
Tovarová logistika - logistika tovaru 

Producenti a ponúkajúce firmy sa často pri svojej práci opierajú o služby špeciálnych 
organizácií a firiem tovarovej logistiky s cieľom zabezpečiť si zásoby svojich výrobkov na čo 
najvhodnejších miestach. Z týchto skladovacích priestorov treba tovar doručiť, zaslať 
správnemu zákazníkovi v správnom čase. Keď si ponúkajúca firma vytvorí výkonný systém 
rozmiestňovania tovaru s dobrými rozhodujúcimi pravidlami, pomôže jej to, získať 
zákazníkov a čo najlepšie uspokojiť ich potreby. Z týchto dôvodov je nesmierne nutné, aby sa 
každá firma venovala aj otázkam podstaty, cieľov, rozhodnutí a zložiek tovarovej logistiky. 

Podstata logistiky tovaru 
Logistika tovaru zahrňuje prognózovanie, plánovanie, uskutočňovanie a kontrola 
fyzického pohybu materiálov a konečných produktov z miesta pôvodu, výroby na miesto 
využitia, spotreby s cieľom dosiahnuť uspokojenie potrieb zákazníkov a zisk. 
Cieľom tovarovej logistiky je zabezpečenie fungovania reťazca zásobovania. To znamená, 
že treba zmysluplne zostaviť a koordinovať hodnotu tovaru zväčšujúce príspevky tovarového 
toku od dodávateľskej firmy k finalizačnej firme a odtiaľ cez obchodné organizácie ku 
konečnému spotrebiteľovi. To znamená, že treba koordinovať jednotlivé logistické aktivity 
členov zásobovacieho reťazca. 
Nasledujúce príklady dokumentujú prínos objavu reťazcov zásobovania (Kotler, s.531): 
• Softwarová firmy si myslí, že jej poslaním je kompletizácia a balenie diskiet so softwarom 

a manuálov, ich preprava do veľkoobchodu odkiaľ sa tovar prepraví do maloobchodu a tu 
sa predá zákazníkom. Zákazník si prinesie disketu so softwarom domov, alebo na svoje 
pracovisko a strávi určitý čas kopírovaním programu na pevný disk počítača. Logistika 
tovaru si kladie otázku, či nie je možné poslúžiť zákazníkovi lepšie. Ponúkajú sa pri tom 
najmenej dve lepšie distribučné systémy. Pri prvom zákazník vytočí telefónne číslo 
softwarovej firmy a objedná si potrebný software, za ktorý zaplatí. Alternatívnou cestou 
môže byť aj inštalácia softwaru na nový počítač vo výrobnej, resp. kompletizačnej firme. 
Oba riešenia rušia potrebu výroby, balenia a rozosielania miliónov diskiet a manuálov. 
Podobné riešenia možno využiť aj pri distribúcii hudobných nahrávok, novín, videohier, 
filmov a iných produktov, pri ktorých je potrebné prenášať zvuk, text, dáta alebo obraz. 

• Nemeckí spotrebitelia mávali vo zvyku nakupovať nealkoholické nápoje po jednotlivých 
flaškách. Výrobca nealkoholických nápojov uskutočnil prieskum, v ktorom zisťoval, či by 
boli zákazníci ochotní nakupovať tieto nápoje aj v balení po šiestich flaškách. 
Maloobchod reagoval tiež kladne, pretože to umožňovalo rýchlejšie ukladanie flašiek do 
regálov a zákazníci si pri jednom nákupe odnášali viac tovaru. Výrobca navrhol balenie 
po šiestich flaškách, ktorého rozmery zodpovedali veľkosti regálov v predajniach. Obaly a 
palety boli prispôsobené tak, aby sa s tovarom ľahko manipulovalo v skladoch obchodov. 
Výrobca zmenil výrobné postupy aby mohol vyrábať balenie po šiestich flaškách. 
Obchodné oddelenie ponúklo odberateľom potrebné vybavenie. Hneď ako sa balenie po 
šiestich flaškách dostalo na trh, výrazne sa zvýšil podiel tohto výrobcu na trhu. 

• Zakladateľ reťazca veľkopredajní nábytku IKEA našiel cestu, ako dodávať nábytok 
vysokej kvality za omnoho nižšie ceny ako konkurencia. Úspory nákladov firmy IKEA 
pramenia z niekoľkých zdrojov: 1, firma nakupuje tak veľké množstvo nábytku, že 
dosahuje nižšie ceny. 2, Nábytok sa predáva v rozloženom stave a preto zaberá omnoho 
menej miesta. Zároveň sú aj náklady na prepravu omnoho nižšie. 3, Zákazníci si môžu 
odviezť nábytok domov svojim vlastným autom, čím sa znižujú náklady na prepravu. 4, 
Zákazníci si radšej zostavujú nábytok doma sami. 5, IKEA pracuje na rozdiel od svojich 
konkurentov s veľkými objemami tovaru a s malou obchodnou maržou. Vzhľadom 
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k týmto skutočnostiam môže firma účtovať u porovnateľného nábytku svojim zákazníkom 
o 20% nižšie ceny než konkurencia. 

Pre splnenie cieľov tovarovej logistiky sú potrebné integrované logistické systémy (ILS), ktoré 
manažujú skladovanie, tok materiálov a fyzickú distribúciu, to všetko podporené 
informačnými technológiami. Poskytovatelia služieb, ako napríklad FedEx Logistik Services, 
sa často podieľajú na vývoji a prevádzke takýchto systémov. Automobilová firma Volvo 
napríklad v spolupráci s firmou FedEx Logistik Services zriadila v meste Memphis 
kompletný sklad náhradných dielov pre nákladné automobily. Ak obchodník potrebuje veľmi 
súrne určitý náhradný diel, zatelefonuje na tzv. zelené servisné číslo (poplatok platí servisná 
firma) a náhradný diel je vyskladnený ešte v tú istú noc buď obchodníkovi z najbližšieho 
letiska, obchodníkovi samotnému alebo priamo namiesto kde sa nachádza pokazený 
automobil. 
Využitím informačných systémov boli pri manažmente tovarovej logistiky dosiahnuté 
podstatné, významné pokroky. Predovšetkým využívanie počítačov, elektronických pokladní, 
jednotného kódovania produktov, prenosov dát cez satelit, elektronickej výmeny dát ako aj 
elektronického zúčtovania a systémov poukazovania finančných prostriedkov podporuje 
produktivitu. Príprava informácií a ich využívanie má kľúčový význam pre efektívnosť 
logistických systémov, tak ako to ukazuje nasledujúci príklad (Kotler,Bliemel, s.l 167). 

