-domový odpad 

-odpad z rôznych 

typov produkcie 

-reklamácia 

chybného tovaru 

-vrátenie 

nevratných obalov 

-vrátenie tovaru 

z rôznych dôvodov 

-materiál, 

polotovary, chybný 

tovar... 

-nenávratné obaly 

-nespotrebovaný 

výrobný materiál 

-recyklovateľný 

odpad 
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V súčasnosti existujú dva pohľady na spätnú logistiku, ktoré sa líšia predmetom záujmu 

spätnej logistiky: 

a) americké poňatie spätnej logistiky – predmetom záujmu je vrátený tovar (reklamácie, 

nepredané zásoby...), z tohto pohľadu sa spätná logistika zaoberá reklamáciami, 

s nepotrebným a nadbytočným tovarom, 

b) európske poňatie spätnej logistiky – predmetom záujmu je možnosť recyklácie 

komunálneho a priemyselného odpadu v súvislosti so vzrastajúcimi ekologickými 

požiadavkami, ktoré sú vyvolané najmä tlakom ekologických skupín a legislatívou. 

 

 

Spätná logistika je tok použitých výrobkov, obalov a iných materiálov, ktoré 

vychádzajú od spotrebiteľa. Ide predovšetkým o toky už spotrebovaných výrobkov, čiže 

odpadu, o prázdne obaly, ale aj o reklamovaný tovar.  

Hlavnou náplňou reverznej logistiky (resp. spätnej logistiky) je zber, triedenie, 

demontáž a spracovanie použitých výrobkov, súčiastok, vedľajších produktov, nadbytočných 

zásob a obalového materiálu, kde hlavným cieľom je zaistiť ich nové využitie alebo 

materiálové zhodnotenie spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a ekonomicky 

zaujímavý. 

Význam spätnej logistiky sa líši podľa odvetvia. Všeobecne povedané, v odvetviach s 

vysokou hodnotou tovaru alebo s vysokým podielom vrátených výrobkov hrá spätná logistika 

dôležitú úlohu. Podniky v týchto odvetviach vyvíjajú úsilie na zlepšenie procesu spätných 

materiálových tokov. 

 Ako príklad odvetvia s významnou úlohou reverzne logistiky možno uviesť trh s 

náhradnými dielmi pre automobilový priemysel.  
V oblasti maloobchodu vrátia zákazníci približne 6 % výrobkov. Zásielkové obchody 

predávajúce tovar prostredníctvom katalógov čelia omnoho vyššiemu percentu vrátených 

výrobkov, a to až o 25 %. Tieto podniky sa musia zaujímať o zlepšenie procesu spätných 

tokov, aby minimalizovali množstvo vrátených výrobkov a náklady s tým spojené. 

 

Kľúčové logistické činnosti sú nenahraditeľné pre realizáciu hladkého toku produktov 

z miesta vzniku do miesta ich spotreby. Tieto aktivity môžeme považovať za súčasti 

logistického procesu. Patria sem: 

 zákaznícky servis, 

 plánovanie dopytu, 

 riešenie stavu zásob, 

 logistická komunikácia, 

  manipulácia s materiálom, 

 vybavovanie objednávok, 

 podpora servisu a náhradných dielov, 

 stanovenie miesta výroby a skladovanie, 

 nákup, 

 manipulácia s vráteným tovarom, 

 spätná logistika, 

 doprava a preprava, 

 balenie, skladovanie. 
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Jedna z hlavných činností logistiky je práve aj spätná logistika, ktorá má za funkciu 

odstránenie a  likvidáciu odpadového materiálu, ktorá vzniká v procese výroby, distribúcie 

tovaru a pri balení tovaru. Väčšinou sa jedná o také činnosti ako je zabezpečenie dočasného 

uskladnenia týchto materiálov, ich následný odvoz na miesto likvidácie, spracovania, 

opätovného použitia alebo recyklácie. 

Všeobecný záujem o oblasť recyklácie a opätovného použitia materiálov v súčasnom období 

veľmi rastie, a tak je k tejto problematike venovaná značná pozornosť. Najmä to platí pre 

Európu, kde vzhľadom na obmedzený počet skládok existujú pomerne veľmi prísne 

obmedzenia, čo sa týka odstraňovania obalového materiálu a zastaraných výrobkov. 

 

Ďalšia logistická činnosť, ktorá úzko súvisí so spätnou logistikou je manipulácia s vráteným 

tovarom. K vráteniu tovarov dochádza z rôznych dôvodov: problém so správnym fungovaním 

tovaru alebo  zákazník jednoducho zmení svoj názor na kúpu tovaru. Vrátenie tovaru je 

zložitým procesom, pretože sa väčšinou jedná o manipuláciu s malým množstvom tovaru v 

smere späť od zákazníka, zatiaľ čo  podniky sú zvyknuté manipulovať s veľkým množstvom 

výrobkov v smere ku zákazníkovi. Mnoho logistických systémov má problém tento typ 

pohybu zvládnuť, náklady sú naviac relatívne veľmi vysoké. Náklady na presun produktu 

späť určitým logistickým reťazcom, t.j. od spotrebiteľa k výrobcovi, môžu dosahovať výšku 

aj deväť násobku nákladov rovnakého produktu od výrobcu smerom k zákazníkovi. Jedná sa 

preto o významnú oblasť nákladov a služieb a ako takej sa dostáva stále viac pozornosti. 

Hlavným cieľom spätnej logistiky je získať čo najväčšiu hodnotu z prvkov, ktoré tvoria 

spätné toky, pričom je dôležité aj vedieť, ako s nimi zaobchádzať.  

 

Existuje veľa možností, ako zaobchádzať s vráteným tovarom. Skutočná realizovateľnosť je 

však obmedzená vlastným charakterom výrobku (konštrukcia, stupeň poškodenia)                  

a samozrejme ekonomickými kritériami – či existuje pre novozískané materiály, diely, celé 

výrobky dopyt na trhu. Pokiaľ to tak nie je, musia byť výrobky uložené na skládku, alebo byť  

spálené. 

 

 Vyzbieraný tovar možno rozdeliť do kategórií podľa spôsobu spracovania a to: 

 Direct rescue – priame použitie bez predchádzajúcich opráv (stačí len vyčistenie, 

prebalenie). 

