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ABSTRAKT 

Bakalářská práce nese název „Principy dodavatelského řetězce šetrného k 

ţivotnímu prostředí“. Zahrnuje poznatky, týkající se eliminace a prevence dopadu 

negativních vlivů na ţivotní prostředí v činnosti dodavatelského řetězce jako celku. 

Obsahuje oblasti, ve kterých aplikujeme environmentální nástroje, které svou 

činností sniţují dopad na ţivotní prostředí. Úkolem práce je přiblíţit oblasti, které 

jsou nákup, EKO Image, Reverzní logistika, doprava, výroba, balení, sklady a 

budovy. Tato vědní disciplína vznikla na základě ekologické globalizace, která je v 

dnešní době stále více populární.  

Klíčová slova:  

Dodavatelský řetězec; Řízení dodavatelského řetězce; Řízení dodavatelského 

řetězce šetrného k ţivotnímu prostředí 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis entitled „The Principles of Green Supply Chains“. Includes 

information relating to the elimination and prevention of the impact of the negative 

effects on the environment in the activities of the supply chain as a whole. Contains 

the area in which we implement the environmental tools that reduce the impact of 

its activities on the environment. The task of the work is to approach the area, 

which are the purchase, ECO Image, reverse logistics, transportation, 

manufacturing, packaging, storage and buildings. This science was established on 

the basis of ecological globalization, which is currently becoming more popular. 

Key words: 

Supply chain; Supply chain management; Green supply chain management 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá principy, kterými dodavatelské řetězce šetří ţivotní prostředí. 

Na začátku všeho stojí myšlenka dodavatelského řetězce jako takového.  Jde o propojení výrobních 

podniků do jednoho řetězce, či sítě, ve kterém figurují dodavatelé, distributoři, výrobci a v konečné 

fázi koneční zákazníci. Důsledkem tohoto propojení je zvyšování kvality výrobků, jelikoţ se 

jednotlivé podniky dodavatelského řetězce, zabývají jen svou určitou specializací a činností na 

určitý produkt. A tím mají více času na neustále zlepšování daných kritérií. Coţ vede k získávání 

nových zákazníků, jelikoţ jak je v dnešní době stále častější, zákazníci jsou čím dál tím více 

náročnější na konečné zboţí a konkurence kolem je velice vysoká. 

Samozřejmě vytváření dodavatelského řetězce zahrnuje jisté řízení, které je základem pro 

vytváření všech jistých podmínek v jednotlivých článcích podniků. Celkově si tyhle řetězce musí 

nastavit cíl, kterého chtějí v konečné fázi dosáhnout. Cílová strategie je zabývána jak vnitřním 

okolím, zahrnující veškerý nákup, výrobu, logistiku, včetně marketingových sluţeb a  

neodmyslitelných obousměrných informačních tocích, jenţ jsou velmi důleţité pro komunikaci 

v celém dodavatelském řetězci, tak vnějším okolím ve kterém se pokládá hlavní celosvětová 

environmentální otázka. 

V dnešní sloţité době, si stále více lidí, uvědomuje otázku ţivotního prostředí, která má 

dopad na celou naši společnost a je velmi citlivá v očích veřejnosti. Podniky na tuto otázku musí 

reagovat a vyvinout strategii nazvanou Řízení dodavatelského řetězce šetrného k ţivotnímu 

prostředí. Účelem tohoto řetězce je sniţování environmentálních rizik a dopadů na ţivotní prostředí 

a zlepšit ekologickou efektivitu v celkové výrobě. Výroba je šetrnější, sniţují se emise, pouţívají se 

alternativní suroviny, které jsou recyklovatelné. Tenhle způsob ekologie je v prvotní fázi 

nákladnější, dodavatelskému řetězci se nemálo zvýší investice v celkové výrobě, nicméně veřejnost 

v posledních letech řeší otázku ekologie a je stále více se tahle globalizace vryla podvědomě do 

myšlení všech lidí. Tím dodavatelský řetězec šetrný k ţivotnímu prostředí získá vícevu nových a 

váţených zákazníků, dobré jméno na trhu, vůči neekologické konkurenci a tím se postupně zvýší 

jejich zisk. 

Poslední fáze celkově popisuje řízení, zabývané se, ekologií ve výrobě v celém 

dodavatelském řetězci. Aby se staly šetrnými k ţivotnímu prostředí, musí projít jistými 

ekologickými fázemi zahrnuté ve strategickém řízení, na jejichţ základě se podnikům udělí 

ekologická značka, kterou posléze figurují a zařazují se na trh. Je důleţité do strategie zahrnout 

reverzní logistiku, která je v poslední fázi obnovitelná na výrobu dalších produktů.  
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1. Dodavatelské řetězce  

Dodavatelský řetězec, z angl. Supply Chain (dále jen SC), je síť organizací 

vzájemně propojených aţ ke spotřebiteli. Není ustanovena definice SC. Publikace známých 

autorů přibliţují uvedený pojem.  

„Dodavatelské řetězce provázejí produkt od počátečního zpracování surovin aţ 

k dodání konečnému spotřebiteli.“ [1]   

„Dodavatelský řetězec je vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, distributorů, 

prodejců a zákazníků. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí 

materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky.“ [2] 

„Dodavatelský řetězec je dynamický proces, který zahrnuje nepřetrţitý tok 

materiálu, finančních prostředků a informací napříč více funkčních oblastech uvnitř i mezi 

členy řetězce.“ [3] 

„Dodavatelský řetězec je síť partnerů, kteří kolektivně transformují komodity ve 

finální produkty s přidanou hodnotou pro konečného zákazníka a kteří na kaţdém kroku 

realizují nezbytné zpětné toky. Kaţdý partner přitom odpovídá za procesy přinášející 

hodnotu výrobkům.“ [4] 

„Dodavatelský řetězec je síť organizací, které jsou zapojeny, po i proti směru 

materiálového toku do různých procesů a aktivit, které přinášejí hodnotu ve formě výrobků 

a sluţeb podle poţadavků konečného zákazníka.“ [5] 

“Dodavatelský řetězec zahrnuje všechny kroky, které je třeba přímo nebo nepřímo 

uskutečnit pro splnění poţadavků konečného zákazníka. Dodavatelský řetězec nezahrnuje 

nejen výrobce a dodavatele, ale i přepravce, sklady, prodejce a zákazníky. Prostřednictvím 

všech organizací, např. výrobců, obsahuje dodavatelský řetězec všechny funkce, které jsou 

nutné pro splnění poţadavků zákazníků. Tyto funkce, a nejen ty, zahrnují vývoj nových 

výrobků, marketing, distribuci, financování a sluţby zákazníkům“ [6] 

 „V dodavatelském řetězci jde o posloupnost kroků přidávajících hodnotu, vedoucí 

k uspokojení konečného zákazníka, zprostředkovaných informačními technologiemi, 

dopravou, sklady atd.“ [7] 

Z uvedených definic vyplývá, ţe dodavatelský řetězec je vícestupňový systém 

dodavatelů, kteří provází produkt od zpracování, aţ ke konečnému spotřebiteli. Přičemţ 

kaţdá společnost nese odpovědnost za procesy přinášející hodnotu finálnímu produktu. 

Struktura dodavatelského řetězce se skládá z výrobce, distribuce, prodejce a spotřebitele, 

mezi nimiţ vznikají dodavatelsko odběratelské vztahy. V dodavatelském řetězci se jedná o 

dynamický proces s posloupnými kroky, jenţ vede k uspokojení poţadavků zákazníků.  
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Autor Fiala uvádí důleţité toky v systému jako materiálový, finanční, informační a 

rozhodovací tok. Materiálové toky zahrnují toky nových produktů směrem od dodavatelů 

k zákazníkům a opačné toky vracení, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční 

toky zahrnují různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických vztahů atd. 