Firma Wal-Mart (USA) patrila k prvým obchodným firmám, ktoré veľkoryso investovali do 
informačných technológií. Svoje predajne firma vybavila elektronickými skenermi a 
pokladnicami. Ak napríklad kúpil tínedžer v predajni pár Reebok tenisiek veľkosti 10, táto 
informácia bola zaslaná priamo do počítača dodávateľa Reebok výrobkov s cieľom zaradiť 
ju medzi dáta o tovarovej logistike a pre výrobné účely. 
Takýmto systémom je firma Wal-Mart informovaná o tom, čo zákazníci nakupujú a môže tak 
producenta informovať, čo treba vyrábať a dodávať. Wal-Mart vyžaduje od dodávateľov, aby 
boli produkty označené etiketami. Takýmto spôsobom môžu byť produkty premiestnené 
priamo z dodávateľského auto do regálov alebo na vešiaky a tým sa výrazne znižujú náklady 
na skladovanie a prevádzku. Saldom zredukoval Wal-Mart svoje skladovacie priestory pre 
tovary na 10% celkovej plochy v porovnaní s konkurenciou,ktorá potrebuje až 25%.Ako 
výsledok využitia počítačov v objednávkovom systéme firma Wal-Mart vyžadovala priame 
spojenie svojich počítačov s dodávateľmi. Preto nie sú potrební sprostredkovatelia, 
medziobchodníci a takto dosiahnutá úspora nákladov môže byť prenesená na zákazníkov. 

Logistika tovaru predstavuje súbor niekoľkých činností, čiastkových úloh, ako naznačuje 
obrázok 22-1. Prognóza odbytu predurčuje logistické plánovanie. Podľa nej sa vypracovávajú 
vykonávacie plány pre zásobovanie tovarom a hospodárenie so skladmi. Z plánu zásobovania 
tovarom vyplývajú požiadavky na obstarávanie, nasleduje zaobstaranie tovaru, ktorý potom 
treba transportovať a zaradiť do skladového hospodárstva preberaním do skladov. Skladové 
hospodárstvo hrá úlohu nárazníka medzi spracovaním objednávok (zákaznícke objednávky) a 
zásobovaním tovarom. Spracovanie objednávok vedie k odbúraniu, znižovaniu stavu, 
množstva tovarov a zásobovanie tovarom ho zase zvyšuje. Objednané tovary prechádzajú cez 
oddelenie balenia do vyskladňovacieho skladu. Tu sa tovar prekladá a prechádza do 
vonkajšieho skladu, kde sa uskutoční vyskladnenie ako súčasť služby zákazníkom. 
Logistika tovaru predstavuje tak pre jednotlivé firmy ako aj pre celé odvetvie súbor vysokých 
nákladov. V priemere predstavujú náklady tovarovej logistiky pre jednotlivé firmy 
v Nemecku asi 8 až 9% obratu. Z pohľadu celého odvetvia sú náklady na logistiku na cestu 
od producenta cez veľkoobchodníka, predajňu až k zákazníkovi podstatne vyššie, medzi 10% 
pre stroje a 31% pre potravinárske odvetvie. 
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Tovarová logistika nie sú len náklady, ale je to aj strategický nástroj konkurenčného boja o 
trhy a zákazníkov. Vplyv logistiky na konkurencieschopnosť firiem bude predovšetkým 
v Európe rásť z dôvodu postupného budovania spoločného trhu. Lepším servisom a nižšími 
nákladmi na logistiku dôsledkom zlepšovania logistického systému môžu firmy získavať stále 
viac zákazníkov. Naopak strácajú zákazníkov ak nie sú firmy schopné požadovaný tovar 
dodávať presne a načas. 
Zlepšenia v logistike treba hľadať nielen vo vonkajšom prostredí firmy, ale aj v jej samotnom 
vnútri teda v internej logistike. Nové trendy v tovarovej logistike, ktoré zlepšujú 
predovšetkým spoluprácu medzi producentmi a obchodníkmi znázorňuje nasledovný text 
(Kotler,Bliemel, s.1169): 

Pokrokové myšlienky pre koordináciu a efektívne zásobovanie trhu 

> Supply Chain Management (SCM) 
Supply Chain Management (SCM) - už pred štyridsiatimi rokmi ho zaviedol do 
managementu americký systémový analytik Jay Forrester a do dnešného dňa jeho význam 
neklesol, skôr naopak. SCM znamená Management reťazca zásobovania a obsahuje 
koordinovanú spoluprácu dodávateľov, producentov a obchodu v tovarovej logistike. 
Partnerskou spoluprácou a výmenou informácií pomocou počítačov možno optimalizovať 
spotrebu materiálov, tok materiálov, rozdeľovanie a rozmiestňovanie tovarov, využívanie 
kapacít, správne načasovanie dokončovacích prác a odbyt u všetkých zúčastnených strán 
s ohľadom na dopyt konečného spotrebiteľa. Nemecký Fraunhofer-Inštitút pre tok materiálov 
a logistiky v Dortmunde potvrdzuje, že jednotlivé firmy môžu pomocou SCM redukovať svoj 
stav zásob tovarov až na 60%, čas skladovania až na 50%, zisky zvýšiť až o 30% a obraty a 
trhové podiely možno zvýšiť až o 50%. SCM umožňuje firmám, ktoré pracujú týmto 
systémom väčšiu schopnosť reagovať na neustále sa meniace trhové podmienky. Príklady 
úspešného využitia tohto systému v praxi sú nasledovné: 
- Producent zmrzlín Langnese zlepšil pomocu SCM presnosť prognóz spotreby o 26%, 
- Producent osvetľovacích zariadení Osram Sylvania zredukoval v priebehu štyroch 

mesiacov po implementácii SCM svoje náklady o 16%, 
- U firmy Kraft Jacobs Suchard bol zredukovaný viazaný kapitál o sedem miliónov euro. 

