
Dodávateľské reťazce sú obehovým systémom globálnej 
ekonomiky a poskytujú prístup k veciam, ktoré potrebujeme 

na podporu obchodu a udržanie života. 

Napriek ich životne dôležitému významu si väčšina ľudí 
neuvedomuje zložitosť dodávateľských reťazcov a všimne si 

ich iba keď sú narušené a problematické. 

Zatiaľ čo sa hospodárska výkonnosť dodávateľských reťazcov 
neustále lepší, ich environmentálny vplyv a zraniteľnosť sa 

stáva hlavným zdrojom obáv. 

Zodpovednosť za veľkú časť fyzického pohybu, manipulácie 
a skladovania výrobkov bola zverená špecializovaným 

poskytovateľom logistických služieb a ich úloha sa zvyšuje s 
rozširovaním globálnej hospodárskej činnosti. 

Podľa prieskumu Allied Market Research globálny logistický 
trh rastie 3,5% ročne a do roku 2022 bude mať hodnotu 12,3 

bilióna dolárov.

Dodávateľský reťazec a preprava



Elektronický obchod a reťaze dopytu
Nárast internetového maloobchodu premenil dodávateľské reťazce na „dopytové reťazce“

Podľa výskumnej spoločnosti eMarketer dosiahne globálny maloobchodný predaj online do roku 2021 takmer 5 biliónov 
dolárov a predstavuje takmer jednu pätinu celkových maloobchodných výdavkov. 

Výzvy v dodávateľskom reťazci, ktoré tento trend predstavujú, pramenia nielen z rozširovania predaja, ale aj zo zvyšujúcich sa 
očakávaní zákazníkov. Sortiment výrobkov a rýchlosť dodania sa stali hlavnými konkurenčnými diferenciátormi. 

Prieskum uskutočnený publikáciou Business Insider odhadoval, že iba vyše polovica maloobchodníkov v USA mala do roku 
2017 možnosť doručenia v ten istý deň. Tento dôraz na rýchle splnenie a prispôsobenie produktov teraz robí výraz 

„dopytový reťazec“ vhodnejším ako „dodávateľský reťazec“. 

Dopad reťazca dopytu je najzreteľnejší v tzv. „Poslednej míli“ v prvých dňoch internetového maloobchodu to znamenalo 
prevažne dodávkové dodávky do domácností, ale teraz môžu ľudia dostávať objednávky na benzínových pumpách, na 

železničných staniciach, v uzamykateľných skriniach. 

Údržba takéhoto rozptýleného dopytu si vyžaduje vývoj nových „všesmerových“ distribučných systémov, ktoré si vyžadujú 
starostlivú koordináciu IT, zásob, manipulácie a dopravy. 

Toto je osobitná výzva pre tradičných maloobchodníkov diverzifikujúcich sa na online trh aby zodpovedajúcim spôsobom 
upravili svoju starú infraštruktúru.



Elektronický obchod a reťaze dopytu

Dodávka na poslednú míľu sa stala úrodnou oblasťou pre inovácie. 

Online platformy „crowdshipping“ zapájajú ľudí do doručovania balíkov, často počas ich každodenného cestovania. 

Letecké právne predpisy sa budú musieť liberalizovať, aby sa umožnila autonómna prevádzka bezpilotných lietadiel na 
dodávku balíkov. Roboty na povrchovú dodávku (alebo „droidi“) sa už intenzívne testujú. Medzitým internet vecí umožnil 

automatické doplňovanie inteligentných chladničiek a skriniek a Amazon teraz ponúka to, čo tvrdí, že je bezpečné, 

automatizované doručovanie „doma“. 

K radikálnej zmene dochádza aj v menej viditeľných častiach dodávateľského reťazca.