Informační toky propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách, plánech atd. 

Rozhodovací toky jsou posloupnosti rozhodnutí účastníků, ovlivňující celkovou výkonnost 

řetězce. [2] V síti dodavatelského řetězce je kladen velký důraz na obousměrný tok 

materiálový, finanční, informační a rozhodovací. 
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2. Řízení dodavatelských řetězců  

Z myšlenky vzájemné spolupráce, vznikla potřeba řídit dodavatelský řetězec jako 

celek. Řízení dodavatelského řetězce, z angl. Supply Chain Management (dále jen SCM) 

je vědní disciplína, ve které je popřena konkurence a propaguje se spolupráce v celém 

rámci dodavatelského řetězce. 

„SCM je systémová strategická koordinace tradičních obchodních funkcí s taktikou 

v rámci určité společnosti v síti dodavatelského řetězce, a to za účelem zlepšení 

dlouhodobé výkonnosti jednotlivých společností a dodavatelského řetězce jako celku.“  [8]  

„SCM zahrnuje řízení sítě mezi vzájemně závislými organizacemi a organizačními 

jednotkami, skládající se z dodavatelů materiálu, nákupů, výrobních zařízení, logistiky, 

marketingu a souvisejících systémů, které usnadňují zpětné toky materiálů, sluţeb, financí 

a informací původního výrobce ke konečnému zákazníkovi s výhodami přidávání hodnoty. 

Maximalizuje se ziskovost firmy prostřednictvím zvýšení efektivnosti a dosaţení 

spokojenosti zákazníků.“ [9] 

„SCM je integrace klíčových obchodních procesů od koncového uţivatele 

prostřednictvím původního dodavatele a dalšími zainteresovanými stranami, kteří 

poskytují výrobky, sluţby a informace, přidávající hodnotu pro zákazníky.“ [10] 

„SCM je koordinace činností, uvnitř rámce vertikálně propojených firem, pro účely 

slouţící koncovým zákazníkům k dosaţení zisku.“ [11] 

„Řízení vztahů mezi klíčovými zúčastněnými stranami a podnikovými funkcemi, 

které se vyskytují v maximalizaci tvorby hodnoty, která je řízena uspokojením potřeb 

zákazníka a usnadněním řízení efektivní logistiky.“ [12]   

 „V SCM jsou všechny činnosti spojené s dodávkou výrobku od suroviny aţ k 

zákazníkovi, včetně získávání surovin a dílů, výroby a montáţe, skladování a sledování 

zásob, zadávání objednávek a správa objednávek, distribuce napříč všemi kanály, dodání k 

zákazníkovi a informačních systémů, které jsou nezbytné pro sledování všech těchto 

aktivit.” [13] 

„SCM zahrnuje plánování a řízení všech činností, které se účastní získávání a 

zadávání veřejných zakázek, konverzace, vytvoření a plnění poptávky včetně všech 

logistických řídících činností.”  [14] 

„SCM je správa vstupu zboţí nebo sluţeb, včetně řady aktivit, nejen v rámci 

jednoho oddělení, ale v rámci celé organizace, také z různých oddělení i mimo organizaci, 

pro konečné uţivatele od pořízení surovin aţ ke konci ţivotnosti výrobků.“ [15] 

„SCM je správa sítí vztahů v podniku, mezi vzájemně závislými organizacemi a 

organizačními jednotkami, skládající se z dodavatelů materiálu, nákupu, výrobního 
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zařízení, logistiky, marketingu a příbuzných systémů, umoţňujících dopředného a 

zpětného toku materiálů, sluţeb, financí a informací od původního výrobce ke konečnému 

zákazníkovi s výhodami přidané hodnoty. SCM maximalizuje ziskovost prostřednictvím 

zvýšení efektivnosti a dosaţení spokojenosti zákazníků.“   [16] 

SCM je systémová strategická koordinace všech obchodních aktivit v rámci 

organizace i mezi organizační síti dodavatelského řetězce s účelem efektivního uspokojení 

konečného zákazníka a dosaţení stanovených cílů. Mezi obchodní aktivity můţeme zařadit 

nákup, výrobu, skladování, marketing, logistiku a obousměrné informační systémy. 

 Burges uvádí klíčová témata v SCM, na které je třeba klást důraz: [17] 

 Vztahy mezi organizační a v rámci organizace. 

  Logistika. 

 Proces zlepšení orientace. 

 Informační systém. 

 Obchodní výsledky a výstupy. 
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3. Řízení dodavatelského řetězce šetrného k životnímu prostředí 

V dnešní době si stále vice uvědomujeme problematiku ţivotního prostředí a 

environmentální problémy, které se týkají celé naší společnosti. Otázky tohoto typu jsou 

velmi citlivé v očích veřejnosti a podnikům nezbývá nic jiného, neţ na ně reagovat nově 

vyvinutou strategii pojmenovanou Řízení dodavatelského řetězce šetrného k ţivotnímu 

prostředí, z angl. Green Supply Chain Management (dále jen GSCM). GSCM otevírá 

novou rozmanitou cestu moţností s účelem zvýšení efektivnosti podniku a sníţení 

škodlivého dopadu na ţivotní prostředí. V Tab. 1. jsou uvedeny definice GSCM 

chronologicky seřazené dle roku publikace. 

 

Tab. 1. Definice Řízení dodavatelského řetězce šetrného k ţivotnímu prostředí 

Rok Autor Definice 

1997 R.B. Handfield  

S.V. Walton 

L.K. Seegers 

„Uplatňování zásad environmentálního managementu na celé 

spektrum činností napříč celé zákaznické objednávky cyklu, 

včetně návrhu, zakázek, výrobu a montáţ, balení, logistiku a 

distribuce.“ [18] 

 

2005 Q. Zhu 

J. Sarkis 

Y. Geng 

„Důleţitý nový archetyp pro podniky, dosáhnout zisk a trţní 

podíl s cílem sníţení jejich environmentálních rizik a dopady 

při zvyšování jejich ekologické účinnosti.“ [19] 

 

2005 A.A. Hervani 

M.M. Helms 

J.Sarkis 

„Zahrnuje environmentální nákup, výrobu včetně materiálu, 

managementu, distribuce včetně marketingu a reverzní 

logistiky.“ [20] 

2005 P. Pernica „Znamená spojení pojmů dodavatelský řetězec s integrovaným 

procesním logistickým řetězcem, vedoucím od dodavatelů aţ ke 

konečnému zákazníkovi resp. k recyklaci.“ [7] 

2005 J.-B. Sheu 

Y.-H. Chou 

C.-C. Hu 

„Kombinace výrobku a výrobního zásobování řetězce. Produkt 

vyuţívá reverzní logistický řetězec. [21] 

2007 S. H´Mida 

S.Y. Lakhal 

„V praxi monitoruje a zlepšuje environmentální vliv v 

dodavatelském řetězci během ţivotního cyklu výrobku.“ [22] 

2007 S.K. Sristava „Integrace ekologické myšlení do řízení dodavatelského 

řetězce, včetně produktového designu, získávání a výběr 
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materiálů, výrobních procesů, dodávání hotových výrobků pro 

spotřebitele, jakoţ i řízení na konci ţivota výrobku po jeho 

ţivotnosti.“ [23] 

