
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  

za rok 2012 
(dle ust. § 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projednáno a schváleno 
správní radou obecně prospěšné společnosti – červen 2013 

a 
dozorčí radou obecně prospěšné společnosti – červen 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 



a) Přehled činností vykonávaných v roce 2012 vzhledem k účelu založení obecně 
prospěšné společnosti je podrobně rozveden ve Výroční zprávě o činnosti Vysoké 
školy logistiky o.p.s., která je uvedena v příloze č. l. 

 
b) Roční účetní závěrka včetně přílohy je uvedena v příloze č. 2. 

 
c) Výrok auditora je uveden v příloze č. 3. 

 
d) Přehled o peněžních příjmech a výdajích je zpracován tabulkou – příloha č. 4. 

 
e) Přehled o lidských zdrojích 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:            44 osob 
Celkové osobní náklady na zaměstnance:       22 800 tis. Kč   

 
f) Rozsah výnosů v členění podle zdrojů: 
                                                                              v tis. Kč 

Školné studenti     29 846 
Příspěvky a dotace na výzkumné úkoly       4 760 
Příspěvek Olomouckého kraje – 
na technické dovybavení školy 

      2 600 

Zápisné, poplatky přij. řízení, prodej skript          866 
Kurzy            47 
Semináře, přefakturace, ostatní       1 329 
Celkem     39 448 

 
g) Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti: 

Vysoká škola logistiky o.p.s. v roce 2012 rozhodnutím správní rady ze dne 17.5.2012 
uhradila z rezervního fondu ztrátu z hospodaření za rok 2011 ve výši 8 615 tis. Kč. 

 
 
h) Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti: 

v tis. Kč 
 
                                                            k 31.12.2011      k 31.12.2012 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek v zůstatkové ceně 

        387         249 

Dlouhodobý hmotný majetek 
v zůstatkové ceně 

     5 020       5 678 

Pohledávky      2 179       1 976 
Krátkodobý finanční majetek      9 283       9 531 
Jiná aktiva         469          307 
Krátkodobé závazky      5 078       4 382 
Jiná pasíva       4 715       4 724 

 
Nárůst či pokles výše uvedených položek odráží již běžný provoz na vysoké škole, 
kdy máme obsazeno všech 5 ročníků výuky a vyšší počet studentů.  
 
 
 
 



i) Objem nákladů za rok 2012 včetně členění: 
                                                                                     v tis. Kč 

Náklady pro plnění obecně prospěšných 
služeb – výuka na VŠ, výzkumné úkoly 

  37 696 

Náklady pro plnění doplňkových činností –  
prodej skript, učebnic 

         72 

Náklady na správu obecně prospěšné 
společnosti 

    1 090 

Celkem   38 858 
 

 
j) Změny v obchodním rejstříku v roce 2012 – správní rada vymazán Ing. Jaroslav Geršl, 

zapsán Mgr. Miroslav Gajdůšek, doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, Mgr. Jiří Pospíšil, PhDr. 
Robert Knobloch. Dozorčí rada – Vymazána Ing. Marta Valenčíková, Ing. Jakub 
Kulíšek, zapsán Marek Šak, Jaroslav Faltýnek, Mgr. Lenka Ticháčková, Ing. Jitka 
Šaková, Martin Šak. 

 
k) V roce 2012 byl Olomouckým krajem poskytnut vysoké škole příspěvek 3 500 tis. Kč. 
Část investiční ve výši 900 tis. Kč byla použita na prohloubení bezpečnosti přenosu 
dat po sítích, pořízení diskového pole a zařízení pro zálohování, nákup racků do 
servrovny. Část neinvestičního příspěvku ve výši 2 600 tis. Kč byla použita na 
zajištění provozu školy a částečnou úhradu režijních nákladů, zejména úhradu tepla a 
elektřiny, pronájem kopírek, zajištění licencí pro výuku, úhradu části mezd 
zaměstnanců školy.  
Poskytnutí příspěvku Olomouckého kraje umožňuje zkvalitnit výuku na Vysoké škole 
logistiky o.p.s. a je tak přínosem pro zabezpečení úspěšného studia. 

 
l) Na základě příkazu k inventarizaci majetku v souladu s ust. § 29 zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví v platném znění byla provedena inventarizace majetku a závazků 
společnosti k 31.12.2012. Inventarizační komise ověřila fyzickou a dokladovou 
inventurou stavy majetku a závazků s výsledkem bez závad. Zpráva o provedené 
inventarizaci je uložena v sídle vysoké školy.  

 
 
 

                                     
 
       Zpracovala: Ing. Ludmila Dostálová 
 
       1. 3. 2013 
 
    
 

                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                          JUDr. Ivan Barančík 
                                                                                          ředitel  společnosti, rektor  
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Úvod 
 

Vysoká škola logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG) získala státní souhlas k působení jako soukromá vysoká 

škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 21. dubna 2004 (čj. rozhodnutí 

16 040/2004 – 3) po udělení akreditace Akreditační komisí. 

Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která nabízí 

svým studentům jako jediná v ČR možnost absolvovat tři stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) 

v jedinečném studijním programu Logistika. Bakalářské studium a navazující magisterské studium 

nabízíme na VŠLG (B3713 Logistika, N3713 Logistika) doktorské studium (P3713 Logistika) je možné 

absolvovat na FD ČVÚT Praha). 