Elektronický obchod umožnil výrobcom obísť napríklad tradičné veľkoobchodné a maloobchodné predajne a priamo predávať 
zákazníkom. A výrobcovia môžu využívať platformy aj logistické systémy nasadené veľkými online maloobchodníkmi, ako sú 
Amazon a Alibaba, na rozšírenie vlastného dosahu. Plnenie medzinárodných objednávok však zostáva výzvou, pretože menší 
hráči s malými objemami čelia relatívne vysokým prepravným sadzbám a problémom s cezhraničnou správou. A veľkí online 
maloobchodníci majú stále väčší vplyv na svetový trh nákladnej dopravy.

Amazon získal vlastnú flotilu desiatok lietadiel Boeing a zakladá vlastný letecký uzol, zatiaľ čo Boeing a Airbus vyhlásili, že 
globálny elektronický obchod bude hlavným motorom rastu leteckého nákladu v dohľadnej budúcnosti.



Dodávateľské riziko a obnova

Frekvencia a závažnosť prerušenia dodávateľského reťazca sa neustále zvyšuje

Dodávateľské reťazce sú zraniteľné voči širokému spektru hrozieb vrátane pandémií, extrémneho počasia, kybernetického 
útoku a politických kríz. 

Prieskum z roku 2017, ktorý uskutočnil Inštitút kontinuity podnikania, zistil, že 65% spoločností, ktoré odpovedali, malo počas 
predchádzajúceho roka prerušenie aspoň jedného dodávateľského reťazca, pričom jednej štvrtine to spôsobilo stratu viac ako 

1 milión EUR pri jedinej udalosti. 

Zraniteľnosť dodávateľských reťazcov bola vyzdvihnutá závažnými incidentmi, ako je rozšírenie COVID-19, kybernetický útok 
Petya v roku 2017 (ktorý závažne narušil prevádzku lodného gigantu Maersk) a viac hurikánov, ktoré zasiahli USA v roku 2017, čo 
spôsobilo odhadovanú škodu 200 miliárd dolárov. 

Je iróniou, že náchylnosť dodávateľských reťazcov sa zvýšila tým, čo sa už dlho považuje za dobrú obchodnú prax ako:       
jediný zdroj dodávok, centralizácia zásob, doplnenie just-in-time a koncentrácia nákladnej dopravy v prístavoch a na letiskách 

zlepšujú ekonomickú výkonnosť, ale tiež vytvárajú väčšie vystavenie sa riziku a nižšiu odolnosť. 

V dôsledku globalizácie dodávateľských reťazcov a užšieho prepojenia logistických procesov sa škodlivé účinky narušenia teraz
šíria oveľa ďalej a rýchlejšie a majú širší dosah.



Dodávateľské riziko a obnova

Ľudské náklady spojené s narušením dodávateľského reťazca môžu byť vysoké, čo dokazuje tsunami, ktoré postihli 
Indonéziu v roku 2018. 

Okrem priamych strát na životoch počas prírodných katastrof a vojenských konfliktov môže dôjsť k úmrtiu a utrpeniu, keď sa 
dodávateľské reťazce spoliehajú na dodanie lekárskych a nevyhnutných zásob. 

Vplyv COVID-19 na fungovanie globálnych hodnotových reťazcov (čínsky vývoz klesol po vypuknutí vírusu) povzbudil 
profesionálov v dodávateľskom reťazci, aby hľadali spoľahlivejšie systémy dodávateľov, ktoré môžu pomôcť pri budovaní 
odolnosti. 

V podnikovom svete sa riadenie rizika dodávateľského reťazca dostáva do popredia  audit rizík a plánovanie kontinuity 
činnosti sú v súčasnosti rozšírené, najmä medzi väčšími spoločnosťami. 

74% spoločností, ktoré odpovedali na prieskum v roku 2017 v Inštitúte kontinuity podnikania, malo pre svoje zásobovacie reťazce 
zavedené opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky. 

V niektorých krajinách majú verejne obchodované spoločnosti regulačnú povinnosť monitorovať a hlásiť obchodné riziká. 