2008 S.-Y. Lee 

R.D. Klassen 

Nákupní plány a aktivity organizace, které integrují otázky 

ţivotního prostředí do scm za účelem zlepšení vlivu dodavatelů 

a zákazníků. [24]   

2011 A. Parmigiani 

R.D. Klassen 

M.V. Russo 

„Sniţuje dopad dodavatelských řetězců na vlivu na ţivotní 

prostředí.“ [25] 

 

2011 Z. Wu 

M. Pagell 

„Environmentální rozměr udrţitelného rozvoje v kontextu 

dodavatelského řetězce.“ [26]  

 

2011 A.M.A. El Saadany 

 

„Snahu o sníţení, vyuţití a hledání nových energetických 

suroviny, produkci odpadů a zvýšení moţností zotavení 

produktu. Ekologizace obvykle odkazuje na přední funkce 

dodavatelského řetězce tj. produkce, nákup, materiálové 

hospodářství, řízení skladů a zásob, distribuce, dodávky a 

dopravní logistiky.“ [27] 

2011 J.Sarkis 

Q.Zhu 

K.-H. Lai 

„Začlenění otázky o ţivotním prostředí mezi vnitřní 

organizační praktiky SCM včetně reverzní logistiky.“ [28] 

 

2011 M.G. Gnoni 

V. Elia 

G. Lettera 

„Přístup, který usiluje o integraci otázek ţivotního prostředí do 

SC. Řídí postup od návrhu výrobku, získávání a výběru 

materiálu, výrobních procesů, dodání konečného výrobku a 

management na konci ţivota výrobku.“  [29] 

2012 E. Andic 

O. Yurt 

T. Baltacioglu 

„Minimalizování, pokud moţno celková eliminace negativních 

dopadů dodavatelského řetězce na ţivotní prostředí.“ [30] 

2012 G. Buyukozkan 

G. Cidci 

„Způsob pro podniky, jak dosáhnout zisku a podílu na trhu, 

sníţit dopad na ţivotní prostředí a zvýšit ekologickou 

účinnost.“ [31]  

 

 

GSCM je stále populárnější a neustále se vyvíjí, jelikoţ je potřeba řešit 

ekonomické, environmentální a sociální hlediska. Z výše uvedených definic můţeme 



 

15 
 

zpozorovat vývoj od roku 1997, kde uvádí autor Handfield a spol. GSCM jako uplatňování 

environmentálních zásad v managementu od objednávky pouze po distribuci. Kolem roku 

2005 se snaţí do GSCM zařadit sníţení environmentálních rizik a jejich dopad na ţivotní 

prostředí. Začíná se propagovat reverzní logistika, coţ znamená třídění, zpracování a 

recyklace produktu nebo materiálu a jejich vrácení na začátek dodavatelského řetězce 

s účelem opětovného prodeje. V roce 2007 není GSCM ještě pořádně rozvinutý, ale 

integrovalo se ekologické myšlení do řízení dodavatelského řetězce. Vzniká spousta firem 

a organizací, které se snaţí začlenit podnik, nebo celý dodavatelský řetězec do GSCM. O 

pár let později proniká názor Buykuzkan „Způsob pro podniky, jak dosáhnout zisku a 

podílu na trhu, sníţit dopad na ţivotní prostředí a zvýšit ekologickou účinnost.“ [31] Na 

rostoucí poptávku po ekologických produktech s EKO značkou musí dodavatelské řetězce 

reagovat změnou výrobních procesů    a ostatních organizačních praktik včetně reverzní 

logistiky.  

 

V dodavatelském řetězci se obvykle řeší sociální, ekonomické, ale i 

environmentální otázky. Mezi sociální otázky můţeme zařadit lidské zdroje, bezpečnost 

práce, etiku apod. Pod ekonomickou otázkou si představíme ekonomickou stránku 

podniku. Environmentální otázky vypovídají o výrobních procesech v GSCM, uhlíkové 

stopě a recyklaci. Nemůţeme ignorovat otázky ohledně znečištění ţivotního prostředí a 

jeho prevenci. Proto se rychle rozrostla inovativní myšlenka, z čeho vzniklo GSCM. 

Environmentální politická strategie plní legislativní povinnosti a dobrovolně zmírňuje 

dopad podnikání na ţivotní prostředí. Účelem GSCM politiky je sniţování 

environmentálních rizik a dopadů na ţivotní prostředí, zatímco se zlepšuje ekologická 

efektivita organizace a jejich partnerů. Je velmi nutné dosahovat cíle ochrany ţivotního 

prostředí společně v rámci celého dodavatelského řetězce. 

Přechod k  environmentálnímu řízení 

Neustále se zvyšuje počet ekologických zákazníků, načeţ musí firmy reagovat 

přechodem na environmentální technologii. Tlak můţe vyvíjet i dodavatelský řetězec a 

vládní nařízení, jenţ se postupně začleňují do GSCM. Tento přechod musí být zahrnut do 

obchodních cílů politiky podniku vrcholovým managementem, který musí mít dostatek 

informačních zdrojů a odborných znalosti k zařazení do strategie GSCM. Cíle podniku 

musí být měřitelné a dosaţitelné. Sníţení nákladů na vstupní materiál a odpad se dosáhne 

efektivním vedením environmentální politiky, kde jsou rovněţ vyuţity recyklované 

suroviny a obnovitelné zdroje. Efektivním vedením lze také dosáhnout zvýšení firemního 

zisku, dalšího podílu na trhu či se mohou otevřít dveře trhu úplně nového. Také lze získat 
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větší konkurenceschopnosti a dobré pověsti podniku na celém trhu. Jak uvádí Porter 

myšlenku ve své publikaci „Pohled dodavatelského řetězce na přírodní zdroje zabrání 

znečištění a přináší přidanou hodnotu v podobě niţších nákladů, coţ nám můţe zvýšit 

produktivitu a vyšší kvalitu.“ [32] 

„Úsilí organizační ekologizace musí být v rovnováze s organizační ekonomickou 

výkonnosti.“ [33] 

Ovšem jsou zde i bariéry, které brání přijetí environmentálních opatření. Postoj 

firmy, která má strach z něčeho nového a případného selhání. Neinformovanost a neznalost 

právních předpisů. Zdrojové finanční bariery a technické překáţky jako je neznalost 

technických znalostí, nedostatek nových technologii a materiálů. [34] Existuje mnoho 

školících firem a organizací, které nám pomohou začlenit se mezi environmentální 

dodavatelský řetězec.   
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4. Environmentální nástroje 

 K docílení dodavatelského řetězce šetrného k ţivotnímu prostředí se vyuţívají alternativní 

nástroje, které svou environmentální činností v dané oblasti dodavatelského řetězce sniţují 

negativní dopad na ţivotní prostředí. Ekologickým nástrojům vhodným pro určité oblasti 

dodavatelského řetězce šetrného k ţivotnímu prostředí (viz Obr. 1) se zabývají následující kapitoly. 

Environmentální oblasti mohou být děleny: 

 Nákup a zásobování. 

 EKO design a image. 

 Reverzní logistika. 

 Doprava. 

 Sklady a budovy. 

 Výroba. 

 

 

Obr. 1. Oblasti GSCM 

GSCM 

Nákup 

-výběr materiálu 

-výběr dodavatele 

EKo Image 

- EKO design produktu 

- inovace 

- ekologické značení 

Reverzní logistika 

- produkce odpadů 

- svoz odpadů 

- recyklace 

Doprava 

- sníţení emisí 

- inovační technologie 

- alternativní paliva 

- management dopravy 

- způsob dopravy 

Výroba 

- environmentální výroba 

- motnitoring trhu 

- Eko design  a stopa produktu 

Sklady a budovy 

- výstavba 

- mikrogenerační zařízení 

- chlazení bez emisí 

- přírodní energetické zdroje 

- vybavení skladu 

Balení 

- obalový materiál 

- jednorázové a opakované pouţití 

- EKO - KOM, a.s. 