Plánovací cyklus pre logistické postupy bol skrátený z dvoch týždňov na dva dni. 
- Chemický koncern Hochst zvýšil podiel svojich termínovaných dodávok zo 68% na 95%. 

> Efficient Consumer Response (ECR) 
Aj pri Efficient Consumer Response (ECR) je východiskovým bodom hodnotový reťazec 
firmy. Podľa definície European ECR-Boards (Európska ECR rada) je ECR spoločná 
iniciatíva a úzka spolupráca producentov a obchodníkov s cieľom optimalizovať 
reťazec zásobovania aby poskytli konečnému spotrebiteľovi vyššiu hodnotu ponúkaného 
tovaru prostredníctvom nižších nákladov, lepšieho servisu a širšej palety, ponuky 
ponúkaných produktov. Pre tento cieľ musia byť všetci zúčastnení hodnotového reťazca 
pripravení efektívne a kooperačne spolupracovať. 
ECR koncepcia zahŕňa štyri základné stratégie zacielené na zvyšovanie produktivity na 
hraničných miestach medzi obchodom a producentom (Kotler,Bliemel, s.l 170). 

1. Efficient Replenishment (efektívne doplňovanie zásob) - ide o doplňovanie zásob, 
tovaru podľa požiadaviek dopytu v rámci spolupráce medzi producentom a obchodníkom. 
Táto stratégia sa opiera o: 
• automatické dispozície, automatizované 
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• synchronizovanú produkciu, 
• just-in-time dodávky, 
• Cross Docking (krížové, nezávislé prístavné doky, skladištia, , prekladištia, skladovací 

kút, 
• redukcia stavu zásob. 

2. Efficient Assortment ( efektívny sortiment) - ide o zostavovanie sortimentu podľa 
požiadaviek zákazníkov a potreby dosiahnuť určitú renditu (Category Management). Táto 
stratégia sa opiera o: 
• kontinuálne zdokonaľovanie sortimentu, skupín tovarov, 
• na potreby zákazníkov orientované rozdeľovanie skupín tovarov, 
• myslenie v zmysle uzavretých podnikateľských jednotiek, 
• funkcie presahujúcu organizáciu. 

3. Efficient Promotion (efektívne komunikačné aktivity) - ide o totálnu, komplexnú 
systémovú efektívnosť obchodnej a zákazníckej promotion. Stratégia sa opiera o: 
• úplnú dostupnosť produktov zákazníkom na začiatku promotion akcií, 
• redukovanie nárokov na ručnú prácu pri komunikačných aktivitách, 
• zlepšovanie know-how akcií promotion, 
• rýchlu reakciu na spotrebiteľské správanie. 

4. Efficient Product Introduction ( efektívne zavádzanie produktu na trh) - znamená 
optimalizáciu postupov zavádzania produktov na trh. Táto stratégia sa opiera o: 
• pokles miery chybného zavedenia produktov na trh, 
• lepšie možnosti testovania produktov pred zavedením na trh, 
• rýchlu reakciu na spotrebiteľské správanie. 

Základná myšlienka ECR, orientácia na zákazníka a efektívnosť, nie sú nové idey, ale staré 
myšlienky marketingu, resp. národohospodárskej teórie. ECR ale poskytuje nový celkový a 
integrovaný pohľad na implementáciu. 
Presadenie ECR systému obsahuje štyri čiastkové kroky, ako možno vidieť na príklade firmy 
Julius Meinl AG pôsobiacej v potravinárskom odvetví Rakúska. Firma si sľubuje výrazné 
úspory nákladov, ak tieto techniky využije v spolupráci s 50-60% svojich dodávateľov. 
Dosiahnutie tohoto stupňa implementácie vyžaduje mnoho tvrdej práce s dodávateľmi 
v priebehu celého procesu. 
Je zrejmé, že ECR dokáže uvoľniť úsporný potenciál reťazca zásobovania. Spory a mocenský 
boj vládne však pri rozdeľovaní ziskov z efektívnosti medzi jednotlivými stupňami 
hodnotového reťazca. Obchodníci a producenti bojujú v mnohých produktových kategóriách 
o to, kto sa stane vodcom systému a do akej miery bude tento vodca (tzv. Category-Captain) 
systému pôsobiť a nútiť ostatných členov systému aby sa mu štrukturálne a organizačne 
prispôsobili. Realizácia ECR ziskov závisí od pripravenosti ku kooperácii distribučných 
partnerov. 
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Príklad: Implementácia ECR procesov vo firme Julius Meinl AG (1997): 

> Category Management (CM) 
Category Management (CM) ako srdce ECR koncepcie je z hľadiska producentov definovaný 
ako koordinované riadenie jednej (podľa určitých, dôležitejších kritérií) spolusúvisiacej časti 
podnikového odbytového programu s ohľadom na obchodných zákazníkov a konečných 
spotrebiteľov. Strategické tovarové skupiny, takzvané kategórie, môžu byť zostavené podľa 
nasledovných kritérií: 
- použiteľnosť produktu, 
- substitučné vzťahy medzi jednotlivými produktmi, 
- správanie zákazníkov vo fáze vyhľadávania produktu na Point of Sale, 
- logistické požiadavky. 
Cieľom tejto „filozofie skupín produktov" je prekonanie, resp. odstránenie koordinačných 
problémov medzi obchodníkmi a producentmi, ktoré vznikajú zo sortimentnej perspektívy 
v obchode a z produktovej a značkovej perspektívy u producenta. 
Pre vybudovanie organizácie CM u producenta sú k dispozícii viaceré alternatívy. Každá 
takáto alternatíva musí napĺňať CM hraničné úlohy medzi producentom a obchodom. 
Nasledujúci obrázok znázorňuje jednotlivé úlohy CM a ich vnímanie u vybraných 42 
dotazovaných firiem, ktoré využívajú CM (Kotler,Bliemel, s.l 172). 
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Úlohy v rámci Category Management (v % ) : 
• koordinácia opatrení jednotlivých produktových manažérov - 47,6% 
• koordinácia produktového manažmentu a obchodného marketingu - 61,9% 
• plánovanie produktového programu s ohľadom na požiadavky obchodu na sortiment -