Hlavním cílem studijního programu B3713 Logistika a N3713 Logistika je připravit odborníka pro 

konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Vize VŠLG

„Vysoká škola logistiky se stane vlajkovou lodí vzdělávací 
skupiny Delta Morava a bude respektovanou a vyhledávanou 
vzdělávací institucí v manažersko-technických oborech v České 

republice.“

Mise VŠLG

„Posláním Vysoké školy logistiky je poskytovat profesionální 
manažerské vzdělání v oboru logistiky pro mezinárodní 

uplatnění ve všech oborech a zemí světa.“

Ing
Bc 
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Základní údaje o vysoké škole 
 

Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově (dále jen VŠLG) je neuniverzitní vysokou školou, která zahájila 

vzdělávací činnost v roce 2004. Od této doby nabízí vzdělávání ve studijním bakalářském tříletém 

programu Logistika a to v pěti studijních oborech: Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační 

management, Logistika cestovního ruchu a Logistika letecké dopravy (pro akademický rok 2013/2014 

se tento obor neotevírá). Absolventi těchto bakalářských oborů mohou pokračovat v navazujícím 

dvouletém magisterském studijním programu Logistika ve stejnojmenném oboru Logistika. 

O studium prezenční i kombinovanou formu na této moderní vysoké škole je zájem. VŠLG je jedinou 

soukromou vysokou technickou školou tohoto typu na území celé České republiky nabízející 

technicky orientované studium logistiky s dobrou uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, kde je 

o odborníka na „logistiku“ veliký zájem. Logistika je pojmem budoucnosti, perspektivním, moderním 

a novátorským pojetím řízení s širokým uplatněním v praxi nebo při soukromém podnikání. 

VŠLG nabídla v roce 2012 poprvé svým absolventům možnost pokračovat v doktorandském studiu v 

nově akreditovaném studijním programu Logistika na Dopravní fakultě ČVÚT Praha, prestižní veřejné 

univerzity.  

Vzdělání je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým 

zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled na procesy 

řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí 

základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, 

psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech 

studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo 

požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. 

Logistika je dynamickým odvětvím, které dnes zasahuje do všech oblastí řízení přepravy zboží i osob.  
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Certifikát DS Label: 

VŠLG získala prestižní certifikát Evropské komise DS Label na období 2012 – 2015 jako ocenění kvality 
vysokoškolské instituce. Získáním evropského certifikátu DS Label VŠLG naplňuje své předsevzetí být 
kvalitní vysokou školou. 

Certifikát DS Label se uděluje jako ocenění za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem 
absolventům. Certifikáty osvědčují, VŠLG splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání. 

Certifikát DS Label je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje formálně i obsahově 
požadavky doporučené Evropskou komisí. Účelem dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský 
diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání 
kvalifikace na mezinárodní úrovni. Součástí dodatku je kompletní tabulka kursů absolvovaných 
během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou rovněž 
předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce 
a celkovém hodnocení studia.  
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Úplný název soukromé vysoké školy:  Vysoká škola logistiky o.p.s.  

 

Překlad názvu do anglického jazyka zní: The College of Logistics 

 

Používaná zkratka názvu SVŠ:  VŠLG 

 

Adresa VŠLG: :   Palackého 1381/25 

750 02 Přerov I – Město 

Olomoucký kraj 

 

Právní forma:    obecně prospěšná společnost 

 

Identifikační číslo:   258 75 167 

 

VŠLG zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě 
oddíl O, vložka 125. 
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Řízení VŠLG: 
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Organizační schéma VŠLG: 
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Řízení VŠLG vyplývá z výše uvedeného organizačního schématu. 

Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti podle zákona o obecně prospěšných společností 

(Zákon č. 284/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění) je ředitel VŠLG. Kontrolním orgánem je dozorčí rada VŠLG.  

VŠLG má v Zakládací listině definovaný druh obecně prospěšných služeb: 

- zajišťování vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v akreditovaném studijním 

programu 

- provozování vysoké školy na základě státního souhlasu a udělené akreditace. 

Doplňkovou činnost tvoří: 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

- činnost technických poradců v oblasti logistiky 

- vydavatelské a nakladatelské činnosti 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

- výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů 

a jejich nenahraných nosičů 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- kopírovací práce. 

Obecně prospěšná služba, provozování vysoké školy na základě státního souhlasu a udělené 

akreditace, se realizuje v bakalářském studijním programu a v navazujícím magisterském studijním 

programu podle zákona o vysokých školách. Pro řízení činností, které vyplývají ze zákona o vysokých 

školách je Zakládací listinou a Statutem VŠLG vytvořená funkce rektora, který řídí akademickou obec 

a všechny činnosti spojené s naplňováním obecně prospěšné služby a doplňkových činností k této 

službě. 