- spotřební, spotřebitelské a přepravní obaly 

- recyklace a druhotné vyuţití 
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V GSCM důleţité nejen sledovat dané oblasti a jeho nástroje, ale také dodrţovat a 

řídit se legislativou, stanovující závazné a přísně hlídané normy. Mezinárodních norem 

zabývající se environmentální problematikou je mnoho, ovšem mezi nejvýznamnější 

můţeme uvést ISO14000 a ISO14001. Je v zájmu dodavatelského řetězce hlídat novely 

legislativy ještě před schválením, tím můţe dodavatelský řetězec zvýšit svou 

konkurenceschopnost. 

„ISO14000 Systémy environmentálního managementu“ minimalizuje dopad 

činnosti na ţivotní prostředí. 

„ISO14001 Systémy environmentálního managementu – Poţadavky s návodem pro 

pouţití“ stanovuje kritéria a certifikace environmentálního řízení.  

„Nedostatečná znalost environmentální normy ISO 1400 a ISO 14001 můţe působit 

jako překáţka v GSCM.“ [35] 

4.1. Environmetální nákup a zásobování 

 Environmentální nákup zahrnuje koupi environmentálních výrobků a sluţeb, kde se 

hodnotí provozní náklady během celého ţivotního cyklu, i kdyţ bude pořizovací cena vyšší 

neţ u produktu stejného vyuţití. U toho způsobu nakupování nebo zásobování, bereme 

ohled na dopad produktu na ţivotní prostředí.  

 „Posuzování ţivotního cyklu (z angl. Life Cycle Assessmen, dále jen LCA) je 

důleţitým nástrojem pro hodnocení dopadu na ţivotní prostředí a sluţeb, s ohledem na celý 

ţivotní cyklus, tzv. od kolébky do hrobu.“ [36]  

Na trhu se objevuje spousta dodavatelů, ale nakupující společnost by si měla dát 

pozor u výběru vhodného dodavatelé. V potaz je brána zvláště vysoká energetická 

náročnost výroby, recyklovatelnost, biologická rozloţitelnost, obsah toxických látek, 

zdravotní nezávadnost. Při velkých zakázkách vyhlásíme výběrové řízení, kde zhodnotíme 

nabídky a přidělíme zakázku ekonomicky nejvýhodnější s hodnocením ţivotního cyklu. U 

menších nákupů se můţeme orientovat EKO značkou nebo energetickou hodnotou.  

4.2. EKO design a image 

Jelikoţ dochází k nárůstu zákazníku poţadujících ekologické produkty, firmy a celé 

dodavatelské řetězce musí reagovat vytvořením EKO image. Jedná se o ekologický design 

produktu tak i výrobního závodu a řetězce.  

Produktová inovace 

 Eko-design znamená ekologický návrh a celá konstrukce produktu, která musí být 

zahrnuta jiţ ve fázi návrhu, čerpající z analýzy LCA, obousměrných toků v dodavatelském 

řetězci, průzkumu trhu atd. 
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Redesign neboli inovace produktu je proces, ve kterém se změní konfigurace nebo 

některé komponenty z původního produktu. Ovšem musí se dát pozor, aby byly zachovány 

původní funkce, nebo nahrazeny novými, tak aby byl konečný zákazník s produktem 

spokojen.  

 Zde můţe nastat bariéra díky nedostatku odborných znalostí. Problém najít 

alternativní způsob návrhu produktu ke splnění poţadavku znečišťování ţivotního 

prostředí. Nebo nedostatek finančních zdrojů k inovacím a technologii. K řešení toho 

problému můţeme přizvat odborného konzultanta, nebo zkusit zaţádat o dotace, či ještě 

jednou projít celý proces návrhu a zváţit všechny alternativy. 

Ekologické označení 

Ekologický produkt se dá poznat díky EKO značkám, jenţ dostávají produkty 

splňující přísné ekologické poţadavky zadány legislativou. Ekologické značení nás 

informuje nejen o produktu, ale i o jeho obalu.  

„Ekoznačka je ochranná známka, slouţící k propagaci výrobku. Garantem 

Národního programu ekoznačení je Ministerstvo ţivotního prostředí. Výrobky označené 

ekoznačkou jsou nejen šetrnější k ţivotnímu prostředí, a to ve všech fázích své ţivotnosti, 

ale jsou také šetrné ke zdraví spotřebitele.“ [37] 

Oficiální EKO značka v Evropské unii „ The Flower“ má nastavené stejně vysoké 

poţadavky jako v ČR a jsou vyloučeny produkty jako potraviny, nápoje, léčiva, střelné 

zbraně a výbušniny. 

Oficiálně uznávané EKO značky v České republice jsou pouze dvě: 

 Ekologicky šetrný výrobek. 

 Produkt ekologického zemědělství 

Označení „Ekologicky šetrný výrobek“ vzniklo v roce 1994 ve spolupráci 

Ministerstva ţivotního prostředí a Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky. Produkt musí 

splňovat přísné poţadavky v emisích, spotřeby energie, uvolňování prchavých látek, 

vstupního materiálu a likvidace. To vše při výrobě, během ţivotního cyklu i obalu. [38] 

BIO kvalitou jsou označeny produkty ze zemědělství, kde při jejich produkci 

nebylo pouţito umělých hnojiv, pesticidů, geneticky modifikovaných organismů ani jiných 

stimulátorů, hormonálních látek či jiných chemických látek uměle vylepšující barvu, vůni 

či chuť potravin. U ţivočišného produktu pak značí mimo jiné, ţe se zvířaty bylo slušně 

zacházeno.   

Dále jsou známy důvěryhodné značky informující o kvalitě nebo energetické 

hodnotě produktu. Nejedná se ovšem o ekoznačky. 
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Značky tykající se čistě jen obalu nejsou ekoznačky, jedná se pouze o informativní 

značení s doporučeným způsobem vyuţití a likvidace obalu kontejneru. Můţe také 

poskytovat informace o výrobci, jenţ zaplatil servisní poplatek k opětovnému vyuţití 

obalu, tedy recyklaci.  

Značka SmartWay označuje výrobky a sluţby, které sniţují transportní emise, a 

optimalizuje spotřebu paliva. 

4.3. Reverzní logistika 

 Logistika je proces plánování a řízení materiálových toků od dodavatele ke 

spotřebiteli. 

 Reverzní logistika působí opačným směrem (tzv. uzavřená smyčka), od spotřebitele 

zpět k dodavateli. Reverzní logistiku můţeme definovat jako souhrn činností po prodeji 

produktu. Tedy odvozem odpadu ve formě spotřebovaného, reklamovaného nebo 

vráceného produktu (sezónní zásoby, zboţí s prošlou lhůtou trvanlivosti), s účelem 

znovupouţití nebo recyklace, tímto se šetří peníze a přírodní zdroje. Přepracováním obalů 

dojde ke sníţení spotřeby materiálů, produkce odpadu, energie a znečištění z přepravy. 

 Produkci odpadu můţeme také sníţit inovací produktu a jeho obalového materiálu, 

substitucí, demontáţí, renovací, zmenšení, prodlouţením ţivotnosti a vytvoření trţních 

aliancí. 