Strategické riziko sa však nie vždy primerane rieši na prevádzkovej úrovni  a existuje len málo dôkazov o tom, že spoločnosti 
účinne odvracajú dlhodobé trendy, vďaka ktorým sú ich dodávateľské reťazce zraniteľnejšie.



Logistické vlastníctvo a infraštruktúra
Fyzická stopa dodávateľských reťazcov sa čiastočne mení v reakcii na technologický vývoj

Online maloobchodný rozmach urýchľuje rozvoj logistickej infraštruktúry. Spoločnosť Prologis, najväčší majiteľ distribučných 
stredísk a logistických nehnuteľností na svete, odhaduje, že na každú 1 miliardu EUR v ročnom maloobchodnom predaji 

online je v centrách na plnenie požiadaviek distribúcie potrebných 72 000 štvorcových metrov podlahovej plochy. 

Online maloobchodníci tiež čoraz viac vyžadujú miestne satelitné sklady v mestských oblastiach a okolo nich, aby poskytovali 
doručovanie v ten istý deň alebo nasledujúci deň. 

V reakcii na prudký nárast v elektronickom obchode sa spoločnosť Prologis v roku 2018 dohodla na kúpe vlastníka logistických 
nehnuteľností DCT Industrial Trust za 8,4 miliardy dolárov. Popri online maloobchode dochádza k reštrukturalizácii 
logistických nehnuteľností v reakcii na modernizáciu dopravnej infraštruktúry. 

Rýchlejšia a spoľahlivejšia preprava vedie k centralizácii zásob v menších a väčších skladoch, zoskupených okolo križovatiek 
diaľnic alebo v blízkosti terminálov nákladnej dopravy. 

Aj keď je tento proces v rozvinutých krajinách značne pokročilý, na rozvíjajúcich sa trhoch vytvára nový dopyt po logistických 
nehnuteľnostiach v strategických lokalitách najmä v tých lokalitách, ktoré stoja v ceste iniciatíve Číny v oblasti budovania 

ciest.



Logistické vlastníctvo a infraštruktúra

V mnohých mestách sa proces známy ako „logistické rozrastanie“ rozšíril na logistické činnosti na periférii 
miest, kde sú hodnoty pôdy nižšie a dopravné spojenia sú vo všeobecnosti lepšie. 

Spoločnosti sa čoraz viac zaujímajú o logistické zariadenia, ktoré kombinujú dobrý prístup na cestu s 
železničným alebo vodným spojením a rozširujú výber spôsobu dopravy. 

Z dlhodobého hľadiska bude logistická kapacita pravdepodobne migrovať mimo záplavových oblastí a nízko 
položených pobrežných oblastí, ktoré sú vystavené extrémnym poveternostným udalostiam a zvýšeniu hladiny 
mora v dôsledku zmeny klímy. 

Okrem toho sú budovy skladu formované automatizáciou, 3D tlačou a širšou digitalizáciou dodávateľských 
reťazcov. Logistika sa v súčasnosti považuje za jednu z najlukratívnejších častí trhu komerčných nehnuteľností, 
a to vďaka dobrým perspektívam rastu a zdravým dlhodobým výnosom. Vlády a mestské úrady, ktoré mohli mať 
tradične negatívny názor na sklady, ich teraz podporujú, pretože uznávajú ich vytváranie pracovných miest a 
miestny ekonomický dopad. Rast služieb v skladoch medzitým rozmazal tradičné rozlišovanie medzi 
skladovaním a výrobou a umožnil logistickým firmám efektívnejšie konkurovať priemyselne využívanej pôde. 

Logistické centrá tiež zohrávajú kľúčovú úlohu v stratégiách regionálneho rozvoja často postavených na jadre 
hlavného prístavu alebo letiska.



Nedostatky v oblasti logistiky

Odvetvie logistiky školí dostatok kvalifikovaných pracovníkov na uspokojenie dopytu

Logistika je náročná na pracovnú silu a jej zvyšujúca sa technická náročnosť vytvára potrebu nových zručností.