 Oprava – pokazené výrobky sú opravené do funkčného stavu. 

 Recyklácia – výrobok alebo jeho časť je rozobraná na svoje základné materiály, 

ktoré sú po spracovaní znova použité. Látky, ktoré by inak skončili ako odpad, sú 

použité ako surovina. 

 Prepracovanie – vyžaduje značné množstvo práce. Výrobok je rozobratý na 

súčiastky, ktoré sú skontrolované, pričom poškodené a opotrebované  sú nahradené 

novými. 

 Upgrade – podobne ako oprava, len s tým rozdielom, že je tu potrebné vynaložiť 

viac práce a výsledný výrobok má vyššiu kvalitu i hodnotu. 

 Kanibalizácia – jedna alebo viacero častí výrobku je použitých na opravu                

iného výrobku. 
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Obr. 3 – Zhodnotenie odpadov  (Zdroj: www.e-filip.ks) 

 

 

3.1.1   Vratná logistika  

 

Vratná logistika – hlavnou zložkou tejto logistiky je vrátenie návratných obalov priamo 

(výrobná firma vráti obaly dodávateľovi napr. prepravné sudy, bedne, palety) alebo vrátenie 

obalov prostredníctvom obchodu výrobcovi (napr. fľaše od piva). 

K návratnej logistike zaraďujeme taktiež reklamácie chybného tovaru a vrátenie tovaru 

z iných rôznych príčin. 

 

Výhody vrátenia obalov – úspora nových obalov, znovu použitie použitých obalov, materiálna 

a energetická úspora pri výrobe obalov, ochrana životného prostredia. 

 

Problematika obalov. Zvlášť u drahých elektronických výrobkov. Pôvodné obaly sa spravidla 

nedajú už použiť, preto sa používajú náhradné obaly (znovu použiteľnosť obalov). 

 

S nepotrebným obalom sa nakladá takto : 

spätné využitie obalu vo výrobe – vrátené fľaše 

recyklácia – papier, vytvorenie smetných košov 

sekundárne využitie obalu – energetické využitie, sklenené fľaše – skleník   

likvidácia obalu – v spaľovni, skládka odpadov 

 

Modely zaoberajúce sa štruktúrou siete pre návratovú logistiku 

Návrat výrobku v rámci jeho opätovného použitia ako napr. distribúcia k iným spotrebiteľom 

na opätovný predaj. Výrobok vráti k výrobcovi z dôvodu jeho prerobenia, inovácie alebo 

zmeny obalu, recyklácie tovaru. 
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Obr.4  – Návrat výrobku pre opätovné využitie (zdroj: http://www.fhi.sk) 

 

 

3.1.2   Recyklačná logistika 

 

Recyklačná logistika – na organizovanie celého procesu recyklácie a likvidácie odpadov má 

vplyv – priestor (kde vzniká odpad), čas (kedy vzniká odpad), druh (aký odpad),  množstvo 

(koľko odpadu). 

Vlastnej recyklácií predchádza separovanie odpadov pomocou kontajnerov. Úlohou logistiky 

je zabezpečiť včasné pristavenie kontajnerov, pravidelný odvoz a zabezpečenie recyklačného 

procesu s následným rozvozom recyklovaných výrobkov zákazníkom. 

 

 

Modely zamerané na zber produktov určených na recykláciu. 

V každej krajine pôsobí väčšina zahraničných výrobcov produkujúcich výrobky, ktoré podľa 

noriem a právnych predpisov EU podliehajú recyklovaniu, štát musí preberať zodpovednosť 

za manipuláciu s týmito produktmi po dovŕšení ich životnosti. 

Modely sú orientované na optimálne rozmiestnenie zberných miest. Ich cieľom je 

zabezpečenie zberu produktov určených na recykláciu od ich posledných užívateľov. 

 

 

 
 

Obr. 5 – Recyklačné miesta (zdroj: http://www.fhi.sk) 

 

http://www.fhi.sk/
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3.1.3   Odpadová logistika 

 

Odpadová logistika - Jej cieľom je znížiť logistické náklady, zlepšiť služby zákazníkom a 

šetriť prírodné zdroje. Pre naskladnenie, zhodnocovanie a recykláciu odpadov boli vydané 

zákony o odpadoch s príslušnými vyhláškami. 

Podľa zákona o odpadoch sa za nakladanie s odpadmi považuje: zber odpadov, ich preprava, 

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, starostlivosť o miesto zneškodňovania. 

                                    

Zber odpadov je teda zhromažďovanie, triedenie, separácia alebo zmiešanie odpadov na účel 

ich prepravy. 

Odpadová logistika sa zaoberá odpadmi z priemyslu, odpadmi zo živnosti, komunálnym 

a dopravným odpadom, odpadmi rôznych typov produkcie. 

 

3.2   Fungovanie spätnej logistiky 

 

Fungovanie spätnej logistiky sa odvíja od komodity (pr. elektrotechnika alebo nápoje). 

Niektoré spoločnosti vidia šetrenie nákladov v spojení reverznej a klasickej logistiky. Toto 

spojenie jednoznačne optimalizuje procesy a znižuje náklady. Spätný tok tovarov spravidla  

zabezpečujú rovnaký pracovníci.  

Spätná logistika maloobchodných reťazcov s elektrotechnikou  má svoje špecifiká. Nespočíva 

len v reklamáciách, ale takisto vo výpredajoch, v sťahovaní starších modelov z  predajní a 

 elektrotechnického odpadu.  

Spätnú logistiku v pivovaroch považujú ako návrat obalov od zákazníkov. Výrobky sú 

dodávané zákazníkom v 85% vo vratných obaloch a náklady na ich prepravu tvoria asi 50% 

z celkových logistických nákladov. 

Zvláštnosti reverznej logistiky: 

- nutnosť odlíšiť druh materiálového toku, 

- proces reklamácie (jednotlivé kusy, čas trvania), 

-  výrobky v toku spätnej logistiky sú horšie sledovateľné, čas doručenia sa horšie 

dodržuje,  

- problémy s identifikáciou tovaru. 

