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ÚVOD 
 

Význam logistiky v poslednom období prudko vzrástol. Búrlivý rozvoj 
informačných technológií, globalizácia svetového trhu, orientácia podnikov na oblasť 
kvality a komplexné uspokojenie zákazníka vyžaduje od podnikov výrazné zintenzívnenie 
svojich aktivít i v oblasti logistiky. 

Logistické koncepcie, pôvodne používané v súvislosti s organizáciou a riadením 
vojenských zásobovacích činností a so zabezpečovaním pohybu a presunov vojenských 
jednotiek, sa široko rozšírili aj do oblasti národného hospodárstva najskôr v USA, neskôr 
v Európe a v ostatných častiach sveta. Logistika bola postupne rozpracovaná ako 
teoreticky, tak i v praktických aplikáciách. 

Na rozdiel od vojenskej oblasti, kde sa logistika vzťahovala na pohyb vojsk 
a vojenského materiálu, v hospodárstve sa pojem logistika vzťahuje predovšetkým na 
pohyb materiálu a surovín pre výrobu a vo výrobe, ako i na pohyb tovaru a výrobkov od 
výrobcu ku spotrebiteľovi. Okrem riešenia pohybov materiálu sa logistický prístup 
v hospodárskej oblasti dá uplatniť aj pri pohybe ďalších komodít, prípadne pri poskytovaní 
služieb, ktorou môže byť napríklad preprava osôb, vrátane celého komplexu ďalších aktivít, 
ktoré ju dopĺňajú. Pri týchto činnostiach je cieľom logistiky uspokojenie požiadaviek 
zákazníkov pri optimalizácii nákladov vynaložených na uspokojenie týchto požiadaviek. 

Predmetom priemyselnej logistiky, ktorej súčasťou je aj obstarávacia logistika, je 
výskum, projektovanie, realizácia logistického systému a riadenie tokov materiálu, tovarov 
a služieb a s nimi spojených tokov informácií a peňažných tokov. Zaoberá sa teda 
činnosťami, ktoré umožňujú tok materiálov, výrobkov a služieb od miesta a okamihu ťažby 
suroviny, až po bod finálnej spotreby, zaoberá sa peňažnými a informačnými tokmi a tiež 
riadiacimi činnosťami, ktoré uvádzajú materiál, výrobky, služby a peňažné toky do pohybu, 
za účelom uspokojovania potrieb spotrebiteľov pri vynaložení minimálnych nákladov. 
Tieto činnosti sú navzájom previazané a spájané do logistických reťazcov, ktorých 
posledným článkom je dodanie tovaru zákazníkovi. Zmeny v každej z týchto činností 
ovplyvňujú bezprostredne ostatné činnosti a tým aj celkovú efektívnosť logistického 
reťazca. 

Funkcia dopravy je v logistickom reťazci nezastupiteľná. Logistický reťazec od 
dodávateľa materiálu, cez výrobcu, až po finálneho spotrebiteľa pozostáva z množstva 
článkov a práve doprava tvorí spojenie medzi týmito článkami. Teda kvalita, hospodárnosť 
a spoľahlivosť dopravy významne vplýva na výsledný efekt celého logistického reťazca, 
ktorým je spokojnosť zákazníka a úspora nákladov. Preto je dôležité  uplatnenie 
controllingu ako nástroja pre zabezpečenie plánovania, kontroly a riadenia nákladov 
a výkonov dopravy aj ostatných logistických činností podniku.   
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Cieľom učebnice je špecifikovať postavenie dopravy v logistickom reťazci, načrtnúť 
možnosti modelovania a optimalizácie zásobovacích činností a priblížiť čitateľovi prehľad 
najdôležitejších controllingových ukazovateľov v oblasti logistiky. 

Učebnica je určená najmä pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline ako pomôcka 
pri osvojovaní si vedomostí z oblasti logistiky, ale môže poskytnúť cenné informácie 
i odborníkom z praxe, najmä z dopravných a zasielateľských firiem. 

 

Kolektív autorov 
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1.    POSTAVENIE A FUNKCIE LOGISTIKY 
   
1.1 Vývoj  logistiky 

 
Názov logistika je termín, ktorý sa používa už niekoľko storočí. Pochádza 

z vojenskej oblasti a pôvod má v gréckych slovách „logistikon“ (myslenie, rozum), 
„logika“ (logicky mysliaci) a tiež vo francúzskom „loger“, čím sa označovalo prechodné 
ubytovanie vojakov a cestujúcich. V Aténach  a v iných gréckych mestách, v Rímskej 
a Byzantskej ríši, ale najmä v ich armádach existovali úradníci, ktorých označovali titulom 
„logista“ a starali sa o overovanie financií. V 10. storočí byzantský kráľ Leontos VI. (886 –
911) označil logistikou celý proces zásobovania a zabezpečenia armád strelivom, zbraňami, 
potravinami a pod. Toto poňatie významu logistiky bolo ďalej prehlbované v 17. a 18. 
storočí vo Francúzku, kde sa pojmom „logistikque“ označovala náuka o pohybe, 
zásobovaní a ubytovaní vojska, využívaná prakticky v dobe napoleonských vojen a potom 
najmä v období 2. svetovej vojny. Aj v súčasnosti  slúži logistická oblasť podpore 
vojenských operácií a zahŕňa okrem materiálnych aj personálne zložky. 

K vlastnej aplikácii logistiky v civilných odvetviach po rozsiahlom využití vo 
vojenstve prišlo v 50. rokoch 20. storočia v USA a postupne si táto disciplína našla 
uplatnenie aj v Európe. Ekonomický rozvoj spojený s medzinárodnou deľbou práce, 
zmenou trhu dodávateľa na trh kupujúceho, s rastúcimi požiadavkami zákazníkov na stále 
väčšiu pohotovosť dodávok a na minimalizáciu tolerancie dodacích lehôt umožnil stále 
širšie uplatnenie logistiky. Logistika vo svojom vývoji teda zohrávala aj podpornú funkciu 
rozvoja trhového hospodárstva. Do logistických činností sa zapracovávali marketingové 
hľadiská a logistika sa prispôsobovala filozofii podpory predaja výrobkov. 

Diagnostika logistického systému je súčasťou jeho riadenia a jej hlavným cieľom je 
zisťovanie stavu logistického systému z hľadiska plnenia cieľov logistiky.  Diagnostikou 
logistického systému (na základe symptómov, t. j. príznakov jeho chovania) zisťujeme a 
identifikujeme disproporcie, ktoré vznikajú z hľadiska plynulosti tokov hmotných, 
informačných a finančných. Ťažiskom diagnostikovania logistiky by malo byť sledovanie a 
zisťovanie logistického potenciálu, signalizácia disproporcií, zisťovanie ich nositeľov a 
príčin a navrhovanie zásahov do logistického systému. Ide o priebežné meranie a 
sledovanie logistických výkonov a nákladov, posudzovanie stavu a identifikácia problémov 
z hľadiska strategického cieľa logistiky.  

„Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, 
zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, 
výrobkov a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z hľadiska uspokojenia 
zákazníka s optimálnym vynaložením prostriedkov.“ 

Pre komplexné chápanie obsahu a významu logistiky, boli definované zásady, 
tvoriace teoretický základ logistiky: 
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1. Vývoj a výskum automatizovaného spracovania informácií a matematického 
modelovania. 

2. Vytvorenie koncepcie marketingu, vyjadrujúceho potreby trhu. 

3. Zhodnotenie postavenia a funkcie distribúcie v závislosti od vývoja štruktúry výroby  
a trhu. 

4. Zvyšovanie požiadaviek na distribúciu v závislosti od intenzifikácie reprodukčného 
procesu. 

5. Uplatnenie systémovej teórie a teórie riadenia. 

6. Intenzifikácia súťaživosti v národnom a medzinárodnom meradle. 

7. Analýza vplyvu distribučných nákladov na celkové náklady a zisk. 

8. Reakcia obehových procesov na zmeny štruktúry výroby vyvolané potrebami trhu (t. j. 
zmenami dopytu v súvislosti s trendom rozvoja životnej úrovne a životného štýlu). 

9. Technologický rozvoj v doprave, manipulácii, skladovom hospodárstve a balení. 

10. Zovšeobecnenie poznania v procese obehu. 

Takto definované postavenie logistiky vyjadruje veľmi silný vplyv integračného 
pôsobenia s využitím vedných odborov prírodných, technických i spoločenských vied. Pri 
využití metód skúmania a teoretických záverov je teda možné definovať logistiku ako 
samostatnú vednú disciplínu.  

Skúma predovšetkým štyri oblasti problémov: 

1. Logistické vzťahy. 

2. Logistické metódy, vrátane aplikácie exaktných a heuristickych metód pri riešení 
optimalizačných a integračných úloh. 

3. Logistické technológie, ako systémové prístupy k riešeniu optimalizačných problémov. 

4. Informačné toky v logistických systémoch. 

 
Širšia koncepcia logistiky 
 
Popri uvedenom vecnom obsahu logistiky, ktorý je možné označiť ako vnútorný 

logistický systém, súčasná moderná logistika uvažuje s celým radom vonkajších vplyvov, 
ktoré ovplyvňujú logistické prostredie a rozhodovacie procesy v ňom, ktoré sú nimi 
ovplyvňované, takže vznikajú interaktívne väzby medzi vlastným logistickým systémom a 
jeho vonkajším okolím.  

K vonkajším vplyvom, ktoré musia byť vzaté do úvahy pri projektovaní logistického 
systému, patria predovšetkým: 
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•  sociálne a ekonomické prostredie - ovplyvňuje dopyt po sortimentnej skladbe  
a kvalite tovaru a služby, obvykle je možné odhady interpolovať z vývoja a štruktúry 
hrubého domáceho produktu, pri raste ceny práce v domácom prostredí a postavení meny 
na valutovom trhu, 

•  konkurenčné prostredie - predovšetkým na sledovaní veľkosti trhu, na ktorom 
podnikateľský subjekt pôsobí, rýchlosť jeho rastu, rentabilita, trend v zahraničnom obchode 
atď., 

•  geografické rozmiestnenie trhu obsahuje zvlášť sledovanie hustoty obyvateľstva 
v odbytových regiónoch, pohyb populácie, veková štruktúra, úroveň vzdelanosti a konečne 
aj dopravné a telekomunikačné spojenie so záujmovými regiónmi, 

•  prognóza vývoja technológií ako vo výrobnom tak aj vo vlastnom  logistickom 
systéme zásadne ovplyvňuje stratégiu rozvoja logistického systému, a preto je  potrebné 
dosiahnuť vysokú úroveň odhadu vývoja technológie, 

•  dostupnosť materiálu a energie podstatným spôsobom ovplyvňuje  rozsah 
jednotlivých krokov stratégie rozvoja ako výrobnej štruktúry, tak zabezpečujúceho 
logistického systému (stavať na dodávke suroviny zo zdroja, ktorý je vyčerpaný v priebehu 
niekoľkých málo rokov). 

Teda  v podmienkach trhového mechanizmu sú potrebné nielen podnikateľské 
subjekty, ale i systémovo založené princípy pre podnikateľské subjekty na ich 
dobrovoľnom spojení, pričom sú schopné využívať synergické efekty, prikladať váhu 
systémom s určitým cieľovým chovaním. Túto svoju funkciu uskutočňujú v zložitých 
vonkajších podmienkach a ich ochotu definovať integritu, projektovať a rozvíjať vždy na 
základe poznania stavu a predpokladaného vývoja jeho vonkajšieho okolia. 

 
Základné metódy vedeckého myslenia 
 
Analýza je myšlienkové rozdelenie celku na časti, alebo myšlienkové roztriedenie 

jeho jednotlivých vlastností. Pri hľadaní princípov riešenia musíme najprv zistiť hlavný 
element úlohy, ktorý určuje základné atribúty nutné pre riešenie . Úloha do značnej miery  
závisí práve od správneho stanovenia tohoto článku. Účinnosť tohto procesu je daná 
subjektívnymi vlastnosťami riešiteľa. Značný význam má i skúsenosť riešiteľa. Skúsenosť 
z minulosti však môže riešenie úlohy i sťažovať, a to vtedy, ak je jednostranná a vytvorí sa 
preto návyk riešiť úlohy týmto spôsobom, ktorý sa pre nové podmienky nehodí. Ak si 
máme osvojiť princíp riešenia vo všeobecnej forme, je nutné, aby bol vyjadrený jasnými 
slovami, grafmi alebo modelmi. Pri analýze zisťujeme čo môžeme poznať, ak budeme 
vychádzať z týchto údajov a čo by nám pri riešení úlohy pomohlo. Napr. Rozdelenie 
prepravy z pohľadu prepravy osôb a prepravy tovaru na jednotlivé podsystémy v rámci 
každej skupiny samostatne [46]. 
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Syntéza na rozdiel od analýzy je myšlienkové spojenie časti predmetu alebo javov, 
myšlienkové spojenie ich znakov, vlastností alebo stránok. Syntézou môžeme spojiť 
najrôznejšie poznatky ľudskej činnosti a využiť ich na riešenie novej úlohy. Analýza a 
syntéza sú, hoci sú to operácie vzájomne protikladné, zároveň nerozlučne spojené. 

Indukcia  je úsudok smerujúci od zvláštnych prípadov k všeobecnej poučke. 
Vierohodnosť induktívnych úsudkov sa overuje nielen množstvom prípadov, z ktorých bola 
vševšeobecná poučka odvodená, a ich rozmanitosti, ale i všeobecnejšími zákonmi, z kto-
rých môžeme všeobecnú poučku odvodiť. Indukcia sa overuje dedukciou. 

Dedukcia je úsudok smerujúci od všeobecnej  poučky k zvláštnemu prípadu. 
Z odvodených všeobecných poučiek induktívne usudzujeme o zvláštnych, doposiaľ ešte 
neznámych prípadoch, ktoré však svojimi jednotlivými znakmi pod túto všeobecnú poučku 
spadajú. Dedukcia sa opiera o predchádzajúcu indukciu. Zložité procesy usudzovania sú 
vždy reťazcom úsudkov, v ktorých sa obidva druhy záverov tesne vzájomne preplietajú  
a dopĺňajú. 

Abstrakcia. Pri zovšeobecňovaní sa rozlišuje, čo je na predmetoch a javoch 
všeobecné, človek si nevšíma tie vlastnosti, ktorými sa vzájomné líšia. Abstraktné 
myslenie, v pojmoch, je kvalitatívne nová forma obrazu prírody. 

Konkretizácia oproti abstrakcii umožňuje použiť jav všeobecný v konkrétnych 
podmienkach. Myslenie so skutočnou šírkou je vždy konkrétne - nielenže obsiahne otázku 
v celku, ale nevynechá pri tom ani dôležité detaily, podstatné zvláštne momenty v ich 
najvšeobecnejších a najpodstatnejších rysoch. Každý vždy pochopí výklad lepšie, ak 
uvedieme konkrétne príklady, na ktorých je možné pozorovať, o čom sme pri výklade 
hovorili vo všeobecnej forme. 

Triedenie je ďalším dôležitým nástrojom vedeckého myslenia. Bez neho by sme sa 
vôbec nevedeli orientovať v obrovskom sklade ľudského poznania, skúseností a tech-
nických riešení. Je to myšlienkové rozdelenie predmetov a javov do skupín a podskupín 
podľa ich vzájomnej zhody a odlišnosti. Triedenie umožňuje sústrediť pozornosť na 
vyhľadávaný okruh záujmov, oslobodzuje nás od hľadania v celej šírke informačného 
fondu. Pritom však existuje nebezpečenstvo, že mnoho informácií a nových technických 
riešení je práve na rozhraní vedných odborov alebo triedených skupín a podskupín a tieto 
informácie nám unikajú. 

Analógia je jednou z najdôležitejších metód vedeckého myslenia. Tvorivý 
pracovník tak isto začína svoje hľadania metódou porovnávania predmetov a procesov 
alebo faktov pozorovaných v prieskume a úvahou vyvodzuje svoje nové závery. Táto 
metóda úvahy dovoľuje riešiteľovi, vedcovi formulovať odvážne hypotézy a ich aj 
realizovať. Analógia umožňuje preniknúť do javov, ktoré svojimi zmyslami nemôžeme 
postihnúť buď pre rýchlosť, alebo pre neviditeľnosť. Človek sa naučil porovnávať 
navzájom mriežky, ktoré tvoria základ tvarov kryštálov, preniknúť do závislosti stavby 
rastlín atď. Analógia človeku pomáha pomocou modelov študovať jav elektroerozívneho 
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výboja, ktorý sa odohráva v tisícinách sekundy. Analógia pomohla poznať zákony 
súvislosti akustiky so šírením vlnenia na hladine vodného modelu i s intenzitou a lomom 
svetelných lúčov na svetelnom modely, zákony vztlaku pri konštrukcii lietadla s tvarom 
detského šarkana, modelovú techniku a fotoelasticimetriu v stave napätosti konštrukcií atď. 

Protiklad. Tak ako analógia je i využitie protikladu metódou vedeckého myslenia. 
Poznanie procesov v iných odvetviach vedie k riešeniu akoby z druhej ruky, napr. lodná 
skrutka zarezávajúca sa do vodnej masy umožňuje pohyb plavidla a v  opačnom zmysle 
obdobnú funkciu plní lodná skrutka ako turbína, využívajúca energiu prúdenia vody napr.  
k pohonu elektrogenerátora. 

Vo vyspelom trhovom hospodárstve môže byť úspešný len ten podnik, ktorý dokáže 
uspokojovať čím ďalej tým náročnejšie potreby zákazníka serióznou ponukou nového, 
vysoko kvalitného výrobku alebo služby. Nestačí však len vyrobiť kvalitný tovar, či 
pripraviť kvalitnú službu, ale je žiaduce postarať sa o to, aby bola k dispozícií v správnom 
množstve, na správnom mieste, v správny okamih a to s vynaložením primeraných 
nákladov. Znamená to, že význam pružnej ponuky schopnej reagovať na dopyt sa stáva 
dennou úlohou s dodržaním vždy optimálnej hospodárnosti. 

Podniky vo vyspelom trhovom prostredí sa dostávajú do priamej konfrontácie 
s konkurenciou a výsledok závisí od toho, ako úspešne vedia riešiť otázku zvýšenia kvality, 
zníženia nákladov a zvýšenia pružnosti. 

Tieto tri faktory úspešnosti podniku úzko súvisia s úrovňou techniky a technológie, 
ktorou podnik disponuje, úrovňou podnikovej organizácie a úrovňou svojich pracovníkov. 

Svetové megatrendy vo vývoji trhového hospodárstva znamenajú prechod od trhu 
predávajúceho k trhu kupujúceho, kde požiadavky na tovar, kvalitu a cenu, na rýchlosť  
a podmienky dodania, ktoré predchádzajú, sprevádzajú a nasledujú dodanie tovaru, diktuje 
zákazník. 

V pohľade na podnikovú úroveň dominantnými sú najmä znaky: 

-   výrobok:  

• viac výrobných variantov, technologická pestrosť, 

• podmieňujúci viac rôznych výrobkov, výrobková pestrosť, 

• komplexné produkty, 

• produkty vysokej ceny, 

-   trh: 

•    zvýšená dodacia schopnosť, 

•    kolísanie trhu, 



 14                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

•    medzinárodný cenový tlak, 

-   technika: 

• systém robotov, 

• jednoduchá NC - technika na obsluhu, 

• automatizované skladovacie systémy, 

• informačná a komunikačná technika. 

Dosiahnutie vysokej pružnosti je podmienené dobrým technickým vybavením, 
dokonalým riadením výrobných a zvlášť obehových procesov. Je dokázané, že čím 
vyspelejší je štát, tým väčší podiel z ceny hotových výrobkov v ňom vyrábaných 
predstavujú náklady na obeh tovaru – distribúciu. 

Na základe týchto analýz je snahou ucelene riešiť a koordinovať všetky hmotné  
i nehmotné operácie v rámci  výrobných a obehových procesov v obehu určitého výrobku 
alebo skupiny. či druhu tovaru v distribučnej sieti. 

Postupný vývoj v práci s informačnými systémami ukázal, že ak sa pri samotnej 
analýze systému a jeho návrhu nepozerá na budúci informačný systém ako na systém, 
výsledkom môže byť len zostavená skupina údajov. V praxi sa  potom objavujú chybné 
väzby medzi jednotlivými subsystémami. Analýzu takéhoto systému nie je možné 
vykonávať a navrhovať bez elementárnych vedomostí teórie systémov, t. j. systémovo  
a systematicky. Je žiadúce si uvedomiť, že systém sa prejavuje svojím chovaním nielen vo 
vnútri jednotlivých subsystémov ale aj navonok, t. j. jeho interakciou s okolím. Jadrom fázy 
vývoja systému je fáza analýzy - určenie dát, ktorej cieľom musí byť analýza vzniku  
a návrh tokov dát pri tvorbe modelu informačného systému podniku s akceptáciou ďalších 
logistických prístupov k riešeniu.  

Dnešné  logistické  systémy  sa  budujú  na  troch  základných  pilieroch: 

•   výroba, 

•   čas (termíny), 

•   zákazník. 

Výrobný  pilier  je  zameraný  na  dosiahnutie  efektívnej   výroby  výrobku,  pri 
zohľadnení  vysokého  stupňa  automatizácie. 

Pilier  časový   (termínový)   naproti  tomu  zameriava  svoje  aktivity  do  oblasti  
toku informácií  a  materiálu,  presne  v  súlade  s filozofiou  „robiť správne veci  
v správnom  čase a  na  správnom  mieste“ ( JUST  IN  TIME ).   

Tretím  pilierom  je  zákazník a jeho pohľad na uspokojovanie jeho požiadaviek. 
Toto je kľúčový  pilier  pre  formulovanie  logistickej  stratégie  podniku. Vzájomné 
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prepojenie uvedených  troch  pilierov logistickej stratégie s pracovníkmi v jednotlivých 
podnikových  útvaroch, prevádzkach a uvedomovanie si dôležitosti komplexného 
posúdenia celej  logistickej  reťaze má  v konečnom dôsledku vysoko pozitívny efekt, 
najmä ak pracovníci  sami dokážu byť motivovaní  aktívnym  zapojením  do  procesu   
tvorby  logistickej   stratégie.  

 

Základné pojmy dopravného resp. manipulačného procesu 
 
Podľa STN 26 0002, čl.64 je manipulačná operácia definovaná ako zámerne, 

nepretržite uskutočňovaná zmena polohy predmetu jedným zariadením či prostriedkom 
používaným pri manipulácií s materiálom alebo jedným pracovníkom. Podľa STN 01 8500 
uvádzame niekoľko základných termínov, ktoré sú potrebné pre ozrejmenie spomínaných 
pojmov [42] .  

Manipulačný proces je tvorený súhrnom manipulačných operácií a pomocných 
operácií potrebných na ich realizáciu. 

Dopravný tok je organizovaný pohyb dopravných  prostriedkov a     manipulačných 
zariadení, je určený pôsobiskom, smerom, intenzitou a frekvenciou. 

Dopravný prúd je veľkosť dopravného toku vyjadrená jednotkami množstva za 
jednotku času. 

Doprava je úmyselný pohyb (jazda, plavba, let) dopravných prostriedkov po 
dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava. 

Dopravný proces sú časovo a vecne nadväzujúce úkony, ktorými sa uskutočňuje 
a zabezpečuje doprava 

Dopravná prevádzka je súhrn činností, ktorými sa uskutočňuje dopravný proces. 

Dopravné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa uskutočňuje preprava po 
dopravných trasách. 

Dopravná sústava  je sústava prostriedkov a činností všetkých druhov dopravy  
v určitom územnom celku vo väzbe na ostatné oblasti života spoločnosti, odvetvie 
národného hospodárstva a  obyvateľstvo. 

Dopravca je právnická alebo fyzická osoba, prevádzkujúca dopravu pre cudziu 
alebo vlastnú potrebu. 

Dopravný podnik je právnická  alebo fyzická osoba, zaoberajúca sa prevažne 
prevádzkovaním dopravy ako samostatnou činnosťou. 

Dopravná cesta je priestor určený alebo vymedzený na dopravu. 

Dopravná sieť je územne ohraničený súhrn dopravných ciest. 
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Dráhová doprava je doprava vykonávaná na dráhach. 

Nákladná doprava je doprava, ktorej základným poslaním je preprava zvierat  
a vecí. 

Nadrozmerná nákladná doprava je nákladná doprava, ktorá prekročením 
niektorého rozmeru dopravného prostriedku alebo nákladu vo vzťahu k svojej dopravnej 
trase porušuje predpisy platné pre premávku na použitých dopravných cestách, alebo 
výrazne obmedzuje iných účastníkov premávky na týchto dopravných cestách. 

Technologická doprava je doprava, ktorá je nevyhnutnou súčasťou výrobného 
procesu. 

Doprava pre vlastné potreby je doprava, vykonávaná právnickou alebo fyzickou 
osobou pre potreby vlastných organizačných jednotiek  dopravnými prostriedkami alebo 
dopravnými zariadeniami, ktoré sú v prevádzke tejto právnickej alebo fyzickej osoby. 

Závodná doprava je doprava, vykonávaná právnickou alebo fyzickou osobou, 
oprávnenou na podnikanie predovšetkým pre vlastné potreby. 

Verejná doprava je doprava pre cudzie potreby, vykonávaná na uspokojovanie 
vševšeobecných prepravných potrieb a prístupná pre každého podľa vyhlásených 
prepravných podmienok.  

Medzinárodná doprava je doprava, pri ktorej východiskové a cieľové miesto ležia 
na území dvoch rôznych štátov. 

Vnútroštátna doprava je doprava, vykonávaná na území určitého štátu. 

Prepravca je súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu (vývozca - exportér, 
dovozca - importér). 

Preprava je činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí 
(nákladu) dopravnými prostriedkami alebo dopravnými zariadeniami. 

Prepravný trh je miesto, kde sa stretávajú výrobcovia (nositelia), spotrebitelia  
a sprostredkovatelia prepravných služieb a kde pomocou systému prepravných cien, 
prepravných podmienok a obyčajov predávajú a kupujú prepravné služby. 

Prepravný proces je súhrn časovo a vecne nadväzujúcich úkonov, ktorými sa 
uskutočňuje preprava. 

Prepravná prevádzka je súhrn všetkých činností dopravcu a prepravcu alebo osôb, 
ktorými sa zabezpečuje preprava. 

Zasielateľstvo je obstarávanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich 
s prepravou, pod vlastným menom na cudzí účet. 
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Operátor je právnická alebo fyzická osoba, ktorá organizuje prepravu v spolupráci 
so zasielateľmi a dopravcami. 

Kvalita prepravnej služby  je vlastnosť prepravnej služby daná rýchlosťou, 
spoľahlivosťou, operatívnosťou, bezpečnosťou a pohodlím premiestnenia osôb alebo vecí 
(tovaru). 

Prepravný reťazec je účelný sled čiastkových procesov pri preprave, manipulácii, 
balení a skladovaní nutných na premiestňovanie vecí od výrobcu k spotrebiteľovi. 

Prepravný systém je určený spôsob vykonávania prepravy určitého druhu alebo  
v určitej územnej oblasti. 

Integrovaný prepravný systém je prepravný systém prevádzkovaný jediným 
dopravcom, jedným alebo viacerými druhmi dopravy podľa osobitne stanovených 
jednotných prepravných, tarifných, technických a technologických podmienok. 

Prepravné podmienky sú podmienky, ktorými sa pri preprave pre cudzie potreby 
upravujú práva a povinnosti zúčastnených osôb. 

Zásielka je vec, súhrn vecí alebo zvierat, ktoré dopravca prevzal od odosielateľa na 
prepravu spravidla s príslušnou prepravnou listinou. 

Náklad sú zvieratá, vec, alebo súhrn vecí, ktoré sa prepravujú dopravným 
prostriedkom, alebo dopravným zariadením, príp. sú pripravené na naloženie, alebo 
preloženie. 

Dopravná práca je ukazovateľ charakterizujúci dopravu, vyjadruje sa súčinom 
určitého počtu dopravných prostriedkov alebo iných jednotiek dopravy (vlak, náprava  
a pod.) a nimi prejdených vzdialeností. 

Dopravný výkon je dopravná práca, vykonaná za určenú jednotku času. 

Prepravná práca je ukazovateľ charakterizujúci prepravu, vyjadrený súčinom 
počtu osôb alebo hmotností vecí a prepravnej vzdialenosti, na ktorú boli prepravené.  

Prepravný výkon je prepravná práca, vykonaná za určenú časovú jednotku. 

Tarifa je súhrn verejne vyhlásených tarifných podmienok a tarifných sadzieb, 
záväzných pre určené ceny za prepravu osôb, zvierat, alebo vecí. 

Infraštruktúra je súbor činností, zabezpečovaných na špecifickej technickej 
základni. 

Spoločenská infraštruktúra slúži  širokému socio-ekonomickému systému ako 
interferencia medzi dodávateľom a odberateľom. 

Hospodárska infraštruktúra je tvorená nákladnou dopravou, energetikou, 
telekomunikačným systémom a vodohospodárstvom. 



 18                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Podniková infraštruktúra je tvorená činnosťami, zúčastňujúcimi sa na pohybe 
hmôt vo vnútri výrobného procesu podniku, alebo v procese výmeny, obchodu.  

Logistika je zabezpečenie správneho množstva tovaru alebo služby, na správnom 
mieste s vynaložením primeraných nákladov  v správnom okamihu.  

Logistické technológie sú sledom rozhodovacích postupov a procedúr, ktoré  
v danom ekonomickom prostredí rešpektujú logistické interakcie medzi komponentmi 
logistického systému a s využitím optimalizačných metód exaktných, heuristickych  
a rozhodovacích vedú k optimalizácií logistických nákladov. 

Obchodná logistika je špeciálnou oblasťou technickej úpravy výrobkov, vyko-
návanej  na obchodné účely. 

Dopravná  logistika   koordinuje, synchronizuje, optimalizuje pohyby zásielok po 
dopravnej sieti, optimalizuje priestorové rozmiestnenie, kapacity a pohyby  všetkých 
prostriedkov. 

Logistický reťazec je súbor činností, zahrňujúci vždy identifikáciu lokality 
dopravným procesom, skladovaním, manipuláciou s materiálom, úpravou a informačným 
tokom v procese riadenia integrovaného systému. 

Úplný logistický systém je súbor, ktorý zahrňuje systém uzatvárania obchodných 
zmlúv, systém skladovania  výrobkov, systém skladového hospodárstva, systém výroby  
a používania obalov, systém dopravy. 

Funkčná efektívnosť dopravy je súhrn vlastností dopravnej sústavy a jednotlivých 
druhov dopravy, založených na technickej základni a technológii dopravy. 

Materiálový tok je pohyb materiálu od ťažby suroviny po dokončenie finálneho 
výrobku a proces výmeny, cez jednotlivé fázy úpravy a opracovania. 

Doprava medzioperačná predstavuje premiestnenie opracovávaných materiálov 
medzi jednotlivými výrobnými operáciami. 

Doprava obehová zabezpečuje fyzické premiestnenie hmotných výrobkov vo sfére 
obehu, t. j. medzi výrobou a výmenou. 

Skladovanie predvýrobné je skladovanie materiálov a komponentov, ktoré 
vstupujú do ďalšej fázy výrobného procesu. 

Skladovanie distribučné je skladovanie výrobkov, vystupujúcich z niektorej fázy 
výroby vrátane finálnych výrobkov pred ich distribúciou odberateľom. 

Skladovanie obchodné je skladovanie vo vnútri sféry obchodu. 
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1.2 Funkcie a ciele logistiky  
  

Logistika je na jednej strane teoretickou disciplínou, na druhej strane, a to 
predovšetkým, praktickým prístupom k riadeniu. Logistika všeobecne znamená tvorbu, 
riadenie a organizovanie materiálových tokov a tiež informačných a finančných tokov 
a všetkých ostatných činností, ktoré sú s materiálovými, informačnými a finančnými tokmi 
spojené.  

Materiálový tok zahŕňa premiestňovanie surovín od dodávateľov, premiestňovanie 
tovarov pri spracovávaní v rámci podniku a premiestňovanie hotových výrobkov z miesta 
výroby až ku spotrebiteľovi. 

Informačný tok v podniku zabezpečuje správy a dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje 
k materiálovému toku.  

Finančný tok predstavuje tok peňažných prostriedkov za realizované výkony, ktorý 
je veľmi dôležitý z hľadiska existencie firmy. To znamená, že ak sa firma má udržať na 
trhu, musí fungovať aj tento podsystém peňažného toku. 

Úlohou logistiky je dodanie správneho sortimentu výrobkov a služieb v správnom 
množstve, na správne miesto, v správnom čase, ekologicky a za správnu cenu. Logistiku 
môžeme považovať za samostatnú podnikovú funkciu, ktorá prekračuje hranice tradičných 
organizačných útvarov, preniká celým podnikom a dotýka sa ekonomického prostredia, 
v ktorom sa podnikateľská činnosť vykonáva. Logistika pozostáva z viacerých 
samostatných činností. 

Ak chápeme súbor logistických činností ako systém, vystupujú potom jednotlivé 
čiastkové logistické činnosti ako podsystémy podnikového alebo nadpodnikového 
logistického systému. Príklad logistickej štruktúry je uvedený na obrázku 1.1. Vyplýva  
z neho, že logistickú štruktúru tvoria uzly špecifických činností, pospájané materiálovými 
tokmi (preprava) a informačnými (komunikačnými) tokmi. Každý z týchto uzlov 
predstavuje samostatnú hospodársku činnosť, spätú s ostatnými činnosťami. Viaceré 
z týchto činností môžu pôsobiť i samostatne, bez vzájomnej nadväznosti. Tak je tomu všade 
tam, kde neuplatňujeme logistický prístup riadenia obehových procesov. 

Pri logistickom prístupe pôsobia tieto činnosti vo vzájomne prepojených reťazcoch. 
Zmeny v jednom uzle bezprostredne ovplyvňujú činnosť ostatných uzlov a tým i činnosť 
celkového premiestňovacieho procesu. Základné toky logistického systému sú znázornené 
na obrázku 1.2. 

Logistických procesov sa zúčastňuje veľa subjektov, predovšetkým výrobcovia 
tovarov, prvovýrobcovia surovín a materiálov, ďalej dopravcovia, zasielatelia, skladovacie 
podniky, distributéri, baliarne, odbytové organizácie, veľko- a maloobchod a pod., no nie 
všetky musia byť zastúpené v každom logistickom reťazci. Konečný úžitok z toho má mať 
spotrebiteľ, ku ktorého prospechu vlastne všetka ekonomická činnosť smeruje. Logistika 
spolupracuje s marketingom a ostatnými podnikovými funkciami. Je dôležité, aby mala 
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dominantné miesto pri tvorbe podnikovej stratégie ako koncepcia riadenia firmy, 
vychádzajúca od zákazníka a aby bola aj racionalizačným nástrojom.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 1.1.  Štruktúra logistických činností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1.2. Základné toky logistického systému  
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Hlavné rysy logistiky sú v tom, že predmetom logistiky je doprava, manipulácia 
a skladovanie všetkých materiálov, polotovarov a výrobkov na celej ich trase od 
dodávateľov cez výrobný podnik až ku odberateľom. Obsahom logistiky je organizovanie, 
plánovanie, riadenie, vykonávanie a kontrola materiálových (tovarových) tokov. Úlohou 
logistiky je globálna optimalizácia pohybu materiálu vo výrobe i obehu. Nástrojom pre to je 
spojenie čiastkových podsystémov do integrovaného systému, v ktorom sa koordinuje 
a riadi materiálový tok a príslušný tok informácií a financií. 

 

Medzi hlavné systémové prvky logistiky patrí: 

1. Materiálový systém – realizácia materiálového toku prepojeného na vstupe a výstupe  
s okolím. 

2. Riadiaci systém – plánovanie, riadenie a kontrola materiálového toku čo do množstva, 
štruktúry, miesta a času. 

3. Informačný systém – sprostredkovanie vzájomných väzieb medzi materiálovým 
a riadiacim systémom. 

4. Finančný systém – zaistenie platieb za realizované výkony v rámci logistického 
reťazca.  

 

Ekonomické efekty logistických činností vychádzajú z toho, že logistika na jednej 
strane dáva do súladu vecnú, priestorovú a časovú diferenciáciu výroby a spotreby, vedie 
k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, uvoľneniu kapitálu a tým k zvýšeniu 
hospodárnosti a zisku. Na druhej (pre trhovú ekonomiku významnejšej) strane je logistika 
nástrojom pre získanie a udržanie zákazníka, pretože mu poskytuje výhody. Firma 
uplatňovaním logistiky získava vyššiu konkurenčnú schopnosť a má vyššiu trhovú 
výkonnosť. Ďalším prínosom logistiky je zvýšenie podnikateľskej pružnosti a pri-
spôsobivosti pri zmene podmienok v oblasti nákupu a odbytu. Čiže ide o pružnosť reakcie 
na zmeny. Najdôležitejším cieľom podnikateľskej logistiky je spravidla zvýšenie alebo 
optimalizácia trhovej výkonnosti podnikov. To sa odráža v troch faktoroch: v kvalite 
produktu, cene za produkt a dodávateľskom servise. 

 

Ďalšie ciele: 

- zvýšenie podnikateľskej flexibility pri prispôsobení sa zmeneným podmienkam 
v oblasti nákupu a odbytu, 

- vylúčenie konfliktu manažmentu medzi rôznymi logistickými oblasťami pomocou 
koordinovaných plánov.  
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1.3 Členenie logistických systémov 
 

Makrologistický systém – predstavuje okolie, do ktorého sú zabudované 
mikrologistické systémy. Rieši všetky logistické reťazce, ktoré sú potrebné pre výrobu 
určitého finálneho výrobku a pre jeho dodanie konečnému spotrebiteľovi.                             

Mikrologistický systém – je podsystémom makrologistického systému, vytvára 
a riadi  ho podnik a týka sa logistických reťazcov vo vnútri podniku.  

Metalogistický systém – tvoria formy spolupráce medzi jednotlivými 
mikrologistickými systémami. 

 
Tabuľka 1.1 

Hierarchia logistických systémov 

Hierar-
chický 
stupeň 

 
Názov systému 

 
Materiálový tok 

 
Informačný tok 

1. Pracovisko Manipulácia na 
pracovisku Postup pracovných krokov 

2. Cech, dielňa, 
oddelenia 

Výrobná 
 doprava 

Riadiace výrobné príkazy, 
informácie o potrebe 

materiálu 

3.  
Podnik, závod 

Vnútrozávodná doprava 
v podniku, 

medzizávodná doprava 
medzi organizačnými 

útvarmi podniku 

Riadiace výrobné, 
zaobstarávacie a odbytové 

informácie podniku 

4. Národné 
 hospodárstvo 

Vnútroštátna diaľková 
doprava 

Informácie o dopyte, výrobe 
a doprave v 

národohospodárskej sieti 

5. 
Systém štátov 

(spoločenstvá, únie) 
Medzinárodná doprava Medzinárodná výmena 

dopravných a obchodných dát 
 
 

Charakteristika logistického systému 

Logistický systém: 

• presahuje miesta rezu, 
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• pozostáva z čiastkových systémov (ekonomicko-organizačných, technologických,    
právnych), 

• má priestorovú štruktúru (uzly a hrany), 

• medzi uzlami pretekajú materiálové toky a informácie, ktoré majú obmedzenú 
obsaditeľnosť, 

• sklady s ohraničenými skladovacími možnosťami umožňujú časové zmeny 
materiálových tokov a informácií, 

• materiálové toky môžu byť rozvetvené alebo sústredené do komerčných miest, 

• medzi zaobstarávacími procesmi, procesmi materiálových tokov a prípravy materiálu 
existujú materiálové a informačné spojenia. 

 

Tabuľka 1.2  

Charakteristické znaky prvkov logistických systémov 

PRVOK KVALITATÍVNY ZNAK KVANTITATÍVNY ZNAK 

ZAOBSTARÁVACÍ 
PRVOK 

Dostupnosť 
Pracovný režim 

Miestna koordinácia 
Pôvod (vznik) tovaru 

SPOTREBNÝ PRVOK  Spotreba tovaru 
PRVOK 

MATERIÁLOVÉHO 
TOKU (miesto 

produkcie) 

           Dostupnosť 
           Pracovný režim 
           Spôsob výroby 

Miestna koordinácia 
Vznik a spotreba tovaru 
Zmenšenie 
Doba prechodu 

SKLADOVACÍ PRVOK Schopnosť vybavenia 
Poradie vybavenia Dimenzia skladu 

ROZVETVOVACÍ 
PRVOK (CND, 

zoraďovacia stanica) 
Výrobný spôsob Dĺžka doby zdržania 

Eliminácia výpadku 

KONTROLNÝ A 
SERVISNÝ PRVOK Pracovný režim Dĺžka doby zdržania 

 
AKTÍVNY SPOJOVACÍ 

PRVOK 

 
Výrobný spôsob 
Pracovný odbor 

Geometria 
Schopnosť nakládky 
Parametre pohybu 
Eliminácia výpadku 

PASÍVNY SPOJOVACÍ 
PRVOK 

Možnosť zmeny poradia   
na elemente 

Geometria spojenia 
zaťažiteľnosť 
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V systémoch materiálového toku sa rozlišujú 

UZLOVÉ ELEMENTY: 

• zaobstarávacie a spotrebné prvky, 

• prvky materiálového toku (miesta produkcie), 

• skladovacie prvky, 

• rozvetvovacie prvky, 

• kontrolné a servisné prvky. 

HRANOVÉ ELEMENTY: 

• aktívne spojovacie prvky, 

• pasívne spojovacie prvky. 

LOGISTICKÝ SYSTÉM tvoria účelovo usporiadané množiny všetkých 
technických prostriedkov, zariadení, budov, ciest, pracovníkov, podieľajúcich sa na 
uskutočňovaní logistických reťazcov (tj. materiálových a informačných tokov). 

 
Logistika ako metóda riadenia obehových procesov 
 

Procesy transformácie ekonomiky z plánovanej na trhovú prostredníctvom 
privatizácie a reštrukturalizácie smerujú vo svojom vývoji  k spojeniu s intenzifikáciou 
obehového procesu [24]. 

 Tento proces intenzifikácie sa prejavuje predovšetkým vo svojom počiatku: 

a) v podstatnom poklese objemu prepravného výkonu vo všetkých druhoch dopravy, 

b) v skladbe prepravy, kde sa objavujú: 

• útlmové programy ťažby uhlia, hutníckej výroby, ťažkého strojárenstva a vo-
jenskej výroby, 

• podstatné zmeny v zahraničnom obchode ako v objemoch, tak aj v geografickej 
orientácii, 

c) v požiadavkách na kvalitu premiestňovania, faktor rýchlosti a spoľahlivosti dopravy. 

 

Tieto zmeny, ktoré sa prejavili v doprave, neriešia potreby užívateľov dopravy 
(výrobcov, obchod, spotrebiteľov), ani potreby dopravcov, ktorých uplatnenie sa na 
prepravnom trhu musí vychádzať z možnosti selekcie  optimálneho dopravného systému  
v integrovanom systéme procese obehu, či už pristupujeme k jeho  hodnoteniu z pohľadu 
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riadenia materiálového toku, alebo z pohľadu prepravného reťazca. V obidvoch prípadoch 
sa javí ako nevyhnutnosť pristupovať k optimalizácii systémovo a to na základe  riešenia 
týchto troch prvkov: 

a) prierezového komplexu manipulácie, skladovania a balenia: 

• automatizácia integrovaných systémov manipulácie s materiálom, zvyšovanie 
produktivity  práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, estetizácie pracoviska,  
automatizácia manipulácie s tovarom,  

• automatizované systémy  skladovania a integrované systémy riadenia skladového 
hospodárstva, smerujúce k výraznému zdokonaľovaniu zhromažďovania, 
identifikácie, ukladania a distribúcie materiálov a výrobkov v rámci hmotných  
i nehmotných procesov obehu, 

• automatizované a integrované systémy balenia, ktoré vytvárajú predpoklady pre 
zvýšenie produktivity práce, obmedzenie vplyvu ľudského činiteľa a tým i pre 
zavedenie automatizovaných pružných výrobných systémov. 

b) využitia integrovaného dopravného systému  v nadväznosti na systémy manipulácie  
a skladovania s dôrazom na rýchlu a spoľahlivú prepravu od odosielateľa k príjemcovi. 

c) integrácie informačného systému riadenia obehových procesov s cieľom dosiahnuť 
racionalizáciu riadenia jeho automatizovaných procesov a sústav vo vymedzených 
hraniciach predvýrobnej a povýrobnej etapy, vrátane procesov premiestňovania. 

Pre zabezpečenie týchto programových cieľov je nevyhnutné uplatniť cieľový 
systémový prístup. Takouto metódou podloženou teoretickou základňou  sa stáva logistika.  

 

1.4 Úrovne pôsobnosti podnikovej logistiky                                                                   
 

Logistika je podniková funkcia, ktorá prechádza celým podnikom a riadi, integruje, 
reguluje a kontroluje všetky toky materiálu, výrobkov, informácií a financií a s tým spojené 
činnosti – dopravu, skladovanie, manipuláciu a balenie. 

Je možné určiť štyri úrovne pôsobnosti logistických funkcií: 

- strategická – rozhoduje o zásadných otázkach s dlhodobou platnosťou. Tieto 
rozhodnutia sú základom pre rozhodovanie na dispozičnej úrovni, 

- dispozičná – na tejto úrovni sa prijímajú krátkodobé rozhodnutia (príkazy) o spôsobe 
plnenia vzniknutých požiadaviek a potrieb, 

- administratívna – po vydaní dispozície vykonáva potrebné administratívne činnosti pre 
informačný proces, 

- operatívna – vykonáva činnosti a procesy hmotného toku na základe príkazov 
z dispozičnej alebo administratívnej úrovne.  
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1.5 Druhy podnikovej logistiky 
 

Podnikovú logistiku ako podsystém podniku (obr. 1.3) možno rozčleniť na oblasti 
(podsystémy): 

a) základné oblasti logistiky: 

- nákupná (obstarávacia) logistika, 
- výrobná logistika, 
- distribučná logistika, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 1.3. Štruktúra podnikovej logistiky 
 

b) prierezové oblasti logistiky: 

- dopravná logistika, 
- logistické informácie, 
- skladová logistika, 
- sem patrí aj tok financií, ktorého smer je opačný ako smer toku materiálu a je 

nevyhnutný pre fungovanie celého logistického reťazca a pre zabezpečenie existencie 
podniku. Pôsobnosť základných druhov logistiky je znázornená na obrázku 1.4. 

 

1.5.1 Obstarávacia logistika 
 

   Pod obstarávacou (nákupnou) logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh 
a opatrení pri príprave a vykonávaní obstarania všetkých materiálových položiek, 
nevyhnutne potrebných pre zabezpečenie danej výroby, alebo inej činnosti firmy. Zaoberá 
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sa všetkými činnosťami v súvislosti s materiálovým tokom surovín, pomocných 
a výrobných materiálov a nakupovaných dielov z nákupného trhu do vstupného skladu 
alebo priamo do výroby. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.4. Pôsobnosť základných druhov logistiky 
 
 

Oblasti obstarávacej logistiky prislúchajú  nasledovné logistické úlohy: 
- Make or Buy – stratégia (spolu s výrobou a nákupom), 
- nákup zladený s výrobou (určenie odosielaných druhov, času a miesta), 
- minimalizácia dopravných nákladov, 
- údaje týkajúce sa balenia, viazania, kontrola kvality a pod. 
 
 
1.5.2 Výrobná logistika 
 

   Pod výrobnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení pre 
prípravu a vykonanie výrobného procesu. Obsahuje všetky činnosti s materiálovým 
a informačným tokom surovín, pomocných a výrobných materiálov od skladu surovín  
k výrobe, ako aj od skladu polotovarov a nakupovaných dielov cez jednotlivé stupne 
výrobného procesu vrátane všetkých medziskladov, cez montáž po sklad hotových 
výrobkov. 

Obstarávacia logistika 

Výroba 
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Výrobná logistika je časťou podnikovej logistiky a zahrňuje: 

• systém výrobných tokov, 

• systémy tokov prístrojov, nástrojov a skúšobných prostriedkov, 

• systémy tokov údržby, ošetrovania a starostlivosti, 

• systémy tokov zásobovania a odstraňovania odpadov. 

 

Ku výrobnej logistike patria okrem iného: 

- Make or Buy – predpoklady (spolu s výrobou), 
- rozčlenenie – štrukturalizácia výroby z logistického hľadiska, 
- plánovanie a riadenie výroby, 
- usporiadanie fyzických a informačných tokov výrobou (skladové a dopravné systémy, 

plánovacie, riadiace a simulačné systémy, počítačové prepojenie a pod.). 
 
 
1.5.3 Distribučná logistika. 
 

Pod distribučnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení pre 
prípravu a vykonanie distribúcie – odbytu. Zaoberá sa všetkými činnosťami v súvislosti 
s tokom tovaru od skladu hotových výrobkov k odbytovému trhu (výrobky od výrobcu  
k odberateľom v každom prípade cez sieť odbytových skladov, v špeciálnych prípadoch 
priamy tok tovaru na princípe výroba - odberateľ, resp. odosielateľ – odberateľ), vrátane 
patričných informácií a financií. 

 

Odbytová (distribučná) logistika plní funkcie: 

• vybavenia objednávky, 

• skladovania produkcie, 

• dopravy hotových výrobkov. 

 

Dnes nadobúda na význame i logistika odstraňovania odpadov s funkciami: 

• zberu, dopravy a deponovania odpadov, 

• znižovania produkcie odpadov až po bezodpadovú produkciu. 
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Obr. 1.5. Smerovanie charakteristických veličín prevádzky pri zachovaní logistických 

riešení v podniku 
 

V tabuľke 1.3 sú  znázornené optimalizačné problémy logistiky vzhľadom na rôzne 
podnikové oblasti. 

 

Globalizačné trendy a moderná filozofia distribúcie 

Vychádzajúc zo súčasnej situácie na trhu prepravcov a ponuky služieb je žiaduce 
uvažovať v kontexte novších smeroch rozvoja. Výroba výrobkov, ponuka kvalitných  
služieb musí byť k dispozícii v správnom množstve, na správnom mieste a v správnom 
čase a to s vynaložením primeraných nákladov. 

V priemyselne vyspelých štátoch veľmi vzrástol význam pružnosti dodávok.  

Vo výrobe sa uplatňujú pružné automatizované výrobné systémy a flexibilita, 
umožňujúca rýchle meniť vyrábaný sortiment tovaru. Výroba sa v mnohých prípadoch 
individualizuje, čo však neznamená, že nevyrába hotové výrobky na sklad a potom ich 
ponúka zákazníkom. 

 

Doba priebehu Zásoby 

SÚČASNOSŤ 

BUDÚCNOSŤ 

Flexibilita 

Kvalita zákazníckeho servisu Využiteľná kapacita 
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Tabuľka 1.3 

Optimalizačné problémy logistiky vzhľadom na rôzne podnikové oblasti 

OBLASŤ POŽIADAVKY 

 

Hospodárstvo nákupu 
materiálu 

-rabat z množstva v dôsledku veľkej zaobstarateľnosti 

-zariadenie zásob materiálu a subdodávok k zaisteniu produkcie 

-dodanie v racionálnych DPS-jednotkách 

 

Peňažníctvo 

-malá viazanosť kapitálu v dôsledku minimálnych skladovacích   
zásob 

-žiadne odpisy na skladovú ochranu 

-žiadne úbytkové, zlomové straty a straty starnutím  

 

Výroba 

-výroba malého sortimentu v čo možno najvyššom počte kusov 

-minimálne množstvo zmien v príprave výroby 

-dlhodobé výrobné plánovanie 

 

 

Odbyt 

-vysoká dodávacia pohotovosť vďaka trvalej voľnej dispozícii 
zásob hotových výrobkov 

-vysoká variantnosť finálnych produktov zodpovedajúcich 
želaniu zákazníkov 

-krátke dodacie lehoty pri vysokej schopnosti výroby prispôsobiť 
sa 

 

Výroba vyrába komponenty, z ktorých je možné zostaviť hotový výrobok podľa 
individuálnych potrieb zákazníkov v čo možno najkratšej dobe od prijatia objednávky. 
Pritom nie je stratená výhoda hromadnej výroby. 

V skladovom hospodárstve partnerom pružných výrobných systémov sú pružné  
a flexibilné skladové systémy, ktoré dokážu rýchle reagovať na objednávku a ľahko sa 
prispôsobujú častým zmenám v sortimente a množstve jednotlivých skupín tovaru. 

V doprave sa rozširujú prepravné systémy, ktoré zaručujú spoľahlivé vykonanie 
prepravy i v kombinácií niekoľkých druhov dopravy a to zvolenou rýchlosťou a s vopred 
stanovenou dobou pristavenia dopravných prostriedkov k nakládke resp. k vykládke tovaru. 
S tým úzko súvisí rozvoj zasielateľstva, ktoré sa stáva stálym  avšak pružným partnerom 
výrobných a obchodných podnikov. Títo zasielatelia vykonávajú mnohé činnosti, ktoré 
doposiaľ vykonávali samotné výrobné podniky práve v oblasti prepravy. 
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Týmto sa podniky dostávajú do akéhosi trojuholníka, kde ich úspešnosť na trhu 
závisí od zvýšenia kvality, zníženia nákladov a zvýšenia pružnosti.  Tieto tri faktory 
úspešnosti pôsobia súbežne, ale význam sa počas posledných rokov presúva, a to zo 
štandardu kvality, k znižovaniu nákladov  práve k pružnosti. 

Zvyšujúca sa váha pružnosti je sprievodným javom vývojovej zmeny, ktorá prebieha 
vo všetkých štátoch s vyspelou trhovou ekonomikou a síce  prechodu od trhu 
predávajúceho k trhu kupujúceho, kde požiadavky na tovar, na jeho cenu i kvalitu, na 
rýchlosť a podmienky dodania i na služby, ktoré predchádzajú, sprevádzajú a nasledujú 
dodanie tovaru, diktuje zákazník v prostredí konkurencie, ktorá je medzi subjektmi 
vyrábajúcimi a distribuujúcimi tovar. Je to jedna zo súčastí vševšeobecných vývojových 
tendencií, tzv. megatrendov, ktoré sú identifikované v priemyslovo vyspelých krajinách 
sveta.  

Medzi ne patria: 

• prevaha trhového hospodárstva a západného spôsobu života, individualizácia (prechod 
od trhu predávajúceho k trhu kupujúceho, zväčšovanie sortimentu výrobkov, 
skracovanie životného cyklu výrobkov, rast komplexnosti výrobkov, skracovanie 
termínov dodania), 

• globalizácia (internacionalizácia, ekologizácia, deregulácia, štandardizácia), 

• technická revolúcia (rozvoj dopravy, rozvoj telekomunikácií, informatizácia), 

• starnutie priemyslových spoločností, 

• medzinárodná migrácia, odliv mozgov z rozvojových a málo vyspelých krajín do 
bohatších krajín, 

• koncentrácia bohatstva v niekoľkých málo krajinách, rozšírovanie chudoby do 
viacerých krajín,  

 

Vychádzajúc z týchto globalizačných trendov je možné charakterizovať aj nový 
spôsob distribúcie v nasledujúcich rokoch. Tieto trendy predstavujú modernú filozofiu 
distribúcie. 

