
Všechna práva vyhrazena. Žádná ást této knihy nesmí být reproduko-
vána žádnou formou, elektronickým, optickým, audio, mechanickým i 
 jiným zp sobem, v etn  systém  na ukládání a vyhledávání informací, bez 
 písemného souhlasu vydavatele. Neoprávn né užití této knihy bude trestn  
stíháno.
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Vážené tená ky, vážení tená i,

do rukou se vám dostává odborná publikace, která je primárn  ur ena pracov-
ník m obchodu a logistických útvar  obchodních  rem. Je tedy doporu ena 
zejména obchodním a logistickým manažer m, prodejc m, nákup ím, pracov-
ník m zákaznického servisu, logistik m a podnikatel m v obchod .

Jejím cílem je vymezit podstatu a význam logistiky v procesech obchodu 
a zam it se na logistické p ístupy a metody, aktuáln  využívané v obchodování 
podnik  nejen v prost edí tuzemských, ale i mezinárodních trh . P edložená 
publikace tak eší logistické nástroje používané v zásobovací a distribu ní ásti 
dodavatelských et zc . Jejich znalost by vám m la v obchodní praxi napomoci 
nejen tyto logistické p ístupy a metody identi  kovat a charakterizovat, ale také 
jim rozum t a v neposlední ad  je v p ípad  pot eby um t využívat ve složitém 
prost edí sou asných globalizovaných trh .

Významnou sou ástí logistiky aplikované v obchodních procesech  rem je 
zákaznický servis, kterému je v nována samostatná kapitola. Není jen záleži-
tostí podnikové  lozo  e, ale je také praktickou inností, na níž se podílejí pra-
covníci prodeje, marketingu a logistiky. Práv  logistické služby poskytované 
zákazník m spole n  se zbožím p edstavují dnes již tradi n  reálnou šanci 
na zvýšení konkuren ní schopnosti podniku. P i jejich realizaci je však zapo-
t ebí brát v potaz aktuální trendy zejména v oblasti informa ních technologií, 
podnikání, jakož i význam komprese asoprostoru. Publikace si proto klade 
za cíl nebýt jen teoretickým p ehledem možných logistických postup , nástroj  
a metod používaných v obchodních procesech  rem, ale také praktickým návo-
dem, jak tyto postupy, nástroje a metody v obchodní praxi vhodn  používat tak, 
aby si podnik na trhu zajistil svou konkuren ní schopnost.

Odborná publikace vychází z dlouhodobých poznatk  i praktických zkušeností 
autorky, týkajících se problematiky logistiky obchodních proces . Obsahuje 
informace pocházející zejména ze sekundárních výzkumných zdroj  jako jsou 
odborné knihy, asopisy a elektronické zdroje. P edložená publikace aktuali-
zuje, dopl uje a voln  navazuje na p edchozí monogra  i Logistické technolo-
gie v dodavatelském et zci z roku 2012. 

Mnoho invencí p i etb  a úsp ch  v praxi p eje
 autorka.

V Ostrav  dne 1. listopadu 2019