Z reverznou logistikou úzko súvisí aj problematika obalov. Zvlášť u drahých elektronických 

výrobkov. Pôvodné obaly sa spravidla nedajú už použiť, preto sa používajú náhradné obaly 

(znovupoužiteľnosť obalov). 

 

 

3.3   Vzťah spätnej logistiky a ekológie 

 

Spätná logistika sa venuje predovšetkým pohybu tovaru z miesta jeho typickej 

spotreby späť k výrobcovi s cieľom opätovne tento tovar zhodnotiť. 

Zelená logistika študuje a minimalizuje dopady logistiky na životné prostredie, 

napríklad meria vplyv konkrétnych druhov dopravy na životné prostredie, snaží sa znížiť 

energetickú  a materiálovú náročnosť rôznych logistických činností, má väzbu na certifikáciu 

podľa normy ISO 14000. Niektoré aktivity zelenej logistiky patria aj do oblasti spätnej 

logistiky. Napríklad prepracovanie použitého výrobku pre nové využitie je predmetom 

záujmu spätnej aj zelenej logistiky. Existuje ale množstvo činností zelenej logistiky, ktoré sa k 
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reverznej logistike nevzťahujú, ako sú napr. znižovanie spotreby energie, navrhovanie 

jednorazových obalov so zníženou spotrebou materiálu a podobne. 

 

 Väzby medzi logistikou a životným prostredím sú obojstranné: dopravná obsluha 

logistických reťazcov môže vyvolávať problémy životného prostredia, naproti tomu logistika 

môže prispieť k riešeniu mnohých problémov životného prostredia. 

 

Triedenie odpadov je možné realizovať dvojakým spôsobom: 

 selektívnym zberom - odpad sa zbiera do oddelených vhodne označených 

kontajnerov, priestorovo rozmiestnených alebo v zberných miestach, 

 zber sa uskutočňuje do spoločného kontajnera a triedenie sa vykonáva  až vo 

triediarni odpadu. 

 

Okrem odpadov priemyselných a komunálnych je potrebné venovať značnú pozornosť 

nebezpečnému odpadu, ktorý vzniká v priemysle, poľnohospodárstve, zdravotníctve a v 

domácnostiach. 

 

Pri tvorbe systému hospodárenia s odpadom musíme navrhnúť jeho technické, funkčné a 

procesné charakteristiky. V rámci technológie musíme riešiť: 
 miesta zberu odpadu, 
 zvoz odpadu (druh dopravy a dopravných prostriedkov), 
 skladovanie, zušľachťovanie: triedenie, rozoberanie, lisovanie, recyklácia 

(mechanická, chemická, energetická a biologická). 

 

 

REVEZNÁ LOGISTIKA  GREEN LOGISTIC 

   

- Reklamované výrobky 

- Vrátenie  nevhodne 

zakúpených výrobkov 

- Predaj nepredajného 

sezónneho tovaru 

v špecializovaných 

obchodoch 

 

- Recyklácia 

výrobkov, obalov, 

odpadov a ďalších 

statkov 

- Prepracovanie 

- Vrátené obaly 

- Znižovanie materiálovej 

náročnosti obalov 

- Sledovanie znečistenia 

vzduchu a hluku vplyvom 

dopravy 

- Voľby dopravných 

prostriedkov 

   

 

Obr. 6  Vzťah reverznej a zelenej logistiky 

 (Zdroj: ŠKAPALA, R. Reverzní logistika. Brno. 2005, str. 21) 

 

3.4   Obaly v spätnej logistike 

 

Obalový manažment riadi správu obalového hospodárstva a to od nákupu obalov, cez 

triedenie, ekologické vymývanie, likvidáciu, skladovanie, zvoz a spätný rozvoz po evidenciu 

a správu obalových kont. Veľmi záleží na tom, aký obal je na distribúciu jednotlivých 

výrobkov použitý. Pri výbere balenia sa berie do úvahy veľa faktorov, ktoré určia, či sa 

použije obal jednocestný (ktorý je ďalej už len odpadom) alebo obal vratný, ktorý je pri 

patričných podmienkach veľmi hospodárny a lacný aj cez jeho vysoké obstarávacie náklady. 

Podľa toho teda základné rozlíšenie obalov je na obaly nevratné a vratné. 
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Nevratný obal: 

Končí svoju životnosť vo chvíli, keď dôjde k spotrebe výrobku, svoju ďalšiu úlohu v 

logistickom reťazci má už len ako odpad. 

 

Vratný obal: 

Po spotrebe výrobku sa logistickými tokmi dostáva späť k miestu plnenia. 

 

Obaly možno rozlišovať podľa zaradenia do článkov logistického reťazca: 

Spotrebiteľské obaly: 

Slúžia pre konečnú spotrebu konkrétneho výrobku. Spotrebiteľský obal býva väčšinou 

uspôsobený tak, aby maximálne vyhovoval konečnému zákazníkovi. Často musí spĺňať 

vysoké estetické a funkčné požiadavky. Obal slúži aj ako nosič informácií pre spotrebiteľov. 

 

Distribučné obaly: 

Sú obaly určené pre spájanie spotrebiteľských obalov do väčších manipulačných celkov 

(manipulačných jednotiek). Distribučné obaly bývajú väčšinou jednocestné. Najčastejšie 

používaný materiál býva lepenka, fólie. 

 

Prepravné obaly: 

Prepravný obal je obal prispôsobený preprave. Počas prepravy a manipulácie plní obal 

ochrannú funkciu. Prepravný obal chráni svoj obsah pred neočakávanými prírodnými 

vplyvmi. Konštrukcia obalu je pevnejšia a odolnejšia ako u spotrebiteľského, alebo 

distribučného obalu. Prepravné obaly sú najčastejšie tvorené z dreva, kovu, alebo plastu. 

 

3.4.1 Rozdelenie obalov podľa toku 

Interné 

Z pohľadu náročnosti je najjednoduchší tok obalov v rámci podniku. Používa sa 

predovšetkým pre produkty rozpracovanej výroby alebo ako dočasný obal pre hotové 

výrobky. Obaly zaisťuje vždy podnik sám. Zbierajú sa buď nákupom, alebo prenájmom. 