Moderná filozofia distribúcie je založená na nasledujúcich faktoroch: 

1. Stabilná ponuka a dopyt na dopravnom trhu je stála - časová štruktúra. 

2. Rast dopravnej infraštruktúry, výstavba sietí - priestorová štruktúra. 

3. Vznik nových časových štruktúr impulzného charakteru - boom dopravného trhu. 

4. Vznik dopravných vĺn, nereagujúcich na seba - vznik zhlukov, zábran na ceste. 
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5. Vznik  a tvorba špirál a hypercyklov - tvorba dopravných reťazcov, logistika z pohľadu 
postupného vývoja. 

6. Vznik deterministických chaosov - nezvládnutie systému, rozpad riadenia. 

Intenzifikačný faktor logistických reťazí 

Dopravná sústava v logistickom systéme bude funkčná, ak budú vo vzájomnej 
proporcionalite tri faktory, pri dokonalej funkcii informačného systému. Väzby medzi 
týmito faktormi majú charakter interaktívnej väzby, to znamená, že: 

1.  Logistická objednávka dopravy 

• kladie nároky na technologickú kapacitu dopravnej sústavy, rozloženej na 
jednotlivé druhy dopravy  v závislosti od interakcie medzi kvalitatívnymi 
charakteristikami dopravy a afinitou prepravovaného tovaru, 

• určuje kvalitatívnu úroveň prepravy, ktorá spätne ovplyvňuje technologickú 
kapacitu dopravy, 

2. Technologická kapacita dopravy 

• ovplyvňuje logistickú objednávku dopravy, ak je vopred stanovená kvalita dopravy, 
pretože ak je technologická kapacita dopravy dostatočne vysoká, môže pri 
stanovenej kvalite znižovať až minimalizovať potreby kapacít ostatných činnosti 
obehového procesu, zvlášť skladovania a manipulácii, 

• ak je technologická kapacita dopravy aj logistická objednávka dopravy vopred 
determinovaná, je obmedzená kvalitatívna úroveň prepravy. 

3. Kvalita prepravy 

• s ohľadom na fakt, že produkt dopravy (užitočný efekt premiestnenia) nie je 
skladovateľný a pri vzniku nároku na dopravu ako proces stochastický, ktorý je 
ovplyvňovaný viacerými faktormi statického aj dynamického charakteru, je pre 
vyššiu kvalitu prepravy nutné zabezpečovať väčšie rezervy technologickej kapacity, 
v opačnom prípade obmedzuje ponuku (logistickú objednávku dopravy). 

Uvedené interakcie vymedzujú potreby rozvoja dopravy v obehových procesoch, 
pričom zároveň umožňujú nové hodnotenie efektov ich rozvoja, ale i získavania zdrojov pre 
svoj rozvoj, pretože čím väčšie efekty prináša doprava v obehových procesoch  
v podnikovej, národohospodárskej sfére, tým väčšie prostriedky je možné v záujme 
obidvoch sfér vynakladať na ich rozvoj. 

Z hodnotenia uvedených interakcií vyplýva, že doprava je v obehových procesoch 
systémom utváraným, ale aj utvárajúcim. Rozvoj technologickej kapacity dopravy vo väzbe 
na kvalitu dopravy a logistickú objednávku ovplyvňuje dynamiku rozvoja výrobných 
štruktúr (pretože výrobné štruktúry je možné rozvíjať len za predpokladu, že ich produkcia 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                        33 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

bude s minimálnymi nákladmi premiestnená do miesta spotreby), ale i rozvoj regiónov (vo 
väzbe nie len na premiestňovanie hmotných statkov, ale i s ohľadom na premiestňovanie 
pracovnej sily, pretože vo výrobných štruktúrach vznikajú rozpory medzi rozmiestnením 
zdrojov pracovnej sily a ich potrebám vzhľadom na nepremiestniteľný výrobný potenciál, 
prípadne surovinový zdroj). Z tohto pohľadu je potom možné hovoriť o národo-
hospodárskej utvárajúcej sile dopravy. Tá vyjadruje schopnosť dopravy  pretvárať z určitej 
východiskovej situácie podmienky obehového procesu a tým ovplyvňovať štruktúru 
sociálne ekonomického systému a dávať impulzy k jeho rozvojovým procesom. Sociálne 
ekonomické štruktúry v pôsobení dopravy môžeme definovať ako: 

• rozvojové, v ktorých je následkom podnetov rozvoja druhu dopravy alebo ich 
kombinácie v dopravnej sústave daný impulz k určitým pozitívnym smerom rozvoja, 

• útlmové, ktoré môžeme definovať ako oblasti, na úkor ktorých prebiehajú procesy  
rozvoja spôsobené druhom dopravy, dopravnej sústavy alebo opatrenia dopravnej 
politiky v negatívnom smere rozvoja, 

• indiferentné, ktoré nie sú dotknuté utvárajúcou silou dopravy. 

Je zrejme, ak má dochádzať k proporcionálnemu rozvoju obehových procesov  
a štruktúr sociálne ekonomického systému, je nutné poznať rozvojové možnosti dopravy, 
ako základného systému obehu z hľadiska vývoja vedy a techniky, štruktúry kvality 
prepravy a efektov, ktoré rozvoj dopravy prináša pre spoločenskú i podnikovú sféru. 

 

1.5.4 Obchodná logistika 
 

Obstarávacia a distribučná logistika sú označované spoločným názvom obchodná 
logistika, ktorá je zameraná na obeh tovaru. Obeh tovaru je súhrn všetkých predvýrobných 
a povýrobných hmotných procesov, ktorými materiál prechádza. Sú to procesy 
netechnologickej povahy, nemenia množstvo ani kvalitu materiálu. 

Do obehu patria tiež nehmotné procesy, spočívajúce v pohybe informácií a ich 
použití pri rozhodovaní (zber a uchovanie informácií potrebných k nákupu a k predaju, 
k riadeniu hmotných obehových procesov, evidencii a podobne) a procesy pohybu financií. 

Obchodná logistika teda zahŕňa problematiku organizovania nákupu a dodávateľsko-
odberateľského vzťahu, balenia, dopravy, skladovania a manipulácie s tovarom, 
kompletizácie a rozdeľovania tovaru, vlastného predaja, problematiku obalov, zber 
a spôsob poskytovania informácií a ich spracovanie a identifikačné systémy. 

Úlohou obchodnej logistiky je zabezpečiť spojenie medzi ponukou a dopytom tak, 
aby zákazníci mohli mať tovary a služby k dispozícii v želanom čase, na želanom mieste 
a pri podmienkach, v ktorých si ich želajú mať [37]. 



 34                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Základom obchodnej logistiky sú racionálne usporiadané cesty tovaru, vrátane 
racionálneho rozloženia zásob, dobré dodacie a platobné podmienky a efektívny systém 
objednávok. 

Logistické cesty tovaru sa nazývajú kanály, pričom treba rozlišovať fyzické 
a informačné cesty. Informačné cesty súvisiace s fyzickým pohybom tovaru predstavujú 
ponuku, objednávku, sprievodné doklady k tovaru, faktúru, pohyb peňazí, reklamácie a ich 
vybavenie.   

Podmienkou fungovania obchodnej logistiky je rozvoj informačných procesov 
a prostriedkov. Je to najmä rozvoj výpočtovej techniky, programového vybavenia 
a vytváranie počítačových sietí. Ďalšou podmienkou je rozvoj techniky, technológie 
skladovania a manipulácie s tovarom. 

 

1.6 Logistické výkony 
 

Logistické výkony vznikajú vykonávaním logistických činností. Logistické výkony 
vo vnútri podniku medzi útvarmi sú ocenené vnútropodnikovými cenami. 

   Výkony vystupujúce navonok v styku so zákazníkmi vo forme logistických 
služieb sú ocenené a predávané zákazníkom za trhové ceny [32].  

Podľa druhov podnikovej logistiky môžeme logistické výkony členiť na: 

1) Výkony obstarávacej logistiky  

Činnosť obstarávacej logistiky spočíva v realizácii výkonov spojených s: 

- marketingovými činnosťami (prieskum trhu dodávateľov, vykonávanie cenových 
a hodnotových analýz a prognóz), 

- rokovaním a uzatváraním zmlúv s dodávateľmi,  
- správnymi činnosťami nákupu, 
- preberaním a kontrolou obstaraných materiálov, 
- funkciou vstupných skladov, 
- časťou vnútropodnikovej dopravy od vykládky materiálu až po jeho vstup do 

výroby, 
- plánovaním, riadením a kontrolou hmotných, informačných a finančných tokov od 

dodávateľa po výrobu. 

2) Výkony výrobnej logistiky 

Tieto výkony sa sústreďujú do: 
- výrobného plánovania, čo je funkcia stredno- a dlhodobá a býva súčasťou 

strategických projektov. Je spojená s budovaním nových výrobných pracovísk, 
s obnovou, prestavbou a rozvojom existujúcich výrobných kapacít. Logistickou 
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úlohou výrobného plánovania je vytváranie výrobnej štruktúry podniku, založenej 
na účinnom systéme hmotných tokov, definovanom výkonmi súvisiacimi najmä s: 
- optimálnym usporiadaním materiálových tokov vo výrobe, 
- vytvorením priaznivých pracovných podmienok, 
- zaistením racionálneho využitia plôch a priestorov, 
- vysokou flexibilitou využívania budov, stavieb a zariadení; 

- prevádzkového riadenia a plánovania, ktoré sa zameriava na konkrétne, 
bezprostredné činnosti spojené s aktuálnou výrobou, charakterizované najmä 
krátkodobými, operatívnymi úlohami. Patria sem napríklad výkony: 
- plánovanie optimálnych výrobných dávok, 
- operatívne úlohy týkajúce sa skladovania polotovarov, 
- plánovanie a riadenie materiálového toku v dielňach, 
- organizácia a riadenie vnútropodnikovej dopravy medzi dielňami, 
- plánovanie zásob vo výrobnom procese; 

- vykonávania prierezových funkcií logistiky kam patria výkony spojené: 
- s vnútropodnikovou dopravou vo výrobnom procese, 
- so skladovaním nedokončených výrobkov. 

3) Výkony distribučnej logistiky sú spojené s: 

- voľbou optimálneho rozmiestnenia distribučných skladov, 
- skladovaním hotových výrobkov, 
- vykonávaním komisionárskych činností vrátane obalového hospodárstva, 
- výstupom tovaru z podniku a zaistením nakládky, 
- dopravou tovaru k zákazníkovi.  

 
Podľa prierezových úsekov logistiky môžeme logistické výkony deliť na: 

- výkony dopravných systémov vnútropodnikových a mimopodnikových, 
- výkony skladovacích a komisionárskych systémov, 
- výkony logistického manažmentu, ktoré zahŕňajú organizačné, riadiace 

a personálne zabezpečenie logistiky, 
- výkony logistického controllingu. 

 
1.7 Logistické náklady 
 

Na základe prieskumu [48] sa zistilo, že podiel logistických nákladov na celkových 
nákladoch podniku sa pohybuje medzi 10 až 30 % a pre každý podnik má rôznu hodnotu. 

Uplatňovanie logistiky v podniku si vyžaduje, aby logistické výkony a služby 
a vlastné náklady na ne vynaložené boli prehľadné a kontrolovateľné. Toky logistických 
nákladov musia byť adresné, musí byť určené miesto vzniku, účel vzniku a spôsob úhrady 
vlastných nákladov vynaložených na logistické výkony.  

Určenie miest vzniku logistických nákladov je dôležité pre vymedzenie zod-
povednosti za vznik a účelné vynaloženie vlastných nákladov. Preto je potrebná vhodná 
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organizácia vnútropodnikových subjektov alebo hospodárskych stredísk, ktoré tvoria 
články logistického reťazca, aby zodpovednosť za logistické náklady a výkony bola 
vymedzená presne a adresne do tých hospodárskych stredísk, kde tieto výkony a na ne 
vynaložené náklady vznikajú. 

Účel vzniku logistických nákladov vyjadruje druhy podnikovej logistiky a logistické 
úseky, na ktorých výkony boli náklady vynaložené.   

Náklady vynaložené hospodárskym strediskom na poskytnuté logistické výkony mu 
musia byť vykompenzované formou priamej úhrady externým zákazníkom, alebo nejakým 
spôsobom vo vnútri podniku. Vnútropodniková cena logistického výkonu môže byť 
stanovená na základe variabilných nákladov, celkových nákladov, s nulovým alebo 
plánovaným ziskom. Spôsob stanovenia vnútropodnikovej ceny závisí od uplatňovaného 
spôsobu riadenia v podniku. 

Pre potreby riadenia logistiky je potrebné sledovať logistické náklady v členení: 

- druhovom, 

- účelovom, 

- podľa miesta vzniku, 

- kalkulačnom, 

- podľa vzťahu nákladov k výkonom. 

Druhové členenie nákladov je členenie podľa nákladových druhov vstupujúcich do 
podniku. Rozlišujeme tieto základné druhy nákladov:  

- materiálové náklady, 

- mzdové náklady, 

- náklady na hmotný a nehmotný investičný majetok, 

- kapitálové náklady, 

- náklady na cudzie výkony, 

- iné náklady.   

Podľa potreby sa základné druhy ďalej členia podrobnejšie. 

  Účelové členenie logistické náklady sleduje a sumarizuje podľa druhov podnikovej 
logistiky a podľa rozloženia na prierezové logistické úseky. 

   Členenie podľa miesta vzniku logistických nákladov je významné pre 
uplatňovanie princípu zodpovednosti za vzniknuté náklady a ich účelné a racionálne 
vynaloženie. Náklady sú priradené ku konkrétnemu miestu, čiže hospodárskemu stredisku, 
ktoré je článkom logistického reťazca  podľa princípu :    
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- zodpovednosti  za vzniknuté náklady,  

- zachytenia nákladov v mieste vzniku. 

Kalkulačné členenie priraďuje náklady k výkonu alebo jeho časti v členení podľa 
položiek kalkulačného vzorca. Kalkulačnou jednotkou je objemovo, druhovo a akostne 
presne vymedzený logistický výkon. Z hľadiska vzťahu nákladov, priradených 
ku kalkulačnej jednotke a kalkulovaného výkonu, môžeme rozlíšiť dve základné skupiny 
nákladov: 

- priame náklady, priamo súvisia s konkrétnym druhom výkonu a je možné ich 
priamo vyjadriť na kalkulačnú jednotku, 

- nepriame náklady – režijné, sú spoločné viacerým druhom výkonov, ich výška pre 
konkrétnu kalkulačnú jednotku sa zisťuje použitím rozdelenia podľa vhodnej rozvrhovej 
základne. 

Členenie nákladov podľa vzťahu k výkonom rozdeľuje náklady podľa ich správania 
pri zmene objemu výkonov na: 

- fixné, ktoré sa delia na:  
- absolútne fixné – ich celková výška je v rozsahu určitej kapacity rovnaká, bez 

ohľadu na stupeň jej využitia, 
- relatívne fixné – ich celková výška je rovnaká v určitom rozsahu objemu 

výkonov, ale pri prekročení tohoto rozsahu sa ich výška jednorazovo zvýši. 
V ďalšom časovom období zostávajú  znovu bez zmeny, 

- variabilné – ich celková výška závisí od objemu výkonov a podľa tejto závislosti sa 
členia na: 

- proporcionálne – menia sa približne priamo úmerne s objemom výkonov, 
- nadproporciálne (progresívne) – ich celková výška rastie aj klesá rýchlejšie 

ako objem výkonov, 
- podproporciálne (degresívne) – rast alebo pokles ich celkovej výšky je 

pomalší ako rast alebo pokles objemu výkonov, 
- regresívne – ich výška je nepriamo závislá od objemu výkonov, s rastom 

objemu výkonov klesá celková výška nákladov a naopak.     
 
Logistické náklady je možné rozdeliť do nasledujúcich skupín: 
- náklady na vytvorenie a riadenie logistického systému, 
- náklady na príjem materiálu, 
- náklady na zásoby, 
- náklady na skladovanie, 
- náklady na dopravu, 
- náklady na manipuláciu, 
- distribučné náklady. 
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Náklady na vytvorenie a riadenie logistického systému tvoria náklady na analýzu, 
vyprojektovanie a realizáciu systému, náklady na plánovanie a kontrolu hmotných tokov, 
dispozičné činnosti, operatívne riadenie a iné. 

Náklady na príjem materiálu sa skladajú z mzdových nákladov, nákladov na 
pohonné hmoty, nákladov na energiu, odpisov, nákladov na údržbu a opravy a úrokov. 

Náklady na zásoby vznikajú z potreby udržiavania skladových zásob, z viazania 
kapitálových prostriedkov na financovanie zásob, z rôznych druhov poistenia, zo 
znehodnocovania a strát materiálu. 

Náklady na skladovanie tvoria náklady na udržiavanie skladových priestorov, 
energiu, poistenie a odpisy zariadenia skladu, úroky, mzdové náklady. 

K nákladom na dopravu patria náklady na vnútropodnikovú a mimopodnikovú 
dopravu. Okrem toho tiež existuje určitý podiel dopravných nákladov zahrnutých v kúpnej 
cene materiálu, ktoré sú dodávateľovi uhradené za jeho dopravné služby. Náklady na 
dopravu tvoria mzdové náklady, náklady na pohonné hmoty, odpisy, úroky, náklady na 
údržbu a opravy. 

Náklady na manipuláciu zahŕňajú všetky náklady na manipulačné operácie 
a komisionárske činnosti. Patria sem mzdové náklady, náklady na pohonné hmoty, odpisy, 
náklady na použitý materiál (napr. baliaci materiál), náklady na údržbu a opravy. 

Distribučné náklady tvoria mzdové náklady, odpisy, úroky, náklady na pohonné 
hmoty, energiu, poistenie, expedičné náklady.  

Potreby plánovania, riadenia a kontroly logistických činností vyžadujú logistické 
náklady vo všeobecnosti:  

- účelne a logicky zaraďovať do evidencie nákladov, 

- evidovať v mieste vzniku, 

- plánovať a rozpočtovať, analyzovať a pomocou spätnej väzby ovplyvňovať, 

- riadiť, usmerňovať a vyhodnocovať ako celok z jedného miesta. 

 

1.8 Hlavné logistické činnosti 
 

Pre realizáciu hladkého toku produktu z miesta vzniku do miesta ich spotreby je 
potrebné zabezpečiť tieto činnosti: 

- prognózovanie/plánovanie dopytu,  
- zákaznícky servis, 
- riadenie stavu zásob, 
- logistická komunikácia, 
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- manipulácia s materiálom, 
- vybavovanie objednávok, 
- balenie, 
- podpora servisu a náhradné diely, 
- stanovenie miesta výroby a skladovania, 
- obstarávanie/nákup, 
- manipulácia s vráteným tovarom, 
- preprava tovaru, 
- spätná logistika, 
- skladovanie. 

    Nie všetky tieto činnosti musia patriť do kompetencie logistického oddelenia, ale 
významne ovplyvňujú logistický proces ako celok. 
 

Prognózovanie/plánovanie dopytu 

Existuje veľa typov prognóz dopytu. Marketing predpovedá dopyt zákazníkov na 
základe odhadu účinku podpory predaja (napr. reklamy), cien, konkurencie atď. Výroba 
predpovedá výrobné požiadavky na základe marketingových prognóz predaja a bežného 
stavu zásob. Logistika je obvykle zapojovaná do procesu prognózovania v tom smere, 
koľko tovaru je potrebné objednať od koľkých dodávateľov a koľko akých produktov by 
malo byť prepravených alebo má byť k dispozícii podľa jednotlivých trhov, na ktoré podnik 
dodáva svoj tovar. Logistika preto musí byť v úzkom kontakte s marketingovým 
prognózovaním ako aj s výrobným plánovaním.  

Zákaznícky servis 

Zákaznícky servis je výstupom logistického systému a mal by zabezpečiť 
premiestnenie správneho produktu ku správnemu zákazníkovi na správnom mieste, 
v správnom stave, v správnom čase a pri čo možno najnižších celkových nákladoch. Dobré 
služby podporujú spokojnosť zákazníkov, ktorá je zase výstupom marketingového procesu. 

Riadenie stavu zásob 

Jeho úlohou je udržiavať taký stav zásob, aby bola dosiahnutá vysoká úroveň 
zákazníckeho servisu pri súčasnom dosiahnutí prijateľných nákladov na udržiavanie zásob, 
ktoré zahŕňajú viazané finančné prostriedky v zásobách, variabilné skladovacie zásoby 
a fixné náklady na skladovanie.  

Logistická komunikácia 

Súčasné trendy v komunikácii sú rapídny nárast jej komplexnosti, automatizácie 
a rýchlosti. Pri logistickej komunikácii ide hlavne o tieto komunikačné vzťahy: 

§ podnik a jeho zákazníci a dodávatelia, 

§ hlavné útvary podniku ako sú výroba, marketing, logistika, technické útvary 
a ekonomické útvary, 
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§ rôzne aspekty jednotlivých logistických aktivít (napr. koordinácia medzi skladovaním 
materiálu, zásob vo výrobe a hotových výrobkov). 

Komunikácia predstavuje kľúč k efektívnemu fungovaniu akéhokoľvek systému (napr. 
distribučného systému určitej firmy alebo širšiemu zásobovaciemu reťazcu). Veľmi dobrá 
úroveň komunikácie vo vnútri systému môže byť základom konkurenčnej výhody firmy. 

Manipulácia s materiálom 

Ide o pomerne širokú oblasť, ktorá zahrňuje v podstate všetky aspekty 
premiestňovania surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov. Pretože táto manipulácia 
a premiestňovanie materiálu vyvoláva vždy určité náklady, ale nedodáva žiadnu pridanú 
hodnotu, je základným cieľom toku materiálu čo najviac znížiť náklady s týmto procesom 
spojené. Pričom ide hlavne o minimalizáciu prepravných vzdialeností, minimalizáciu stavu 
zásob a minimalizáciu strát, ktoré vznikajú plytvaním, zlou manipuláciou, krádežami 
a poškodením. Pri starostlivej analýze a riadení toku materiálu môže podnik ušetriť značný 
objem finančných prostriedkov. 

Vybavovanie objednávok 

Ide o systém, ktorý podnik používa na prijímanie objednávok od zákazníkov, na 
kontrolu stavu objednávok a nadväznej komunikácie so zákazníkmi, a konečne  na samotné 
vybavenie objednávok a ich dostupnosti pre zákazníkov. Súčasťou tohto systému je aj 
kontrola stavu zásob, kontrola kreditného limitu zákazníka, fakturácia a stav pohľadávok. 
Vzhľadom na to, že doba cyklu objednávky je kľúčovým styčným bodom zákazníka 
a daného podniku, môže mať veľký vplyv na to, ako zákazníci vnímajú úroveň kvality 
služieb podniku, a tým aj na spokojnosť zákazníkov. 

Balenie 

Balenie má veľký význam jednak ako forma reklamy/marketingu a jednak pre 
ochranu a uskladnenie z logistického hľadiska. Obal môže obsahovať dôležité informácie, 
ktoré je potrebné dať spotrebiteľovi. Estetické spracovanie obalu môže rovnako upútať 
pozornosť zákazníka. 

Z pohľadu logistiky poskytuje balenie ochranu tovaru počas jeho uskladnenia 
a prepravy. Balenie a druh obalu je veľmi dôležitý v prípade prepravy na veľké vzdialenosti 
a ak sa kombinujú rôzne druhy dopravy a tiež pri prepravách nebezpečných vecí 
a rýchloskaziteľných potravín. Pokiaľ je balenie vhodne navrhnuté vzhľadom na druh 
tovaru, manipuláciu, skladovanie a prepravu, môže byť dôležitým faktorom, ktorý uľahčuje 
premiestňovanie tovarov a ich uskladnenie.  

Podpora servisu a náhradné diely 

Logistika podporuje proces výroby tým, že zabezpečuje premiestňovanie materiálu, 
zásob vo výrobe a hotových výrobkov. Okrem toho je však zodpovedná aj za poskytovanie 
popredajného servisu. Táto aktivita zahŕňa napr. dodávky náhradných dielov dealerom, 
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uskladnenie zodpovedajúceho množstva náhradných dielov, vyzdvihnutie chybných 
produktov od zákazníkov alebo rýchlu reakciu na požiadavku opravy. Výpadky (v dôsledku 
čakania na opravu), ktoré majú za následok zastavenie výroby, môžu vyvolať hlavne 
u zákazníkov zo sféry priemyslu veľké straty.  

Výber miesta výrobného závodu a skladu 

Určenie lokalít pre výrobné kapacity a sklady podniku sú základným strategickým 
rozhodnutím, ktoré ovplyvní nielen náklady na prepravu surovín smerom do výroby, ale aj 
náklady na prepravu hotových výrobkov z podniku, ale tiež úroveň zákazníckeho servisu 
a rýchlosť odozvy na požiadavky zákazníkov. 

Faktory, ktoré je dôležité brať do úvahy, zahŕňajú napr. rozmiestnenie zákazníkov, 
dodávateľov, dostupnosť dopravných služieb, dostupnosť kvalifikovaných zamestnancov 
s prijateľnými mzdovými požiadavkami, možnosť spolupráce s úradmi a podobne.  

Obstarávanie/nákup 

S nárastom zabezpečovania tovarov a služieb z vonkajších zdrojov hrá významnú 
úlohu obstarávanie týchto zdrojov. Obstarávanie je možné definovať ako nákup materiálov 
a služieb od externých organizácií s cieľom podpory všetkých operácií podniku od výroby 
po marketing, predaj a logistiku. Namiesto vševšeobecného termínu „obstarávanie“ sa 
niekedy používajú termíny ako napr. nákup, riadenie zásobovania a pod., vždy však 
zahŕňajú napr. tieto činnosti: výber dodávateľov, rokovanie o cene, dodacie podmienky, 
platobné podmienky, atď. 

Pokiaľ si podnik vytvorí dlhodobé vzťahy s niekoľkými  kľúčovými dodávateľmi 
(partnermi), rastie význam obstarávania a jeho možný prínos z hľadiska rentability.  

Manipulácia s vráteným tovarom 

K vráteniu tovaru dochádza z rôznych dôvodov: nastane problém s fungovaním 
daného produktu alebo zákazník jednoducho zmení názor. Vrátenie  tovaru je zložitý 
proces, pretože väčšinou ide o manipuláciu s malým množstvom tovaru smerom od 
zákazníka, zatiaľ čo podnik je zvyknutý manipulovať s veľkým množstvom tovaru smerom 
k zákazníkovi. Mnoho logistických systémov má problém tento typ pohybu tovaru 
zvládnuť, náklady sú naviac relatívne veľmi vysoké.  

Spätná logistika (reverse logistics) 

Ďalšou funkciou logistiky je odstránenie a prípadne likvidácia odpadového 
materiálu, ktorý vzniká v procese výroby, distribúcie a balenia tovaru. Väčšinou ide 
o takého činnosti, ako je zabezpečenie dočasného uskladnenia týchto materiálov, ich 
následný odvoz do miesta likvidácie, spracovanie, opätovné použitie alebo recyklácia. 
Vševšeobecný záujem o oblasť recyklácie a opätovného použitia materiálov v súčasnej 
dobe veľmi rastie, a tak aj v podnikoch je tejto problematike venovaná zvýšená pozornosť.  
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Preprava 

Kľúčovou logistickou činnosťou je vlastné premiestňovanie materiálov a tovaru 
z miesta vzniku do miesta spotreby, prípadne až do konečného miesta ich likvidácie. 
Zaistenie prepravy zahrňuje výber spôsobu prepravy (napr. cestná, železničná, vodná, 
letecká alebo potrubná), výber prepravnej trasy, zabezpečenie, aby boli dodržané predpisy 
štátov, cez územie ktorých sa preprava realizuje a v neposlednom rade výber dopravcu 
alebo zasielateľa. V porovnaní s ostatnými logistickými činnosťami preprava často 
predstavuje najväčšiu a samostatne sledovanú nákladovú položku.  

Skladovanie 

Skladovanie sa významne podieľa na tvorbe úžitkovej hodnoty času a miesta: 
umožňuje, aby bol tovar vyrobený a uchovaný pre neskoršiu spotrebu. Je vhodné tovar 
skladovať v blízkosti miesta následnej spotreby alebo miesta, kde bude začínať ďalšia 
preprava. Činnosti spojené so skladovaním sa týkajú projektovania a dispozičného 
usporiadania skladov, rozhodovania o vlastníctve skladov, automatizácie, školenia 
personálu a ďalších oblastí.   
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2. DOPRAVA V LOGISTICKOM SYSTÉME 
 

2.1 Význam dopravy v logistických systémoch 
 

Výkonné dopravné systémy sú známkou vyspelých priemyslových spoločností. 
Sektor dopravy vo väčšine priemyslovo vyspelých ekonomikách hrá veľmi významnú 
úlohu, ktorú si väčšina z nás ani neuvedomuje. Niektorí ľudia si jej potrebu uvedomujú len 
v prípadoch výpadku osobnej dopravy vo výnimočných prípadoch nákladnej dopravy. V 
Spojených štátoch amerických  boli v roku 1996 výdavky na prepravu cca 455 mld. USD, 
pričom celkové náklady na logistiku (t. j. vrátane výdajov na prepravu) sa odhadovali na 
797 mld. USD [2]. 

Doprava zabezpečuje fyzické premiestnenie výrobku z miesta, kde sa vyrába, do 
miesta, kde je jeho potreba. Toto premiestnenie v priestore alebo na určitú vzdialenosť 
pridáva výrobku hodnotu. Táto pridaná hodnota sa nazýva tiež prínos miesta [21]. 

Skladovaním výrobku do doby, než bude potrebný, vzniká prínos času.  Aj doprava 
je faktorom časového prínosu; určuje totiž, ako rýchle a ako spoľahlivo sa výrobok presúva 
z jedného miesta do iného. Tieto určujúce prvky sú známe ako doba prepravy 
a spoľahlivosť servisu. Pokiaľ nie je k dispozícii presne vtedy ako je  treba, môže to mať 
pre podnik nákladné dôsledky, ako napr. stratu predaja, nespokojnosť zákazníkov alebo 
výpadok výroby – pokiaľ je produkt vstupom pre výrobný proces podniku. Významné 
zasielateľské spoločnosti dosiahli úspech preto, že sú schopné zaisťovať spoľahlivé doby 
prepravy  a tým zvýšiť prínos času a miesta pri výrobkoch svojich zákazníkov. 

 

 
Postavenie dopravy v logistickom systéme 

 
Toto jej postavenie môžeme  sledovať  s cieľom prechodu k zmenenej štruktúre 

ekonomiky od plánovanej k trhovej. Ak máme analyzovať pôsobenie dopravy v lo-
gistickom systéme z hľadiska intenzifikačných faktorov, je potrebné vychádzať z: 

• vnútorného vývoja dopravy, 

• interakčných väzieb na okolie. 

Doprava ako ľudská činnosť slúži na uspokojovanie potrieb v premiestňovaní ľudí  
a hmotných statkov. Toto  je funkčné poslanie dopravy.  
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Premiestňovanie sa uskutočňuje v troch základných fázach reprodukčného procesu: 

1. Doprava vo sfére výroby uspokojuje potreby vyvolané technológiou výroby, deľbou 
činností a zvlášť kooperáciou a špecializáciou výroby medzi jednotlivými fázami 
výroby až do finálneho výrobku. 

2. Doprava vo sfére obehu uspokojuje potreby premiestňovania, nutné k realizácii 
ekonomického obehu (jej priebeh v procese pohybu tovarových tokov ako vecne, tak aj 
časovo slúži obidvom koncom reprodukčného procesu, t. j. výrobe aj spotrebe). 

3. Doprava vo sfére spotreby uspokojuje potreby premiestňovania výrobkov, ktoré už 
vstúpili do spotreby v prípade, že spotrebiteľ sám zmenil miesto spotreby v priestore  
a čase a premiestnením hmotných statkov sa mu umožňuje ich ďalšia spotreba. 

 

Doterajší rozvoj dopravy, založený na extenzívnej forme rozvoja spoločnosti do 
času zmeny spoločenského systému, vyvolával celý rad dysfunkcií v sociálnom  
i ekonomickom systéme, zvlášť dvoma zásadnými nežiaducimi vplyvmi: 

1. Podstatným spôsobom sa znížila spoľahlivosť a kvalita dopravy (na zastaralej  
a preťaženej technickej základni železničnej dopravy a nedostatočnej rozvinutej 
diaľničnej sieti sa nie len nezvyšuje rýchlosť, ale aplikáciou cestovných poriadkov so 
stanovenou širokou dodacou lehotou sa vytvárajú v procese riadiacej práce podmienky 
pre chápanie dopravy ako silne stochastický proces), čo sa prejavilo vo výrobných 
odvetviach stálym zvyšovaním poistných zásob a zdvojovaním skladovacích systémov, 
t. j. výrobné organizácie budovali v rámci svojej infraštruktúry systémy predvýrobných 
skladov (kde sú udržiavané poistné zásoby) a skladov distribučných v tom istom 
sortimente. 

2. Ekonomika, najmä budovaním podnikovej infraštruktúry bez väzieb na verejné 
dopravné systémy a komunikačné siete, dosahovala štvrté najvyššie miesto v pre-
pravnej náročnosti v rámci Európy. 

 

Takto chápaná doprava je už z pohľadu riadenia obehových procesov prekonaná  
a dopravu teda sledujeme vo všetkých jej úrovniach, t. j. z pohľadu logistiky maximalizácie 
efektívnosti obehových procesov. K tomu bol vytvorený riadiaci systém, ktorý okrem 
riadenia technologických procesov v jednotlivých činnostiach obehového procesu za 
pomoci všetkých s tým spojených informačných procesov optimalizuje celkový efekt  
obehového procesu. Taký systém označujeme ako logistický a dopravný systém, ktorý 
vyhovuje logistickému riadeniu obehových procesov ako logistickú dopravu.  
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Ponuku kapacity logistickej dopravy ovplyvňuje predovšetkým: 

• kapacita stabilných prostriedkov využívaných logistickou dopravou (dopravných ciest, 
dopravných uzlov dopravného systému, dopravných uzlov v spojení s užívateľom 
dopravy, dopravných uzlov v spojení rôznych druhov dopravy alebo dopravných 
systémov), 

• kapacita dopravných prostriedkov, 

• súlad kapacít dopravných ciest, dopravných uzlov a dopravných prostriedkov, 

• optimálne technológie dopravného procesu, využívajúc danú technickú základňu. 

Takto definovanú ponuku kapacity logistickej dopravy označujeme ako techno-
logickú kapacitu dopravy. 

 

Harmonizácia podmienok prepravného trhu 

Správnosť fungovania trhového mechanizmu a všetkých jej subjektov na tomto trhu, 
by mali v zásade vychádzať zo spravodlivej podmienky k možnostiam vstupu na tento trh. 
Tento názor aj v oblasti prepravného trhu je aktuálny zvlášť v súvislosti k súčasnej 
globalizácii trhov a možnosti rozšírenia Európskej únie (EÚ) o štáty východnej Európy 
[13].   

Tieto vševšeobecne rozpracované myšlienky nám potvrdzuje aj Zelená kniha „Za 
spravodlivú a efektívnu tvorbu ceny v doprave“,  ktorá bola iniciovaná závermi summitu 
EÚ v Cannes v decembri 1995, alebo závermi z rokovania Rady ministrov dopravy EÚ v 
Ríme z 15.4.1996. Podobné myšlienky boli kodifikované už aj na úrovni EHS od roku 1969 
v nariadení Rady ministrov EHS č.281/1969 [30]. 

 

Podmienky harmonizácie prepravného trhu 

Harmonizácia podmienok na prepravnom trhu je založená na: 

1. Vytvorení rovnocenných podmienok 
• nákladového zaťaženia dopravnej prevádzky, 
• nákladového zaťaženia dopravnej infraštruktúry, vrátane zahraničných užívateľov, 
• internalizácie externých nákladov. 

2. Vytvorení rovnocenných podmienok v cenovej a tarifnej oblasti. 

3. Vytvorení legislatívnych podmienok pre rovnocenné postavenie dopravcov. 

V tomto kontexte harmonizujúcich podmienok zásadným problémom harmonizácie 
na prepravnom trhu je vytvorenie rovnocenného vzťahu všetkých druhov dopráv k použí-
vanej dopravnej infraštruktúre. 
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Vývoj dopravnej infraštruktúry založil nerovnocenný vzťah medzi jednotlivými 
druhmi dopravy. Tento nepomer je zvlášť zjavný medzi železničnou a cestnou dopravou. 
Zatiaľ čo v cestnej infraštruktúre sa štát stará o jej udržiavanie, výstavbu, rozvoj dopravnej 
siete, v železničnej doprave je táto povinnosť prenesená na síce štátny podnik a ten svoj 
vplyv presadzuje cez možnosť tvorby cien (taríf), pričom  tarifa železničnej dopravy  
zahŕňa i náklady na dopravnú cestu vrátane jej rozvoja. Tento prvok tvorby ceny v cestnej 
doprave je neznámy v takom rozsahu. 

Predpokladá sa, že cieľový makroekonomický systém vo vzťahu k doprave bude 
spĺňať podmienku, že užívateľ dopravy bude plne hradiť: 

∗ náklady dopravnej prevádzky, 

∗ náklady spojené s dopravnou cestou, 

∗ externé náklady. 

Takýto výklad harmonizácie je v rôznych štátoch i v Európe rôzne chápaný a vy-
svetľovaný. Zatiaľ nikde nie je tento problém harmonizácie vyriešený  uspokojivo. 
Vzhľadom na to, že určitý návod  na riešenie poskytuje Zelená kniha - ako diskusný 
materiál, je nutné sa touto problematikou zaoberať v prípade akceptácie internalizácie 
externých nákladov - externalít v doprave. 

 

Funkčná efektívnosť dopravy 

Pri sledovaní otázok efektov dopravy je zrejmé, že postavenie dopravy vychádza zo 
spoločenskej infraštruktúry, pretože: 

• produktom dopravy nie sú hmotné statky, ale nehmotný užitočný efekt premiestnenia, 

• dopravou sa nevytvárajú nové užitočné vlastnosti hmotných statkov, ktoré sú objektom 
premiestňovania. 

Podmienkou efektívnosti dopravy teda je predpoklad, že realizáciou premiestnenia 
bude užitočná hodnota spotrebovaná. V opačnom prípade vznikajú straty, ktoré majú 
dvojaký charakter: 

• straty, ktoré sa rovnajú nákladom na výrobu nespotrebovaných úžitkových hodnôt, 

• straty, ktoré sa rovnajú nákladom na premiestnenie týchto úžitkových hodnôt. 

Uvedené straty môžu vznikať v zásade z dvoch dôvodov: 

1. Ide o prepravy zbytočné, neúčelné (premiestňovaním materiálov a výrobkov 
vznikajú nespotrebovateľné zásoby, prepravujú sa materiály a suroviny, ktoré je možné 
v rovnakej kvalite a cene získať z miestnych zdrojov alebo z bližších lokalít...). 
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2. Premiestnenie nesplní svoju funkciu v dôsledku zlyhania dopravy (zásielka je 
dodaná po lehote určenej na spotrebu, pôsobením technologického procesu dopravy sa 
zmení funkčná alebo estetická vlastnosť výrobku...). 

V tejto druhej skupine strát hovoríme o nekvalitnej doprave. K charakteristike 
kvality však môžu pristúpiť ešte straty z prekročenia optimálnych nákladov, kedy vinou 
dlhých dodacích lehôt sú viazané značné kapitálové náklady, vytvárajú sa nepravé sklady 
tovaru v dopravných prostriedkoch a týmto sa v podstate zvyšujú stavy zásob. 

Z pohľadu dopravnej sústavy a jej funkcie v logistickom systéme je teda dopravu 
potrebné riadiť z hľadiska: 

• optimálnej deľby práce medzi druhmi dopravy k zabezpečeniu logistickej objednávky 
dopravy, 

• optimálnej kvality prepravy, 

• minimalizácie nákladov na proces premiestnenia a na celkové obehové procesy. 

 Z pohľadu dopravnej sústavy ide o vlastnosti: 

1. Schopnosť dopravy vytvárať siete, t. j. možnosť zabezpečiť dopravnú obsluhu ľubo-
voľného miesta v osídlení. 

2. Schopnosť dopravovať teoretický ľubovoľné veľké i malé množstvá tovaru a ma-
teriálu. 

3. Stupeň rýchlosti prepravy v rozsahu z domu do domu. 

4. Stupeň časovej istoty dopravného výkonu (časová determinácia dosiahnutia cieľa 
prepravy a pásmo spoľahlivosti dosiahnutia determinovanej hodnoty). 

5. Miera  pohodlnosti dosiahnutia a použitia dopravného prostriedku resp. dopravného 
systému. 

6. Stupeň bezpečnosti dopravy, vrátane miery otrasov a iných vplyvov mechanického, 
chemického, biologického charakteru, vyplývajúceho z technológie dopravy i vlast-
ného pohybu dopravných prostriedkov po dopravnej ceste, ktoré môžu mať vplyv na 
funkčné a estetické vlastnosti prepravovaného tovaru. 

7. Stupeň poskytovania ďalších služieb počas vlastného pohybu dopravného 
prostriedku po dopravnej  ceste alebo v čase, ktorú objekt prepravy strávi v prepravnej 
dobe mimo dopravný prostriedok (poskytovanie obalov, prepravných jednotiek, 
napájania zvierat, zasielateľské služby, manipulácia so  zásielkami za odberateľa ...). 

8. Výška narastajúcich nákladov na prepravu.   
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Tieto vlastnosti nemajú rovnakú dôležitosť ani medzi sebou, ani v porovnaní medzi 
jednotlivými druhmi dopravy a dopravných systémov. Protiváhu uvedeným funkčným 
vlastnostiam vytvára prepravná vlastnosť prepravovaného tovaru - afinita zásielky. 

Tá je charakterizovaná týmito vlastnosťami: 

• miestom vzniku a zániku prepravy, poprípade prepravnou cestou, ak ju chce voliť 
samotný užívateľ dopravy - prepravca, 

• obvyklé množstvo prepravovaného tovaru v jednej zásielke (hromadné substráty, 
kusový tovar), vyjadrené vo váhových jednotkách, poprípade počtom kusov, 

• nároky na rýchlosť prepravy (vyplývajúce napr. z možnosti skaziteľnosti zásielky, 
zníženie hmotnosti živých zvierat počas prepravy, termínov vyplývajúcich zo zmlúv 
medzi dodávateľom a odberateľom...), 

• nároky na časovú istotu dodania zásielky, ktorú je možné determinovať časovo (napr. 
časom odovzdania zásielky), alebo údaj viazať sa na spoj, ktorým musí byť zásielka 
dodaná s ohľadom napr. na presne stanovenú dobu obnovy zásob na základe 
optimalizovaného režimu práce skladového systému, na vstup zásielky do ďalšej fázy 
výroby v systéme JIT atď., 

• odolnosť zásielky voči vplyvom dopravy, vrátane ochrany zásielky prepravným 
obalom (nepovolené manipulácie so zásielkou napr. krehkosť, zápalnosť, možnosť 
výbuchu...), 

• požiadavky na doplnkové služby (zasielateľské, manipulačné, napájanie zvierat...), 

• limity prepravných nákladov vzhľadom na systém obehových procesov, cenu tovaru 
atď. 

Adekvátne dvojice vlastnosti funkčnej efektívnosti dopravy a afinity tovaru 
umožňujú optimalizovať výber druhu alebo kombinácie druhov dopravy, predovšetkým pre 
systémové, periodicky sa opakujúce prepravy, ale i pre jednotlivé zásielky. 

Z uvedeného vyplýva, že funkčnú efektívnosť dopravnej sústavy nie je možné  
hodnotiť ako priemernú alebo sumárnu funkčnú efektívnosť (možno hovoriť tiež o kvalite, 
pokiaľ neuvažujeme nákladovosť systému) druhov dopravy. S ohľadom na integrované 
systémy by funkčná efektívnosť dopravného systému mala byť vyššia, než funkčná 
efektívnosť druhov dopravy. 

Hodnotenie funkčnej efektívnosti dopravy je možné chápať dvojakým spôsobom: 

1. Absolútne, vo fyzických a hodnotových jednotkách. 

2. Relatívne k určitému zvolenému štandardu. 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                        49 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

  

 Aplikácia jednotlivých spôsobov má svoj špecifický význam. Absolútne metódy 
môžu zahrňovať len niektoré fyzikálne a hodnotové merateľné vlastnosti. Sú však často 
rozhodujúce z hľadiska limitov nákladov na prepravu (vzhľadom na hodnotu 
prepravovaného tovaru, alebo vzhľadom na optimalizáciu kooperačných vzťahov, kde 
náklady na prepravu, resp. celkové logistické náklady, musia byť nižšie než úspory 
dosiahnuté špecializáciou výroby). Okrem toho sú merateľné fyzikálne vlastnosti 
rozhodujúce pre celkovú optimalizáciu logistického systému. 

Účelom relatívneho hodnotenia funkčnej efektívnosti je predovšetkým hodnotiť 
jednotlivé vlastnosti dopravy vo vzťahu k afinite tovaru s cieľom optimalizovať výber 
druhu dopravy alebo kombináciu druhov dopravy. Toto hodnotenie býva k nejakému 
zvolenému štandardu, napr. prepravná rýchlosť 100 km.h-1  a pod.   

Prierezová funkcia logistiky a jej komponenty 
 
Z pohľadu zníženia nákladovosti je zrejmé, že poznanie faktorov jej vplyvu sa musí 

prejaviť v takomto logistickom chápaní služby, napr. : 

• vlastnosti výrobku (rozmanitosť súčiastok, podnebie, balenie, likvidácia), 

• obstarávanie (objednané množstvo, obstarávací čas), 

• predaj (prognóza odbytu, frekvencia dodávok, dodacie termíny, špeciálne výkony), 

• organizácia tokov (informačné toky, zodpovednosti), 

• obehové časy, doba zdržania, 

• priestorové rozmiestnenie podnikov, dopravné cesty, 

• stanovištia, podnik, jednotlivé oblasti, 

• okolie, predpisy, konkurencia, želania zákazníkov, likvidácia obalov... 

 

Všetky uvedené faktory sa organicky spájajú v interaktívnej väzbe logistického 
reťazca.  

Logistické komponenty  a ich vzájomné väzby  
 
Logistický systém sa skladá z komponentov, resp. subsystémov. V každom z nich sa 

uskutočňujú fyzické a informačné toky a každý subsystém má interaktívnu väzbu k os-
tatným. Zmeny  ktoréhokoľvek z komponentov vyvolávajú väčšiu či menšiu reakciu  
ostatných komponentov. 

Logistický systém môžeme charakterizovať ako množinu uzlov a väzieb, ktoré sú 
navzájom pospájané. Uzly môžeme nazývať pevné zariadenia, t. j. objekty tovární, skladov, 
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terminálov, prekladísk, odberateľov s pevne definovanými miestami odberu tovaru. Väzby  
zasa predstavujú cesty  pre fyzické a informačné toky [26]. 

Z hľadiska skúmania väzieb je potrebné nájsť a definovať závislosti, ktoré môžeme 
ohodnotiť ako kauzálne a poznať mieru zmien v systémoch, ktoré sú vyvolané zmenou 
v subsystéme, či už ide o zmeny vo fyzických či informačných tokoch. Pri tom je nutné 
brať do úvahy všetky úrovne logistických štruktúr, t. j. 

• kauzálne väzby na rovnakej horizontálnej úrovni (podnikovej, odvetvovej, 
národohospodárskej), 

• kauzálne väzby vertikálne, t. j. ako sa zmeny v jednej horizontálnej úrovni prejavia v 
zmenách ostatných horizontálnych úrovní.  

 

Pre toto skúmanie sa používa celý rad metód, zvlášť metód štatistickej analýzy.  

Praxou sa potvrdzuje, že kvalita väzieb a komponentov je priamo závislá od úrovne 
hodnôt „kvalít“ samotného človeka. Ako sa dá z pohľadu logistických koncepcií pomôcť 
k zvyšovaniu kvality a výkonnosti firmy?  

Jednoznačný recept neexistuje. Prax potvrdzuje, že ak sa pridržiavame určitých 
zásad, je možné sa dopracovať v konkurenčnom prostredí trhovej ekonomiky k lepším 
výsledkom ako v tých firmách, ktoré nepodporujú tradičný byrokratický - hierarchický 
spôsob riadenia firmy. V takejto firme vidno, že „každý podporuje každého“. 

 

A ako takú atmosféru vytvoriť? Ponúkajú sa nasledujúce pravidlá: 

 

 

 

 

V oblasti riadenia podnikov, kde ich produktom nie je výrobok ale služba, je 
mimoriadne dôležitá práve oblasť logistického (komplexného) chápania služby 
nevyhnutnosťou. Je vševšeobecne známe, že práve komplexnosť v riadení je v úspešných 
podnikoch v zmysle prierezovej funkcie logistiky chápaná logistická kvalita v dimen-
zovanom rozmere. 

Pre oblasť logistiky je zabezpečenie efektivity nutnosťou  v praxi  stabilizovať 
dlhodobo spomínané progresívne trendy s využitím synergického javu, ktorý vyplýva zo 
vzájomnej spolupráce. V trhovom prostredí všetky transfery prebiehajú v zornom poli stále 
náročnejších zákazníkov, pre ktorých by sa vlastne všetko malo realizovať. 

 

Medziľudské vzťahy. Informácie. Účasť na rozhodovaní. Podmienky pre 
angažovanosť. Podiel na zodpovednosti. Potreba zmeny. 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                        51 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

  

Doprava v pohľade logistických technológii 

V predchádzajúcej kapitole bolo uvedené, že kvalita dopravy môže pri použití metód 
na podporu rozhodovania optimalizovať podnikové a spoločenské náklady na obehové 
procesy. Znamená to, že čím kvalitnejšiu dopravu môžeme poskytovať, tým je možné 
úspešne obmedziť rozsah  skladovania a v konečnej podobe aj rozsah manipulácie s ma-
teriálom. Treba poznamenať, že problematika zásob nie je len záležitosťou obehových 
procesov, ale aj štruktúry výroby a odbytu, marketingu. Pritom každé zníženie nákladov na 
obehové procesy môže priniesť vo svojom dôsledku zlepšenie  ekonomiky v podnikovom 
aj celospoločenskom meradle. V zahraničným materiáloch sa uvádza, že vo vyspelých 
ekonomikách sa náklady na dopravu pohybujú až k hodnote 60% z celkových nákladov 
výrobného procesu. Je len prirodzené, že taký významný priestor pre racionalizáciu nemôže 
byť nepovšimnutý. 

Informačná technika, ktorá predstavuje obrovský potenciál nie len pre výrobu, 
skladovanie, manipuláciu s materiálom ale aj dopravu umožňuje vykonávať významné 
zmeny v riadení materiálových tokov a tým prechod do novej vývojovej fázy riadenia 
logistických procesov.  Je signifikantný  prechod k nižším stavom zásob, vyššej investičnej 
politike do informačných technológií a celkový posun k vysoko kvalitnej preprave podľa 
potrieb užívateľov dopravy.  

Tieto zmeny v riadení dopravy môžeme sledovať: 

• v zmenách dopravných systémov, ktoré vyvolávajú zmeny v obehových procesoch, 

• v ekonomických dôsledkoch zmien v obehových procesoch, 

• ako akceleračné a retardačné faktory rozvoja, 

• v požiadavkách nových noriem, ktoré sú žiadané pre jednotlivé typy zmien, 

• v postavení zmenených úloh organizácií v týchto procesoch, 

• v prejavoch zmien spôsobu prepravy, v konsolidácii, vo faktoroch ložných 
manipulácií, 

• v prognózach vývoja prepravy, 

• v budovaní nových typov terminálov, rozvoji doplnkových služieb,   

• v rozvoji technickej základne vo väzbe na prepravné požiadavky, 

• v potrebe ľudskej práce, nákladoch a cenách. 

Logistické technológie 
 
Logistické technológie vychádzajú zo vzájomného pôsobenia výroby, dopravy a ob-

chodu. Impulz vychádza obvykle z výroby, ktorá logistiku využíva i pre rozvojové 
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stratégie, zvlášť tam, kde nie je dostatok spoľahlivých informácii pre strategické 
investovanie a volia sa potom stratégie odkladu, pri ktorých sa voľbou stratégie vhodnej 
logistickej technológie dosiahne efekt  rozvoja podnikania a obchodu, pričom vlastné 
investovanie je odložené na dobu serióznej predikcie. Z toho dôvodu je možné vyvodzovať 
i sociálno - ekonomické dôsledky.  

Pri konštrukcii logistických technológií sa vychádza z nasledujúcich hypotéz: 

• dnešný trend rastu logistických pomerov k výrobným nákladom sa v hotových 
výrobkoch obracia v dôsledku znižovania zásob, skladových a manipulačných 
systémov, 

• posun dopravného dopytu smerom k malým, presným a častým dodávkam zrýchľuje 
vývoj automatizovaných manipulačných, prepravných a informačných systémov 
(vrátane systémov telematických), 

• zvyšovaním kvality dopravy sa zvyšuje zaťaženie infraštruktúry, ktoré bude neustále 
potrebné riešiť regulačnými stratégiami, a to i s ohľadom na ekologickú záťaž 
prostredia, 

• priemysel a obchod vykonávajú vlastný marketing, ale rozširujú logistické služby na 
úplný reťazec dopravnej obsluhy, 

• konvenční dopravcovia sa stávajú subdodávateľmi operátorom, ktorí organizujú 
komplexnú službu na prepravných reťazcoch (vzniká nové postavenie operátorov - 
zasielateľov), 

• pre zrýchlenie ekonomického rozvoja sa javia nevyhnutné investície do zlepšenej alebo 
úplne novej infraštruktúry, zvlášť s ohľadom na integrujúcu sa Európu - rozvoj 
transeurópskych sietí. 

Ak vychádzame z uvedených hypotéz, môžeme konštruovať novozaložené 
systémové postupy a riadiace procedúry, ktoré s pomocou exaktných a heuristickych metód 
vedú v danom ekonomickom prostredí k minimalizácii nákladov  na určenom prepravnom 
reťazci, čo vo svojom dôsledku znamená i optimalizáciu ekonomického efektu logistického 
systému. 

Pri zavádzaní logistických technológií sa obvykle postupuje podľa nasledujúcich 
krokov: 

1. Spracovanie  krížových analýz logistických štruktúr, pričom predmetom analýzy sú 
najmä: 

• všeobecné trendy logistických výkonov v danom ekonomickom prostredí, 

• hnacie sily a faktory, ktoré viedli k dnešným logistickým výkonom, 

• faktory, ktoré ovplyvňujú rozdiely v logistických výkonoch podľa sektoru a z hľa-
diska času, 
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• prispôsobivosť jednotlivých systémov (výroby, obchodu, dopravy, informácií) 
logistickým požiadavkám. 

2. Analýza ekonomických interakcií - cieľom je analyzovať hospodársky rast, obchod a 
štrukturálne dôsledky zavedenia nových logistických technológii. 

3. Spoločenské  priestorové interakcie - vplyv na zamestnanosť, zmeny štruktúry odbornej 
kvalifikácie a to s  ohľadom na rozvoj regiónu. 

 

Východiská v tvorbe a použití konceptu pre riešenie logistického reťazca 

Pri tvorbe a hľadaní metódy v metodológií sa vychádza z prístupov a aplikovaných 
princípov, potrebných pre zabezpečenie efektívneho výsledku. Sú nimi: 

• Systémový prístup, t. j. chápanie reťazca ako systému a tak ho aj navrhovať. 

