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Reverzná logistika

Sleduje spätne orientovaný pohyb tovaru, odpadu, obalov a
znovu použiteľných materiálov od zákazníka k distributérovi,

ktí ž k ý b i Ci ľ j l i tik j b ďrespektíve až k výrobcovi. Cieľom reverznej logistiky je buď
reklamácia, oprava, opätovné použitie, recyklácia alebo
likvidácia v zmysle platných predpisov a smerníc ekologickylikvidácia v zmysle platných predpisov a smerníc ekologicky
žiaducim spôsobom.

d ú l k kôZameriava sa teda viac na procesy súvisiace s logistikou skôr v
opačnom smere ako klasický zásobovací cyklus, teda od
odberateľa k dodávateľovi na opätovné spracovanie aleboodberateľa k dodávateľovi na opätovné spracovanie, alebo
pretvorenie výrobkov, ktoré skončili svoju životnosť.



Modely zamerané na zber produktov 
určených na recykláciuurčených na recykláciu

V každej krajine pôsobí väčšina zahraničných výrobcov
d k jú i h ý bk kt é dľ i á hprodukujúcich výrobky, ktoré podľa noriem a právnych

predpisov EU podliehajú recyklovaniu, štát musí prebrať
zodpovednosť za manipuláciu s týmito produktmi po dovŕšenízodpovednosť za manipuláciu s týmito produktmi po dovŕšení
ich životnosti (tzv. OEM problém – Original Equipment
Manufactures Problem)Manufactures Problem)

Modely sú orientované na optimálne rozmiestnenie zberných
miest Ich cieľom je zabezpečenie zberu produktov určených namiest. Ich cieľom je zabezpečenie zberu produktov určených na
recykláciu od ich posledných užívateľov.



Modely zamerané na zber produktov 
určených na recykláciuurčených na recykláciu
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Modely s cieľom minimalizovať náklady

• minimalizácia nákladov spojených s transportom tovaru v
otvorených (open-loop) alebo uzavretých (closed-loop)
l i ti ký h ť hlogistických reťazcoch

• komplexná optimalizáciu nákladov dodávkového reťazca,
všeobecné fixné a variabilné náklady za jednotlivé subjekty a
variabilné náklady na prepravu.

• komplexnejší pohľad na pohyb výrobku, teda na jeho dopravu
tak od výrobcu k spotrebiteľovi, ako aj opačným smerom od
spotrebiteľa späť k výrobcovi.



• komplexnejší pohľad na pohyb výrobku, teda na jeho dopravu
tak od výrobcu k spotrebiteľovi ako aj opačným smerom odtak od výrobcu k spotrebiteľovi, ako aj opačným smerom od
spotrebiteľa späť k výrobcovi.
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Modely zaoberajúce sa štruktúrou siete 
pre reverznú logistikupre reverznú logistiku

• návrat výrobku v rámci jeho opätovného použitia ako napr. 

• distribúcia k iným spotrebiteľom na opätovný predaj, 

• výrobok vráti k výrobcovi z dôvodu jeho prerobenia, inovácie 
alebo zmeny obalu, 

• recyklácie materiálu. 



oprava nové komponenty

nové produktyrozobratie/
demontáž

staré produkty

znovu 
zhromaždenie

recyklácia materiálu

predaj na externé znovupoužitie 

s é p odu y

odpad p j pp



Modely manažmentu zásob

• určovanie fyzického množstva prepravných tovarov

• rôzne prípady návratov produktov podniku v rámci predaja
alebo servisné návraty

• za účelom opätovného prerobenia alebo recyklácie po splneníp p y p p
účelu použitia, na ktoré bol produkt určený, alebo po
dovŕšení jeho životnosti

• deterministické a stochastické
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