78,6% 
• koordinácia opatrení jednotlivých Key-account manažérov - 57,1 % 
• spolupodielať sa na výročných jednaniach - 40,5% 
• koncepcia opatrení obchodného marketingu (merchandising atď.) - 88,1% 
• plánovanie odbytovej logistiky - 40,5% 
• prierezová koordinácia funkčných marketingových oblastí - 50% 
• koncepcia marketingových stratégií - 57,1 % 
• prierezová koordinácia iných podnikateľských oblastí (produkcia ap.) - 38,1 % 
• priama spolupráca s obchodným partnerom (napr. formou podporných manažérskych 

programov alebo pomocou partnerských projektov) - 71,4%. 
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Ciele tovarovej logistiky 

Mnoho firiem formuluje ciele tovarovej logistiky nasledovne: Tovarová logistika má slúžiť 
na to, aby bol doručený správny produkt v správny čas pri najnižších možných 
nákladoch na správne miesto. Nevýhodou tejto formulácie je to, že nezohľadňuje žiadne 
riadiace a hodnotiace kritériá. Žiaden systém tovarovej logistiky nemôže súčasne 
maximalizovať služby zákazníkom a minimalizovať náklady na distribúciu. Maximálne 
služby zákazníkom vyžadujú vo všeobecnosti vysoké stavy zásob, rýchle a drahé transportné 
prostriedky a širokú sieť skladovacích miest. Toto všetko potom vedie k zvýšeným nákladom. 
Ako ukazujú nasledovné príklady náklady na logistiku a výsledky logistiky sú často 
protichodne pôsobiace komponenty. 
Zasielanie tovaru železnicami je v mnohých prípadoch lacnejšie ako transport od domu 
k domu nákladnými autami. Pretože ale zasielanie tovaru železnicami obvykle trvá dlhšiu 
dobu, viaže tak firemný kapitál vo forme hotových produktov a spôsobuje že zákazníci 
zaplatia za objednaný tovar neskôr. To vedie v niektorých prípadoch k tomu, že zákazníci 
nakupujú radšej u konkurencie, ktorá dodáva svoj tovar rýchlejšími dopravnými 
prostriedkami. 
Úsporu nákladov na prepravu možno zabezpečiť ukladaním hotových produktov do lacných 
prepravných kontajnerov. Tieto sú však často príčinou poškodenia tovaru pri preprave, čo 
vedie k strate dôvery zákazníkov voči firme. 
Správca skladov dáva prednosť malým zásobám, aby sa znížili náklady na udržovanie zásob. 
Tento prístup však zvyšuje počet prípadov, keď tovar nie je na sklade, musí sa doobjednávať 
a tým sa zvyšuje administratíva, musia sa organizovať mimoriadne pracovné smeny vo 
výrobe a rastú náklady na prednostnú rýchlu prepravu. 
Pri stanovovaní strategických cieľov pre tovarovú logistiku treba zvažovať, kde má byť 
hraničné miesto protichodne pôsobiacich komponentov tak aby vznikol čo najlepší logistický 
systém pre cieľový trh. Z toho potom vyplýva celkový rámec pre logistický systém. 
K tvorbe logistického systému patrí analýza želaní a potrieb odberateľov a konkurenčných 
ponúk. Odberateľ je zainteresovaný na viacerých skutočnostiach: na presnej a dochvíľnej 
dodávke, na ochote a schopnosti dodávať v prípade nepredvídateľných udalostí, na 
starostlivom zaobchádzaní s tovarom, na bezproblémovom spätnom transporte poškodeného 
tovaru a rýchlych náhradných dodávkach, na ochote a schopnosti firmy udržiavať si zásoby 
prostredníctvom ponúkajúcej firmy. 
Pri stanovovaní vlastnej logistickej služby musí firma zohľadňovať aj úroveň týchto služieb u 
konkurencie. Za normálnych okolností bude chcieť firma ponúknuť aspoň rovnako vysokú 
úroveň služieb ako ponúka konkurencia. Ak je hodnotiacim kritériom maximalizácia zisku a 
nie maximalizácia odbytu, potom treba počítať aj s nákladmi na vyššiu úroveň poskytovaných 
služieb. Niektoré firmy ponúkajú pri nižších cenách nižšiu úroveň služieb, zatiaľ čo iné 
ponúkajú viac servisných výkonov ako konkurencia, účtujú ale aj vyššie ceny, ktoré 
zohľadňujú vyššiu hodnotu pre zákazníka a vyššie náklady. Obidve koncepcie sú orientované 
na rozdielne zákaznícke segmenty. 
Napríklad doba opravy je veľmi významná pre zákazníkov, ktorí si nakupujú reprografické 
prístroje. Firma Xerox preto zaviedla nasledujúcu normu pre poskytovanie opravárenských 
služieb. „Opravíme každý pokazený prístroj na kontinentálnom území Spojených štátov do 
troch hodín po obdržaní žiadosti na opravu." Firma Xerox musela vyškoliť zodpovedajúci 
počet ľudí, zabezpečiť náhradné diely a vybudovať sklady, aby splnila svoj sľub. 
Stanovené strategické ciele sú podkladom pre vypracovanie operatívnych plánov. Firma 
Coca-Cola napríklad požaduje, „aby Coke bola na dosah ruky každého, kto po nej zatúži". 
Niektoré firmy idú ešte ďalej a stanovujú normy pre každú poskytovanú službu. 
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Výrobca elektrospotrebičov stanovil nasledujúce normy pre poskytovanie služieb: dodávať 
obchodníkom 95% objednaného tovaru do siedmich dní po obdržaní objednávky, vybavovať 
objednávky s 99% presnosťou, odpovedať na dotazy obchodníkov o stave vybavovania 
objednávky do troch hodín, nepresiahnuť jednopercentný podiel poškodeného tovaru pri 
preprave. 
Akonáhle si firma stanoví ciele tovarovej logistiky, musí vypracovať taký logistický systém, 
pri ktorom sú minimalizované náklady na splnenie týchto cieľov. 
Pre každú možnú variantu logistického systému možno vypočítať celkové náklady na 
distribúciu podľa tohoto vzorca: 

