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ABSTRAKT
Spätná logistika predstavuje jeden z dôležitých predpokladov konkurencieschopnosti v oblasti
priemyselnej výroby. Riadenie spätných tokov predstavuje pre podnik nie náklady, ale
znovuzískanie hodnôt. Príspevok popisuje uplatňovanie princípov spätnej logistiky, jej
potenciálne prínosy pri využití metód priemyselného inžinierstva v kontexte udržateľného
rozvoja s cieľom dosiahnutia synergického efektu. Zároveň približuje trendy a možnosti rozvoja
v oblasti spätnej logistiky ako obehová ekonomika (circular economy), nulový odpad (zero
waste) a koncept z kolísky do kolísky (cradle to cradle).
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: spätná logistika, udržateľná logistika, odpad, rozhodovanie, metódy
priemyselného inžinierstva, riadenie procesov
ABSTRACT
Reverse logistics is one of the important prerequisites for the competitiveness of industrial
production. Reverse flow management does not mean costs for an enterprise, but the recovery
of values. The paper deals within applying reverse logistics principles and its potential benefits
with implementation of industrial engineering methods in the context of sustainable
development to achieve a synergistic effect while approaching trends and development
opportunities in the field of reverse logistics such as circular economy, zero waste and cradle
to cradle.
KEYWORDS: reverse logistics, sustainable logistics, waste, decision making, industrial
engineering method, process management

ÚVOD
Spätná logistika je dôležitou súčasťou podnikových procesov, preto pokladáme za
nevyhnutné uplatňovať systémový prístup pri riadených spätného materiálového
a informačného toku v priemyselných podnikoch. V súčasnosti stúpa význam spätnej logistiky
vplyvom viacerých determinantov napr. kvôli nárastu produkcie výroby, legislatívnym
opatreniam ako aproximácia práva Európskej únie (úprava povinnosti výrobcu za vznikajúci
odpad i obaly) a tiež zvyšovaniu objemu spätných toky súvisiacich s reklamáciami.
Príspevok sa zameriava na analýzu súčasného stavu možností uplatnenia princípov
spätnej logistiky v kontexte udržateľnosti a identifikovanie potenciálnych prínosov, ktoré je
možné dosiahnuť v oblasti ekonomickej, sociálnej i environmentálnej.
1 SPÄTNÁ LOGISTIKA
Termín reverzná resp. spätná distribúcia bol pôvodne používaný autorom Murphym
(1986), ktorý definoval spätnú distribúciu ako tok tovaru od zákazníkov k výrobcovi v
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distribučnom procese a jeho kanáloch. V súlade s riešením logistických problémov, ako je
minimalizácia zdroja vrátenia produktu, recyklácia, zmena materiálu, nakladanie s odpadom,
obnova a oprava bol uvedený tento termín autorom Stock (1998).
Podľa Carter & Ellram (1998) je spätná logistika proces, ktorý spoločnosti používajú na
dosiahnutie účinnejšieho environmentálneho správania, napr. recykláciou, opätovným použitím
alebo redukciou použitých materiálov.
Council of Logistics Management formuloval definíciu spätnej logistiky (1993) ako
všeobecný pojem odkazujúci na zručnosti v oblasti logistiky a riadenia prevádzky spojené s
recykláciou, nakladaním s odpadom a likvidáciou výrobkov a obalov (nebezpečných aj
bezpečných). To zahŕňa spätnú distribúciu, ktorá spôsobuje tok tovaru a informácií v opačnom
smere, ako je smer bežnej logistiky.
V anglicky hovoriacich krajinách sa používa pojem “reverse logistics“, na Slovenku sa
v odbornej literatúre stretávame s pojmami spätná logistika i reverzná logistika. Často sa prelína
jej chápanie s pojmami zelená logistika, udržateľná logistika.