• Prístup abstrakcie, t. j. zanedbanie vedľajších aspektov, cieľovo orientovaných 
detailov. 

• Princíp štrukturalizácie, t. j. nájsť také redudantné znázornenie, ktoré bude 
zachovávať celok so špecifickými znakmi.  

• Princíp hierarchie, t. j. systém má hierarchiu, keď jeho jednotlivé elementy sú 
usporiadané podľa stupňa poradia. Rovnakú úroveň riadenia majú elementy s rovnakou 
úrovňou usporiadania. 

• Princíp modularity, t. j. vlastnosť  tých častí, do ktorých je systém dekomponovaný. 
Na najnižšej úrovni silne vnútorne previazané podsystémy, smerom nahor sú väzby čo 
najmenšie. 

Vždy ide o spojenie subsystémov s cieľom ich vzájomného pôsobenia  v novom 
pôsobení. Novosť je práve v koordinácií, synchronizácií a celkovej optimalizácii - 
hmotných, informačných, peňažných procesov zreťazených na princípoch deľby práce pri 
výrobe a distribúcii s cieľom čo najpružnejšie a najhospodárnejšie uspokojiť zákazníka pri 
rešpektovaní platných sociálno - ekonomických pravidiel na podnikovej,  vnútroštátnej ale 
aj medzinárodnej úrovni. 

Úplnou koordináciou, synchronizáciou a optimalizáciou sa v tomto distribučnom 
reťazci dosahuje práve ten prepotrebný efekt, t. j. efekt synergický. Tento efekt vzniká 
vzájomným pôsobením časti systému. Je väčší alebo (zvlášť) kvalitatívne odlišný než  
efekt, ktorý by vznikol len jednoduchým sčítaním jednotlivých efektov častí systému. 
Podmienkou je, aby priebeh logistického reťazca bol plynulý,  hladký prietok surovín, 
rôznych materiálov a dielov, výrobkov, obalov, odpadov a informácií.  

Logistický reťazec všeobecne môžeme nazvať súborom hmotných a nehmotných 
tokov prebiehajúcich v rade na seba nadväzujúcich (dodávajúcich a odoberajúcich) článkov 
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(podsystémov), ktorých štruktúra a chovanie sú odvodené od požiadavky pružnej a hos-
podárnej potreby uspokojiť danú potrebu posledného článku, t. j. potrebu zákazníka na 
dopravu ním požadovaného tovaru. 

Pre sledovanie vývoja riešenia konkrétnej dopravnej úlohy je charakteristické práve 
sledovanie zladenosti vlastností a parametrov jednotlivých pasívnych a aktívnych 
logistických prvkov k zladenosti celých procesov. 

Pre zavedenie týchto parametrov logistiky do praxe stojí v popredí otázka unifikácie, 
typizácie, normalizácie, štandardizácie  a prepojovanie trhov s globalizáciou logistických 
reťazcov v rámci medzinárodného výmenného systému. 

Aby sme nejaký prístup mohli nazvať logistickým, musia platiť nasledovné zásady: 

• činnosť sa zameriava na určitú finálnu produkciu, ktorá k spotrebiteľovi (zákazníkovi) 
prichádza pomocou výmeny (trhom), resp. že sleduje  výrobu a obeh ako procesy 
spojené s objednávkou, 

• činnosť je koordinovaná, synchronizovaná a celkove optimalizovaná vo všetkých pro-
cesoch hmotných i nehmotných, ktoré predchádzajú dodaniu daného výrobku 
odberateľovi. Je to teda sledovanie všetkých pohybov materiálu, obalov, odpadu, 
informácií a peňazí od miesta a okamihu ich vzniku (t. j. v ideálnom prípade počiatkom 
ťažby) až po miesto a okamih ich zániku (t. j. prevzatia výrobku odberateľom - 
zákazníkom, resp. spotrebou výrobku, vrátane opakovaného použitia - recyklácie) a to 
z pohľadu potreby času a hospodárnosti, 

• činnosť je súčasne riešená s problémami manipulácie, prepravy, skladovania, balenia, 
poprípade servisných služieb, vrátane priestorového rozmiestnenia a potrebných 
kapacít, 

• činnosť zahrňuje do riešenia všetky články, ktoré sprostredkovávajú pohyby materiálu, 
tovaru, energie, odpadu a informácií, 

• rozhodujúcim článkom celého reťazca je odberateľ - zákazník, čo je hlavným cieľom 
logistického prístupu, pre uspokojovanie potreby ktorého sa všetky ostatné články 
dopravného logistického reťazca  podriaďujú. Zákazník je posledným v článku z po-
hľadu pohybu materiálu a tovaru, ale prvým z pohľadu pohybu informácií. 

Vzájomným prepojením všetkých vyššie menovaných článkov, podmienok ich 
činností, dospejeme k logistickému prístupu, pre ktorý platí súčasnosť plnenia všetkých 
podmienok. Len takto postaveným systémovým prístupom zaoberajúce sa riešenie bude 
riešením optimálnym po všetkých stránkach. 

 
Zákazník ako základný článok logistického reťazca  
 
Len dôvera vo vzťahu zákazník - dodávateľ nestačí. S rastúcou konkurenciou sú 

produkty čoraz viac porovnateľné s konkurenčnými a stávajú sa komoditami. Vzťah 
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zákazníka k dodávateľovi je vždy unikátny. Lojálny zákazník neprejde ku konkurencii ani 
keby existovali viaceré porovnateľné produkty na trhu. 

Preto musia firmy, ktoré chcú byť úspešné, nadviazať a udržať kladný vzťah so 
zákazníkom. Riadenie vzťahu so zákazníkmi nie je technickým riadením výrobnej linky, 
ale oveľa komplexnejším ovplyvňovaním vnímania a pocitov zákazníka. Netreba 
vysvetľovať, že niektoré vnemy pomôžu zvýšiť vernosť zákazníka. Na druhej strane však 
existujú aj zážitky, ktoré ho môžu rýchlo viesť k zmene dodávateľa. 

Dôležitou otázkou je, aké pocity u zákazníka vyvolať, aby sa stal verným 
stúpencom. Odpoveď sa dá nájsť priamo v otázke, že vernosť nie je možná bez dôvery 
a firma, ktorá chce mať lojálnych zákazníkov, musí byť schopná v nich vybudovať dôveru. 
Dôvera sa však nebuduje cez noc, ale dlhodobým a konzistentným pôsobením, počas 
ktorého je nutné predovšetkým dodržiavať sľuby a napĺňať očakávania zákazníka. Vernosť 
nie je automaticky vyvolaná iba dôverou, tá je iba jedným z nevyhnutných predpokladov. 
Vzťah musí zákazníkovi dávať určitú pridanú hodnotu. Na prvom mieste je úspora peňazí. 
Zákazník nemusí nákladne hľadať firmu, ktorá dodá požadovaný produkt, keď má vzťah 
s firmou, o ktorej vie, že je schopná ponúknuť presne to, čo potrebuje, za rozumnú cenu. 
Firma s premyslenou stratégiou zas vie, že lojálny zákazník je cenným aktívom, a preto mu 
poskytuje rôzne vernostné výhody. 

Ďalšou hodnotou je záruka stabilnej kvality služieb. Každý nákup je pre zákazníka 
určitým rizikom (produkt nebude fungovať, nebude mať očakávané parametre). Riziko sa 
snaží znížiť tým, že nakupuje od osvedčeného dodávateľa. Znamená to, že firma, ktorá sa 
chce takýmto dodávateľom stať, musí zaistiť konzistentnú kvalitu produktov a služieb. 
Dôležitým faktorom je aj pocit pohodlia a bezpečnosti. Zákazník vie, že sa v prípade 
potreby  môže na dodávateľa spoľahnúť, reklamácia bude vybavená promptne 
a zákazníkovi nevzniknú ďalšie náklady. Zo spokojného zákazníka sa takto postupne stáva 
verný zákazník. Ak sa už podarí získať verného zákazníka, nemenej dôležité je aj jeho 
udržanie. 

Logistika bola doposiaľ zameriavaná len na hmotné reťazce, t. j. predovšetkým na 
pohyb materiálu s tým, že konečným efektom bolo uspokojenie požiadavky - potreby 
zákazníka po určitom tovare. Logistický prístup sa ale nemusí vzťahovať len na hmotný 
tovar. Tak isto je ho možné aplikovať v oblasti poskytovania určitej služby. Takouto 
službou je napr. v oblasti železničnej dopravy osobná preprava spolu s celým komplexom 
služieb doplňujúcich (rezervácia, ubytovanie...). V osobnej doprave sa môže logistika 
zameriavať na dopravnú obsluhu veľkých objektov - priemyselných zón (na cestu do a 
z práce), dopravu do určitého územného celku - rekreačnej oblasti, prírodných parkov... 
Takýmto spôsobom môže podnik svoje aktivity z pohľadu zákazníka formulovať do 
najrôznejších požiadaviek, ktoré by nám mal náš systém plne pokrývať  a slúžiť 
zákazníkovi, napr. akceptovať zdravý spôsob života, prevencie, liečby, informovanosti, 
ekologizácie prostredia atď. 
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Nová definícia logistiky 

Logistika rieši rozpory technologického procesu v interaktívnej väzbe vedeckými 
metódami (nástroje vedeckého bádania -  analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, abstrakcia, 
konkretizácia, triedenie, analógia, protiklad). Pri hľadaní logistických riešení aplikovaných 
v praxi vychádzame z definície, ktorú formuloval Majerčák vo svojej práci [25] a znie 
takto: 

"Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, 
zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálov, polovýrobkov, 
výrobkov a služieb, ale tiež tokom informácií a financií z hľadiska uspokojenia 
zákazníka a z pohľadu nákladov s optimálnymi nákladmi (nemusia to byť najnižšie 
náklady - ak to prijíma zákazník, ale aj vyššie náklady) rozšíreného o aspekt socio-
ekonomický s cieľom udržania si  nielen spokojného zákazníka ale aj verného." 

Teda musíme naraz sledovať hmotné toky, finančné toky, informačné toky, socio-
ekonomické väzby s cieľom udržania si verného zákazníka. Tieto toky musíme sledovať 
v logistickom mieste rezu, t. j. mieste spojenia medzi dvoma subsystémami v rámci 
logistického reťazca s dôrazom na celkový výsledok, t. j. nie len medzi výrobou a skladom, 
a to napr.s dôrazom na celkový výsledok, t. j. na zákazníka[26].  

Na analýze vyššie uvedeného sme postavili aj zavedenie princípov riešenia, zatiaľ v 
tejto fáze  rozpracovanosti s cieľom ich rozvoja od logiky matematickej, cez logistiku k 
symbolickej logike. 

PRINCÍP č. 1 - dominancia zákazníka 

Ak chceme hovoriť o logistickom riešení, vždy musí ísť o zákazníka. Položíme si 
otázku. Čo urobí zákazník? Ako prijme naše riešenie  svojho problému? Dokonca, 
logistické riešenie môže byť aj celkové zvýšenie nákladov vo firme. Je to nelogické? Ale ak 
sa tým uspokojí zákazník, získa sa ďalší klient a v dlhodobom horizonte sa vlastne dosiahne 
postavenie na trhu. 

Trhová ekonomika je založená na rôznych formách vlastníctva s dominanciou 
súkromného vlastníctva. Je definovaná ako voľný pohyb tovaru, pracovných síl, peňazí a 
kapitálu. Tomu sa musia prispôsobiť aj podnikateľské firmy, ak chcú byť úspešne na 
jednotnom trhu v Európskej únii.   

Z toho musíme vychádzať pri aplikovaní logistických riešení. Zákazníka nezaujíma, 
či my používame najmodernejšiu techniku, najlepšie metódy, najlepšie organizujeme 
skladové hospodárstvo, rozvoz tovaru...., ale či je zákazník spokojný s našimi 
poskytovanými službami, t. j. síme pri riadení firmyvždy mu sledovať, čo urobí 
zákazník, musíme sa pozerať z jeho pohľadu na nami ponúkanú službu, výrobok... 

Napr. nie je logistickým riešením, ak optimalizujeme dodávateľský reťazec, 
rozmiestnenie skladov, znižovanie nákladov, ale v konečnom dôsledku zákazník bude 
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nespokojný. To je zlé riešenie, lebo namiesto nás nastúpi druhý dodávateľ. V preprave sa 
využívanie logistiky javí ako významný racionalizačný faktor. 

PRINCÍP č. 2 - komplexnosť sledovania tokov 

Vždy sa musíme snažiť o sledovanie a hľadanie riešenia v celom dodávateľskom 
reťazci naraz, t. j. tzv. SUPPLY CHAIN proces. Zistili sme, že ak výrobok na konci 
dodávateľského reťazca pred odovzdaním zákazníkovi je agregát, t. j. je zložený zo 
subdodávok, výhodnejšie nie je dopravovať tieto subdodávky do výroby , ale priamo na 
miesto spotreby. 

Nepotrebujeme zložitý stroj, stačí, ak bude v podniku jeden pracovník koordinovať 
dodávku týchto agregátov priamo k odberateľovi, bez nutnosti skladovania, 
dopravovania….t. j. pomocou ideálneho konečného riešenia.   

Výhody: ak neexistuje stroj, netreba ho udržiavať, netreba naňho finančné 
prostriedky, zaučenie, dokonca ho netreba ani vyrobiť. Jednorazové náklady na realizáciu 
tohto riešenia tak isto nie sú potrebné. Pracovníkovi zaplatia (mzdové náklady na 
pracovníka) počas realizácie a to z výnosov prijatého riešenia. Stačí, ak bude koordinovať 
dodávky od výrobcu. 

Tak sme teda prišli k poznaniu, že ak je agregát spotrebovaný u zákazníka, je 
žiaduce pouvažovať, či by nebolo lepšie riešenie jednu časť agregátu dodať priamo 
zákazníkovi bez výrobcu. Názornejšie to vyplýva z obr. 2.1. 

 

 

 

 

Nové riešenie: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1. Zmena tokov aplikáciou princípu č. 2 
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PRINCÍP  č. 3 - stanovenie podmienky kontinuity toku v reťazci 

Medzi logistickými miestami rezu musí existovať súlad obsluhy. Podmienky pre 
postavenie súladu tokov v rámci logistického miesta rezu vychádzajú z teórie prúdenia. 
Analógia je: Kirchoffove zákony, križovatkový problém, prúdenie kvapalín atď. 
Podmienky pre postavenie súladu vychádzajú z rovnice: P = T1.T2...Tn, pričom platí 
podmienka kontinuity toku informačného, tovarového aj finančného daným miestom rezu. 
Toto nám napomôže stanoviť zužujúce sa miesto toku a naznačí spôsob riešenia problému.   

Ak napr. chceme zistiť veľkosť dopravovanej dávky za čas na trati, vypočítavame 
priepustnosť, stanovíme obmedzujúce prvky a aplikujeme metódy pre zväčšenie 
priepustnosti (napr. skrátenie jednokoľajového úseku cez tunel vybudovaním dvojkoľovej 
trate bližšie k tunelu atď.). 

 

PRINCÍP č. 4 - transformácia tokov 

Zmena hmotného toku na informačný -  transformácia tokov. Tým, že dochádza 
k zmene hmotného toku na tok informačný, kvantitatívne aj kvalitatívne sa dostávame na 
vyššiu úroveň riadenia, keďže už nepracujeme  priamo s hmotným tokom, ktorý je náročný 
na manipuláciu a teda aj na náklady, ale pracujeme s informáciami o materiálovom toku. 
Informačný tok nesie informácie o materiálovom toku (jeho množstve, kvalite atď.) a tento 
plánuje, riadi a kontroluje. Stáva sa takto oblasťou tej podnikateľskej jednotky, ktorou 
materiál priamo neprechádza. Pomocou dnešnej výkonnej výpočtovej techniky nie je 
problém spracovať a vyhodnotiť takýto informačný tok aj keď je obvykle členitejší než 
materiálny.  

 

 PRINCÍP č. 5 - zmena logistického miesta rezu 

Vyriešením najslabšieho logistického miesta rezu v logistickom reťazci sa objaví 
ďalšie najslabšie miesto v reťazci, ktoré je potrebné riešiť ako v predchádzajúcom prípade, 
t. j. posudzovať súčasne toky hmotné, informačné atď., cez dané miesto. Toto je neustále sa 
opakujúci cyklus, ktorého riešením sa posúvame ku kvalitnejším riešeniam optimalizácie 
logistického reťazca [24]. 

 
Definície logistických technológií 
 
Pri vypracovaní anotácií logistických technológií sa vychádzalo z dostupnej 

logistickej literatúry. Zásadná pozornosť sa venovala materiálom z Medzinárodného 
inštitútu pre aplikovanú systémovú analýzu (International Institute for Applied Systém 
Analysis - IIASA) so sídlom vo Viedni, ktorý navrhuje sledovať rozvoj týchto konceptov 
logistických technológií: 
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Prehľad logistických technológií 

 

1. Koncept "Just in Time" (JIT -  dodanie práve včas): znamená radikálne 
zníženie skladovania a zásob pomocou presne fungujúcej dopravy. Systém je založený na 
malých dodávkach s veľkou frekvenciou s vysokou časovou spoľahlivosťou pri zemepisne 
vhodnom rozložení miest výroby a spotreby. 

2. Koncept "Predaj skôr ako vyrobíš" - pomocou počítača riadenej výrobnej 
techniky, objednávok pomocou prostriedkov rýchlej komunikácie, rýchlej dopravy a do-
dávok, možno zákazníkovu objednávku zariadiť prednostne do logistického reťazca. Tým 
sa úplne zmení úloha obchodu a jeho skladov. Obchod preberá úlohu sprostredkovateľa bez 
udržovania skladov a fyzický tok tovaru môže byť smerovaný priamo od výrobcu ku 
spotrebiteľovi. To sa odráža i v zmenšení objemu prepravy, ale počet zásielok značne 
vzrastie, i keď sa zníži ich veľkosť a to vyžaduje, aby dopravná infraštruktúra zvládla malé 
prúdy pri obsluhe veľkého územia. 

3. Koncept integrovanej počítačovej výroby - umožní výrobu na objednávku 
a komunikačné systémy zároveň umožňujú kontrahovanie výroby. Logistické reťazce sa 
tým môžu predĺžiť a vyústiť až do jemných sietí, ktoré budú vyžadovať náročný 
informačný systém. 

4. Koncept integrovaných skladov a dopravných terminálov  - rozmiestnených 
pozdĺž dopravných ciest. Obdobne ako v koncepte JIT je optimalizačným kritériom 
zníženie celkových nákladov, pričom vzrastú náklady na dopravu na úkor ďaleko 
podstatnejšieho zníženia nákladov na udržiavanie zásob, skladových a manipulačných 
systémov. 

5. Koncept logistického riadenia vertikálnej integrácie. Počítačové siete 
vytvárajú veľké možnosti integrácie riadenia a predovšetkým racionalizáciou logistických 
činností. Doprava sa tu stáva integrovanou časťou transformačného procesu výroby. In-
formačné systémy a logistická koordinácia na vyššom stupni riadenia prispieva k opti-
malizácii prepravných reťazcov. 

6. Koncept "bezpapierových transakcií" - znamená, že väčšina dokladov sa 
nahrádza komunikáciou po počítačovej sieti. To uľahčí hlavne kombinovanú dopravu, 
colné odovzdávanie, sledovanie zásielok, rezervácie miesta pre zásielku, platenie 
prepravného a pod. Realizácia konceptu znamená zníženie ľudskej práce i nákladov v lo-
gistickom subsystéme dopravy a zasielateľských služieb. Do oblastí tohto konceptu patrí 
i budovanie medzinárodných systémov (EDI) a medzinárodných dátových sietí pre dopravu 
(HERMES). 

7. Koncept pamäťovej kontroly a riadenie dopravy vyžaduje automatický 
prenos informácií o vozidlách, kontajneroch a zásielkach z identifikačných lístkov, ako 
i automatické čítanie dát z príslušných dokladov, pokiaľ sa neuplatňuje koncept 
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bezpapierových transakcií. Koncept je založený na rozvoji a realizácii telematiky, ktorá 
k prenosu dát využíva družicové systémy. 

8. Koncept "doprava pomocou výpočtovej techniky" predstavuje technológiu 
plánovania sietí, kapacity, nakládky a trás, ktorými sa zvýši využitie mobilných 
prostriedkov dopravy pri optimálnom zaťažení dopravných ciest (aplikácie budú uvedené 
ďalej). 

9. Koncept robotovej manipulácie s jednotkami kombinovanej dopravy  
predpokladá nové systémy balenia, popri kontajnerizácii a využívaní prepravných jednotiek  
je to hlavne unifikovaná paletizácia. 

10. Koncept dopravnej informatiky je vysoko automatizovaný systém, kde 
počítač umiestnený na vozidle komunikuje s počítačom kontrolného, resp. riadiaceho 
centra. 

11. Koncept dopravných systémov - predpokladá v kombinácii s inými konceptmi, 
napr. JIT, alebo konceptom centralizovaných skladov, optimalizácie organizácie dopravy, 
za účelom minimalizácie prepravných nákladov. Tento koncept je možné členiť na 
optimálne vyhľadanie kombinácie druhov dopravy pre dopravný systém a vytvorenie 
organizácie dopravy pre optimálne využitie vozidiel. 

12. Koncept dopravného systému vo výrobe - ktorý optimalizuje medzioperačnú  
a technologickú dopravu v rámci výrobného procesu. 

13. Koncept tvorby a riadenia pomocou nástrojov štrukturálnej analýzy.  Tento 
koncept je rozpracovávaný na Katedre železničnej dopravy Fakulty PEDaS Žilinskej 
univerzity s cieľom implementovať pri riešení uvedenej problematiky metódy prostriedkov 
štrukturálnej analýzy, podporované technikami entitne-relačných diagramov a data flow 
diagramov. Štruktúra prvkov systému vychádza zo svojej hierarchickej štruktúry 
horizontálnej aj vertikálnej. Obidve majú svoje funkčné naplnenie. Zatiaľ čo horizontálne 
väzby sledujú prevažne fázy priebehu reprodukčného procesu v podnikovej úrovni, 
vertikálne väzby prelínajú do svojej obsahovej náplne významovo oddelené dispozičné a 
výkonné funkcie. Popisované štruktúry nie sú statické štruktúry, majú schopnosť variantne 
meniť svoje znaky ako interakciu na okolie. 

 Vnútorné usporiadanie štruktúry má svoju hierarchickú  organizáciu s troma 
základnými úrovňami: 

• Úrovňou vrcholového riadenia, ovplyvňujúceho a určujúceho  základné chovanie 
systému ako celku a jeho orientácie na prostredie. 

• Úrovňou aktívnych prvkov podnikovej štruktúry, realizujúcich vyššie integračné väzby 
medzi prvkami štruktúry podnikového systému, koordinujúc výkonné funkcie 
jednotlivých prvkov štruktúry a smerujúc ich k motivačnému postoju týchto prvkov. 
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• Úrovňou vykonávacích prvkov štruktúry, ktoré realizujú zámery a dispozície aktívnych 
prvkov. 

Popri týchto koncipovaných technológiách IIASA sú známe niektoré ďalšie, 
uplatňované hlavne v spojitosti s prognózami, strategickým riadením rozvoja: 

• CIL (Computer Integrations Logistics) Integrácia počítačov v logistike. Ide o pro-
gresívny výhľad do priemyslovej spoločnosti budúcnosti. Logistika má zohrať 
významnú úlohu v národnom hospodárstve a v podnikovej sfére v priebehu integrácie 
počítačov do jej oblastí. Ide o docielenie logistických zámerov vo výhľadovom hori-
zonte prelomu milénia pri riešení technik systému riadenia materiálových tokov "po 
prúde" a "proti prúdu" z pohľadu výrobného procesu. Hovorí o celkových väzbách 
ekonomického systému a navrhuje nové riešenia v súvislosti integrácie materiálového 
a informačného toku. 

• CIM (Computer Integrated Manufacturing) počítačom integrovaná výroba. V súčasnej 
dobe dochádza k podstatnej zmene vo výrobných stratégiách podniku. Tento prehľad je 
uvedený v tabuľke 2.1. 

 

Tabuľka 2.1 

Stratégia orientácie výrobného podniku 

V minulosti V budúcnosti 

Orientácia na kapacitu Orientácia na materiálový tok 

Zohľadnenie zariadenia Zohľadnenie výroby 

Riadenie programom Zohľadnenie dopytu trhu 

Maximálna pracovná účasť Minimálna pracovná účasť 

Prevádzka dávková plynulá Nepretržitá  prevádzka 

 

 

• CAD (Computer Aided Design) - počítačová podpora koncepcií. 

• CAPP (Computer Aided Process Planning) - príprava výroby, riadená pomocou 
výpočtovej techniky. 

• CAQ (Computer Aided Quality) - riadenie kvality pomocou počítača.. 
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Logistické technológie aplikovateľné v dopravnom procese 

 
Výber logistických technológií, kde je doprava nositeľom alebo subnositeľom 

intenzifikácie logistického systému a ich základný popis uvádzame podľa jednotlivých 
konceptov. 

 V uvedených logistických technológiách sú základnými nositeľmi intenzifikácie 
predovšetkým doprava a informatika, druhotne potom pôsobia ďalšie optimalizačné 
faktory, ako je výber systému manipulácie s materiálom, systémy riadenia zásob (napr. 
v koncepte č.4) a výber vhodného systému prepravného balenia (koncept č.9 tak môže byť 
kombinovaný s ďalšími konceptmi logistických technológií). 

 Je zrejmé, že do tejto kategórie nespadajú koncepty, ktoré neuvádza IIASA, avšak 
sú dôležité pre predikciu a strategické rozhodovanie o rozvoji systému. Tieto koncepty sú 
založené predovšetkým na využití počítačových modelov a ich skúmanie by bolo možné 
zahrnúť do samostatného projektu - projektu počítačovej podpory, v našom prípade 
aplikácie metód štrukturálnej analýzy na železničnej vlečke. 

 

Koncept systému pravidelných dodávok v presnom množstve 

Najprogresívnejšou zmenou náhrady skladového hospodárstva je koncept 
harmonických, presne dávkovaných dodávok materiálov priamo do výrobného procesu 
alebo do obchodnej siete. Systém bol označený anglickým názvom "Just in Time" (JIT), čo 
v slovenčine možno preložiť ako "včas, načas". Podstata spočíva v tom, že: 

• z prepravnej doby medzi kooperujúcimi organizáciami vo fázach výroby alebo medzi 
finálnou výrobou a obchodom sa vypočíta potrebná operatívna záloha ako množstvo 
spotreby v dvojnásobnej dobe medzi dvoma dopravnými obsluhami (táto operatívna 
záloha je potrebná pre prípad výpadku jedného taktu obsluhy z akéhokoľvek dôvodu), 

• toto množstvo sa v pravidelných, presne určených intervaloch opakuje, 

• takto kvalitná doprava umožňuje podstatnou mierou obmedziť zásobu a tým i skladové 
systémy ako predvýrobné, tak i distribučné, 

• v krajinách s vyspelou cestnou infraštruktúrou je systém založený predovšetkým na 
cestnej doprave, uskutočňovanej priamymi prepravami "z domu do domu". 

Zavedenie systému JIT musí byť podmienené určitými predpokladmi, pre-
dovšetkým: 

• vhodne rozloženými miestami výroby a spotreby, 

• náklady na dopravu musia byť menšie ako úspory z obmedzenia, resp. likvidácie 
skladov a zásob, 
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• dopravné prostriedky i dopravné cesty medzi miestom výroby a spotreby musia 
zabezpečovať spoľahlivosť intervalu dodania zásielky. 

 

Z dopravného hľadiska boli definované tieto problémy širšieho zavedenia JIT: 

• každodenná doprava môže byť problematická, ak objem prepravy od jednotlivého 
dodávateľa je nízky alebo má výkyvy, ak nie sú dodávatelia v optimálnej vzdialenosti, 
alebo ak sa nevyťaží z miesta obratu dopravný prostriedok, 

• napätý cestovný poriadok  vozidiel môže často znamenať lepšie využitie, ale 
nepredvídané udalosti, ako je dopravná zápcha, sneh a pod. môžu spôsobiť výpadok 
výroby a preto je nutné dodávky často zálohovať paralelným pohybom dopravných 
prostriedkov na dvoch vetvách dopravnej cesty, aby aspoň jedna zásielka dorazila 
v stanovenom takte, 

• priame prepravy malých a častých zásielok podľa napätého cestovného poriadku 
vyžadujú veľmi efektívne nakládky a vykládky tovaru a často vyžadujú špeciálne 
balenie (pakety) alebo manipulačné zariadenia, 

• je potrebné zvážiť, či musí byť zásielka dodaná rýchlo, alebo či záleží len na 
pravidelnosti a spoľahlivosti, a nie na rýchlosti. Na druhej strane to môže spôsobiť 
vytváranie pseudoskladov v dopravných prostriedkoch (hlavne železničných) a teda 
i zvyšovanie viazanosti kapitálu v zásobách. 

Koncentrácia skladových areálov 

V podstate opačným konceptom ako je koncept JIT je koncentrácia skladových 
systémov. Systém JIT je totiž koncentrovaný predovšetkým na cestnú dopravu, vo väčších 
dávkach zabezpečovanou kamiónmi. Širšie uplatnenie systému JIT by vyžadovalo medzi 
hospodárskymi a výrobnými centrami vybudovať výkonnú cestnú infraštruktúru, pretože 
súčasná - ako konštatovala I. Paneurópska konferencia o doprave v Prahe v r. 1992 - je 
preťažená a ak nemá nastať dopravný kolaps, odporúča sa znížiť vyťaženie súčasnej 
európskej siete pozemných komunikácií aspoň o jednu tretinu.  

Tieto skutočnosti dali impulzy k výskumu v opačnom trende, t. j. namiesto mnohých 
rozptýlených výrobných a distribučných skladov malého rozsahu, vybudovať malé 
množstvo centrálnych skladových systémov v blízkosti výrobných alebo spotrebných 
centier a pripojených k výkonným dopravných magistrálam, obvykle železničným. Tento 
koncept umožňuje: 

• vysokú automatizáciu, prípadne robotizáciu manipulačných prác, s minimálnou 
spotrebou fyzickej ľudskej práce, taktiež prináša oproti stavu rozptýlených skladov 
celkovo nižšiu potrebu pracovníkov, 

• vysokú computerizáciu riadenia skladového hospodárstva s využitím teórie zásob, 
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• dodávky zabezpečované železničnou dopravou umožňujú zabezpečiť väčšie dávky, a to 
v troch možných variantoch: 

1. Systémom z vlečky na vlečku. 

2. Systémom z domu do domu, kde koncové prepravy, vrátane prekládky zabezpečuje 
jeden partner, a to buď železnice alebo zasielateľ. 

3. Systémom sprevádzanej kombinovanej dopravy (t. j. väčšiu časť prepravnej cesty 
uskutoční cestná súprava premiestnením na špeciálnych vozňoch po železnici - 
systém je obvykle označovaný skratkou RO-LA z nemeckého Rolende Landstrasse) 
alebo nesprevádzanej, s vyžitím kontajnerov alebo výmenných nadstavieb. 

• väčšie využitie ekologicky únosnejšieho druhu dopravy, t. j. železnice, hlavne keď ide 
o dopravu v elektrickej trakcií. 

 Je zrejmé, že tento koncept tiež predpokladá zvýšenú dopravnú náročnosť, avšak 
bilancia ukazuje, že i keď náklady na dopravu rastú, celkové náklady v rovnakom smere 
klesajú. 

Dopravné a prepravné systémy 
 
Bolo už uvedené, že je nevyhnutné, aby k zabezpečeniu dopravnej obsluhy boli 

vytvárané siete, t. j. také podmienky, aby zásielka bola premiestnená od odosielateľa k prí-
jemcovi medzi dvoma ľubovoľnými miestami. Doposiaľ sa na týchto podmienkach sám 
prepravca často podieľal, pretože bol nútený zaistiť si vlastnou silou dosiahnutie verejnej 
dopravy na mieste k tomu určenému, prípadne vykonávať i manipulácie so zásielkami pri 
nakládke a vykládke. Tieto opatrenia nie sú systémovo zabezpečované a vznikajú tak straty 
ako z využitia manipulačných prostriedkov, tak i z prostriedkov dopravných. 

 Preto vznikali systémy kombinovanej dopravy, ktoré využívajú vhodné kombinácie 
dvoch alebo viacerých druhov dopravy pri optimálnom využívaní mechanizmov pre 
manipuláciu s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy. V súvislosti s tým sa 
potom vyvíjajú i systémy prepravného balenia, ktoré umožňujú vyššie využitie ma-
nipulačných mechanizmov pri zmene druhu dopravy. Z hľadiska prepravného možno 
formulovať tieto systémové riešenia kombinovaných preprav: 

• využitie progresívnych foriem prepravného balenia, hlavne paletizácie, 

• využívanie kontajnerov a výmenných nadstavieb v spojení so špeciálne upravenými 
dopravnými prostriedkami niekoľkých druhov dopráv (železničnej, cestnej, 
vnútrozemskej vodnej, námornej, letecké cargo), ktoré využívajú normalizované 
rozmery nákladových jednotiek kombinovanej dopravy ako na využitie dopravných 
prostriedkov, tak i na minimalizáciu doby manipulácie a zrýchlenie doby dodania 
zásielky, 
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• využívanie kontajnerového systému, ktorý ešte za predpokladu využitia špeciálnych 
terminálov pre kontajnerovú dopravu zvyšuje prepravnú rýchlosť pri znižovaní 
nákladov na energiu, 

• budovanie prekladísk terminálového typu s vysokou koncentráciou mechanizácie pre 
manipuláciu so zásielkami všetkých štandardizovaných typov, pripadne špecializované 
terminály pre neštandardne zásielky, 

• budovanie centier pre triedenie zásielok pri prechode z jedného druhu dopravy na iný 
(viď. medzinárodný systém prepravy kusových zásielok na veľké vzdialenosti s vy-
sokým štandardom rýchlosti, kde hlavným systémom je letecká doprava cargo, 
rozvoznú sieť potom obstaráva v systémových väzbách buď cestnej alebo železničnej 
dopravy - napr. systém americkej leteckej spoločnosti UPI vo väzbe na British 
Railways a kamióny na európskom kontinente). 

 

Popri konceptoch prepravných systémov (ktoré sa už prakticky využívajú) vznikajú 
koncepcie dopravných systémov, založených na optimalizácii dopravných technológií. 

 Veľmi dôležitým prvkom technológie dopravných systémov je minimalizácia 
nákladov na základe optimálneho využívania dopravných prostriedkov. V systéme JIT 
napr. bolo obvyklé, že na zabezpečenie pravidelnosti vykonávali cestné vozidlá spiatočnú 
cestu bez vyťaženia (v prázdnom stave), čo však zvyšuje náklady na dopravný systém. 
Preto niektoré logistické systémy zriadili zberné strediská pre tovary prepravované smerom 
k začiatočnému miestu (uzlu) prepravného reťazca a zaisťujú sa tak tržby pre spätné jazdy 
vozidiel, čo znižuje náklady na hlavný dopravný smer. 

Koncept dopravy pomocou výpočtovej techniky 
 
V moderných podmienkach sa dopravné a prepravné systémy vytvárajú na základe 

teórie sietí, a to: 

• buď sietí homogénnych, 

• alebo sietí heterogénnych, založených na hierarchickom usporiadaní uzlov a hrán. 

 

Hierarchické usporiadanie je založené na princípe, že obvykle najvyššia rovina siete 
predstavuje základnú sieť uzlov a hrán, obsluhujúcich široké územie, zvyčajne štátnych 
rozmerov, pričom 

• pri homogénnych sieťach predstavujú uzly rozhodujúce miesta nakládky, vykládky 
a koncentrácie prepracovaných prepravných prúdov (napr. v železničnej doprave sieť 
hlavných zriaďovacích staníc a vzájomné prepojenie magistrálnymi dopravnými 
cestami), 
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• v heterogénnych sieťach sa potom k uzlom prvej roviny jednotlivých homogénnych 
sietí pridávajú ako uzly prvej kategórie miesta styku homogénnych sietí prvej roviny 
(terminály), 

• druhú rovinu tvoria homogénne alebo heterogénne siete, obsluhujúce určitý región, 
ktorý tvorí atrakčný obvod (napájací systém) uzlov prvej roviny, 

• tretiu rovinu tvorí sieť pre miestnu obsluhu a môže byť opäť homogénna alebo 
heterogénna s uzlami obvykle tvoriacimi východzie alebo koncové miesta zdroja, resp. 
zániku prepravy a miesta styku homogénnych sietí, pričom miestna sieť obvykle tvorí 
atrakčný obvod regionálnych uzlov. 

 Na základe takto koncipovaných sietí možno optimalizovať i technológiu na týchto 
dopravných sieťach. 

Dopravný systém vo výrobe 
 
Jednou z najdôležitejších logistických funkcií vo výrobnom podniku je časovo 

i kvantitatívne orientovaný prísun materiálu. Kľúčová funkcia pri tom pripadá doprave, 
pretože so vzrastajúcou snahou o nízke zásoby, o krátke priebežné časy výrobkov atď. sa 
kladie stále väčší dôraz na prísun materiálu. Pre jednotlivé polia nasadenia vo výrobnom 
podniku sú pre prísun vhodné rôzne dopravné techniky. 

 V mnohých aplikačných prípadoch sú najvhodnejším riešením konvenčné 
prostriedky pre pozemnú dielenskú dopravu, pretože majú tieto vlastnosti: 

• vysokú flexibilitu z hľadiska priebehu prepravy, prepravovaných substrátov, 
dielenských štruktúr a prepojenie s ostatnými dopravnými technikami, 

• obmedzené nároky na plochu, 

• relatívne nízke investičné náklady. 

 Aby sa umožnilo čeliť tlaku nákladov, ku ktorému v konvenčných dopravných 
systémoch (hlavne mzdových nákladoch) dochádza, a aby bolo na druhej strane možné sa 
vyrovnať so vševševšeobecnými požiadavkami na skracovanie priebežných časov, 
minimalizácie zásob atď., je potrebné optimálne nasadzovať dopravné systémy. 

 

Vzťahy medzi dopravou, logistikou a marketingom 

Doprava zabezpečuje premiestňovanie výrobkov na geograficky oddelené trhy; 
pokiaľ výrobky prichádzajú na trh včas, nepoškodené a v požadovanom množstve, 
poskytuje doprava zákazníkom pridanú hodnotu. Týmto spôsobom doprava prispieva 
k úrovni zákazníckeho servisu, čo je jeden zo základných predpokladov spokojnosti 
zákazníkov – významnej zložky marketingovej koncepcie. 
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Vzhľadom na to, že preprava je zdrojom prínosu miesta a prispieva k tvorbe prínosu 
času (čo oboje je nevyhnutné pre úspešnú činnosť marketingu), majú  faktory ako 
dostupnosť dopravy, kapacita dopravy a prepravné náklady, významný vplyv aj na tie 
podnikateľské rozhodnutia, ktoré zdanlivo s riadením vlastnej funkcie dopravy nesúvisia; to 
je napríklad, aké výrobky by sa mali vyrábať, kde by sa mali predávať, kde by mala byť 
umiestená výrobná/skladovacia kapacita podniku alebo odkiaľ by mal podnik odoberať 
suroviny a materiál. 

V mnohých podnikoch predstavuje doprava najväčšie logistické náklady 
 
Preprava generuje jedny z najväčších nákladov logistiky a pri niektorých výrobkoch 

môže predstavovať významný podiel na ich predajnej cene. Príkladom takýchto výrobkov 
sú produkty s nízkou hodnotou v prepočte na hmotnostnú jednotku, napr. základné suroviny 
– piesok, štrk, uhlie a pod. Na druhej strane napríklad pri takých výrobkoch ako sú 
počítače, kopírovacie stroje, mobilné telefóny alebo iné elektronické komponenty, budú 
náklady na prepravu predstavovať v mnohých prípadoch len malé percento z predajnej 
ceny. Vševšeobecne pre podnik platí, že čím vyšší má vstupná a výstupná preprava podiel 
na nákladoch výrobku, tým dôležitejšie je pre podnik efektívne riadenie prepravy. Avšak aj 
pri výrobkoch s relatívne vysokou hodnotou (v prepočte na hmotnostnú jednotku), kde je 
obvykle podiel dopravy na predajnej cene malý, sú výdaje za prepravu dôležité, a to hlavne 
preto, že celkové náklady na prepravu v absolútnom vyjadrení tvoria významnú položku 
nákladov podniku. 

Faktory ovplyvňujúce prepravné náklady a cenu prepravy 
 
Vševšeobecne je možné faktory, ktoré ovplyvňujú prepravné náklady/ceny, rozdeliť 

do dvoch hlavných kategórií: 

1. Faktory súvisiace s charakterom výrobku. 

2. Faktory súvisiace s charakterom trhu. 

Faktory súvisiace s charakterom výrobku 
 
Týchto faktorov existuje celý rad. Môžeme ich rozdeliť zhruba do štyroch skupín: 

1. Hustota – pomer hmotnosti a objemu (merná hmotnosť). 

2. Skladovateľnosť výrobku. 

3. Náročnosť manipulácie. 

4. Ručenie (zodpovednosť dopravcu alebo zasielateľa za škodu na výrobku). 

Hustota sa týka pomeru hmotnosti a objemu daného výrobku. Pri položkách ako 
oceľ, konzervované potraviny, stavebný materiál a pod. je tento pomer (hmotnosť/objem) 
vysoký t. j. vzhľadom na objem majú veľkú hmotnosť (sú ťažké). Na druhej strane pri 
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produktoch ako napríklad elektronika, odevy, batožina alebo hračky je pomer hmotnosť 
a objem malý sú relatívne ľahké. Vševšeobecne je možno konštatovať, že preprava 
výrobkov s nízkou hustotou (t. j. s nízkym pomerom hmotnosti a objemu) má tendenciu 
stáť viac (pri prepočte na kilogram tovaru) ako preprava výrobkov s vysokou hustotou. 

Skladovateľnosť 
 
Skladovateľnosť je miera, do akej je daný produkt schopný vyplniť dostupný 

priestor v prepravnom prostriedku. Napríklad obilie, železná ruda alebo ropné produkty (vo 
veľkom) majú výbornú skladnosť lebo môžu prepravný prostriedok (cisternový náves, 
železničný vozeň, potrubie) vyplniť bezo zvyšku. Iné položky ako napr. automobily, stroje, 
zvieratá alebo ľudia, nemajú dobrú skladnosť  resp. využitie ložného priestoru dopravného 
alebo prepravného prostriedku. Skladnosť určitého výrobku závisí od jeho veľkosti, tvaru, 
krehkosti a ďalších fyzických charakteristík. 

Náročnosť manipulácie 
 

So skladnosťou úzko súvisí aj náročnosť manipulácie s výrobkom. Preprava 
výrobkov, s ktorými sa obtiažne manipuluje je drahšia. Výrobky, ktoré sú čo do svojich 
fyzikálnych charakteristík rovnorodé (napr. suroviny, výrobky balené v kartónoch, 
plechovkách alebo sudoch) alebo s ktorými je možné manipulovať pomocou štandardných 
manipulačných zariadení, vyžadujú nižšie náklady na manipuláciu a tým aj ich preprava je 
relatívne lacnejšia. 

Ručenie (zodpovednosť dopravcu alebo zasielateľa za škodu na výrobku) 
 
Dôležitým faktorom je aj finančná hodnota prepravovaného výrobku. Výrobky, 

ktoré majú vysoký pomer hodnoty vzhľadom na objem, je ľahšie poškodiť a existuje 
pri nich vyššia pravdepodobnosť krádeží – ich preprava preto stojí viac. Pokiaľ dopravca 
prepravuje výrobky s vyššou finančnou hodnotou (napr. počítače, klenoty, domáca 
elektronika a pod.), bude za prepravu účtovať spravidla vyššie ceny. 

 

K ďalším faktorom, ktorých význam súvisí s charakterom výrobku, patrí rizikovosť 
prepravy výrobku napríklad preprava nebezpečných vecí a tým potreba potrebného 
predpísaného balenia výrobkov. Tieto faktory sú zvlášť dôležité v chemickom priemysle. 

 
Faktory súvisiace s charakterom trhu  
 
Popri vlastnostiach daného výrobku ovplyvňujú prepravné náklady/cenu prepravy 

faktory súvisiace s povahou trhu. Medzi najdôležitejšie patria: 

1. Miera konkurencie v rámci určitého dopravného odvetvia a medzi jednotlivými druhmi 
dopravy. 
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2. Rozmiestnenie trhov, ktoré určuje, na aké vzdialenosti sa musí tovar prepravovať. 

3. Povaha a rozsah vládnych regulačných opatrení, ktoré sa týkajú dopravy. 

4. Rovnováha alebo nerovnováha prepravy smerom na určitý trh a smerom von z určitého 
trhu. 

5. Sezónnosť premiestňovania výrobkov. 

6. Či je výrobok prepravovaný len vnútroštátne alebo aj medzinárodne. 

 

Každý z týchto faktorov ovplyvňuje náklady a cenu prepravy. Okrem týchto 
nákladov je nutné brať do úvahy aj dôležité faktory súvisiace s úrovňou servisu. 

 
Preprava má priamy vplyv na zákaznícky servis 
 
Zákaznícky servis predstavuje kritickú zložku logistického riadenia. I keď všetky 

činnosti logistického riadenia prispievajú svojím dielom k úrovni servisu, ktorý podnik 
poskytuje svojim zákazníkom, dopady prepravy na zákaznícky servis patria medzi 
najdôležitejšie. K najdôležitejším charakteristikám prepravného servisu, ktoré ovplyvňujú 
úroveň zákazníckeho servisu, patrí: 

§ spoľahlivosť – vyrovnanosť servisu (napr. pristavovanie vozidiel podľa dohodnutých 
časov a pod.), 

§ doba prepravy, 

§ pokrytie trhu – schopnosť zabezpečiť aj rozvoz tovaru, 

§ pružnosť – zvládnutie prepravy rôznorodých výrobkov a splnenie zvláštnych 
požiadaviek prepravcov, 

§ výsledky v oblasti strát a poškodenia tovaru počas prepravy, 

§ schopnosť dopravcu poskytovať viac než len základný prepravný servis (t. j. stáť sa 
súčasťou celkových marketingových a logistických programov prepravcu). 

 
2.2 Dopravná sústava     

Doprava je z logistického hľadiska najdôležitejší prvok logistického systému. 
Doprava predstavuje súhrn činností, ktoré zabezpečujú pohyb dopravných prostriedkov po 
dopravných cestách. Jej primárnou funkciou je realizácia prepravy, čiže fyzického 
premiestnenia materiálu z miesta výroby do miesta spotreby a s tým súvisiace operácie, t. j. 
nakládka, vykládka a riadiace operácie. Za sekundárne funkcie dopravy sa považuje 
zabezpečenie výstavby a údržby dopravných ciest a zabezpečovanie bezpečnosti prevádzky 
na týchto cestách. 
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Cieľom logistiky na všetkých úrovniach je maximalizovať efektívnosť obehových 
procesov. Preto je nevyhnutné, aby bol vytvorený riadiaci systém, ktorý okrem riadenia 
technologických procesov v jednotlivých činnostiach tiež optimalizuje celkový efekt 
obehového procesu. Takýto systém označujeme ako logistický a dopravný systém, ktorý 
vyhovuje logistickému riadeniu obehových procesov ako dopravu logistickú. 

Dopravná sústava v logistickom systéme je funkčná, ak sú navzájom vyvážené 
faktory: 

- logistická objednávka dopravy, 

- technologická kapacita dopravy, 

- kvalita prepravy. 

Rozvoj technologickej kapacity dopravy vo väzbe na kvalitu prepravy a logistickú 
objednávku dopravy ovplyvňuje dynamiku rozvoja výrobných štruktúr, ktoré sa v trhovej 
ekonomike môžu rozvíjať len pri predpoklade, že ich produkcia bude s minimálnymi 
nákladmi premiestnená do miest spotreby. Preto majú faktory ako dostupnosť dopravy, 
kapacita dopravy a tiež prepravné náklady, významný vplyv aj na podnikateľské 
rozhodnutia nesúvisiace priamo s riadením dopravy, napríklad aké výrobky vyrábať, kde by 
sa mali predávať, kde by mali byť umiestnené výrobné a skladovacie zariadenia alebo 
odkiaľ by si mal podnik obstarávať vstupné materiály. Z tohto pohľadu je možné hovoriť 
o schopnosti dopravy meniť z určitej počiatočnej situácie podmienky rozvoja logistických 
reťazcov a tým ovplyvňovať efektívnosť logistických systémov v makrologistike aj 
mikrologistike. Kvalita dopravy môže ovplyvňovať náklady na obehové procesy. 
Zvyšovanie kvality dopravy umožňuje obmedziť náklady na skladovanie a  manipuláciu 
s materiálom. Doprava intenzifikuje logistické reťazce, a to najmä technológiami: 

- rozvojom systému pravidelných dodávok presne určeného množstva v presne 
určenom čase (systém JIT), 

- tendenciou centralizácie skladového hospodárstva v blízkosti miest výroby alebo 
spotreby s veľmi dobre fungujúcou dopravnou obsluhou, 

- budovaním a optimalizáciou riadenia dopravných a prepravných systémov 
s cieľom minimalizovať náklady na dopravný systém. 

Použitie logistiky vyvoláva tieto hlavné požiadavky voči doprave: 

- maximálnu flexibilitu v kapacite a špecializácii, 

- čo najväčšie kombinačné možnosti a hladký prechod prepravných obalov, 
prostriedkov nakládky a pod. medzi rôznymi dopravnými systémami, 

- mnohostranná použiteľnosť dopravných prostriedkov, 
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- čo najkratšia disponibilita, príp. okamžitá prístupnosť (použiteľnosť) k vozidlám 
a predmetom prepravy. 

 

Štruktúru dopravnej sústavy predstavujú: 

- verejná doprava, ktorú prevádzkujú profesionálne organizácie pre svojich 
zákazníkov na základe zmluvy, ktorej predmetom je preprava, 

- závodná doprava, ktorú zabezpečuje podnik pre svoju vlastnú potrebu 
a výnimočne slúži pre potreby iných zákazníkov, vnútropodniková doprava, ktorá sa 
uskutočňuje vo vnútri určitého objektu. Najobvyklejším prípadom je doprava vo vnútri 
veľkých výrobných závodov, pričom sa niekedy používajú atypické dopravné prostriedky. 

 

2.3 Vzťah logistiky a dopravnej politiky 
 

Prístup EÚ k spoločnej dopravnej politike je charakterizovaný súborom schválených 
princípov, ktoré sú právne upravené  v prijatých nariadeniach a smerniciach EÚ. Únia od 
prijatia Rímskeho protokolu v roku 1957 venovala dopravnej politike zjednocujúcej sa 
Európy veľkú pozornosť, ktorá vyplývala z postavenia dopravy ako rozhodujúceho článku 
integrácie. Pozornosť venovaná riešeniu tejto problematiky vyplýva z potreby  
zabezpečenia stálej podpory výkonných dopravných systémov, ktoré spĺňajú ekonomické, 
sociálne, ekologické a bezpečnostné požiadavky európskych občanov s cieľom napomáhať 
znižovať regionálne nerovnosti a umožňujú európskemu obchodu, aby efektívne 
konkuroval na svetovom trhu. 

Na dosiahnutie týchto základných strategických cieľov sa európska dopravná 
politika orientuje na: 

- podporu procesu progresívnej liberalizácie a integrácie dopravných trhov a záruky, 
že nebude dochádzať k nečestným a diskriminačným praktikám,  ktoré prekážajú alebo 
negujú realizáciu efektov dosiahnutých konkurenciou, 

- dosiahnutie vyššej efektívnosti dopravného vývoja v Európe berúc do úvahy 
technické aspekty a aspekty interoperability tak, aby sa uľahčil pohyb na hraničných 
priechodoch, aby sa prispelo k mobilite ľudí a tovaru a aby bolo pre prevádzkovateľov 
a spotrebiteľov zabezpečené účinné logistické a pracovné prostredie a ďalej, aby sa tak 
prispelo k ekonomickej a sociálnej prosperite na celom kontinente, 

- zabezpečenie podmienok trvalého smerovania vývoja s cieľom udržateľnej 
mobility, a to zahrnutím integrovaného využitia všetkých druhov dopravy so špeciálnym 
dôrazom na intermodalitu a podporu ekologickejších druhov dopravy, ktorými sú 
železničná doprava, vnútrozemská vodná doprava a kombinovaná doprava, ako aj verejná 



 72                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

osobná doprava, pričom cestná a letecká doprava budú mať naďalej náležitú úlohu, 
vyplývajúcu z ich funkčných charakteristík, 

- zabezpečenie sociálne a ekologicky  prijateľných a bezpečných podmienok pre 
užívateľov dopravy (najmä jej zraniteľných užívateľov), pre občanov a zdôraznenie potreby 
zlepšenia a zvýšenia bezpečnosti dopravy, 

- uľahčenie prijatia a implementácie zákonov a politiky na všetkých úrovniach 
dopravy, základom ktorých sú spoločné princípy a štandardy, multilaterálne legálne 
nástroje a dohody, a tým znížiť existujúce rozpory v regulácii životného prostredia 
v Európe, 

- podporu inovácie v konštrukcii a prevádzke dopravných systémov (infraštruktúra, 
vozidlá a zariadenia, plynofikácia dopravy, najmä MHD, služby a riadenie), aby sa 
uprednostňovali  opatrenia, ktorými možno riešiť kapacitné problémy, lepšie využiť 
súčasný systém a rozvinúť ho na báze účinnejšej aplikácie príslušných analytických metód, 

- uplatňovanie a realizáciu nevyhnutnej aktualizácie a revízie existujúcich 
inštitucionálnych a regulačných rámcov tak, aby bolo možné lepšie sa vyrovnať 
s meniacimi sa politickými a komerčnými podmienkami v oblasti medzinárodnej dopravy, 

- zaručenie súvislých  informácií o dopravných tokoch a primeraný prístup k týmto 
informáciám. 

Efektívnosť dopravy vyžaduje, aby na základe správne fungujúceho vnútorného 
trhu, rozvoja transeurópskych dopravných sietí a možností ponúkaných najlepšími 
dostupnými technológiami mali občania a podniky prístup k dopravným prostriedkom 
kvalitou a výkonom čo možno najlepšie zodpovedajúcim ich potrebám a požiadavkám. 
Prístup k týmto zariadeniam by mal byť za primeranú cenu v súlade s ich nákladovosťou. 
Dopravné služby musia byť súčasne bezpečné z hľadiska užívateľa i z hľadiska ostatných, 
ktorí znášajú riziko. Musia byť tiež poskytované za podmienok, ktoré podporujú sociálnu 
súdržnosť únie. 

Dopravné systémy musia prispievať k ochrane životného prostredia, hlavne 
k vyriešeniu najväčších environmentálnych hrozieb, ako je skleníkový efekt a k dosiahnutiu 
udržateľného rozvoja. Realizácia všetkých týchto cieľov naznačuje, že všetci užívatelia 
dopravy by spravidla mali vo vnútroštátnych i v medzinárodných reláciách platiť plnú cenu 
za dopravné služby, ktoré použijú, s výnimkou verejného záujmu uplatňovaného zo 
sociálnych hľadísk. Konkrétne, internalizácia externých nákladov by mala byť hlavným 
prvkom dopravnej politiky integrujúcej ochranu životného prostredia. 