Organizační členění VŠLG odpovídá obecným standardům pro řízení a provoz univerzit, veřejných 

a neveřejných vysokých škol působících v ČR ve smyslu zákona o vysokých školách a letitým 

zkušenostem z těchto vysokých škol. Některé drobné odlišnosti pro řízení VŠLG jsou dané 

specifičností VŠLG (obecně prospěšná společnost, soukromá neveřejná vysoká škola, technický 

zaměřené studijní programy, edukační centra pro vzdělávání mimo sídlo VŠLG apod.). Řídící procesy 

na VŠLG jsou aplikovaný dle integrovaného systému řízení QMS (systém managementu kvality dle 

požadavků normy ČSN EN ISO 9001) a EMS (systém environmentálního managementu dle požadavků 
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normy ČSN EN ISO 14001), které VŠLG má jako první soukromá neuniverzitní vysoká škola v ČR platný 

certifikát. V listopadu 2012 byl proveden ověřovací audit auditorskou společností a nebyly shledané 

žádné zásadní či závažné pochybení při naplňování integrovaného systému řízení dle citovaných 

norem ISO. 
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Složení Akademického senátu VŠLG: 

 

Předseda:  Ing. Hana Neradilová  

Místopředseda:  Mgr. Kamil Peterek    

Členové:  Prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. 

Ing. Jaroslav Šenkýř, CSc. 

Ing. Libor Kavka 

Ing. Jana Švarcová 

Mgr. Jan Rája 

Ing. Marie Zlámalová 

Tomáš Fikr 

Žaneta Doležalová  

Simona Hlavoňová 

 

Složení akademické rady VŠLG – jmenované na funkční období 2011 až 2014:: 

 

1. 
JUDr. Ivan Barančík 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

rektor VŠLG 

2. 
Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

prorektor pro výzkum, vývoj a aplikace VŠLG 

3. 
Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., dr. h. c. 
Technická univerzita Košice, SR – nebo Spišák 

ředitel ústavu Logistiky průmyslu a dopravy 

4. 
Prof. Ing. Petr Hajna, CSc. 
Univerzita obrany Brno 

profesor Univerzity obrany Brno 

5. 
Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.  
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

garant magisterského oboru VŠLG 
prorektor pro strategii a rozvoj VŠLG 

6. 
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. 
Univerzita Tomáše Bati Zlín  

děkan – Fakulta aplikované informatiky 

7. 
Prof. Ing. et. Ing. Dušan Halásek, CSc. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

garant oboru Logistika služeb VŠLG 

8. 
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
Univerzita Palackého Olomouc 

prorektor pro informační technologie 

9. 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
České vysoké učení technické v Praze  

prorektor  pro rozvoj ČVUT Praha 

10. 
Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

profesor VŠLG 

11. 
Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., dr. h. c. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

garant oboru Logistika cestovního ruchu VŠLG 

12. 
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
ČVUT Praha, Fakulta dopravní 

děkan Fakulty dopravní 

13. 
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

člen předsednictva Technologické agentury ČR, 
akademický pracovník VŠB TU Ostrava  



 

- 13 - 
 

14. 
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

garant oboru Dopravní logistika VŠLG 
SATES International – generální ředitel 

15. 
Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 

profesor VŠLG  

16. 
Doc. Mgr. Roman Jašek, PhD. 
Univerzita Tomáše Bati Zlín,  
Fakulta aplikované informatiky 

ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence 
(FAI UTB ve Zlíně) víceprezident Europen 
Association for Security 

17. 
Ing. Petr Kousal  
České dráhy a.s. 

zástupce Českých drah a.s. v Rakousku 

18. 
Ing. František Kyncl, Ph.D. 
ČSAD Hodonín a.s. a Česká logistická asociace (ČLA) 

prezident ČLA, místopředseda představenstva a 
ředitel logistiky ČSAD Hodonín a.s. 

19. 
Doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc. 
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 

vedoucí Ústavu ekonomiky a řízení chemického 
a potravinářského průmyslu, externí vyučující 
VŠLG 

20. 
Ing. Václav Kolář 
Montáže Přerov a.s. 

předseda představenstva Montáže Přerov a.s. 

21. 
Mgr. Jiří Nantl, LL.M. 
MŠMT ČR 

1. náměstek ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR 

22. 
Ing. Milena Kolářová 
DELTA Morava, s.r.o. 

poradce pro vzdělávání 

23. 
RNDr. Josef Tesařík 
TESCO SW a.s., Olomouc, 
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

generální ředitel a předseda představenstva 
TESCO SW a.s., předseda správní rady Moravské 
vysoké školy Olomouc o.p.s. 

24. 
Ing. Marek Vochozka, MBA. Ph.D. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

rektor VŠTE České Budějovice 

25. 
Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

prorektor pro strategii a rozvoj VŠTE České 
Budějovice 

 

 Správní rada Dozorčí rada 

Předseda Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Ing. Jiří Juřena 

člen Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Lenka Ticháčková 

RNDr. Ivan Kosatík Marek Šak 

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. Ing. Jitka Šaková 

Mgr. Jiří Pospíšil Martin Šak 

PhDr. Robert Knobloch Ing. Jaroslav Faltýnek 

 

Rektor VŠLG 

a ředitel obecně prospěšné společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s.: 

JUDr. Ivan Barančík 

 

Kvestor VŠLG: 

Ing. Tomáš Vrba 
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Změny v orgánech oproti roku 2011: 

 

Orgány VŠLG Ukončená členství Noví členové 

Akademický 
senát 

---------------- ---------------- 

Správní rada ---------------- ---------------- 

Dozorčí rada ---------------- ---------------- 

Akademická 
rada 

---------------- 
Ing. Marek Vochozka, MBA. Ph.D. 
Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 

 

Zastoupení VŠ v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních organizacích, 
v profesních organizacích 

 

Organizace Stát Status 

(postavení SVŠ v organizaci, např. člen, 
předseda, místopředseda apod.) 

