
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
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(dle ust. § 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projednáno a schváleno 
správní radou obecně prospěšné společnosti – červen 2014 

a 
dozorčí radou obecně prospěšné společnosti – červen 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 



a) Přehled činností vykonávaných v roce 2013 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:            40 osob 
Celkové osobní náklady na zaměstnance:       21 640 tis. Kč   

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

Školné studenti     29 917 
Příspěvky a dotace na výzkumné úkoly       6 784 
Příspěvek Olomouckého kraje – 
na technické dovybavení školy 

      3 500 

Zápisné, poplatky přij. řízení, prodej skript       1 320 
Kurzy            30 
Semináře, přefakturace, ostatní       1 025 
Celkem     42 576 

 
g) Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti: 

Vysoká škola logistiky o.p.s. v roce 2013 rozhodnutím správní rady ze dne 20.6.2013 
převedla zisk za rok 2012 ve výši 590 tis. Kč do rezervního fondu. 

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

v tis. Kč 
 
                                                            k 31.12.2012      k 31.12.2013 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek v zůstatkové ceně 

        249         234 

Dlouhodobý hmotný majetek 
v zůstatkové ceně 

      5 678      4 809 

Pohledávky       1 976      1 710 
Krátkodobý finanční majetek       9 531      9 973 
Jiná aktiva          307         978 
Krátkodobé závazky       4 382      3 026 
Jiná pasíva        4 724      5 225 

 
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 2013 včetně členění: 
                                                                                     v tis. Kč 

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

  39 741 

Náklady pro plnění doplňkových činností –  
prodej skript, učebnic 

         77 

Náklady na správu obecně prospěšné 
společnosti 

    1 194 

Celkem   41 012 
 

 
j) Změny v obchodním rejstříku v roce 2013 – změna bydliště u členů správní rady Ing. 

Jiří Lajtoch a RNDr. Ivan Kosatík. Dozorčí rada – vymazán Jaroslav Faltýnek, zapsán 
Martin Frélich. 

 
k) V roce 2013 byl Olomouckým krajem poskytnut vysoké škole příspěvek 3 500 tis. Kč. 

Neinvestiční příspěvek byl použit na vybavení jedné učebny pro výuku bakalářského i 
magisterského studia. Dále byl příspěvek použit 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 31.12.2013. 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 
 
       17. 3. 2014 
 
    
 

                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                          JUDr. Ivan Barančík 
                                                                                          ředitel  společnosti, rektor  
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 Úvod 1.
Vysoká škola logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG) byla založena jako právnická osoba v roce 
2001 za účelem poskytování vysokoškolského vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb.  
o vysokých školách v platném znění. Základní právní předpoklad splnila VŠLG v roce 2004, 
kdy získala státní souhlas k působení jako soukromá neuniverzitní vysoká škola  
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) (čj. rozhodnutí 
16 040/2004 – 3 ze dne 21. dubna 2004) po udělení akreditace Akreditační komisí. 

VŠLG je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která považuje za svůj 
strategický cíl stát se trvalou a nedílnou součástí vzdělávací soustavy ČR v oblasti logistiky  
a připravovat pro praxi manažery s kvalitními teoretickými základy v oblasti techniky, 
technologií, řízení a navrhování rozsáhlých dodavatelských systémů. 

Vizí VŠLG je stát se jednou z nejuznávanějších vzdělávacích institucí v oblasti logistiky 
s významnými rozvojovými vědeckými aktivitami v oblasti aplikovaného výzkumu. 

Táto výroční zpráva o činnosti za rok 2013 je zpracovaná v souladu s ustanovením zákona  
o VŠ č. 111/1998 Sb. a obsahově podle rámcové osnovy výroční zprávy o činnosti vysoké 
školy pro rok 2013, kterou vydalo MŠMT.  

Výroční zpráva obsahuje údaje a hodnocení vyjadřující naplňování Dlouhodobého záměru 
VŠLG ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na léta 
2011–2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr VŠLG“) a jeho Aktualizace na rok 2013 (dále  
jen „Aktualizace DZ VŠLG“). 

 

 Základní údaje o vysoké škole 2.
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 je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem 

v Ostravě oddíl O, vložka 125. 
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VŠLG je neuniverzitní vysokou školou, která zahájila vzdělávací činnost v roce 2004. Od této 

doby nabízí vzdělávání ve studijním bakalářském tříletém programu Logistika (B3713 

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 neotevíral). Absolventi těchto bakalářských oborů mohou pokračovat 

v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Logistika (N3713 Logistika)  

ve stejnojmenném oboru Logistika. 

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“ u zaměstnavatelů zájem. Logistika 

je perspektivním, moderním a novátorským pojetím řízení s širokým uplatněním v různých 

odvětvích praxe nebo při soukromém podnikání. O studium prezenční i kombinovanou formu 

na VŠLG je zájem. 

Kromě prvního a druhého stupně vysokoškolského vzdělávání VŠLG nabídla v roce 2012 

poprvé svým absolventům možnost pokračovat v doktorandském studiu v nově 

akreditovaném studijním programu Logistika (P3713 Logistika) na Dopravní fakultě ČVÚT 

Praha. Tento třetí stupeň (doktorský PhD) vysokoškolského vzdělání na FD ČVÚT Praha  

je zajišťován v součinnosti s pedagogy VŠLG, kteří působí jako školitele doktorského studia. 