Dopravná politika a logistika sa navzájom ovplyvňujú. Oba odbory spolu vytvárajú 
systém, ktorý by mal umožniť efektívny rozvoj hospodárskeho systému štátu. Logistika 
prispieva k vytvoreniu integrovaného dopravného systému za účasti rôznych druhov 
dopravy a odborov ekonomiky a to v osobnej aj nákladnej doprave. Prispieva tiež 
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k zaisteniu voľného pohybu najmä tovaru a služieb vytváraním logistických reťazcov, ktoré 
integrujú jednotlivé odbory dopravy. 

Logistika v rámci dopravnej politiky ovplyvňuje: 

- dopravné potreby, 

- intenzitu dopravy (záťažové prúdy), 

- prepravné prúdy. 

Efektívne uplatňovanie logistiky v oblasti dopravy pri integrácii dopravných 
činností vytvára predpoklady pre znižovanie externých nákladov vznikajúcich v doprave 
zmenšovaním počtu neefektívnych prepráv a využívaním ekologicky šetrnejších druhov 
dopravy. Pre uplatnenie tohto systému musí však byť zabezpečená minimálne rovnaká 
kvalita prepravy ako v  súčasnosti v oblasti bezpečnosti prepravy chápanej ako 
nebezpečenstvo fyzického poškodenia tovaru, v celkovej dobe prepravy a v dodržaní 
podmienok na miesto a čas doručenia. Veľký význam pri rozhodovaní má tiež cena za 
služby. Dopravná politika môže stimulovať rozvoj logistických systémov pomocou dotácií 
určitých druhov prepráv, avšak pri dodržaní nediskriminačného princípu.  

 

2.4 Riadenie dopravy 
 

Vševšeobecne stanoveným cieľom riadenia dopravy je koordinácia vstupujúcich 
a vystupujúcich množstiev materiálu, riadenie ich plynulého priebehu, znižovanie 
dopravných nákladov pri zachovaní potrebnej úrovne služieb a dodržaní času prepravy 
a dôslednom využívaní možností racionalizácie v rámci celého reťazca. Tento cieľ sa 
prejavuje najmä pri činnostiach: 

- voľba spôsobu prepravy a dopravcu, 

- smerovanie a plánovanie dopravy, 

- voľba špecifických dopravných prostriedkov, 

- združovanie a tvorba kompatibilných zásielok. 

 

  Pri týchto činnostiach riadenia dopravy je potrebné zohľadniť obmedzenia: 

- druh tovaru a jeho obal, hmotnosť a objem, 

- legislatívne obmedzenia a predpisy, 

- výrobné vlastnosti, 
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- časové lehoty, 

- požiadavky zákazníkov, 

- hľadisko bezpečnosti dopravy. 

  

Doprava je odvetvie kapitálovo, energeticky a pracovne náročné a efektívna 
prevádzka si vyžaduje vysoké využitie kapacity vozidlového parku. Preto ak podnik chce 
využívať vlastný vozidlový park, musí ho vybaviť obmedzeným počtom vozidiel, ktorých 
kapacitu dokáže vyťažiť pri ekonomicky optimálnom riešení prevádzky. Udržovanie 
rozsiahlych kapacít vozidiel, potrebných pre časté a menšie dodávky zákazníkom, viaže na 
seba vysoké kapitálové a expedičné náklady. Teda nasadenie a udržiavanie vlastného 
vozidlového parku je pre podnik výhodné len vtedy, ak je možné zabezpečiť dostatočne 
vysoké využitie jeho kapacity, alebo ak ponuka dopravy na trhu nezodpovedá predstavám 
a požiadavkám podniku. 

Dopravu je potrebné z pohľadu jej funkcie v logistickom systéme riadiť z hľadiska: 

- optimálnej deľby práce medzi jednotlivými druhmi dopravy v logistickom reťazci, 

- optimálnej kvality prepravy, 

- minimalizácie nákladov na vlastný proces premiestnenia a na obehové procesy 
celkovo. 

Pri výbere najvhodnejšieho spôsobu dopravy je potrebné zohľadniť charakteristické 
vlastnosti jednotlivých druhov dopravy. K týmto vlastnostiam patrí: 

- schopnosť vytvárať siete a tým možnosť zabezpečenia dopravnej obsluhy 
ľubovoľného miesta, 

- schopnosť prepravovať teoreticky ľubovoľne veľké alebo ľubovoľne malé 
množstvá materiálu a tovaru, 

- rýchlosť prepravy týkajúca sa trvania prepravy z domu do domu včítane všetkých 
časov odbavenia a prekládky, 

- spoľahlivosť dodania v stanovenom časovom intervale, 

- dostupnosť a použiteľnosť dopravného prostriedku, resp. dopravného systému, 

- bezpečnosť prepravy vrátane miery otrasov a iných vplyvov mechanického, 
chemického alebo biologického charakteru, vyplývajúcich z technológie dopravy 
alebo vlastného pohybu dopravného prostriedku po dopravnej ceste, ktoré môžu 
mať vplyv na funkčné a estetické vlastnosti prepravovaného materiálu, 

- poskytovanie ďalších služieb počas prepravy, napríklad poskytovanie obalov, 
prepravných skríň, zasielateľské služby atď., 
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- výšku narastajúcich nákladov na prepravu.  

Pre výber najvhodnejšieho druhu dopravy je dôležité brať do úvahy tiež prepravné 
vlastnosti prepravovaného tovaru.  

Dopravný systém zahŕňa podsystém osobnej dopravy, podsystém nákladnej dopravy 
a podsystém prenosu informácií, ktorý súvisí s prevádzkovaním dopravy a podmieňuje ho. 

V nákladnej doprave je možné zvoliť niektorý zo základných druhov dopravy, kde 
patrí cestná, železničná, vodná, letecká a potrubná doprava, alebo dopravu kombinovanú 
(intermodálnu). 

 

2.4.1 Rozhodovanie o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi 
 

Ekonomické obmedzenia, obmedzené zdroje, konkurenčné tlaky a požiadavky 
zákazníkov nútia podniky k tomu, aby prijímali čo najefektívnejšie a najproduktívnejšie 
rozhodnutia vo veci voľby spôsobu prepravy a výberu dopravcov. Vzhľadom na  to, že 
preprava ovplyvňuje zákaznícky servis, dobu prepravy tovaru, spoľahlivosť servisu, 
zásoby, balenie, skladovanie, spotrebu energie, mieru znečistenia (spôsobené prepravou) 
a ďalšie faktory, musí riadenie dopravy vytvoriť čo najkvalitnejšiu stratégiu spôsobu 
prepravy/výberu dopravcov. 

Pri rozhodovaní o výbere druhu dopravy/prípadne výberu dopravcu možno rozlíšiť 
štyri samostatné fázy:  

• rozpoznanie problému, 

• proces skúmania možností, 

• proces voľby, 

• následné zhodnotenie. 

 

Rozpoznanie problému 

Úvodné štádium procesu rozhodovania o výbere druhu dopravy/dopravcu – 
rozpoznanie problému – môže vyvolať množstvo rôznych činiteľov: požiadavky 
zákazníkov, nespokojnosť s existujúcim spôsobom prepravy alebo zmeny v distribučnom 
modeli podniku. Najdôležitejšie faktory majú obvykle nejakú súvislosť so zákazníckym 
servisom. Pokiaľ zákazník netrvá na určitom spôsobe prepravy, je možné po rozpoznaní 
problému začať fázu skúmania možných alternatív. 
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Proces skúmania 
 
V rámci procesu skúmania posudzujú príslušní manažéri rôzne zdroje informácií, 

ktoré im môžu napomôcť prijať optimálne rozhodnutie vo veci voľby druhu 
dopravy/výberu dopravcu. Možnými zdrojmi informácií môžu byť minulé skúsenosti, 
obchodní zástupcovia dopravcov, podnikové záznamy o uskutočnených dodávkach alebo 
zákazníci podniku. Akonáhle je zhromaždený dostatok relevantných informácií, je možné 
prikročiť k samotnému rozhodnutiu a zvoliť optimálnu alternatívu druhu dopravy/výberu 
dopravcu. 

 
Proces voľby 
 
Proces voľby zahrňuje výber jednej alternatívy z niekoľkých druhov 

dopravy/dopravcov, ktorí sú k dispozícii. Na základe informácií zhromaždených v rámci 
procesu skúmania riadiaci pracovníci úseku dopravy určia, ktorá z dostupných možností 
najlepšie vyhovuje požiadavkám zákazníkov na servis, a to za prijateľných nákladov. 
Všeobecne platí, že hlavnými určujúcimi faktormi pri výbere druhu dopravy/dopravcu sú 
faktory súvisiace s úrovňou zákazníckeho servisu. V tabuľke 2.2 sú napríklad uvedené 
výberové kritériá používané pri hodnotení cestných dopravcov. 

 
                                                                                                                               Tabu ľka 2.2 

Najdôležitejšie faktory výberu a hodnotenia cestných dopravcov malých zásielok 

Popis faktorov Dôležitosť  
(stredná hodnota)* 

Poctivosť pracovníkov doručujúcich zásielky 6,5 
Včasné vyzdvihnutie tovaru 6,5 
Včasné dodanie 6,5 
Konkurenčné sadzby 6,5 
Presná fakturácia 6,4 
Pomoc dopravcu pri riešení reklamácií z dôvodu strát 
a poškodenia 6,4 

Rýchla akcia v prípade sťažností na služby dopravcu 6,4 
Poctivosť vodičov 6,4 
Rýchla odozva na reklamácie 6,4 
Vševševšeobecný prístup dopravcu k problémom a sťažnostiam 6,3 
Rýchla dostupnosť informácií o stave dodávky 6,3 
Spoľahlivosť doby dodania 6,3 
* Respondenti boli požiadaní, aby pomocou sedembodovej stupnice vyjadrili, ako dôležitý 
je pre nich uvedený faktor pri voľbe cestného dopravcu malých zásielok. Rozsah stupnice 
bol od 1 bodu (nedôležitý) do bodu 7 (veľmi dôležitý). 
 
Zdroj: Upravené podľa [22]  
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Pokiaľ ide o kritériá používané pri výbere a hodnotení dopravcov v rámci 
jednotlivých druhov dopravy, existuje tu množstvo podobností. Také faktory, ako včasné 
vyzdvihnutie a dodanie tovaru, rýchla odozva na otázky zákazníkov, spoľahlivé doby 
prepravy a konkurenčné sadzby sú vševšeobecne dôležité, bez ohľadu na uvažovaný druh 
dopravy alebo dopravcu. 

Riadiaci pracovníci dopravy vyberú ten druh dopravy, resp. dopravcu, ktorý 
najlepšie vyhovuje rozhodovacím kritériám a zásielka je odoslaná prostredníctvom tejto 
formy prepravy. Keď sa v budúcnosti objaví podobná rozhodovacia situácia, napr. 
opakovaná objednávka nejakého zákazníka, môže manažment zaviesť určitý rutinný 
postup, aby nebolo nutné celý výberový proces opakovať. Rutinné postupy pri určitom type 
objednávok eliminujú neefektívnosť spojenú s opakovaným konaním rovnakého 
rozhodovania. 

Následné vyhodnotenie 

Akonáhle manažment vykoná voľbu dopravy alebo dopravcu, musí stanoviť určité 
hodnotiace postupy, pomocou ktorých bude v budúcnosti určovať úroveň výkonu 
zvoleného druhu dopravy/dopravcu. V závislosti od individuálneho podniku môže byť tento 
následný hodnotiaci proces extrémne podrobný alebo tiež nemusí existovať vôbec. 
Vo väčšine firiem sa rozsah následného hodnotiaceho procesu pohybuje niekde medzi 
týmito dvomi extrémami. Len zriedka sa stáva, že podnik vôbec nereaguje na sťažnosti 
zákazníkov ohľadom dopravcov – to je však tiež forma následného vyhodnotenia. Podniky 
obvykle pri následnom vyhodnotení používajú iné metódy, napr. analýzu nákladov, audity, 
preskúmanie včasných vyzdvihnutí tovaru a dodávkového výkonu. Niektoré podniky 
vykonávajú štatistickú analýzu ukazovateľov kvality prepravného servisu poskytovaného 
dopravcom, napr. včasnosť dodania alebo miery strát a poškodenia. 

Výber druhu dopravy a dopravcu sa stáva stále dôležitejším aspektom logistického 
riadenia, lebo prepravcovia sa všeobecne snažia znižovať počet dopravcov, s ktorými 
obchodujú a vytvárajú si systém niekoľkých kľúčových dopravcov. Väčšie prepravované 
objemy a kvalitnejší dopravný servis dáva totiž prepravcom možnosť znížiť prepravné 
náklady. I pre dopravcov je tento trend prínosom, pretože nemusia rokovať s takým veľkým 
počtom prepravcov a každý z prepravcov odosiela väčšie objemy produktov pravidelne 
a počas dlhého časového obdobia. 

 

2.4.1.1 Metódy zisťovania požiadaviek prepravcov a zasielateľov na  
cestných dopravcov 

 

Výber a hodnotenie dopravcov prípadne zasielateľov, ako bolo už vyššie uvedené, je 
jednou z možností zabezpečenia požadovanej kvality prepravy s prihliadnutím na dodr-
žiavanie dodacích lehôt a tým zníženie variability objednávkového cyklu. 
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Dopravná firma sa zavedením systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy 
ISO 9001:2000 zaväzuje k uspokojovaniu požiadaviek zákazníkov a  k neustálemu 
zlepšovaniu procesov. Splnenie tejto normou predpísanej požiadavky si vyžaduje 
vypracovanie metód na zisťovanie požiadaviek zákazníkov (príkazcov i zasielateľov) na 
kvalitu prepravy. Metódy musia byť aplikované pravidelne, s pravidelným vyhodno-
covaním zistených údajov, ich dokumentovaním a následným prijímaním potrebných 
opatrení vedúcich k spokojnosti zákazníkov. Zavádzaný SMK musí byť flexibilný 
z pohľadu meniacich sa požiadaviek zákazníkov. 

Jednou z možných metód je prieskum realizovaný formou dotazníka. Dotazník je 
zameraný na požiadavky zákazníkov, ktoré  sa týkajú kvality prepravy. 

Prieskum je možné vykonať pred realizáciou prepravy a stotožniť ho 
s požiadavkami zákazníkov v objednávkach prepravy, alebo ho uskutočňovať náhodným 
výberom výrobných a obchodných spoločností, ktoré prepravujú výrobky cestnou 
nákladnou dopravou a zasielateľských firiem, ktoré obstarávajú realizáciu prepráv cestnou 
nákladnou dopravou. 

 Anketový prieskum požiadaviek zákazníkov na kvalitu prepravy  

Prieskum bol realizovaný v rámci [16] v roku 2001 formou dotazníka a žiadosti  
o jeho  vyplnenie  a vrátenie, ktoré  boli  zaslané  poštou  alebo  e-mailom.    

Bolo oslovených 30 výrobných a obchodných organizácií pôsobiacich v rôznych 
sférach priemyslu a obchodovania a 30 zasielateľských firiem v SR, členov Zväzu 
zasielateľov Slovenska. Návratnosť dotazníkov bola vo výrobných a obchodných 
organizáciách 60 %, v zasielateľských firmách  71 %. 

a) Vyhodnotenie požiadaviek výrobných a obchodných spoločností na kvalitu 
prepravy 

          Požiadavky na kvalitu prepravy a ich dôležitosť úzko korešpondujú s druhom 
prepravovaného tovaru alebo suroviny. Pre jednu firmu je požiadavka veľmi dôležitá, pre 
inú má zase menší význam. Pri hodnotení kvality prepravy sa môže dopravca pridŕžať 
priemerných absolútnych váh dôležitosti. V tom prípade môže dôjsť k tomu, že dopravca 
uspokojí zákazníka, ktorý kládol požiadavke nižšiu dôležitosť, ale neuspokojí zákazníka, 
pre ktorého je požiadavka dôležitejšia ako dopravcom použitá priemerná absolútna váha 
dôležitosti. Pre dopravcu, ktorý realizuje prepravy rôznych tovarových skupín je 
výhodnejšie rozdeliť svojich zákazníkov podľa tovarových skupín a pre každú skupinu 
určiť požiadavky na kvalitu prepravy. Tým dopravca získa presnejšie hodnoty absolútnych 
váh dôležitosti,  pri ktorých plnení  dokáže lepšie uspokojiť požiadavky svojich 
zákazníkov.   

     Z ostatných požiadaviek na kvalitu prepravy výrobné a obchodné spoločnosti 
najčastejšie uvádzali: 
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§ komunikácia medzi dopravcom, resp. jeho zástupcom (vodičom) a príkazcom, 

§ rôznorodosť vozidlového parku dopravcu z hľadiska nosnosti vozidiel, 

§ promptná reakcia dopravcu pri zvýšených prepravných nárokoch príkazcu. 

                                                                                                                     Tabu ľka 2.3 
Hodnoty absolútnych váh dôležitosti požiadaviek výrobných a obchodných spoločností na 

kvalitu prepravy tovarov cestnou nákladnou dopravou 
Požiadavka na kvalitu prepravy  V i priem  Vi max  Vi min 
Dodržanie dohodnutej dodacej lehoty     4,9       5      4 
Nepoškodenosť obalov zásielky     4,7      5      3 
Nepoškodenosť zásielky     5,0      5      5 
Voľba termínu dodania zásielky odosielateľom 
resp. príjemcom 

    4,1      5      2 

Výber typu ťahača a návesu     3,3      5      1 
Vzhľad vozidla     3,1      5      1 
Vzhľad vodiča     2,4      4      1 
Zdvorilosť vodiča     4,0      5      2 
Jazykové znalosti vodiča     2,9      5      1 
Počas prepravy nenastane dopravná nehoda     4,4      5      3 
Počas prepravy nevznikne porucha vozidla     4,2      5      3 

Legenda: 
Vi priem   – priemerná hodnota absolútnej váhy dôležitosti i-tej požiadavky, 
Vi max   – maximálna hodnota absolútnej váhy dôležitosti i-tej požiadavky, 
Vi min   – minimálna hodnota absolútnej váhy dôležitosti i-tej požiadavky. 

 

b)     Vyhodnotenie požiadaviek zasielateľov na kvalitu prepravy   

     Z ostatných požiadaviek na kvalitu prepravy zasielateľské firmy najčastejšie 
uvádzali: 

§ možnosť komunikácie dopravcu a zasielateľa s vodičom, 

§ kompletnosť dokumentácie k preprave a tovaru, 

§ odborné znalosti vodiča, 

§ dodržanie termínu nakládky dopravcom, 

§ viacčlenná posádka vozidla, 

§ kvalita poistenia dopravcu, 

§ reakcia dopravcu na zmeny počas prepravy, 

§ spôsobilosť dopravcu realizovať medzinárodné prepravy nebezpečných vecí podľa 
Dohody ADR. 
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Tabuľka 2.4 
Hodnoty absolútnych váh dôležitosti požiadaviek zasielateľských firiem na kvalitu 

prepravy tovarov cestnou nákladnou dopravou 
Požiadavka na kvalitu prepravy V i priem Vi max Vi min 
Dodržanie dohodnutej dodacej lehoty 5 5 5 
Nepoškodenosť obalov zásielky 4,6 5 4 
Nepoškodenosť zásielky 5 5 5 
Voľba termínu dodania zásielky zasielateľom 3,6 5 2 
Výber typu ťahača a návesu 3,6 5 2 
Vzhľad vozidla 3,6 5 2 
Vzhľad vodiča 3,7 5 1 
Zdvorilosť vodiča 4,6 5 3 
Jazykové znalosti vodiča 3,9 5 3 
Počas prepravy nenastane dopravná nehoda 4,5 5 3 
Počas prepravy nevznikne porucha vozidla 4,5 5 3 

 
 Z prieskumu požiadaviek na kvalitu prepravy vyplýva, že zasielateľské firmy, na 

rozdiel od výrobných a obchodných, konkrétnejšie špecifikujú svoje požiadavky. Tento 
stav vyplýva z väčších odborných znalostí  a skúseností zasielateľských firiem. Preto je 
často výhodnejšie realizovať prepravu zásielky prostredníctvom zasielateľa. 

 

Vypracovanie metód hodnotenia funkčnosti SMK a kvality poskytovaných 
služieb 

   Organizácia musí podľa normy ISO 9001:2000 uplatňovať metódy, ktoré slúžia na 
hodnotenie funkčnosti SMK a kvality poskytovaných služieb. Na základe získaných údajov 
organizácia prijíma konkrétne opatrenia, ktoré vedú k zvyšovaniu efektívnosti SMK. 

Úroveň kvality každého procesu, prepravu zásielku nevynímajúc, je súhrnom jeho 
vlastností, ktoré sa prejavujú funkčnosťou v reálnom čase. 

Zabezpečenie kvality prepravného procesu a jej neustále zvyšovanie si vyžaduje  
úzku spoluprácu medzi zúčastnenými stranami na preprave: príkazcom, dopravcom 
a zasielateľom. Táto spolupráca je žiaduca od vzniku požiadavky na prepravu u príkazcu až 
po uhradenie nákladov zasielateľa a dopravcu a hodnotenie prepravy u príkazcu, zasielateľa 
a dopravcu. Funkčnosť spolupráce zúčastnených strán na preprave je zabezpečená presným 
vymedzením ich právomocí a povinností, ako i zodpovednosti a spolupráce.  

 

 Na kvalitu prepravného procesu vplývajú objektívne a subjektívne faktory.               

Subjektívne faktory (dispečer, vodič, vozidlo a pod.) je možné ovplyvniť, a tým 
meniť ich vplyv na kvalitu prepravy. 
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Objektívne faktory (živelná pohroma, dopravná zápcha, dopravná nehoda 
spôsobená vinou iného účastníka cestnej premávky a pod.) sú neovplyvniteľné. Dajú sa 
stanoviť len opatrenia, ktoré je nutné prijať v prípade, že tieto faktory budú na prepravu 
vplývať. 

 

a) Metóda hodnotenia kvality prepravy s použitím relatívnych váh dôležitosti 
požiadaviek zákazníkov 

Postup pri jej realizácii: 

1. Definovanie požiadaviek zákazníkov týkajúcich sa kvality  prepravných služieb 
(parametre)  

Pri ich zisťovaní je výhodné použiť písomnú formu ankety,  dotazník, ako jednu 
z významných metód získavania expertných výpovedí.  Je nutné realizovať tzv. 
predvýskum, t. j. overenie navrhnutého dotazníka na malej vzorke respondentov, čím sa 
zistí vhodnosť jeho použitia vo výskume. Overí sa formálna správnosť a funkčnosť 
dotazníka. 

Po samotnej realizácii dotazníkovej metódy nasleduje štatistické vyhodnotenie 
získaných údajov, ktoré vedie k špecifikácii požiadaviek zákazníkov. 

2. Pridelenie bodov resp. bodového rozpätia jednotlivým parametrom 

Dopravca, dispečer alebo manažér kvality (v závislosti od organizačnej štruktúry 
dopravnej firmy, pracovných povinností a právomocí) pridelí jednotlivým parametrom 
body alebo bodové rozpätie. Bodové rozpätie sa pride ľuje tým parametrom, pri ktorých je 
možné odstupňovať mieru naplnenia kvality požiadavky pri preprave. 

Tento krok je dôležitý pre určenie stupňa plnenia daného parametra pri realizácii 
konkrétnej prepravy. 

3. Stanovenie relatívnych váh dôležitosti parametrov 

Dopravca, dispečer alebo manažér kvality (v závislosti od organizačnej štruktúry 
dopravnej firmy, pracovných povinností a právomocí) pridelí jednotlivým parametrom 
váhy dôležitosti. Existuje viacero prístupov pre ich určenie: 

• Stanovenie relatívnych váh dôležitosti  parametrov pomocou párového porov-
nania 

Je založené na určení vzájomného vzťahu medzi každými dvoma parametrami, kde 
sa stanoví nadradenosť, resp. podradenosť jedného parametra nad druhým a znázorní sa 
v matici. Nadradenosť parametra  je označená 1, podradenosť 0. 
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Pre každý parameter sa určí počet jeho preferencií, t. j. počet jeho nadradení nad 
ostatnými parametrami a vypočítajú sa váhy dôležitosti každého parametra podľa vzorca 
[14]: 
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−

=
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=                                                (2.1) 

 
     kde:   vi  - je normovaná váha dôležitosti i-teho parametra, 
               fi  - je počet preferencií i-teho parametra,  
               n  - je počet parametrov.    
 

Tabuľka 2.5 
Preferencie parametrov pri metóde párového porovnania 

Parameter P1 P2 P3 ... Pn Počet preferencií (fi ) 
P1 ––– 1 1 ... 0  
P2  ––– 0 ... 1  
P3   ––– ... 0  
: : : :  : : 

Pn – 1    ... 1  
Pn    ... –––  

 
     napr. :  parameter P1 je nadradený parametru P2 
                 parameter P2 je podradený parametru P3                                                                                                             
 

Nevýhodou tejto metódy je jej nepoužiteľnosť v prípade rovnosti dôležitosti 
niektorých dvoch parametrov.  

●  Stanovenie  relatívnych  váh  dôležitosti  parametrov pomocou Saatyho metódy 

Je založené na vyjadrení vzájomného vzťahu medzi každými dvoma parametrami, 
pričom je možné nielen stanoviť preferenciu parametra (jeho nadradenosť resp. 
podradenosť), ale túto preferenciu je možné aj zvýrazniť bodovým hodnotením.  

Saaty stanovil pre určenie preferencií bodovú stupnicu s deskriptormi. 

Tabuľka 2.6 
Bodová stupnica s deskriptormi [4] 

  Počet bodov                            Deskriptor     
          1  Parametre majú rovnakú dôležitosť 
          3  Prvý parameter je trochu dôležitejší ako druhý 
          5          Prvý parameter je dosť dôležitejší ako druhý 
          7   Prvý parameter je preukázateľne dôležitejší ako druhý 
          9   Prvý parameter je absolútne dôležitejší ako druhý 
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Hodnoty 2, 4, 6, 8 je možné použiť pre jemnejšie stanovenie preferencií dvojíc 
parametrov. 

Bodová stupnica uvedená Saatym však nie je záväzná, je možné ju upraviť  
v závislosti od vzájomných vzťahov dvojíc parametrov a ich dôležitosti (napr. bodová 
stupnica 1, 2, 3, 4, 5).  

     

Tabuľka 2.7 
Saatyho matica 

Parameter P1 P2 P3 ... Pn – 1 Pn 

P1 1 5 3 ... 1 7 
P2 1/5 1 1/7 ... 9 1/3 
P3 1/3 7 1 ... 3 5 
: : : :  : : 

Pn – 1 1 1/9 1/3 ... 1 3 
Pn 1/7 3 1/5 ... 1/3 1 

 
   kde: sij -  prvky Saatyho matice, nadobúdajúce hodnoty z bodovej stupnice,                                        
           sii   - prvky matice ležiace na diagonále, nadobúdajú hodnotu 1, 

       sji   - prvky   matice    súmerné    podľa   diagonály    k    prvkom   sij,                
nadobúdajú hodnoty 1/sij. 

 
 

Stanovenie váh dôležitosti parametrov 

 

Postup 1: 

Prvky každého stĺpca Saatyho matice vydelíme súčtom prvkov daného stĺpca. Takto 
získame stĺpcovo normalizovanú maticu, v ktorej vykonáme riadkové súčty. Váhy 
dôležitosti parametrov vypočítame ako podiel riadkových súčtov stĺpcovo normalizovanej 
matice a súčtu všetkých prvkov stĺpcovo normalizovanej matice [14]. 

 

Postup 2: 

Vypočítame geometrické priemery riadkov Saatyho matice t.j. vynásobíme prvky 
jednotlivých riadkov matice a vypočítame n-té odmocniny z týchto súčinov. Váhy 
dôležitosti parametrov určíme ako podiel riadkových geometrických priemerov a súčtu 
týchto riadkových geometrických priemerov [14]. 

Saatyho metóda je použiteľná, na rozdiel od metódy párového porovnania, aj pri 
rovnosti významu niektorej dvojice parametrov. 
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 4.  Ideálne bodovanie parametrov 

Stanoví sa ako maximálna bodová hodnota z bodového rozpätia daného parametra. 

Udelenie maximálneho bodového ohodnotenia jednotlivým parametrom neskôr 
využijeme pri stanovení ideálneho skóre týchto parametrov. 

5.  Určenie ideálneho skóre parametrov 

Ideálne skóre jednotlivých parametrov určíme ako súčin ideálneho bodovania 
daného  parametra  a jeho relatívnej váhy dôležitosti. 

 6.  Určenie ideálnej hodnoty kvality prepravy 

 Ideálnu hodnotu kvality prepravy stanovíme ako súčet ideálnych skóre jednotlivých 
parametrov. Táto hodnota je dôležitá pri porovnávaní skutočnej prepravy s ideálnym 
stavom. 

 7.  Bodovanie parametrov konkrétnej prepravy z hľadiska ich naplnenia 

Dispečer bodmi ohodnotí jednotlivé parametre z hľadiska miery ich naplnenia pri 
realizácii konkrétnej prepravy. Prideľovanie bodov má byť objektívne, preto je dôležité 
stanoviť kľúč pre prideľovanie bodov jednotlivým parametrom a tento kľúč zapracovať do 
vnútropodnikovej smernice, ktorá bude záväzná pri hodnotení kvality prepráv. 

 8.  Určenie skutočného skóre parametrov pri konkrétnej preprave 

Skóre jednotlivých parametrov určíme ako súčin bodového ohodnotenia 
konkrétneho parametra pri preprave a jeho relatívnej váhy dôležitosti. 

 9.  Stanovenie hodnoty kvality prepravy 

Hodnotu kvality prepravy určíme ako súčet jednotlivých skóre parametrov pri 
konkrétnej preprave. 

10. Porovnanie ideálnej hodnoty kvality prepravy a hodnoty kvality konkrétnej  
prepravy 

Porovnávame, nakoľko sa hodnota kvality konkrétnej prepravy priblížila 
k ideálnemu stavu. Hodnotu kvality konkrétnej prepravy môžeme vyjadriť ako 
percentuálny podiel z ideálnej hodnoty kvality prepravy. 

11.  Vyvodenie záverov 

Je potrebné stanoviť objektívne a  subjektívne faktory, ktoré vplývali  na hodnotu 
kvality konkrétnej prepravy, navrhnúť postupy a opatrenia, ktoré by viedli k lepšiemu 
plneniu požiadaviek zákazníkov a tým aj k zvyšovaniu hodnôt parametrov realizovaných 
prepráv. 
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12.  Grafické znázornenie hodnôt  kvality realizovaných prepráv 

 

Z hľadiska porovnania viacerých prepráv (prepravcov) je výhodné zostrojiť graf, 
kde na os x nanášame konkrétnych prepravcov označených číslom a na os y hodnoty 
kvality jednotlivých prepráv. 

Je možné sledovať vývoj kvality jedného druhu prepravy v čase, keď na os x 
nanášame časové údaje (dni, týždne alebo roky) a na os y hodnoty kvality realizovaných 
prepráv pre jedného prepravcu v rôznych časových obdobiach. 

                                                              

Vzorový príklad č. 1 

Vychádzame z predpokladu, že požiadavky zákazníkov a ich dôležitosť sú 
identifikované. 

      Parametre:  P1 -  Nepoškodenosť zásielky. 
                         P2 -  Dodržanie dohodnutej dodacej lehoty. 
                         P3 -  Nenastane dopravná nehoda vozidla. 
                         P4 -  Nevznikne porucha vozidla. 
                         P5 -  Reprezentácia (vozidlo, vodič). 
                         P6 -  Komunikácia dopravcu s príkazcom.              
                         P7 -  Postupy. 
 
 

  Tabuľka 2.8 

Saatyho matica vzorového príkladu č. 1 

Param. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Riadkový 
geom. súčet 

Relatívna váha                                                                                     
dôležitosti (vi) 

      P1  1  1  3  3  5  7  9  3,163  0,309 

      P2  1  1  3  3  7  5  7  3,003  0,298 

      P3 1/3 1/3  1  1  3  5  7  1,420  0,141 

      P4 1/3 1/3  1  1  3  5  5  1,353  0,135 

      P5 1/5 1/7 1/3 1/3  1 1/3 1/5  0,298  0,030 

      P6 1/7 1/5 1/5 1/5  3  1  3  0,520  0,052 

      P7 1/9 1/7 1/7 1/5  5 1/3  1  0,358  0,035 

Σ  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 10,067  1,000 
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Tabuľka 2.9 

Hodnotenie kvality prepravy pri použití relatívnych váh dôležitosti požiadaviek zákazníkov 

Param. 
 
 

(Pi) 

Bodová 
stupnica 

 
(ki max – ki min) 

Relat. 
váha 

dôležit. 
(vi) 

Ideálne 
bodovanie 

parametrov 
(ki max) 

Ideálne 
skóre 

param. 
(vi . ki max) 

Bodovanie 
param. 
konkr. 

prepravy 
(ki) 

Skutočné 
skóre 

param. 
(vi . ki) 

P1 1 / 0 0,309 1 0,309 1 0,309 
P2 1 / 0 0,298 1 0,298 0 0,000 
P3 5 . . 0 0,141 5 0,705 5 0,705 
P4 5 . . 0 0,135 5 0,675 4 0,540 
P5 5 . . 0 0,030 5 0,150 2 0,060 
P6 5 . . 0 0,052 5 0,260 3 0,156 
P7 5 . . 0 0,035 5 0,175 4 0,140 
Σ ––– 1,000 ––– 2,572 ––– 1,910 

 
 
Výpočet podielu hodnoty konkrétnej prepravy v závislosti od ideálnej hodnoty (X):       
        

( )
( ) 74,3%0,743.100.100

2,572

1,910
.100

imax.kiv
i.kiv

X ===
∑

∑
=                         (2.2) 

 
Z výpočtu vyplýva, že požiadavky zákazníka sa pri tejto preprave podarilo splniť                 
na 74,3 %. 
 
Legenda:  ki max - ki min  - pridelenie bodov parametrom,  

vi - váha dôležitosti parametra, 
                       ki max  - ideálne bodovanie parametra,    
                       vi . ki max  - ideálna hodnota parametra, 
                       ki - bodovanie parametra prepravy, 
                       vi . ki - hodnota parametra konkrétnej prepravy, 
                       ∑ ( vi . ki max ) - ideálna hodnota prepravy, 
                       ∑ ( vi . ki ) -  hodnota konkrétnej prepravy. 
 

 

Kvadrantová analýza 

Princíp tejto metódy spočíva v umiestnení znaku kvality do príslušného kvadrantu                  
v závislosti od dôležitosti daného znaku kvality a jeho stupňa plnenia dopravcom pri 
realizácii prepravy. 
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Po umiestnení všetkých znakov kvality do jednotlivých kvadrantov je možné 
posudzovať, nakoľko firma plní dôležité a menej dôležité požiadavky zákazníkov. 

Povinnosťou dopravcu má byť čo najvyšší stupeň plnenia dôležitých požiadaviek 
zákazníkov. Plnenie menej dôležitých požiadaviek zákazníkov závisí od dopravnej firmy. 
Vysoký stupeň plnenia aj menej dôležitých požiadaviek zákazníkov prináša firme 
konkurenčnú výhodu vo vzťahu k iným dopravcom, a tým výhodnejšiu pozíciu na 
dopravnom trhu.    

 

Postup pri realizácii kvadrantovej analýzy: 

 

1.  Špecifikácia znakov kvality (požiadaviek zákazníkov) 

Je nutné realizovať prieskum, ktorého cieľom je zistenie požiadaviek zákazníkov 
týkajúcich sa kvality prepravy zásielky. Z hľadiska vysokej vypovedacej schopnosti 
získaných údajov musí byť vzorka respondentov čo najväčšia.  

 

2.  Stanovenie absolútnej váhy dôležitosti znakov kvality 

Ide o jeden z najdôležitejších krokov tejto metódy. Príslušné váhy dôležitosti znakov 
kvality  získame štatistickým vyhodnotením prieskumu.   

●  Zisťovanie početnosti znakov kvality u zákazníkov 

Tento postup použijeme v prípade, že sme sa v prieskume  zamerali len   na zistenie 
požiadaviek zákazníkov, nie na ich ohodnotenie bodmi podľa dôležitosti.  

Zistíme početnosť jednotlivých znakov kvality získaných prieskumom. Znaku 
s najvyššou početnosťou pridelíme  váhu dôležitosti 100 % (resp. hodnotu 5). Váhu 
dôležitosti ostatných znakov kvality určíme ako podiel z váhy dôležitosti znaku kvality 
s najväčšou početnosťou. 

●  Zisťovanie priemernej hodnoty váhy dôležitosti znaku kvality  

V prípade, že sme pri prieskume požiadali zákazníkov, aby konkrétnym znakom 
kvality priradili váhu dôležitosti (napr. hodnoty 1 - 5), výslednú váhu dôležitosti daného 
znaku kvality získame ako aritmetický priemer hodnôt uvedených zákazníkmi.  

Tento postup sme použili pri vyhodnotení požiadaviek zákazníkov na kvalitu 
prepravy cestnou nákladnou dopravou.  

Váhu dôležitosti môže stanoviť dopravca aj kvalifikovaným odhadom bez 
prieskumu požiadaviek zákazníkov. Takýmto odhadom sa však môže dopustiť mnohých 
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nepresností, ktoré môžu mať v konečnom dôsledku nepriaznivý vplyv na hodnotenie 
kvality prepravy a spokojnosť zákazníka. 

3.  Určenie stupňa plnenia znakov kvality (požiadaviek zákazníkov) 

Hodnotenie stupňa plnenia znakov kvality musí byť objektívne. Môže byť 
univerzálne, čiže použiteľné pre rôzne druhy prepráv, alebo vypracované    pre viac druhov 
prepráv. Stupnica môže byť napríklad 1 až 10 bodov. 

Hodnotenie stupňa plnenia znakov kvality je nutné upraviť legislatívne, zakotviť ho 
napríklad do vnútropodnikovej smernice. 

4.  Umiestnenie znakov kvality do kvadrantov 

Na os x, ktorá je rozdelená na dve rovnaké časti, nanášame hodnoty stupňa plnenia 
znaku kvality. Číselná stupnica osi x je vymedzená maximálnou a minimálnou hodnotou 
stupňa plnenia znaku kvality. 

Na os y, ktorá je tiež rozdelená na dve rovnaké časti, nanášame absolútnu váhu 
dôležitosti znaku kvality. Číselná stupnica osi y je ohraničená maximálnou a minimálnou 
hodnotou absolútnej váhy dôležitosti znaku kvality. 

Týmto spôsobom sme dostali znázorňovacie pole rozdelené do štyroch kvadrantov. 

Znaky kvality znázorníme v príslušných kvadrantoch napríklad pomocou kruhov, 
v ktorých budú uvedené čísla konkrétnych znakov kvality. 

5.  Stanovenie ideálnej hodnoty kvality prepravy 

Z dôvodu hodnotenia kvality prepravy je nevyhnutné stanoviť ideálnu (cieľovú) 
hodnotu, ktorú sa dopravná firma snaží pri každej preprave dosiahnuť, resp. priblížiť sa jej. 

Určenie ideálnej hodnoty kvality prepravy: 

       maxS .iV  IHKP ∑=                                            (2.3) 
      
     kde:   IHKP  - ideálna hodnota kvality prepravy, 

Vi  - absolútna váha dôležitosti i-tej požiadavky, 
Smax   -  najvyššia   hodnota   stupňa  plnenia  požiadaviek  zákazníkov 

   (pri bodovej stupnici 1 až 10 je Smax = 10),    
i = 1 ... n,  -  je počet požiadaviek.     

      
6.  Stanovenie skutočnej hodnoty kvality prepravy 

Jej stanovenie musí byť neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia každej prepravy 
dopravnej firmy. Skutočná hodnota kvality prepravy je nástrojom  na meranie plnenia 
požiadaviek zákazníkov.  
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     Určenie skutočnej hodnoty kvality prepravy: 

i.SiVSHKP ∑=                                                        (2.4) 
     kde:  SHKP  - skutočná hodnota kvality prepravy, 

Vi  - absolútna váha dôležitosti i-tej požiadavky,   
Si  - stupeň plnenia i-tej požiadavky zákazníkov, 
i = 1 ... n, - je počet požiadaviek zákazníkov. 

 
 

7.  Hodnotenie stavu plnenia požiadaviek zákazníkov 

Je potrebné zdôvodniť dosiahnuté výsledky a uviesť príčiny ich dosiahnutia. 

8.  Návrh opatrení pre zvyšovanie stupňa plnenia požiadaviek zákazníkov    

Dopravná organizácia musí navrhnúť a prijať opatrenia smerujúce k zvyšovaniu 
stupňa plnenia požiadaviek zákazníkov, a tým k zvyšovaniu jeho spokojnosti a zlepšovaniu 
jej SMK. 

 

Vzorový príklad č. 2 

Predpokladáme, že požiadavky zákazníkov a ich absolútne váhy dôležitosti sú 
známe. Dopravná firma má stanovenú bodovú stupnicu a kľúč pre hodnotenie stupňa 
plnenia požiadaviek. 

 
Tabuľka 2.10 

Hodnotenie kvality prepravy s využitím absolútnych váh dôležitosti požiadaviek 
zákazníkov 

Poradové 
číslo 

           Znak kvality (Ni) 
       (Požiadavka zákazníka) 

Vi Si Vi . Smax Vi . Si 

1. Včasný odvoz a dovoz zásielky   4,5 10 45 45 
2. Nepoškodenosť zásielky 5 10 50 50 
3. Voľba typu ťahača a návesu 3,5 7 35 24,5 
4. Nepoškodenosť balov zásielky 4 8 40 32 
5. Voľba termínu dodania 3 6 30 18 
6. Vzhľad vozidla 2 7 20 14 
7. Vzhľad vodiča 1 4 10 4 
8. Zdvorilosť vodiča 3,5 6 35 21 
9. Jazykové znalosti vodiča 3 3 30 9 
∑      –––––––––––––––––– –– ––  295 217,5 
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Stupeň plnenia      
                                                                                                               

Obr. 2.2. Umiestnenie požiadaviek zákazníkov do kvadrantov 
 

                                                    
Skutočná hodnota kvality prepravy je 217,5 bodu, čo predstavuje 74 % z ideálnej 

hodnoty kvality prepravy (IHKP je 295 bodov). 
  
2.4.2 Smerovanie a plánovanie dopravy 

 

Značné kapitálové investície do dopravných prostriedkov a zariadení spolu 
s prevádzkovými nákladmi vedú dopravcov k tomu, že si dobre uvedomujú, aký význam 
má efektívne smerovanie a plánovanie dopravy pre dosahovanie prijateľnej úrovne zisku 
a zákazníckeho servisu. V posledných rokoch sa tejto oblasti venuje ešte viac pozornosti 
vzhľadom na narastajúcu konkurenciu a dereguláciu dopravy a vzhľadom na rad 
ekonomických faktorov (napr. ceny pohonných hmôt, práce, zariadení). 

Prínosy smerovania a plánovania z hľadiska dopravcu 

Dopravcovia môžu vďaka efektívnemu smerovaniu a plánovaniu dopravy získať 
výrazné prínosy. Ak napr. dopravca dopredu stanoví časový plán dodávok do určitých 
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oblastí trhu a súčasne zníži početnosť dodávok, môže tým podstatne zvýšiť vyťaženosť 
svojich vozidiel. Zníženie početnosti vyzdvihovania a dodávok sa môže prejaviť aj 
v zníženej hladine prepravy potrebnej pre dodávku rovnakého množstva tovaru. Tým sa 
znižujú prepravné náklady a produktivita rastie. 

Inými príkladmi môže byť použitie pevných prepravných trás namiesto 
variabilných, uplatňovaných v niektorých dodávkach a zmena dodacích lehôt zákazníkom. 
Ak je zákazník ochotný akceptovať dodávky v dobe mimo špičku, bude mať dopravca pre 
dodanie k dispozícii väčšie časové rozmedzie a môže tak zlepšiť využitie vozidiel a znížiť 
náklady dopravného prostriedku v prepočte na jednu dodávku. 

Všeobecne je možné medzi prínosy efektívnejšieho smerovania a plánovania 
dopravy z hľadiska dopravcov zaradiť vyššiu vyťaženosť vozidiel, vyššiu úroveň 
zákazníckeho servisu, nižšie prepravné náklady, zníženie kapitálových investícií do 
dopravných prostriedkov a kvalitnejšie rozhodovanie manažmentu. 

 

Ponuka prepravných služieb 

Konkurenčné tlaky zo strany trhu viedli v priebehu času k zvýšeniu úrovne služieb 
v tradičných oblastiach prepravného servisu – vyzdvihovanie a dodanie tovaru, reklamácie, 
dostupnosť dopravných prostriedkov, doba prepravy a spoľahlivosť služieb. Dopravcovia 
museli vytvárať špeciálne ponuky služieb, ktoré reagujú na zvyšujúce sa požiadavky 
zákazníkov. Tieto zlepšenia samozrejme prinášajú výhody prepravcom, zatiaľ čo 
dopravcovia – ak si chcú zachovať rentabilitu a pozíciu na trhu – musia maximalizovať 
svoju efektívnosť a produktivitu. 

 

Okruhy činností, súvisiacich s prepravou, riešené počítačmi 

Analýza prepravy. Tento typ software manažmentu umožňuje, aby priebežne 
sledoval úroveň nákladov a servisu; poskytuje historický prehľad o kľúčových 
ukazovateľoch dopravného výkonu – výkon dopravcov, jednotlivých druhov dopravy, 
využití dopravných spojov, použitie zvýhodnených sadzieb prepravného a využitie 
spiatočných jázd. 

Smerovanie a plánovanie dopravy. Software v tejto oblasti poskytuje také 
výstupy, ako napr. poradie a časové rozvrhnutie zastávok vozidla, určenie prepravnej trasy, 
prípravu dopravných a prepravných dokladov alebo prehľad o dostupnosti vozidiel. 

Správa a kontrola prepravných sadzieb. Tieto softwarové produkty udržujú 
databázu prepravných sadzieb používaných pre fakturáciu zásielok alebo pre kontrolu 
faktúr za dopravu. Porovnávajú skutočne vyfakturované dopravné so sadzbami 
vypočítanými z najnižších príslušných/platných sadzieb v databáze. Systém potom môže 
previesť platbu, povoliť platbu alebo nahlásiť nezrovnalosť, ktorú je potrebné preveriť. 



92                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

  

Údržba vozidiel. K funkciám, ktoré poskytujú tento typ software, patrí napr. 
plánovanie údržby vozidiel a tvorba výkazov o údržbe vozidiel. 

Miera a rozsah využitia počítačov sa bude podľa typu podnikov a podľa druhu 
prepravnej činnosti meniť. Avšak aj napriek týmto rozdielom je zrejmé, že počítače, resp. 
informačné technológie všeobecne, majú na riadenie dopravy významný vplyv 
a v budúcnosti sa ich vplyv ešte zvýši.  

 

2.4.2.1 Možnosti aplikácie programového vybavenia TRASMAP 
v distribučnej logistike 

 

V oblasti distribučnej logistiky zohráva významnú úlohu v Slovenskej republike 
cestná doprava. Vzhľadom na zvyšujúce dopravné zaťaženie pozemných komunikácií, 
ktoré ovplyvňuje prepravné  časy a snahu dopravcov o minimalizáciu vlastných nákladov je 
nevyhnutné aj v našej  dopravnej praxi aplikovať progresívne informačné technológie. 

Jedným z prínosov pre riešenie uvedenej problematiky je programové vybavenie 
TRASMAP verzia 3.0.  

Programové vybavenie umožňuje :  

⇒ vyhľadať trasu medzi ľubovoľnými uzlami cestnej siete, 

⇒ stanoviť optimálne poradie obsluhovaných uzlov na trase pri vyhľadávaní  okružných 
trás (rozvozové a zvozové úlohy ), 

⇒ pri vyhľadávaní trasy je možnosť voľby minimalizácie ubehnutých kilometrov alebo 
minimalizácie času prepravy, zostavenie časového harmonogramu prepravy 
(zapracovanie požiadaviek Dohody AETR), možnosť zapracovania obchádzok atď., 

⇒ používateľovi je umožnené dopĺňanie ďalších miest do cestnej siete, dopĺňanie 
komunikácií ( napr. pri zmenách v cestnej sieti ), 

⇒ vytvorenie vlastnej databázy informácií o uzloch cestnej siete, 

⇒ významnou súčasťou pre dopravcov je aj modul umožňujúci predbežnú kalkuláciu 
nákladov na zostavenú trasu prepravy metódou dynamickej kalkulácie nákladov pre 
konkrétne vozidlo alebo súpravu, prípadne autobus. 

, 

Možnosti využitia v distribučnej logistike 

Hlavným prostredím, nad ktorým je vypracovaná „informačná  nadstavba“, je  
„počítačová“ cestná sieť Slovenskej republiky a Európy.   
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V oblasti distribučnej logistiky je úlohou obslúžiť zákazníkov požadovaným druhom 
tovaru v stanovenom čase. Obsluha sa môže v zásade vykonávať dvomi metódami:  

§ zákazník si sám vyzdvihne tovar u výrobcu alebo v distribučnom sklade, 

§ obsluhu zákazníkov vykonáva výrobca tovaru z výrobných alebo distribučných 
skladov. 

Ak je pri druhej metóde v cene výrobkov aj cena za dopravu k zákazníkovi, potom 
je nevyhnutné sa zaoberať optimalizáciou rozvozových trás s cieľom minimalizácie 
nákladov na dopravu a ďalšími požiadavkami distribúcie (dodacie lehoty a pod.). 

Cestná sieť, spracovaná v programovom vybavení TRASMAP 3.0, obsahuje cez                
4 500 uzlov v SR a je najpodrobnejšou „počítačovou mapou“ SR. Na obr. 2.3 je znázornená 
rozvozová trasa z distribučného skladu v Žiline k 10 odberateľom. Pred zostavením 
rozvozovej trasy je potrebné zadať parametre týkajúce sa priemerných rýchlostí na 
jednotlivých typoch komunikácií, spotrebu pohonných hmôt konkrétneho použitého vozidla 
atď. Uvedená trasa je optimálna z hľadiska minimalizácie počtu ubehnutých kilometrov. 

 
Obr. 2.3. Vyobrazenie rozvozovej trasy v cestnej sieti SR pomocou programového 

vybavenia TRASMAP 

 



94                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

  

Po zadaní uvedených vstupných údajov a výberu uzlov, ktoré je potrebné obslúžiť, 
je vypočítaná uvedená trasa. Začiatok popisu trasy je uvedený na obr. 2.4. Popis trasy je 
možné upravovať z hľadiska stanovenia harmonogramu prepravy (bezpečnostné prestávky 
vo vedení vozidla, manipulačné časy u jednotlivých zákazníkov a pod.).  Veľmi rýchlo je 
zostavená okružná trasa s údajmi o počte najazdených kilometrov, čase potrebnom na 
vykonanie prepravy vrátane prestávok, celkovej spotrebe pohonných hmôt a orientačný 
výpočet nákladov na pohonné hmoty a celkových nákladov (ten nie je ne obr. 2.4 uvedený, 
lebo je ďalšou funkciou popisu trasy).  

 Programové vybavenie umožňuje vypočítať aj najrýchlejšiu rozvozovú trasu. 
Najmä obchodní cestujúci potrebujú zostaviť najkratšie poradie, resp. najrýchlejšie poradie 
zákazníkov, ktorých majú v daný deň resp. iný časový úsek navštíviť.  Uvedenú úlohu je 
možné programovým vybavením TRASMAP 3.0 veľmi rýchlo vyriešiť. 

 
Obr. 2.4. Časť harmonogramu rozvozovej trasy zostavenej programom TRASMAP 3.0 

 

Programové vybavenie TRASMAP 3.0 obsahuje aj modul „Kalkulácia“, ktorý 
umožňuje pomocou metódy dynamickej kalkulácie vykalkulovať náklady na konkrétnu 
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rozvozovú trasu pri použití konkrétneho vozidla dopravcu. Vozidlo, ktoré má byť použité 
na prepravu je spolu s údajmi o výkonoch a nákladoch uložené v databáze vozidiel, 
prípadne prípojných vozidiel ak je na prepravu použité aj prípojné vozidlo (náves alebo 
príves). 

Problematika stanovenia počtu distribučných skladov a náklady na obeh 
tovaru 

 Náklady na dopravu sú len časťou nákladov dodania tovaru. Náklady dodania sa 
skladajú z nákladov na balenie tovaru, z nákladov na manipuláciu a nakládku tovaru na 
vozidlo u odosielateľa, nákladov na dopravu a  nákladov na vykládku a manipuláciu 
s tovarom u príjemcu. Náklady dodania sú však len veľmi dôležitou súčasťou na obeh 
tovaru. Náklady na obeh tovaru sa skladajú z nákladov dodania tovaru, nákladov na 
skladovanie a nákladov na distribúciu. Pri riešení optimalizácie nákladov na obeh tovaru je 
potrebné sa zaoberať otázkou určenia vzťahu pre konkrétne podmienky medzi nákladmi na 
dopravu z distribučných skladov k zákazníkom a počtom skladov. S rastom počtu 
distribučných skladov rastú náklady na skladovanie a naopak, z ich znižovaním rastú 
náklady na dopravu tovaru od výrobcu k zákazníkom.  Aj v pri riešení tejto problematiky 
existujú možnosti využitia programového vybavenia najmä v oblasti stanovenia nákladov 
na obsluhu zákazníkov zo skladov podľa ich lokalizácie v cestnej sieti SR. Pre reálne 
podmienky a nákladové vstupy platné najmä v danom časovom úseku je možné stanoviť 
optimálny počet skladov, ktorý zabezpečuje minimalizáciu nákladov na obsluhu 
zákazníkov.  

Vo vývoji programového vybavenia sa pokračuje a jednou z možností ako ho 
zdokonaliť je optimalizácia trás s ohľadom na minimalizáciu nákladov na pohonné hmoty. 
Tu je potrebné zohľadňovať aj rozdielnu spotrebu pohonných hmôt pri stúpaní, rôzne 
polomery ciest, stav vozovky a pod.. Uvedenú „počítačovú mapu“ cestnej siete je potrebné 
doplniť o ďalšie údaje, ktoré vyjadrujú uvedené faktory vplyvu na spotrebu pohonných 
hmôt, prípadne iné náklady spojené  s prevádzkou vozidla (opotrebenie pneumatík, náklady 
na údržbu a opravy a pod.) [8]. Bol vypracovaný počítačový model Marco 1.0 [1] a pre 
overenie funkčnosti programu bola zostrojená najlacnejšia a najkratšia trasa Topoľčany - 
Prešov so vstupnými údajmi: vozidlo Renault náves 3 + 2 osi a zaťaženie vozidla 28 ton. 
Výsledky optimalizácie pre uvedené trasy  sú uvedené v tab. 2.11.  