Štúdia Kühne Logistics University a Svetovej banky uverejnená v roku 2017 zistila, že v mnohých krajinách tieto požiadavky na 

zručnosti nie sú splnené  a že v rozvojových krajinách bol nedostatok zručností najakútnejší na manažérskej úrovni, zatiaľ čo v 

rozvinutom svete veľa podnikov sa snažilo nájsť dostatok operačného personálu. 

Manažérska poradenská spoločnosť Korn Ferry predpovedala, že do roku 2030 by globálny dopyt po kvalifikovanej pracovnej 

sile v tomto sektore mohol prekročiť ponuku o 16%. 

Najrozšírenejší nedostatok zručností sa týka vodičov nákladných vozidiel. Odhaduje sa, že nedostatok vodičov je hlavným 

problémom prepravných spoločností v USA, kde bude v nadchádzajúcom desaťročí potrebných asi 900 000 nových vodičov 

nedostatok vodičov bol zaznamenaný aj v Južnej Afrike, Indii a Brazílii. 

Nedostatok kvalifikovaných vodičov nákladných vozidiel už zhoršuje kvalitu a efektívnosť cestnej nákladnej dopravy a situácia

sa pravdepodobne zhorší.



Nedostatky v oblasti logistiky

Veľká vzorka zasielateľov a logistických firiem, s ktorými konzultovala spoločnosť Infosys, Penn State University a ďalší, uviedla 

„prilákanie talentov“ ako najpálčivejšiu otázku pracovnej sily. 

Existuje mnoho dôvodov: zlý obraz verejnosti v odvetví logistiky, nekonkurenčné mzdy a pracovné podmienky, a nedostatok 

tém súvisiacich s logistikou vo vzdelávacích osnovách. 

Intenzívna hospodárska súťaž a nízke ziskové marže v logistických podnikoch, ako je cestná nákladná doprava, obmedzili 

schopnosť zvyšovať mzdy, zatiaľ čo úsilie o profesionalizáciu zamestnanosti bolo potlačené tzv. Gigárovou ekonomikou, ktorá 

podporila skupinu neformálnych pracovníkov na čiastočný úväzok. 

Nedostatok pracovnej sily v priemysle by sa v konečnom dôsledku mohol automatizáciou zmierniť. Štúdia Oxfordskej 

univerzity odhaduje, že automatizácia 14 logistických povolaní v nasledujúcich 20 rokoch by mohla znížiť súvisiacu 

zamestnanosť v Spojenom kráľovstve o 41%. 

Zatiaľ čo automatizácia nákladných vozidiel sa v súčasnosti propaguje ako prostriedok na zmiernenie nedostatkov vodičov, 

úplná prevádzka nákladu bez vodiča je v dohľadnej budúcnosti nepravdepodobná.



Udržateľnosť dodávateľského reťazca

Musí sa riešiť vplyv logistiky na životné prostredie

Podniky sú pod rastúcim tlakom regulačných orgánov, akcionárov, zamestnancov a zákazníkov, aby zabezpečili udržateľnosť svojich 
dodávateľských reťazcov najmä vzhľadom na stanovenie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja . 

Široké sociálne vplyvy dodávateľských reťazcov boli podrobne preskúmané v správe Svetového ekonomického fóra s názvom 
„Za dodávateľskými reťazcami“, v ktorej sa skúmali etické otázky týkajúce sa získavania, výroby, distribúcie, pracovných podmienok, 
vplyvy na miestne ekonomiky a splnomocnenie osôb s rozhodovacími právomocami na splnenie sociálnych a environmentálnych 
cieľov. 

Politiky spoločenskej zodpovednosti mnohých firiem sa v súčasnosti zaoberajú týmito témami a konkrétne zahŕňajú udržateľnosť 
dodávateľského reťazca. 