Vzdělání dosažené na VŠLG 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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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 



 

- 8 - 

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 normy ČSN EN ISO 14001), a na základě 

toho VŠLG obdržela jako první soukromá neuniverzitní vysoká škola v ČR platný certifikát 

v roce 2010. V listopadu 2013 byl proveden nový certifikační audit auditorskou společností  

a certifikace dle norem ISO byla opětovně udělena VŠLG na období 2013 až 2016.  
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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. 

docent VŠLG 

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

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 – TU Ostrava 

člen předsednictva Technologické agentury ČR, 
akademický pracovník VŠB TU Ostrava  

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

garant oboru Dopravní logistika VŠLG 
docent 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. Ji ří Nantl, LL.M. 
Masarykova Univerzita 

operační ředitel Středoevropského 
technologického institutu 

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

poradce pro vzdělávání VŠLG 

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 
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Orgány obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb. ze dne 28. září 

1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném 

znění: 

 Správní rada Dozorčí rada 
předseda Mgr. Miroslav Gajd ůšek, MBA Ing. Jiří Juřena 
člen Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Lenka Tichá čková 

RNDr. Ivan Kosatík Marek Šak 
doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. Ing. Jitka Šaková 
Mgr. Ji ří Pospíšil Martin Šak 
PhDr. Robert Knobloch Ing. Martin Frélich 

 

Ředitel obecně prospěšné společnosti – 
statutární orgán 

Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. 

JUDr. Ivan Barančík JUDr. Ivan Barančík 
Kvestor VŠLG Ing. Tomáš Vrba 

 

Akademický senát VŠLG 
předseda Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Akademický pracovník 
místopředsedkyně Ing. Hana Neradilová Akademický pracovník 
člen Ing. Jana Švarcová Akademický pracovník 

Ing. Jaroslav Šenkýř, CSc. Akademický pracovník 
Mgr. Jan Rája Akademický pracovník 
Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Akademický pracovník 
Faltová Nikola student 
Sehnalová Zdeňka student 
Bc. Piknová Barbora student 
Bc. Vlastimil Cech student 
Mačák Pavel student 
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 Studijní programy, organizace studia a vzd ělávací 3.
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 udělovaného Evropskou komisí. 

Mimo akreditované studijní programy realizovala VŠLG celou řadu akcí, jejichž hlavním 

cílem bylo zvýšení konkurenceschopnosti a podnikavosti u studentů i zaměstnanců instituce. 

Během sledovaného období odborné katedry zajišťovaly v souladu s ročním plánem celou 

řadu exkursí studentů a to v tuzemsku i v zahraničí.  

Katedra logistiky a technických disciplín zajistila pro studenty následující exkurze. 

Dne 28. 2. 2013 a 17. 5. 2013 proběhly dvě exkurze do výrobní firmy HELLA 

AUTOTECHNIK, s.r.o. v Mohelnici, dne 11. 4. 2013 se uskutečnila exkurze do firmy DHL 

Supply Chain, s.r.o. v Pohořelicích, exkurze do firmy Project Controls spol. s r.o., výrobní 

závod v Kyjově se uskutečnila dne 31. 10. 2013 a exkurse do firmy KOVOSTEEL Recycling, 

s.r.o. ve Starém Městě se uskutečnila rovněž dne 31. 10. 2013. 

V uplynulém roce na naší škole byla celá řada přednášek odborníků z praxe, které znamenaly 

přínos nejen pro studenty, ale také pro pracovníky školy. S velikým ohlasem se setkala 

návštěva ředitele Ústavu telematiky Fakulty dopravy ČVUT v Praze doc. Ing. Pavla Hrubeše, 

PhD. Vystoupil zde v rámci projektu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti 

telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji“, který řešila VŠLG společně s KPM 

Consult a Krajskou hospodářskou komorou. Ředitel CID International, a.s. Ostrava Ing. 
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Rostislav Vašek vystoupil s úvodním referátem „ Komplexní IT řešení pro logistiku v praxi“ 

na mezinárodní konferenci organizované VŠLG Přerov. 

Kromě uspořádání exkurzí studentů a zajištění přednášek významných odborníků z praxe, 

proběhly na naší škole různé workshopy většinou související s prezentací výsledků projektů 

řešených na škole v roce 2013. Šlo o workshopy se zaměřením na úpravu metod výuky, profil 

absolventa, progresivní metody výuky a přístupů při výuce, didaktické testy a měřitelnost 

výstupů z učení, na specifika on-line výuky a řady dalších otázek řešených v rámci projektů. 

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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Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty) 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 
studium 

CELKE
M 

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

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

KKO
V     

technické vědy a nauky 21-39 1 1 0 0 1 1 0 2 

CELKEM 1 1 0 0 1 1 0 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 
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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 

(otevírané studijní obory – žluté písmo a modré zvýraznění) 

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  4.
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 21-39 221 263 0 0 92 316 0 892 

CELKEM 221 263 0 0 92 316 0 892 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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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 21-39 221 263 0 0 92 316 0 892 

CELKEM 221 263 0 0 92 316 0 892 

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. 4.3: 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 2 127 0 0 0 128 0 257 

CELKEM   2 127 0 0 0 128 0 257 

P = prezenční 

K/D = kombinované / 

distanční 
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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 7 36 0 0 4 15 0 62 

CELKEM 7 36 0 0 4 15 0 62 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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 Absolventi  5.
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 99 0 0 40 59 0 284 

CELKEM 86 99 0 0 40 59 0 284 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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VŠLG se systematicky zajímá o zaměstnatelnost svých absolventů, udržuje úzké vztahy 
s aplikační sférou a projednává konkrétní podmínky jejich uplatnění. Navázala spolupráci  
s významnou firmou s mezinárodní působností Meopta Group, jejíž součástí je Meopta – 
optika, s.r.o., Přerov, Česká republika a Meopta U.S.A., Inc., New York. 