Reverzní logistika získala nedávnou pozornost vzhledem k rostoucímu tlaku 

veřejnosti na ochranu ţivotního prostředí a klesající dostupnost zdrojů. [39] Mnoho států, 

včetně Evropské unie, se rozhodly řešit problémy s nakládáním odpadu recyklaci produktu 

a obalového materiálu.  

Některým závodům a jejich podnikové politice nepřipadá důleţitá reverzní politika, 

jelikoţ v tom nevidí návratnou hodnotu, tak raději vynaloţí náklady k likvidaci odpadů a 

nákupu nových materiálů. Jako další překáţku uvádějí nedostatek finančních a lidských 

zdrojů. Přitom efektivní reverzní logistika napomáhá ke zvyšování loajality, spokojenosti 

zákazníků a sníţení nákladů. Ovšem při nesprávné vedení dochází ke zvyšování nákladů a 

sniţování zisku. 

4.4. Doprava  

  Dopravní sluţby jsou neodmyslitelnou součástí dodavatelského řetězce, ale také zdrojem 

emisí CO2, znečišťujících látek, skleníkových plynů a hlučnosti. 

 V současné době jsou uvedeny koncentrace šesti skleníkových plynů (oxidu uhličitého 

(CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC), zcela fluorované 

uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6)), které v atmosféře ohroţují veřejné zdraví a 

ţivotní podmínky současných a budoucích generací. [40]  
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 Do popředí se dostává boj, proti změně klimatu emisí skleníkových plynů, řízený vládní 

regulací. V roce 1991 Evropská komise pro ţivotní prostředí, průmysl a energii vyzvala evropské 

dodavatelské řetězce ke spolupráci v řešení problematiky ţivotního prostředí. Experimentální práce 

byly prováděny od roku 1994. Na základě získaných emisních výsledků, byly stanoveny emisní 

limity pro motorová vozidla a poţadavky na kvalitu motorových paliv. V roce 2005 došlo ke 

zpřísnění poţadavků a do popředí se dostával výzkum a uţití biopaliv. K dalším rapidním změnám 

v legislativě došlo v roce 2009 a 2010. [41] 

 Ke zjištění ekologických sluţeb a výrobků v dopravní sféře dopomáhá označení 

SmartWay. Při uţití ekologické značky se dodavatelské řetězec zavazuje k měření a sniţování 

emisí skleníkových plynů, jiných škodlivých látek znečišťující ovzduší a uţívání čistší a 

efektivnější moţnosti dopravy. [42] 

 K dodrţování legislativních norem a ekologické image se musí zváţit výběr nebo 

kombinace vhodné alternativy. Zbavení závislosti na fosilních palivech, inovací a nákup nových 

dopravních prostředků, zvolení způsobu dopravy včetně moţností kombinované dopravy, 

inteligentní řízení dopravních prostředků a důleţité informační toky v řízení managementu. Tyto 

investice jsou nákladné, ale jejich návratnost je jistá jak ve formě finančních toků, tak v ohledu 

k ţivotnímu prostředí. 

4.4.1. Nová technologie a inovace v silniční dopravě 

  Nákupem nové technologie a softwarem můţe dodavatelský řetězec sníţit emise a 

zároveň sledovat spotřebu i vytíţenost dopravy. Při nákupu hledíme na nízkou spotřebu 

dopravního prostředku a jeho environmentální přednosti. 

 Na trhu se objevuje jiţ řadu let elektrické motory, které nevydávají ţádné emise a 

jsou zcela bezhlučné. Jenomţe jsou vhodné především na krátkou vzdálenost z důvodu 

dobíjení akumulátoru.  

 Hybridní vozidla pouţívají jako pohon klasické palivo, benzín, motorovou naftu 

nebo elektrický pohon. Hybridní vozidlo má dva motory, spalovací a elektrický, mezi 

nimiţ automaticky přepíná na výkonnější. 

 Během roku 2015 by měla být uvedena nová technologie Hybrid Air, která 

kumuluje energii v zásobníku stlačeného vzduchu a následně ji vyuţívá pro pohyb vozu. 

Hybrid Air technologie je vybavena spalovacím motorem, při brţdění a zpomalování se 

pomocí hydromotoru systému zvyšuje tlak v hydraulickém okruhu, jehoţ píst vede 

stlačený vzduch do vysokotlakého zásobníku. Opačným postupem stlačený vzduch při 

akceleraci prostřednictvím hydraulického okruhu a hydromotoru pomáhá roztáčet kola. 

Významně tak sniţuje spotřebu paliva i emise CO2. [43] 

K sníţení dopadu na ţivotní prostředí lze docílit i inovacemi jiţ uţívané dopravní 

technologie. Příkladem je zařízení pro šetření paliva, automatické řazení, rozvodové 
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ozubené řetězy, katalyzátory, nové druhy radikálních pneumatik a inovace speciálního 

zařízení.   

4.4.2.  Alternativní paliva  

 Běţně uţívané pohonné hmoty jsou vyráběny na bázi fosilních paliv, především 

ropy. Environmentální politika v dodavatelských řetězcích se snaţí omezit popřípadě 

zbavit závislosti na fosilních palivech, jenţ způsobuje negativní dopad na ţivotní prostředí.  

 Vznikají alternativní pohonné hmoty šetrné k ţivotnímu prostředí vyráběných 

z obnovitelných zdrojů.  

 Ethanol (E85) je vyráběn z rostlin (kukuřice, cukrová třtina a tráva). Jedná se o 

směs benzínu s ethanolem. Dostupnost paliva se rychle rozšiřuje. [44] 

 Bionafta je generována z rostlinných tuků a olejů. Protoţe výroba čisté bionafty je 

nákladná, tak se mísí s některými ropnými produkty. Motorovými vlastnostmi je podobná 

naftě, ale je biologicky odbouratelná. Při nízké koncentraci bionafty v motorovém palivu 

se nemusí ani přizpůsobovat motor. [44] 

 Stlačený nebo zkapalněný plyn LPG a zemní plyn je nejčistší fosilní palivo a také 

nejlevnější. Výroba je jednoduchá. Vyuţívá se pro pohon velkých dopravních prostředků. 

[44] 

 Vývoj alternativních pohonných hmot neustále objevuje nové zdroje energie. Nyní 

se rozvíjí technologie vodíkových palivových článků. 

4.4.3.  Inteligentní řízení a management dopravy 

 Management dopravy poskytuje klíčový seznam kontrolních bodů. Zabývá se 

sběrem informací o plánovaných trasách, díky nimţ můţe navrhnout jiné výhodné trasy. 

Vyhodnocuje vytíţenost dopravních prostředků, zvyšuje kapacitu pouţitím 

dvoupodlaţního nákladního automobilu, vyuţije zpáteční trasy, a tím sníţí počet 

dopravních pohybů. Poskytuje návrhy na zlepšení výkonnosti paliva. Minimalizuje 

prostoje a hlídá pravidelnou údrţbu pro plynulost dopravního cyklu. Školí a motivuje 

řidiče.  

 Řidiči jsou proškolování k tzv. inteligentnímu řízení. Cílem školení je zařadit řidiče 

do efektivního a plynulého koloběhu dopravního systému šetrného k ţivotnímu prostředí. 

Motivací pro absolventy školení je obsluhovat nové environmentální technologie 

dopravního systému.  