D = T + FL + VL + O 

Pričom znamená: 
D = celkové náklady na distribúciu pre navrhovaný logistický systém 
T = celkové náklady na prepravu pre navrhovaný logistický systém 
FL = celkové fixné náklady na skladovanie v navrhovanom logistickom systéme 
VL = celkové variabilné náklady na skladovanie v navrhovanom logistickom systéme 
vrátane zásob 
O = náklady na ušlé obraty z dôvodu priemerného oneskorovania dodávok v navrhovanom 

logistickom systéme. 

Pri voľbe logistického systému tovarovej logistiky treba preskúmať celkové náklady 
jednotlivých navrhovaných systémov a vybrať z nich taký logistický systém, ktorý má 
minimálne celkové náklady. Pretože je veľmi ťažké merať straty z nepredaja (O - ušlý obrat), 
mali by sa firmy zamerať na minimalizáciu nákladov T + FL + VL, umožňujúce dosiahnuť 
cieľovej úrovne poskytovaných služieb zákazníkom. 

Komponenty tovarovej logistiky 
Teraz budeme ďalej skúmať štyri hlavné rozhodnutia, ktoré treba uskutočniť v oblasti 
tovarovej logistiky: 
1. ako spracovať prichádzajúce objednávky? 
2. ako zariadiť sklady, vybaviť ich optimálnym spôsobom vhodným zariadením? 
3. ako veľké majú byť zásoby v skladoch a ich uskladňovanie? 
4. ako má byť tovar vyskladnený a transportovaný? 

1. Spracovanie objednávok 
Vo všeobecnosti je pre firmu dôležité skracovať cyklus od prijatia objednávky cez jej 
vybavenie až po jej zaplatenie. V tomto cykle existuje niekoľko krokov. K nim patrí: 
- prinesenie objednávky predajcom alebo iným zástupcom predávajúcej firmy, 

spracovanie objednávky, 
- preskúmanie kreditibility zákazníka, 
- zásobovacie a produkčné plánovanie, 
- zasielanie tovarov, 
- zaslanie vyúčtovania a 
- príjem finančných prostriedkov. 
O čo dlhší je tento cyklus spracovania objednávky, o to menej sú spokojní zákazníci a to sú aj 
menšie možnosti firmy dosiahnuť zisk. 
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Mnohé firmy však už v tomto smere urobili výrazný pokrok. Napríklad firma General 
Electric používa informačný systém, ktorý kontroluje, či kredit na účte zákazníka zodpovedá 
výške objednávky a či je zodpovedajúca položka na sklade. Počítač vydá príkaz na odoslanie 
objednaného tovaru, vystaví zákazníkovi účet a opraví evidenciu zásob, prípadne spracuje 
objednávku na výrobu nových zásob, odošle obchodnému zástupcovi správu, že objednaný 
tovar pre zákazníka je na ceste. Celý tento proces zaberie asi 15 sekúnd. 
Racionalizačné štúdie (napríklad Refa- alebo Workfaktor metóda) prispievajú k tomu, že sa 
cyklus spracovania objednávky vybaví v kratšom čase. V týchto štúdiách sa okrem iného 
sleduje aj: 
- Aké pracovné stupne existujú pri vybavovaní objednávok? 
- Ako rýchlo možno preskúmať bonitu zákazníka? 
- Ako funguje systém sledovania stavu zásob v skladoch a aký čas zaberá prihlasovací 

proces? 
- V aký čas je potrebné zabezpečiť doplňovanie skladov? 
- Ako rýchlo obdrží do svojich rúk pradajný manažér prehľad o prebiehajúcich 

objednávkových procesoch? 
Firmy a zákazníci profitujú z toho, že je každý postup vykonávaný priebežne a precízne. 
V ideálnom prípade zadávajú predajcovia obdržané objednávky každý večer do počítača. 
Oddelenie objednávok spracuje obdržané objednávky bezodkladne, dodávateľský sklad 
odošle tovar čo najrýchlejšie a aj fakturácia nasleduje veľmi rýchlo. Tento objednávkový, 
zasielací a fakturačný cyklus sa urýchluje využívaním počítačov ako ukazujú nasledovné 
príklady: 
Pharma veľkoobchodník Gehe-AG disponuje vysokomoderným systémom vybavovania 
objednávok. Denne treba vybaviť zhruba 45.000 objednávok. Asi 80% všetkých denne 
spracovaných objednávok sa časovo koncentruje na dobu menej než 4 hodiny, kedy musia 
byť objednávky aj spracované. Aby bola pre každého zákazníka podľa jeho objednávky 
spracovaná zásielka, využíva firma automatické komisionárne zariadenia, do ktorých sa 
elektronicky zadávajú počítačovo pripravené objednávky. Jednotlivé objednávky sú 
rýchlosťou 5 kusov za sekundu vyhadzované na vnútri bežiaci pás tak, že sa objednaný tovar 
každého zákazníka dostáva do jeho zásielkového balíka a tak je každá lekáreň včas zásobená 
potrebným tovarom. 
Firma Volkswagen-AG urýchľuje vybavovanie svojich objednávok nových áut počítačovo 
zabezpečeným administratívnym komunikačným systémom Newada (Neuwagendispositions-
und Abwicklungssystem) tak, že premiestňuje dopredu vybavovanie objednávok na 2 300 
VW-obchodníkov. Títo obchodníci sú integrovaní online do celkového VW - systémového 
kruhu, zväzu, organizácie prostredníctvom Datex-P a dvanástich prevádzkových centier. 
V ideálnom stave môžu byť aktivity ako je objednávka, potvrdenie, dodávka a vystavenie 
faktúry automaticky uskutočnené tak, aby VW-objednávkové oddelenie zasahovalo len 
v prípade potreby riešiť výnimočné problémy. 