My sa prikláňame k názvu spätná logistika, ktorý hovorí priamo o spätnom materiálovom
a informačnom toku. V prípade, ak hovoríme o logistike, ktorá zohľadňuje i vplyv na životné
prostredie, človeka a ekonomický vplyv, môžeme hovoriť o udržateľnej spätnej logistike.
1.1.

Definovanie spätnej logistiky

Spätná logistika je všeobecné označenie týkajúce sa logistiky a zručností riadenia
procesov spojených s recykláciou, odpadovým hospodárstvom, likvidáciou výrobkov a obalov
(bezpečných aj nebezpečných).(Council of logistics 1993)
Európska skupina výskumníkov (REVLOG) definuje spätnú logistiku ako proces
zahrnujúci implementáciu, plánovanie a kontrolu spätných tokov materiálu, v procesoch
inventarizácie, balenia, hotových výrobkov a súvisiace informácie od miesta ich spotreby, až po
obnovu hodnoty alebo správnej likvidácie.
Komplexnejší pohľad na spätnú logistiku uvádzajú autori Lambert, Stock, Ellram (2000):
Spätná (Reverzná) logistika sa zaoberá činnosťami podporujúcimi recykláciu materiálu a
zameriavajúcimi sa na likvidáciu odpadu z výroby a balenia (okrem spotrebných výrobkov).
Spätná logistika je všeobecné označenie pre všetky typy spätne orientovanej logistiky, t.j.
spätne orientovaného logisticky riešeného pohybu tovaru, odpadov a obalov (vratná logistika,
odpadová logistika, recyklačná logistika) od zákazníka k distribútorovi, prípadne producentovi s
cieľom reklamácie, či opätovného použitia recyklácie alebo likvidácie v zmysle predpisov –
ekologicky žiaducim spôsobom.
Podľa Škapa (2005) je hlavnou náplňou spätnej logistiky zber, triedenie demontáž
a spracovanie použitých výrobkov, súčiastok, vedľajších produktov, nadbytočných zásob
a obalového materiálu, kde hlavným cieľom je zaistenie nového využitia alebo materiálového
zhodnotenia spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a ekonomicky zaujímavý.
Dupaľ a Brezina v monografii (2006) uviedli, že základom spätnej logistiky je materiálny
a informačný tok ako organizovaný tok všetkých položiek, ktoré sú užitočné pri realizácii
výrobného procesu a medzi výrobnými faktormi a prostredím.
Spätná(reverzná) logistika je súčasťou logistiky zaoberajúcej sa riadením, dodávkou a
realizáciou spätného toku surovín v zberných a rozvodných sieťach od zákazníkov smerom k
miestu manipulácie (Husáková,2008).
1.2 Americký a európsky pohľad na spätnú logistiku
Pri analýze dostupných zdrojov je možné identifikovať americký a európsky pohľad na
spätnú logistiku.
Americký pohľad na spätnú logistiku chápe ako činnosti zamerané na opravu,
prebaľovanie a opätovný predaj vráteného materiálu, redistribúciu nepredaných výrobkov.
V tomto pohľade je hlavnou úlohou spätnej logistiky splniť hospodárske a ekonomické ciele.
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V európskom ponímaní spätnej logistiky sú tieto činnosti rovnoznačné s recykláciou
materiálov alebo odpadovým hospodárstvom, zatiaľ čo je vynaložená snaha o minimalizáciu
nákladov a zároveň splnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia
človeka.
Oba uvedené pohľady na spätnú logistiku spája orientácia na riadenie spätne
orientovaných materiálových a informačných tokov, ktoré sú tvorené predovšetkým tokom
použitých výrobkov, obalov, odpadov, reklamovaných a vrátených výrobkov.
Prvky ktoré tvoria spätnú logistiku v podniku sú:
A) Použité produkty od spotrebiteľov – Jedná sa najmä o produkty, ktoré sú na konci svojho
životného cyklu, teda opotrebované. Alebo sú to produkty, ktoré nevyhovovali požiadavkám
zákazníka a boli vrátené výrobcovi v záručnej dobe. Dobu vrátenia produktu, teda životnosť
produktu ovplyvňuje opotrebiteľnosť a opraviteľnosť.