Interné obaly neopúšťajú bránu podniku, systém je ľahko definovateľný. U fyzických 

vlastností obalu sa dbá predovšetkým na to, aby mal požadované mechanické a rozmerové 

vlastnosti. Mali by byť kompatibilné k ostatným častiam manipulačnej jednotky (modularita).  

 
 

                          Obr. 7 -  Znázornenie obehu interných obalov 
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Externé 

Externé dodávateľské obaly slúžia na balenie a ochranu pri preprave materiálu od dodávateľa 

do podniku.  

Tieto obaly plnia funkciu transportných obalov medzi dodávateľom a podnikom ako aj 

zákazníkom. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o tok medzi dvoma subjektmi, mal by vždy byť 

riešený v dodávateľskej zmluve. 

Dôležité je, kto obaly zaobstará, kto povedie správu toku a odsúhlasí obalové kontá. V tomto 

prípade platí, že spravovanie riadi ten, kto obaly zaobstaral. Zostavovateľ vypracúva krízové 

riadenie pri nedostatku, nahrádza poškodené alebo stratené obaly, alebo iniciuje rokovania v 

prípadoch nahradenia poškodených alebo stratených obalov.  

 

 
Obr. 8 Znázornenie obehu externých obalov 

 

 

3.4.2 Vratné obaly 
  

Vratné obaly, teda obaly určené na opakované používanie pri dodávke výrobkov, sú 

neoddeliteľnou súčasťou výroby aj logistiky. Medzi jasné trendy patrí riadenie obalového či 

paletového konta, zabezpečenia sledovateľnosti a eliminácia strát. S tým súvisí zavádzanie 

technológií identifikácie, najmä unikátne označovanie obalov - či už čiarovým kódom či  

pomocou RFID.  

 

 
Obr. 9 Vratne obaly (Zdroj: http://www.svetbaleni.cz/jak-ridit-vratne-obaly/) 

 

Vratnými obalmi sú napríklad : plastové prepravky, palety, paletové kontajnery, kontajnery na 

tekutiny a podobne. 
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V konštrukcii nových obalov sa prejavuje požiadavka trhu o maximálne zložiteľné prevedenie 

obalu tak, aby ušetril čo najviac miesta, ide teda o požiadavku na znižovanie nákladov na 

skladovanie a spätnú prepravu. Stále častejšie vidíme zavádzanie skladacích prepraviek v 

maloobchodnej distribúcii alebo skladacích paletových kontajnerov v automobilovom 

priemysle. 

Mohlo by sa zdať, že na vratných obaloch nie je čo meniť, opak je však pravdou. Za posledné 

roky došlo k rade podstatných zmien. Vratné obaly sú dnes ľahšie a zároveň ponúkajú lepšie 

parametre, najmä vyššiu odolnosť a nosnosť. To je možné vďaka technologickej a 

materiálovej inovácií. 

Plastová paleta pred desiatimi rokmi bola ťažkým monolitom a dnes je to sendvičová 

konštrukcia vyrábaná kombináciou rôznych technológií. Je vo všetkých smeroch lepšia a 

lacnejšia. 

Ekonomika zvyšuje tlak na každý subjekt, a tak sa firmy musia začať pozerať nielen cestou 

vlastných, ale aj spoločných úspor. Existuje obrovský priestor pre zdieľanie a štandardizáciu 

obalov.  

 

Trendom vo vratných obaloch je napr. snaha o to, aby boli : 

 najuniverzálnejšie, 

 najtrvanlivejšie, 

 najekologickejšie, 

 najľahšie a predstavovali tak čo najnižšie logistické náklady. 

 

 

Nakladanie s vratnými obalmi a riadenie ich tokov je jednou zo základných a prirodzených 

činností, ktorými sa zaoberajú aj výrobné spoločnosti. Jednou z nich je aj Coca-Cola, ktorá 

nemalú časť predajov uskutočňuje práve vo vratných sklenených obaloch, preto je pre ňu 

nutné optimálne a efektívne riadenie toku vratných obalov. V súčasnej dobe je už úplná 

väčšina primárnej aj sekundárnej distribúcie zabezpečovaná prostredníctvom zmluvných 

dopravcov. 

Ak je obalov viac, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť už počas plánovania trás. Všetko je 

potom na mieste u zákazníka zaznamenané vodičom v HHT, teda v prenosnom príručnom 

terminály, a zákazníkovi je na mieste vytlačený finálny doklad, ktorý zahŕňa aktuálny počet 

práve vrátených prázdnych obalov.  

 

Pre obaly je stálou výzvou do budúcnosti lepšia a efektívnejšia možnosť ich identifikácie 

(napr. Technológia RFID), avšak pri rozumnej miere investícií a nákladov.  

 

Trendom v oblasti značenia prepraviek a ďalších vratných obalov je značenie RFID etiketami, 

kedy čítanie čipu prebieha bezkontaktne. 

 

 
 

Obr. 9 – RFID etiketa  

(Zdroj: http://www.svetbaleni.cz/jak-ridit-vratne-obaly/) 
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Tieto etikety vďaka tejto novej technológii spĺňajú všetky požiadavky - čitateľnosť, dlhú 

životnosť, odolnosť a hygienickú nezávadnosť.  

Etiketa je zapustená v povrchu výrobku a je aplikovaná počas procesu vstrekovania plastu, čo 

znižuje náklady, tiež šetrí čas a zároveň zaisťuje možnosť použitia v najnáročnejších 

podmienkach - je oteru a oderu vzdorná, tiež odolná voči kyselinám.  

Navyše RFID etikety nachádzajú uplatnenie aj v potravinárstve a farmácii, pretože spĺňajú 

všetky hygienické normy platné v týchto odvetviach. 

 

 

 

3.5   Spätná logistika v podniku 
 

Spätná logistika   je podsystémom v logistickom systéme podniku. V podniku plní činnosti 

spojené s opätovným použitím, likvidáciou nepotrebného alebo nezhodného materiálu, 

odpadov  a obalov.  

 

Oddelenie kvality kontroluje a uvoľňuje vrátený materiál v osobitných režimoch. Skladovanie 

musí brať do úvahy správnu dobu použitia vráteného materiálu s ohľadom na jeho povahu. 

Vrátený materiál sa spracováva v samostatných zákazkách..  