 
Tabuľka 2.11 

Výsledné hodnoty optimalizácie 
Údaje / trasa Najkratšia Najlacnejšia 

Dĺžka trasy [km]    307,00    338,00 
Spotreba pohonných hmôt [litre]    160,67    150,26 

Celkové náklady na pohonné hmoty [Sk] 3213,5 3005,2 
 

Priebeh vypočítaných trás nie je zhodný. Porovnaním celkových nákladov na 
pohonné hmoty jednotlivých trás  bola zistená  nasledovná úspora: 

 Úspora = 3213,5 - 3005,2 = 208,30 Sk. 
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Úspora predstavuje zníženie nákladov takmer o 7% oproti optimalizácii trasy 
z hľadiska prejdenej vzdialenosti. Z tohoto výsledku môžeme vyvodiť záver, že táto 
optimalizácia má svoje opodstatnenie a preto by mohla byť pre prax zaujímavá vzhľadom 
na neustály rast cien pohonných hmôt a  to najmä pri prepravách na veľké vzdialenosti.   

V príspevku boli načrtnuté len niektoré možnosti využitia programového vybavenia 
TRASMAP v oblasti distribučnej logistiky. Aplikácia programového vybavenia je však 
oveľa širšia a z úspechom sa už využíva aj v reálnej praxi najmä pri kalkulácii nákladov a 
tvorbe trás v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, kde je základom „počítačová mapa“ 
Európy [8].  

 
2.4.3 Zvyšovanie  produktivity prepravy 

 

Ako prepravcovia, tak dopravcovia majú záujem neustále zlepšovať produktivitu 
prepravy. Tieto zlepšenia sú totiž nevyhnutnou podmienkou úspechu celého logistického 
systému podniku. 

Pri zlepšovaní produktivity prepravy môžeme rozlíšiť tri základné oblasti: 

 

Tri oblasti zlepšenia produktivity prepravy 

1. Zlepšenie modelu prepravného systému – používaných metód, prostriedkov 
a postupov. 

2. Zlepšenie využitia (vyťaženosti) pracovných síl a dopravných prostriedkov. 

3. Zlepšenie výkonu pracovných síl a dopravných prostriedkov. 

Každá z oblastí poskytuje rad možností pre zvýšenie produktivity – uveďme si 
niekoľko príkladov: 

• 1. skupina – konsolidácia vstupnej dopravy (združovanie dodávok smerujúcich do 
podniku), podnik prevádzkuje nákladnú cestnú prepravu „over-the-road“, lokálne 
operácie nakládky (vyzdvihnutie) a dodávky tovaru, použitie nájomnej formy 
prepravy. 

• 2. skupina – rozdeľovanie tovaru baleného/dopravovaného vo veľkom do menších 
zásielok, využitie vozidiel pri spiatočných jazdách, systémy smerovania a plánovania 
dopravy, systémy sledovania a monitorovania, zmeny doby dodania zákazníkom 
(mimo špičky), konsolidácia a spojovanie dodávok, využitie vodičov. 

• 3. skupina – normy týkajúce sa činnosti vodičov, zlepšenie riadenia na najnižších 
úrovniach, zriadenie databázy pre oblasť prepravy, programy odmien, ktoré by 
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motivovali k vyššej produktivite a bezpečnosti, programy na podporu efektívnej 
spotreby pohonných hmôt. 

Z hľadiska prepravcu patria medzi najčastejšie typy údajov, pomocou ktorých 
merajú efektívnosť a výkonnosť dopravcu: percento reklamácií a poškodenia, variabilita 
doby prepravy, percento včasných vyzdvihnutí a dodaní tovaru, náklady na tonokilometer 
fakturácie a početnosť sťažností zo strany zákazníkov. V mnohých podnikoch sa tieto údaje 
neobjavujú na oficiálnych výkazoch a výkon dopravcov sa meria a skúma len neformálne. 

Dopravcovia používajú podobné ukazovatele, avšak posudzujú ich skôr 
z perspektívy poskytovateľa ako príjemcu služieb. Niektorí dopravcovia sledujú finančné 
prínosy jednotlivých dopravných spojov, prepravcov, obchodných zástupcov alebo 
terminálov. Tieto ukazovatele sa využívajú najmä pre účely interného ohodnotenia výkonu, 
ale za istých okolností – napr. pri dojednávaní prepravných sadzieb alebo partnerských 
zmlúv – je možné poskytnúť aj zákazníkom. Presný formát zhromažďovaných dát tu nie je 
taký dôležitý – dôležité je mať informácie k dispozícii vôbec v nejakej podobe. 

 

2.5 Cestná doprava 
 

Cestnú dopravu prevádzkujú verejní dopravcovia a tiež obchodné a výrobné firmy, 
ktoré prevádzkujú vlastnú závodnú dopravu. Používa verejnú cestnú sieť, na výstavbe 
ktorej sa priamo nepodieľa. Vlastní dopravné prostriedky a technické zariadenia. Pri 
nakládke a vykládke využíva zariadenia prepravcov alebo iných dopravcov a zariadenia, 
ktoré sú súčasťou dopravného prostriedku. 

Cestná doprava je charakteristická veľkou mobilitou, rýchlou službou, dopravou 
z domu do domu, preberaním alebo odovzdávaním prepravovaného materiálu priamo na 
mieste. Vyznačuje sa vysokou pružnosťou a dokáže sa najlepšie prispôsobiť zmenám 
v požiadavkách prepravcov. Je rýchla, spoľahlivá, má výhradné postavenie medzi 
prepravami na krátke vzdialenosti, využíva sa tiež pre rýchle prepravy na stredné aj dlhé 
vzdialenosti, najmä na prepravu cenných produktov, rýchlo skaziteľných výrobkov alebo 
výrobkov vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť.  

K nevýhodám cestnej dopravy patrí závislosť od počasia a rušenie dopravného 
prúdu, obmedzený objem prepravy a vylúčenie určitých nebezpečných nákladov 
z prepravy.   

 

2.6 Železničná doprava 
 

Železničná doprava je menej pružná a univerzálna ako cestná, pretože je viazaná na 
pevne dané trate. Preto prepravu „z domu do domu“ môže zabezpečiť, iba ak má 
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odosielateľ aj príjemca vybudovanú železničnú vlečku, inak je potrebná spolupráca s iným 
druhom dopravy, zvyčajne s cestnou dopravou. Charakteristikou železničnej dopravy je jej 
schopnosť hospodárne prepravovať tovary a hromadné substráty na dlhé vzdialenosti. 
Výhodou je v porovnaní s cestnou dopravou: 

- nižšia cena za prepravu, najmä na stredné a dlhšie vzdialenosti, 

- ekologické prednosti, 

- nezávislosť od konkrétnej intenzity cestnej premávky, 

- možnosť prepravy nákladov vyššej hmotnosti,  

- vyššia odolnosť voči poveternostným podmienkam najmä v zime, 

- kratšia doba odbavenia v prechodovej stanici pri medzinárodnej preprave tovaru,  

- vyššia bezpečnosť pri preprave nebezpečných vecí.   

Nevýhody železničnej dopravy v porovnaní s cestnou spočívajú najmä v: 

- nižšej prepravnej rýchlosti, 

- nižšej dostupnosti a pružnosti, 

- vyššom percente poškodenia a strát prepravovaného tovaru, 

- vyšších nárokoch na balenie tovaru, 

- nižšej spoľahlivosti (vyššej variabilite dodacej doby). 

 

2.7 Vodná doprava 
 

Vodná doprava sa člení na riečnu a námornú. Riečna doprava sa v Európe 
v poslednom čase rozširuje, keď sa vytvorila výkonná sieť vnútroštátnej a medzinárodnej 
riečnej dopravy spojením riek Dunaj, Mohan a  Rýn. Riečna doprava má nízke dopravné 
náklady, vysokú kapacitu a výkonnosť, preto je výhodná  najmä na prepravu hromadných 
substrátov relatívne nízkej hodnoty, citlivých na dopravné náklady a nenáročných na 
rýchlosť prepravy. Nevýhodou je obmedzená sieť dopravných ciest, nízka prepravná 
rýchlosť, závislosť od poveternostných podmienok a zvýšené náklady na manipuláciu 
a prekládku v prípade chýbajúcich prekladísk v miestach určenia.  

Námorná doprava je nezastupiteľná pri prepravách hromadných substrátov na 
diaľkových tratiach, najmä v medzikontinentálnej preprave tovaru s nízkou náročnosťou na 
rýchlosť prepravy alebo pri tovare so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré ostatné druhy 
dopravy vylučujú. Námorná doprava, vzhľadom na dlhé doby prepravy a vysokú prepravnú 
náročnosť kladie vysoké požiadavky na balenie tovaru. 
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Podľa nasadenia lodí rozlišujeme námornú dopravu trampovú a líniovú. 

V trampovej doprave ide o špecializované príležitostné prepravy, pričom sa 
uzatvárajú zmluvy na jednotlivé plavby, okružné plavby, prípadne viacero plavieb na čas 
pre jedného zákazníka. 

Líniová doprava je tvorená pravidelnými linkami a pevne stanovenými odchodmi 
lodí. Cena za prepravu je určená pevne stanovenými tarifami. 

 

2.8    Letecká doprava 
 

Letecká doprava sa zaoberá najmä prepravou tovarov vysokej hodnoty. Pre produkty 
s nízkou hodnotou sa letecká preprava zvyčajne nevyužíva z dôvodu vysokej ceny za 
prepravu, ktorá by predstavovala príliš veľký podiel na nákladoch výrobku.  

Letecká doprava poskytuje spoľahlivý servis a krátke doby prepravy medzi 
terminálmi. Celková doba prepravy „z domu do domu“ však môže byť značne predĺžená 
dodávkami do terminálu. Preto je letecká doprava výhodná najmä pre prepravu na dlhšie 
vzdialenosti v prípade, že je rýchlosť a spoľahlivosť dodania dôležitejšia ako výška 
nákladov na dopravu.   

 

2.9    Potrubná doprava 
 

Používa sa predovšetkým na prepravu vody, ropy, ropných produktov a zemného 
plynu. Výhodou potrubnej dopravy je vysoká spoľahlivosť, vysoká bezpečnosť 
prepravovaného materiálu a ekologická prevádzka. Nevýhodou je vysoká investičná 
náročnosť a nízka prispôsobivosť zmene požiadaviek užívateľov. 

 

2.10  Kombinovaná doprava 
 

Kombinovanou dopravou sa rozumie intermodálna doprava s podstatnou časťou 
trasy vykonávanou železničnou, vodnou, prípadne leteckou dopravou, pričom začiatočná 
a koncová preprava po ceste je podľa možností čo najkratšia. 

Za intermodálnu prepravu považujeme multimodálnu prepravu tovaru v jednej a tej 
istej nákladovej jednotke kombinovanej dopravy bez manipulácie s jej obsahom počas 
prepravy. 
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Multimodálna preprava je preprava najmenej dvomi rôznymi druhmi dopravy. 

Výhody kombinovanej dopravy spočívajú v maximálnom využití špecifických 
predností jednotlivých druhov dopravných prostriedkov zapojených do prepravného 
reťazca. 

   Nevýhodou sú časové straty pri čakaní na prekládku a tiež pri samotnej prekládke.  

   Podľa druhu použitého prepravného prostriedku rozlišujeme tieto základné typy 
systémov kombinovaných prepráv: 

- preprava kontajnerov, 

- preprava výmenných nadstavieb, 

- preprava cestných návesov na železničných vozňoch, 

- preprava cestných súprav na železničných vozňoch alebo na lodi, 

- preprava pomocou podvojných návesov. 

V medzinárodnom obchode sa využíva aj letecká a vodná doprava, ktoré v sebe 
zahŕňajú prvky kombinovanej dopravy prostredníctvom použitia kontajnerov a cestných 
súprav. Globálne sa tiež používajú kombinácie dopravy leteckej a námornej, leteckej 
a železničnej, cestnej a námornej, železničnej a námornej. 

V našich podmienkach sa najviac využíva najmä kombinácia cestnej a železničnej 
dopravy formou :    

- kontajnerového prepravného systému, 

- systému výmenných nadstavieb, 

- systému prepráv cestných súprav na železničných vozňoch. 

 

2.10.1 Hodnotenie efektívnosti intermodálnej prepravy 
 

   Efektívnosť prepravy je podmienená výkonnosťou dopravného procesu, kde 
môžeme zaradiť výkonnosť dopravných ciest, prostriedkov, manipulačného zariadenia 
a prepravnej kapacity, ďalej je podmienená organizáciou a kvalitou prepravného procesu,  
t. j. pravidelnosťou, včasnosťou, rýchlosťou, bezpečnosťou, ekológiou a cenou za prepravu. 

Pre zasielateľa aj prepravcu sú vlastné náklady - cena alebo náklady dodania - 
jedným z dôležitých kritérií pri určovaní ekonomicky najvhodnejšieho spôsobu prepravy. 
K voľbe najefektívnejšieho spôsobu prepravy prispieva veľkou mierou aj presná kalkulácia 
týchto nákladov. 
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Pri rozhodovaní o vhodnosti zásielky pre intermodálnu prepravu majú dôležitú 
úlohu: 

- prepravná vzdialenosť, 

- druh prepravovaného tovaru, 

- objem prepravy a iné dôležité faktory. 

a) Vplyv prepravnej vzdialenosti na efektívnosť intermodálnej prepravy 

Určenie medznej vzdialenosti  

Pre zasielateľa aj prepravcu je dôležité určenie medzných vzdialeností, pretože 
medzná vzdialenosť určuje optimálnu hranicu prepravnej vzdialenosti, za ktorou je pri 
rovnosti vlastných nákladov (ceny), alebo nákladov dodania jeden z porovnávaných 
spôsobov dodania ekonomicky výhodnejší. 

Základom ekonomického prepočtu medznej vzdialenosti je výpočet úplných 
vlastných nákladov prepravy daného druhu a množstva tovaru. 

Pri predpoklade dostatočnej výkonnosti jednotlivých dopravných ciest je možné 
uvažovať len s nákladmi závislými od prepravného výkonu. 

Pri posúdení variantov podľa nákladov dodania namiesto vlastných nákladov, je 
potrebné pripočítať k nákladom aj náklady na prepravu u odosielateľa a prijímateľa. 

Porovnanie efektívnosti prepravy tovaru formou priamej cestnej prepravy 
a intermodálnej prepravy: 

• Intermodálna preprava: cesta (zvoz) – železnica 

Náklady na intermodálnu prepravu v [Sk] Nm1: 

Nm1 = ( np1 + njc
´. Lzv + np2 + npr + nmr + njz . Lz ) . O        [Sk]                     (2.5)  

 

Náklady na cestnú dopravu v [Sk] Nc: 

Nc = ( np1 + njc . Lc + np2 ) . O          [Sk]                                 (2.6) 

kde:    O    – objem prepravy (hmotnosť zásielky) v [t] , 

Lz   – prepravná vzdialenosť po železnici v [km], 

Lc  – prepravná vzdialenosť pri priamej cestnej doprave v [km], 

Lzv – vzdialenosť odosielateľa pri priamej cestnej doprave v [km], 

njc  – jednotkové náklady pre jazdu podľa užitočnej hmotnosti a typu automobilu, 
využitia  jeho užitočnej hmotnosti  a spätnej jazdy v [Sk/tkm], 
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njz –  jednotkové náklady pre jazdu podľa druhu vlaku, podľa využitia ložnej      
hmotnosti a spätného behu vozňa v [Sk/tkm], 

njc´ – jednotkové náklady pri zvoze v [Sk/t] , 

np1 – jednotkové náklady pre prestoj automobilu pri nakládke v [Sk/t], 

np2 – jednotkové náklady pre prestoj automobilu pri vykládke v [Sk/t], 

npr  – jednotkové náklady pre prekládku v železničnej stanici v [Sk/t], 

nmr – jednotkové náklady pre miestne operácie a radenie pri železničnej   

        stanici v [Sk/t],                           

Lm  – medzná vzdialenosť v [km]. 

Pri predpoklade:      Nc = Nm1     a     Lc = Lzv + Lz = Lm        pre medznú vzdialenosť platí: 

            

jznjcn

mrnprn)jzn´jc(n
zv

L
mL

−

++−
=      [km]                          (2.7) 

 

• Intermodálna preprava: železnica – cesta (rozvoz) 

Náklady na intermodálnu prepravu v [Sk] Nm2: 

Nm2 = ( np1 + njc´´ . Lr + np2 + npr + nmr + njz . Lz ) . O         [Sk]                   (2.8) 

kde:     njc´´ -  jednotkové náklady pre jazdu pri rozvoze v [Sk/tkm] 

Lr    – vzdialenosť príjemcu od železnice v [km] 

 

Pri predpoklade:   Nc = Nm2    a    Lc = Lz + Lr = Lm      pre medznú vzdialenosť platí: 

jznjcn

mrnprn)jzn´´jc(n
r

L
mL

−

++−
=        [km]                          (2.9) 

 

• Intermodálna preprava: cesta (zvoz) – železnica – cesta (rozvoz) 

Náklady na intermodálnu prepravu v [Sk] Nm3: 

Nm3 = ( np1 + njc´. Lzv + np2 +npr + nmr + njz . Lz + npr + np1 + njc´´ . Lr + np2 ) . O  [Sk]  (2.10) 
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Pri predpoklade:     Nm3 = Nc     a     Lc = Lz + Lzv + Lr = Lm     a     njc´= njc´´ 

pre medznú vzdialenosť  platí: 

jznjcn

p2nmrnprnjznjc).(nrLzv(L
p1

n
mL

−

+++−++
=

.2)´
       [km]         (2.11) 

• Intermodálna preprava: cesta (zvoz) – voda  - cesta (rozvoz) 

Náklady na intermodálnu prepravu Nm4: 

Nm4 = ( np1 + njc´. Lzv + np2 + npr + nmv + njv . Lv + npr + np1 + njc´. Lr + np2 ) . O  [Sk]  (2.12) 

kde:     nmv – jednotkové náklady na miestne operácie  vo vodnej doprave v  [Sk/t], 

njv  – jednotkové náklady pre jazdu podľa druhu plavidla, využitia jeho nosnosti    
a spätnej jazdy v [Sk/tkm],                 

Lv  – prepravná vzdialenosť pre úsek po vode v [km], 

npr – jednotkové náklady na prekládku v prístave [Sk/t]. 

Pri predpoklade:     Nm4 = Nc     a     Lc  = Lzv + Lv + Lr = Lm      pre medznú vzdialenosť platí: 

 

jvnjcn

p2nmvnprnjvnjc).(nrLzv(L
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=

.2)´
     [km]        (2.13) 

• Porovnanie efektívnosti priamej železničnej prepravy a intermodálnej 
prepravy železnica – voda – cesta (rozvoz) 

Náklady na intermodálnu prepravu v [Sk] Nm5: 

Nm5 = ( nmr + njz . Lz1 + npr + njv . Lv + nmv + npr + njc´ . Lr + np1 + np2 ) . O  [Sk]  (2.14) 

Náklady na železničnú dopravu v [Sk] Nz: 

        Nz = ( nmr + njz . Lz ) . O        [Sk]                                       (2.15) 

kde:   Lz1 – prepravná vzdialenosť po železnici v rámci intermodálnej prepravy v [km] 

Pri predpoklade:    Nm5 = Nz    a    Lz = Lz1 + Lv + Lr = Lm     pre medznú vzdialenosť platí:  
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Uvedená metodika je použiteľná aj v ďalších variantoch. 

K metodikám určovania medznej vzdialenosti patrí aj grafická metóda. Pri tejto 
metóde je dôležité modelovanie jednotlivých prvkov technologického procesu a jeho 
hodnotové ocenenie. 

b) Druh prepravovaného tovaru a jeho vhodnosť pre intermodálnu prepravu 

Tovar prepravovaný intermodálnou dopravou musí zodpovedať špecifickým 
podmienkam, ktoré vyžaduje použitie prepravných jednotiek kombinovanej dopravy 
vzhľadom na ich užitočnú hmotnosť, objem a spôsob manipulácie (prekládky).  

Prieskum špecifických vplyvov povahy tovaru, uskutočnený Výskumným 
konzorciom kombinovanej dopravy Mníchov, zameraný na trhové šance intermodálnych 
prepráv s ohľadom na typ nakládky,  prepravné vzdialenosti, medzinárodné tovarové prúdy 
a rozdelenie produkcie uvádza, že 37% celkového objemu prepravy diaľkovou dopravou je 
zásadne vhodný i pre intermodálnu prepravu. Z toho je asi 25% mimoriadne vhodných. 

 Dnes predstavuje cena za prepravu najdôležitejšie kritérium pri rozhodovaní 
o najefektívnejšom spôsobe prepravy. Okrem ceny za prepravu sa musí brať do úvahy celý 
komplex faktorov, ako napr. druh prepravovaného tovaru, jeho kvalita, objem prepravy, 
rozmery a užitočná hmotnosť tovaru, čas prepravy, bezpečnosť prepravy atď. 

c) Požiadavky na atraktívnosť intermodálnej prepravy 

Organizačná prestavba colného odbavenia a s tým spojené uprednostnenie 
intermodálnej prepravy, by mohlo prispieť k časovým úsporám pri tomto spôsobe prepravy 
a k zvýšeniu jeho atraktívnosti. Najvýznamnejšie faktory pre zvýšenie atraktívnosti ponuky 
sú: 

- celkový čas prepravy, 

- presnosť prepravy, prípadne dôsledné dodržiavanie dodacích lehôt, 

- cena za prepravu, resp. tarify. 

Mimoriadny význam má doba prepravy, jej presnosť a operatívnosť. To sú základné  
konkurenčné výhody dopravy nákladnými automobilmi. Preprava po železnici je vzhľadom 
na kvalitu ponúkaných služieb oproti doprave nákladnými automobilmi hodnotená 
podstatne pozitívnejšie. V tarifnej oblasti je možné na základe skúseností tvrdiť, že vďaka 
elastickej cenovej politike je vyššia konkurencieschopnosť v cestnej doprave. 

Intermodálna preprava má systémovo podmienené straty spôsobené prekladaním 
prepravných jednotiek. Časová nevýhoda kontajnerovej dopravy oproti priamej cestnej 
doprave vykazuje pri prestojoch až trojnásobok. Túto časovú nevýhodu oproti doprave 
nákladnými automobilmi je možné kompenzovať tým, že sa zredukujú časy potrebné na 
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jazdu medzi prekladiskami a dobou prekládky v termináloch. V tejto súvislosti je tiež 
potrebná efektívnejšia organizácia predchádzajúcich a následných operácií za účelom 
časovej úspory. Iba vtedy možno očakávať zlepšenie pomeru náklady – zisk. 

 

d) Dopravno-politické rámcové podmienky 

Rámcové podmienky dopravnej politiky budú mať v budúcnosti značný vplyv na 
deľbu práce v oblasti nákladnej dopravy medzi cestou a železnicou, a tým aj na podiel 
intermodálnej dopravy. Osobitný význam pri tom zohráva: 

- prideľovanie povolení pre medzinárodnú dopravu, 

- zákaz prevádzky ku koncu týždňa, 

- zákaz prevádzky v noci, 

- kontrola zákonného limitu hmotnosti,  

- zjednodušenie colných a hraničných kontrol, 

- štátne podporné opatrenia. 

Pritom sa však nesmie zabúdať na to, že pri vytvorení ďalších zákonných predpisov, 
je potrebné v okamihu vstupu uvedených opatrení do platnosti skontrolovať, či je železnica 
schopná v rámci intermodálnej prepravy prevziať prepravné objemy v kvalite, ktorú 
vyžaduje trhové prostredie. 

Účinnosť dopravno-politických rámcových podmienok závisí ďalej do značnej 
miery od ich dodržiavania a kontroly. Napríklad, samotné náhodné kontroly celkovej 
prípustnej hmotnosti nevedú ešte k cieľu. 

Uprednostnená a zjednodušená hraničná kontrola, prípadne možnosť colného 
odbavenia vo vnútrozemí pre intermodálnu prepravu, znižuje systémovo podmienenú 
časovú  nevýhodu tejto prepravy. Colné odbavenie vo večerných alebo nočných hodinách 
pre intermodálnu prepravu by bolo ponukovým vylepšením  termínovo viazaných zásielok 
a mohlo by viesť ku zvýšeniu trhového podielu intermodálnej prepravy.  

Štátna podpora intermodálnej prepravy je zásadne oprávnená. Finančnú podporu od 
štátu je nutné obmedziť však len na investičnú podporu, ktorá  zaisťuje stredne a dlhodobo 
primeranú rentabilitu intermodálnej prepravy. 

 

e) Prevádzkové opatrenia 

V rámci prevádzkových opatrení sa musí intermodálna preprava orientovať najmä 
na kvalitatívne parametre cestnej nákladnej dopravy. Vzhľadom na požiadavky  prepravcov 
musí dosahovať úroveň  spoľahlivosti, rýchlosti, pravidelnosti a servisnej spôsobilosti 
porovnateľný štandard s cestnou dopravou. 
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Dôležité prevádzkové opatrenia na podporu intermodálnej prepravy sú: 

- vylepšenie technickej situácie v prekladiskách (ďalšia výstavba prekladacích 
zariadení, odstraňovanie kapacitne najslabších miest a vytváranie kapacitných rezerv), 

- skrátenie doby prekládky v termináloch, 

- možnosť preclenia v termináloch, 

- zlepšenie pripojenia na cesty, ak je to možné (kontrola jednotlivých prípadov 
a zlepšenie  pomocou stavebných úprav), 

- koordinácia dopravy s kontajnermi a výmennými nadstavbami. 

Dnes je na dopravnom trhu mnoho spoločností, ponúkajúcich operatívnejšiu, ale 
z environmentálneho hľadiska menej vhodnú cestnú dopravu. V záujme zlepšovania 
životného prostredia je však potrebné podporovať rozvoj a širšie uplatňovanie 
intermodálnej dopravy pri zabezpečovaní rastúcich prepravných potrieb. 

 

2.11  Zasielateľstvo 
      

Ak využívanie vlastnej dopravy nie je pre podnik výhodné, využije služby verejných 
dopravcov alebo zasielateľov.  

Podľa normy STN 01 8500 Základné názvoslovie v doprave je zasielateľstvo 
obstarávanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou pod vlastným 
menom a na cudzí účet. 

Zasielateľ je vlastne organizátor dopravy, tvorca dopravného systému, ktorý 
zabezpečuje obstaranie prepravy a ďalších činností podľa požiadaviek príkazcu 
(zákazníka). 

Využitím zasielateľských služieb podnik prenecháva výber dopravcov a organizáciu 
dopravného systému zasielateľovi, čím sa znižujú podniku náklady a zjednodušuje 
a racionalizuje sa administratívna činnosť súvisiaca s týmito činnosťami. Zasielateľ si za 
poskytnutie svojich služieb účtuje províziu. 

Úlohy zasielateľa sú : 

a) Obstarávanie dopravných a prekládkových výkonov: 

- uzatváranie zmlúv s dopravcami alebo prenajímateľmi lodí o preprave tovaru  
a vystavenie príslušných dokladov, 

- obstarávanie prekládky tovaru v rámci jedného druhu dopravy, alebo medzi 
viacerými druhmi dopravy. 
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b) Samostatné vykonávanie dopravy a prekládok: 

- vykonávanie prepravy nákladnými vozidlami pomocou iných dopravcov, 

- vykonávanie zvozu a rozvozu tovaru vlastnými vozidlami, 

- zabezpečovanie prekládky tovaru pomocou vlastného alebo cudzieho zariadenia, 

- vykonávanie dopravy s prenajatým lodným priestorom a leteckej dopravy tovaru. 

c) Združovanie a rozdružovanie zásielok pre cestnú, vodnú, leteckú a železničnú dopravu, 
najmä formou zbernej služby. 

d) Skladovanie tovaru vo vlastných alebo cudzích skladoch, medziskladovanie, 
vystavovanie skladovej dokumentácie. 

e) Logistické výkony ako poradenstvo, vývoj a prevádzka logistických systémov pre 
obstarávanie a distribúciu materiálu a tovaru. 

Na tieto hlavné činnosti nadväzujú ďalšie aktivity zasielateľa: 

- preberanie manipulácie s tovarom, balenie, označovanie tovaru, zisťovanie 
množstva a kvality, čistenie, sušenie a pod., 

- prenájom a poskytovanie rôznych nakladacích mechanizmov, 

- vystavovanie dopravných dokladov a sprievodných dokumentov, 

- obstarávanie overení dopravných dokladov, napr. od konzulátov, colných úradov, 

- preclievanie a vybavovanie colných formalít, 

- zaisťovanie predbežného a konečného colného konania, 

- uzatváranie alebo sprostredkovanie dopravných poistení, 

- vyberanie dobierok, vybavovanie dokumentárnych záležitostí cestou bánk, 

- riešenie reklamácií, škôd a vykonávanie kontrol, 

- ponuka zasielateľských služieb, podávanie informácií o pohybe tovaru, dopravnej 
cene a dopravných predpisoch.  

   Predpokladom pre vyžitie týchto služieb je dohoda zasielateľa s príkazcom 
zakotvená v zasielateľskej zmluve, zasielateľskom príkaze alebo inej, zvláštnej zmluve.   

 
2.11.1   Logistika a nové požiadavky na dopravcov a zasielateľov 

 

    Sme v novom tisícročí. Tempo zmien, ktoré sa odohrávajú všade okolo nás, sa 
neustále zrýchľuje. Informačné technológie dnes hýbu svetom a umožňujú rýchlu 
komunikáciu medzi firmami a ľuďmi. Dôsledkom je rozvoj hospodárstva a jeho celková 
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globalizácia. Výroba aj obchod môžu vďaka novým informačným technológiám omnoho 
rýchlejšie reagovať na požiadavky trhu. Tento trend sa samozrejme odráža aj v rýchle sa 
meniacich požiadavkách na dopravu. Pokiaľ sa doprava nechce stáť brzdou ďalšieho trvalo 
udržateľného rozvoja, musí sa tejto situácií prispôsobiť.  Aj v doprave a logistike nastal 
proces koncentrácie. Hlavnou konkurenčnou výhodou aj v tomto odbore bude v budúcnosti  
šírka ponuky a celosvetová pôsobnosť. Komplexné služby nakupované “pod jednou 
strechou” kdekoľvek na svete – to bude výsledok práve prebiehajúcej koncentrácie 
v odbore dopravy. 

   Vráťme sa však od prepravného trhu k vlastnej doprave. Aká je prioritná úloha 
modernej dopravy? Odpoveď je jasná. Doručiť podľa požiadaviek zákazníkov ich zásielky 
v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite, za zodpovedajúcu cenu. 
V dobe keď kooperácia v rámci výroby pokročila tak ďaleko ako dnes a obchodné reťazce 
pôsobia po celom svete to nie je spravidla jednoduchá úloha. To sú tiež dôvody, ktoré vedú 
ku stále tesnejšiemu spojeniu zasielateľstva  a logistiky. Modernú dopravu preto 
charakterizuje výrazný rozvoj komplexných logistických riešení, šitých na mieru 
špecifickým potrebám jednotlivých zákazníkov – to všetko s výraznou podporou 
informačných technológií. Klasická doprava je tu “len” jedným z mnohých čiastkových 
prvkov komplexného riešenia, na ktorý nadväzujú ďalšie služby – skladovanie, 
manipulácia, združovanie a rozdružovanie zásielok, balenie, kontrola kvality, distribúcia, 
colná deklarácia, poistenie, skladová inventarizácia atď. Moderné zasielateľstvo 
zaoberajúce sa popisovanou činnosťou už nie je “dopravnou organizáciou”, ale 
predovšetkým organizáciou logistickou, preberajúcou celý rad činností, ktoré si výrobcovia 
resp. distribútori predtým zabezpečovali sami. To je tiež ďalší významný rys súčasného 
vývoja. Snaha firiem sústrediť sa na hlavný odbor svojho podnikania a všetko ostatné si 
objednávať u externých dodávateľov tzv. outsourcing. Služby zasielateľa potom  môžu 
zasahovať hlboko do tradičného reťazca činností výrobcu i veľkoobchodu a sčasti aj do 
činnosti maloobchodu. 

Súčasný rozsah ponuky zasielateľských logistických služieb vrátane ďalších 
možností ich rozšírenia približuje obr. 2.5. 

V dnešnej dobe tieto možnosti využíva najviac automobilový priemysel, nadnárodné 
obchodné reťazce a firmy z oblasti výpočtovej techniky a spotrebnej elektroniky. Teda 
spoločnosti podnikajúce na vysoko konkurenčných trhoch a firmy z najprogresívnejšie sa 
rozvíjajúcich odborov. Tieto firmy vo veľkej miere aktívne využívajú logistické služby 
zasielateľov pre zníženie svojich nákladov (hlavne v oblasti skladovania a distribúcie) a zís-
kavania ďalších konkurenčných výhod v podobe rýchlych dodávok svojich produktov na 
svoje predajné miesta. 

Ak pre výrobné firmy je aktuálne predovšetkým využívanie prepravných a 
logistických služieb zasielateľa z pohľadu využitia systému “Just In Time”, teda dodávky 
surovín a polotovarov s vylúčením medziskladov priamo do výroby a následne doprava bez 
skladovania priamo k predajcovi, tak pri obchodných spoločnostiach ide hlavne o dis-
tribučný  systém  “Cross Dock”  keď  zasielateľské  firmy,  ktoré  majú k  dispozícii vhodné  
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Obr. 2.5. Možnosti uplatnenia zasielateľov a dopravcov v logistickom reťazci 
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Obr. 2.5. Možnosti uplatnenia zasielateľov a dopravcov v logistickom reťazci 

(pokračovanie) 

 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                     111 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  

skladovacie priestory, ho využívajú pri zavážaní jednotlivých maloobchodných jednotiek 
ako distribučného centra. Jednoduchý systém kompletačných skladov, tzv. cross dock, 
umožňuje triediť navozený tovar podľa aktuálnych objednávok odberateľov, takže 
k odberateľovi nejde niekoľko rôznych nákladných automobilov s malým množstvom 
tovaru, ale návesová súprava s už vytriedenou zásielkou, zloženou z niekoľkých dodávok. 
Výhodou je uľahčenie preberania tovaru, nižšie náklady na prepravu a efektívne využitie 
nákladných vozidiel. 

Pri týchto systémoch je v zahraničí snaha presadiť vo väčšej miere výmenné 
nadstavby (v západnej Európe sa už dlhší čas používajú). Na rozdiel od bežných vozidiel 
má tento systém tú výhodu, že vozidlo nemusí čakať na nakládku a vykládku tovaru, ale 
môže sa neustále pohybovať na trase medzi týmito nadstavbami, ktoré naviac môžu slúžiť 
aj ako dočasný medzisklad. Pritom spôsob pripojenia je na rozdiel od kontajnerov, pokiaľ 
je k tomu vozidlo prispôsobené, veľmi jednoduchý. 

Výrobné a distribučné kapacity sa koncentrujú 

Na rozsiahlych trhoch pôsobí len niekoľko veľkých konkurentov. Príkladom môže 
byť koncentrácia v obchode, kde napríklad v škandinávskych štátoch dosiahol podiel 
prvých piatich firiem až 90% maloobchodného obratu. 

Mení sa aj konkurencia. Miesto jednotlivých výrobcov usilujú o zákazníkov celé 
obchodné reťazce, v ktorých úzko spolupracujú dodávatelia surovín, výrobkov, distribútori 
a dopravcovia. Tieto skutočnosti vyžadujú výrazné zmeny v systéme riadenia, vrátane 
vyššej úrovne spolupráce v oblasti zásobovania, i tu sa na zvyšovaní úrovne služieb 
poskytovaných zákazníkom významne podieľa logistika. 

Informačné technológie a moderné dopravné služby 

Počítačové siete, prenos dát a komunikácia prostredníctvom Internetu dnes hrajú 
dôležitú úlohu pri obstarávaní prepráv. Objednávka prepravy, kalkulácia cien, evidencia a 
sledovanie pohybu zásielok, skladová evidencia, to všetko  sa dnes deje prostredníctvom 
počítačových sietí. 

Zasielateľské firmy, ktoré majú celý rad pobočiek na všetkých kontinentoch 
vynakladajú nemalé finančné prostriedky, aby zaistili efektívny prenos informácií 
nevyhnutných pre bezchybnú organizáciu prepráv v celosvetovom meradle. V stále väčšom 
rozsahu dochádza tiež pri komplexnom riešení logistickej obsluhy k vzájomnému 
prepojeniu počítačových systémov zákazníka a zasielateľa. Celý rad činností sa 
automatizuje [17], zákazníkov systém zásobovania a distribúcie je priamo napojený na 
zasielateľa, ktorý je potom schopný rýchle a pružne reagovať na jeho potreby. Odhady 
úspor prevádzkových nákladov sa pri takto prepojených systémov pohybujú v rozsahu 15 
až 50 %. 

Moderné dopravné služby sa stávajú súčasťou E-commerce (elektronického 
obchodu) 
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 Virtuálne nákupy bussines-to-bussines (B2B) alebo bussines-to-consumers (B2C) 
sa totiž len málokedy môžu obísť bez reálnej dopravy. V celosvetovej počítačovej sieti 
vznikajú nové nákupné kanály a predovšetkým v oblasti B2B tzv. e-marketplace, ktoré 
poskytujú priestor pre obchodovanie s rôznymi druhmi výrobkov a komodít. Internet tak 
vytvára nový priestor pre využitie moderných dopravných služieb, ktoré prispievajú 
k zefektívneniu dodávateľsko-odberateľského reťazca. 

V súčasnej dobe už aj v podmienkach Slovenskej republiky (SR)  možno zazna-
menať zvyšovanie požiadaviek zo strany najmä zahraničných firiem a obchodných 
reťazcov na cestných dopravcov, najmä z hľadiska dodržiavania dodacích lehôt 
s presnosťou na hodiny.  Menia sa cykly zákazníckych objednávok, resp. uspokojenie 
potrieb zákazníkov si vyžaduje od dopravcov a zasielateľov nové prístupy k prepravám 
a iné riešenia. 

 

2.12   Informačný systém v doprave 
 

Informačný systém dopravy musí umožňovať plánovanie a riadenie prepráv 
materiálov, dielov, polotovarov a finálnych výrobkov. Musí zabezpečovať zber, 
spracovanie, uchovanie, prezentáciu a distribúciu informácií o štruktúre vnútropodnikovej 
aj mimopodnikovej dopravy [23] so zameraním na: 

- typy dopravnej techniky a ich základné parametre, 

- momentálnu činnosť, rozmiestnenie či polohu, 

- množstvo a druh naloženého materiálu, 

- normované a štandardné prevádzkové údaje techniky, 

- personálne údaje vodičov, technikov a prevádzkových pracovníkov, 

- predpovede činností na najbližšie, či vzdialenejšie obdobia, 

- údaje o komunikáciách. 

Tieto a prípadné ďalšie rozširujúce informácie je účelné organizovať vo výkonných 
databázach, zaisťujúcich ich efektívne zhromažďovanie, rýchle vyhľadávanie a možnosť 
spracovania. Základom pre zefektívnenie riadenia mimopodnikovej nákladnej dopravy si 
vyžaduje obsiahlu výmenu informácií medzi riadiacim centrom (dispečingom) a vozidlami 
na ceste. V súčasnosti komunikáciu medzi vodičom a dispečingom umožňuje mobilný 
telefón, ktorý najmä pri prepojení s palubným počítačom ponúka širokú škálu možností pre 
komunikáciu a operatívne riadenie. Pre rastúce požiadavky na komunikáciu sa uvažuje 
a začína využívať spojenie vozidiel s dispečingom pomocou satelitnej techniky. 
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Na obrázku 2.6 sú názorne uvedené informačné toky podnikového controllingu 
a diagnózy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6. Informačné toky podnikového controllingu a diagnózy 
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V dnešnom období globalizácie trhu je prosperita najmä malých  a stredných 
podnikov závislá i od ich pružného využívania najnovších poznatkov, ktoré prinášajú  
informačné technológie (IT) a informačné systémy (IS). Moderný podnik dnes má možnosť 
riadiť všetky svoje činnosti prostredníctvom integrovaných podnikových a softvérových 
systémov. Vo svete sú už prepracované systémy, ktoré sa v praxi osvedčili a prinášajú 
svojim používateľom výrazné ekonomické efekty. Ako príklad možno spomenúť  systém 
ERM (Enterprise Resource Management), ktorý umožňuje riadenie všetkých 
najdôležitejších činností podniku, od zložitých odberateľsko-dodávateľských vzťahov cez 
komplexné finančníctvo, personalistiku, až po všetky výrobné aktivity. V oblasti 
plánovania podnikových zdrojov sa osvedčil systém ERP (Enterprise Resource Planning), 
ktorý má v sebe zapracované všetky najmodernejšie podnikové informačné systémy. 
Obsahuje interaktívnu architektúru klient-server s využitím grafického používateľského 
prostredia, riadi podnikové procesy, kvalitu, umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať 
množstvo výkazov a správ, ktoré musí podnik opakovane spracovávať. Významné 
postavenie v celosvetovom meradle dosiahla napr. nemecká spoločnosť SAP AG, ktorá 
ponúka softvérový produkt SAP R/3 rôznym výrobným, farmaceutickým, petrochemickým 
a iným spoločnostiam na celom svete. 

Na Slovensku dnes firmy používajú softvérové produkty mnohých spoločností, napr. 
ISYS – Anglicko (KEREN), SAP AG – SRN (SAP R/3), OR – CZ Moravská Třebová – 
ČR (OR System), Diatryma Praha – ČR (DIAMAC), PragoData Praha – ČR (PROFIS), 
Oracle Corporation – USA (Oracle Applications), Damgaard Data – Dánsko (Concorde 
XAL), JBA International PLC – Anglicko (JBA System 21), BAAN International – 
Holandsko (BAAN) atď.  

V oblasti dopravy a logistiky dnes hrá veľmi dôležitú úlohu spracovávanie 
informácií a dokumentov, súvisiacich s prepravou a zásielkami. Rozvoj elektronickej 
výmeny dát EDI (Electronic Data Interchange) výrazne skrátil všetky časovo náročné 
operácie a zefektívnil komunikáciu so zákazníkom, kooperujúcimi firmami i vlastnými 
pracovníkmi, plniacimi prepravné úlohy (medzinárodné prepravy, ...) Systémy satelitného 
spojenia zaznamenali prudký rozvoj od vojenských cieľov cez záchranu lodí (systém 
MARISAT) až po ich transformáciu na celosvetový systém INMARSAT, ktorého mobilné 
stanice sú prepojené prostredníctvom štyroch družíc. Postupne sa rozvíjajú viaceré systémy, 
napr. INMARSAT A, určený pre hlasovú, dátovú a faxovú komunikáciu mobilných staníc 
v automobiloch ( prípadne v prenosných zariadeniach) pomocou smerovej antény, podobnej 
anténe satelitnej televízie. Ďalší systém INMARSAT C je určený pre dátovú a ďalekopisnú 
komunikáciu mobilných staníc v automobiloch a lodiach pomocou malej prispôsobenej 
antény. Mobilná stanica poskytuje široké možnosti využitia, ako napr. sledovanie polohy, 
navigáciu, registráciu spotreby, rýchlosti, jazdy a prestávok, teploty,... 

 

 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                     115 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  

Nový európsky navigačný systém [15]  

V Európe sa dnes presadzuje trend budovania inteligentných dopravných systémov 
(IDS), ktorých základným cieľom je: 

• zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky, 

• zvyšovať efektívnosť prepravy, vyjadrenú úsporou času na prepravu, 

• zvyšovať kvalitu životného prostredia, 

• zdokonaľovať produktivitu komerčnej aktivity spoločnosti. 

IDS napomáhajú efektívne využívať cestnú a mestskú komunikačnú sieť pri použití 
informačných, komunikačných a riadiacich technológií. Vytvárajú základné podmienky pre 
kvalitnú komunikačnú a informačnú spoločnosť, ku ktorej sa postupne približujeme aj 
v našich podmienkach. Inteligentné dopravné systémy:  

• umožňujú efektívne spojenie zdroja a cieľa, 

• poskytujú informácie o dopravnom procese, 

• integrujú viacero druhov dopráv do jednotného systému. 

Modernou technológiou IDS je navádzanie a navigácia vozidiel. Informácia o 
polohe je dôležitá aj pre samotného vodiča, ktorý chce vedieť, kde sa nachádza, v akej je 
odchýlke od definovanej trasy, či ide správne do svojho cieľa. Na druhej strane 
prevádzkovateľ – dispečer vie presne určiť polohu každého vozidla v cestnej sieti a môže 
optimalizovať prevádzku celého vozidlového parku. V prípade poruchy vozidla v priestore 
alebo v prípade krádeže vozidla, možno vykonať aj optimalizovaný zásah bezpečnostných 
zložiek. 

V Európe sa dnes buduje systém Galileo. Globálne navigačné satelitné systémy 
(GNSS) už dnes predstavujú pojem, ktorý je známy nielen v letectve, ale zasahuje do veľmi 
veľa oblastí ľudskej činnosti. Už nie je potrebné osobitne objasňovať podstatu skratiek 
GPS, príp. GLONASS. Obidve predstavujú iniciálky názvov globálnych navigačných 
systémov, pôvodne vytváraných hlavne pre vojenské účely (navádzanie rakiet, letectvo, 
námorníctvo a p.). Približne v rovnakom období Kongres Spojených štátov aj Ruská 
federácia uvoľnili tieto pôvodne vojenské navigačné systémy pre bezplatné vyžívanie aj 
civilným sektorom. 

Najmä vojna v Perzskom zálive preverila schopnosti systému GPS a spôsobila, že 
tento navigačný systém sa dostal do pozornosti širokej odbornej verejnosti. Na prekvapenie 
aj samotných tvorcov systému, sa GPS a neskôr aj ruský GLONASS, rozšírili do pôvodne 
nepredpokladaných aplikácií ľudskej činnosti. 

Po zrušení úmyselného zhoršovania presnosti GPS je reálna presnosť systému 
v rozmedzí 10-15m. Pre letectvo samotný systém GPS z viacerých dôvodov nevyhovuje. 
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Presnosť globálnych satelitných systémov sa dá zvýšiť tzv. diferenčnými metódami. 
Diferenčné majáky, ktorých presná poloha je známa, umožňujú zvýšiť presnosť systému, 
zabezpečiť jeho integritu a dostupnosť. FAA (Federal Aviation Administration USA) preto 
predstavila v r. 1992 veľkoplošný rozšírený systém WAAS (Wide Area Argmentation 
System), založený na diferenčnej GPS. V odbornej literatúre sa horizontálna aj vertikálna 
presnosť WAAS uvádza 4 m. 

WAAS zabezpečuje presnosť, dostupnosť a integritu systému GPS, vrátane 
diferenčných korekcií. Skladá sa z 25 pozemných referenčných majákov, pokrývajúcich 
celé územie Spojených štátov. Každý z týchto geodeticky presne určených majákov prijíma 
signály GPS a určuje všetky odchýlky. Každý je súčasťou siete a posiela dáta do riadiacej 
stanice  (WMS – Wide Area Master Station), kde sa informácie o korekciách spracovávajú. 
Tie sú potom vyslané na geostacionárny satelit a späť k používateľom, ktorí sú v dosahu 
WAAS.   

Vývoj globálnych satelitných navigačných systémov je stále v štádiu budovania. 
Európa sa do výstavby GNSS zapojila projektom EGNOS (European Geostationary 
Navigation Overlay System), čo je rozšírený európsky navigačný systém. Projekt začal v r. 
1996 prepožičaním prvých dvoch vysielačov, umiestnených na dvoch satelitoch 
INMARSAT III (International Telecommunications Satellite Organization). Zabezpečujú 
širokoplošné diferenčné služby nad celou Európou, Afrikou, Južnou Amerikou a väčšou 
časťou Ázie. 

Japonsko vytvára geostacionárne rozšírenie pokrytia diferenčným signálom, 
nazvaným MTSAT Satellite Based Aumentation  System (MSAS). Prvý satelit MTSAT-1 
bol vypustený v r. 1999, v r. 2005 by mali pracovať dva satelity MTSAT-1 a MTSAT-2. 

MSAS pozostáva z dvoch riadiacich majákov (Kobe a Ibaraki) a 4 pozemných 
monitorovacích majákov (Naha, Fukuoka, Tokyo a Saporo). 

Európska kozmická agentúra ESA (European Space Agency) a Dopravná európska 
rada, kolektívny orgán európskych ministrov dopravy, odštartovali v r. 1999 program 
Galileo. Je to európsky globálny satelitný navigačný systém. Systém Galileo bude 
predstavovať rozšírené satelitné navigačné služby hlavne pre Európu, neskôr po 
dobudovaní, má to byť tretí nezávislý GNSS, zabezpečujúci služby na globálnom základe. 
Galileo je pokračovaním skúseností, získaných z prevádzky systému EGNOS a po 
dobudovaní budú signály EGNOS adaptované satelitmi systému Galileo. 

Galileo bude plniť dve funkcie, jednak doplní americký WAAS a japonský MSAS 
na celosvetový rozšírený globálny navigačný systém, jednak doplní súčasné dva globálne 
navigačné systémy o tretí, nezávislý GNSS, čo je zo strategického hľadiska veľmi dôležité. 

Presnosť systému Galileo bude pod 10m v 95% času, dostupná každú sekundu.  
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Napriek tomu, že pre letectvo sú tieto navigačné systémy životne dôležité pre jeho 
budúcu modernizáciu, a aj keď má najväčšiu zásluhu na tom, že boli vypracované 
štandardy a odporúčané postupy, najväčšími používateľmi GNSS budú iné druhy dopráv, 
železničná, ale hlavne automobilová. A až 23% trhu, predstavujúceho 6 biliónov EUR do r. 
2005, bude patriť automobilovej navigácii, kým letectvu bude prináležať len asi 1%. Pre 
zaujímavosť, 73% pripadá na mobilné telefóny. 

Galileo bude európsky globálny satelitný navigačný systém, zabezpečujúci vysokú 
presnosť, garantujúci globálne polohové služby pod civilnou kontrolou. Bude plne 
interoperabilný s ostatnými dvoma globálnymi polohovými satelitnými systémami GPS a 
GLONASS. To znamená, že používateľ systému bude môcť určiť svoju polohu jediným 
prijímačom z ktoréhokoľvek z uvedených navigačných systémov. 

Pri možnosti použitia dvojitých frekvencií ako štandardu, dosiahnutá presnosť bude 
pod 4 m. 

Kompletné prevádzkové služby bude Galileo obstarávať od r. 2008, kedy má byť 
všetkých 30 satelitov na kruhových obežných dráhach okolo Zeme vo výškach okolo 24000 
km. Prvé satelity budú vypustené v rokoch 2004 až 2006. Sklon dráh (Medium Earth 
Orbits, alebo MEO) k rovine rovníka bude 55 - 60°, čo zabezpečí veľmi dobré pokrytie až 
po zemepisné šírky do 75°. 27 satelitov Galileo bude operačných a 3 budú aktívne zálohy. 
MEO satelity Galilea môžu byť doplnené niekoľkými geostacionárnymi satelitmi. Systém 
bude doplnený 14 pozemnými stanicami rozmiestnenými po celej zemeguli, budú 
monitorovať polohy satelitov a presnosť ich časového normálu (hodín). Pozemné stanice 
budú v spojení s centrálnou kontrolnou stanicou v Európe pomocou vybranej komunikačnej 
siete. Centrálna kontrolná stanica bude vypočítavať korekcie, potrebné pre spätnú 
distribúciu na satelity prostredníctvom pozemných staníc.   

Vyššie uvedené presnosti boli ešte pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné, ale pre 
potreby veľmi presného určovania polohy v mnohých prípadoch stále nevyhovujú (napr. 
automatické pristávanie lietadiel, ale aj v mnohých iných aplikáciách). Preto sa začína 
budovať ďalšia diferenčná sieť majákov, ktoré budú spresňovať diferenčný signál len 
v oblasti, kde je vysoká presnosť požadovaná. Takéto miestne rozšírenie diferenčného 
signálu sa volá LAAS (Local Area Argmentation System), a zabezpečí submetrové 
presnosti. 

Na obr. 2.7 [15] je znázornená japonská vízia budúcnosti pre inteligentné dopravné 
systémy. Aj keď je táto vízia z roku 1992, nie je na nej potrebné meniť skoro nič. Možno 
iba majáky v blízkosti komunikácií budú nahradené majákmi LAAS, ale vízia z roku 1992 
sa už v týchto dňoch stáva skutočnosťou. 
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Obr. 2.7. Japonská vízia IDS 

 
Dnes už je takmer v bežnej ponuke výbavy automobilu najmodernejšia 

multimediálna inštalácia, akým je DVD prehrávač a navigačný systém s aktuálnymi 
dopravnými informáciami. 

V našej tlači sa objavila správa, že v USA výskumníci úspešne predviedli tzv. 
inteligentnú cestu a vozidlo, ktoré nepotrebuje vodiča. Navigácia a komunikácia pomocou 
satelitov môže umelo nahradiť celý systém riadenia auta. Vyriešil by sa tak problém 
dopravných kongescií a havárií,  obr. 2.8 [15]. 
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Obr. 2.8. Predstava budúcnosti 

2.13    Informačné systémy v zasielateľstve 
 
Technické prostriedky používané v oblasti zasielateľstva slúžia na zefektívnenie 

služieb poskytovaných zasielateľmi, ale aj na zníženie nákladov spojených s touto 
činnosťou. Nasadenie nových technických prostriedkov nie je potrebné len z hľadiska 
modernizácie a zdokonalenia technológie práce zasielateľa, ale aj z dôvodu hromadného 
nárastu používania týchto systémov vo svete, čo by mohlo mať za následok pri 
neakceptovaní takéhoto vývoja zo strany našich zasielateľov, zavedenie postihov voči 
našim firmám za používanie zastaralých pracovných metód. Z tohto dôvodu je potrebné 
nestratiť kontakt so svetovým rozvojom nových informačných technológií.  

Jednou z oblastí, ktorej sa v súčasnosti vo svete venuje zvýšená pozornosť, a ktorú 
by sme odporúčali zaviesť aj v SR, je oblasť diaľkového prenosu dát. V tejto oblasti 
zaujíma vedúce miesto v celosvetovom meradle prenos dát založený na medzinárodnej 
norme UN/EDIFACT (Elektronická výmena dát pre administratívu, obchod a dopravu). 
Túto normu využíva väčšina progresívnych počítačových systémov určených pre 
zasielateľov. Základným dokumentom systému je medzinárodná norma ISO 9735, ktorá 
bola vydaná medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ISO. V norme sú stručne 
zhrnuté pravidlá pre usporiadanie užívateľských dát a príslušných služobných dát pre 
výmenu správ a štruktúry výmeny informácií (funkčné skupiny, správy, dátové prvky atď.). 
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V nadväznosti na základnú normu bola vydaná norma ISO 7372 (Zborník dátových prvkov 
OSN – UNTDED). V tejto norme sú jednotne štandardizované kódy krajín, národných 
mien, prechodových bodov, dátumu, spôsobu dopravy, dodacích podmienok, platobných 
podmienok, merných jednotiek, balenia a pod. Postupne sa pripravuje spracovanie 
najčastejšie používaných správ z oblastí medzinárodného obchodu, dopravy, colného 
konania, bankovníctva a poistenia do elektronickej podoby. V oblasti zasielateľstva 
a dopravy boli prijaté určité návrhy, ktoré sa posunuli do štádia overenia ich funkčnosti. Na 
základe dohodnutých štandardov boli vytvorené univerzálne programy, ktoré zabezpečujú 
konverziu z interného usporiadania dát v jednotlivých firmách do štandardnej formy pre 
prenos dát podľa normy UN/EDIFACT [1].  