B) Priemyselný odpad – Odpad, ktorý vzniká pri výrobe finálneho produktu. Hovoríme
o prebytočnom nevyužitom materiály (odrezky, výrezky) a nepodarkoch výroby, ale taktiež
o odpade, ktorý vzniká z dôvodu prítomnosti ľudského faktora vo výrobe (plastové poháre,
rukavice a pod.).
C) Produkt vrátený obchodom – do tejto kategórie sa zaraďujú aj vrátené obaly, a jedná sa
najmä o nepredané produkty, produkty poškodené pri preprave alebo s prekročenou záručnou
dobou (Škapa, 2005).
Spätnú logistiku, podľa typy prvkov a spôsobu ako s nimi nakladáme, členíme na odpadovú
logistiku, recyklačnú a návratnú logistiku (Obr.1). Odpadová logistika sa zameriava na procesy
nakladania s odpadom (z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia má špeciálny význam
nakladanie s nebezpečným odpadom ). Nakladanie s odpadom zahŕňa zber odpadov, ich
preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, starostlivosť o miesto zneškodňovania.
Návratná logistika sa zameriava na procesy spätného toku produktov a obalov vrátane
reklamácií. Recyklačná logistika sa zameriava na znovuzískanie hodnôt a recykláciu materiálu,
polotovarov, nevratných obalov a nepredajných produktov. Všetky uvedené typy spätnej logistiky
sú súčasťou integrovaného logistického systému.

Obr. 1 Typy spätnej logistiky z hľadiska prvkov a ich spracovania (vlastné spracovanie)
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2 MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE PRI RIADENÍ SPÄTNEJ LOGISTIKY
Rozhodovanie definuje Majtán (2007) ako postupnosť presne určených krokov, resp.
činností, ktoré vedú od formulovania rozhodovacieho problému k určeniu cieľa, ktorý sa má
rozhodnutím dosiahnuť, k výberu najvhodnejšieho variantu riešenia problému a prijatiu
rozhodnutia.
Sedlák (1997) definuje rozhodovanie ako: „Činnosť, ktorá určuje a analyzuje problém ako
predmet riešenia, určuje možné varianty riešenia a podľa určitého kritéria vyberá najvýhodnejší
spôsob riešenia problému. Rozhodovanie (rozhodovací proces) predstavuje časť, a nie celý
proces riadenia, a zahŕňa prípravu a výber rozhodnutia“.
Spätná logistika ovplyvňuje rozhodovanie a funkčné oblasti podniku na strategickej i
operatívnej úrovni. Hlavné ovplyvňujúce faktory sú charakter produkcie a ekonomické okolie.
Ďalej spätná distribúcia, počet zapojených subjektov, spôsob zberu vráteného tovaru,
financovanie. Taktická úroveň sa týka najmä vzťahov medzi článkami v tejto sieti, a to nájsť
vhodné spôsoby ako ovplyvniť ich chovanie požadovaným smerom. Medzi operatívne úlohy patrí
riadenie zásob a tiež zhodnotenie jednotlivých aktivít a ich informačné zabezpečenie (Škapa,
2005).
Rogers a kol. (2001) predstavuje procesný pohľad na riadenie spätných tokov. Na
strategickej úrovni identifikuje šesť nadväzujúcich procesov:
1. Stanovenie cieľov a stratégie pre spätnú logistiku. Prvým krokom je určiť jej úlohu v celkovej
stratégii firmy, zvážiť dopady nie len na náklady, ale i marketing. Následne zistiť najlepšie
spôsoby ako získať hodnotu zo spätných tokov. Potom musíme zohľadniť okolie podniku –
legislatívu, environmentálne dopady, schopnosti a limity partnerov v dodávateľskom reťazci.