Školení klade důraz na dodrţování rychlosti a vyuţití rychlostních silnic. Vypínání 

motoru po dobu nečinnosti pokud se řidič nenachází v provozu. Vyhýbání rychlostní 

akceleraci a brţdění. Pouţívání tempomatu a overdrive pneumatik. Zvýšení bezpečnosti 
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v silničním provozu. Odstranění zbytečného nákladu. Za účelem sníţení spotřeby 

pohonných hmot a tím sníţení produkce emisí. [45]  

4.4.4. Způsob dopravy 

 Silniční doprava je jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ţivotního 

prostředí. Evropská Unie se záměrně snaţí sníţit nákladní silniční dopravu. A zároveň se 

snaţí propagovat ţelezniční, vodní nebo intermodální způsob přepravy.  

 „Pojem intermodální doprava znamená nákladní dopravu, při níţ nákladní 

automobil, přívěs, návěs, snímatelná nástavba nebo kontejner pouţije silnice pro počáteční 

a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s taţným vozidlem nebo bez něho, ve 

zbývajícím úseku cesty po ţeleznici, po vodní cestě nebo po moři.“ [46] 

 Dodavatelské řetězce nemají vţdy přímý přístup k vlakovému nádraţí nebo 

k vodnímu toku. Proto se vyuţívá intermodální neboli kombinované přepravy. Kdy 

nákladní automobily pokrývají pouze první a poslední kilometry, hlavní úsek přepravy je 

vykonán lodním nebo ţelezničním prostředkem. Tím je produkce emisí a škodlivých látek 

niţší neţ u samostatné silniční dopravy. Pro kombinovaný systém přepravy je typické 

vyuţití výměnné nástavby, kontejneru a vagonu.  

 „Intermodální přepravní systém je druh dopravy vyuţívající více dopravních oborů 

při přepravě nákladu. V tomto systému se přepravují výhradně unifikované jednotky, které 

se po dobu přepravy nemění ani váhou, ani formou (kontejnery, výměnné nástavby a 

vagony).“ [47] 

4.5. Výroba  

 Výroba je činnost, která se snaţí podporovat kooperativní úsilí v celém 

dodavatelském řetězci. V GSCM je úkolem sníţit nebo zcela eliminovat negativní dopad 

na ţivotní prostředí během výrobního procesu a ţivotnosti produktu. Cílem tohoto úsilí je 

zvýšit ekologickou účinnost jak vstupu, výstupu tak i výrobní technologie v celém 

výrobním procesu.  

 „ K dosaţení ekologické výrobní oblasti se můţou uplatnit tyto nástroje:“ [48] 

 Úspora energie a sníţení odpadu ve výrobním procesu. 

 Výroba nových a obnovitelných energetických zařízení. 

 Design a výroba ekologicky šetrných výrobků. 

 Materiály pro ekologickou výrobu. 

 Řízení a politika pro udrţitelnou výrobu. 
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  Pro dosaţení EKO-Image, se musí splnit ekologické poţadavky jak během 

výrobního procesu, tak i celým vybavením výrobní haly.  Čehoţ se dá docílit úspornou 

energií získávanou z přírodních zdrojů a sníţení spotřeby dalších zdrojů, nutných ve 

výrobním procesu. Jako příklad lze uvést instalace agregátů, LCD monitorů, LED zářivek, 

úsporných vodovodních baterií či sběr dešťové vody a zavedení ekologické výrobní 

technologie. 

 Při výrobě můţe docházet ke znečišťování ovzduší, které se dá sníţit či eliminovat 

pouţitím ekologické manipulační a výrobní techniky.  Inovace technologie výrobního 

procesu je snaha sníţit dopad na ţivotní prostředí vyuţitím alternativního materiálu, nebo 

změnou výrobního procesu. 

 Během výrobní činnosti můţe docházet k narušování okolí nadměrným hlukem, 

coţ je řešeno proti akustickým opatřením.  Akustickým opatřením se rozumí například 

pouţití vhodné akustické izolace, výstavba vysokých betonových zdí či zvolení vhodného 

provětrávání budovy a pouţití akustických klapek ve ventilačních průduchách.  

 Při zavádění ekologické výroby jsou očekávány vysoké prvotní náklady, které se 

v budoucnu navrátí.  Při správném dodrţování těchto environmentálních poţadavků lze 

docílit zvýšení konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce na trhu. 

4.6. Sklady a budovy 

 V dodavatelském řetězci šetrnému k ţivotnímu prostředí, je důleţité vyuţít různých 

ekologických alternativ, tak aby správně splňovaly podmínky environmentálních 

nemovitostí.  Coţ závisí na stavební technologii budovy, získávání přírodních 

energetických zdrojů a vnitřního vybavení.   

4.6.1. Ekologické budovy 

 V dodavatelském řetězci je nutné reagovat na změnu k environmentální politice i 

stávajícími budovami, které lze předělat přidáním vhodné izolace, instalace mikro 

generačního zařízení i ekologického vybavení. Mikro generační vybavení slouţí k výrobě 

energie a tepla k pokrytí vlastních potřeb. V dnešní době se řeší problém s azbestem v jiţ 

stávajících budovách. Azbest má výborné izolační vlastnosti, které se vyuţívaly k tepelné 

izolaci. Ovšem je silně karcinogenní, proto je nutné jej odstraňovat. [49] 

Výstavba zcela nových ekologických a energetických budov je celkem nákladná, 

nicméně investice je posléze návratná v nízkých provozních nákladech. Od uţívání 

novostaveb očekáváme vyuţití energetických systému a sniţovaní karbonových stop.  

Stavební technologie při výstavbě vyuţívá ekologických materiálů, coţ znamená, 

materiály na přírodní rostlinné bázi, nebo jednoduše vyráběné. Příkladem je vyuţití dřeva, 

hlíny, materiálu na bázi konopí, lnu, ovčí vlny a slámy. Dále můţe uţít nízko karbonové 
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konstrukce, neprodyšné izolace, baumitové nebo přírodní nátěry. Na trhu se objevuje 

foukaná celulózová izolace s akustickými vlastnostmi vyrobená z recyklovaného papíru. 

4.6.2. Chlazení budovy bez emisí 

Klasické chlazení budov je prováděno převáţně klimatizacemi, které zvyšují 

spotřebu energie a produkují emise CO2. [50]  

Proto při plánování výstavby budovy musíme zváţit geografickou polohu a zvolit 

vhodnou alternativu nebo kombinaci moţností chlazení budovy přírodními zdroji, aby 

nedošlo k přehřátí. Lze vyuţít stínování listnatými stromy nebo přírodní větrání ventilace. 

Poměrně často se vyuţívá komínová ventilace. Vzduch je poháněný budovou 

tepelnými vztlaky. Teplý vzduch se tlačí komínovými průduchy ven, zatímco studený 

klesá dolů do budovy. Komínový efekt je vyuţit ve vysokých prostorách s dostatečně 

velkými větracími otvory. Bývá kombinovaný se solárními panely. Zachovává kvalitu 

ovzduší, odstraňuje teplo a zajišťuje cirkulaci vzduchu. Ovšem při němţ můţe být 

narušena protipoţární a akustická ochrana. Vhodným řešením je instalace poţárních 

klapek. [51]  

Celkové přirozené větrání bývá kombinací komínového efektu s kříţovým 

větráním. Kříţově indukovaná ventilace je zaloţena na principu tlaku generovaného 

větrem přes otvory v budově. Otvory musí být hojně rozprostřeny po stranách budovy a 

musí zajišťovat tok cirkulace vzduchu uvnitř budovy. Výhodou jsou nízké provozní 

náklady, nenarušuje ţivotní prostředí, odstraňuje teplo a zajišťuje cirkulaci vzduchu. 

Mohou nastat problémy v rozporu s protipoţární ochranou a akustickými nařízeními. 