2. Skladovanie a zariadenie skladov 
Skladovaním sa označuje činnosť tvorby a udržiavania zásob. Zahrňuje všetky rozhodnutia 
týkajúce sa stavu zásob a faktorov, ktoré ovplyvňujú ich výšku. 
Každá firma musí skladovať svoje tovary kým sa uskutoční ich predaj. Optimálne skladovanie 
a zariadenie skladov je nevyhnutné, pretože cyklus výroby a cyklus spotreby nebývajú 
zosynchronizované (vyrobené množstvo tovarov a množstvo tovarov určených na predaj). 
Skladovanie zásob plní funkcie v závislosti od miesta, kde sa v logistickom systéme vytvára. 
Využíva sa na plnenie nasledujúcich funkcií (Viestová, s. 131): 
1. prekleňovacia funkcia vyrovnáva kolísanie v oblastiach nákupu, výroby a predaja. 

Rozlišujeme: - časové vyrovnávanie, 
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- priestorové vyrovnávanie 
- množstevné vyrovnávanie 
- kvalitatívne vyrovnávanie. 

2. poistná funkcia - umožňuje zásobovanie pri neočakávanom zvýšení dopytu, 
3. triediaca funkcia - triedenie zásob podľa ich významovej dôležitosti pre tvorbu obratu 

firmy a dodávkovej služby zákazníkom, 
4. ponuková, predvádzacia funkcia - v niektorých prípadoch ako súčasť ponukového 

procesu predaja, 
5. špekulatívna funkcia - špekulatívne nákupy realizované pri očakávaní budúceho 

zvyšovania cien. 
Z hľadiska spotrebiteľa plní sklad výroby nasledujúce funkcie: 
1. funkcia flexibility - pružného prispôsobovania sa požiadavkám spotrebiteľov a 

zosúladenia ponuky a dopytu, 
2. funkcia rýchlosti dodania - rýchle dodanie tovaru zákazníkovi zo skladu, rýchle 

skompletovanie dodávky na základe objednávky zákazníka (v požadovanom sortimente, 
množstve), 

3. substitučná funkcia - v prípade nedostatku určitého druhu tovaru ponúknuť zákazníkovi 
substitučný produkt, ktorý je momentálne na sklade. 

Aby firma plnila uvedené funkcie čo najoptimálnejším spôsobom musí sa najprv rozhodnúť, 
aký počet skladovacích miest si zriadi a bude potrebovať. Mnoho dobre rozmiestnených 
skladov umožňujú rýchlejšie dodávky zákazníkom ale zároveň predstavujú aj vyššie 
skladovacie náklady. 
Časť zásob sa skladuje na mieste produkcie. Zvyšok možno rozmiestniť na výhodne 
rozmiestnené veľkoobchodné sklady po celej krajine. Firma môže vlastniť vlastné sklady 
alebo môže pre svoje potreby prenajímať skladovacie priestory v cudzích skladoch 
(verejné sklady). Možnosti kontroly sú pri vlastných skladov väčšie, na druhej strane však 
viažu kapitál a redukujú flexibilitu v premiestňovaní skladov. Cudzie sklady zvyšujú poplatky 
za prenajaté skladovacie priestory ale ponúkajú dodatočné servisné služby: inšpekcie tovaru, 
komisionálna práca, balenie, zasielanie a fakturáciu. Pri cudzích skladoch majú firmy širokú 
paletu možností výberu medzi skladovacími miestami a typmi skladov (napr. chladiace 
sklady, sklady surovín ap.) 
Podľa účelu skladovania rozlišuje firma sklady v ktorých sa tovar skladuje (uschovávacie 
sklady) a sklady z ktorých sa tovar vyskladňuje (vyskladňovacie sklady). 
V uschovávacích skladoch sa skladujú tovary strednodobo a dlhodobo, až pokiaľ sa tovar 
nepredá. Vyskladňovacie sklady slúžia na krátkodobé medziskladovanie tovaru na čo 
najrýchlejšej ceste od výrobcu k odberateľovi. Využívanie vyskladňovacích skladov je vtedy 
hospodárne, ak sa v nich skladujú tovary z viacerých produkčných miest a od viacerých 
dodávateľov v hospodárnych dodávateľských množstvách a kedy treba niekoľko menších 
objednávok zákazníkov spojiť do jednej väčšej zásielky. 
Zastaralé univerzálne veľkoobchodné sklady s pomalými výťahmi a neefektívnymi procesmi 
manipulácie s materiálom dostali konkurenciu v podobe jednoúčelových automatizovaných 
veľkoobchodných skladov s vyspelými systémami manipulácie s materiálom, ktoré sú riadené 
centrálnym počítačom. Počítač zachytáva a sleduje objednávky, riadi podporné zariadenia 
(výťahy, vysokozdvižné zariadenia, autá, elektrické zdvíhacie a manipulačné zariadenia), 
zabezpečuje na to nadväzujúce posúvanie tovaru a kompletovanie podľa čiarových kódov, 
presun na nakladacie rampy, vystavuje faktúry a účty. Tak možno znížiť počet pracovných 
úrazov, náklady na personál, počet krádeží a poškodení a tým aj lepšie kontrolovať stav zásob 
v skladoch. Takto sa môžu znížiť náklady na distribúciu až o 40%. 
Sklady sú stále viac automatizované nielen z dôvodu šetrenia nákladov a prevádzky skladu, 
ale zvlášť pre komisionálny predaj - t.j. zostavenie, zloženie rozličných druhov tovaru podľa 
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pokynov a objednávky zákazníkov do konkrétnych zásielok, s cieľom zabezpečiť hospodárne 
a spoľahlivé splnenie týchto úloh. 
Kritériá výberu skladovej techniky sú (Viestová, s. 95): 
1. sklad a jeho parametre (veľkosť, stavba, rozmery, nosnosť podlahy), 
2. požadovaný výkon skladu (obrátkovosť), 
3. druh skladovaného tovaru (veľkosť manipulačných jednotiek, citlivosť tovaru a jeho 

balenie, vlastnosti ap.), 
4. dostupnosť skladovaného tovaru, 
5. finančné prostriedky, 
6. voľba skladovej stratégie. 
Pred a po preprave tovarov prechádzajú tieto rôznymi zariadeniami v skladoch. Ide o: 
1. zariadenia na úpravu tovaru na manipuláciu - zariadenie na vytvorenie a usporiadanie 

manipulačnej jednotky do vhodnej veľkosti, tvaru, hmotnosti, prispôsobenú na danú 
manipuláciu - paletovacie linky riadené počítačom (stroj Paletik), 