 

Spätná logistika vo firme je podriadená oddeleniu logistiky, obmedzuje sa len na časť 

týkajúcu sa vratných obalov. Je zriadená funkcia logistiky pre vratné obaly. 

 Do jej kompetencie patrí: 

 koordinácia používanie vratných obalov vo firme, 

 kontrola toku obalov, zaúčtovanie a odsúhlasenie obalových kont s dodávateľmi 

a zákazníkmi, 

 objednávanie zákazníckych obalov, 

 udržiavanie optimálnej zásoby obalov, 

 koordinácia postupu pri nedostatku vratných obalov, návrhy alternatív, 

 kontrola nákladov za používanie vratných obalov (nájomné), 

 optimalizácia procesov reverznej logistiky vo firme. 

 

Oddelenie reverznej logistiky zabezpečuje všetku činnosť spojenú s manipuláciou s vratnými 

obalmi. Jedná sa o vykládky, triedenie, čistenie a umývanie obalov, rozvozy na jednotlivé 

miesta spotreby, zvozy prázdnych a nepoužitých obalov späť do skladu. Zaisťuje tiež 

návratnosť obalov dodávateľom. 

 

Manipulácie sú vykonávané elektrickými a naftovými vysokozdvižnými vozíkmi. Pre 

transport obalov medzi jednotlivými výrobnými halami slúži súprava prívesných vozíkov 

ťahaných špeciálnym traktorom. 

 

Obaly sú skladované v centrálnom sklade obalov. Tu prebieha vykládka, kontrola množstva, 

kompletizácia a čistenie obalov. Na jednotlivé miesta spotreby sú potom rozvážené súpravou 

vozíkov.  
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4   Popis a zameranie firmy DHL 

 

DHL pôsobí vo viac ako 220 krajinách a teritóriách na celom svete, vďaka čomu je 

najmedzinárodnejšou spoločnosťou na svete. S vyše 315 000 zamestnancami poskytujeme 

riešenia pre takmer nekončený počet logistických potrieb.  

 

Prepravná a logistická spoločnosť DHL sa nachádza na slovenskom trhu od v roku 1986. 

Založili ju traja podnikatelia (Adrian Dalsey, Larry Hillblom a Robert Lynn) pred viac než 

štyridsiatimi rokmi v San Franciscu, podľa ktorých získala svoj názov. Ako prvá nenárodná 

expresná spoločnosť sedem rokov poskytovala svoje služby za pomoci agentov Čechofrachtu, 

a v roku 1993 sa zapísala pod značkou DHL International (Slovakia), s. r. o.  

Najskôr sa orientovala na expresnú prepravu dokumentových a tovarových zásielok s 

prevahou dovozu, postupne sa zmenila na širokospektrálne zameranú prepravnú a logistickú 

firmu. Prevahu nad importom nadobudol export. Pre ešte lepšie a kvalitnejšie poskytovanie 

služieb si svoj systém dala spoločnosť skontrolovať systémom kvality a nadobudla certifikát 

ISO 9001:2008, pri ktorom sa kvalita týchto služieb pravidelne overuje internými a externými 

auditmi. 

 

 Na Slovensku pôsobí DHL za pomoci dvoch právnych subjektov a štyroch divízií: 

 DHL EXPRESS s. r. o.- DHL EXPRESS, DHL FREIGHT 

 DHL LOGISTICS s. r. o.- DHL SUPPLY CHAIN, DHL GLOBAL FORWARDING 

 

Pobočky DHL EXPRESS a DHL LOGISTICS na Slovensku 

Každá divízia má na Slovensku svoje pobočky: 

 DHL EXPRESS- Bratislava, Trenčín, Zvolen, Košice, Lužianky- Nitra, Žilina,    

Ružomberok, Poprad 

 DHL FREIGHT- Bratislava, Zvolen, Košice, Gáň, Nitra 

 DHL SUPPLY CHAIN- Senec, Gáň, Nitra 

 DHL GLOBAL FORWARDING- Bratislava. 

 

Špeciálna preprava (DHL EXPRESS) 

Ideálny partner pre všetky požiadavky v oblasti expresného doručovania dokumentových aj 

tovarových zásielok. Sieť DHL EXPRESS celosvetovo narába s viac ako štyritisícsedemsto 

kanceláriami s možnosťou doručenia do stodvadsaťtisíc miest. 

 

Nákladná preprava (DHL FREIGHT) 

Jeden z najväčších poskytovateľov služieb v cestnej, železničnej aj intermodálnej prepravy v 

Európe. Okrem štandardnej a dôvernej zbernej služby ponúka pružné riešenia dokládkovej a 

celovozovej prepravy, tak ako aj špeciálne prepravné služby pre nadrozmerný, krehký, 

nebezpečný alebo vysokohodnotný tovar. 
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Dodávateľský reťazec (DHL SUPPLY CHAIN) 

Úplné logistické riešenia s ohľadom na dodržanie časových horizontov a najmenších 

prípustných nákladov. Prináša riešenia zahŕňajúce celý dodávateľský reťazec a 

vypracovaných špecificky pre určité odvetvie a to od plánovania zdrojov výroby, skladovania 

a dodania až po služby poskytované po predaji.  

 

Globálne napredovanie (DHL GLOBAL FORWARDING) 

Celosvetový líder na trhu leteckej a námornej nákladnej dopravy schopná ponúknuť 

konkurencieschopné ceny pre všetky svetové destinácie. Zákazníkovi môže ponúknuť „na 

mieru šité“ riešenia v rámci dôležitých logistických programov a tiež poskytuje úplné colné 

služby, na zabezpečenie hladkého priebehu dopravy.  

 

4.1 Ekologické riešenia v DHL 

 

Optimalizované prepravné trasy, vozidlá s alternatívnym pohonom a energeticky úsporné 

sklady: existuje mnoho spôsobov, ako znížiť emisie CO2, ktoré poškodzujú životné 

prostredie, ako aj ďalšie dopady na životné prostredie pri doprave a skladovaní tovaru. 

DHL v spolupráci so  zákazníkmi by chcela tento potenciál využiť.  

V spoločnosti sa tento program označuje ako GOGREEN. Ochrana životného prostredia a 

obchodný úspech nie sú len kompatibilné, ale sú aj úzko prepojené. 

. 