Škola využila dne 18. 5. 2013 den otevřených dveří, kdy byla možnost se blíže seznámit  
s největším zaměstnavatelem regionu Přerovska. V rámci spolupráce plánujeme pro snaše 
studenty stáže jak v Meoptě Přerov tak i v Meoptě New York.  

Poslední únorový den využili studenti VŠLG k exkurzi ve společnosti Hella Autotechnik 
s.r.o. v Mohelnici. Exkurze byla zaměřena na seznámení studentů s vývojem a výrobou 
světelné techniky pro automobilový průmysl ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. 
Na začátku exkurze byla přestavena společnost a popsány logistické procesy. Poté 
následovala prohlídka výrobního závodu, která byla doprovázena odborným výkladem 
vyškoleného pracovníka.  

K významné formě udržování kontaktů patří oblast zadávání bakalářských a diplomových 
prací, zvaní absolventů na konference, workshopy a odborné vyžádané přednášky na škole  
a v neposlední řadě i po společenské stránce – účast absolventů na společenském plese, účast 
na sportovním dni školy apod. 
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 Zájem o studiu 6.

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 21-39 246 203 189 0 0 0 266 241 229 0 0 0 

CELKEM   246 203 189 0 0 0 266 241 229 0 0 0 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
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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. 129 0 

CELKEM za celou vysokou 

školu 129 0 

 

 Akademi čtí pracovníci 7.
 

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.  7 6 14 2 - - - 29 

CELKEM  7 6 14 2 - - - 29 
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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 - - - - - - - - - - - - - - 0 

30 - 39 let - - - - 8 4 2 2 - - - - - - 10 

40 - 49 let - - - - 2 1 - - - - - - - - 2 

50 - 59 let - - 1 - 3 2 - - - - - - - - 4 

60 - 69 let 1 - 1 1 1 2 - - - - - - - - 3 

nad 70 let 6 - 4 - - - - - - - - - - 10 

CELKEM 7 - 6 1 14 9 2 2 - - - - - - 29 

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 - 3 - - 3 

do 0,7 2 - - - 2 

do 1,0 5 3 5 11 24 

CELKEM 7 6 5 11 29 

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. 1 

CELKEM 1 

Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah 
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 Sociální záležitosti student ů a zaměstnanc ů  8.
 

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 11 

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

z toho ubytovací stipendium 195 

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 206 

 

 

Tab. 8.2: Ubytování, stravování* 

 

  

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková - 

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 248 

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 - 

 

 



 

- 27 - 

 Infrastruktura 9.

Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny 

 

Počet 

Přírůstek knihovního fondu za rok 423 

Knihovní fond celkem 8066 

Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky 
 

25 

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 

 

Informa ční a komunikační technologie 

V roce 2013 VŠLG pokračovala v inovaci, modernizaci a rozšiřování prostředků informačních 

a komunikačních technologií. Zejména však: 

• rozšířením WiFi sítě školy tak, aby byl pokryt veškerý prostor a eliminovala se místa 

s doposud slabým signálem a docílila se plná přístupnost studentů do sítě 

• provedením repase hlavního záložního zdroje (UPS) v serverovně  

• výměnou a rozšířením počtu pronajatých multifunkčních zařízení Konica Minolta na 4 stroje; 

z toho jsou tři přístupné studentům, včetně skenování na uvedených zařízeních 

• instalací informační LCD obrazovky do prostor nástěnek v přízemí se výrazně zvýšila úroveň 

operativní informovanosti učitelů, studentů i dalších pracovníků školy 

• instalací elektronické spisové služby (ESS) GORDIC Win 

• přípravou na přechod u všech počítačů školy na Windows 7 a MS Office 2013 

• instalací videokonferenční technologie a provozování videokonferečních přenosů využitím 

komponentů Lifesize; s možností připojení jednu nebo více kamer, s jedním nebo více 

mikrofony. Bezdrátové dálkové ovládání nabízí plnou kontrolu nad celým systémem a všemi 

jeho prvky, včetně ovládání hovorů, ovládání grafického uživatelského rozhraní, řízení 

kamer atd. 
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 Celoživotní vzd ělávání 10.

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 - - - 1 - - - 1 

technické vědy a nauky 21-39 - - - 3 - - - 3 

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 - - - 2 - - - 2 

ekonomie 62,65 - - - 1 - - - 1 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 - - - 1 - - - 1 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 - - - - - - - - 

obory z oblasti psychologie 77 - - - - - - - - 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 - - - - - - - - 

CELKEM      8    8 

 

Projekt Moje univerzita 

byl zahájen v létě 2012 a hlavní pokračování bylo v roce 2013. Jeho hlavním cílem bylo 

podporovat vzdělávání dospělých. Nositelem projektu byla VŠLG, která k naplnění tohoto cíle 

vytvořila centrum znalostí „Moje univerzita“. Moje univerzita nabízela veřejnosti sérii několika 

nových vzdělávacích kurzů a akcí. Rovněž přinesla aktivity, které usilují o zvýšení motivace  

a posílení aktivního postoje jednotlivců ke vzdělávání v dospělosti. 