Celý tento projekt bol prijatý na základe potreby zníženia nákladov na vybavenie 
obchodných prípadov, ktoré ročne dosahujú v celosvetovom meradle približne 200 mld. 
amerických dolárov. Tieto náklady predstavujú 7-15% hodnoty tovaru.  Zásluhou tohto 
systému by sa v medzinárodnom obchode a doprave mohlo ušetriť 360 dokumentov, 54 
podpisov, 8 hodín administratívnej práce a 375 amerických dolárov na jednu zásielku. 
Systém EDIFACT by priniesol zníženie nákladov zo 100% na približne 3% [10]. 

 
Na zavedenie uvedeného systému je treba v SR zaistiť nasledujúce predpoklady: 
• vybaviť strany participujúce na preprave zásielky prostriedkami výpočtovej 

techniky a vybudovať pre nich interný systém spracovania dát a zabezpečiť výmenu medzi 
týmto systémom a medzinárodnými systémami v požadovanej norme, 

• vybudovať kvalitné  a kapacitne zodpovedajúce sieťové technológie pre prenos 
informácií,  

• po organizačnej stránke zaistiť pripravenosť používania medzinárodných noriem 
EDIFACT v oblasti dátových prvkov, syntaxe, a štandardných správ pre prenos dát.   

 
Na základe tejto normy pracuje aj systém EANCOM®, ktorý je akousi podmnožinou 

systému UN/EDIFACT. EANCOM® je zjednodušená a detailne rozvinutá smernica pre 
UN/EDIFACT. Túto smernicu vyvinula spoločnosť EAN International. EANCOM® 
poskytuje obchodným partnerom výmenu a prenos dokumentov v jednoduchom tvare 
a nákladovo efektívnym spôsobom. Táto norma umožňuje použiť systém EAN/UCC, ktorý 
zabezpečuje na základe využitia čiarových kódov sledovanie a hľadanie informácií 
o jednotlivých zásielkach v reálnom čase. Systém EAN/UCC je ideálny pre použitie pri 
preprave zásielok. Využíva špeciálne identifikačné znaky, ktoré poskytujú informácie 
o zásielkach (napr. hmotnosť, číslo objednávky atď.). Jedným zo spôsobov identifikácie je 
aj identifikácia SSCC (Serial shiping container code). Ide o formát, ktorý v sebe zahŕňa 
unikátnu identifikáciu tovaru, a to na trase od odosielateľa až po konečného príjemcu. 
Tento systém môže byť použitý všetkými účastníkmi prepravného a distribučného reťazca. 
SSCC tiež zabezpečuje zoskupovanie tovaru pre prepravu, ako aj fyzické zoskupovanie- 
paletizácia a kontajnerizácia. 
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EAN International vytvára štandardný logistický štítok pre zakódovanie SSCC 
identifikačného formátu a ďalších informácií o nákladovej jednotke. EAN/UCC logistický 
štítok poskytuje dostatočné a stručné informácie o tejto jednotke pre administratívne 
a logistické účely. Tento štítok poskytuje prepojenie medzi fyzickým tokom tovaru 
(využitím čiarkových kódov) a elektronickým informačným tokom. Tento systém tiež 
napomáha redukcii chýb, ktoré sa môžu počas prepravy  pri administratívnom spracovaní 
dokumentov vyskytnúť .  

EAN/UCC systém je univerzálne riešenie a kompletný balík nástrojov pre 
identifikáciu zásielok, využitie čiarkových kódov a pre medzinárodnú elektronickú výmenu 
dát. Výhody EAN/UCC systému sú nasledovné: 

• je to otvorený medzinárodný systém, 

• nevyužíva klasické doklady pri zasielateľskom procese, 

• rozšírený zákaznícky servis, 

• rýchlejší prejazd tranzitných krajín, 

• výkonnejšie využitie pracovnej sily, 

• minimalizácia chýb pri zasielateľskej práci, 

• informácie v reálnom čase. 

Súčasné logistické systémy vyžadujú aplikáciu pokrokových  informačných 
technológií, ktoré umožňujú komunikáciu medzi jednotlivými partnermi prepravného 
reťazca v reálnom čase. Je nevyhnutné, aby slovenskí zasielatelia sledovali vývoj v tejto 
oblasti a následne uskutočňovali príslušné kroky k zavedeniu týchto systémov do praxe 
v SR [9]. 

Ako príklad je možné uviesť využívanie  vyššie uvedených systémov niektorými 
renomovanými zasielateľskými a logistickými spoločnosťami vo svete. 

Kühne&Nagel je jedna z najväčších  logistických spoločností, ktorá poskytuje aj 
zasielateľské služby a ktorá operuje vo všetkých odvetviach dopravy (leteckej, námornej, 
cestnej, železničnej). Tiež poskytuje služby v oblasti skladovania zásielok, a to všetko 
prostredníctvom systému EAN/UCC. Dosahuje obrat 4,5 bilióna amerických dolárov, 
zamestnáva  13 000 ľudí v 500 kanceláriách v 82 krajinách celého sveta.  Služby 
spoločnosti sú založené na riadení celého logistického procesu od zdroja až po cieľové 
určenie. Toto všetko zahrňuje dopravu a skladový manažment ako aj doplnkové služby ako 
triedenie, balenie, vytváranie štítkov, lokalizáciu tovaru a tiež kontrolu kvality tovaru .    

Celý systém využívania čiarových kódov začala spoločnosť používať, keď ich 
oslovila jedna významná počítačová firma, ktorá im navrhla vytvorenie nového systému 
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distribúcie tovaru v Európe. Tento systém využíval elektronickú formu komunikácie, ktorá 
priniesla zníženie nákladov na prepravu a  bola orientovaná smerom k zákazníkom.  

Myšlienka systému vychádza zo zásad: 

• prepravovať tovar priamo z podniku ku konečnému zákazníkovi a vyhnúť sa  
medziskladom, 

• povoliť zákazníkom monitorovať celý proces prepravy, 

• minimalizovať zásoby. 

 

Tento systém plne zodpovedá požiadavkám zákazníkov. Kühne&Nagel zaviedol 
zákaznícky orientovaný systém, kde každý pohyb tovaru je zaznamenaný 
a zdokumentovaný prostredníctvom čiarového kódu EAN/UCC. Vždy, keď  zásielka zmení 
pozíciu, je to automaticky  zaznamenané a sledovací systém ponúkne zákazníkom aktuálne 
informácie o ich zásielke. Snímanie informácií do formátu EAN/UCC kódu u odosielateľa 
a končí až  pri odovzdaní zásielky príjemcovi. Celý systém využíva elektronické 
spracovanie informácií a nezávisí od žiadnych manuálnych operácií. Schéma použitia 
systému EANCOM® je na obr. 2.9 [10]. 

     Technológia práce uvedeného systému spočíva v tom, že zásielke je 
u odosielateľa pridelený čiarový kód - logistický štítok (príklad je na obr. 2.10), ktorý je 
akýmsi identifikačným znakom zásielky. Na základe čiarového kódu sa uskutočňujú 
a kontrolujú všetky operácie na zásielke. Celý systém je riadený  počítačom, ktorý 
zaznamenáva všetky zmeny na zásielke, vytváranie dokladov sprevádzajúcich zásielku. 
Zariadenia na spracovanie čiarového kódu komunikujú s centrálnym počítačom 
prostredníctvom komunikačného satelitu. Na tento satelit je napojený aj palubný počítač 
umiestnený vo vozidle, ktorý umožňuje presnú lokalizáciu zásielky. Prostredníctvom 
verejných počítačových sietí môžu účastníci prepravného reťazca sledovať zásielku na 
svojich počítačoch. Využitie normy UN/EDIFACT systémom EANCOM umožňuje 
vytváranie elektronických dokumentov, ktoré sú z hľadiska formátu akceptovateľné pre 
všetky zložky podieľajúce sa na preprave. Táto skutočnosť sa premietne do výhod, ako 
napríklad skrátenie colného odbavovania, prechodu hraníc, skrátenie času medzi 
objednávkou prepravy a začatím prepravy zásielky, zrýchlením zúčtovacích vzťahov atď. 
Všetky tieto zmeny prinesú ušetrenie nákladov na prepravu a tiež budú mať pozitívny 
význam aj pre samotných príjemcov, ktorým umožnia  rýchlejšie vybavovanie požiadaviek 
ich zákazníkov.   
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Obr. 2.9.   Schematické znázornenie systému EANCOM® 

 
 

Vyššie uvedené systémy sa v súčasnosti využívajú vo vyspelých krajinách a v našich 
podmienkach sú víziou blízkej budúcnosti. V SR už ale dnes  existujú komunikačné 
technológie, ktoré sú nevyhnutné pre prácu zasielateľa. Ide hlavne o komunikačnú 
počítačovú sieť INTERNET. Využitím tejto siete môžu zasielatelia poskytovať svoje 
služby, ale aj prezentovať svoju firmu širokej verejnosti, čím sa stáva táto sieť 
marketingovým nástrojom zasielateľských firiem. Štúdie vo vyspelých krajinách ukazujú, 
že firme, ktorá nebude mať v nasledujúcich troch rokoch vybudovanú prezentáciu na sieti 
INTERNET, hrozí zánik alebo podstatné zníženie obratu. Tento stav v blízkej budúcnosti 
nepochybne nastane aj na Slovensku. Preto zasielateľské firmy vo vlastnom záujme musia 
už dnes reagovať na „informačnú revolúciu“ a podnikať kroky smerom k uspokojovaniu 
informačných potrieb dnešného sveta. 
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Obr. 2.10. Príklad logistického štítku spoločnosti DACHSER 
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3.     MODELOVANIE LOGISTICKÝCH REŤAZCOV 
PODNIKU 
 

3.1 Štruktúra logistického reťazca 
 

Logistický reťazec je tvorený z čiastkových tokov materiálu, informácií a financií 
medzi jednotlivými článkami tohto reťazca. Výsledným efektom väčšiny logistických 
riešení je uspokojenie nejakej hmotnej potreby zákazníka. Pre uspokojenie hmotných 
potrieb sú rozhodujúce materiálové toky a reťazce, kým toky a reťazce informácií a financií 
ich podmieňujú [27].  

Materiálový tok môžeme chápať ako organizovaný pohyb materiálu, polovýrobkov, 
výrobkov a tovaru vo výrobnom procese a obehu, vykonávaný pomocou manipulačných, 
dopravných a pomocných prostriedkov a zariadení cieľavedome tak, aby materiál bol 
k dispozícii na danom mieste, v potrebnom množstve, v požadovanom čase a s vopred 
určenou spoľahlivosťou. Je charakterizovaný smerom, intenzitou, frekvenciou, dĺžkou 
a výkonom, štruktúrou vo vertikálnom a horizontálnom členení, charakterom 
prepravovaného materiálu, dopravnou a manipulačnou technikou. 

Intenzitu a početnosť tokov materiálu v obehu ovplyvňuje veľa faktorov, napríklad: 

- proces diverzifikácie ako proces zväčšovania rozmanitosti prvkov výrobného procesu, 

- surovinovú základňu a jej územné rozloženie, 

- nepravidelnosť rytmu výroby, 

- dlhodobé kolísanie nárokov na materiálové toky, 

- úroveň riadenia a informačných tokov, 

- úroveň vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi, najmä voľba dodávateľa alebo 
jeho určenie vo vybratých materiáloch, úplnosť a pohotovosť dodávok, 

- spôsob a úroveň riadenia organizácie a materiálno-technického vybavenia MTZ.  

Materiálový tok je možné sledovať v rôznych úrovniach: 

- v národnom hospodárstve medzi jednotlivými podnikmi, odvetviami, 

- v podnikoch medzi jednotlivými prevádzkami, 

- v prevádzkach medzi jednotlivými pracoviskami, 

- na vlastných pracoviskách. 



 126                                                                                      POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Cieľom efektívne riešeného materiálového toku je hospodárny pohyb pasívnych 
prvkov zabezpečený pomocou aktívnych prvkov. Pasívnymi prvkami materiálového toku je 
samotný materiál, suroviny, polotovary a výrobky. Aktívne prvky sú dopravné, 
manipulačné a skladovacie systémy. Za základ efektívnosti sa považuje priamočiary 
a jednoduchý priebeh a nízka frekvencia materiálového toku, ktorá umožňuje tvorbu 
väčších, objemovo ucelených manipulačných jednotiek, s ktorými sa pri použití 
mechanizačných zariadení pracuje ako s jedným kusom. Priamočiary a jednoduchý priebeh 
závisí od optimálneho rozmiestnenia jednotlivých článkov reťazca, vhodnej organizácie 
výroby a sledu jednotlivých operácií.   

Každý pohyb materiálu je spojený s prenosom informácií. Informačný tok 
zabezpečuje plánovanie, riadenie a kontrolu materiálového toku. Materiálový tok môže 
správne fungovať iba vtedy, ak spoľahlivé a správne informácie prichádzajú na správne 
miesto v správnom čase. 

V súvislosti s materiálovým tokom rozoznávame tri druhy informácií: 

1. informácie „predbiehajúce“ zásielku – vopred oznamujú príchod materiálu. 
Informačný predstih umožňuje príjemcovi prípravu na príjem materiálu, prípadne 
i dispozíciu očakávanej zásielky, 

2. informácie sprevádzajúce zásielku – charakterizujú materiál, jeho druh, množstvo, 
odosielateľa, príjemcu, vlastníka, upozorňujú na nebezpečné vlastnosti tovaru, 

3. informácie nasledujúce za materiálovým tokom – majú často opačný smer ako tok 
materiálu a sú to informácie:  

- potvrdenie príjmu, 

- fakturácia, 

- uplatnenie reklamácie, 

- dodatočné objednávky,  a pod. 

 

Postupné kroky pri budovaní logistických reťazcov: 

1. krok - analýza východzích podmienok 

• stanovenie technologických, organizačných a hospodárskych požiadaviek na 
čiastkové logistické procesy a ich zlúčenie do priebežného látkového toku, 

• stanovenie kritických miest týchto procesov, 

• formulácia úloh pre projekciu logistických reťazcov, 

2. krok - projektovanie požadovaných logistických technológií 
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• stanovenie úrovne technicko-technologických riešení, 

• určenie kvantifikačných noriem pre úroveň rozhodujúcich procesov, prípadne 
podmienok procesu, 

3. krok - projektovanie logistických informačných systémov 

• rekonštrukcia informačných vzťahov a obsahu informácií medzi jednotlivými 
stupňami logistického reťazca, 

• príprava a realizácia riešení dotýkajúcich sa hardwaru a softwaru pre  zachytávanie, 
prenos, spracovanie a poskytovanie informácií, 

4. krok - zaisťovanie a hodnotenie efektívnosti 

• diferencované zisťovanie racionalizačných efektov na jednotlivých stupňoch 
logistického reťazca, 

• zisťovanie stability a spoľahlivosti zásobovania, 

• kvantifikácia možností zníženia zásob a urýchlenie obehu. 

 

3.2 Analýza materiálových tokov 
 

Analýza tokov materiálu je východiskom pre uskutočnenie logistických aktivít 
v sledovanej oblasti. Pri rozbore tokov materiálu sa zisťujú najdôležitejšie presuny 
materiálu medzi jednotlivými miestami príjmu a výdaja materiálu alebo tovaru. Druh, 
množstvo, objem tvar a rozmery materiálu určujú požiadavky na manipuláciu, dopravu 
a skladovanie, príp. balenie manipulovaného materiálu. 

Pri rozbore toku materiálu sa obyčajne analyzuje aj prepravný prúd, čo je analýza 
organizovaného pohybu manipulačných a dopravných prostriedkov. Získané údaje 
charakterizujú predovšetkým zaťaženie dopravných ciest, križovatiek tokov materiálu, 
dopravných tratí, prekladísk a pod. a tým nepriamo tiež využívanie nosnosti dopravných 
prostriedkov. Získa sa prehľad o technickom vybavení účastníkov materiálového toku 
zariadeniami pre manipuláciu s materiálom, o ich technickej úrovni a využití. Analýza tiež 
súvisí s informáciami o počte zainteresovaných pracovníkov v tejto oblasti, ich využití 
a kvalifikácii [31]. 

Pri rozbore siete toku materiálu je možné podľa charakteru a stupňa zložitosti 
problému zisťovať napríklad: 

- dĺžku a intenzitu siete ako sumu všetkých tokov, ktoré sú jej súčasťou, 

- dobu obehu materiálu v sieti, 
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- zložitosť siete ako počet a druh prerušení toku materiálu, 

- zložitosť siete ako počet jednotlivých hrán, ciest, 

- frekvenciu toku materiálu, 

- počet cyklov v sieti ako spätného toku materiálu, 

- počet a charakter spätných a zdvojených hrán, 

- dodržiavanie zásad optimálneho toku materiálu v sieti, 

- prepravný výkon ako násobok vzdialenosti a intenzity materiálového toku, 

- manipulačný faktor, 

- podiel jednotlivých prepravných systémov, 

- podiel jednotlivých manipulačných systémov, 

- podiel prepravných sústav a ich návratnosť, 

- sieť skladov a ich koncentráciu, 

- úroveň technického zabezpečenia siete, 

- systém napojenia informačnej siete a jej technické zabezpečenie, 

- pohotovosť a pružnosť celej siete a podobne. 

 

Cieľom analýzy materiálového toku je zobraziť podstatné požiadavky výrobných 
a spotrebných procesov na dopravné, manipulačné a skladovacie procesy a ich vzájomné 
väzby, odhaliť slabé miesta a úzke profily v týchto procesoch. Taktiež je analýzou potrebné 
zisťovať a identifikovať disproporcie, ktoré vznikajú z hľadiska plynulosti tokov 
informačných a finančných, nevyhnutných pre plynulý materiálový tok.  

 

3.3 Modelovanie materiálových a informačných sietí 
 

Cieľom tvorby logistických reťazcov by mala byť koordinácia všetkých 
materiálových a s nimi súvisiacich tokov vo výrobe a obehu potrebných pre dosiahnutie 
konečného efektu, ktorým je spokojnosť zákazníka, aby pohyb materiálu medzi 
jednotlivými článkami reťazca bol čo najhospodárnejší. 

Logistický reťazec ako systém môže byť určený pomocou charakteristických 
znakov: 

1. Funkcia – cieľ, účel – dôvod existencie systému. 
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2. Vstupné položky – materiál, informácie – sú pretvorené na výsledný produkt 
systému. 

3. Produkt systému – výsledok, ktorým je plnená funkcia systému. 

4. Sled – poradie krokov pri ktorých dochádza k pretvoreniu vstupných položiek vo 
výsledný produkt. 

5. Prostredie – okolie systému.   

6. Dopravné, manipulačné a skladové zariadenia – použité pri manipulácii 
s materiálom. 

7. Metódy – spôsoby, aké používa človek pre svoju činnosť v systéme. 

Materiálový reťazec je ďalej charakterizovaný ďalšími základnými znakmi, ktorými sú: 

• štruktúra materiálových tokov v reťazci (vertikálne, horizontálne), 

• počet tokov, zložitosť siete materiálových tokov, 

• intenzita ako suma všetkých intenzít materiálových tokov v reťazci, 

• uzavretosť, 

• frekvencia, počet zmien frekvencie v priebehu reťazca, 

• dĺžka reťazca, 

• smer, počet spätných materiálových tokov, 

• počet zmien v charaktere materiálu v reťazci.  

 

Pre zápis siete materiálových a informačných tokov je najvhodnejšie využitie teórie 
grafov. Najjednoduchším spôsobom je zápis toku pomocou orientovaného grafu, kde uzly 
predstavujú jednotlivé články reťazca a hrany trasy toku materiálu, príp. informácií, 

                                                 xi                                             xj 

kde:      xi  – dodávajúca výrobná alebo skladovacia jednotka, 

  xj – odoberajúca jednotka. 

Hrany sú orientované, čím určujú smer toku materiálu alebo informácií. 

V modeloch toku systému je potrebné modelovať z hľadiska jeho rozčlenenia na 
jednotlivé podsystémy a naopak, každý systém uvažovať ako podsystém vyššieho rádu. 
Každý prvok (uzol) systému vyššieho rádu predstavuje pri prechode na vyššiu rozlišovaciu 
úroveň určitý podsystém toku. 
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Vo všetkých oblastiach a úrovniach je možné definovať: 

- počiatočné (vstupné) uzly, 

- stredné uzly, 

- cieľové uzly, 

medzi ktorými môžu toky prechádzať. 

 

Reťaz procesov, ktoré sa uskutočňujú na materiálovom prvku a z ktorých každá je 
vo svojej podstate tiež systémom so vstupom a výstupom, sa môže zobraziť ako súhrn 
väzieb, ako určitá štruktúra pohybu toku materiálu vo výrobnom procese [20]. 

   

Úlohou logistiky je čiastkové toky integrovať do logistických reťazcov a ovládať 
ich. V reálnych reťazcoch existujú rôzne zložité kombinácie týchto väzieb, ktoré môžu 
znázorňovať ako materiálový, tak aj informačný tok.  

 

Sieť toku materiálu je možné znázorniť ako sieť spojníc a uzlov. Hrany siete 
predstavujú pohyb materiálu medzi uzlami výroby a spotreby. Uzly predstavujú body, 
v ktorých je tok materiálu dočasne zastavený s cieľom jeho premeny, dočasnej kumulácie, 
uchovania a prerozdelenia. Medzi dvoma uzlami môže existovať niekoľko hrán, ktoré 
znamenajú napríklad rôzne spôsoby dopravy a dopravné systémy, rôzne cesty, smery alebo 
materiály. 

   Koncepcia siete informácií je podobná, rozdiel je v tom, že tok informácií má 
prevažne opačný smer ako tok materiálu. 

Materiálová a informačná sieť sú od seba navzájom závislé, vzájomne sa dopĺňajú 
a ovplyvňujú a tvoria spolu ucelený logistický reťazec. 

 

3.4 Optimalizácia logistických reťazcov 
 

Dôkladný a úplný model logistického reťazca výrazne podporí rozhodovacie 
procesy pri riešení a optimalizácii výrobnej logistiky, ale aj ďalších procesov súvisiacich 
s uspokojovaním zákazníkov. Optimalizácia logistických reťazcov sa zameriava na určenie 
takého rozmiestnenia výrobných jednotiek a skladov a na také technické a informačné 
zabezpečenie reťazcov, ktoré by umožňovalo optimálnu rovnováhu medzi výrobnými 
nákladmi a nákladmi na pohyb materiálu pri zaistení požadovanej úrovne zákazníckeho 
servisu.  
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Cieľom tvorby a optimalizácie logistických reťazcov a ich riadenia je: 

- úspora nákladov, 

- vysokovýkonná kapacita pri minimálnej úrovni zásob, 

- krátke priebežné časy pri zmenšovaní časov ukladania, 

- rýchla a jednoduchá manipulácia a vychystávanie, 

- vysoká odosielateľská pružnosť a kvalita výrobkov, 

- vysoká úroveň vyhotovenia a minimalizácia chýb, 

- vysoká kvalita dopravy a skladovania, 

- humanizácia pracovných miest. 

 

Základné kroky postupu optimalizácie materiálových reťazcov môžu byť: 

1. výber materiálových reťazcov, 

2. klasifikácia materiálu, 

3. rozbor a optimalizácia siete materiálových tokov, 

4. rozbor a optimalizácia materiálno-technického zabezpečenia siete materiálových 
tokov, 

5. rozbor a optimalizácia tokov informácií v reťazci. 

 

Táto optimalizácia by mala zohľadňovať: 

• logické, reprodukčné nadväznosti výrob, 

• priestorové súvislosti, 

• charakter materiálu, 

• intenzitu a frekvenciu toku materiálu, 

• politické, ekonomické, ekologické a iné podmienky. 

 

3.5 Metódy rozboru a optimalizácie logistických reťazcov 
 

Logistika ako integračná disciplína nemá vlastnú metodiku a využíva metódy 
a princípy z technických a tiež z ekonomických vied. 
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Metódy a systémy aplikované v logistike sa môžu členiť na: 

a) Metódy, ktoré slúžia prevažne na analýzu logistických procesov a pohybu materiálu. Je 
to najmä systémová analýza, analýza ABC, analýza nákladov, hodnotová analýza a pod. 
Systémová analýza slúži na objasnenie fungovania logistických procesov a na 
navrhovanie ich optimálneho priebehu a väzieb. Analýza ABC je vhodná na určenie 
prvkov systému alebo podsystému, ktoré majú byť podľa ich technického alebo 
ekonomického významu prednostne riešené a na stanovenie poradia ich dôležitosti. 
Analýza nákladov slúži na zachytávanie a vyhodnocovanie nákladov v jednotlivých 
stupňoch logistického systému. Hodnotová analýza je vhodným systémom pre analýzu 
materiálových tokov a ich hospodárnosti. 

b) Matematické metódy operačnej analýzy. Uplatňujú sa najmä modely lineárneho 
programovania, ktoré umožňujú medzi množstvom riešení nájsť riešenie optimálne, 
môže sa tiež uplatniť teória zásob a teória hromadnej obsluhy.  

c) Metódy grafické, ktoré sú potrebné na presné zobrazenie jednotlivých postupov 
a procesov pri analýze tokov materiálu a informácií, pričom sa celkové postupy 
a pohyby môžu rozčleniť na malé čiastkové úseky. Je to najmä teória grafov, metódy 
sieťovej analýzy, rôzne druhy diagramov. 

d) Simulačné metódy sa používajú pri projektovaní a riadení zložitých systémov 
materiálového toku, pričom na počítačovom modeli je možné skúmať rôzne varianty 
a schopnosť fungovania reálneho systému. Simulácia sa môže využívať pri návrhu 
nového systému a tiež na analýzu a odstraňovanie slabých miest v prevádzkovanom 
systéme. 

e) Metódy na plánovanie a prognózovanie postupov v oblasti logistiky do budúcich 
plánovacích období. Používajú sa metódy a techniky bežné v strategickom, taktickom 
a operatívnom riadení, napríklad portfóliové matice, prognostické scenáre, systémy JIT, 
Kanban a pod.  

V aplikácii operačnej analýzy sa využíva najmä metóda lineárneho programovania, 
pričom sa najviac používa riešenie dopravného problému v oblasti: 

• optimálnej alokácie výrobkov zo závodov do distribučných centier alebo z distri-
bučných centier na rôzne trhy, 

• rozmiestnenia alebo znovu rozmiestnenia závodov za účelom minimalizácie doprav-
ných nákladov z výroby na trhy, 

• rozhodnutia o alternatívach pri manipulácii s materiálom so zreteľom na náklady 
a kapacity, 

• rozmiestnenia ľudí až k strojom a prideľovania pracovných úloh. 
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4.    FUNKCIE A CIELE OBSTARÁVACEJ LOGISTIKY 
 

4.1 Funkcie obstarávania 
 

Hlavnými funkciami obstarávacích činností podniku je: 

- zabezpečenie zásob, 

- výber dodávateľov, 

- určenie stupňa spolupráce s dodávateľmi, 

- optimalizácia nákladov, 

- strategické rozhodovanie Make or Buy. 

 

Požiadavky na obstarávanie materiálu v podniku sú v súčasnosti ovplyvnené: 

- zväčšujúcou sa diferenciáciou požiadaviek zákazníkov, ktorých uspokojenie si 
vyžaduje rastúcu ponuku rôznych variantov výrobkov, 

- rastúcim množstvom dielov a súčiastok vyrábaných výrobkov, 

- rastúcimi nárokmi na servisné činnosti a s tým spojené kritériá ako sú dodržiavanie 
dohodnutých termínov dodávok, dodacie lehoty podľa potreby trhu, 

- potrebnou pružnosťou pri objednaní a rôznych zmenách objednávky tovaru,  

- skracovaním životného cyklu výrobkov a s tým spojeným rýchlym sledom inovácií na 
základe skracovania doby vývoja výrobkov, 

- globalizáciou trhov nákupných aj odbytových. 

 

Pred samotným obstaraním materiálu je potrebné určiť: 

- aký materiál potrebujeme, jeho kvalitu a cenu, 

- optimálne objednávkové množstvo, 

- správny termín dodávky, 

- najvhodnejšieho dodávateľa, 

- finančné zdroje na zaplatenie dodaného materiálu a výkonov s dodávkou spojených. 
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Pre udržanie konkurencieschopnosti podniku a vysokej schopnosti pružne reagovať 
na požiadavky zákazníkov sú kladené čoraz vyššie nároky na zásobovanie prevádzkovými 
prostriedkami od vonkajších dodávateľov. Uspokojiť tieto nároky je možné integráciou 
všetkých funkcií týkajúcich sa zásobovania v rámci uceleného plánovania, riadenia 
a kontroly materiálových, informačných a finančných tokov, čo môže zabezpečiť práve 
obstarávacia logistika. Obstarávacia logistika je súhrn logistických úloh a opatrení pri 
príprave a realizácii nákupu. Zaoberá sa optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou 
činností spojených s materiálovým tokom surovín, pomocných a výrobných materiálov 
a nakupovaných dielov z nákupného trhu do vstupného skladu alebo priamo do výroby [3].  

Úlohy zásobovania môžeme rozdeliť na úlohy nákupu, ktoré sú orientované na trh 
a sú spojené s uzatváraním zmlúv a na správne a fyzické úlohy spojené s tokmi materiálov 
a tovarov. Ich náplň a rozsah závisí od veľkosti podniku, organizačnej štruktúry, významu 
zásobovania pre konkrétny podnik a od ďalších faktorov. 

Pri plnení nákupných úloh logistika úzko spolupracuje s marketingom. Na základe 
prieskumu trhu uskutočňuje výber najvhodnejších dodávateľov, rokuje s dodávateľmi 
a uzatvára zmluvy. Uplatňuje pri tom cenovú politiku a môže využívať reklamu. Voči 
dodávateľom sa môže správať aktívne alebo pasívne, najmä v otázkach kvality a ceny, 
pričom spôsob správania sa záleží od trhovej sily odberateľa a trhovej sily dodávateľov 
a tiež od dôležitosti obstarávaných materiálov a komponentov a zásobovacieho rizika. 
Snahou nákupu má byť znižovanie nákupných nákladov prostredníctvom cenových 
a hodnotových analýz a prognóz v spolupráci s ostatnými úsekmi podniku.  

K fyzickým úlohám patrí príjem a kontrola kvality a množstva dodaného tovaru, 
skladovanie, doprava a hospodárenie s obalmi. 

Medzi správne úlohy sú zahrnuté plánovanie, riadenie a kontrola hmotných, 
informačných  a finančných tokov a tiež vystavovanie  a spracovanie objednávok podľa 
rámcových zmlúv a rozosielanie štandardných dopytov. 

 

4.2 Zásobovacia politika 
 

Zásobovacia politika vychádza zo zásobovacích cieľov. Strategickými cieľmi 
zásobovania sú znižovanie nákladov, zvyšovanie výkonov a zachovanie autonómie. Tieto 
ciele si navzájom odporujú, preto je potrebná taká voľba zásobovacích cieľov, aby boli 
v súlade s ostatnými podnikovými zámermi. Za hlavný strategický cieľ podniku je možné 
považovať všeobecné zabezpečenie potenciálu úspešnosti a úlohou zásobovacej stratégie je 
podpora dosahovania tohto cieľa. 

Pri tvorbe zásobovacej stratégie sa využívajú informácie z nákupného trhu získané 
prostredníctvom prieskumu trhu a tiež informácie viažuce sa k spotrebe v podniku. 
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Podstatu informácií získaných prieskumom nákupného trhu tvoria údaje o výrobku, 
dodávateľoch, ponuke na trhu,  konkurencii na trhu, nákupných cenách, súhrnné hospo-
dárske údaje o odvetví a rámcových právnych podmienkach najmä pri zahraničných 
dodávateľoch.  

Dôležitou strategickou otázkou je rozhodovanie Make or Buy. Podnik sa musí 
rozhodnúť, či určitú súčasť hotového výrobku bude vyrábať, alebo nakupovať. Pri tomto 
rozhodovaní je dôležité porovnanie nákladov na: 

- obstaranie komponentu, 

- vlastnú výrobu komponentu. 

Tiež je potrebné brať do úvahy finančné, personálne, priestorové, technické mož-
nosti podniku, spoľahlivosť dodávateľov, kvalitu ponuky a  ďalšie faktory potrebné pre 
správne rozhodnutie. 

Výber najvhodnejších dodávateľov nie je možný len na základe porovnania 
nákladov na obstaranie. Hodnotia sa tiež všeobecné informácie o dodávateľoch, napr. 
imidž, kapitálová základňa, finančná a technická schopnosť, špeciálne informácie 
o výkonnosti a pružnosti zásobovania a o objeme dodávok. Významné sú tiež údaje 
o štruktúre nákladov dodávateľov, ich kooperačnej pripravenosti a o význame, aký objed-
návke pri jej objeme dodávateľ pripisuje. Najväčší význam pri hodnotení predstavujú 
kritériá cena, dodacia lehota a kvalita. Záleží najmä na odberateľovi, akú dôležitosť im 
prikladá. Pri významných materiáloch, alebo veľkom objeme obstarávaných materiálov, je 
potrebné zohľadniť aj informácie o dodacích podmienkach, kapacitných možnostiach 
dodávateľa, druhoch obalov, rozmeroch manipulačných a prepravných jednotiek, 
geografických vzdialenostiach  a ďalšie informácie, ktoré môžu mať vplyv na dosahovanie 
zásobovacích cieľov. 

 

4.3 Spôsoby obstarávania materiálu 
 

Pri obstarávaní materiálu poznáme tri základné spôsoby: 

- náhodné obstarávanie, 

- zásobovacie obstarávanie, 

- synchrónne obstarávanie. 

Náhodné obstarávanie bezprostredne rieši vzniknutú potrebu. Pri tomto spôsobe 
nevznikajú náklady spojené s úrokmi, skladovaním a viazaním kapitálu v zásobách. 
Nevýhodou sú problémy pri plánovaní zásobovania a vznik dodatočných nákladov 
vyvolaných oneskorením prísunu materiálu do výroby. 
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Pri zásobovacom obstarávaní sa nakupujú zásoby do skladu, ktorý plní vyrovná-
vaciu úlohu medzi dodávateľmi a potrebami výroby, čím sa výroba stáva menej závislou od 
dodávateľv a cenových výkyvov na trhu. Nevýhodou je vznik nákladov na skladovanie 
a udržiavanie zásob a viazanie kapitálu v zásobách. 

Synchrónne obstarávanie sa snaží nevýhody predchádzajúcich spôsobov odstrániť. 
Tento spôsob predpokladá vysokú dodávkovú spoľahlivosť dodávateľov, ktorí na základe 
uzatvorených dodacích zmlúv dodávajú požadované materiály vo vopred stanovených 
lehotách priamo do výrobného procesu. Tento spôsob súvisí so stratégiou výroby Just In 
Time. 

  

4.3.1 Analýza ABC 
 

Podkladom pre rozhodnutie o vhodnom spôsobe obstarávania môže byť analýza 
ABC a tiež jej doplnok, analýza XYZ. Každá z týchto analýz rozdeľuje súbor materiálov do 
troch tried, pretože nie je ekonomicky výhodné obstarávať všetky druhy materiálu a dielov 
synchrónne vzhľadom na ich hodnou a charakter spotreby. Analýza ABC (tzv. Paretova 
analýza) zisťuje podiel množstva a hodnoty jednotlivých druhov nakupovaného materiálu 
z celkového množstva a hodnoty nakupovaného sortimentu a podľa tohto podielu rozdeľuje 
materiály do troch skupín. Táto metóda vychádza z poznatku, že na malý počet položiek 
pripadá vysoký podiel hodnoty na celkovom objeme zásob. Výsledky analýzy sa graficky 
znázorňujú pomocou Lorenzovej krivky na obrázku 4.1. 

Skupina A má najväčší podiel hodnoty obstarávaných materiálov. Pri tejto skupine 
je vhodné uplatniť synchrónne obstarávanie pre dosiahnutie čo najvyšších úspor obstaráva-
cích nákladov. Podľa  literatúry [20] skupina A reprezentuje asi 70 –80 % celkovej hodnoty 
materiálových vstupov, pričom podiel na celkovom počte materiálových položiek je len 
približne 10 – 20 %. Skupina B obsahuje 15 – 20 % celkovej hodnoty a 20 – 40 % podielu 
počtu položiek. Skupina C sa na celkovej hodnote podieľa  5 – 15 % a na počte položiek 50 
– 70 %. 

Analýza XYZ sa používa ako doplnok analýzy ABC a rozdeľuje nakupované 
materiály do troch skupín podľa charakteru ich spotreby . 

Skupina X – materiály s konštantnou spotrebou len s príležitostnými výkyvmi, 
s vysokou presnosťou predpovede spotreby. Je možné ich obstarávať synchrónne, 
v niektorých prípadoch priamo do výroby, s úplným vylúčením skladovania. 

Skupina Y – materiály so spotrebou podliehajúcou väčším výkyvom a priemernou 
presnosťou predpovede spotreby. Najpoužívanejším spôsobom obstarávania je zásobovacie 
obstarávanie. 
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Skupina Z – materiály s veľmi nepravidelným priebehom spotreby, ktorý je možné 
predpovedať s nízkou presnosťou. Tieto materiály sa obstarávajú najčastejšie náhodne, 
v prípade potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1. Lorenzova krivka 

Pre synchrónne zásobovanie sú vhodné materiály s kombináciou skupín AX, BX 
a tiež AY. Ostatné materiály nie je ekonomicky únosné obstarávať synchrónne s výrobou 
a podnik ich obstaráva náhodne alebo pravidelne v dlhších časových intervaloch a udržiava 
ich vo forme zásob. 

Pre voľbu optimálneho variantu zásobovania je treba zohľadniť aj ďalšie kritériá, 
napríklad: náklady vzniknuté nedostatkom zásob, dodávková spoľahlivosť dodávateľov, 
počet a vzdialenosť miest spotreby v podniku,  životnosť a starnutie materiálov a iné. 

 

4.4 Zásoby 
 

Zásoby možno považovať za druhú najvýznamnejšiu logistickú veličinu hneď po 
čase, ktorý hrá najdôležitejšiu úlohu v mnohých ľudských aktivitách, vrátane logistiky. 
Ideálny čas na príjem materiálu je tesne pred jeho použitím, pretože pri takomto príjme 

Podiel 
hodnoty 

v % 

              Podiel množstva v % 
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nevznikajú náklady na skladovanie, nedochádza k viazaniu kapitálu v zásobách, neobsta-
ráva sa materiál, ktorý sa nepoužije a pre  mnoho ďalších príčin. Nie všetky materiály sú 
však z rôznych dôvodov vhodné pre takýto spôsob obstarávania a nakupujú sa vo forme 
zásob do skladu. Obstarávacia logistika sa zaoberá zásobami určenými pre zabezpečenie 
plynulého chodu výroby. 

 

Zásoby vo všeobecnosti možno rozdeliť do štyroch skupín: 

• východzí materiál a suroviny (raw materials), 

• rozpracovaná výroba (work in process), 

• dokončené výrobky (finished goods), 

• pomocný alebo prevádzkový materiál (supplies). 

 

Významnú zložku nákladov tvoria náklady na obstaranie zásob (Costs of Ordering). 
Výrobná firma môže získať zásoby napr. od rôznych externých či interných dodávateľov vo 
forme materiálu, polotovarov, súčastí, submontáží alebo dokončených produktov. Náklady 
na obstaranie zásob sú buď fixné, alebo variabilné.  

Fixnú zložku nákladov na obstaranie zásob tvoria personálne náklady na 
administratívnych pracovníkov, ktorí organizačne zabezpečujú zásobovanie v danej firme 
(mzda, odmeny, dane z príjmu,...), patria sem i náklady, spojené s prevádzkou a odpismi 
kancelárií, ich nábytku, zariadenia, ... 

Variabilnú zložku nákladov na obstaranie zásob tvoria prepravné náklady, náklady 
na spracovanie a zaslanie objednávky (telefón, fax, e-mail, pošta,...), náklady spojené so 
zmenami na strojoch alebo zariadeniach, ktoré sú potrebné k prechodu výroby z jedného 
typu vyrábanej položky na iný (ide o náklady na pretypovanie výroby), náklady na stratu 
produkcie a náklady na materiál, použitý pre začatie zmenených operácií pri pretypovaní. 

Druhú významnú zložku nákladov tvoria náklady na skladovanie (držanie) zásob, 
ktoré sa v zahraničnej literatúre označujú pojmom „Carrying Costs“, prípadne pojmom 
„Costs of Holding Inventory“. Aj tu rozlišujeme fixnú a variabilnú zložku. 

Fixnú zložku nákladov na skladovanie tvoria kapitálové náklady skladu (odpisy,...), 
dane z nemovislostí, prevádzkové a personálne náklady skladu a pod. 

Variabilnú zložku nákladov na skladovanie zásob tvoria náklady kapitálu v zásobách 
(spravidla finančná hodnota týchto zásob), náklady na poistenie zásob, straty spôsobené 
poškodením, odcudzením zásob, dane a clá vo vzťahu k hodnote zásob. 
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Náklady na obstaranie a na skladovanie zásob sú základné zložky zásobovacích 
nákladov. Okrem toho vznikajú i ďalšie náklady, súvisiace so skladovaním, monitorovaním 
stavu a pohybu a doplňovaním zásob, náklady na systém riadenia skladového hospodárstva, 
náklady na servis a služby zákazníkom, straty zisku pri neuspokojení zákazníka (stockout 
costs – chýbajúce zásoby), strata dobrého mena (goodwill) firmy, ... Pri hľadaní 
optimálneho množstva skladovaných zásob zohrávajú rozhodujúcu úlohu variabilné zložky 
nákladov. Fixné zložky nákladov sa v podstate nemenia pri zmene množstva skladovaných 
zásob.  

V procese výroby sa stretávame s výrobnými zásobami, ktoré delíme na: 

 

• zásoby materiálov, surovín a nakúpených polotovarov, 

• zásoby náhradných dielov, 

• zásoby obalov, 

• zásoby predmetov postupnej spotreby. 

 

Na vytváranie výrobných zásob existuje množstvo dôvodov, napríklad: 

 

- intenzita spotreby presne nezodpovedá intenzite dodávok, 

- zásoby umožnia prekonať očakávané nedostatky v zásobovaní v budúcnosti, 

- nákup vo väčšom množstve môže priniesť vyššie úspory ako sú náklady na 
skladovanie, a to z dôvodu množstvovej zľavy alebo vysokých nákladov spojených s 
objednávkou, 

- nákup za nižšiu cenu pred očakávaným rastom cien, ak úspora je vyššia ako sklado-
vacie náklady, 

- tvorba zásob pre zabezpečenie plynulosti výroby pri vzniku neočakávaných okolností, 

- skladovaním sa zvýši kvalita materiálu, alebo je skladovanie z technologických 
dôvodov nevyhnutné, 

- je stanovená minimálna veľkosť objednávky a pri jej nedodržaní dodávateľ účtuje 
vyššiu cenu alebo poplatok, takže skladovanie prebytočného množstva je ekonomicky 
výhodnejšie. 
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V logistickom reťazci rozlišujeme viac druhov zásob podľa funkcie, ktorú plnia:  

 

- Bežné zásoby: zabezpečujú správnu funkciu výroby a vznikajú v dôsledku nákupu 
alebo dopravy v dávkach, keď veľkosť dávky je väčšia než okamžitá spotreba. Dávka 
tak kryje potreby výroby po určitú dobu. 

- Poistné zásoby: sú vytvárané pre zabezpečenie výkyvov v dodávkach a v spotrebe. 

- Technologické zásoby: sú potrebné pri materiáloch, ktoré potrebujú pred spotrebou 
určitú úpravu, napríklad schnutie, dozrievanie a podobne. Ich veľkosť je daná súčinom 
priemernej dennej spotreby a stanoveného času technologického skladovania. 

- Sezónne zásoby: vznikajú, ak dodávky alebo výroba majú sezónny charakter.   

- Strategické zásoby: vytvára ich podnik pre prípad nepredvídateľných porúch v záso-
bovaní vzniknutých mimo podniku. Tieto zásoby sú vytvárané najmä pri dovoze 
strategických surovín z politicky nestabilných krajín. 

- Špekulatívne zásoby: vznikajú pri nákupe väčšieho množstva, ako je potrebné pre 
uspokojenie bežného dopytu napríklad pred zdražením alebo využívaním množ-
stvových zliav. 

 

4.5 Obstarávanie synchrónne s výrobou 
 

Obstarávanie synchrónne s výrobou súvisí so stratégiou Just In Time. JIT je výrobná 
filozofia eliminácie strát v priebehu celého materiálového toku od nákupu materiálu až po 
distribúciu hotových výrobkov. Stratégia JIT spočíva v zosúladení výroby s dopytom 
prostredníctvom zjednodušenia a racionalizácie vnútropodnikových a mimopodnikových 
hmotných a informačných tokov v rámci celého logistického reťazca. 

Zavedenie tejto stratégie v podniku prináša zníženie množstva zásob, úsporu času, 
zlepšenie kvality a väčšiu pružnosť a prispôsobivosť pri dodávkach širšieho sortimentu 
a služieb a v konečnom dôsledku prispieva k lepšiemu uspokojeniu požiadaviek 
spotrebiteľov.  

Úžitky zo zavedenia JIT sú podľa literatúry [20] nasledovné: 

- 20 – 50 % rozšírenie produktivity práce, 

- 30 – 40 % zvýšenie vyťaženia zariadení, 

- 80 – 90 % redukcia priebežných dôb výroby, 

- 40 – 50 % redukcia nákladov na chyby, 
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-   8 – 15 % redukcia nákladov na nákup materiálu, 

- 50 – 90 % redukcia nákladov na zásoby, 

- 30 – 40 % redukcia požiadaviek na priestor (výrobné plochy), 

- 75 – 90 % zvýšenie kvality výrobkov. 

Pri aplikácii JIT vo firme nepríde k prínosom vo všetkých uvedených oblastiach. 
Podľa prieskumov [20] vo väčšine firiem, ktoré zaviedli JIT, prišlo k dramatickej zmene 
príjmov v dvoch alebo viacerých oblastiach v priebehu pár mesiacov, pričom náklady pre 
dosiahnutie prínosov boli minimálne. 

Pri synchrónnom zásobovaní sa dodávajú presné množstvá materiálu stanovenej 
kvality v správnom časovom okamihu na správne miesto. Ideálnym stavom je dodanie 
materiálu priamo do výroby tesne pred jeho spotrebou, čím by bola možná výroba bez 
udržovania zásob v skladoch, pričom vznikajú iba tzv. zásoby na kolesách, ktoré tvorí 
materiál práve prepravovaný v dopravných prostriedkoch od dodávateľa k odberateľovi 
a prípadne minimálna poistná zásoba, ktorej veľkosť závisí od rizík v doprave od 
dodávateľa k odberateľovi.  

Zásobovanie v systéme JIT okrem optimalizácie stavu zásob obsahuje tiež 
organizáciu a metódy kontroly kvality, plánovanie hmotných tokov, voľbu dopravných 
prostriedkov a dopravných ciest, rozhodovaní o umiestnení a výbere dodávateľov. 

Pri tomto spôsobe zásobovania vznikajú medzi odberateľom a dodávateľmi 
partnerské vzťahy na základe dlhodobých zmlúv. Zásobovanie synchronizované s výrobou 
je možné riešiť vytvorením organizačných podmienok, ako sú : 

- uzatváranie zmlúv a zadávanie priamych objednávok, 

- umiestnenie dodávateľov v blízkosti prevádzky odberateľa, 

- vytvorením spoločného systému riadenia zásob. 

 

Priame objednávky dodávateľom odberateľ zadáva až vtedy, keď sa u neho 
vyskytnú objednávky na finálne výrobky od zákazníkov. Priamym objednávkam 
predchádzajú rámcové objednávky a rámcové zmluvy, ktoré majú charakter plánu.  

Rámcová dohoda vymedzuje predpokladané potreby dodávok podľa sortimentných 
skupín v členení podľa štvrťrokov. Jej platnosť je spravidla 12 mesiacov, pričom sa 
približne každé tri mesiace aktualizuje. Stanovuje tiež pevné požiadavky na kvalitu. 

Rámcová zmluva sa uzatvára spravidla na obdobie troch mesiacov. Aktualizuje sa 
mesačne a prostredníctvom tejto zmluvy získavajú dodávatelia podklad na obstaranie 
materiálu, ktorý sami potrebujú na výrobu vlastných polotovarov. 
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Priama objednávka vychádza z množstva a sortimentu naplánovaného v rámcovej 
zmluve a stanovuje presné dodacie množstvá pre každý variant výrobku, dodacie termíny 
a miesta dodania. 

Umiestnenie dodávateľov v blízkosti odberateľa umožňuje skrátenie dodacích 
lehôt a zmenšenie rizika omeškania dodávky, čím je umožnené ďalšie zvýšenie pružnosti 
výroby.  Dochádza tiež k redukcii dopravných nákladov. Pre zvýšenie efektívnosti 
a rýchlosti materiálového a informačného toku je výhodné, ak dodávateľ aj odberateľ 
používajú jednotné dopravné, manipulačné a informačné systémy.  

Spoločné riadenie zásob predpokladá vznik zasielateľských skladov, ktorých 
cieľom je medzipodniková optimalizácia materiálových tokov. Tento spôsob sa uplatňuje 
pri: 

- veľkých priestorových vzdialenostiach dodávateľa a odberateľa, 

- širokom sortimente druhov a typov materiálov, 

- výrobných štruktúrach dodávateľa, ktoré nie sú vhodné pre zásobovanie v systéme 
JIT. 

Pri spoločnom riadení zásob dodávateľ a odberateľ tiež uzatvárajú medzi sebou 
rámcové dohody. Dodávky expedované dodávateľmi postupujú priamo do zasielateľského 
skladu na základe pokynov odberateľa. Materiál, ktorý dodávateľ bezprostredne potrebuje 
pre výrobu a montáž si vyžiada prostredníctvom diaľkového prenosu dát zo zasielateľského 
skladu. Úlohou zasielateľa je obhospodarovanie požadovaných materiálov a ich dodávka 
odberateľovi synchrónne s výrobou. 

Informačné systémy a informačné technológie v oblasti riadenia zásobovania 
môžu významným spôsobom ovplyvniť nákladovosť výrobného procesu podniku. Pre 
riešenie problematiky zásobovania je rozhodujúca plynulosť výroby. Informačné 
technológie je potrebné orientovať na výpočet množstva jednotlivých druhov zásob, na 
základe funkčných závislostí vyčísľovať potrebné ukazovatele a tak aplikovať prijatú 
stratégiu riadenia zásob. 

 

 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                     143 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 

  

5.    OPTIMALIZÁCIA ZÁSOB 
 

Úlohou logistiky je optimalizácia množstva zásob, najmä bežných a poistných. Pri 
zásobovaní vznikajú náklady:  

- obstarávacie, kde patria náklady spojené s objednávkou a náklady na dopravu, 

- skladovacie náklady, 

- finančné náklady - úverovanie kapitálu viazaného v zásobách, 

Bežná zásoba je závislá od veľkosti dodávok, ktorými je dopĺňaná. Väčší objem 
dodávok vedie k predĺženiu dodávkového cyklu a zníženiu obstarávacích nákladov. Pritom 
rastie objem zásob a tým stúpajú aj náklady na skladovanie a finančné náklady. 

Funkciou poistnej zásoby je znížiť na prijateľnú úroveň riziko vyčerpania zásob 
v dôsledku chyby v predpovedi očakávanej spotreby, alebo v odchýlkach medzi očakáva-
ným a skutočným príchodom dodávky. Tieto odchýlky je možné štatisticky vyhodnocovať 
pomocou rozptylu príslušných veličín spotreby alebo dodávkového cyklu a navrhovať po-
istnú zásobu tak, aby s požadovanou pravdepodobnosťou zaručovala, že nedôjde k deficitu. 

Pre minimalizáciu alebo optimalizáciu zásob sa uplatňujú dve metódy: 

• metóda normatívov, 

• metóda matematickej optimalizácie zásob. 

 
5.1 Metóda normatívov 
 

Metóda normatívov  určuje minimálnu potrebu trvalo viazaných zásob, ktorá je 
nevyhnutná na zabezpečenie plynulosti produkcie. Zásoba jednotlivých druhov materiálu sa 
neustále mení od maxima k minimu, normatív sa preto stanovuje ako priemerná výška 
zásoby za určité časové obdobie. Táto metóda využíva zjednodušujúce predpoklady naprí-
klad rovnomernú spotrebu a rovnaké dodávkové cykly, ale je považovaná za pomerne 
presnú. 

Normatív výrobnej zásoby pozostáva z čiastkových normatívov: 
- bežnej zásoby, 
- poistnej zásoby, 
- technologickej zásoby. 

Normatív môže byť vyjadrený v jednotkách: 
- časových, 
- naturálnych, 
- finančných. 
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Pri zobrazení normatívov zásob a priebehu spotreby sa využíva pílový diagram, 
znázornený na obrázku 5.1.  

 

Obr. 5.1. Štruktúra pohybu zásob 

BZ – priemerná bežná zásoba, 

Zp – poistná zásoba, 
ZT – technologická zásoba, 
d – veľkosť dodávky, 
Zmin – minimálne množstvo zásob:     Zmin =  Zp + ZT 
Zmax – maximálne množstvo zásob:    Zmax = Zmin + d 
c – dodávkový cyklus, 
B – bod objednávky, 
Ho – hladina objednávania, 
P – cyklus objednávky, je to čas ktorý uplynie od podania objednávky odberateľom, až po 

dodanie materiálu do skladu odberateľa 
 
Časový normatív ČN určuje, ako dlho vystačí priemerná výrobná zásoba kryť 

plánovanú spotrebu materiálu:     
 

ČN = 
2

minZmaxZ −
 + ZT + Zp = 

2

c
 + ZT + Zp                                            (5.1) 

 
Normatív vyjadrený v naturálnych jednotkách sa používa priamo pri regulácii 

a dopĺňaní zásob konkrétnych druhov materiálu a vypočíta sa zo vzťahu : 

d
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N = ČN . dS                                                          (5.2) 

 
kde:  N   - normatív zásob konkrétneho materiálu v naturálnej forme  

        dS  - priemerná denná spotreba materiálu v naturálnej forme 

 
Veľkosť dodávky d predstavuje množstvo súčasne nakúpeného materiálu. Jej 

veľkosť je určená rozsahom celkovej spotreby a časovým úsekom, ktorý má byť z danej 
dodávky krytý. 

Bod objednávky B predstavuje takú výšku zásoby, pri ktorej je vzhľadom 
na objednávacie a dodacie podmienkym (najmä vzhľadom na dĺžku cyklu objednávky) 
nutné predložiť objednávku, aby dodávka prišla najneskôr v okamihu, keď skutočná zásoba 
dosiahne úroveň poistnej zásoby. Bod objednávky leží na objednávacej hladine Ho. Pri 
poklese výšky bežných zásob na túto hladinu je potrebné uskutočniť novú objednávku. 
Množstvo zásob objednávacej hladiny Ho vypočítame:         

Ho = dS . P                                                            (5.3) 

Typický cyklus objednávky P sa skladá z fáz: 
1) prípravy a podania objednávky odberateľom, 
2) prijatia objednávky a jej zadania do systému dodávateľa, 
3) vybavenia objednávky, 
4) prípravy, kompletizácie a zabalenia objednaného materiálu, 
5) dopravy objednaného materiálu odberateľovi, 
6) príjmu materiálu u odberateľa.  