 
Obr. 10 - Program GoGreen 

 (Zdroj: http://www.dhl.sk/sk/o_nas/ekologicke_riesenia.html) 

 

Vďaka odborným znalostiam a globálnej pôsobnosti môže DHL svojim  obchodným 

zákazníkom ponúknuť rozsiahle portfólio ekologických produktov a služieb. DHL Poskytuje 

podrobné správy o emisiách uhlíka a ukazuje, ako je na tom s emisiami skleníkových plynov. 

Aj napriek tomu, že najväčší dopad na klimatické zmeny majú v rámci sektora logistiky 

emisie CO2, podávajú správy aj o ostatných skleníkových plynoch (GHG), ako je metán alebo 

oxid dusný.  

 

V rámci služby ekologickej optimalizácie spolu so svojimi zákazníkmi určuje oblasti pre 

zlepšenia a firma DHL hľadá spôsoby, ako znížiť emisie skleníkových plynov. Analyzuje celý 

logistický reťazec svojich  zákazníkov a spolu optimalizuje obchodné trasy a režimy 

prepravy. Navyše navrhuje spôsoby, ako zlepšiť ich celkový výkon v oblasti ochrany 

životného prostredia. 

http://www.dhl.sk/sk/o_nas/ekologicke_riesenia.html
http://www.dhl.com/en/about_us/green_solutions/carbon_reports.html
http://www.dhl.com/en/about_us/green_solutions/green_optimization.html
javascript:;
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Ako kompenzáciu emisií, ktorým sa nedá vyhnúť, ponúka klimaticky neutrálne služby. V 

rámci účasti v dobrovoľnej schéme obchodovania s emisiami nakupuje uhlíkové kredity z 

vybraných projektov, a znižuje tak emisie, čo je prospešné pre miestne komunity. Od januára 

2014 vyrovnáva nielen CO2, ale aj ostatné skleníkové plyny, ako je metán alebo oxid dusný. 

Tým sa program GOGREEN mení z uhlíkovo neutrálneho na klimaticky neutrálny. Do 

nového protokolu GHG pre produkty zahŕňa aj emisie z výroby a dopravy palív a energie. 

 

Spoločenská zodpovednosť : 

Spoločenská zodpovednosť  je súčasťou podnikovej stratégie. S „aktívnou zodpovednosťou“ 

ako mottom  DHL sa zameriava na ochranu životného prostredia (GoGreen), riadenie 

prírodných katastrof (GoHelp) a vzdelávanie (GoTeach) a podporuje dobrovoľníctvo 

zamestnancov (medzinárodný deň dobrovoľníctva, fond aktívnej zodpovednosti) 

 

 

4.2 Doprava pre automobilový priemysel 

Vysoký adrenalín, menej času a nutnosť dodať všetko presne v určenú hodinu či dokonca 

minútu - tak sa dá jednoducho charakterizovať doprava pre automobilový priemysel. 

Dopravcovia a logistické spoločnosti ak chcú voziť pre automobilky, musia mať nielen 

vyškolených vodičov, špeciálne kamióny, ale aj absolútne presné plánovanie, a to všetko za 

,,rozumné“ ceny.  

Je rozdiel medzi prepravou hotových vozidiel a dopravou komponentov či súčiastok pre 

automobilovú výrobu.  

Komponenty sa do závodov dodávajú spôsobom just-in-time alebo just-in-sequence. To 

znamená dodanie na príslušnú výrobnú linku v správnom poradí, v požadovanom množstve a 

v konkrétnom čase. Pre tieto prepravy je možné použiť autá rôznych veľkostí a rôzne druhy 

návesu podľa množstva a charakteru prepravovaného nákladu. 

 

Keďže si každá automobilka snaží udržať čo najmenšie skladové zásoby, vystačia im tak      

na 1 - 2 dni alebo v niektorých prípadoch len na niekoľko hodín.  Na prepravcov a 

logistických dodávateľov sú preto kladené vysoké nároky z hľadiska flexibility. Firma musí 

byť schopná rýchlo reagovať na dopyt a dodať komponenty do závodu počas niekoľkých 

hodín alebo maximálne do 1 dňa. Naopak, pri preprave hotových vozidiel čas nehrá tak 

zásadnú úlohu. 

 

Spoločnosť  DHL sa nešpecializuje na prevoz celých automobilov, ale vozí náhradné diely a 

komponenty pre automobilku. Čiže musí dodávať diely priamo do výroby, a to just in time, v 

tom je to špecifické a teda aj oveľa náročnejšie ako v iných odvetviach. 

Spoločnosť DHL spolupracuje s automobilovými firmami najmä pri zabezpečovaní 

urgentných dodávok do výroby. Odlišnosť týchto dodávok spočíva v tom, že musia byť 

http://www.dhl.com/en/about_us/green_solutions/climate_neutral.html
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doručené v presne určenom čase. Preto sa pri takýchto dodávkach nekladie hlavný dôraz na 

cenu, ale na spoľahlivosť služieb a rýchlosť doručenia. DHL poskytuje  služby pre 

automobilku najmä letecky, ale aj pomocou kamiónovej cestnej dopravy. Náročnosť služieb 

pre danú automobilku spočíva vo zvýšenej hladine adrenalínu, ktorý je každodennou súčasťou 

výkonu pracovníkov starajúcich sa o tieto zásielky.  

DHL sa špecializuje aj na logistické služby dodávateľom do automobilového priemyslu. 

Automobilový priemysel sa vyznačuje aj vysokými požiadavkami na sledovanie zásielok. 

Preto má DHL sledovanie zásielky a ponúka presné informácie o prípadných zmenách 

(napríklad odchýlky v množstve od dodávateľa) ako aj o priebehu trasy v reálnom čase. 

  

 4.3 Spätná logistika v praxi 
 

Ako príklad spätnej logistiky v praxi uvázdame jej uplatnenie v automobilke PSA Peugeot 

Citroën Trnava. 

Automobilka PSA Peugeot Citroën potrebuje spoľahlivého dopravcu, pretože musí presne 

plánovať rozvoz komponentov, lebo na tom závisí celý chod fabriky. Je potrebné všetko 

naplánovať včas,  aby boli zabezpečené komponenty na výrobu hotových výrobkov.  