Kurzy Mojí univerzity 

Kurzy Mojí univerzity jsou rozděleny do několika modulů a programů. Kurzy programu Moje 

univerzita jsou zaměřeny na zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR  

v oblasti občanského vzdělávání. Kurzy připravovali odborníci na jednotlivá témata a získané 

oponentské posudky potvrzují jejich kvality. Pro každý kurz je taktéž zabezpečen výukový 

materiál pro snazší zvládnutí prezentované látky. Kurzy doplňkově disponují interaktivními 

prvky v e-learningu.  
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Kurzy programu Moje univerzita jsou určeny široké veřejnosti, lidem, kteří se aktivně účastní 

trhu práce (pracují) a jsou občany s trvalým pobytem na území ČR. Úroveň výuky je přiměřená 

osobám se středoškolským vzděláváním a vzděláním s výučním listem. Studium není rovněž 

určeno pro studenty, kteří současně nemají zaměstnání. Studium je určeno i pro osoby 50+. Je 

dále vhodné pro jednotlivce, kteří dlouhodobě setrvávají na stejné pracovní pozici bez potřeby 

kariérového růstu a kteří jsou současně se vzrůstajícím věkem ohrožení. 

Součástí projektu byl také veletrh dalšího vzdělávání dospělých, s cílem zvýšení odborných  

a obecných kompetencí. Veletrh proběhl na VŠLG. Součástí programu byly také "vzdělávací 

ochutnávky" v podobě minipřednášek. Na tento veletrh navazoval celý vzdělávací kurz „Moje 

univerzita“ jehož obsahem byly jednotlivé kurzy. 

Veletrhu vzdělávání se účastnily i další instituce Olomouckého kraje: 

Další vzdělávací instituce 

 Instituce Internetové stránky 

1 Trivis-Centrum profesní přípravy s.r.o. www.trivis.cz 

2 PANGEA International s.r.o. www.pangea-js.com 

3 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc www.sjs-olomouc.cz 

4 Střední průmyslová škola Hranice www.sps.hranet.cz 

5 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. www.ssos.cz 

6 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 www.ssprool.cz 

7 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice – vzdělávací 

centrum 

www.sstzmoh.cz  

 Další instituce viz www.mojeuni.cz www.mojeuni.cz  

Bližší informace ke vzdělávacím institucím (tj. jejich charakteristika, kontaktní údaje, 

představení vlastních nabízených vzdělávacích aktivit, apod.) jsou uvedeny na www.mojeuni.cz 

a na webech jednotlivých institucí.  

Výuka kurzů „Moje univerzita“ – b řezen – květen 2013 

Jak rozumět informačním technologiím (garant: prof. Rukovanský) 

Život v elektronickém věku (garant: doc. Jašek) 

Technika v našich rukou (garant: Ing. Cedidla) 

Jak poznat svůj region s geocachingem (garant: Mgr. Rája) 
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Jak nespadnout na dno (garant: Ing. Šenkýř ) 

Aktivní přístup k obhajobě svých práv (garant: JUDr. Barančík) 

Jak se bránit znečištěním životního prostředí (garant: Ing. Zlámalová) 

Čo bolo, bolo, …  (garant: Mgr. Rája) 
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Výukový materiál pro jednotlivé kurzy: 

    

    



 

- 32 - 

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 - - - 25 - - - 25 

technické vědy a nauky 21-39 - - - 38 - - - 38 

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 - - - 22 - - - 22 

ekonomie 62,65 - - - 13 - - - 13 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 - - - 12 - - - 12 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 - - - - - - - - 

obory z oblasti 
psychologie 77 - - - - - - - - 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 - - - - - - - - 

CELKEM     110 110  
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11. Výzkumná, vývojová a další tv ůrčí 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 3 

 

Konference organizované Vysokou školou logistiky o.p.s. v roce 2013: 

• Mezinárodní odborná konference LOGISTIKA V CESTOVNÍ M RUCHU 15. ledna 

2013 

Cílem konference byla prezentace poznatků z problematiky logistiky cestovního ruchu a jejího 

využití v oblasti teorie a praxe organizací cestovního ruchu. 

Hlavními tematickými okruhy byly 

- Logistika v praxi cestovních kanceláří 

- Logistika v turistických destinacích 

- Informační systémy v cestovním ruchu 

- Hodnocení dopadů cestovního ruchu na životní prostředí v destinacích 

Příspěvky z konference jsou obsažené ve zvláštním čísle č. 1, ročník 2013 internetového 

časopisu Acta Logistica Moravica vydávaného VŠLG. 

• Mezinárodní vědecká konference na téma "Využití moderních informačních 

technologií v logistice" pořádána dne 17. září 2013 

VŠLG ve spolupráci s Českou logistickou asociací (ČLA) a se Zvazom logistiky a zasielatelstva 

Slovenskej republiky. Na konferenci president ČLA Ing. František Kyncl, Ph.D. a president 

Zvazu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky Ing. František Komora předali rektorovi 

JUDr. Ivanovi Barančíkovi pro Vysokou školu logistiky o.p.s. ocenění za dlouholetou výchovu 

odborníků v oblasti logistiky a za spolupráci v oblasti vzdělávání. Z konference byl vydán 

sborník: FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON APLLICATION OF MODERN 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS pod ISBN 978-80-87179-32-1. 
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VŠLG vydává odborný časopis Acta logistica Moravica - ISSN 1804 - 8315: 

Acta logistica Moravica je periodický internetový časopis Vysoké školy logistiky 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. Dále umožňuje zveřejňování informací a novinek z logistických institucí  

a podniků, zprávy o výsledcích řešených úkolů, recenze knih, zprávy o konání konferencí, 

životní jubilea apod. 

Časopis vychází dvakrát ročně. Uzávěrky čísel jsou 15. 2. a 15. 9. Příspěvky se přijímají  

v českém, slovenském a anglickém jazyce. Všechny předložené příspěvky jsou podrobeny 

recenznímu řízení.  

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

Redakční radaRedakční radaRedakční radaRedakční rada    

Předseda: Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. 