2. Rozpracovať systém predchádzania vzniku spätných tokov, vstupnej inšpekcie a metodiku
triedenia financií k spracovaniu. Pretože je pravdepodobné, že podnik bude nútený zaoberať
sa viacerými typmi spätných tokov, musí ich najskôr definovať. Pre každú skupinu týchto
pasívnych prvkov potom môže navrhnúť postupy ako zabrániť ich vzniku a ako ich kontrolovať
na vstupe, triediť a spracovávať.
3. Návrh spätnej siete, definícia možností toku v sieti, voľba spôsobu dopravy.
4. Návrh finančných pravidiel – metodika oceňovania vrátených financií, pravidlá pre
poskytovanie obchodných úverov.
5. Nájsť a preskúmať potenciálne sekundárne trhy. Určiť pravidlá pre ich využitie.
6. Navrhnúť metriku a určiť cieľové hodnoty. Posúdiť výkonnosť spätnej logistiky vo vzťahu k
celkovému podnikovému výkonu.
Tento pohľad neuvádza jednu veľmi dôležitú väzbu, ktorá je zásadná pre prevenciu vzniku
nadmerného množstva komplikovaných spätných tokov i pre spracovanie. Ide o vzťah k vývoju
nových výrobkov z hľadiska materiálovej náročnosti, materiálneho zloženia a demontovateľnosti.
Väčšina podnikov sa nemôže spätným tokom celkom vyhnúť. V tom prípade sa budú musieť
usilovať o zvýšenie efektivity procesov spojených so spätnou logistikou alebo pristúpiť k
outsourcingu týchto aktivít. Všeobecne je outsourcing spätnej logistiky vhodný, ak podnik nemá
geograficky silné zastúpenie v regióne, distribučná sieť nie je rozvinutá, nechce alebo nemôže
viazať určité množstvo kapitálu v investíciách pre logistiku, chce sa zamerať iba na svoju hlavnú
činnosť.
Základné otázky pri rozhodovaní v oblasti riadenia spätnej logistiky sú: Čo? Kde? Kto?
Ako? Prečo?
Čo? Cieľom je zodpovedať otázku ako zvýšiť konkurencieschopnosť podniku
prostredníctvom zefektívnenia spätného materiálového a informačného toku. Predmetom a
obsahom spätnej logistiky je efektívne a udržateľné riadenie toku odpadov, obalov a reklamácie.
Kde? Určenie pre akú oblasť budú navrhnuté zlepšenia.
Ako? Výber a realizácia vhodných postupov a metód pre realizáciu procesov spätnej
logistiky.
Kto? Zainteresované strany, ktoré sa zúčastňujú na spätných tokoch tak z vnútra podniku,
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ako aj z vonkajšieho prostredia.
Rozhodovanie pri riadení procesov spätnej logistiky zahŕňa aj ďalšie otázky. Existujú aj
ďalšie aspekty riadenia spätnej logistiky, ktoré nezahŕňa tento prehľad. Vhodné je spomenúť
komplexné otázky udržateľnosti a integrácie s inými aspektmi (sociálnymi, kultúrnymi,
ekologickými, ekonomickými, ergonomickými atď.) logistiky.
Dôležitou skutočnosťou pri holistickom prístupe je, že každý vyrobený produkt ukončí svoj
životný cyklus a na ten moment by mala paradigma obnovy produktu určovať druh obnovy
a aktivity spätnej logistiky.
Vyššie definovaný kontext spätnej logistiky typológiami dôvodov vrátenia a hnacích síl
(Prečo?), procesov (Ako?), druhov výrobkov (Čo?), miesta (Kde?) a účastníkov (Kto?) sa prepája
s zodpovednosťou podniku ako výrobcu. Rozlišujeme ekonomickú, fyzickú a informačnú
zodpovednosť výrobcu.
Ekonomická zodpovednosť výrobcov by mala zahŕňať náklady spojené so znížením
alebo elimináciou negatívnych dopadov na životné prostredie spôsobené produktom.