 

To znamená dodanie na príslušnú výrobnú linku v správnom poradí, v požadovanom 

množstve a v konkrétnom čase.  Pre tieto prepravy je možné použiť autá rôznych veľkostí a 

rôzne druhy návesu podľa množstva a charakteru prepravovaného nákladu. 

 

Na začiatok  PSA Peugeot Citroën podala firme DHL objednávku. Prostredníctvom firmy 

DHL chce prepravovať komponenty z Trnavy do Lyonu a späť. 

 

 

                      LYON                                                                                 TRNAVA 

        

 

 

 

                   TRNAVA                                                                                 LYON     

      

 

 

 

Firma PSA Peugeot presadzuje aj v praxi ekológiu, preto chce, aby pri spätnej preprave boli 

prepravené naspäť prázdne vratné skladacie prepravky naložené na 10  vratných plastových 

paletách. 

Pri výpočte prepravného sme použili cenníky DHL. 

 

 

 

Vratné palety + vratné prepravky 

                   Komponenty 
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Základné technologické postupy a logistické prvky: 

 

 

 

 

 
Obr. 11 - Cyklus objednávky 

(Zdroj: LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12  Mapa trasy Trnava – Lyon 

(Zdroj: https://maps.google.com/maps/ms?ie=utf8&hl=sk&msa=2&dg=feature ) 
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Obr. 12 – Použitá vratná paleta, vratné prepravky a ich rozmery 

 

 

 

 
Obr. 13 - Jazdná súprava DHL 

(Zdroj: http://www.dhlfreight.cz/sluzby) 

 

Výpočet logistických ukazovateľov 

V našom príklade uvádzame výpočet logistických ukazovateľov:  

a)    prepravné za prepravu prázdnych prepraviek a vratných paliet 

b)    ukazovateľa využitia užitočnej hmotnosti vozidla   
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Firma DHL ponúka výber z dvoch prepráv  

 preprava plachtovým návesom 

 preprava expresnou dodávkou 

 

 1.  Preprava vykonaná plachtovým návesom. 

 
Obr.14 - Plachtový náves (Zdroj: http://www.spediciaeu.sk/info/parametre-vozidiel.php) 

 

 

Údaje o vozidle: celková dĺžka návesu 13,60m, šírka 2,48m, výška 2,80m, objem  90cbm,  

                           užitočná hmotnosť 24t. 

Ďalšie údaje: 

Hmotnosť palety:               23 kg 

Hmotnosť prepravky:        2,8 kg 

Hmotnosť nákladu:        3600 kg 

 

 

Prepravujeme: 10 paliet, maximálny počet prepravených paliet: 33 paliet. 

Preprava : Trnava – Lyon 

Čas nakládky: 6:00 hod 

Čas vykládky: 19:50 hod 

DHL v cenníku uvádza cenu za prepravu v závislosti od  počtu prejdených kilometrov, počtu 

hodín prevádzkových prestojov a od nákladov (fixné- mzda vodiča, povinné zmluvne 

poistenie, havaríjne poistenie, daň z motorového vozidla, vykurovanie kabíny vodiča, režíjne 

náklady, parkovanie, odpisy, úver z banky, cestovné náhrady, poistenie CMR...; variabilne – 

pohoné látky, motorový olej, prevodový olej, pneumatiky, údržba a ošetrenie, rezerva na 

opravy...; náklady závisle od prepravy - e-mýto, zasielateľské poplatky...), ktoré vznikli 

v súvislosti s konkrétnou prepravou. K výpočítanej nákladovej cene si musí dopravca 

pripočítať primeraný zisk a daň z pridanej hodnoty. Za túto cenu ponúka svoje služby na 

prepravnom trhu. Ceny na trhu sú ovplyvňované najmä konkurenciou a dopytom po 

prepravných službách. 

Každý dopravca by si mal vedieť stanoviť minimálne ceny za ponúkané prepravné služby. 

Okrem toho by mal vedieť zareagovať na situáciu, keď napíklad v dôsledku globálneho 

zvyšovania cien veľmi narastú náklady za pohonné hmoty. Ak nemá vykalkulované ceny, 

prípadne má ich zle vykalkulované môže sa veľmi ľahko dostať do platobnej neschopnosti 

a v konečnom dôsledku môže skrachovať. 

Platí, že čím sklabšia konkurencia, tým sú ceny vyššie, a naopak. 

 

 

http://www.spediciaeu.sk/info/parametre-vozidiel.php
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Vzdialenosť Trnava – Lyon :  1465 km  

 

Cena prepravy tam a späť :      3700 € 

 

 

 2. Preprava vykonaná dvomi expresnými dodávkami. 

 

 
Obr.15 – Expresné dodávky (http://www.spediciaeu.sk/info/parametre-vozidiel.php) 

 

 

Údaje o vozidle: celková dĺžka ložnej plochy 2m, šírka 1,60m, výška 1,5m, 15 cbm, 

                            užitočná hmonosť 2t. 

Ďalšie údaje: 

Hmotnosť palety:               23 kg 

Hmotnosť prepravky:        2,8 kg 

Hmotnosť nákladu:        3600 kg 

 

Prepravujeme spolu: 10 paliet,  

Maximálny počet prepravených paliet na jedno vozidlo:  5 paliet. 

Preprava sa vykoná dvomi autami. 

Preprava : Trnava – Lyon 

Čas nakládky: 6:00 hod 

Čas vykládky: 19:50 hod.  

Cena za prepravu je určená podľa cenníka DHL. 

Cena prepravy tam a späť jedným vozidlom: 2420 €, cena spolu dvomi vozidlami: 4840 €. 

 Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti vozidla γ. 

Pomer skutočného objemu prepravy nákladu k objemu, ktoré by bolo možné dosiahnuť, keby 

bola celkom využitá užitočná hmotnosť vozidla pri všetkých jazdách s nákladom: 

maxP

Pskut
    x 100       [ %] 

 Pskut   =  q x l     [tkm] 

Pmax =    K x l   [tkm] 

(Pmax =   užitočná hmotnosť . celková vzdialenosť)     

 
 
 

http://www.spediciaeu.sk/info/parametre-vozidiel.php
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I.  Cesta TRNAVA -  LYON  -  naložené prepravky: 

 

 

Výpočet objemu prepravy:   10- paliet . 23 kg  +  12-prepraviek . 2,8 kg = 263,6 kg 

                                           množstvo nákladu naložené v prepravkách: 300 kg x 12 = 3600 kg 

 q =   263,6 kg + 3600 kg = 3,86 ton 

 Prepravná vzdialenosť  l = 1465 km 

 

Pmax =   K x l   [tkm] 

Pmax =   užitočná hmotnosť . celková vzdialenosť         

 

 

1.) Preprava vykonaná plachtovým návesom. 