Česká konference rektorů  ČR Místopředseda ČKR pro vnější 
záležitosti 

Evropská asociace pro bezpečnost IT (European 
Association for Security – EAS Europe) 

EU Člen  

Rada vysokých škol ČR  ČR člen předsednictva a zastoupení 
ve studentské komoře  

Česká logistická asociace ČR Člen  

Svaz spedice a logistiky České republiky ČR Člen  

České sdružení škol vyššího studia (Č.S.Š.V.S.) ČR Člen  

Asociace instituci vzdělávání dospělých (AIVD) ČR Člen  

EUNIS-CZ (Evropská organizace pro univerzitní 
informační systémy – European University 
Information Systems-CZ) 

ČR Člen  

Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu ČR Člen  

Regionální sdružení rozvoje lidských zdrojů ČR Člen  

UNO – Unie neziskových organizací Olomouckého 
kraje 

ČR Člen  

Sdružení pro výstavbu dopravní infrastruktury na 
Moravě 

ČR Člen  

OK4EU (zájmové sdružení právnických osob) ČR Člen správní rady 

OK4Inovace (zájmové sdružení právnických osob) ČR Člen správní rady 
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Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
 

Všechny současně platné studijní programy vycházejí z požadavků na znalosti, způsobilosti 
a dovednosti vyžadované Národním kvalifikačním rámcem terciálního vzdělávání České republiky. 
Každý ze studijních oborů má v souladu s požadavky jasně definovány výstupní znalosti, dovednosti 
a kompetence, a to včetně způsobů jejich ověřování.  

Studijní programy jsou úzce navázány na kreditní systém ECTS. Cílem jeho implementace je vytvoření 
prostupnosti studia a možnost mezinárodních mobilit studentů. Každý předmět uvedený ve studijním 
programu je ohodnocen určitým počtem kreditů (podle ECTS), které vyjadřují kvantitativní míru 
zátěže studenta při studiu daného předmětu. Student získává kredity úspěšným absolvováním 
předmětu. Je dodržen požadavek 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za jeden akademický rok. 

Všichni absolventi obdrží dodatek k diplomu (Diploma Supplement), a to v české i anglické jazykové 
mutaci. Od roku 2012 je Vysoká škola logistiky o.p.s. držitelem certifikátu Diploma Supplement Label. 

Mimo akreditované studijní programy realizovala VŠLG celou řadu akcí, jejichž hlavním cílem bylo 
zvýšení konkurenceschopnosti a podnikavosti u studentů i zaměstnanců instituce.  

Mezi tradiční akce patřila odborná zahraniční exkurze studentů oboru Logistika cestovního ruchu. 
V roce 2012 si tak mohli studenti své znalosti a dovednosti ověřit na Ukrajině. 

Mezi každoroční akce patří také Erasmus Info Day, jehož cílem je nejen rekapitulace uskutečněných 
mobilit zaměstnanců a studentů v rámci Erasmus, ale také podávání aktuálních informací a předávání 
zkušeností těm, jež mají v úmyslu studovat v zahraničí. 

Velkým přínosem nejen pro studenty, ale také pro pracovníky VŠLG byla také řada přednášek 
odborníků z praxe a exkurze do regionálních podniků (např. Hella Mohelnice, Hyundai v Nošovicích, 
pivovar Zubr, Meopta - optika, s.r.o. a pod.). 

 

 

Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty) 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. P K/D P K/D P K/D 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

technické vědy a nauky 21-39 1 1     1 1   2 

CELKEM 1 1     1 1 - 2 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola 
uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) 

 

Vysoká škola logistiky o.p.s.  

Název studijního programu 1 Logistika 

Skupina KKOV B3713 

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde 
probíhá výuka akreditovaných studijních 
programů nebo jejich částí  

Edukační centrum Praha,  
PB – Vyšší odborná škola a střední škola managementu, 

s.r.o., ul. Nad Rokoskou 7, 182 00 Praha 8 

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný 

Délka studia (semestry) 6 

Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský 

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 
ANO/NE NE, SZZ se konají v sídle školy v Přerově 

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifikačních prací? ANO/NE NE 

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 2 

Název studijního programu 2 Logistika 

Skupina KKOV N3713 

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde 
probíhá výuka akreditovaných studijních 
programů nebo jejich částí  

Edukační centrum Praha,  
PB – Vyšší odborná škola a střední škola managementu, 

s.r.o., ul. Nad Rokoskou 7, 182 00 Praha 8 

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný 

Délka studia (semestry) 4 

Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský 

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 
ANO/NE NE, SZZ se konají v sídle školy v Přerově 

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifikačních prací? ANO/NE NE 

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 2 

Název studijního programu 3 Logistika 

Skupina KKOV N3713 

Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde 
probíhá výuka akreditovaných studijních 
programů nebo jejich částí  

Edukační středisko České Budějovice, VŠTE České 
Budějovice 

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný 

Délka studia (semestry) 4 

Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský 

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? 
ANO/NE NE, SZZ se konají v sídle školy v Přerově 

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifikačních prací? ANO/NE NE 

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 1 
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Akreditované studijní programy a studijní obory 