 

5.1.1 Cyklus zákazníckej objednávky  a nové požiadavky na dopravcov 
 

Cyklus zákazníckej objednávky zahrňuje všetok čas, ktorý uplynie od objednávky 
zo strany zákazníka až po obdržanie objednaného tovaru v prijateľnom stave a jeho 
umiestnenie do skladu zákazníka. Typický cyklus objednávky sa skladá z nasledujúcich 
položiek alebo fáz [21]:  

1.  Príprava a podanie objednávky. 

2.  Prijatie objednávky a jej zavedenie do informačného systému. 

3.  Vybavenie objednávky. 

4.  Príprava/kompletizácia objednávky a balenie. 

5.  Preprava objednaného tovaru zákazníkovi. 

6.  Príjem tovaru u zákazníka. 
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Na obr. 5.2 je znázornená nadväznosť a možná dĺžka jednotlivých fáz cyklu 
objednávky. V tomto prípade, keď na cyklus objednávky hľadíme z hľadiska zákazníka, je 
dĺžka celého cyklu 13 dní. Mnoho výrobcov sa však v tomto ohľade dopúšťa chyby, 
pretože pri meraní a kontrole vychádzajú len z „internej“ časti celého cyklu objednávky, to 
je z fáz, ktoré prebiehajú v rámci vlastného podniku. To znamená, monitorujú len dobu od 
prijatia objednávky po expedíciu tovaru. Je zrejmé, že tento prístup je nedostatočný 
a zavádzajúci.  

                                                                                                            

 

                                 

 

 

 

 

Obr. 5.2. Celkový cyklus objednávky: hľadisko zákazníka 

 

Príklady trvania jednotlivých fáz: 

1. Príprava a podanie objednávky                                       2 dni 

2. Objednávka je prijatá a zavedená do systému                1 deň 

3. Spracovanie a vybavovanie objednávky                         1 deň  

4. Výroba/ kompletizácia objednaného tovaru a balenie    5 dní 

5. Doba prepravy tovaru k zákazníkovi                              3 dni 

6. Zákazník tovar obdrží a odovzdá do skladu                   1 deň 

                     Celková doba cyklu objednávky                 13  dní  

 

V príklade znázornenom na obr. 5.2 by doba „interného“ cyklu objednávky 
z hľadiska výrobcu (kroky 2, 3, 4) činila nie 13, ale len 7 dní. Tento pomer nie je 
výnimkou, zvlášť v podnikoch, ktoré nevlastnia automatizovaný systém na príjem 
a vybavovanie objednávok. Snahy o urýchlenie tej časti cyklu objednávky, ktorá je „pod 
kontrolou“ výrobcu (tých 7 dní),  sa môžu ukázať ako veľmi nákladné v porovnaní s tým, 
keby sa výrobca pokúsil skrátiť napr. o 1 deň tu časť cyklu objednávky, ktorá nie je pod 
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jeho priamou kontrolou. Je napríklad možné, že jednoduchou kontrolou výkonu dopravcu, 
eventuálne poverením prepravy  iného dopravcu (s kratšou alebo pravidelnejšou dobou 
prepravy), by sa ušetril minimálne jeden deň z doby prepravy tovaru k zákazníkovi.  

 

Progresívny systém vybavovania objednávok môže skrátiť celkový cyklus 
objednávky     

Avšak i zmena spôsobu podávania objednávok či ich zadávanie do systému môže 
predstavovať značný potenciál pre výrazné skrátenie cyklu objednávky. Progresívny systém 
objednávania by v našom prípade dokázal skrátiť celkový cyklus objednávky až o 2 dni. 
Vďaka kvalitnejšiemu toku informácií by manažment mohol taktiež efektívnejšie 
zabezpečovať skladovacie operácie a prepravu tovaru, čím by sa cyklus skrátil o ďalší jeden 
alebo dva dni.  

Na obr. 5.2 je  znázornený priebeh cyklu objednávky a časový odhad jeho 
jednotlivých fáz bez možnosti vzniku odchýlok a nepravidelností. Premenlivosť 
jednotlivých zložiek cyklu objednávky a ich vplyv na rozpätie doby celkového cyklu 
objednávky sú znázornené na obr. 5.3. Pre časové rozpätie u jednotlivých položiek bolo 
použité obvyklé štatistické rozdelenie. V praxi je však možné sa stretnúť s iným 
rozdeleniami. V tomto modelovom prípade sa teda skutočná doba cyklu objednávky môže 
pohybovať v rozmedzí od 4,5 dňa až do 21,5 dňa, najpravdepodobnejšia dĺžka cyklu 
objednávky činí 13 dní. Variability v objednávacom cykle sú pre zákazníkov daného 
výrobcu veľmi nákladnou záležitosťou: zákazník je nútený buď udržovať si na sklade 
nadmerné zásoby, aby bol schopný pokryť dopyt svojich zákazníkov v prípade, že sa 
dodávka oneskorí, alebo musí niesť riziko strát v prípade stratenej predajnej príležitosti 
z dôvodov nedostatočných zásob.  

Vráťme sa k príkladu na obr. 5.3. Pokiaľ priemerná doba objednávky činí 13 dní, ale 
môže sa predĺžiť až na 21,5 dňa, zákazník – ak chce pokryť variabilitu cyklu – musí 
udržovať na sklade dodatočné zásoby zodpovedajúce objemu predaja približne na 8 dní. Ak 
denný predaj činí 20 jednotiek a ekonomické (optimálne) objednávacie množstvo je 260 
jednotiek (t. j. zásoba na 13 dní), potom priemerný stav zásob je 130 jednotiek, t. j. 
polovica objednávacieho množstva. Dodatočné zásoby, nutné pre pokrytie variability cyklu 
objednávky vo výške 8 dní, činia 160 jednotiek. Priemerné zásoby sa preto kvôli 
premenlivosti cyklu zvýšia zo 130 na 290 jednotiek, a to ešte neberieme do úvahy faktor 
neistoty dopytu.      

Teraz si položíme otázku: čo bude mať väčší vplyv na stav zásob u tohto zákazníka 
– skrátenie cyklu objednávky o 5 dní, alebo zníženie variability cyklu objednávky o 5 dní?  
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Obr. 5.3. Celkový cyklus objednávky s časovou variabilitou jednotlivých zložiek 

 
Tabuľka 5.1  

Porovnanie dopadu skrátenia cyklu objednávky a zníženie variability                               
cyklu na priemerné zásoby zákazníka: 

A Základná situácia 
 Denný predaj = 20 jednotiek  

Objednávka 13 dennej potreby zásob (20 jednotiek x 13 dní = 260 jednotiek) 
260 objednávacie množstvo/ 2 = 130 jednotiek priemerných bežných zásob 
20 jednotiek denne x 8 dní variabilita cyklu = 160 jednotiek poistných zásob 
Priemerné zásoby = priemerné bežné zásoby + poistné zásoby =  290 jednotiek 

B Situácia po skrátení cyklu objednávky o 5 dní (t. j. na 8 dní)  
 8 dní x 20 jednotiek denného predaja = 160 jednotiek v objednávacom množstve 

160 objednávacie množstvo/ 2 = 80 jednotiek priemerných bežných zásob 
20 jednotiek denne x 8 dni variabilita cyklu = 160 jednotiek poistných zásob 
Priemerné zásoby = priemerné bežné zásoby + poistné zásoby = 240 jednotiek   

C Situácia po znížení variability cyklu o 5 dní (t. j. na 3 dni) a tým zníženie         poistných 
zásob na 5 denný objem 

 Objednávka 13 dennej potreby zásob (20 jednotiek x 13 dní = 260 jednotiek) 
          260 objednávacie množstvo/ 2 = 130 jednotiek priemerných bežných zásob 

20 jednotiek denne x 3 dni variabilita cyklu = 60 jednotiek poistných zásob 
Priemerné zásoby = priemerné bežné zásoby  + poistné zásoby = 190 jednotiek 
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 Ako ukazuje tab. 5.1-A, pokiaľ by zákazník pokračoval v objednávaní 
ekonomického objednávacieho množstva 260 jednotiek, potom by mu skrátenie cyklu 
objednávky o 5 dní prinieslo len veľmi malý alebo žiadny efekt. Zákazník by len počkal 
s podaním objednávky o 5 dní dlhšie. Tab. 5.1-B ukazuje, že aj keby zákazník zakaždým 
objednával 160 jednotiek namiesto 260 a dosiahol tým zníženie priemerných bežných zásob 
zo 130 jednotiek na 80 jednotiek, poistné zásoby vo výške 160 jednotiek bude musieť 
udržovať aj naďalej (aby pokryl 8 dennú variabilitu cyklu objednávky). Celkové priemerné 
zásoby by sa teda znížili o 50 jednotiek, t. j. z 290 na 240. 
 
 Vyrovnanosti cyklu objednávky sa  dáva prednosť pred rýchlou dodávkou 
Tab. 5.1-C však dokazuje, že vďaka zníženej premenlivosti (variability) cyklu o 5 dní by sa 
znížila nutná hladina poistných zásob o 100 jednotiek a priemerný stav zásob by sa tak 
dostal len na 190 jednotiek. Tento príklad názorne dokazuje, prečo zákazníci dávajú 
prednosť vyrovnanosti cyklu objednávky pred rýchlymi (avšak nie zaručenými) dodávkami. 
Získanie konkurenčnej výhody založenej na zrýchlení cyklu objednávky sa týmto míňa 
účinku, pokiaľ nie je spojené s vyrovnaným, spoľahlivým výkonom.  
 
Nové požiadavky na cestnú dopravu 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákazníci  vzhľadom na znižovanie zásob a tým 
znižovania viazania finančných prostriedkov spojených s udržiavaním zásob požadujú od 
dopravcov vyrovnanosť  času trvania prepráv.  V SR je snahou Zväzu zasielateľov 
Slovenska zaviesť do vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy „Prepravný list cestnej 
nákladnej dopravy“, ktorého súčasťou by poli prepravné podmienky  vydané formou 
„Prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy“. V tomto návrhu je zo strany 
zasielateľov, ktorý vstupujú do logistických systémov, zaviazať dopravcu k dodržiavaniu 
dodacích lehôt. Súčasný stav je taký, že ak na objednávke prepravy nie je uvedená dodacia 
lehota, je na dopravcovi, ako dlho bude prepravovať tovar napríklad zo Zvolena do 
Bratislavy. Zasielateľ nemôže v podstate podľa Obchodného zákonníka dopravcu ani 
penalizovať.  Podľa návrhu prepravnej zmluvy je dopravca  povinný prepravu vykonať 
v dohodnutej lehote v nákladnom liste. Ak dodacia lehota nebola dohodnutá dopravca 
doručí zásielku : 

a) pri preprave do vzdialenosti  150 km do 12 hod., 
b) pri preprave do vzdialenosti  300 km do 24 hod., 
c) pri preprave nad 300 km do 48 hod. 

Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom. 
Dopravca nezodpovedá za dodržanie dodacej lehoty len vtedy, ak prekážky pri plnení 
prepravnej zmluvy neboli vyvolané príčinami na strane dopravcu. 
           Uvedené dodacie lehoty boli v podstate prevzaté z nemeckého obchodného 
zákonníka, ktorý upravoval prepravnú zmluvu vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave 
v SRN.  
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V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave nie sú v Dohovore o prepravnej 
zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) stanovené pevné dodacie lehoty 
(napr. v závislosti od prepravnej vzdialenosti v kilometroch), ale je možné do Nákladného 
listu CMR uviesť požadovanú dodaciu lehotu. Ak dopravca uvedenú lehotu nedodrží, je ho 
možné postihnúť až do výšky prepravného za danú prepravu. To sa aj využíva vo 
výrobných organizáciách pracujúcich bez skladov v systéme JUST IN TIME, napríklad 
Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava. Dohovor CMR pamätá aj na to, že prepravné nemusí 
vždy vykryť prípadné straty spojené s nesplnením dodacej lehoty, napr. straty 
z neuskutočnenej výroby, z nemožnosti predaja, nedodania vystavovaného exponátu na 
výstavu pred začatím výstavy a pod. Tu je možné zaviazať dopravcu aj vyššou finančnou 
čiastkou vyjadrujúcou zvláštny záujem na dodaní. 

Je už skoro bežnou realitou, že aj v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave sa 
vyžaduje napríklad pri preprave zo SR do Francúzska pristavenie vozidla na vykládku nie 
s presnosťou na deň, ale s presnosťou na hodinu. To si už vyžaduje od zasielateľov 
a dopravcov využívať nové moderné systémy komunikácie. Väčšina dopravných firiem 
vybavuje svoje vozidlá mobilnými telefónmi. Aj v SR niektorí dopravcovia využívajú 
systémy na sledovanie pohybu vozidiel v reálnom čase; od systémov využívajúcich krátke 
SMS správy až po satelitnú komunikáciu. 

Je potrebné si uvedomiť, že uvedené požiadavky v podstate vychádzajú zo 
zákazníckeho cyklu objednávky, z ktorého vyplýva, že snahou obchodu je čo najskôr 
uspokojiť požiadavky zákazníka bez zbytočných  zásob. K tomu potrebuje pružné výrobné 
systémy a kvalitnú prepravu tovaru. Pričom jednou zo zásadných požiadaviek na kvalitu je 
plnenie stanovených dodacích lehôt a tým znižovanie variability (nerovnomernosti) celého 
dodávkového cyklu (pozri obr. 5.3). 

Tieto úlohy je schopná plniť za primeranú cenu cestná nákladná doprava, a preto je 
stále väčší podiel cestnej nákladnej dopravy v Európe, ale aj v SR na celkovom prepravnom 
výkone. 

Cestná nákladná doprava má medzi dopravnými odbormi významné postavenie. 
Kým v roku 1995 bol v SR podiel cestnej nákladnej dopravy na prepravnom výkone 25,3 
%, v roku 1999 to bolo už 42,4 %.  

 Pri súčasnom vývoji objemov prepravných výkonov jednotlivých dopravných 
odborov sa dá očakávať, že v nasledujúcich rokoch cestná nákladná doprava zaujme miesto 
železničnej dopravy a stane sa lídrom medzi dopravnými odbormi v tejto oblasti. 
 
                                                                                                                               Tabu ľka 5.2 

Hodnoty prepravného výkonu v mil. tkm v SR v rokoch 1995 až 1999 
Prepravný výkon 
   (mil. tkm) 

    
   1995 

 
   1996 

  
   1997 

                 
   1998 

                
   1999 

Železničná doprava  13 674  12 017  12 373  11 753    9 859 
Cestná doprava    5 158    5 171    3 779    4 750    8 474 
Vodná doprava    1 468    1 597    1 519    1 305    1 663 
Letecká doprava    0,359    0,368    0,759    0,338    0,262 
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Obr. 5.4. Vývoj prepravného výkonu v mil. tkm v cestnej nákladnej doprave v SR v období 
rokov 1995 až 1999 

 
 
 
 
 
                                                                                                                               Tabu ľka 5.3 
 

Hodnoty prepraveného množstva tovaru v tis. t v SR v rokoch 1995 až   1999 
 

Prepravené množstvo 
tovaru (tis. t) 

 
   1995 

 
   1996 

  
   1997 

 
   1998 

 
   1999 

Železničná doprava 60 776 58 147 59 377 56 569 49 115 

Cestná doprava 32 043 34 745 41 108 34 178 33 920 

Vodná doprava   1 661   1 413   1 378   1 172    1 507 

Letecká doprava   0,644   0,728   0,759   0,338   0,262 
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Obr. 5.5. Vývoj prepraveného množstva tovaru v tis. t cestnou nákladnou dopravou v SR 
v období rokov 1995 až 1999 

 

     Z porovnania grafov prepravného výkonu a prepraveného množstva tovaru (obr. 
5.4 a obr. 5.5) vyplýva, že kým jazdný výkon (km) v cestnej nákladnej doprave vzrastá, 
v železničnej doprave sa znižuje.  

     Rast objemu výkonov cestnej nákladnej dopravy priamo súvisí s jej atraktivitou. 
Atraktivita spočíva v množstve výhod, ktoré cestná nákladná doprava zákazníkom prináša. 
Takmer 100 % obslužnosť územia, stály dozor nad zásielkou, možnosť realizácie prepráv 
z domu do domu a mnohé ďalšie. 

V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podniká v Slovenskej republike asi 
4000 subjektov, ďalších približne 7 000 subjektov podniká vo vnútroštátnej doprave, 
v závodnej doprave a v obchode, kde je doprava realizovaná ako vedľajšia podnikateľská 
činnosť.  

     Cestnou nákladnou dopravou sa prepravujú všetky tovarové skupiny [16]. 
Preprava každej z nich je charakteristická používaním špecifických technológií pri danom 
druhu prepravy. Technológie v sebe zahŕňajú použitie vhodných alebo predpísaných 
vozidiel, použitie predpísaných dokladov, využitie odborne zdatných a školených 
pracovníkov ako i rešpektovanie platnej legislatívy.  
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Obr. 5.6. Percentuálne podiely tovarových skupín prepravených cestnou nákladnou 
dopravou v roku 1999 v SR 

 
 

      
Na základe prepráv tovarových skupín je možné dopravcov rozdeliť  do dvoch 

oblastí. Prvou sú dopravcovia, ktorí realizujú prepravy všetkých alebo viacerých tovaro-
vých skupín. Tento spôsob podnikania je náročnejší   na štruktúru vozidlového parku, 
na odborné vedomosti zamestnancov a  znalosť platnej legislatívy. Druhú tvoria doprav-
covia, ktorí sa špecializujú len na prepravy určitých komodít. 

 
V SR si väčšina cestných dopravcov uvedomila, že tieto úlohy budú môcť plniť 

len s moderným vozidlovým parkom splňujúcim kritériá pre ekologické a bezpečnejšie 
vozidlá, a preto aj z tohto dôvodu bolo v SR v roku 2000 predaných viac ako 500 nových 
ťahačov návesov. 
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5.2 Metóda matematickej optimalizácie 
 

Metóda matematickej optimalizácie vychádza z princípu minimalizácie účelovej 
funkcie. Účelová funkcia zahŕňa náklady, ktoré sú ovplyvnené veľkosťou dodávky, a to 
náklady  obstarávacie, skladovacie a finančné. Minimalizáciou účelovej funkcie zisťujeme 
takú veľkosť dodávky, pri ktorej sú celkové náklady minimálne. 

Obstarávacie náklady predstavujú náklady spojené s administratívnymi a fyzickými 
výkonmi pri objednávaní a toku materiálu od dodávateľa  do skladu objednávateľa. Sú to 
náklady na zostavenie objednávok a ich odoslanie dodávateľovi, spracovanie objednávok 
u dodávateľa, zostavenie zásielky, jej vybavenie príslušnou dokumentáciou, vystavenie 
dodacích listov a faktúr, zabezpečenie prepravy zásielky, preberanie zásielky 
od objednávateľa, kontrola množstva a kvality dodaného materiálu, vystavenie príjemky, 
skladovacích lístkov, potvrdenie dodacích listov, udelenie súhlasu so zaplatením za do-
dávku tovaru a za prepravu.  

Obstarávacie náklady pre každú dodávku sú nezávislé od jej veľkosti a sú ne-
vyhnutné pre každú objednávku. S rastúcim objemom dodávky klesajú obstarávacie 
náklady na jednotku dodaného materiálu. 

Skladovacie náklady tvoria náklady na skladovanie, manipuláciu so zásobami, 
technické a morálne zastarávanie zásob, znehodnotenie zásob súvisiace so skladovaním 
a skladovacími podmienkami, opravy a úpravy zásob, kontrolu, revíziu a evidenciu zásob. 

Finančné náklady vznikajú úrokovaním kapitálu viazaného v zásobách, zdaňovaním 
a poistením zásob. 

Skladovacie a finančné náklady sú závislé od množstva skladovaných zásob priamo 
úmerne a na jednotku zásob sú konštantné. Množstvo bežných zásob v sklade sa mení od 
maximálnej hodnoty po dodaní dodávky až po teoreticky nulový stav tesne pred príchodom 
novej dodávky. Pri predpoklade plynulej spotreby je teda priemerná bežná zásoba rovná 
polovici veľkosti dodávky, preto pri zvyšovaní veľkosti dodávok rastie priemerná bežná 
zásoba a tým sa zvyšujú celkové skladovacie a finančné náklady.   

Grafické znázornenie priebehu obstarávacích, skladovacích a finančných nákladov 
za určité časové obdobie (napríklad rok) v závislosti od veľkosti dodávky je na obrázku 5.7, 
kde:  
No                   -   celkové obstarávacie náklady, 
NS + Nf - súčet skladovacích a finančných nákladov, ktoré spolu tvoria náklady na 

udržiavanie zásob, 
NC            -  celkové náklady na obstaranie a udržiavanie zásob, 
NCmin        -  minimálna veľkosť celkových nákladov, 
Qopt           -  optimálna veľkosť dodávky. 
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Účelovú funkciu  Nc = No + NS + Nf   tvorí súčet nákladov na obstaranie, 
skladovanie a financovanie zásob. 
 
 
 

 Veľkosť dodávky [ks, kg,...]

Ročné 
náklady

[Sk]

No
Ns + Nf
Nc

Qopt

NC

min

 
 

Obr. 5.7. Priebeh nákladov ovplyvňujúcich objednávacie množstvo 
 

 
Celkové obstarávacie náklady No vypočítame:     No = p . no     [Sk]                               (5.4) 

kde:   p - počet dodávok za sledované časové obdobie:   p = 
Q

D
                                      (5.5) 

          D - celková spotreba materiálu za sledované časové obdobie, 
          Q - veľkosť dodávky, 
          no - jednotkové obstarávacie náklady. 
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Skladovacie náklady za sledované obdobie:    NS = nS . 
2

Q
     [Sk]                                 (5.6) 

          nS  - jednotkové skladovacie náklady, 

         
2

Q
  - priemerná veľkosť skladovaných bežných zásob. 

Finančné náklady na zásoby za sledované obdobie:     Nf = nf . 
2

Q
     [Sk]                      (5.7) 

          nf – jednotkové finančné náklady    

Potom účelová funkcia     Nc = no . 
Q

D
 + nS . 

2

Q
 + nf . 

2

Q
       [Sk]                                 (5.8) 

Pre zistenie minimálnej hodnoty účelovej funkcie položíme deriváciu Nc podľa Q rovnú 
nule:          

0=++−=
2
fn

2
Sn

2Q

.Don

dQ
cdN

                                          (5.9) 

 

a po úprave:                                 Qopt = 
fnSn

.Do2.n

+
          [t, ks,...]                               (5.10) 

kde:   Qopt - optimálne objednávacie množstvo 
 
Náklady skladovacie a finančné môžeme vyjadriť aj ako percento z hodnoty zásob, 

alebo výrobných nákladov na  zásoby. Potom : 
nS + nf = C . V         [Sk]                                       (5.11) 

kde:   C - podiel nákladov na udržovanie zásob k hodnote zásob alebo výrobným  nákladom 
         V -  priemerná hodnota alebo priemerné náklady na jednotku zásob 

Potom ekonomicky optimálne množstvo vypočítame: 

Qopt = 
C.V

.Do2.n
       [t, ks,...]                                  (5.12) 

Tento vzťah neumožňuje vypočítať ekonomicky optimálne obstarávacie množstvo, 
ktoré by zohľadňovalo množstvové zľavy pri väčšom objeme nákupu a tiež použitie 
rôznych prepravných sadzieb v závislosti od objemu prepravy. Uplatnenie týchto zliav 
umožňuje modifikácia modelu ekonomického objednávacieho množstva [21] : 

 ( ) 0.Qr1
C

r.D
2.1Q −+=        [t, ks,...]                            (5.13) 

kde: Q1 - maximálne množstvo, ktorého objednávka je ekonomická a pritom zostáva 
zachovaný nárok na zľavu z ceny za jednotku, 

         r     -  percento zníženia ceny v prípade objednania väčšieho množstva, 
        Q0   -  ekonomicky optimálne množstvo vypočítané z bežnej ceny. 
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5.3 Metóda DPP 
 

Začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia vznikla v oblasti distribučnej 
logistiky špecifická metóda DPP (Direct Product Profitability), ktorá vychádza zo 
zisťovania nákladov a rentability na jednotlivé výrobky. Podstatou európskeho modelu 
metódy DPP (prevzatého z pôvodného amerického modelu) je sledovanie pohybu výrobkov 
od ich vstupu do oblasti obchodu až po predaj zákazníkovi (uloženie do nákupného košíka). 
Tento tok je rozdelený na jednotlivé časti podľa vopred dohodnutého systému a na 
všetkých týchto častiach sa sleduje doba pobytu výrobku a najmä náklady, ktoré na seba 
výrobok v týchto úsekoch viaže. Cieľom je zistiť veľkosť konkrétnych nákladov na 
skladovanie, manipuláciu, prepravu, balenie, komisionársku činnosť, označovanie 
výrobkov, predaj a všetky ostatné logistické náklady [34]. 

 
Konkrétne vyčíslenie hodnoty priamej výrobkovej rentability DPP sa uskutoční 

podľa  schémy na obr. 5.8. 
 
Porovnaním nákladov a výnosov sa určí podiel výnosov z ceny každého výrobku. 

Metóda DPP umožňuje: 
• znižovanie zásob výrobkov s nižším podielom výnosov 
• vyraďovanie málo výnosných výrobkov zo sortimentu 
• získavanie podkladov pre cenovú politiku, marketingovú činnosť, zameranie 

reklamnej činnosti, zmeny spotrebiteľského a manipulačného balenia atď. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.8. Postup určovania priamej výrobkovej rentability DPP 
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 Rozdelenie výrobkov podľa ich komerčnej úspešnosti a prínosu k hospodár-
skemu výsledku firmy demonštruje obr. 5.9. 

           
  
           VÍŤAZI                                                                             SPÁČI 

 
 

 
 
 
 
 

 
     NEÚSPEŠNÍ                                                                   KRACHUJÚCI 

 
Obr. 5.9. Príklad aplikácie metódy DPP 
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6.   SKLADOVACIE A MANIPULAČNÉ PROCESY 
 

6.1 Funkcie skladovania 
 

Skladovanie materiálu alebo výrobkov vždy znamená prerušenie materiálového toku 
v logistickom reťazci. V žiadnej prevádzke ho však nie je možné úplne odstrániť. 

Základnou funkciou skladového hospodárstva v podniku je zabezpečiť plynulý 
prísun materiálu do výroby, vhodne uskladňovať rozpracovanú výrobu v medziskladoch 
a zabezpečiť ochranu hotových výrobkov v prípade rozdielne dimenzovaných 
materiálových tokov medzi ponukou a dopytom [45].   

Medzi hlavné účely skladovania patria najmä funkcie: 

- vyrovnávacia funkcia pri vzájomne odlišnom materiálovom toku a potrebe 
materiálov z hľadiska kvantity alebo vo vzťahu k časovému rozloženiu, 

- poistná funkcia vyplývajúca z nepredvídaných rizík v obstarávacom, výrobnom 
alebo odbytovom procese, 

- kompletizačná funkcia vzťahujúca sa na tvorbu sortimentu dodávok v obchode, 
alebo na tvorbu sortimentu dodávok pre jednotlivé prevádzky podnikov, 

- špekulačná funkcia vyplývajúca zo špekulácií súvisiacich s vývojom cien a to tak 
v odbyte, ako aj pri zásobovaní, 

- technologická funkcia, zameraná na kvalitatívne zmeny uskladnených materiálov, 
súvisí s výrobným procesom. 

Tieto funkcie vyplývajú z charakteru zásob, ktoré sú v sklade uskladnené. 

 

6.2 Druhy skladov 
 

Podľa druhov zásob sa sklady členia na: 

• sklady zásob materiálu a surovín, 

• sklady rozpracovanej výroby, tzv. medzisklady, 

• sklady hotových výrobkov, 

• sklady rezervných strojov a zariadení, 
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• sklady odpadu, 

• pomocné sklady náradia, náhradných súčiastok, pomocného materiálu a pod. 

 

 Podľa postavenia v produkčnom procese sa sklady delia na: 

• vstupné (zásobovacie), určené na udržiavanie zásob vstupných materiálov, 

• výrobné medzisklady, určené na predzásobenie medzi rôznymi stupňami 
výrobného procesu, 

• odbytové sklady, určené na vyrovnanie časových rozdielov medzi výrobnými 
a odbytovými procesmi.  

 

Z hľadiska organizácie sústavy skladov rozoznávame: 

• centralizovaný typ organizácie skladov, 

• decentralizovaný typ organizácie skladov, 

• kombinovaný typ organizácie skladov.  

 

6.3 Priebeh skladovacieho procesu 
 

   Medzi hlavné činnosti skladovacieho procesu znázornené na obrázku 6.1 patrí: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1. Priebeh skladovacieho procesu 

  

1) Vstup materiálu – spočíva vo vyložení materiálu, overení oprávnenosti dodávky na 
základe dodacieho listu,  kontrole množstva a neporušenosti obalových jednotiek. 

Vstup 
materiálu 

Identifikácia 
materiálu 

Uskladnenie 
Vyskladnenie 

       

Príprava materiálu 
na výdaj 

Výstup 
materiálu 
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2) Identifikácia materiálu – nasleduje po prebratí materiálu a materiál sa kontroluje 
z hľadiska kvality a kvantity. Pri kontrole kvantity sa porovnáva dodané množstvo 
s objednaným. Kontrola kvality je jednou z významných častí kontroly. Vstupná 
kontrola kvality vlastne zabezpečuje kvalitu vyrábanej produkcie, preto je dôležité včas 
odhaliť nedostatky v kvalite pri zohľadnení optimálnych nákladov, čo pri značnej 
rôznorodosti materiálov predstavuje určitý problém. Preto je potrebné túto kontrolu 
zjednodušiť. Na to sa využíva napríklad metóda ABC, dôvera medzi dodávateľom 
a odberateľom a podobne. Po skončení kontroly sa o jej výsledkoch vyhotoví doklad. 
Zistené nedostatky vyvolajú rad činností, ako sú reklamácie, zrušenie objednávky, 
previerka dodacích listov, vystavenie reklamačných dokladov a podobne. 

3) Uskladnenie a vyskladnenie – predpokladom pre správnu funkciu  je správne 
označenie skladových priestorov a skladovaného materiálu. Označenie zjednodušuje 
a uľahčuje vyhľadávanie materiálu a jeho kontrolu. Rozmiestneniu materiálu v sklade 
je treba venovať pozornosť, lebo ovplyvňuje prepravnú vzdialenosť v sklade, rýchlosť 
odberu tovaru a manipuláciu s ním, orientáciu medzi uskladneným materiálom a tým 
celkovú efektívnosť skladovej činnosti.  

Medzi najpoužívanejšie spôsoby skladovania patrí: 

• skladovanie podľa druhov materiálu spočíva v tom, že každý druh materiálu má 
v sklade svoje určené miesto, 

• skladovanie kompletov je taký spôsob, pri ktorom materiál, tvoriaci súbor pre 
určitú výrobu, sa skladuje spolu, 

• skladovanie podľa poradia dodávok je podobné ako skladovanie podľa druhov 
materiálu, lenže navyše sa berie ohľad na poradie príjmu a výdaja materiálu, 

• skladovanie podľa spotrebiteľov znamená, že pre každého spotrebiteľa je určené 
miesto, na ktorom má uskladnený materiál, 

• zámenné skladovanie, kde materiál je uložený do práve voľných buniek 
v jednotlivých zónach. Tento spôsob si vyžaduje kvalitný informačný 
a organizačný systém. 

Pri skladovaní materiálu je dôležité dbať na to, aby sa maximálne skracoval pohyb 
materiálu v priestoroch skladu a aby priestory skladu boli využité čo najlepšie. 

4) Príprava materiálu na výdaj sa skladá z etáp: 

• plánovanie prípravy spočíva v určení termínu začiatku a skončenia prípravy, 
stanovuje aký druh materiálu a pre ktoré zákazky treba pripraviť a pod. 

• úprava materiálu pred výdajom do výroby, 
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• triedenie, kompletizovanie, váženie, meranie, balenie a iné operácie pred výdajom 
(výstupom) materiálu zo skladu. 

5) Výstup materiálu. V niektorých prípadoch materiál pri vstupe do podniku, po 
uskutočnení kontroly, prechádza priamo do výrobného procesu. Vo väčšine prípadov 
sa však materiál skladuje a v prípade jeho potreby je treba uskutočniť výdaj zo skladu. 
Tento sa riadi podobnými zásadami, podľa akých sa postupuje pri vstupe a identifikácii 
materiálu. 

 

   Skladové systémy sa podľa spôsobu skladovania a použitej techniky delia na 
statické, pri ktorých sa pohybuje obsluha k materiálu a dynamické, pri ktorých sa materiál 
pohybuje k obsluhe.  

   Statickým skladovaním je bežné stohovanie manipulačných jednotiek a tým 
vytváranie zón určitého druhu skladovaného materiálu, a tiež skladovanie v pevných 
regáloch rôznych druhov. 

Pri dynamickom skladovaní sa: 

• pohybujú manipulačné jednotky v pevnom skladovacom zariadení, 

• pohybuje skladovacie zariadenie s nepohybujúcimi sa skladovacími jednotkami. 

Výhodou statických systémov je ich menšia náročnosť na investície, sú však 
náročnejšie na obsluhu.  

 

6.4 Manipulácia s materiálom 
 

Manipulácia s materiálom úzko súvisí s činnosťami prípravy, nakládky, vykládky, 
prekládky, prepravy, skladovania, vychystávania, balenia, merania, dávkovania, váženia 
a kontroly materiálu v celom výrobnom procese a je jeho integračnou zložkou [47].  

Pre hospodárnu manipuláciu platia zásady: 

- manipulácia by mala byť zredukovaná na minimum, 

- vzdialenosti, na ktoré sú materiály premiestňované majú byť čo najkratšie, 

- pohyb materiálu má byť plynulý, prerušovaný čo najmenej, 

- manipulačné prostriedky musia byť štandardizované, 

- manipulačné prostriedky by mali mať hospodárnu, účelnú a viacúčelovú 
konštrukciu. 
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Manipuláciu s materiálom môžeme rozdeliť do troch skupín: 

• ručná manipulácia, ktorá je založená na ručnej práci a používajú sa jednoduché 
zariadenia a mechanizmy, 

• mechanizovaná manipulácia, kde je časť ručnej práce nahradená prácou 
mechanizmov. Ručná práca tu nie je celkom vylúčená, je však uľahčená, 

• automatizovaná manipulácia.   

   Predpokladom pre mechanizáciu manipulačných procesov je zavedenie 
unifikovaných prepravných obalov. Najmä paletizácia a kontajnerizácia umožňujú výrazne 
zmeniť technológiu a organizáciu manipulačných procesov. Normalizácia rozmerov, 
konštrukčných materiálov a spôsobov ukladania paliet a kontajnerov umožňuje typizáciu 
a unifikáciu manipulačnej techniky. 

   Manipulačnú jednotku tvorí akýkoľvek materiál, ktorý tvorí jednotku schopnú 
manipulácie bez potreby ďalšej úpravy. S manipulačnou jednotkou sa manipuluje ako 
s jedným kusom. 

   Manipulačná jednotka I. rádu je prispôsobená na ručnú manipuláciu. Podmienkou 
hospodárnosti je, aby prechádzala všetkými článkami logistického reťazca bez delenia na 
menšie jednotky. Sú to napríklad ukladacie debny a prepravky, prípadne je táto 
manipulačná jednotka tvorená iba pomocou obalu, a to vo forme lepenkového kartónu, 
podložky krytej zmršťovacou fóliou, vreca, suda a pod. 

   Manipulačná jednotka II. rádu je prispôsobená k mechanizovanej alebo 
automatizovanej manipulácii, ukladaniu v skladoch, k medzioperačnej manipulácii. Ide 
predovšetkým o palety, prepravníky, rolltajnery a malé kontajnery, prípadne je tvorená 
formou paketu. Na manipuláciu s týmito manipulačnými jednotkami sa používajú nízko- 
a vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače, stohovacie žeriavy, dopravníky a pod. 

   Manipulačná jednotka III. rádu slúži výhradne k diaľkovej a vonkajšej preprave 
a k súvisiacej manipulácii. Používajú sa najmä veľké kontajnery a výmenné nadstavby. 
Manipulácia sa vykonáva pomocou žeriavov, špeciálnych vysokozdvižných vozov, 
portálových zdvíhacích vozov a pod. 

    

6.5 Informačný systém v skladovaní a manipulácii 
 

V posledných rokoch sa celý skladovací a manipulačný proces značne automatizuje. 
Ide nielen o automatické spracovanie informácií, ale aj o celý priebeh skladovania od 
príjmu materiálu až po jeho výdaj. Vývoj smeruje k budovaniu veľkopriestorových 
skladov, kde sa skladovanie a výdaj veľkých objemov materiálu nezaobídu bez využitia 
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výpočtovej techniky. Výpočtová technika napomáha aj optimálnemu využitiu skladovacích 
priestorov. 

  Informačné technológie v skladovacích a manipulačných systémoch sa orientujú na 
podporu riešenia  problémov, ktoré predstavujú základ efektívneho skladového hospo-
dárstva. Ide najmä o: 

• stav a pohyb materiálu, optimalizáciu jeho uloženia v jednotlivých zónach, 
použitie rôznych skladových technológií (FIFO, LIFO) rôznych druhov skladov, 

• riadenie príjmu, výdaja a presunov materiálu s ohľadom na zvolenú skladovaciu 
stratégiu, štruktúru a obsaditeľnosť, 

• tvorbu príjmových a výdajových dokladov, a tiež sprievodných dokladov (dodacie 
a skladištné listy, faktúry), 

• sledovanie stavu a pohybu materiálu v reálnom čase v požadovanom stupni 
podrobnosti, zaistenie priebežných kontrol stavu a inventúr, 

• zabezpečenie technickými a inými prostriedkami, vytvorenie podmienok pre 
uplatnenie automatickej identifikácie materiálu v skladovacom systéme.             

 

6.6 Rozmiestnenie skladov 
 

Podľa umiestnenia skladu je možné rozoznávať sklady:  

 

• vnútorné (interné) - sú umiestnené vo vnútri areálu podniku, 

• vonkajšie (externé) - budujú sa mimo areálu podniku pre nedostatok miesta, alebo 
slúžia pre zmenšenie vzdialenosti medzi podnikom a dodávateľmi alebo 
odberateľmi. 

 

  Pri rozhodovaní o umiestnení skladov je potrebné rešpektovať: 

 

• dĺžku a smer dopravných ciest medzi objektmi skladov, výrobnými budovami, 
dodávateľmi a odberateľmi, 

• množstvo skladovaného materiálu a frekvenciu jeho pohybu, 

• dĺžku dopravných ciest vo vnúti skladu, 
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• stavebné náklady na vybudovanie skladu, 

• náklady na prevádzku skladu, 

• parametre skladovaného materiálu a podobne. 

 

Určenie vhodného počtu skladov je tiež dôležitou otázkou z hľadiska efektívnosti 
logistických reťazcov, pretože zvyšovaním počtu skladov: 

 

• sa skracujú priemerné prepravné vzdialenosti, 

• klesá stav „zásob na kolesách“, 

• prepravujú sa menšie prepravné množstvá, 

• zvyšuje sa priemerný stav bežnej a poistnej zásoby (najmä v distribučných 
skladoch), 

• rastú náklady na prevádzku skladov. 

 

Preto pri rozhodovaní o počte skladov sú dôležité najmä náklady na zásoby, náklady 
na prevádzku skladov a prepravné náklady.  

 

• Náklady na zásoby sa zvyšujú zvyšovaním počtu skladov, pretože v každom 
sklade je zvyčajne určitý objem zásob, ktorý zvyšujúcim sa počtom skladov rastie. 

• Náklady na prevádzku skladov s rastom počtu skladov tiež rastú. Od určitého 
počtu skladov, najmä ak si podnik skladové priestory kupuje alebo prenajíma,  sa 
rast nákladov spomaľuje z dôvodu zliav poskytovaných majiteľmi skladov. 

• Prepravné náklady s rastúcim počtom skladov najskôr klesajú, po dosiahnutí 
určitej hranice začnú stúpať v dôsledku klesajúcich objemov prepravy do 
a z jednotlivých skladov. 

 

Vzťah medzi logistickými nákladmi a počtom skladov je znázornený na obrázku 6.2 
[21]. 
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Obr. 6.2. Vzťah medzi celkovými logistickými nákladmi a počtom skladov 

 

6.6.1 Metóda CRAFT 
 

Metódu CRAFT je možné použiť na určenie optimálnej vzájomnej polohy rôznych 
prvkov pri usporiadaní celku. Cieľom je nájsť čo najlepšie rozmiestnenie prvkov 
v pôdoryse, čo najlepší spôsob usporiadania celku. Aby realizácia nájdeného riešenia bola 
ekonomicky výhodná, musí efekt dosiahnutý zlepšeným rozmiestnením prevyšovať 
náklady na premiestnenie prvkov. 

Túto metódu je možné použiť pre určenie takého vzájomného rozmiestnenia 
objektov (pracovísk, dielní, dodávateľov, odberateľov, skladov a pod.), ktoré umožní znížiť 
celkové náklady na dopravu a manipuláciu s materiálom na minimum. 

Matematicky je možné problém optimalizácie vzájomnej polohy objektov 
formulovať takto: 
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Ak označíme :   

n   – počet objektov, 

vij – počet jednotiek zaťaženia (materiálu, výrobkov atď.), pohybujúcich sa medzi 
objektmi i a j, 

uij – náklady na pohyb jednotky zaťaženia na jednotku vzdialenosti medzi objektmi 
i a j    [Sk], 

lij – vzdialenosť medzi objektmi i a j   [m, km,...], 

potom celkové náklady na pohyb materiálu medzi objektmi i a j na jednotku 
vzdialenosti vypočítame zo vzťahu: 

cij = uij . vij     [Sk]                                           (6.1) 

čo môžeme napísať vo forme matice: 

C = 
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So zmenou rozmiestnenia objektov sa menia i vzdialenosti medzi nimi. Vzdialenosti 
objektov je možné vyjadriť pomocou matice L, ktorá zodpovedá matici C: 

 

L = 
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Náklady pri ľubovoľnom rozmiestnení objektov sú potom vyjadrené vzťahom: 

Nc = ∑∑
= =

n

i
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j
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1 1
.        [Sk]                                   (6.4) 
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V ďalšom riešení sa hľadá minimum tejto funkcie. Pretože neexistuje algoritmus 
tejto metódy, postup je taký, že sa vychádza z ľubovoľného počiatočného rozmiestnenia 
objektov a v krokoch sa uskutočňujú také výmeny objektov, ktoré sú z hľadiska nákladov 
na dopravu a manipuláciu s materiálom najvýhodnejšie, až do nájdenia takého riešenia, 
ktoré už žiadnymi výmenami nie je možné zlepšiť. Celý výpočet sa vykonáva na počítači. 
Metóda CRAFT pritom akceptuje rôzne dané podmienky, napríklad pevne danú polohu 
niektorých objektov, podmienka susedstva niektorých objektov a pod. 
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7.    ZARADENIE DOPRAVCOV DO LOGISTICKÝCH 
SYSTÉMOV 
 

Z hľadiska zaradenia sa dopravných a zasielateľských firiem do ich logistických 
systémov firiem majú tieto firmy dve možnosti: 

 
1) poskytovaním svojich služieb sa zaradia do logistických systémov iných firiem, 
2) dopravná alebo zasielateľská firma je tvorcom logistického systému pre svojich 

zákazníkov, ktorými sú iné výrobné alebo obchodné firmy. V tomto prípade 
dochádza ku partnerstvu, pretože tvorca logistického systému musí poznať svojho 
zákazníka, aby mohol vyhovieť jeho nárokom a požiadavkám.  
 
V rámci logistických systémov sa dopravné služby nevyčerpávajú len v obstarávaní 

a vykonávaní jednotlivých prepráv a vybavovaní colných formalít. Rozprestierajú sa 
ďaleko viac v presne definovaných funkčných oblastiach.  

Dopravná firma má: 
• vyčleniť svoj výkon v závode do toku tovaru a materiálu od dokončenia výroby až 

k zákazníkovi, 
• spolupôsobiť pri vytváraní priesečníkov, 
• prevziať rozsiahle poradné funkcie. 

Pritom pribúda potreba kvalifikovaných logistických služieb. Možnosti dopravných 
a zasielateľských firiem sú v rozširovaní ponuky služieb v obehových činnostiach. Patrí 
sem okrem poskytovania prepravy aj skladovanie výrobných zásob, skladovanie, 
kompletovanie, balenie a expedícia finálnych výrobkov od výrobnej firmy až po 
maloobchod, a tiež organizácia a riadenie týchto činností. 

Dopravné a zasielateľské firmy, ktorých záujmom je integrácia do moderných 
logistických systémov predovšetkým potrebujú mať: 
- schopnosť zaradenia: musia sa individuálne vyrovnať s logistickými požiadavkami 
svojich zákazníkov v zasielateľstve. Je potrebné zistiť problémy zákazníkov, pričom je 
kladená dôležitosť tiež na pohľad ku zákazníkovi vlastného zákazníka. 
- schopnosť prispôsobenia: musia prispôsobiť dopytu svoju ponuku cez integrované balíky 
výkonov individuálne cestou analýzy potrieb – vlastný, často historicky vyrastajúci 
program výkonov je potrebné kriticky preskúmať a v prípade potreby prispôsobiť 
požiadavkám zákazníkov. 
- flexibilitu prispôsobenia: musia dokázať pružne a individuálne reagovať na nové 
požiadavky a služby. 

Popri individuálnej štruktúre výkonov ďalej vyžaduje logistika od dopravných 
a zasielateľských firiem: 
- efektívnu štruktúru závodu a chod firmy, 
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- organizačné opatrenia pre ponuku a realizáciu integrovaných združených výkonov 
(tvorenie tímov, vyškolenie a ďalšie vzdelávanie rovnako ako motivácia spolupracov-
níkov na všetkých úrovniach a príslušné počítačové a programové vybavenie a pod.), 

-  výstavbu informačných sietí a všeobecne platných prepravných sietí, 
-  inovačné a finančné zaistenie činných investícií v skladových, prekládkových, opravných 

a informačných systémoch a know-how spolupracovníkov, 
- dôkladnejšiu špecializáciu z hľadiska firiem a odboru na jednej strane a dopravných 

služieb na strane druhej (výrazný firemný a výkonový profil), 
-  zabezpečenie rozsiahlej ponuky „z jednej ruky“ pri paušálnych cenových systémoch, 
-  rýchla pripravenosť na kooperáciu, na prevzatie marketingových logistických funkcií. 

 
Kooperácia je zvlášť dôležitá, pretože jednotlivé dopravné firmy, nech sú akokoľvek 

veľké,  nedokážu odpovedať rozmanitosti požadovaných výkonov s optimálnou skladbou 
logistických postupov. Preto sa bude stále viac firiem špecializovať na určité dielčie služby, 
ktoré musia byť zosúladené v rôznych koordinačných formách. Týmto spôsobom majú tiež 
malé a stredné dopravné firmy šancu zaistiť si svoju flexibilitu, miesto na ohraničených 
čiastkových trhoch s presnými kvalitatívnymi znakmi. Zasielatelia dávajú často prednosť 
stredným dopravným firmám, od ktorých sa dajú očakávať prehľadné firemné štruktúry 
a ktoré môžu splniť vysoké požiadavky na kvalitu a flexibilitu výkonov, orientovaných na 
výrobok, zákazníka, územie a vzťahy. 

Dopravné firmy, ktoré majú záujem na vstupe do logistických systémov, musia 
z toho vyvodiť dôsledky pri:  
a) stanovení firemného cieľa 

- či sa budú snažiť o kompletné riešenie problémov alebo len čiastkových oblastí, 
- či sa budú do logistických systémov zapájať samostatne alebo v kooperácii s inými 

rovnako zameranými dopravnými firmami, resp. inými nositeľmi dopravy, 
b) určení konštrukcie systémov (opatrení na dosiahnutie cieľa) 

- stanovenie sortimentu ponúkaných dopravných výkonov, 
- tvorba cien a pod., 

c) stanovení usporiadania procesu (výrobného programu) v závislosti od toho, či 
firma je iniciátorom alebo len účastníkom v logistickom systéme 
- plánovanie obsluhy dopravy, 
- určenie objemu, druhu, miesta podania výkonov a pod., 

d) štruktúre vozidlového parku 
- obnova, 

- prestavba na špeciálne dopravné prostriedky ako sú chladiarenské vozidlá, vozidlá pre 
prepravu nebezpečného tovaru, kontajnery, výmenné nadstavby atď., 
e) organizácii 

- prispôsobenie organizačnej štruktúry, 
- vytvorenie funkčného informačného systému. 
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8.    CONTROLLINGOVÉ UKAZOVATELE  
 

8.1 Logistický controlling 
 

Controlling je firemná činnosť, ktorej úlohou je plánovanie, kontrola a poskytovanie 
informácií o nákladoch a výkonoch firmy pre zabezpečenie chodu a konsolidácie firmy 
a pre riadenie jeho zisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1. Postup logistického controllingu 

 

V oblasti logistiky spočíva funkcia controllingu v stálej kontrole hospodárnosti 
porovnávaním plánovaných hodnôt nákladov a výkonov so skutočnosťou, získavanie 
a poskytovanie informácií pre potreby rozhodovania najmä o: 

- určení optimálneho stupňa pohotovosti dodávky, 

- optimalizácii rozmiestnenia vo vnútri firmy, 

- stanovení optimálnych stratégií pre obstarávanie materiálu, 

- určení optimálnych distribučných štruktúr, 
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- výbere nákladovo výhodného skladovacieho systému, 

kde controlling posudzuje možné riešenia z ekonomických hľadísk. Musí pritom 
brať do úvahy vzájomné závislosti medzi jednotlivými úsekmi firmy a koordinovať ich 
aktivity. 

 Základné kroky postupu logistického controllingu sú na obrázku 8.1 [36] a obsa-
hujú: 

 

1. Stanovenie cieľov a zostavenie plánov a rozpočtov podľa vytýčených cieľov. 

Pre popísanie cieľov je nevyhnutné zadať a vymedziť: 

- obsah cieľov,  

- rozsah cieľov,  

- časový horizont. 

Aby zadané ciele mohli splniť svoj účinok, musia byť realistické, operatívne 
a kvantifikovateľné. 

 

2. Zistenie skutočnej situácie a porovnanie skutočného stavu so stanovenými cieľmi.  

V tomto bode je potrebné: 

- stanoviť podstatné merané veličiny a ukazovatele,  

- vymedziť rozsah zisťovania,  

- určiť postupy a metódy zisťovania.  

 

3. Analýza odchýlok. 

Úlohou analýzy je zistiť a interpretovať príčiny odchýlok skutočných hodnôt od 
plánovaných, ak boli prekročené medze tolerancie. Je potrebné: 

- zistiť príčinu a charakter vzniknutých odchýlok a odhadnúť trendy ich budúceho 
vývoja, 

- určiť, či ide o príčiny trvalé alebo dočasné a či majú pôvod v zmenách vonkajšieho 
prostredia alebo sú dôsledkom firemných aktivít, 

- je potrebné zhodnotiť, či ide o odchýlky pôsobiace pozitívne alebo negatívne na 
plnenie stanovených cieľov. 
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4. Plánovanie opatrení. 

Opatrenia vychádzajú z výsledkov predchádzajúcich krokov a poukazujú na 
jednotlivé príčiny vzniku odchýlok. Naplánované opatrenia musia spĺňať zásady:  

- každé opatrenie musí prislúchať cieľu, 
- opatrenia musia mať vymedzené hlavné ťažisko, 
- na vykonanie opatrení musia byť stanovené záväzné lehoty a zodpovedné osoby, 
- opatrenia je potrebné posúdiť z hľadiska nákladovosti. 
 

5. Plánovanie hodnôt - tvorba nových plánovaných hodnôt. 

K tomuto kroku je možné pristúpiť, ak boli prijaté opatrenia na zlepšenie situácie 
úspešné. Podkladom pre stanovenie nových plánovaných hodnôt sú účinky 
realizovaných opatrení. 

 

6. Oznámenie (vykázanie) výsledkov. 

Vykazujú sa výsledky v dosahovaní stanovených cieľov a návrhy na prípadné 
žiaduce zmeny cieľa. Pritom je potrebné vymedziť: 

- časový okamih a časové obdobie, 

- úroveň detailnosti, 

- formu znázornenia. 

 

Podkladom pre porovnávanie plánovaného a skutočného stavu a analýzu odchýlok je 
systém špecifických ukazovateľov. Ukazovatele predstavujú kvantitatívne veličiny, ktoré 
v zhustenej forme vyjadrujú merateľné hodnoty a vzťahy určitých veličín a môžu byť 
absolútne alebo pomerové. 

Systém logistických ukazovateľov sa môže členiť podľa druhov firemnej logistiky 
alebo tiež podľa čiastkových logistických činností.  

Podľa čiastkových logistických činností môžeme logistické ukazovatele rozdeliť na: 

- ukazovatele plánovania a riadenia výroby, 

- ukazovatele nákupnej činnosti, 

- ukazovatele spojené s materiálovým tokom a dopravou, 

- ukazovatele skladovacích činností, 

- ukazovatele distribučných činností. 
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V tomto systéme sú ukazovatele odborné aj ukazovatele ekonomické. Odborné 
ukazovatele zachytávajú najmä kvantitatívnu stránku logistických činností a vyjadrené sú 
prevažne v naturálnych jednotkách. Ekonomické ukazovatele zobrazujú najmä hodnotovú 
stránku logistických činností. Štruktúra systému logistických ukazovateľov je znázornená 
na obrázku 8.2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2.Štruktúra systému logistických ukazovateľov 

 

   Ako je zrejmé z obrázku 8.2, odborné ukazovatele môžeme ďalej členiť na 
rámcové ukazovatele logistickej štruktúry (riadok A), ukazovatele produktivity logistických 
činností (riadok B) a ukazovatele kvality logistických činností (riadok C). Ekonomické 
ukazovatele sú usporiadané v riadku D. 
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8.2 Ukazovatele obstarávacej logistiky v oblasti nákupu, skladovania 
a manipulácie s materiálom 
 

Pri členení ukazovateľov logistiky podľa čiastkových činností z predchádzajúcej 
schémy patria do obstarávacej logistiky činnosti nákupu (stĺpec 2), dopravy (stĺpec 3), 
skladovania a manipulácie (stĺpec 4). 