Zodpovědný redaktor: Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., dr. h. c. 

Členové: Prof. Ing. Ivan Gros, CSc. 

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

  Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 
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  Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. 

  Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. 

  JUDr. Ivan Barančík 

  Ing. Libor Kavka, PhD. 

 

Ediční činnost v roce 2013  

Seznam vydaných titulu 2013 

Kolektiv autorů - Logistika a telematika, ISBN 978-80-87179-29-1. 

Čujan, Zdeněk - Logistika výrobních technologií, ISBN 978-80-87179-31-4. 

Halásek, Dušan - Logistika v odvětvích služeb, ISBN  978-80-87179-30-7. 
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Účast na konferencích zástupců VŠLG: 

Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN 2013 proběhla ve dnech 13.-14.listopadu 
v Praze již tradičně  za účasti pracovníků VŠLG..  

Zástupci VŠLG se aktivně zúčastnili 22. výroční konference EURASHE konané v Rize, která 
byla zaměřena na současné  trendy a změny v oblasti terciárního vzdělávání na evropské úrovni. 

Závěrečná konference projektu Výstupy z učení za účasti zahraničních odborníků z edukační 
praxe se konala ve dnech 12. - 13. 12. 2013 na VŠTE v ČB a VŠLG jako partner projektu  
se podílela na organizování této konference. Konference se aktivně zúčastnili pracovníci VŠLG- 
spoluřešitelé projektu. Výsledky řešení byly námětem odborných příspěvků konference, které 
jsou publikované ve sborníku z konference. 

 

Projekty: 

V průběhu roku 2013 se na VŠLG řešily tyto projekty: 

• „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního 
typu“ (Reg. Číslo:  CZ.1.07/2.2.00/28.0115) 

• „Nebojíme se technického vzdělávání“ ( Reg. číslo:  CZ.1.07/1.1.26/01.0055) 

• „Moje univerzita“ (Reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0007) 
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• „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky  
v Olomouckém kraji“ (Reg. číslo: CZ.1.07/3.2.05/03.0032) 

• „Mezioborový studijní program Olomouckého kraje - Začátek podnikání a zvyšování 
konkurenceschopnosti“ 

 

„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol  neuniverzitního 
typu“ ( č.p. CZ.1.07/2.2.00/28.0115) 

Akademičtí pracovníci školy se během roku 2013 podíleli na řešení daného úkolu v těchto 
klíčových aktivitách: 

Příprava pracovníků na moderní metody a postupy v terciálním vzdělávání 

Na VŠLG byly v rámci plnění této aktivity vytvořeny tři oborové pracovní skupiny s odborným 
zaměřením na logistiku, ekonomiku, přírodovědné a ostatní předměty. Odbornými výstupy byly 
především sjednocení úpravy metod výuky a hodnocení studentů v rámci akreditovaných 
studijních programu, předávání zkušeností z tvorby anotací, metodických a výukových materiálů 
zaměřených na danou oblast vzdělávání mezi partnery projektů z pohledu profesně 
orientovaného studia na neuniverzitních vysokých školách. 

On-line výuka 

V rámci plnění této aktivity byl na základě vydefinování potřeb mezi partnery projektu a to 
VŠTE v Českých Budějovicích a VŠLG proveden návrh realizace on-line učeben (vysílací a 
přijímací část), dále navrženo a prodiskutováno technické řešení, prostorové rozmístění 
audiovizuální techniky, projekční techniky, uživatelských interface a jiných multimediálních 
zařízení s ohledem na kritéria a didaktické zásady on-line výuky. Součástí bylo i zakoupení, 
nainstalování a ověření technologie pro in-line výuku mezi VŠTE České Budějovice a VŠLG. 

Pilotní ověření 

V rámci plnění této aktivity v návaznosti na provedenou realizaci on-line učeben (vysílací 
a přijímací části), technického řešení, prostorového rozmístění audiovizuální techniky, projekční 
techniky, a dalších podmínek, proběhly s partnerem VŠTE ČB pilotní ověření on-line výuky na 
vybraných předmětech Logistika (prof. Gros), Makroekonomie (Ing. Neradilová) a Management 
(Ing. Hlavsová) ze strany VŠLG. 

Hodnocení zkušeností a přínosu projektu 

V rámci plnění této aktivity proběhl na VŠLG dotazníkový průzkum u studentů a akademických 
pracovníků VŠLG v předmětech, kde byla realizována pilotáž a on-line výuka, výstupy 
z dotazníkového šetření byly následně metodologicky zpracovány a vyhodnoceny. Vyhodnocení 
přínosu projektu a získaných zkušeností proběhlo na pořádaných interních workshopech. 
Stěžejním výstupem výsledků projektu se stala již zmíněná Závěrečná konference projektu 
Výstupy z učení konána ve dnech 12. - 13. 12. 2013 v Českých Budějovicích. 
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„Nebojíme se technického vzdělávání“ (Č.p. CZ.1.07/1.1.26/01.0055) 

Ve sledovaném období – rok 2013 - došlo k finálnímu vytvoření nosných výstupů projektu - a to 
výukových brožur (Nebojíme se matematiky, Nebojíme se fyziky, Nebojíme se výpočetní 
techniky) a podpůrných výukových pomůcek - videospotů (Nebojíme se matematiky, Nebojíme 
se fyziky, Nebojíme se výpočetní techniky). 

Brožury jsou co do počtu stran mnohem rozsáhlejší, než se původně plánovalo. Cílem tvůrců 
bylo uplatnit v nich maximální množství informací ze základní, střední i vysoké školy s náznaky 
využití v praxi (zejména prostřednictvím uvedených příkladů). Vytvořené výstupy mají 
jednotnou grafickou úpravu. 