Název studijního 
programu 

Typ 
studijního 
programu 

Forma 
studia 

Standardní 
doba studia 

Název studijního oboru Platnost 
akreditace do 

Č.j. 
rozhodnutí 

o akreditaci 

Kód 
studijního 
programu 

Kód  

studijního 

oboru 

Logistika B P, K 3 Dopravní logistika 19. 2. 2014 3089/2008 B3713 3706R006 

Logistika B P, K 3 Informační management 19. 2. 2014 3089/2008 B3713 6209R015 

Logistika B P, K 3 Logistika cestovního ruchu 19. 2. 2014 19895/2008 B3713 3706R008 

Logistika B P, K 3 Logistika letecké dopravy 19. 2. 2014 14795/2009 B3713 3706R010 

Logistika B P, K 3 Logistika služeb 19. 2. 2014 3089/2008 B3713 3706R007 

Logistika  N P, K 2 Logistika 31. 8. 2019 5101/2011 N3713 3706T009 

Logistika B P, K 3 Dopravní logistika 31. 3. 2020 6978/2012 B3713 3706R006 

Logistika B P, K 3 Informa ční management 31. 3. 2020 6978/2012 B3713 6209R015 

Logistika B P, K 3 Logistika cestovního ruchu 31. 3. 2020 6978/2012 B3713 3706R008 

Logistika B P, K 3 Logistika služeb 31. 3. 2020 6978/2012 B3713 3706R007 
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Studenti 
 

Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. P K/D P K/D P K/D 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV 

technické vědy a nauky 21-39 223 308 0 0 93 201 0 825 

CELKEM 223 308 0 0 93 201 0 825 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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KF 0 76 293 463 667 709 612 511 531

celkem 51 129 402 620 905 1042 1014 847 825

Počet studentů Vysoké školy logistiky o.p.s.
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Tab. 4.2: Studenti - samoplátci** (počty) 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. P K/D P K/D P K/D 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV 

technické vědy a nauky 21-39 223 308 0 0 93 201 0 825 

CELKEM 223 308 0 0 93 201 0 825 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej 
nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše 

 

 

Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. P K/D P K/D P K/D 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV 

technické vědy a nauky 21-39 0 4 0 0 4 1 0 9 

CELKEM 0 4 0 0 4 1 0 9 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 

 

 

Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let  

 

  
Bakalářské 

studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s.   P K/D P K/D P K/D     

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

technické vědy a nauky 21-39 4 128 0 0 1 73 0 206 

CELKEM   4 128 0 0 1 73 0 206 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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Absolventi 
 

Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)* 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. P K/D P K/D P K/D 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV 

technické vědy a nauky 21-39 86 146 0 0 32 63 0 327 

CELKEM 86 146 0 0 32 63 0 327 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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Ing 0 0 0 0 26 48 87 95

Celkem 0 0 43 115 234 295 324 327

Absolventi VŠLG
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Zájem o studium 
 

Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole 

  Bakalářské studium Magisterské studium 
Navazující magisterské 

studium Doktorské studium 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s.   

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných 
ke studiu 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných ke 
studiu 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných 
ke studiu 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných 
ke studiu 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV   

technické vědy a nauky 21-39 218 201 190 0 0 0 215 212 193 0 0 0 

CELKEM   218 201 190 0 0 0 215 212 193 0 0 0 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 

 

Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné 
vysoké škole 

Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké 
škole 

 

Navazující magisterské studium Doktorské studium 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. 71 0 

CELKEM za celou vysokou 
školu 71 0 
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Akademičtí pracovníci 

Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) Pozn.: * = (Vědečtí, výzkumní a vývojoví 
pracovníci podílející se na pedagogické 
činnosti) 

Pozn.: ** = (podíl celkového počtu skutečně 
odpracovaných hodin za sledované období 
všemi zaměstnanci a celkového ročního 
fondu pracovní doby připadajícího na 
jednoho zaměstnance pracujícího na plnou 
pracovní dobu) 

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v 
tomto případě rozumí osoba, která není 
akademickým pracovníkem (dle §70 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 

 

Akademičtí pracovníci 

VP*** 

CELKEM 

CELKEM Prof. Doc. 
Odborní 
asistenti Asistenti Lektoři VVaV*   

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. 26,1313  6,116 3,5 14,432 2,0833 - - - 26,1313 

CELKEM 26,1313  6,116 3,5 14,432 2,0833 - - - 26,1313 

 

Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) 

 

Akademičtí pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci*** 

CELKEM 

Vysoká škola logistiky 
o.p.s. Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři VVaV* 

  CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy 

do 29 let - - - - 2 2 1 - - - - - - - 3 

30 - 39 let - - - - 9 5 2 2 - - - - - - 11 

40 - 49 let - - - - 3 1 1 1 - - - - - - 4 

50 - 59 let - - 2 2 1 1 - - - - - - - - 3 

60 - 69 let 1 - 3 - 1 1 - - - - - - - - 5 

nad 70 let 7 - 2 - - - - - - - - - - 9 

CELKEM 8 - 7 2 16 11 4 3 - - - - - - 35 

Pozn.: * = (Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti) 

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 
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Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních 
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) 

 

Akademičtí pracovníci CELKEM 

Vysoká škola logistiky o.p.s. prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní   

do 0,3 - - - - - 

do 0,5 - 2 - 2 4 

do 0,7 1 - - 1 2 

do 1,0 7 5 6 11 29 

CELKEM 8 7 6 14 35 

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 

 

Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci** - s cizím státním občanstvím (počty 
fyzických osob) 

 

  

Vysoká škola logistiky o.p.s. 2 

CELKEM 2 

Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah 

 

KLT KEP KHD

5

1 2

3

2
2

3

2 1

2

4

8

Akademičtí pracovníci podle kateder

prof. doc. Ph.D. ostatní
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Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
 

Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů) 

 

  

Účel stipendia Počty studentů 

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) - 

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 
2 písm. b) - 

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 
písm. c) - 

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) - 

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 14 

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)   

z toho ubytovací stipendium 197 

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) - 

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) - 

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)  - 

jiná stipendia - 

CELKEM 211 

 

 

Tab. 8.2: Ubytování, stravování* 

 

  

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková - 

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 383 k 31. 12. 2012 

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2011 - 

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2011 - 

Počet lůžkodnů v roce 2011 - 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 studentům - 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 zaměstnancům vysoké školy - 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 ostatním strávníkům - 
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Infrastruktura 
 

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny 

 

Počet 

Přírůstek knihovního fondu za rok 178 

Knihovní fond celkem 7643 

Počet odebíraných titulů periodik: 
- fyzicky 
- elektronicky (odhad)* 27,3 

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává 
darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž 
mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje 

 

 

 

Celoživotní vzdělávání  
 

Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) 

 

  
Kurzy orientované na 

výkon povolání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM 
Vysoká škola logistiky 
o.p.s.   

do 15 
hod 

do 100 
hod více 

do 15 
hod 

do 100 
hod více 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18 

technické vědy a nauky 21-39 2 1 1 4 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73 

ekonomie 62,65 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 1 1 2 

obory z oblasti psychologie 77 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 

CELKEM   3 2 1 6 
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Projekt – MOJE UNIVERZITA: 

 

VŠLG od června roku 2012 realizuje významný projekt, který si klade za cíl podpořit další vzdělávání 
dospělých. Škola vytvořila nové centrum znalostí pod názvem Moje univerzita. Bezplatné kurzy jsou 
zaměřené především na zvýšení základní občanské gramotnosti (např. odpovědný přístup k životnímu 
prostředí a udržitelnému rozvoji, odpovědný přístup k financím, vztah k informačním technologiím, 
aktivní přístup k obhajobě svých práv, vztah k regionu a lokálnímu společenství atd.). Hlavním cílem 
projektu je podpořit občanské vzdělávání a zvýšit aktivní postoj jednotlivců k jejich dalšímu vzdělávání. 

Projekt „Moje univerzita“ realizuje VŠLG v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a jeho hlavním cílem je podpora dalšího vzdělávání a motivace jednotlivce 
k dalšímu vzdělávání a ke zvídavosti. Cílovou skupinou je jednotlivec, který dlouhodobě setrvává na 
stejné pracovní pozici bez potřeby kariérového růstu, a to převážně v důsledku vzrůstajícího věku 45 let 
a více. 

V rámci projektu bude realizováno pilotní ověření 4 vybraných předmětů (kurzů) po 10 výukových 
hodinách realizovaných v roce 2013. 
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Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) 

 

  
Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM 

Z toho počet účastníků, jež 
byli přijímaní do 

akreditovaných studijních 
programů podle § 60 

zákona o vysokých školách 
Vysoká škola logistiky 
o.p.s.   

do 15 
hod 

do 100 
hod více 

do 15 
hod 

do 100 
hod více 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV       

přírodní vědy a nauky 11-18 

technické vědy a nauky 21-39 23 20 16 59 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73 

ekonomie 62,65 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 14 39 53 

obory z oblasti 
psychologie 77 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 

CELKEM   37 59 16 112 
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Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
 

Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) 

 

CELKOVÝ počet 
S počtem účastníků vyšším než 60 
(z CELKEM) 

S mezinárodní účastí  
(z CELKEM) 

CELKEM 3 3 2 

• Mezinárodní konference „Přeshraniční spolupráce v logistice“ v rámci projektu 
Spolupráce – to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí.  

• Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN 2012 VŠLG spoluorganizovala hodnocení 
Univerzitního mezinárodního fóra logistiky – Setkání univerzit a technických vysokých škol 
s výukou logistiky.  

• Konference „Význam a postavení regionálních letišť v ČR a jejich místo ve středoevropském 
prostoru". 

 

Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných 
studijních programech** (počty) 

 

Počty osob 

CELKEM 11 

Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu 
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Ediční činnost v roce 2012: 
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Internetový časopis Acta logistica Moravica: 

Acta logistica Moravica je periodický internetový časopis VŠLG v Přerově. Časopis poskytuje prostor pro 
publikování původních vědeckých a odborných prací v oboru logistiky a dodavatelských systémů se 
zaměřením na aplikace v oblastech dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu, logistiky 
letecké dopravy a informačního managementu. 