2. zariadenia na nakládku - jednoúčelové zariadenia, ktorými sa uskutočňuje nakládka, 
vykládka, prekládka manipulačnej jednotky (paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky), 

3. zdvíhacie zariadenia - rôzne druhy vozíkov, 
4. skladovacie zariadenia - rôzne typy regálov, stohovacie boxy. 

4. Zásoby 
Veľmi dôležitým rozhodnutím je aj rozhodovanie o úrovni zásob. Pracovníci odbytu 
(predavači) by boli radi, keby ich firmy skladovali čo najväčšie zásoby, aby mohli 
bezprostredne uspokojiť každú objednávku zákazníka. Na to potrebné stavy zásob by však 
boli veľmi nehospodárne. Náklady na udržiavanie zásob rastú tým rýchlejšie, čím viac sa 
úroveň služieb blíži úrovni 100%. Pre stanovenie optimálnej úrovne zásob musí 
management odhadnúť, ako sa zvýši obrat a zisk v dôsledku zvýšenia zásob a prísľubu 
rýchlejšieho uspokojovania dopytu. 
Pri stanovovaní výšky zásob ide o dva dôležité rozhodnutia: kedy treba doobjednať a aké 
veľké množstvo tovaru treba doobjednať. Ak sa zníži výška zásob po určitú hranicu, treba 
doobjednať zodpovedajúce množstvo - t.j. bol dosiahnutý tzv. objednávkový bod. Ak má 
hodnotu 20 znamená to napríklad, že treba priobjednať tovar, pokiaľ jeho zásoby poklesnú na 
dvadsať kusov. Objednávkový bod má byť zvýšený, ak treba dlhší čas na objednanie a 
dodanie priobjednávaného tovaru, ak je zrýchlený odbyt a keď treba zvýšiť pripravenosť 
tovaru na vybavenie objednávky. Ak silne kolíše čas potrebný na priobjednávanie a odbyt 
tovaru treba tiež zvýšiť objednávkový bod o určitý poistný stav zásob. 
Druhé dôležité rozhodnutie je stanovenie množstva tovaru, ktorý treba doobjednať. Ak je 
objednané množstvo príliš vysoké, treba menej často objednávať. Firma musí nájsť 
rovnováhu medzi nákladmi na proces spracovania objednávky a nákladmi na udržovanie 
vyšších zásob. Náklady na vybavenie objednávky sa pre výrobcu skladajú z nákladov na 
spustenie výroby a z nákladov na výrobu (prevádzkové náklady v priebehu výroby jednej 
položky). Pokiaľ sú náklady na spustenie výroby nízke, výrobca môže vyrábať danú položku 
často. Priemerné náklady na výrobu jednej položky sú stabilné a rovnajú sa prevádzkovým 
nákladom na výrobu. Pokiaľ však sú náklady na spustenie výroby vysoké, môže výrobca 
znížiť priemerné náklady na jednotku výroby tým,že bude vyrábať po dlhšiu dobu a bude 
udržiavať vyššie zásoby. 
Náklady na vybavenie objednávky treba porovnávať s nákladmi na udržiavanie zásob. Čím 
väčšie je priemerne skladované množstvo tovaru (priemerný stav zásob), tým väčšie sú 
náklady na udržovanie zásob. Náklady na udržovanie zásob zahŕňajú poplatky za skladovanie, 
kapitálové náklady, dane, poistenie, odpisy a znižovanie hodnoty tovaru v dôsledku jeho 
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zastarávania. Náklady na udržiavanie zásob môžu dosiahnuť až 30% celkovej hodnoty zásob. 
Z toho vyplýva, že tí marketingoví manažéri, ktorých firmy chcú udržovanie väčšie zásoby, 
musia preukázať, že väčšie zásoby prinesú väčší prírastok hrubého zisku, že bude 
predstavovať prírastok nákladov na udržovanie zásob. 
Optimálnu veľkosť objednávky môžeme posudzovať podľa toho, ako sa menia náklady na 
vybavenie objednávky a náklady na udržiavanie zásob pri rôznych množstvách objednaného 
tovaru. Obrázok 17-5 znázorňuje, že jednotkové náklady na vybavenie objednávky klesajú so 
zvyšujúcim sa počtom objednaných kusov, pretože náklady na vybavenie objednávky sa 
rozdeľujú na väčší počet kusov. Jednotkové náklady na skladovanie sa zvyšujú s počtom 
objednaných kusov, pretože každý objednaný kus tovaru zotrváva v zásobách dlhšie. Obe 
krivky nákladov sú sumarizované vertikálne a tak dostávame výslednú krivku celkových 
nákladov. Najnižší bod na krivke celkových nákladov premietneme na vodorovnú os a 
dostaneme optimálne množstvo objednaného tovaru Q*. 
Rastúci záujem o metódu plánovania výroby presne v určenom čase (just-in-time-JIT) je 
prísľubom zmeny zavedenej praxe plánovania zásob. Metóda sa zakladá na takej organizácii 
zásobovania, aby do výrobného závodu dochádzali dodávky potrebnej veľkosti a v presne 
stanovenom čase. Pokiaľ sú dodávatelia spoľahlivý, môže výrobca udržiavať omnoho menšie 
zásoby a i napriek tomu vyhovie zákazníkom v plnom rozsahu. 
Príklad: Tesco 
Veľký britský reťazec supermarketov Tesco zaviedol inovovaný systém JIT do systému 
logistiky tovaru. Management požadoval podstatné zníženie veľkosti veľmi drahých 
skladovacích priestorov. Toto sa podarilo dosiahnuť doplňovaním zásob raz za dva dni. 
Normálne by boli potrebné tri samostatné zásobovacie vozidlá, jedno na prepravu chladených 
potravín, druhé na prepravu mrazených potravín a tretie pre bežné potraviny. Namiesto toho 
boli vyrobené vozidlá s troma oddeleniami pre jednotlivé druhy potravín. 