Ve výuce stávajících předmětů pilotních středních škol budou pedagogové uplatňovat v procesu 
výchovy a vzdělávání svých žáků připravené výukové pomůcky doplňkového charakteru  
a ověřovat jejich využitelnost v různých předmět, zejm. ve 3. a 4. ročnících. 

Nové pomůcky přinesou rovněž inovativnost výuky svou novostí, názorností ve výuce, pro žáky 
nenáročnou, ale účinnou formou dojde k uvědomění potřebnosti matematického, fyzikálního, 
ICT i profilového vzdělávání pro praxi v technických odvětvích. Širší použitelnost vytvořených 
pomůcek spočívá nejen v jejich zhlédnutí, rozboru, diskusi přímo ve výuce. 

Součástí byla evaluace posuzující důležitost technického vzdělávání (uvědomění potřebnosti, 
změny v postojích apod.) u žáků pilotních středních škol, kteří byli zapojeni do pilotního 
ověření. 

Pilotní ověření probíhalo ve školním roce 2013/2014 na středních školách Olomouckého kraje. 

 

„Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky  
v Olomouckém kraji“ (Reg. číslo: CZ.1.07/3.2.05/03.0032) 

Cílem projektu je přenos nejnovějších poznatků z oboru telematiky (a dopravní telematiky), 
včetně vytvoření studijních opor, umožňující provázání dalšího vzdělávání s počátečním 
vzděláváním. 

Záměrem byla tvorba a pilotní ověření čtyř studijních opor (učebních a pracovních textů, 
odborné literatury, atd.), se zaměřením na 4 cílové skupiny: skupinu pracovníků státní správy  
a územní samosprávy ve městě a obcích Olomouckého kraje, s doplněním o tzv. uživatelskou 
sféru, tedy zástupce Integrovaného záchranného systému, dále skupinu dodavatelské sféry 
telematických řešení, dopravce v dopravním systému veřejné dopravy Olomouckého kraje  
a poslední skupinu tvoří pracovníky přepravních a speditérských firem. 

Ke všem výše uvedeným vzdělávacím modulům byla vytvořená studijní opora. Pilotní ověření 
vzdělávacích modulů se realizuje na konkrétních případových a ekonomických studiích  
z prostředí Olomouckého kraje. 
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„Mezioborový studijní program Olomouckého kraje - Začátek podnikání a zvyšování 
konkurenceschopnosti“ 

Mezioborový studijní program Olomouckého kraje - Začátek podnikání a zvyšování 
konkurenceschopnosti za spoluúčasti Univerzity Palackého Olomouc a Moravské vysoké školy 
Olomouc. VŠLG připravovala vzdělávací modul 5 přednášek po 4 vyučovacích hodinách  
na téma: 

1. Téma: PODNIKÁNÍ V OBLASTI LOGISTICKÝCH SLUŽEB, lektor: prof. Ing. Ivan 
Gros, CSc (Vysoká škola logistiky Přerov) 

2. Téma: NÁKUPNÍ STRATEGIE FIREM, lektor: prof. Ing. Ivan Gros, CSc (Vysoká 
škola logistiky Přerov) 

3. Téma: KOMPLETACE ZBOŽÍ V LOGISTICKÝCH CENTRECH, lektor: doc. Ing. 
Zdeněk Čujan, CSc. 

4. Téma: AUTOMATIZACE PROCESU BALENÍ A IDENTIFIKACE ZBOŽÍ, lektor: 
doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc., Ing. Libor Kafka, PhD. 

5. Téma: MARKETING V  DOPRAVNÍM SEKTORU, lektor: doc. Ing. Josef Kubík, 
CSc. 
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VŠLG v Přerově byla partnerem na mezinárodním výzkumném programu, týkajícím se uplatnění 

„národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání“ ve vybraných zemích EU - „The 

National Qualifications Framework NQF in V4 Countries- the analysis of the implementation 

level.”, reg.č.:CZ.1.07/3.2.05/03.0032 (Projekt Visegrad Fund – V4). Další partneři tohoto 

projektu:  

- Žilinská univerzita v Žilině - SR 

- Mezinárodní vyšší škola logistiky a transportu – Wroclaw - PL 

- Vysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - SR 

- Károly Róbert Foiskola v Győngyős - HU 

Foto z jednání v Přerově ve dnech 13. 3. 2013 a 31.10.2013: 

  

 

Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných 

studijních programech** (počty) 

 

Počty osob 

CELKEM 17 

Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu 
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12. 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* 11 - - - - - - - - - - - 11 

Počet přijatých 
studentů** 1 - - - - - - - - - - - 1 

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 4 - - - - - - - - - - - 4 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 3 - - - - - - - - - - - 6 

Počet vyslaných 
ostatních pracovníků 1                       1 

Počet přijatých 
ostatních pracovníků 2                       2 

Dotace v tis. Kč 574769,79-                         
Poznámka: 2 akademičtí pracovníci vycestovali na pobyt trvající 4 dny 
Poznámka: Dotace je přidělována v Eur, přepočet dle kurzu ČNB ze dne 25.11.2013. Dotace uvedeny na Akademický rok 2012-2013.  
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 2013; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 3 - - - 

Finsko 3 - - - 

Turecko 1 - - - 

Velká Británie  - 1 - 

Polsko 1 1 1 2 

Portugalsko 1 - - - 

Slovensko  - 2 - 

Španělsko 2 - - - 

Turecko  - - 1 

Pozn.  