Řešením jsou poţární automatické klapky a akustická opatření uvnitř budovy potrubím by-

pass. [52] 

Během chladnějších nočních hodin je vyuţito tzv. Noční větrání, které je získáno 

pohybem větru při otevření průduchu nebo oken. Lze jej vyuţít, pokud je teplota niţších 

stupňů během noci. Převáţně se vyuţívá v budovách, jeţ nejsou obsazeny nočním 

provozem. Nevýhodou je nedostatečná ochrana proti vniknutí řešena instalací mříţí, čímţ 

se zvýší náklady a můţe dojít k sníţení přirozeného světla. [53]  

4.6.3. Využití přírodních zdrojů a získávání energie 

 Vyuţitím přírodních zdrojů šetříme provozní náklady nemovitosti. Nevzniká ţádný 

odpad a je zcela šetrný k ţivotnímu prostředí. Jedná se o sběr dešťové vody do nádrţí či 

bazénu s následným vyuţitím. Střešní okna a světlíky pro přísun denního světla. Instalace 

tepelných čerpadel včetně vodního tepelného čerpadla slouţící k vytápění a ohřevu vody.  

 Nejčastější provozní náklady budov jsou vyčísleny na spotřebu energie. To je 

důvod k hledání alternativních přírodních zdrojů energie s pozitivním dopadem na ţivotní 
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prostředí a ekonomickou návratností. Moderní technologie se inspirovala 

nevyčerpatelnými přírodními zdroji jako je voda, vítr a slunce, které vyuţívá 

k produkování energie prostřednictvím elektráren a solární architektury. Nejrozšířenější 

získávání energie je ze sluneční energie.  

 Solární systém Solárním je sloţen ze solárního kolektoru, připojeného na další 

technické zařízení a přeměňuje sluneční energii v tepelnou nebo elektrickou. Existují dva 

druhy solárních systémů, termické solární systémy a fotovoltaické solární systémy. [54] 

Instalací solárního systému na jiţní stranu budovu se zvýší účinnost odběru sluneční 

energie a následnou přeměnu v zimních obdobích, kdy je úbytek slunečního světla.  

Termické solární kolektory slouţí k přeměně sluneční energie v tepelnou, jsou 

určeny k vytápění nebo ohřevu vody. 

Fotovoltaické solární systémy slouţí k přeměně sluneční energie v elektrickou 

energii zapojenou do rozvodné sítě nebo uloţenou v akumulátorech. 

4.6.4 Vybavení skladů 

 Cílem základního skladového vybavení, je sníţení energetické náročnosti, které je 

šetrně k ţivotnímu prostředí. Přirozené osvětlení není vţdy dostačující, proto se pouţívají 

umělá, jenţ je všehovšudy úspornější ve formě LED ţárovek, které jsou místy řízeny 

fotobuňkami z důvodu větší úspory energetických zdrojů. Niţší spotřeba vody, se docílí 

instalací úsporných vodovodních baterií. 

 Nezbytným skladovým vybavením je manipulační technika určená pro uzavřené a 

otevřené prostory. V uzavřených prostorách je potřeba splňovat náročné hygienické a 

emisní normy, pro které je typická manipulační technika poháněná elektromotorem. Pro 

otevřené prostory je nejvhodnější manipulační technika, poháněná LPG či CNG. Tyto 

vozíky vţdy splňují emisní normy a jsou vhodné pro jejich nízkou hlučnost. Manipulační 

technikou jsou myšleny vysokozdviţné vozíky, paletové vozíky, retrakty, tahače, 

manipulační plošiny a další. 

 „Motor poháněný CNG a LPG eliminuje znečištění ţivotního prostředí a zároveň 

ušetří spotřebu pohonných látek oproti fosilním palivům.“ [55] 

Úsporné vybavení se vyuţívá ve všech odvětvích skladu. Je mnoho nástrojů pro 

úsporu. Pro řízení výroby a nejen jí jsou také vyuţívány nové technologie, jako jsou LCD 

monitory.  

4.7. Balení 

 Nevhodné nakládání s odpady a nárůst odpadních skládek se projevuje jako 

mezinárodní problém. Proto se dodavatelské řetězce snaţí zvolit vhodný recyklovatelný 
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nebo znovupouţitelný obal, čímţ lze docílit sníţení nákladů na likvidaci odpadů a lepší 

vliv na ţivotní prostředí.  

Součástí produktu je obal, který plní propagační a ochrannou funkci produktu. 

Informuje nás o sloţení produktu, varování a pouţití výrobku. Ochrana produktu neţ dojde 

k jeho spotřebě je další funkce obalového materiálu. Dle uţívání lze rozdělit obalový 

materiál: 

 Jednorázové pouţití. 

 Opakované pouţití.   

Plastové, skleněné a papírové obaly jsou určeny pro jednorázové vyuţití s moţností 

recyklací. Papírový obalový materiál je typicky recyklovatelný materiál s širokou škálou 

vyuţití. Při náročné výrobě plastového materiálu se vyuţívá především neobnovitelný 

ropný zdroj. Plast všeobecně lze recyklovat, ale vzniká jiţ podřadný materiál. Sklo a papír 

patří mezi nejlépe recyklovatelný materiál. Na základě podpory vyuţívání recyklovaného 

materiálu vznikla firma EKO-KOM, a.s.  

V České republice vznikl „Systém EKO-KOM“ vytvořený neziskovou společností 

EKO-KOM, a.s. Systém zajišťuje svoz, třídění a recyklaci v druhotnou surovinu popřípadě 

energetický zdroj. [56] 

Skleněné láhve, plastové přepravky a Euro palety jsou typické vratné obaly 

s opětovným zařazením do koloběhu prodeje. Jde o nejšetrnější metodu k ţivotnímu 

prostředí. 

 V dodavatelských řetězcích jsou vyuţity obalové materiály, které jsou nedílnou 

součástí produktů, jeţ v první řadě chrání produkty před jejím poškozením a informuje o 

dalších důleţitých údajích. Obaly se dělí dle funkce na spotřební, skupinové a přepravní:  

 Spotřební obaly. 

 Skupinové obaly. 

 Přepravní obaly. 

Spotřební obal se pouţívá pouze pro jeden produkt a je určen přímo pro 

spotřebitele. Obsahuje informace o produktu a obalu. Plní nejen ochranou, ale i propagační 

funkci. 

Produkty mohou být baleny i po skupinách do hromadného balení. Při rozbalení 

nedojde k poškození produktu. Produkty jsou dále dávkovány jednotlivě, nebo si jej 

spotřebitel dávkuje sám. 

Skupinové a spotřební obaly jsou dále chráněny proti poškození přepravním obalem 

a zároveň usnadňují manipulaci při přepravě. Jedná se převáţně o palety, ISO kontejnery a 

lepenkovou kartonáţ.  
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Jednorázové obalové materiály a jejich recyklační využití 

Ve chvíli, kdy uţ je obal nepotřebný, a přestává plnit svou funkci, pro kterou byl 

vytvořen, se z něj stává odpad. Pro environmentální ţivotní prostředí, je proto důleţité 

zpracovávat a vyuţívat tyto obaly dále pro výrobu jiných produktů, čímţ se sníţí 

ekonomické náklady.  

Obaly procházejí inovačními technologiemi s vyuţitím lehce obnovitelných zdrojů, 

jejichţ dopad na ţivotní prostředí není škodlivý. Mezi revoluční inovace patří výroba 

obalového materiálu z obnovitelných rostlinných látek, coţ vede ke sníţení vyuţívání 

surovin s negativním dopadem na ţivotní prostředí. Příkladem můţe být kácení stromů a 

omezení ropné vstupní suroviny. 