Najmä logistika spôsobuje značné množstvo znečistenia, emisií skleníkových plynov, hluku a smrteľných nehôd. V mnohých krajinách
sa situácia v oblasti logistiky zlepšila zavedením prísnejších kontrol emisií výfukových plynov z nových nákladných vozidiel v Severnej 
Amerike a Európe a výrazne zlepšila kvalitu ovzdušia, hoci prijatie takýchto opatrení v rozvojovom svete je pomalé (a USA skutočne 
zmenili smerovanie k emisným normám pre vozidlá). 

Jedným obzvlášť povzbudzujúcim znakom je, že sa maximálny obsah síry povolený v lodných palivových palivách od začiatku roku 
2020 znížil z 3,5% na 0,5%.



Udržateľnosť dodávateľského reťazca

Dekarbonizácia logistiky bude náročná, avšak v dôsledku očakávaného rastu nákladnej dopravy a veľkej závislosti od 
fosílnych palív (podľa modelu Medzinárodného dopravného fóra v OECD sa celkové množstvo globálneho pohybu nákladu 

môže do roku 2050 zvýšiť trojnásobne). 

Splnenie požiadaviek Parížskej dohody o zmene klímy a cieľov v oblasti znižovania skleníkových plynov, ktoré stanovila 
Medzivládna skupina pre zmenu klímy v roku 2018, si bude vyžadovať dramatické zníženie emisií uhlíka v logistike 

(v EÚ šesťnásobné zníženie na jednotku). 

Iniciatíva Science Based Targets, spolupráca medzi Global Compact Organizáciou Spojených národov a inými organizáciami, 
pomáha logistickým spoločnostiam stanoviť ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti
klímy. Cieľom DHL je napríklad do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutrálnosť. Medzitým sa Medzinárodná námorná 
organizácia snaží znížiť emisie skleníkových plynov z medzinárodnej lodnej dopravy na polovicu medzi rokmi 2008 a 2050. 

Ekologizácia dodávateľských reťazcov sa dá dosiahnuť mnohými spôsobmi: 

racionalizáciou pohybu nákladu, zlepšením energetickej účinnosti nákladných vozidiel, prechodu nákladnej dopravy na 
nízkouhlíkové režimy a používanie čistejších zdrojov energie (elektrifikácia nákladnej dopravy bude vyžadovať kombináciu 

batérií a vodíkových palivových článkov). 

Mnohé z týchto opatrení môžu byť opodstatnené z ekonomických, ako aj environmentálnych dôvodov aj keď nie je 
pravdepodobné, že by v nasledujúcich niekoľkých desaťročiach priniesli potrebné zníženie emisií.



Reštrukturalizácia globálnych hodnotových reťazcov

Globalizácia výroby fragmentovala proces pridanej hodnoty

Najrýchlejšie rastúcou kategóriou medzinárodného obchodu bol po mnoho rokov „stredný“ obchod medzi uzlami v globálnych 
dodávateľských reťazcoch. 

To viedlo k vyšším úrovniam pohybu nákladu a pomohlo to hodnote medzinárodného obchodu rásť najmenej 
dvakrát až trikrát rýchlejšie ako svetový HDP. 

Po globálnej finančnej kríze však tento Multiplikátor obchodu klesol na 1,5, keď sa rast obchodu spomalil. Potenciál pre rast 
bol ďalej obmedzený zlyhaním kola rokovaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Dauhe a výrazným čistým zvýšením 
opatrení obmedzujúcich obchod. Historický pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s liberalizáciou svetového obchodu, sa v 
súčasnosti čoraz opačne mení  v nadväznosti na rozhodnutia USA o odstúpení od dohody o partnerstve v Tichomorí (TPP) 
začal obchodný konflikt s Čínou, Európskou úniou a inými krajinami a uvalením sankcií na Irán. Rozhodnutie Spojeného 
kráľovstva vystúpiť z EÚ pravdepodobne tiež brzdí obchod a narušuje cezhraničné dodávateľské reťazce. 