Medzi rámcové ukazovatele môžeme podľa obstarávacích logistických činností 
zaradiť [36]: 

§ ukazovatele charakteristické pre nákup – skupina A2: 

- počet dodávateľov rozdelených do skupín: 

- výrobcovia, veľkoobchod, maloobchod, 

- podľa podielu na objeme dodávok (skupina A, B, C), 

- podľa vzdialenosti, 

- domáci, zahraniční dodávatelia, 

- dlhodobí dodávatelia, ostatní, 

- počet nakupovaných položiek rozdelených podľa: 

- dôležitosti pre firmu (materiály A, B, C), 

- druhov materiálu, 

- objem nakupovaného materiálu rozdelený podľa: 

- dôležitosti pre firmu (materiály A, B, C), 

- druhov materiálu, 

- priemerný počet položiek na jeden dodací list, 

- štruktúra objednávok podľa hodnoty objednávaného materiálu, 

- počet pracovníkov zaoberajúcich sa objednávkou, 

- počet pracovníkov pre príjem tovaru rozdelených podľa funkcií, 

- počet objednávok pripadajúcich na jedného pracovníka nákupu za stanovené 
časové obdobie, 

- kapacita prostriedkov a zariadení pre príjem tovaru v členení podľa druhu 
a funkcie, 
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§ ukazovatele charakterizujúce skladovanie  a manipuláciu – skupina A4: 

- počet druhov skladovaných zásob, 

- priemerné množstvo skladovaného materiálu v členení podľa:  

- druhov materiálu, 

- jednotlivých skladov, v ktorých je materiál uskladnený,  

- počet príjmov a výdajov materiálu zo skladu za stanovené časové obdobie, 

- celková skladovacia plocha, 

- podiel skladovacích plôch (PSP) z celkových alebo výrobných plôch 

PSP = [ ]%.100
plocha)(výrobnácelková

plochaaskladovaci
                             (8.1) 

- kapacita skladu a skladovacích zariadení, 

- výkon skladu, predstavujúci prietok materiálu meraný v mieste výdaja materiálu 
počas stanoveného obdobia, 

- stupeň mechanizácie a automatizácie manipulačných činností, 

- počet pracovníkov v skladovom hospodárstve a manipulácii rozdelených podľa: 

- funkcií, 

- jednotlivých skladov. 

 

K ukazovateľom produktivity patria: 

§ ukazovatele charakteristické pre nákup – skupina B2: 

- počet dodávok (HPD)za hodinu práce jedného pracovníka nákupu 

HPD = 
nákupe vvpracovníkohodínýchodpracovanpočet

dodávokvybavenýchpočet
  [dodávok/hod]    (8.2) 

- čas príjmu jednej dodávky materiálu, 

- využitie vykladacích zariadení (VVZ) 

VVZ = 
maximálnyprevádzkyčas

skutočnýprevádzkyčas
 . 100 [%]                                  (8.3) 
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§ ukazovatele charakterizujúce skladovanie  a manipuláciu – skupina B4: 

- stupeň využitia skladových plôch (VSP) a priestoru 

VSP = 
( )

( )priestorplochaskladovácelková

priestorplochaskladováobsadená
   100 [%]                           (8.4)  

- počet skladových operácií pripadajúcich na jedného pracovníka skladu za stano-
vené časové obdobie. 

 

Medzi ukazovatele kvality činností obstarávacej logistiky patria: 

§  ukazovatele charakteristické pre nákup – skupina C2: 

- priemerný čas zdržania dodávky na príjme, 

- podiel vynechaných dodávok, 

- podiel pozastavených dodávok, 

- podiel chybných dodávok v členení podľa dôvodu, pre ktorý je dodávka chybná, 

- podiel oneskorených dodávok, 

pričom tieto podiely môžu byť prepočítané  vzhľadom na celkový počet dodávok za 
časové obdobie k počtu dodávok od jednotlivých dodávateľov alebo k  počtu dodávok jed-
notlivých druhov materiálov, 

- podiel dodávateľov s certifikátom kvality na celkovom počte dodávateľov; 

 

§ ukazovatele charakterizujúce skladovanie  a manipuláciu – skupina C4: 

- stupeň dodržiavania termínov (SDT) 

SDT = 
materiáluvýdajovvšetkýchetpoč

termíneadovanomzpovmateriáluvýdajovetpoč (

  100 [%]            (8.5) 

-   stupeň úrovne a servisu (SUS)skladovania  

SUS = 
sklad na adresovanéiadavky zpo

skladom splnenéiadavky zpo
(

(

  100 [%]                             (8.6) 

- priemerné časy čakania v jednotlivých skladových zónach, 

- straty materiálu v sklade za sledované časové obdobie, 

- v absolútnej hodnote, 
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- ako podiel z celkovej hodnoty zásob, 

- poškodenia materiálu pri manipulácii, 

- úrazovosť pri skladovaní a manipulácii. 

 

K ekonomickým ukazovateľom môžeme zaradiť: 

§ v oblasti nákupu – skupina D2: 

- celkové náklady na nákup materiálu v členení podľa: 

- nákladových druhov, 

- činností, na ktoré boli vynaložené, 

- priemerné náklady na jednu objednávku (PNO) 

PNO = 
objednávokpočet

nákupnanákladycelkové
   [Sk/objednávku]                       (8.7) 

- podiel obstarávacích nákladov na celkovej hodnote nákupu, 

- priemerné náklady na príjem jednej dodávky (PND) 

PND = 
dodávokpočet

materiálupríjemnanákladycelkové
   [Sk/dodávku]                 (8.8) 

 

§ v oblasti skladovania a manipulácie – skupina D4: 

- celkové náklady na skladovanie v členení podľa: 

- nákladových druhov, 

- funkcií, na ktoré boli vynaložené, 

- priemerné náklady na skladové miesto (NSM) 

NSM = 
miestskladovýchpočet

nákladyeskladovacicelkové
   [Sk/skladové miesto]              (8.9) 

- priemerné náklady na skladovú operáciu (NSO) 

NSO = 
skladevímanipulácipočetcelkový

skladevumanipulácinanákladycelkové
   [Sk/manipuláciu]       (8.10) 
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- náklady na udržiavanie jednotky zásob (NJZ) v sklade za sledované časové 
obdobie 

NJZ =
zásobmnožstvopriemerné

nákladyfinančnécelkovénákladyeskladovacicelkové +
[Sk/jedn. zásob]     (8.11) 

 

8.3 Controllingové ukazovatele v doprave 
 

• Rámcové ukazovatele – skupina A3: 

- celkový objem prepravy v tonách Q    [t], 

- prepravný výkon v tonokilometroch P   [tkm], 

- priemerná prepravná vzdialenosť zásielky      
Q

P
zl =    [km]                          (8.12) 

- počet dopravných prostriedkov za časové obdobie: 

- vozidlové dni v evidencii ADev, 

- priemerný evidenčný počet vozidiel      
DK

ev
AD

evA =                                    (8.13) 

- vozidlové dni v prevádzke ADpr, 
- vozidlové dni v nečinnosti ADnč, 
- vozidlové dni v oprave ADo, 
- kapacita dopravných prostriedkov za časové obdobie: 

- vyjadrená ako užitočná kapacita v hmotnostných jednotkách, ako 
úžitkový priestor v priestorových jednotkách, alebo jednotkách 
užitočnej plochy, 

- kapacita dopravných prostriedkov za časovú jednotku - tonodeň, príp. tonohodina, 

- priemerný evidenčný počet pracovníkov v doprave v členení podľa funkcií. 

 

• Ukazovatele produktivity – skupina B3: 

- priemerný čas prepravy zásielky  pt , je to čas od pristavenia vozidla k nakladaniu, až 
do ukončenia vyloženia vozidla, 
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- stupeň využitia dopravných prostriedkov: 

         - časové využitie:      αmax = 
ev

pr

AD
AD

.100 [%]                                                        (8.14) 

                                     αnom = 
nčev

pr

ADAD
AD

−
.100 [%]                                               (8.15) 

                               αef  = 
ončev

pr

ADADAD
AD

−−
.100 [%]                                          (8.16) 

         - využitie jázd:                β = 
L

LZ .100 [%]                                                            (8.17) 

         - prípadne pri zohľadnení kapacitnej štruktúry:  

∑

∑

=

==β n

1i
ii

n

1i
iZi

K.l

K.l
.100 [%]          (8.18) 

          - využitie kapacity:                        γ = 

∑

∑

=

=
n

1i
Zii

n

1i
Zii

l.K

l.q
.100 [%]                                 (8.19) 

- výkon vozidiel celkom za stanovené časové obdobie: 

   - výkon v tonách Q: 

         - denný:                        
tčnvz

tdevA
d v..n..Kl

.K.v..T..A
Q

βγ+
γβα

=  [t]                                      (8.20)   

         - ročný:                      
tčnvz

tdevA
r v..n..Kl

.K.v..T..AD
Q

βγ+
γβα

=  [t]                                    (8.21) 

  - jazdný výkon L: 

         - denný:                  
ββγ+

βα
= Z

tčnvz

tdevA
d

l
.

v..n..Kl
v..T..A

L  [km]                                  (8.22) 
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         - ročný:                       
ββγ+

βα
= Z

tčnvz

tdevA
r

l
.

v..n..Kl
v..T..AD

L  [km]                               (8.23) 

  - prepravný výkon P: 

-denný:                      Z
tčnvz

tdevA
d l.

v..n..Kl
.K.v..T..A

P
βγ+

γβα
=   [tkm]                              (8.24) 

- ročný:                   Z
tčnvz

tdevA
r l.

v..n..Kl
.K.v..T..AD

P
βγ+

γβα
=   [tkm]                             (8.25) 

 

- výkon pripadajúci na jednotlivé vozidlo: 

 

  - výkon v tonách Q: 

- denný:                          
tčnvz

td
d v..n..Kl

.K.v..T
Q

βγ+
γβ

=  [t]                                     (8.26)   

- ročný:                         
tčnvz

td
r v..n..Kl

.K.v..T..365
Q

βγ+
γβα

=      [t]                                  (8.27) 

  - jazdný výkon L: 

         - denný:                    
ββγ+

β
= Z

tčnvz

td
d

l
.

v..n..Kl
v..T

L      [km]                             (8.28) 

    - ročný:                    
ββγ+

βα
= Z

tčnvz

td
r

l.
v..n..Kl

v..T..365
L      [km]                              (8.29) 

  - prepravný výkon P: 

- denný:                     Z
tčnvz

td
d l.

v..n..Kl
.K.v..T

P
βγ+
γβ

=    [tkm]                               (8.30) 

- ročný:                   Z
tčnvz

td
r l.

v..n..Kl
.K.v..T..365

P
βγ+

γβα
=    [tkm]                               (8.31) 
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- výkon pripadajúci na jedného vodiča, 

- priemerný čas trvania opravy, 

- súčiniteľ opráv vozidlového parku:            αo = 
evAD
oAD

 .100 [%]                                (8.32) 

 

• Ukazovatele kvality dopravy – skupina C3: 

  - stupeň dopravného servisu: 

  - úroveň dodržania termínov (UDT) dodania  

UDT = 
preprávpočetcelkový

dodaniatermínudodržanímspreprávpočet
   .100  [%]               (8.33) 

  - rýchlosť dodania zásielky, 

  - škody na materiáli vzniknuté pri preprave, 

  - úroveň doplnkových služieb poskytovaných dopravcom alebo zasielateľom   

              ako sú:     

                         - colné služby, 

   - balenie tovaru, 

- skladovanie a manipulácia, 

- kontrola kvality, 

- poradenstvo, 

- nehodovosť    = 
L

nehôdetcpo(

.100   [%]                                          (8.34) 

- úrazovosť pracovníkov dopravy. 

 

• Ekonomické ukazovatele v doprave – skupina D3: 

- celkové dopravné náklady v členení podľa nákladových druhov, 

- dopravné náklady (DNZ) pripadajúce na jednu zásielku 

DNZ = 
obdobie čas. zazásielok počet 

nákladydopravnécelkové
 [Sk/zásielku]                        (8.35) 
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- priemerné dopravné náklady na jednotku hmotnosti (DNH) prepravovaného 
materiálu 

DNH = 
prepravyobjem

nákladydopravnécelkové
   [Sk/jednotku hmotnosti]                   (8.36) 

- náklady na tonokilometer  

ntkm  = 
ZK.γ.γ

)potčnvγ.n.(K.fn)
tβ.v

Zl.f(n)
β
Zl.v(n +++

  [Sk/tkm]        (8.37) 

- podiel dopravných nákladov na výrobných nákladoch, 

- priemerné náklady na opravy a údržbu dopravného prostriedku. 

 

Symboly použité v ukazovateľoch: 

   DK - počet kalendárnych dní za sledované časové obdobie, 

maxα - súčiniteľ časového využitia vozidiel vzhľadom na maximálny časový fond, 

nomα - súčiniteľ časového využitia vozidiel vzhľadom na nominálny časový fond, 

 efα - súčiniteľ časového využitia vozidiel vzhľadom na efektívny časový fond, 

    β   - súčiniteľ využitia jázd, 

    γ    - súčiniteľ využitia užitočnej hmotnosti vozidiel, 

    Lz   - jazdný výkon so záťažou za sledované časové obdobie    [km], 

    L    - celkový jazdný výkon za sledované časové obdobie    [km], 

     lz   - prepravná vzdialenosť    [km], 

     l    - celková prejdená vzdialenosť    [km], 

    K   - kapacita vozidla    [t ; m3], 

    q   - hmotnosť, príp. objem prepravovaného materiálu    [t ; m3], 

   Td  - denná doba prevádzky vozidla    [h], 

dT - priemerná denná doba prevádzky vozidiel v prevádzke    [h], 
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 vt   - technická rýchlosť vozidla    [km.h-1], 

 nv  - jednotkové variabilné náklady na kilometer jazdy vozidla    [Sk/km] , 

 nf   - jednotkové fixné náklady na časovú jednotku prevádzky vozidla    

         [Sk/h; Sk/15min], 

nčnv - norma času nakládky a vykládky   [h.t-1], 

 tpo  - doba ostatných prestojov nesúvisiacich s nakládkou a vykládkou    [h]. 

 



POSTAVENIE DOPRAVY V LOGISTIKE                                                                                     185 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9.    EUROLOGISTIKA 
 

9.1   Medzinárodné uplatnenie logistiky 
 

Porovnaním firiem v Európe s firmami, orientovanými na svetový trh - v USA  
(s najväčším podielom na svetovom trhu), na Ďalekom východe (Japonsko, Tchaiwan, 
Singapur, Honkong, Kórea, ale už tiež Thajsko, Indonézia a Malajzia) - vykazuje Európa 
nielen roztrieštenosť na trhy jednotlivých štátov, ale európsky logistický reťazec v sebe 
zahrňuje tiež veľké množstvo prepravných, manipulačných a skladovacích procesov  
s vysokými nárokmi na výšku priebežných zásob pre celý reťazec. To sa prejavuje ako 
veľká nevýhoda, lebo ekonomický tlak, vyplývajúci z nutnosti ponúkať na trhu rastúci 
počet variantov dodávaného tovaru pri skracovaní lehôt, vedie k snahám minimalizovať 
nárast nákladov, ktorý je vyvolaný stavom zásob v distribučnom kanáli. 

 To je samozrejme možné iba vtedy, keď je vytvorená možnosť zabezpečovať 
dodávkami dostatočne veľké odbytové územia s primeraným dopytom a to v režime „Just 
In Time“, teda priamymi dodávkami na miesto ďalšieho použitia bez medziskladov. Práve 
v tomto ohľade majú jednotlivé európske ekonomiky so svojimi segmentovanými 
národnými trhmi nevýhodné postavenie proti ich americkým konkurentom a konkurentom  
z ďalekého východu. 

Na jednej strane tu pôsobnosť jediného štátu obmedzuje výrazné zvyšovanie objemu 
produkcie vo výrobných závodoch, práve to však umožnilo vývoj nových technológií 
podporovaných počítačom, ktoré sú charakterizované vysokou investičnou náročnosťou, 
ale súčasne tiež nízkymi jednotkovými nákladmi a veľkou variabilitou produkcie. Na 
druhej strane je v mnohých štrukturálne slabších okrajových „periférnych“ územiach 
jednotlivých štátov úplne nedostatočný dopyt, aj keď i tam pre podnikanie existuje 
kvalitatívne cenná infraštruktúra. Usporiadanie výrobných a distribučných štruktúr podľa 
jednotlivých štátov znižuje hospodársku výkonnosť Európy ako celku. 

Pokiaľ chápeme logistiku ako koordináciu vzájomných účinkov v podmienkach 
deľby práce, môžeme EUROLOGISTIKU definovať takto: 

EUROLOGISTIKA podporuje zmeny, ktoré v rámcových podmienkach vytvára  
v medzinárodnom meradle zriadenie spoločného trhu v EÚ, ale tiež zavádzanie 
koordinovanej orientovanej ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. 

Spoločný európsky trh sa stane so svojimi 350 miliónmi obyvateľov a hrubým 
národným produktom väčším než v USA a v Japonsku najväčšou hospodárskou veľmocou 
sveta. Už v základnej definícii spoločného trhu EÚ sú ustanovené štyri základné slobody 
EÚ: voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. K nim sa naviac - bez výslovného 
uvedenia - priraďuje voľný medzinárodný platobný styk. 
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Prvým potrebným krokom pre túto zmenu je zrušenie kontrol na hraniciach.  
Z hľadiska logistiky je na tom zaujímavé tiež to, že zrušenie kontrol povedie k ušetreniu 
času, a teda aj k znižovaniu objemu tovaru, ktorý je v jednom okamihu súčasne 
prepravovaný. Pre predstavu možno uviesť príklad cesty nákladného automobilu na 
vzdialenosť 1200 km. Na prekonanie tejto vzdialenosti vo Veľkej Británii – teda bez 
prekračovania hranice – bolo potrebných 36 hodín, zatiaľ čo rovnako dlhá trasa do 
Talianska si vyžadovala 58 hodín (doba potrebná na prekonanie kanála La Manche už nie je 
v uvedených hodnotách započítaná). Výstižne sa na túto tému vyjadril napr. bývalý komisár 
ES pre priemyslovú politiku Heinz NARJES: „Vďaka formalitám na hraničných 
priechodoch dosahuje dnes nákladný automobil na trase z Amsterdamu do Ríma priemernú 
rýchlosť 20 km/h, zatiaľ čo v Spojených štátoch je to pri rovnakej vzdialenosti rýchlosť 60 
km/h.“ 

Členské štáty spoločenstva sa snažia (vďaka veľkým rozdielom medzi zákonnými 
úpravami v jednotlivých členských štátoch) presadzovať svoje vlastné štátne záujmy – teda 
na úkor spoločenstva (tzv. „mimotarifné prekážky“). To síce zaistí krátkodobú ochranu 
domácich výrobcov proti hospodársky silnejším zahraničným konkurentom, z dlhodobého 
hľadiska sa však prejavia negatívne následky v podobe zhoršovania konkurencieschopnosti 
domácich firiem na medzinárodnej úrovni, najmä v oblasti počítačom podporovaných 
technológií, oproti konkurentom zo Spojených štátov a z Japonska. 

Dnes sa tieto individuálne záujmy štátov eliminujú vďaka väčšinovému princípu pri 
hlasovaní o spoločnej harmonizovanej právnej línii Európskej únie (zákony EÚ). Ako ďalší 
prostriedok je klauzula o rovnoprávnosti a pomoci, ktorá v rámci spoločenstva 
legislatívne zrovnoprávňuje zahraničnú konkurenciu s domácimi podnikateľmi. 

Prípad problematiky obalov ukazuje, ako doteraz chýbajúca kompatibilita medzi 
predpismi z oblasti obalov v rôznych krajinách vyvoláva časovo aj finančne náročné 
prekládky a iné manipulačné procesy, ktoré okrem toho zvyšujú aj riziko poškodenia, resp. 
zmeny množstva tovaru „na ceste“ a tým vytvárajú ďalšie náklady na prepravu a obaly. 
Vzhľadom k multifunkčnej úlohe obalov v logistike sa od nich neočakáva len zaistenie 
neporušenosti tovaru počas doby jeho prepravy. Musí tiež vhodným tvarom a rozmermi 
umožňovať optimálne využitie prepravného a skladovacieho priestoru. Ďalej obaly slúžia aj 
ako nosič informácií. 

Zvláštny problém v súvislosti s rušením kontrol na hraniciach a odstraňovaním 
medzinárodných prekážok sa objavuje v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktorá pri 
prekročení hranice zvýhodňuje vyvážajúci štát a vedie k zaťaženiu prijímacej krajiny 
príslušnou daňovou sadzbou. Doteraz sa nepodarilo stanoviť spoločnú a jedinú sadzbu tejto 
dane. To ale vedie ku snahe niektorých štátov pomocou zvláštnych opatrení brániť re-
importu vyvezeného a teda príslušnou sadzbou zvýhodneného tovaru.  

Pre logistiku toto reálne zrušenie mimotarifných prekážok v dôsledku zrušenia 
hraničných kontrol znamená zosilnenie možnosti prevádzkovania medzinárodných prepráv 
pri zásobovaní a distribúcii a tiež možnosti vytvárania nových centrálnych prekládok  
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s optimálnym dosahom pre efektívne zabezpečenie potrieb nadnárodného trhu. V bu-
dúcnosti už nebudú potrebné obchádzkové trasy, podmienené doterajším priebehom hraníc 
a zásobovanie pokrývaného územia sa bude môcť efektívnejšie zabezpečovať vďaka 
optimalizácii trás bez ohľadu na hranice. 

Zatiaľ čo až doteraz bolo rozmiestnenie skladov a prekladísk ovplyvňované polohou 
hraníc medzi jednotlivými štátmi, je po zrušení doterajšej funkcie hraníc potrebné pri 
stanovovaní nového rozmiestnenia brať do úvahy nové usporiadania. Čím menej 
prepravných, manipulačných a skladovacích procesov bude potrebných, tým kratšie môžu 
byť prevádzkové a distribučné kanály, ktoré svojim spôsobom tiež predstavujú zmenu 
úrovne hospodárskeho vývoja národného hospodárstva. Krátke prevádzkové a distribučné 
kanály, ktorými samozrejme nerozumieme fyzicky krátke kanály, ale kanály s malým 
počtom prostriedkov; a teda aj malým počtom potrebných prepravno - manipulačných 
procesov, prispievajú k vytváraniu oligopolov v maloobchode, čo môže znamenať pre 
spotrebiteľa výhodu, lebo takto vzniknutá nová situácia donúti k reakcii aj drobné miestne 
obchodíky, ktoré zabezpečujú komplementárnu ponuku tovaru v blízkosti supermarketov  
a nákupných stredísk. 

Zrušením kontrol na hraniciach stratia regionálni podnikatelia tiež časť svojich 
doterajších výhod v cenách a štruktúrach služieb. Zdá sa, že sa vďaka tomu podarí získať 
trhový podiel tovaru, vyrábaného v celej EÚ a to na úkor miestnych podnikateľov, prípadne 
dôjde len k zmenám v sortimentovej ponuke. Či sa regionálnym dodávateľom podarí 
udržať na trhu, to ukáže budúcnosť. 

Zrušenie kontrol na hraniciach a mimotarifných obchodných prekážok potom umožní 
vo výrobe celého spoločenstva natrvalo odstraňovať nevýhody, spojené s malým rozsahom 
činnosti (Diseconomies of Smallness). Tieto nevýhody sú dnes ešte stále spoluzodpovedné 
za o tretinu vyššie náklady výroby a obchodu (v porovnaní so svetovou konkurenciou)  
a mali by byť odstránené využitím „mierkových“ efektov (Economies of Scale), od 
krátkodobo pôsobiacich poklesov fixných nákladov až po efekty dané dlhodobou 
skúsenosťou z výroby. 

Logisticky relevantný je v tejto súvislosti proces štrukturálnych zmien v charaktere 
priemyselnej výroby, ktorý tento vývoj sprevádza a ktorý sa dá charakterizovať ako proces 
vedúci preč od poriadkového princípu, z ktorého vyplývajú ekonomické výhody 
špecializácie danej redukciou hĺbky spracovania a zvýšeným nasadzovaním technológií  
s podporou počítačovej techniky. Tento proces štrukturálnych zmien sa už dnes prejavuje  
v znižovaní podielu prepravných prostriedkov, schopných zaisťovať hromadné prepravy  
v rámci celkových prepravných výkonov. Pre prevádzkovú logistiku je samozrejme 
podstatné, AKO sa proces štrukturálnych zmien prejaví a s AKOU hĺbkou spracovania je  
v budúcnosti potrebné počítať. Táto tendencia miestnej deľby produkcie pritom získava  
v rámci medzinárodnej deľby práce stále väčší logistický význam. Ak sa má taká 
medzinárodná deľba práce stať skutočnosťou v rámci spoločného vnútorného trhu, 
vyžaduje to zosilnenie práce na harmonizácii noriem, ktoré majú napr. zabrániť zraneniu 
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cestujúcich osôb pri prevrátení vozidla počas jazdy po svahu alebo na druhej strane zaistiť, 
aby v dôsledku rozdielov v zákonoch na ochranu životného prostredia nedochádzalo ku 
sťahovaniu firiem, svojou výrobou najviac poškodzujúcich životné prostredie, na územie  
s najmenej prísnymi predpismi. Aj tak sa očakáva pri zjednocovaní noriem obmedzenie 
súborov noriem platných pre celú EÚ pod vplyvom štátov ESVO,  ktoré sa už dnes 
podieľajú na práci Európskeho výboru pre štandardizáciu (CEN – Comité Européen de 
Normation). To platí okrem iného aj pre reformujúce sa štáty strednej a východnej Európy. 

V oblasti poskytovania služieb viedli chýbajúce kapacity pre určité služby a tovar  
k tomu, že štátny národný rámec pre ich poskytovanie bol z hľadiska odborových  
a územných špecifík vymedzený do mimoriadnych podrobností. Do tejto oblasti patrí tiež 
doprava, ktorej budúci nadnárodný charakter vymedzuje  EÚ  pomocou týchto kľúčových 
prvkov: 

• slobodný dopravný trh bez kapacitného obmedzenia  prístupu, 

• zmluvné tarify namiesto obligatórnych, 

• spoločné pravidlá pre ochranu slobodného dopravného trhu. 

Slobodný dopravný trh bez kapacitného obmedzenia v prístupe znamená v cestnej 
nákladnej doprave odstránenie pretrvávajúcich národných licencií a tiež zrušenie 
bilaterálnych kontingentov. Prepravcovia od toho očakávajú podstatný pokles prepravných 
nákladov. Toto očakávanie je podporované skúsenosťami z deregulácie dopravného trhu 
USA, kde výrazne stúpla produktivita práce dopravných organizácií. 

Z hľadiska jednotlivých druhov dopravy by mal byť podľa Komisie EÚ vytvorený 
nový nástroj pre vnútroštátnu úpravu priestorových vzťahov z teritoriálneho pohľadu.  
S opustením národného princípu pri tvorbe technických podmienok prevádzky na 
komunikáciách môže byť spojené odstránenie rozdielnych predpisov pre úpravu nákladov  
v členských štátoch EÚ. Kombinácia vytvárania integrovaného trhu, deregulácie 
vnútroštátnych podmienok a klesajúcej hĺbky spracovania v priemysle („out-sourcing“) 
podporuje ďalší prechod dnešných dopravných firiem do pozície dodávateľov logistických 
služieb. Okrem kľúčových funkcií dopravy, manipulácie a skladovania začínajú ponúkať 
tiež výkon komisionárskej činnosti, skladovú opateru, balenie, príjem objednávok  
a vybavovanie zmlúv, označovanie tovaru etiketami, vedenie účtovníctva a starostlivosť  
o dáta v podobe ponuky „Full-Service“. Vďaka tomu môžu navzájom zameniteľné výkony 
v prepravno - manipulačných službách zaznamenať ďalší cenový pokles. Vzhľadom na 
potrebu ponúkať tento nový štandard vo forme dodávateľa logistických služieb nielen na 
území jedného štátu, ale na podstatne väčšej ploche (minimálne vo vnútri hraníc Európskej 
únie), vzrastie aj potreba rôznych foriem kooperácie a zlučovania firiem. 

Súhrn týchto efektov spoločného vnútorného trhu má viesť k prekonaniu národného 
usporiadania, k zmenám rozloženia miestnej koncentrácie výrobných závodov, k lepšiemu 
využitiu prepravných kapacít vďaka rozšíreniu obsluhovaného územia, k vytvoreniu búrz 
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prepravného priestoru s cieľom eliminovať prázdne jazdy v spojení s primeranými 
poplatkami za využívanie infraštruktúry. Na začiatku to povedie ku zvýšeniu celkového 
objemu prepravovaného tovaru najmä cestnou a leteckou dopravou, neskôr nárast prepravy 
povedie ku zvýšeniu dopytu po službách dopravných odborov, schopných zaistiť kapacitne 
náročné úlohy - najmä železničnej a vodnej dopravy. Bude závisieť iba od schopnosti 
podnikateľských subjektov trhovo realizovať svoje komparatívne výhody pri vytváraní 
prepravných reťazcov. 

Pokiaľ by sa európske železničné správy ukázali neschopné pre dostatočne rýchlu 
realizáciu ponuky hromadných prepráv (aj v medzinárodnom meradle) železničnou 
a kombinovanou dopravou, mohla by prevziať časť trhu cestná doprava s veľkokapacitnými 
cestnými súpravami. 

Vo vnútrozemskej vodnej doprave najmä vodné kanály (Rýn-Mohan-Dunaj) otvárajú 
stredoeurópskym podunajským štátom voľnú a ekologickú cestu do prístavu rýnskej delty. 
Otvorenou otázkou pritom zostáva, ako sa prevádzkovo - technické prepojenie Dunaja  
s povodím Rýna a s Labe (prostredníctvom nemeckých kanálov) prejaví na právnych 
rámcových podmienkach (Mannheimský akt, Belehradská a Bratislavská dohoda) pre 
stanovenie cien a ďalšie náležitosti. Zvláštne dohody, uzatvorené s niekoľkými 
podunajskými štátmi o využívaní kanálov Mohan-Dunaj plavebnými spoločnosťami, môžu 
získať značný vplyv na doterajšie usporiadanie trhu. Tiež z hľadiska technických noriem 
pre stavbu a prevádzku lodí vykazujú Dunaj a Rýn veľké rozdiely. Kooperácie ako 
prístavných, tak aj plavebných spoločností najmä v oblasti kombinovanej dopravy 
vytvárajú určitý základ, od ktorého sa dá očakávať zvýšený význam riečnej dopravy aj pre 
cenovo výhodnú kusovú prepravu. 

Toto očakávanie je podporované aj z hľadiska narastajúcich problémov životného 
prostredia, ktorých riešenie v dôsledku pozorovateľných miestnych efektov vyžaduje 
dodatočné a ekologicky čisté kapacity pre hromadné prepravy. Pre všetky druhy dopravy sa 
riečna loď ponúka ako strategická alternatíva budúcnosti: riečna plavba je schopná 
vykonávať pre Európu typické nepárové prepravné prúdy pomocou kombinovania 
hromadných a kusových prepráv. To samozrejme predpokladá vylepšenie logistickej 
výkonnosti firiem riečnej plavby pri začleňovaní do prepravných reťazcov. Vlastne až 
zriadením kanálov Dunaj-Odra-Labe vznikne spolu s kanálom Rýn-Mohan-Dunaj 
dostatočne výkonná stredoeurópska sieť vnútrozemských vodných ciest, ktoré budú 
schopné ponúknuť dostatok ekologicky prijateľných prepravných kapacít pre budúce 
požiadavky vnútrozemských štátov Európy. Súčasne s tým by mohli vzniknúť nové,  
s Rýnom paralelné spojenia Viedne, Bratislavy a Budapešti s Hamburgom, ktoré by 
priniesli veľký rozvojový potenciál pre budúcnosť vnútrozemských štátov dunajského 
priestoru. 

Ak sa má umožniť budúce trvalé posilnenie hospodárstva štátov strednej a východnej 
Európy na úroveň krajín EÚ, je potrebné začať súčasne na viacerých úrovniach. Zatiaľ čo 
na územiach EÚ hrá v rámci dodacích služieb stále významnejšiu úlohu rýchlosť, v štátoch 
východnej Európy ide najmä o spoľahlivosť, ktorej zabezpečenie musí byť na samom 
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začiatku podobných snáh. Až potom sa dá pristúpiť k zavádzaniu ďalších kvalitatívnych 
zlepšení. To vyžaduje okrem zvýšených investícií do infraštruktúry a do prevádzkových 
prostriedkov aj zvýšenie osobnej iniciatívy a dynamiky, ako aj prebudovanie celkového 
podnikateľského prostredia. 

Výsledky hospodárskej činnosti nesmú byť posudzované len z hľadiska množstva  
a objemu, ale predovšetkým z hľadiska hodnoty. Zjednodušene povedané, nemalo by sa už 
vyžadovať len plnenie naplánovaných úloh z hľadiska množstva, ale mala by sa vždy 
položiť otázka, koľko daná firma získala na trhu predajom vyrobeného tovaru alebo 
poskytnutím služieb. Táto kritická otázka výnosov a nákladov nebola komplexne postavená 
pred firmy krajín bývalej RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci), najmä v takých 
krátkych časových horizontoch, akými sú týždne či mesiace. Pri vytváraní trhového 
hospodárstva s charakteristikami trhu kupujúceho však táto otázka patrí do základnej 
výbavy podnikania. Netýka sa to iba veľkých firiem, ale ide tiež o malé a stredné firmy, 
ktoré sú schopné pomôcť pri prekonaní tohoto problému. Aj vo veľkej firme sa bez 
veľkých investícií a prílivu zahraničného kapitálu obmedzí rozsah zmien iba na pomerne 
malú časť celej firmy. Malé a stredné firmy môžu ponúknuť to, čo obchodný partner nutne 
potrebuje a teda aj vyžaduje, teda kapacitu, kvalitu a primerané náklady, rovnako tak aj 
pružné prispôsobovanie sa zákazníkovi a to všetko podstatne skôr, ako sa investície 
veľkých firiem do nových koncepcií, technológií a budov vôbec rozbehnú. 

Najmä pružné prispôsobovanie si zaslúži osobitnú pozornosť. Vo veľkých firmách je 
pre úspech štrukturálnej zmeny počas prevádzky nevyhnutné pripraviť s predstihom 
premyslenú a optimálnu štrukturovanú stratégiu. Veľké firmy sú často závislé od pomoci zo 
zahraničia, pričom hodnota firmy, jej silné stránky a slabiny, musia byť dopredu podrobne 
analyzované. Takéto činnosti však trvajú obvykle 1 – 3 roky. Pritom sa ale vychádza  
z daných vlastností okolia, ktoré často zasahuje až do sféry politiky. Toto okolie je však  
v mnohých smeroch podrobené neustálym a často podstatným zmenám. 

Premena firmy si vyžaduje dobrú organizáciu. Tá musí rešpektovať najmä skutočnosť, že sa 
plnenie plánovaných úloh netýka len objemových ukazovateľov, ale tiež – a hlavne –
kvalitatívnych parametrov a cieľov. Zhoršovanie exportnej situácie bývalých krajín RVHP 
bolo v prvom rade spôsobené práve chýbajúcou kvalitou, nedostatočnou úrovňou servisu a 
tiež nedostatočnou flexibilitou pri tvorbe výrobných programov. 

Kvalitatívne ciele sú predstavované predovšetkým primeranou kvalitou výrobkov  
a služieb. Prakticky vo všetkých odboroch sa dnes presadzuje miniaturizácia - zmenšovanie 
rozmerov, čo umožňuje do jedného výrobku integrovať stále viac a viac funkcií. 

Moderné pružné výrobné technológie vyžadujú úplne iný strojový park ako v minu-
losti, využívajú programovateľné riadenie a kvalifikovanejšiu obsluhu. Priamy vzťah 
človek – materiál - stroj je nahradzovaný nepriamym riadením s počítačom ako 
sprostredkovateľom. Tiež kontrolné funkcie sú v stále väčšej miere realizované s podporou 
počítača (Artificial Intelligence, umelá inteligencia). 
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Výrobné usporiadanie firiem sa tejto štruktúre postupne prispôsobuje za stáleho rastu 
produktivity. V mnohých odvetviach tvorí podiel čistých výrobných nákladov z celkovej 
ceny, ktorú zaplatí spotrebiteľ, len asi 10 – 30%. Investície do detailnej racionalizácie 
výroby, ktorá by nerešpektovala vzájomné pôsobenie prvkov, pôsobiacich v danej štruktúre 
deľby práce celého logistického reťazca (teda so zahrnutím všetkých pracovísk), by mohla 
ľahko viesť k chybnej alokácii zdrojov s trvalými negatívnymi dôsledkami. 

Kto chce dodávať tovar do štátov Európskej únie, nemôže sa snažiť len o vyni-
kajúcu kvalitu svojich výrobkov, ale musí venovať pozornosť aj otázkam úrovne 
poskytovania svojich služieb zákazníkovi. Pritom musí brať do úvahy nielen súčasné, 
ale aj očakávané normy EÚ, napr. v oblasti ekologických, bezpečnostných a ďalších  
požiadaviek, kladených na technické výrobky.  

Uplatnenie Management by Logistics vedie súčasne kuznižovaniu nákladov a zvyšo-
vaniu zisku, k zlepšeniu rentability a nakoniec aj k rešpektovaniu požiadaviek na ochranu 
životného prostredia. Zvyšovanie flexibility znižuje spotrebu hodnôt pomocou 
postponementu zameraného na sledovanie rastu nákladov v priebehu spracovania a vytvára 
i synergický efekt uvoľňovaním strojových kapacít, zmenšuje tiež spotrebu materiálových 
zdrojov v prevádzkových štruktúrach. 

Všade tam, kde už funguje koordinácia, vychádzajúca z predpokladaných 
budúcich požiadaviek a založená aj na explicitnom zohľadňovaní požiadaviek na 
jednotlivé čiastkové prevádzkové funkcie, bol už podaný dôkaz o tom, že logistika 
predstavuje strategický prvok, ktorý musí byť braný do úvahy na všetkých úrovniach 
firemnej štruktúry, ak má byť posilňovaná konkurenčná schopnosť firmy. 

 

9.2     Európska spolupráca v oblasti logistiky 
 

Výmena skúseností s uplatňovaním logistiky pri riešení konkrétnych úloh v rámci 
činnosti jednotlivých firiem, organizácií, združení i na celoštátnej úrovni patrí medzi 
významné aktivity, ktoré si dnešná doba vyžaduje. Rozvoj informačných technológií 
a čoraz širšia dostupnosť internetu umožňuje získavať veľmi rýchle a vysoko aktuálne 
informácie z celého sveta. V krajinách západnej Európy bola už v roku 1984 založená 
Európska logistická asociácia ELA (European Logistics Association) s cieľom podporovať 
a harmonizovať činnosť európskych národných logistických spoločností a umožňovať ich 
efektívnejší rozvoj najmä v oblasti vzdelávania, certifikácie a zvyšovania kvality.  

Dnes sú členmi ELA prakticky všetky členské štáty Európskej únie s perspektívou 
postupného začleňovania ďalších krajín strednej a východnej Európy. ELA je federáciou 
národných logistických asociácií s dvojročným cyklom výmeny na poste predsedníckej 
krajiny (tzv. rotujúce predsedníctvo). Prostredníctvom svojich členov má dnes ELA kontakt 
s viac ako 50 000 logistickými odborníkmi v celej Európe. 
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Významným poslaním ELA je sprostredkovanie kontaktov a vytvorenie otvoreného 
fóra pre jednotlivcov i asociácie, zaoberajúce sa logistikou v Európe. Úspešné plnenie tohto 
poslania dosahuje tým, že: 

• je európskym centrom logistiky, 

• reprezentuje logistické záujmy EU, národných vlád, vzdelávacích inštitúcií (najmä 
univerzít), priemyslu a obchodu, 

• zhromažďuje poznatky európskych inštitúcií a sleduje rozvoj i v ostatných častiach 
sveta, 

• iniciuje výskum v oblasti logistiky, 

• umožňuje komunikáciu medzi členskými krajinami Európskeho spoločenstva 
formulovaním štandardov a nabádaním na ich akceptáciu. 

Ako príklad úspešnej práce tejto celoeurópskej inštitúcie možno uviesť napr.: 

• definovanie európskej terminológie pre logistiku na multi-jazykovom základe, 

• formulovanie európskeho vzdelávacieho certifikačného programu, 

• zavedenie európskych prázdninových kvalifikačných kurzov logistiky. 

Vzhľadom na veľký rozsah a spektrum činností ELA má táto asociácia vytvorených 
niekoľko riadiacich výborov, ktoré sa vo svojej práci špecializujú na jednotlivé oblasti: 

• riadiaci výbor pre obchodný manažment, ktorý je zodpovedný za marketing 
a verejné vzťahy (Public Relations), organizovanie konferencií, seminárov 
a workshopov a za získavanie prostriedkov (fondov) pre činnosť a aktivity ELA, 

• riadiaci výbor pre výskum a rozvoj, ktorý zabezpečuje uzatváranie a financovanie 
kontaktov medzi ELA a ostatnými organizáciami (vrátane univerzít), zaoberajúcimi 
sa výskumom v oblasti logistiky tak, aby si ELA udržala úzky kontakt s najnovším 
vývojom a pokrokom v  logistickej vede, 

• riadiaci výbor pre prázdninové vzdelávanie a kurzy, ktorý kooperuje, koordinuje  
a rozvíja Európske certifikačné programy. Prispieva k rozvoju nových vzdelávacích 
programov a štandardov spolu so stanovením ich štruktúry. Propaguje používanie 
multimediálnej technológie v rozvoji virtuálnych vzdelávacích programov 
v logistike, 

• riadiaci výbor pre vzťahy s EÚ, ktorý dáva najnovšie výsledky vývoja logistiky do 
pozornosti EÚ a je zdrojom najnovších poznatkov pre orgány EÚ. Členovia tohto 
výboru (ale i ostatní členovia ELA) sa zúčastňujú na projektoch EÚ ako členovia 
riadiacich i pracovných skupín, riešiacich tieto projekty, 
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• riadiaci výbor pre manažment zásobovacích reťazcov, ktorý sa zaoberá všetkými 
aspektami riadenia zásobovacích reťazcov a financovania spolupráce s ostatnými 
asociáciami, ktoré riešia podobné problémy, 

• riadiaci výbor pre informačné a komunikačné technológie, ktorý sa zaoberá 
všetkými aspektmi informačných a komunikačných potrieb tak vo vnútri, ako aj 
medzi partnermi v zásobovacích reťazcoch, 

• riadiaci výbor pre štandardizáciu, ktorý sa zaoberá vývojom noriem a štan-
dardizáciou v kooperácii s CEN (Európsky výbor pre štandardizáciu) a s národnými 
inštitúciami pre štandardizáciu.  

Konkrétnu činnosť ELA možno demonštrovať na niektorých jej pravidelných 
aktivitách, ako je napr.:  

EUROLOG 

Každý druhý rok ELA organizuje celoeurópsku konferenciu EUROLOG v úzkej 
spolupráci s jedným z členov asociácie. Konferencia sa sústreďuje na vybranú hlavnú tému 
a má reputáciu významnej a prestížnej udalosti v Európe. 

LOGISTICKÉ FÓRUM 

Táto jednotná platforma na výmenu skúseností v logistických trendoch, politických 
vplyvoch a obmedzeniach sa koná každoročne v Bruseli. Poskytuje možnosť pre 
manažérov a osoby s rozhodovacími právomocami diskutovať o úspešných logistických 
riešeniach a európskych stratégiách. 

AWARD FOR LOGISTICS EXCELLENCE 

Táto cena za výnimočné logistické riešenie je udeľovaná firme alebo jednotlivcovi,  
ktorí vytvorili vynikajúci návrh riešenia logistickej problematiky. Priestor pre udelenie 
ceny je široký a zahŕňa akýkoľvek aspekt logistiky a akýkoľvek typ firmy. V prihláške do 
súťaže musí byť popísaný logistický projekt a jeho realizácia vo firme. Kritériá výberu 
víťazov ceny sú stanovené pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť, môže zvíťaziť 
i jednotlivec. 

SURVEYS 

Tieto PREHĽADY uvádzajú výsledky prieskumu v európskych  krajinách, ktorý je 
zameraný na úroveň logistiky vo vzťahu k vláde, priemyslu a univerzitám. Zaoberajú sa  
i kooperáciou najvýznamnejších obchodných firiem a logistických asociácií. Firmy 
využívajú tieto prehľady i na benchmarking svojich logistických akivít (benchmarking je 
postup, pri ktorom sa priebežne porovnávajú výsledky procesov, postupov a metód riešenia 
medzi niekoľkými firmami navzájom), pretože niektoré trendy a parametre tu sú uvedené 
pri porovnateľných podmienkach a hodnotách. Ďalšie sú založené na dotazníkoch, 
pokrývajúcich celý rozsah logistických aktivít, ako napr. funkčnosť, zákaznícke služby, 
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kvalita, vykonávanie logistiky, fyzické prepojenia, produkcia, distribúcia a disponovanie, 
ale tiež úloha osobností a poradcov v logistike. Ako príklad možno uviesť uverejnenie 
výsledkov prieskumov: „Nová dimenzia v logistike a manažmente zásobovacích reťazcov“, 
„Pan-európska integrácia dopytu a zásobovacích reťazcov“. 

ELA FOCUS 

Tento časopis je vydávaný šesťkrát do roka a poskytuje členom asociácie najnovšie 
informácie ako i vývoj a výsledky činnosti riadiacich výborov ELA. Časopis je k dispozícii 
i na internetovej stránke ELA. 

LOGISTICS EUROPE’ JOURNAL 

Tento Európsky logistický denník o aktuálnej činnosti ELA je poskytovaný 
jednotlivým členom národných asociácií logistiky zdarma. 

DICTIONARY FOR EUROPEAN LOGISTICS 

ELA vydáva multi-jazykový slovník termínov a definícií v logistike. Táto publikácia 
ponúka štandardnú interpretáciu základných logistických termínov. 

 

VÝUČBA , VÝSKUM A ROZVOJ 

KONFERENCIE VYUČUJÚCICH 

Každý druhý  rok ELA organizuje  hlavnú konferenciu venovanú výučbe a logistike. 
Profesori z univerzít celej Európy sa zúčastňujú na sériách prezentácií na logistické témy, 
po ktorých nasledujú podrobné diskusie. Výsledky z týchto konferencií sú publikované 
asociáciou ELA a sú dôležitou súčasťou základu logistických vedomostí, ktoré sú ďalej 
rozvíjané. 

Okrem toho je účastníkom týchto konferencií umožňované spolupodieľať sa na sieti 
so seberovnými a položiť základ logistického výskumu a ďalších prác, ktoré sú 
uskutočňované na európskych univerzitách. Reprezentanti z vybraných priemyselných 
a ostatných firiem sú tiež pozývaní na tieto podujatia na podporu výmeny názorov 
a skúseností medzi univerzitami a priemyslom. 

DOCTORATE WORKSHOP 

Počas týždeň trvajúceho pracovného stretnutia doktorandi a ich profesori diskutujú 
o výsledkoch ich práce a vymieňajú si názory a skúsenosti z ich logistických výskumov. 
ELA vydáva a zverejňuje správu z tohto pracovného stretnutia. 

VÝSKUM 

ELA spracováva a publikuje výsledky výskumu v rôznych oblastiach logistiky. 
V spolupráci s vybranými univerzitami a ostatnými inštitúciami ELA umožňuje vznik 
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a realizáciu výskumných projektov, zameraných na čo najrýchlejšie uplatnenie nových 
poznatkov v logistickej praxi. 

NORMY 

ELA spolupracuje v oblasti logistiky s mnohými národnými univerzitami 
a poskytuje informácie, využívané pri tvorbe a novelizácii európskych noriem.  

UČEBNÉ ŠTANDARDY A KVALIFIKÁCIE V LOGISTIKE 

Počas dlhých rokov pôsobenia si ELA vypracovala efektívny systém vzdelávania 
a rekvalifikačných prázdninových kurzov logistiky najmä pre tých, ktorí sú priamo vo 
výrobe a službách. Získava fondy od Európskej komisie v Bruseli, ktoré využíva na 
sponzorovanie a finančný podiel vo vzťahu k národným logistickým asociáciám. 
Výsledkom sú obvykle nové normy, študijné príručky, pracovné postupy atď., ktoré sú 
zverejňované a rozširované v celej Európe. Ďalšie informácie poskytujú publikácie, 
vydávané ELA, napr.: „Riadenie európskej certifikácie pre logistiku“, „Európsky 
prázdninový kurz logistiky“, „Certifikácia v logistike“, ... 

 

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY 

Existujú tri úrovne v programe: 

• Juniorská úroveň, zameraná na získanie certifikátu „Európsky logistik junior“ 

• Stredná úroveň vedúca k získaniu certifikátu „Európsky logistik senior“ 

• Vyššia úroveň vedúca k certifikátu „Európsky logistik master“ 

 

Tieto certifikáty potvrdzujú držiteľom dosiahnutý stupeň získaných schopností riešiť 
logistické  úlohy pomocou vedomostí, skúseností a techník, ktoré musí manažment 
i personál logistiky zvládnuť. 

CERTIFIKAČNÝ PROGRAM 

V roku 1996 vznikla v ELA inštitúcia „Riadenie európskej certifikácie“. I napriek 
tomu, že ju založila ELA, získala nezávislý štatút. Každá krajina, ktorá je členom ELA, 
vytvára národné inštitúcie, zodpovedné za menovanie školiteľov pre svoju krajinu, ktorí 
majú oprávnenie udeľovať certifikáty logistiky. Tieto národné inštitúcie sú monitorované, 
kontrolované a usmerňované európskym centrom tak, aby štandardy a úroveň hodnotenia 
boli stabilné a porovnateľné v rámci celej Európy. 

OHODNOTENIE 

Kandidáti sú ohodnotení na základe svojich teoretických vedomostí a pracovnej 
funkcie. Hodnotitelia kontrolujú, či kandidáti vyhovujú vo všetkých oblastiach logistickej 
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práce (tiež ovládanie príslušných noriem). Kandidáti, ktorí získajú certifikát logistickej 
kvalifikácie zároveň získajú i celoeurópsku ratifikáciu (uznávanie) tohto dokumentu. 

 

ŠTUDIJNÉ PRÍRUČKY 

Pre vyššie spomínané tri úrovne pripravila ELA študijné príručky pre školiteľov, 
tútorov a ostatných tak, aby boli zabezpečené vyvážené požiadavky každého modulu. 

Každá príručka obsahuje obsah predmetov, hlavné tézy kapitol, tézy študijného 
plánu s kľúčovými bodmi a príslušnou terminológiou. Takto tútori i ostatní, ktorí obdržia 
program, môžu zabezpečovať školenia kandidátov na jednotnej európskej úrovni.  

 

ČLENSTVO v ELA 

ELA má 6 kategórií členstva: 

• plné členstvo - plnými členmi sú európske nekomerčné inštitúcie, asociácie a ďalšie  
útvary, ktoré reprezentujú jednotlivých alebo združených členov, pracujúcich 
v oblasti logistiky, 

• pridružené členstvo – ide o európske nekomerčné, akademické a vzdelávacie 
spoločnosti, inštitúcie a ostatné organizácie, ktoré majú záujem o logistiku , ale 
neželajú si alebo nepožadujú plné členstvo, 

• pričlenené členstvo – sú to medzinárodné organizácie, aktívne v oblasti logistiky, 
ktoré majú s ELA recipročné dohody na výmenu informácií, literatúry atď, 

• členovia korporácie – ide o medzinárodné komerčné organizácie, ktoré sa zaoberajú 
logistikou. Táto kategória je určená organizáciám, ktoré operujú vo viac ako jednej 
európskej krajine a majú členov, ktorí majú individuálne členstvo alebo členstvo  
v korporácii príslušných národných členov asociácie ELA, 

• spolupracovníci – sú individuálni európski akademici alebo experti v logistike, ktorí 
spolupracujú s Výborom ELA pre výskum a rozvoj a podieľajú sa na rozvoji 
vedomostnej základne ELA, 

• čestní členovia – sú to jednotlivci, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj 
ELA. 
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10.    ZÁVER 
 

Snaha o znižovanie nákladov, zvyšovanie pružnosti výroby zameranej najmä na 
zvýšenie spokojnosti spotrebiteľov a rast podielu na trhu vedie k čoraz širšiemu 
uplatňovaniu logistiky,  zavádzaniu moderných systémov (napr. systém Just In Time atď.) 
do celého logistického reťazca. Tieto systémy si však vyžadujú spoľahlivé a kvalitné 
informačné systémy a kladú vysoké nároky na spoľahlivosť a kvalitu dopravy, ktorej úloha 
je v logistickom reťazci nezastupiteľná. 

Dopravné a zasielateľské firmy ako článok logistického reťazca, poskytujúceho 
prepravu, majú možnosť rozšíriť svoje služby aj na poskytovanie logistického zabezpečenia 
celého procesu obehu, pozostávajúceho z operácií balenia, tvorby manipulačných 
a prepravných jednotiek, manipulácie, prepravy, skladovania, kontroly a podobne. To si 
vyžaduje od dopravných a zasielateľských firiem schopnosť zaradiť sa do logistických 
reťazcov, prispôsobiť sa požiadavkám svojich zákazníkov a pružne reagovať na zmeny.  

Nevyhnutná je tiež kooperácia dopravných firiem, ktoré nedokážu samostatne 
ponúknuť dostatočne široké spektrum služieb, aby uspokojili rozmanité nároky svojich 
zákazníkov.  

Úlohou controllingu v logistike je podpora rozhodovania vedúcich pracovníkov pri 
strategickom, taktickom a operatívnom rozhodovaní na dosahovanie optimálnych 
výsledkov. Pre efektívnu funkciu controllingu je potrebný systém ukazovateľov, ktoré 
identifikujú silné a slabé miesta a umožnia kontrolu a porovnanie skutočnosti 
s plánovanými hodnotami.  

Učebnica poskytuje aj prehľad controllingových ukazovateľov, ktoré sú dôležité 
najmä pre oblasť obstarávacej logistiky a to pre činnosti nákupu, skladovania, manipulácie 
a dopravy. Poskytovanie širokej ponuky logistických služieb, kooperácia a vytváranie 
strategických aliancií, zameranie sa na potreby zákazníka pri stanovení svojich cieľov 
a aktívne uplatňovanie controllingu môže umožniť dopravným a zasielateľským firmám 
vstup do logistických reťazcov výrobných firiem, ich ďalší rozvoj a presadenie sa 
v konkurenčnom boji na trhu dopravných služieb.  
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ZOZNAM SKRATIEK 
 

ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

CEN               (Comité Européen de Normation) Európsky výbor pre štandardizáciu  

CMR Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave  

CND Cestná nákladná doprava 

ČR Česká republika 

DPC (Direct Product Costs) priame výrobkové náklady 

DPP (Direct Product Profitability) priama výrobková rentabilita 

EDI Electronic Data Interchange 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay System 

ELA  (European Logistic Association) Európska logistická asociácia 

EN Európska norma 

ERM Enterprise Resource Management 

ERP Enterprise Resource Planning 

ESA European Space Agency 

ESVO            Európske spoločenstvo voľného obchodu 

EÚ Európska únia 

FAA Federal Aviation Administration (USA) 

GLONASS    Globálny navigačný systém (Ruská federácia) 

GNSS Globálny navigačný systém 

GPS Globálny navigačný systém (USA) 

GSM Globálna telekomunikačná sieť 

IDS Inteligentný dopravný systém 

INMARSAT International Telecommunications Satellite Organization 

IS Informačné systémy 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

IT Informačné technológie 
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JIT Logistický systém výroby a dodávok „práve včas“ (Just In Time) 

LAAS Local Area Argumentation System 

MCND Medzinárodná cestná nákladná doprava 

MDPT SR     Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

MEO Medium Earth Orbits 

MHD Mestská hromadná doprava 

MMF Medzinárodný menový fond        

MTZ Materiálovo-technické zabezpečenie 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

SMK Systém manažérstva kvality 

SR Slovenská republika 

STN Slovenská technická norma 

WAAS Wide Area Argumentation 

WMS Wide Area Master Station 

www Webovská stránka na internete 

XDR Jednotka MMF – zvláštne práva čerpania 

ZZS Zväz zasielateľov Slovenska    
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