Obrázok 17-5: Grafické zobrazenie optimálnej veľkosti objednávky Q* 
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Mnohé firmy sa pokúšajú dosiahnuť zmenu z jedného predvídaním riadeného 
zásobovacieho reťazca na zásobovací reťazec reagujúci na reakcie. Prvé znamená, že si 
firma stanovuje svoje skladovacie množstvá a produkciu podľa predajných prognóz. 
V organizačnom prevedení to vyzerá tak, že firma si založí na mnohých miestach 
medzisklady, tak v produkcii ako aj v distribúcii a aj v maloobchode. Z každého takéhoto 
medziskladu je vydaná dodatočná objednávka na predchádzajúci sklad ak množstvo zásob 
klesne na objednávkový bod. Ak je odbytové množstvo nižšie ako je očakávané, pokúša sa 
firma zvýšené zásoby odpredať znižovaním cien alebo akciami podpory predaja. Americký 
automobilový priemysel používa takýto systém. Autá sa tam vyrábajú predvídaním dopytu, 
často sú mesiace držané na sklade až pokiaľ sa firma nerozhodne pre agresívnu podporu 
predaja. 
Pri reakciami riadenom zásobovacom reťazci sa proces začína zákazníckymi 
objednávkami. Produkcia a znovunaplnenie skladov sa riadi podľa množstva obdržaných 
objednávok. Firma produkuje alebo si zabezpečuje to, čo ďalej priebežne predáva. Japonskí 
producenti áut napríklad prijímajú objednávky na autá, vyrobia ich a v priebehu štyroch dní 
ich lodnou dopravou prepravia na miesto odbytu. Aj pri domácich spotrebičoch (Whirlpool a 
General Electric) a pri odevoch (Benetton) sa pracuje na vyvinutí systému rýchlej reakcie. 
Benetton napríklad kusy svojich odevov farbí farbami, o ktorých vie, že sú v danom čase 
aktuálne a je po nich dopyt a nesnaží sa predvídať, ktoré farby budú populárne. Lepšou 
informovanosťou a zmenou organizačnej štruktúry vznikajú tak priebežne podporované 
systémy namiesto systémov na základe zásob a predvídania. Firmám, ktorým sa toto podarí, 
znižujú svoje náklady a riziká na skladovanie. 

5. Preprava - transport 
Marketéri sa musia zaoberať aj rozhodovaním o systéme prepravy firmy. Voľba spôsobu 
prepravy ovplyvňuje cenu výrobkov, včasnosť dodávok a stav zasielaného tovaru po jeho 
doručenie zákazníkovi, čo ovplyvňuje aj spokojnosť zákazníka. 
Firma si pri preprave tovaru do skladovacích miest, svojim obchodníkom a zákazníkom môže 
vybrať päť spôsobov prepravy: cestná (cesty), železničná (koľajnice), letecká (lietadlo), 
lodná (lode) a potrubná (potrubná sieť). Firmy si vyberajú vhodný typ dopravy podľa rôznych 
kritérií: rýchlosť, frekvencia dodávok, spoľahlivosť, vhodnosť, dostupnosť, náklady a 
cena. Pokiaľ je požadovaná rýchlosť je najvhodnejšia letecká alebo cestná preprava. Ak sú 
hlavným želaním zákazníka nízke náklady potom by si mal vybrať lodnú alebo potrubnú 
prepravu. Pre väčšinu hore uvedených kritérií je najvhodnejšia cestná preprava čo dokazuje aj 
jej rastúci trhový podiel. 
Rozšírenie kontajnerovej prepravy vedie k tomu, že firmy si čoraz viac vyžadujú 
kombináciu dvoch alebo viacerých spôsobov prepravy. Kontajnerizácia je založená na 
ukladaní tovaru do bedien alebo prepravných skríň, ktoré sa pri zmene spôsobu prepravy 
ľahko prekladajú. V medzinárodnej preprave sa pre jednotlivé kombinácie spôsobov prepravy 
používajú ustálené názvy. Piggyback-Transport (americky) a Huckepackverkehr 
(nemecky) znamená kombináciu železničnej a cestnej prepravy. Fishyback-Transport 
(amer.) alebo Roll-on-roll-off-Verkehr (nem.) je kombinácia kontajnerových nákladných 
vozidiel, ktoré sú preložené na tzv. RoRo-lode. Anglické označenie Trainship-Transport 
znamená kombináciu lodnej a železničnej prepravy. Airtruck-Transport je kombinácia 
leteckej a cestnej prepravy. Každá z týchto koordinovaných spôsobov prepravy poskytuje 
odosielateľovi určité výhody. Piggyback je napríklad lacnejší než cestná preprava po celej 
trase a pritom je dostatočne pružná a vhodná na využívanie. 
Pri výberu prepravcu sa zasielateľ môže rozhodnúť medzi súkromnými, zmluvnými alebo 
verejnými prepravcami. Ak má odosielateľ vlastný kamiónový alebo letecký park, nazýva sa 
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súkromným prepravcom. Zmluvný prepravca je nezávislá firma, ktoré predáva prepravné 
služby iným firmám na základe uzavretých zmlúv. Verejný prepravca poskytuje prepravné 
služby medzi dopredu určenými miestami podľa cestovného poriadku všetkým záujemcom za 
vopred stanovené tarifné ceny. 
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