V roce 2012 byly vydány 3 čísla. ISSN 1804 - 8315.  

http://www.vslg.cz/page/69215.internetovy-casopis-acta-logistica-moravica-issn-1804-8315/ 
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Internacionalizace 

Tab. 12.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů 

 

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání         

CELKEM 
Vysoká škola logistiky 
o.p.s. Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo 

Jean 
Monnet 

Erasmus 
Mundus Tempus Další Ceepus Aktion 

Rozvojové 
programy 
MŠMT Ostatní 

Počet projektů - - - - - - - - - - - - - 

Počet vyslaných 
studentů* 9 - - - - - - - - - - - 9 

Počet přijatých 
studentů** 0 - - - - - - - - - - - 0 

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 5 - - - - - - - - - - - 5 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 0 - - - - - - - - - - - 0 

Počet vyslaných 
ostatních pracovníků 4                       4 

Počet přijatých ostatních 
pracovníků 1                       1 

Dotace v tis. Kč 599.843,-                         

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze 
studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt 
trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. 
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze 
pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
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Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** 

 

        

Země 

Počet 
vyslaných 
studentů* 

Počet 
přijatých 
studentů** 

Počet 
vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 

Belgie 2 - - - 

Finsko 3 - - - 

Francie 1 - - - 

Lotyšsko 1 - - - 

Polsko - - 1 - 

Portugalsko 1 - - - 

Slovensko - - 2 - 

Švédsko - - 1 - 

Turecko 1 - 1 - 

CELKEM 9 0 5 0 

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti 
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny 
(28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2010. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i 
jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, 
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt 
trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 
pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je nově v Rámcové 
osnově výroční zprávy o činnosti pro rok 2012 uveden výčet zemí. Uvedená změna usnadní zpracování 
získaných údajů MŠMT a současně by neměla představovat dodatečnou zátěž při vyplňování pro vysoké školy. 
V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku. 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 
 

 
Bilaterální dohody 

 
 Název instituce Město/Země Předmět spolupráce 

1. Latvian Maritime Academy 

2010 - 2013 

Riga, Latvia 

 

Logistika 

2. Katholieke Hogeschool Limburg  

2009 - 2013 

Diepenbeek, 
Belgium 

Ekonomie se zaměřením na 
jazyky 

3.  University College Ghent 
2012/2013 

Gent, Belgium Logistika, Obchod a 
administrativa 

4. Süleyman Demirel University 

2012/2013 

Insparta, 
Turkey 

Logistika, Obchod a 
administrativa 

5.  Yeditepe University - 2014/2015 Istanbul, 
Turkey 

Mezinárodní logistika a doprava 

6. Vocational College of Traffic and 
Transport Maribor - 2010 - 2013 

Maribor, 
Slovenia 

Logistika 

7. International university of 
Transport and Logistics 

2009 - 2013 

Wroclaw, 
Poland 

Logistika 

8. JAMK University of Applied 
Sciences, School of Technology, 
2013/2014 

Jyväskylä, 
Finland 

 

Logistika, Mezinárodní vztahy 

9. Turku University of Applied 
Science Faculty of Technology, 
Environment and Business, 
2013/2014 

Uusikaupunki, 
Finland 

 

Logistika  

10. Vestfold University College, 
Faculty of Business and Social 
Sciences - 2015/2016 

Tonsberg, 
Norway 

Obchod, Management a 
Ekonomie 

11. College of customs and logistics 
in Warszawa - 2011 - 2013 

Warszawa, 
Poland 

Mezinárodní vztahy 

12. Technická univerzita Košice 

2012/2013 

Košice, 
Slovakia 

Logistika 

13. Zirve University 

2012/2013 

Gaziantep, 
Turkey 

Politické vědy 

14. Leuven University College 

2009 - 2013 

Heverlee 
(Leuven), 
Belgium 

Obchod 

 

15. University of Vaassa 

2011/2012 

Vaasa, Finland 

 

Engineering, Výroba 
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Rozvoj vysoké školy 
 

Současný stav: 

Značka VŠLG dosáhla od svého uvedení na trh širokého povědomí zejména na lokální úrovni a rovněž v 
rámci odborné veřejnosti. 

V rámci regionu je známost školy nižší a povědomí o značce se s rostoucí vzdáleností od sídelního města 
školy významně snižuje. V rámci hlavního města Prahy je povědomí o značce rovněž nízké. 

Současná profilace školy je vymezena jako: 

1. „Technická škola“ – reputace určená pro odbornou komunitu a zájemce z dopravní, logistické či 
spediční praxe 

2. „Manažerská škola“ – reputace určená pro širokou veřejnost a zájemce mimo obor 

Předpokládá se dlouhodobé budování značky za podpory sloganu „Vysoká škola logistiky - Učíme řídit 
svět“ 

 

Strategické cíle: 

Vybrané klíčové priority dle Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další 
tvůrčí činnosti VŠLG: 

1. Stát se trvalou součástí vzdělávací soustavy ČR v oblasti logistiky. 

2. Rozvíjet progresivní formy studia s důrazem na distanční prvky a celoživotní vzdělávání. 

3. Sledovat trendy ve výuce s odpovědností za uplatnitelnost absolventů. 

4. Spolupracovat s firmami z praxe a s ostatními vysokými školy z ČR a zahraničí. 

5. Získat finanční zdroje pro investice do výzkumu, poradenství a vydavatelské činnosti. 

6. Obhajovat certifikace integrovaného systému kvality ISO 9001 a 14001. 

7. Personální doplnění a stabilizace pedagogů především se zaměřením na habilitované pedagogy 
s příslušnou oborovou specializací. 