Recyklace je proces s nakládáním odpadu, které vede k jeho dalšímu vyuţití jako 

druhotné suroviny ve výrobním procesu. Zároveň šetří obnovitelné i neobnovitelné zdroje. 

[57] 

Nejrozšířenější spotřební obalový materiál je PET láhev. Při jejíţ recyklaci vzniká 

podřadný plast, který je vyuţit v izolačních materiálech a v nové technologii netkaných 

textilií. Při výrobě nových PET láhví se přidává v malém mnoţství jiţ recyklovaný plast. 

[58] 

Nápojové kartóny s hliníkovou fólií neboli Tetrapaky procházejí sloţitým 

recyklačním procesem a nalezne vyuţití jako stavební materiál při nízkoenergetických 

výstavbách, nebo pasivních domech. [58] 

Výroba hliníku je velice náročná, bylo by vhodné ji omezit úplně. Nicméně jejich 

ekologickou likvidací vznikne hliníkový prášek, nebo granule, následně vyuţité 

v metalurgickém průmyslu. Typické produkty z hliníku jsou hliníková fólie a plechovky. 

[58] 

 Obaly slouţící pouze k jednomu pouţití se zdají nevhodné, díky sloţitému procesu 

související se sběrem, tříděním a následnou recyklací. Ovšem při zpáteční cestě vratných 

obalů produkuje dopravní systém emise. Dodavatelský řetězec musí tedy zváţit a zvolit 

vhodnou alternativu obalového materiálu. 
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ZÁVĚR 

Dodavatelský řetězec vznikl propojením myšlenky ve společenství a vzájemné 

spolupráce, na jejímţ základě vznikla organizační síť obchodních partnerů, kteří vyrábí 

produkty od samotného počátku aţ ke konečnému spotřebiteli. Myšlenkou bylo vymizení 

konkurence v rámci dodavatelského řetězce a naopak jejich vzájemnou spoluprací vytváří 

stabilní podnik, jenţ by byl natolik silný, aby byl schopný konkurovat s ostatními 

dodavatelskými řetězci. K efektivnímu řízení dodavatelského řetězce je nutnost sledovat 

obousměrné informační, finanční a materiálové toky. Cílem dodavatelského řetězce je 

uspokojit poţadavky konečné spotřebitele.  

Vlivem škodlivých následků lidské činnosti na ţivotní prostředí se do popředí 

dnešní společnosti dostává celosvětová environmentální otázka, která je hlavním 

problémem a neustálým řešením v dodavatelských řetězcích. Stále více dodavatelských 

řetězců se přiklání k ekologické výrobě, šetrné všemi směry k ţivotnímu prostředí pod 

nátlakem ekologické globalizace. To vedlo k vyvinutí nové strategie pojmenované 

dodavatelské řetězce šetrné k ţivotnímu prostředí, která se zabývá produktem na konci 

jeho ţivotnosti ekologickou likvidací a dopadem všech činností na ţivotní prostředí. 

V environmentální politice se zavádí nových technologických postupů, šetrných 

k ţivotnímu prostředí, coţ je v prvotní fázi velice nákladné. Nicméně do budoucna se 

očekává jistá návratnost, které lze dosáhnout efektivním vedením environmentální politiky 

v podniku a uţitím ekologických nástrojů. V daných oblastech je vyuţíváno alternativních 

moţností, které popisují jisté nástroje. Těmi jsou nákup a zásobování, EKO design a 

image, reverzní logistika, doprava, sklady a budovy a v konečné fázi výroba. 

Při nákupu v environmentálních nástrojích je důleţité sledovat ţivotní cyklus 

produktu, včetně jeho dopadu na ţivotní prostředí. Negativním vlivům se vyhneme 

v nákupní a zásobovací oblasti tím, ţe se podnik snaţí nahrazovat materiál přírodními 

zdroji, či lehce biologicky odbouratelnými či recyklovatelnými zdroji, které neobsahují 

toxické látky a jsou zdravotně nezávadné.  

Vlivem neustálého zvyšování ekologických zákazníků, poţadující EKO produkty, 

vytváří podniky svou EKO image tím, ţe dodá svým produktům EKO design a vyuţívá 

ekologických nástrojů ve všech oblastech dodavatelského řetězce. K získání EKO značky 

musí být dodrţeny normy tvořené legislativou zabývající se environmentální 

problematikou. Nejznámější z nich jsou ISO 14000, který eliminuje dopad činnosti na 

ţivotní prostředí a ISO 14001 jej rozvádí a stanovuje kritéria k získání certifikací 

environmentálního řízení.  
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Reverzní logistika, se zabývá výrobkem po skončení jeho ţivotnosti a dopravou 

zpět na začátek dodavatelského řetězce, s účelem opětovného prodeje.  

Doprava je největší zdroj znečištění ţivotního prostředí, jehoţ dopad je třeba 

sniţovat, nebo úplně eliminovat. Ke sníţení znečištění v rámci dopravního systému lze uţít 

alternativních nástrojů, jeţ jsou. Alternativní paliva, která jsou vyráběna z obnovitelných 

zdrojů. V silniční dopravě je vyuţita inovační technologie, jeţ zahrnuje hybridní, 

elektrické vozidla nebo ekologicky úsporný redesign. Ke sníţení emisí můţeme také 

docílit proškolováním řidičů a propagováním inteligentního řízení a managementu 

dopravy.  

Během ekologické výroby se propaguje úspora energie a vyuţívá přírodních zdrojů. 

Vhodnou instalací vybavení jako je LED ţárovky, LCD monitory, úsporné vodovodní 

baterie a sběr dešťové vody. 

Pro EKO image je potřeba dodrţovat ekologických norem ve všech částech 

dodavatelského řetězce, coţ zahrnuje i budovy a skladové vybavení. Jiţ ve výstavbě 

uţíváme přírodních nebo jednoduše vyrobených stavebních materiálů a vhodnými 

stavebními plány zohledňující geologickou polohou objektu. Mikro generačním zařízením 

lze ekologicky vybavit novostavby i stávající budovy. Mikro generačním zařízením je 

myšleno zařízení, které slouţí k přeměně přírodní energie k pokrytí potřeb daného objektu. 

Díky geologickému postavení budovy, můţe dojít k jejímu přehřátí, čemuţ se snaţíme 

zabránit chlazením objektu klimatizací, nebo přírodními zdroji. K ochlazení budov 

s nulovými emisemi se osvědčila ventilace vyuţívající větrné síly. Tepelná čerpadla jsou 

dalším přírodním zdrojem vyuţití. Mezi nejčastější a nejefektivnější způsob je získávání 

energie ze slunečního zdroje, díky vyuţití solárních systémů, při kterých se získána 

sluneční energie vyuţije k ohřevu a vytápění, nebo se přemění sluneční energie 

v elektrickou energii. Součástí budov a skladů je manipulační technika, která musí být 

šetrná k ţivotnímu prostředí. Rovněţ musí splňovat ekologické normy pro motorové 

pohony, které mohou být poháněny akumulátorem, nebo motorovými palivy jako je 

benzín, motorová nafta, LPG, CNG. Vyuţitím přírodních zdrojů šetříme nejen ţivotní 

prostředí, ale i provozní náklady budovy. 

Obalový materiál tvoří velkou část globálního odpadu na skládkách a ve 

spalovnách. Proto se zavádí opatření ke sníţení obalového materiálu, nebo výrobou obalů 

z přírodních a lehce recyklovatelných zdrojů, jeţ jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí. 
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