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Anotace/ nebo metodický list: Prezentace je určena pro žáky 1. ročníku nástavbového
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materiálem na téma distribuce zboží, logistické činnosti a logistické náklady.



Logistika 

Význam, logistické činnosti a náklady, 

význam zásobovacího systému



Význam logistiky pro ekonomiku

proces plánování, realizace a řízení toku zboží a 

informací z místa vzniku do místa spotřeby

cílem log. je uspokojování potřeb zákazníků

uplatňuje se ve všech sférách ekonomiky



primární sektor                  sekundární sektor                   spotřeba

Uhlí

elektřina

podniky

výrobky

domácnosti



Činnosti logistiky

 plánování poptávky

 řízení stavu zásob

manipulace s materiálem

 skladování

 balení

 doprava

 stanovení místa výroby

 vyřizování objednávek

 reklamace

 logistická komunikace

 zákaznický servis

 zpětná logistika, atd.



Logistické náklady

náklady na zákaznický servis

dopravní náklady

skladovací náklady

náklady na udržování zásob

množstevní náklady

náklady na komunikaci



Zásoby

mrtvý kapitál, který musí podniky udržovat, aby:

1) zajistily plynulost svého provozu 

2) a zároveň vyrovnávaly nesoulad mezi nabídkou 

a poptávkou



zásoby udržujeme, abychom

dosáhli úspor ve výrobě

byla umožněna specializace výrobních podniků

chrání podniky před výkyvy poptávky

tvoří tlumič mezi distribučními články



Význam zásobovacího systému

v zásobovacím systému musí být tolik zásob, aby 

byly:

1)uspokojeny požadavky zákazníků 

2)zvyšovala se ziskovost (rentabilita) podniku



Možnosti

snížíme náklady

 snížením počtu 

 nevyřízených objednávek

 urychlení dodávek

 zkrácení dodávkového 
cyklu

 zrušení zastaralých položek

 zlepšení odhadu poptávky, 
aj.

zvýšíme obrat

 zvýšením množství zásob se 

zvýší dostupnost položek 

 zvýšení úrovně zákaznického 

servisu (nezvyšují se běžné 

zásoby, ale pojistné zásoby, 

AVŠAK platí, že zásoby jsou 

mrtvý kapitál)



Metody snižování množství 
zásob

ABC analýza

analýza dodacích lhůt

vyloučení položek s nízkou obrátkou

analýza velikostí balení

zavedení VT  do zásobovacích systémů, aj.



Citace

 Vlastní archiv

 OUDOVÁ, Alena. LOGISTIKA - základy 

logistiky. Praha: Computer Media, ISBN 978-

80-7402-149-7. 