Fyzická zodpovednosť výrobcu je systém zodpovednosti, kedy je výrobca zodpovedný
za fyzickú manipuláciu s produktom počas jeho životného cyklu.
Informačná zodpovednosť výrobcu poskytnúť informácie o produkte (napr. či je produkt
vytvorený z recyklovateľných materiálov).
Spojenie medzi týmito troma formami zodpovednosti je vlastníctvo produktu počas celého
životného cyklu, aj v čase keď sa z produktu stane odpad.
Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie
(zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany
životného prostredia. Odpady sa podľa zákona delia na nebezpečné a ostatné. Podľa miesta
vzniku možno odpady rozdeliť na komunálny odpad, priemyselný odpad a energetický odpad.
Podľa skupenstva sa rozlišuje pevný, kvapalný a plynný odpad.
Pri riadení spätných tokov je dôležité rešpektovanie platných legislatívnych predpisov,
najmä hierarchie odpadového hospodárstva, kde je záväzné stanovené poradie priorít v tomto
poradí: a) predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné
zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie. Od hierarchie
odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to
odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a
nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.
3 UPLATŇOVANIE SPÄTNEJ LOGISTIKY V PODNIKOCH A OČAKÁVANÉ PRÍNOSY
V súlade s Brezina (2007) sú spätnou logistiku spojené tri možnosti chápania: A. Reverzná
logistika ako činnosti spojené s prebalením a opätovným predajom vráteného tovaru, či
redistribúcia nepredajného tovaru do špecializovaných obchodov a na menej náročné trhy, v
takomto prípade plní reverzná logistika predovšetkým obchodné a marketingové funkcie,
sledované sú predovšetkým ekonomické ciele. B. Reverzná logistika ako aktivity podporujúce
materiálovú recykláciu, ktoré smerujú k minimalizácii odpadov z výroby a obalov, takto má
reverzná logistika úzku väzbu na odpadové hospodárstvo podniku a prostredníctvom
ekologických cieľov plní legislatívne požiadavky štátu. C. Reverzná logistika ako organizácia a
riadenie komplikovanejších spôsobov zhodnocovania starých výrobkov s dôrazom na
synchronizáciu týchto operácií s výrobou, zaistenie zdrojov použitých výrobkov a odbytových
trhov pre ne.
V priemyselných podnikoch sa riešia predovšetkým úlohy spätnej logistiky komplexne vo
všetkých zmienených oblastiach, pričom sa jej pôsobnosť zameriava na znižovanie množstva
obalov (Fidlerová H., Mĺkva M. 2016), elimináciu nebezpečných odpadov a s nimi spojených rizík
(Senthila S., Murugananthana K, Rameshb A., 2018), efektívnejšia manipulácia, skladovanie
a zneškodňovanie odpadov (Mičietova M., Šulgan M. 2011), výber zariadení na zneškodňovanie
odpadov (Fidlerová H., Jurík L., Sakál P. 2016), recyklácia, riadenie reklamácií (Kang, M. and
Johnson, K. , 2009) a s nimi spojených materiálových a informačných tokov. Riadenie spätných
16

FÓRUM MANAŽÉRA 1/2020
ISSN 1339-9403
tokov sa zameriava na znižovanie nákladov pri súčasnom uspokojení potrieb zákazníka
(Banomyong, 2008, Benron M., Cullen J., 2007, Jack, E.P., Powers, T.L. and Skinner, L. 2010,
Fidlerová H., Mĺkva 2016), súlad s platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia
(Autry et al., 2001; Daugherty et al., 2003). Odvetvím s významnou úlohou spätnej logistiky je
najmä automobilový priemysel (trh s náhradnými dielmi).