 

km

km

x

x

t

t

1465

1465

24

86,3
    x 100      = 

35160

9,5654
 x 100  = 16,08 %     

Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti vozidla je 16,08 %. 

 

2.) Preprava vykonaná dvomi expresnými dodávkami. 

prvé vozidlo: 

km

km

x

x

t

t

1465

1465

2

9,1
    x 100      = 

2930

5,2783
 x 100 = 95 %    

Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti prvého vozidla je 95 %.   

druhé vozidlo: 

 

km

km

x

x

t

t

1465

1465

2

9,1
    x 100      = 

2930

5,2783
 x 100 = 95  %    

Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti druhého vozidla je 95 %. 
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II.  Cesta TRNAVA -  LYON  -  prázdne prepravky: 

263,6 kg 

 

1.) Preprava vykonaná plachtovým návesom. 

 

km

km

x

x

t

t

1465

1465

24

264,0
    x 100      = 

35160

76,386
 x 100  = 1,1 %     

Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti vozidla je 1,1 %. 

2.) Preprava vykonaná dvomi expresnými dodávkami. 

prvé vozidlo: 

km

km

x

x

t

t

1465

1465

2

264,0
    x 100      = 

2930

76,386
 x 100 = 13,2 %    

Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti prvého vozidla je 13,2 %.   

druhé vozidlo: 

 

km

km

x

x

t

t

1465

1465

2

264,0
    x 100      = 

2930

76,386
 x 100 = 13,2 %    

Súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti prvého vozidla je 13,2 %.   

ZÁVER:  z výpočtu logistických ukazovateľov vyplýva, že najvýhodnejšia je preprava vykonaná 

dvomi expresnými dodávkami, pretože súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti je vyšší ako pri 

preprave vykonanej plachtovým návesom. 

 

Riešenie: možnosťou optimálnej  ekologickej prepravy je využiť na prepravu valník s prívesom: 

 

Obr. 16 - Valník + príves 

(Zdroj: https://www.mall.sk/modely-auta/bruder-man-souprava-kamion-a-prives-dhl-1-16) 
 

  

 Ďalším príkladom spätnej logistiky vo firme môžu byť spotrebiteľské programy recyklácie, 

ako je vrátenie prázdnych fliaš a plechoviek, starého papiera, vrátenie poškodeného tovaru 

alebo výrobkov, napríklad batériových článkov či kaziet od tonerov priamo výrobcovi. 
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ZÁVER  

 

Napriek tomu, že reverzná logistika sa ako samostatná časť logistického reťazca začala 

objavovať len v posledných rokoch, miesto pre jej využitie v podnikoch je nepopierateľné. 

Uplatnenie reverznej logistiky sa nachádza najmä v rámci európskeho chápania tohto pojmu 

(environmentálny pohľad), ktorý vníma reverznú logistiku ako prostriedok pre ďalšie 

využívanie odpadov vzniknutých v predchádzajúcich článkoch logistického reťazca. Existuje 

tu teda možnosť pre využívanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, keď sa podnik 

bude starať o vzniknuté odpady, ich odvoz a následnú likvidáciu alebo opätovné využitie. Pre 

recykláciu je tiež zaujímavé, že reverzná logistika môže slúžiť ako nástroj na obstaranie 

vstupných surovín a tým prispieť k šetreniu zdrojov, vstupujúcich do výrobného procesu. 

 

Rastúce legislatívne požiadavky štátu na nakladanie s obalmi, odpadmi a s nebezpečnými 

výrobkami sú jedným z hlavných faktorov, ktoré zapríčinili väčší záujem podnikov o oblasť 

spätnej logistiky. Zodpovednosť k životnému prostrediu je od podnikov vyžadovaná nielen 

štátom, ale je očakávaná od ich zákazníkov. 

Odpady sa stali súčasťou nášho každodenného života. Žiadna vyspelá spoločnosť ani 

domácnosť neexistuje bez vytvárania odpadov, ktoré vznikajú pri výrobe, používaní alebo 

spotrebe. Hlavným zdrojom odpadov je priemysel (strojárenský, stavebný a podobne). 

Dôležité je však túto tvorbu odpadu znižovať a už so vzniknutým odpadom správne nakladať. 

Spôsob správneho nakladania s odpadom je recyklácia odpadu, separovanie a využívať aj 

druhotné suroviny pre novovznikajúce výrobky. 

 

Úlohou každého z nás je zamerať sa na trvalé znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu 

a zvyšovanie separovania v našej domácnosti ale aj na pracovisku. Týmito spôsobmi môžeme 

prispieť k šetreniu prírodných zdrojov ale aj k šetreniu verejných financií. 

 

Nemali by sme zabúdať na hlavné dôvody separácie odpadu: vyseparovaný odpad je 

druhotnou surovinou, ktorý sa vracia do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu. 

Separovaním sa zabezpečuje materiálové zhodnotenie odpadu a šetria sa aj surovinové zdroje. 

 

Cieľom mojej práce bolo spracovať tému spätnej logistiky po teoretickej stránke a porovnať 

ju s praktickou aplikáciou v praxi. Na základe poznatkov z odborných predmetov ako napr. 

logistika, ekonomika, preprava a zasielateľstvo a prax vo firme DHL, ako aj z informácií 

získaných z odbornej literatúry a internetu  som uviedla základné možnosti predchádzania 

vzniku odpadu ako aj spôsoby nakladania s odpadmi. Touto prácou som chcela poukázať na 

dôležitosť spätnej logistiky, ekológie. Navnadiť k prevencií, zodpovednému prístupu 

k životnému prostrediu a snahe o sústavne zlepšovanie situácie. 
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PRÍLOHA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