Na druhej strane dohoda 44 afrických štátov o vytvorení kontinentálnej zóny voľného obchodu ukazuje, že liberalizácia 
obchodu môže byť na regionálnej úrovni stále nažive.



Digitalizácia dodávateľských reťazcov
Technologický pokrok mení spôsob, akým sa tovar dodáva

Správa dodávateľských reťazcov sa radikálne mení v dôsledku digitalizácie, využívania veľkých údajov a umelej inteligencie 
(technológia blockchain a internetu vecí budú mať pravdepodobne aj transformačný vplyv). 

Asi dve tretiny vedúcich pracovníkov, ktorí odpovedali na prieskum Forbes Insight Survey, uviedlo, že blockchain môže
spôsobiť „tektonický posun“ v sektore logistiky, dodávateľského reťazca a dopravy  a tento posun by sa mohol ešte viac 

maximalizovať, ak by sa vyvinul otvorený štandardizovaný systém pre aplikácie dodávateľského reťazca súvisiace s 
blockchainom. 

Analytika veľkých údajov, ktorá zahŕňa zisťovanie užitočných vzorov v rozsiahlych súboroch údajov, je možná vďaka šíreniu 
senzorov a sledovacích zariadení a zvyšuje tak prevádzkovú efektívnosť a podporuje nové obchodné modely. 

Medzitým cloud computing umožnil efektívnejšie riadenie zásob a dynamické presmerovanie zásielok alebo prechod na 
alternatívne spôsoby dopravy v krátkom čase čo umožňuje zdieľanie informácií v reálnom čase, čo spoločnostiam pomáha pri 

spolupráci. 

Globálny trh zasielateľstva, ktorý podľa bielej knihy uverejnenej spoločnosťou Focused Cargo Network v roku 2016 dosiahol tržby 
vyše 140 miliárd dolárov, narušujú online platformy, ktoré umožňujú prepravcom flexibilnejšie a lacnejšie obstarávať logistické 

služby. 

Tradičný dopravca čoraz viac využíva digitalizáciu na ochranu svojich marží a podielu na trhu.



Digitalizácia dodávateľských reťazcov

Inovácie v oblasti skladovania, ako robotizácia (automatizácia) a používanie rozšírenej reality, zvyšujú rýchlosť, efektívnosť 
a presnosť operácií výberu objednávok. 

Na cestách sa ukázalo, že elektronické spojenie zostáv nákladných automobilov do čaty s cieľom úzko koordinovať ich 
prevádzku znižuje spotrebu paliva medzi 5% a 10%. Medzinárodná únia cestnej dopravy predpovedá, že do roku 2030 bude 
približne 10% európskych nákladných vozidiel na dlhé vzdialenosti cestovať v čatách, a správa Medzinárodného dopravného 

fóra navrhla, aby do roku 2040 mohlo byť jedno vozidlo zo štyroch bez vodiča. 

Cestná infraštruktúra sa tiež stáva „inteligentnou“ spôsob, ktorý zvyšuje rýchlosť, spoľahlivosť, využitie kapacity a odolnosť. 
Okrem toho sa pre takzvanú poslednú míľu alebo záverečnú fázu rozmiestnenia používajú roboty na povrchovú dodávku 
(alebo „droidi“) a vzdušné bezpilotné lietadlá  ich dlhodobý vplyv na zásobovacie reťazce sa však dá len ťažko predvídať. 

Keď sa spravodajské a zábavné médiá digitalizujú, fyzická preprava novín a diskov nie je moc rozšírená, zatiaľ čo 3D tlač môže
významne znížiť nákladnú dopravu použitím digitálnej syntézy. 

Tisíce logistických startupov súvisiacich s IT, ktoré sú vedené v registri Crunchbase, naznačujú, že oveľa viac digitálnych 
inovácií bude mať pravdepodobne dopad na dodávateľské reťazce v blízkej budúcnosti.
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