Pri riešení problémov sa využívajú úspešne metódy priemyselného inžinierstva ako
multikriteriálne rozhodovanie (Senthi S., Murugananthan K., Ramesh A., 2018, Wang H., Jiang
Z. , Zhang H., Wang Y. , Yang Y. 2018, Fouladgaran H. R. P., Lim W.T., 2020, Fidlerová H., Jurík
L., Sakál P. 2016), Paretova analýza (Malá D., Sedliačiková M., Kaščáková A., Bikár M., 2017),
diagram príčin a následkov (Li G., Li W., 2015) , Spaghetti diagram (Mahajan M., Chistopher K.,
Harshan, 2019) , CRAFT a Sankeyov diagram (Kampf R., Hlatká M.2019), ABC analýza
(Goldsby T., Closs D.J. 2000), FMEA (Sameer K., Dieveney E., Dieveney A., 2009), štatistická
analýza dát o odpadoch so zameraním na zníženie nákladov (Fidlerová H., Mĺkva M. 2016,
Witkowski K. 2012).

Obr. 2 Úlohy, nástroje a metódy spätnej logistiky (vlastné spracovanie)
Očakávané prínosy pri uplatňovaní spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja môžu
mnohými spôsobmi zlepšiť fungovanie priemyselného podniku najmä v oblasti úspory nákladov
za energiu, suroviny, opravu, manipuláciu, spracovanie odpadového materiálu, predchádza sa
tiež rizikám a škodám a dôležité je i zlepšenie sa firemnej (podnikovej) kultúry a imidžu (Obr. 2).
4 NOVÉ TRENDY V SPÄTNEJ LOGISTIKE
Významným trendom ochrany životného prostredie je koncept obehovej ekonomiky, ktorý
je i súčasťou stratégie Európskej únie pod názvom Circular economy, kde hodnota výrobkov,
materiálov a zdrojov je v ekonomike udržiavaná tak dlho, ako je to možné a tvorba odpadu je
minimalizovaná.
Súčasťou stratégie je akčný plán pre obehové hospodárstvo. V siedmich kapitolách sa
uvádzajú plány Komisie týkajúce sa fáz životného cyklu výroby, spotreby a nakladania s
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odpadmi, konkrétnych projektov pre trh s druhotnými surovinami, piatich vybraných tokov
odpadu, inovácií a investícií a monitorovania pokroku smerom k obehovému hospodárstvu.
Členské štáty EÚ vrátene Slovenskej republiky sú povinné dosiahnuť do roku 2020 cieľ 50%
recyklácie a opätovného použitia pre papier, kov, plasty a sklo. Podľa navrhovanej zmeny a
doplnenia smernice sa tento cieľ uplatňuje na komunálny odpad ako celok, ktorá sa má zvýšiť na
60% do roku 2025 a 65% do roku 2030. Pokiaľ ide o odpad z obalov, cieľ opätovného použitia a
recyklácie odpadu z obalov bol stanovený na 65% do roku 2025 a 75% do roku 2030. Minimálne
čiastkové ciele pre konkrétne materiály obsiahnuté v odpadoch z obalov budú až 85% a
samostatné ciele recyklácie budú predstavené pre železné kovy a hliník.
V roku 2016 štúdia EEA „Circular Economy in Europe“ identifikovala nasledujúce výhody
rozvíjajúceho sa obehového hospodárstva: vyššia bezpečnosť zdrojov a zníženie závislosti na
dovoze: vďaka zníženiu dopytu po primárnych surovinách; zníženie nepriaznivých vplyvov na
životné prostredie: vrátane výrazného zníženia emisií skleníkových plynov; ekonomické výhody:
nové príležitosti pre rast a inovácie, ako aj úspory spojené s efektívnym využívaním zdrojov;
sociálne výhody: od vytvárania nových pracovných miest naprieč všetkými úrovňami zručností,
až po zmeny v správaní spotrebiteľov, ktoré vedú k lepším výsledkom v oblasti zdravia
a bezpečnosti.