Polsko – kratší pobyty akademických 
pracovníků 

  2  

CELKEM 11 1 6 3 

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, 
jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v 
roce 2012. 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 2013 absolvovali zahraniční pobyt; 
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 2013; započítávají se i ti pracovníci, 
jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 uveden výčet všech 
zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž 
pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku. 
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Bilaterální dohody 
 Název instituce Město/Země Předmět spolupráce 

1. Latvian Maritime Academy Riga, Latvia Logistika 

2. Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek, Belgium 
 

Ekonomie se zaměřením na 
jazyky 

3.  University College Ghent Gent, Belgium Logistika, Obchod a 
administrativa 

4. Süleyman Demirel University Insparta, Turkey 
 

Logistika, Obchod a 
administrativa 

5.  Yeditepe University Istanbul, Turkey Mezinárodní logistika a 
doprava 

6. Vocational College of Traffic and 
Transport Maribor 

Maribor, Slovenia Logistika 

7. International university of Transport 
and Logistics 

Wroclaw, Poland Logistika 

8. JAMK University of Applied Sciences, 
School of Technology 

Jyväskylä, Finland 
 

Logistika, Mezinárodní vztahy 

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

Uusikaupunki, Finland 
 

Logistika  

10. Vestfold University College, Faculty of 
Business and Social Sciences 

Tonsberg, Norway Obchod, Management a 
Ekonomie 

11. College of customs and logistics in 
Warszawa 

Warszawa, Poland 
 

Mezinárodní vztahy 

12. Technická univerzita Košice Košice, Slovakia Logistika 

13. Zirve University Gaziantep, Turkey Politické vědy 

14. Leuven University College Heverlee (Leuven), 
Belgium 

Obchod 
 

15. University of Vaassa Vaasa, Finland Engineering, Výroba 
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16.  Malardalens Hogskola  Vastera, Sweden Engineering 

17. National Defense University Warsaw, Poland Logistics 

18.  Politechnika Opolska Opole, Poland Engineering, Technology 

19.  Tampere University of Applied 
Sciences 

Tampere, Finland Engineering 

20. Akademia Jana Dlugosza w 
Czestochowie 

Czestochowa, Poland Physics 

21. Pomeranian College Gdanski, Poland Administration 

22.  Žilinská Univerzita Žilina, Slovakia Transport Services 

23. Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica, 
Slovakia 

Business, Management 

24.  Technická Univerzita Košice Košice, Slovakia Transport Services 
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13. Zajiš ťování kvality a hodnocení realizovaných 
činností 

Vysoká škola logistiky je jednou ze součástí záměru společnosti DELTA Morava s.r.o., 

(zakladatel VŠLG) orientovaného na vzdělávání a poskytování vzdělávacích služeb. Tato řídicí 

společnost uplatňuje vůči zřízeným a založeným subjektům svoje strategické záměry a kontrolní 

pravomoci prostřednictvím účasti ve vedení vzdělávacích společností a uplatňováním řídicích 

nástrojů v souladu se zněním zřizovacích a zakladatelských smluv. Poskytuje vzdělávacím 

společnostem infrastrukturní služby. 

Management DELTY Morava s.r.o. se v roce 2009 rozhodl naplnit integrovanou politiku řízení 

jakosti a environmentálního managementu ve všech subjektech, které řídí. Vedla je k tomu snaha 

úspěšně obstát v konkurenci vzdělávacích organizací, plnit aktuální požadavky žáků, studentů 

i zaměstnavatelů a snaha o sebezdokonalování a stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Vedení VŠLG jako jeden z řízených subjektů věnovalo pozornost postupům, které zabezpečují 

další rozvoj integrovaného systému v souladu s požadavky trhu vzdělávání, legislativou, strategií 

vysoké školy a potřebami zaměstnanců. Byla přijatá náročnější strategie certifikace a to certifikace 

vzájemně provázaných organizací se složitější vnitřní strukturou, ale které jsou schopné doložit 

součinnost v základních a infrastrukturních procesech. 

V říjnu 2010 proběhl certifikační audit, v rámci kterého byl integrovaný systém QMS (systém 

managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001) a EMS (systém 

environmentálního managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001) uznán jako funkční 

a odpovídající požadavkům systémových norem pro společnosti DELTA Morava s.r.o. a řízenou 

Soukromou střední odbornou školu živnostenskou Přerov, s.r.o. (SSOŠŽ), Vyšší odbornou školu 

živnostenskou Přerov, s.r.o. (VOŠŽ), Vysokou škola logistiky o.p.s. (VŠLG) a PPŠ – institut 

celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. (PPŠ). 

A jaká jsou očekávání po zavedení integrovaného systému managementu jakosti na Vysoké školy 

logistiky? Například: 

• vybudovat a stabilizovat efektivnější a stabilnější organizaci s významnými partnerskými 

vztahy 

• řízené ovlivňování trendů, strategie a pružné reagování na vývoj společnosti a potřeb 

pracovního trhu 

• významně posílit pozici v konkurenčním prostředí vzdělávacích institucí 

• zavedení pořádku – plnění legislativy a všech předpisů, týkajících se naplňování veřejné 
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služby společnost a včasné a perfektní plnění úkolu nadřízeného 

• zprůhlednění organizace pro studenta, vedení i zaměstnance (stanovení pracovních 

postupů, popisu funkcí – odpovědností, atd.) 