 

Obchodní cíle: 

Aktuální obchodní cíle školy: 

1. Udržet počet studentů školy a případně jej masivně navýšit.  

2. Rozvíjet doktorské studium. 

3. Zachovat proporcionalitu mezi bakalářským a magisterským studiem 35% – 45% prostupnosti. 

4. Získat grant pro rozvoj tvůrčí činnosti. 

5. Zapojovat se do projektové činnosti. 

6. Přítomnost v regionálních i celostátních médiích. 

7. Odborný růst mladých pedagogů. 

8. Pozicování VŠLG - jejich akademiků a studentů na odborných akcích. 

9. Propagovat studium jako specializaci pro dopravu, služby (veřejné i soukromé), cestovní ruch a 
informační management. 
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Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU 

Vysoká škola logistiky o.p.s.           

Projekt (číselné označení) Operační program 
Doba realizace (od-
do) 

Celková 
poskytnutá 
finanční částka 

Finanční částka 
poskytnutá v roce 
2012 Oblast, která byla podpořena (krátce, výstižně) 

CZ.1.07/1.1.00/14.0170 OPVK 9/2010-6/2013 969 417 Kč 315 400 Kč  

Počáteční vzdělávání  - zvyšování kvality ve 
vzdělávání     

Název projektu: EKONOM - Nové formy výuky 
odborných ekonomických předmětů 

CZ.1.07/1.1.04/03.0012 OPVK 1/2011-6/2012 2 365 971 Kč 921 694 Kč 

Počáteční vzdělávání - zvyšování kvality ve 
vzdělávání           

Název projektu: Příprava na vysoké školy 
technických oborů 

CZ.1.07/2.3.00/09.0134 *) OPVK 7/2009 – 6/2012 0 Kč 0 Kč 

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj – lidské 
zdroje ve výzkumu a vývoji 

Název projektu: APSYS - Aplikovatelný 

systém dalšího vzdělávání ve VaV 

CZ.1.07/2.2.00/28.0115 **) OPVK 11/2011 – 1/2014 4 146 435,68 Kč 1 972 750 Kč 

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj – 
vysokoškolské vzdělávání 

Název projektu: Inovace výstupů, obsahu a metod 
bakalářských programů vysokých škol 
neuniverzitního typu 

CZ.3.22/3.3.07/11.02757 OPPS 1/2012 – 5/2013 29 827,50 € 339 901 Kč 

Podpora spolupráce místních společenství 

Název projektu: Spolupráce – to se vyplatí, aneb 
program výměny zkušeností a kompetencí 

CZ.1.07/3.2.05/03.0032 **) OPVK 2/2012 – 12/2013 908 399,40 Kč 403 627 Kč 

Další vzdělávání - Podpora nabídky dalšího 
vzdělávání 

Název projektu: Podpora nabídky dalšího 
vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní 
telematiky v Olomouckém kraji 

CZ.1.07/1.1.26/01.0055 OPVK 4/2012 – 6/2014 2 292 132,93 400 085 Kč Počáteční vzdělávání  - zvyšování kvality ve 
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vzdělávání     

Název projektu: Nebojíme se technického 
vzdělávání 

CZ.1.07/3.1.00/37.0007 OPVK 8/2012 – 10/2013 3 109 384,81 206 680 Kč 

Další vzdělávání - individuální další vzdělávání 

Název projektu: Moje univerzita 

CZ.1.07/2.1.00/32.0008**) OPVK 1/2012 – 12/2013 63 000 Kč 14 762 Kč 

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - vyšší 
odborné vzdělávání 

Název projektu: Inovace vzdělávacích programů 
na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. 

CELKEM       
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Spolupráce s aplikační sférou 

Touto oblastí se na VŠLG v Přerově zabývá Rada pro spolupráci s praxí.  V této radě jsou nominováni 
odborníci z praxe s cílem propojit školu, její potřeby a zároveň výstupy do praxe. Zabývá se formou 
společné výměny názorů, možností zapojení pedagogů a studentů do projektů souvisejících s praxí, 
odborných exkurzí apod. 

Výsledkem jednání s partnerskými firmami v Radě pro spolupráci s praxí se upravují náplně studijních 
předmětů dle připomínek a potřeb budoucích zaměstnavatelů. 

V roce 2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci s Technickými službami města Přerova, s.r.o. a v rámci 
spolupráce se začala řešit „Studie parkování ve městě Přerově“, ve které kromě odborníků z řad 
pedagogů VŠLG, byli zapojeni i studenti. 
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Přerov – červen 2013 



 

 
 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  
 

PRO SPRÁVNÍ RADU A ZAKLADATELE SPOLEČNOSTI 
 
 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Vysoká škola 
logistiky, o.p.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31.12.2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2012 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o společnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s. jsou uvedeny v příloze této 
účetní závěrky. 
 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za 
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a 
naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.  
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku 
auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů 
uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto 
rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit 
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.  
 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 
  



 

 

Výrok auditora 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně 
prospěšné společnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů a 
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 v 
souladu s českými účetními předpisy.  
 
 
 
V Olomouci dne 12. června 2013 
 
 
 Auditor:  

 HZ Olomouc, spol. s r.o.    Ing. Petr Vanský  
 Husitská 157/4     Auditorské oprávnění č. 124  
 779 00  Olomouc         
 Auditorské oprávnění č. 63 

     