V posledných rokoch výskumné štúdie ako McKinsey potvrdili, že čo najefektívnejšie
využívanie a opätovné využitie prírodného kapitálu a zisťovanie hodnoty počas životného cyklu
hotových výrobkov je budúcnosť a spôsob znovuzískania hodnôt.
Jedným z ďalších trendov v oblasti spätnej logistiky je koncept Zero Waste, ktorý predpokladá
vytváranie produktov a riadenie procesov takým spôsobom, aby sa systematicky znížil objem
a toxicitu odpadu a materiálov, aby sa zachovali a obnovili všetky zdroje.
Medzinárodná aliancia pre život bez odpadov (Zero Waste International Alliance, ZWIA)
definuje Zero Waste (nulový odpad) ako etický, ekonomický, efektívny a vizionársky cieľ, ktorý
má viesť ľudí k zmene ich životného štýlu a postupov tak, aby napodobňovali udržateľné prírodné
cykly, kde sú všetky vyradené materiály navrhnuté tak, aby mohli byť znovu použité.
Zero Waste znamená navrhovanie a používanie výrobkov a procesov takým spôsobom,
aby sa systematicky znižoval objem a toxicita odpadu a materiálov, šetrili a obnovovali sa všetky
zdroje a nedochádzalo k ich spaľovaniu či zakopávaniu. Realizácia a dodržiavanie pravidiel Zero
Waste odstráni všetky úniky škodlivín do pôdy, vody alebo vzduchu, ktoré by ohrozovali zdravie
planéty, ľudí, zvierat alebo rastlín. Implementácia Zero Waste by mala odstrániť znečistenie
pôdy, vody alebo ovzdušia.
Ďalším trendom v oblasti spätnej logistiky je uplatňovanie konceptu z kolísky do kolísky ako
predpoklad uzavretého životného cyklu produktu. Podľa autorov konceptu „From Cradle to
cradle, Američana Williama McDonough a Nemca Micheala Braungarta, nie je odpoveďou na
dnešné výzvy hľadanie účinnejších metód a menej škodlivých technológií (eko-účinnosť), pretože
tie neriešia podstatu nášho problému. Tým je lineárne produkčno-spotrebné správanie typu:
vyrob-použi-zahoď.
Koncept Cradle to cradle preto navrhuje zmenu už pri návrhu dizajnu výrobku. Cieĺom je
vytvoriť dizajn, ktorý skúma podstatu prírodných systémov, ktoré človek zatiaľ nedokázal v ich
dokonalosti prekonať. Dizajn založený na inherentných vlastnostiach nášho sveta rešpektujúc
jeho možnosti, ktorý vychádza z dostatku energie a surovín na Zemi za predpokladu, že vieme
ako ich správne použiť.
ZÁVER
Súčasné dynamicky sa meniace podnikateľské prostredie, zmena myslenia, stratégie
a legislatívy na národnej i nadnárodnej úrovni vytvára tlak na manažment podnikov. Nevyhnutné
zmeny v riadení spätných materiálových a informačných tokov v priemyselných podnikoch
predstavujú výzvu a príležitosť pre uplatňovanie viacerých metód priemyselného inžinierstva v
spojení so zmenou koncepcie riadenia a rozhodovania. . Podľa Skoták (2018) u viac ako 80
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percent zákazníkov rozhoduje efektívne riadenie spätných tokov o jeho spokojnosti a či sa
k predajcovi vráti. Rozhodovanie strategického, taktického i operatívneho charakteru v oblasti
logistiky podniku zahŕňa i špecifickú oblasť spätnej logistiky, kde je možné očakávať ďalší rozvoj.
Potvrdzuje to i vytvorenie Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky
(2020), ktorých cieľom je podporovať inovačné technológie a environmentálne riešenia, ktoré
posunú Európsku úniu dopredu.
This publication has been written thanks to the support of the Operational Program Research
and Innovation for the project: "Research of advanced methods on intelligent information
processing", ITMS code: NFP313010T570 co-financed by the European Regional Development
Fund.
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