• snadnější zapracování a zapojení nových zaměstnanců do procesů v organizaci 

• přesně a včas vyplněné formuláře, bezchybně zpracovaná data 

• všímání si nedostatků a jejich cílené odstranění jako prevence vzniku mimořádných 

událostí 

• vstřícnost a bezchybná komunikace mezi pracovníky i studenty 

• vytvoření povědomí a pracovních návyků, které brání vzniku chyb a nedostatků 

• vytvoření potenciálu pro přenos povědomí o jakosti a ochraně životního prostředí na 

studenty a zaměstnance 

• vystupovat jako celek bez ohledu na stupeň vnitřních autonomií 

• společně rozhodování o prospěšných strategických cílech 

• sdílet know-how a společný duševní potenciál v rámci integrovaného systému 

managementu jakosti. 

Certifikace integrovaného sytému managementu jakosti a systém environmentálního 

managementu na jedné straně deklaruje úsilí VŠLG k naplnění své vize a poslání nabízet, 

poskytovat a zajišťovat kvalitní vzdělávací a ostatní služby se vzděláváním spojené na vysoké 

profesionální úrovni, na straně druhé zavazuje deklarovanou kvalitu nabízených služeb studentům 

nejen poskytovat, ale také i garantovat. Dosažením certifikace integrovaného sytému 

managementu jakosti není naplněn cíl. Jde především o nastavení procesu sytému, který bude 

nutné neustále vylepšovat a zdokonalovat. Samotný certifikát pouze informuje potencionální 

uchazeče o studium o skutečnosti, že máme zaveden funkční systém řízení se zaměřením na 

kvalitu poskytovaných služeb a na životní prostředí. Integrovaný systém je systémem pro kolektiv 

ne pro jednotlivce. 

V roce 2013 po uplynutí 3 letého období na, které byl udělen certifikát ISO 9001 a140001 byl 

proveden nový certifikační audit a řídící procesy na VŠLG byly shledány v souladu integrovaným 

systémem řízení QMS (systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001)  

a EMS (systém environmentálního managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001), a na 

základě toho VŠLG obdržela opět certifikát na období 2013 až 2016 (viz strana 7 a 8 této výroční 

zprávy). 
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VŠLG provádí pravidelné semestrální hodnocení kvality vzdělávaní na základě dotazníkové 

ankety od studentů, dotazníkové ankety od akademických pracovníků, poznatky při rozhovorech 

s rektorem, závěry z porad kateder a kolegia rektora, poznatky a hodnocení ze státních 

závěrečných zkoušek v akademickém roce a dalších skutečnosti a hodnoticích zpráva z vnějšků. 

Dotazník pro hodnocení studentů má 3 oblasti a každá obsahuje 12 otázek na danou problematiku 

či úroveň. Studenti má právo na anonymní odpověď, ale většina toho práva nevyužívá. 

Ukázky z hodnocení v grafické části po zpracování ankety: 

  

 

Jak hodnotíte náročnost absolvování zkoušky/zápočtu u vyučujícího?

obtížné

průměrné

snadné
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VŠLG je plně zapojená do IPN projektu „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost 

vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2020 v návaznosti na Evropu 2020  

a nový zákon o vysokých školách“ (KREDO) a svým pracovním týmem se podílí na výstupech  

z tohoto projektu. 

Poskytl vyučující dostatek studijních materiálů?

ne

ano

Jak hodnotíte výklad vyučujícího?

záporně

průměrně

kladně
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VŠLG má jasně definováno své poslání a vizí: 
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14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
Organizace Stát Status 

(postavení v organizaci) 
Česká konference rektorů  ČR Člen – místopředseda ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační 

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

EU Člen  

Rada vysokých škol ČR  ČR Člen předsednictva a studentská 
komora 

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  

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 Morav ě 

ČR Člen  

OK4EU (zájmové sdružení právnických osob 
Olomouckého kraje) 

ČR Člen – zástupce VŠLG člen správní 
rady 

OK4Inovace (zájmové sdružení právnických 
osob Olomouckého kraje) 

ČR Člen  

Krajská rada pro inovace Olomouckého 
kraje 

ČR Člen 

Komise strategického rozvoje statutárního 
města Přerova pro roky 2014 - 2020 

ČR Rektor - předseda komise a 2 
akademičtí pracovníci - členové 
pracovních skupin 
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Přerov – červen 2014 



  

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  
 

 

Zpráva o ú četní závěrce 

 

Na základě provedeného auditu jsme dne  27. května 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční 

zprávy, zprávu následujícího znění: 

 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s., 

která se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013 a přehledu o peněžních 

tocích za rok končící 31.12.2013 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. 

 
Odpov ědnost statutárního orgánu ú četní jednotky za ú četní 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. 

 
Odpov ědnost 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 ú četní závěrka podává v ěrný a poctivý obraz aktiv  a  pasiv obecn ě prosp ěšné 

spole čnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s. k 31. prosinci  2013 a náklad ů a výnos ů a výsledku jejího 

hospoda ření a pen ěžních tok ů za rok kon čící 31.12.2013 v souladu s českými ú četními p ředpisy.“  

 



  

 

 

Zpráva o výro ční zpráv ě 

 
Ověřili jsme též soulad informací uvedených ve výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Vysoká škola 

logistiky, o.p.s.. k 31.12.2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán 

společnosti Vysoká škola logistiky, o.p.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o 

souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.  

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby 

získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též 

předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 

s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 

vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Vysoká škola 

logistiky, o.p.s. k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

 
V Olomouci dne 27. května 2014 

 

 Auditor:  

 HZ Olomouc, spol. s r.o.    Ing. Petr Vanský  

 Husitská 157/4     Auditorské oprávnění č. 124  

 779 00  Olomouc         

 Auditorské oprávnění č. 63 

                       


