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LOGISTIKA JE ŘÍZENÍ PŘEPRAVY 
Logistics is a managing the shipment 

 
Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., 

Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov 
vladimir.strakos@vslg.cz 

 
ABSTRAKT 

Článek obsahuje vysvětlení pojmu logistika, který je mnoha lidmi nesprávně chápán. 
Autor se zamýšlí nad samou podstatou pojmu logistika z pohledu technika, který je poněkud 
jiný, než pohled ekonomů. Význam tohoto pojmu vysvětluje na dvou zcela odlišných 
příkladech. Jeden je zajištění přepravy velkého množství zeleniny na velkou vzdálenost a 
druhý je z oblasti našeho života a to je vaření. Nevyhýbá se používání pojmu zásobovací 
řetězec, ale propaguje jednoduchou definici jako řízení přepravy. Podstatou úvah autora je 
redukce reálných i hypotetických objektů na dopravní systém a z toho odvozené řízení 
systému, které označuje jako logistika. Vychází ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti 
řízení a automatizaci dopravních systémů.  

ABSTRACT 

The article contains an explanation of the concept of logistics, which is misunderstood 
by many people. The author reflects on the very essence of the concept of logistics from the 
viewpoint of technique that is somewhat different than the view of economists. The 
importance of this concept explains the two entirely different examples. One is to ensure the 
transport of large amounts of vegetables over long distances and the second is from our lives 
and it's cooking. Does not avoid using the term supply chain, but promotes a simple definition 
of a transportation management. The essence of reflection by the reduction of real or 
hypothetical objects on the transport system derived from the management system, which 
called logistics. It is based on her extensive experience in management and automation of 
transport systems. 
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1. ÚVOD 

Stejně jako u všech nových oborů je podstata oboru poněkud „rozmazaná“ a proto se 
objevují stále další, nově příchozí „odborníci“, kteří z neznalosti věcí zanášejí do novějšího 
pojmu nepřesnosti, které matou jak studenty, tak podnikatelé a ti pak nejsou schopni novější 
pojem pro obor správně použít. Hned v úvodu si položme otázku, jestli vůbec potřebujeme 
znát přesnou definici relativně mladého oboru. Odpověď je jednoduchá a nepřesná. Ano i ne. 
Ano pro studenty a pedagogy a ne pro podnikatele, pro které je důležitý úspěch jeho firmy a 
ne přesná definice daného pojmu. Samozřejmě pro vydání nějaké vyhlášky nebo předpisu to 
může mít značný význam. Kdo by měl takovou definici přesně a jednoznačně určit? 
V každém případě to jsou jedině pracovníci některé vysoké školy 

Co je to logistika? Je to do neustále opakována otázka a zřejmě také diskuze o tom co 
to  je to logistika bude pokračovat dále. Každý kdo začal v tomto oboru pracovat si postupně 
vytváří svůj vlastní názor a proto stále vznikají nové a nové definice, které ve skutečnosti 
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jasné a jednoduché vyjádření zastiňují. Cílem tohoto příspěvku je znovu upozornit na některé 
podstatné fakta, které lze zahrnout do vlastních úvah čtenářů na pojem logistika.  
Že logistika je proces řízení je zcela jednoznačné a kdo toto neuznává, tak zatím do procesu 
logistiky nepronikl.  

2. LOGISTIKA 

Takže začněme od začátku. Logistika je proces řízení a jako každý proces řízení, bez 
jakékoliv výjimky, pracuje s informacemi, i když se řídí hmotný nebo nehmotný reálný 
objekt. Logistika, jako proces řízení tedy obsahuje: 

o získávání informací; 
o zpracování informací podle určitých pravidel, zákonitostí, zkušeností, 

předvídavostí;  
o přepracování získaných informací na ovládací signály;  
o akční zásahy.  

To je skutečně jedná důležitá část logistiky. Vědomě jsem se doposud vyhnul tomu, kde se 
získávají informace, jak se zpracovávají a jaký reálný proces se ovládá.  

Přeprava je to, bez čeho se prakticky neobejde život v přírodě a tedy ani v lidské 
společnosti. 

Obr. 1 Hierarchie řídicího systému zásobovacího řetězce. (vlastní zpracování) 

S malou nadsázkou můžeme říci, že přeprava je základ veškerého života na zemi. 
Z toho lze usoudit, že řízení přepravy je nesmírně významný proces. Procesy řízení existují po 
celou dobu od vzniku života na zemi. Nikdo po tisíce let nemluvil o logistice, a přesto 
všechno živé na světě se vyvíjelo od počátku vzniku života až po současnou dobu na základě 
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přepravy. Proto je pro Vysokou školu logistiky velice důležité a zavazující vychovávat 
absolventy vzdělané v řízení přepravy. 

Dneska je však situace jiná. Člověk potřeboval ke svému životu přepravovat, vše co 
k životu potřebuje, z jednoho místa a druhé na větší vzdálenosti. Když se k této potřebě 
vyvinuly výkonné dopravní prostředky, výkonné systémy pro práci s informacemi a metody, 
které definují principy řízení přepravy, tak vznikla potřeba tuto část řídícího procesu nějak 
pojmenovat a pro toto se ujal název – pojem „logistika“. Snad to bylo odvozené o logiky, 
protože i v přepravě existují vazby, které můžeme s úspěchem popsat a řešit s využitím 
zákonů logiky. 

Potřebujeme znát přesně definici logistiky? Potřebujeme i nepotřebujeme. Bez našeho 
jednotného názoru na logistiku budou dále logistické operace probíhat a nikdo je nemůže 
zrušit, vyloučit ze své pozornosti, nepoužívat apod. Budou probíhat bez ohledu na našich 
představách. Definici ale potřebujeme a to hlavně my na Vysoké škole logistiky. My máme za 
cíl vychovávat odborníky a vědecké pracovníky v oblasti, která se na celém světě nazývá 
logistika.  

Naši studenti, absolventi, bakaláři, inženýři a na konec i doktoři musí jednoznačně 
vědět, co se učí a jaké je jejich poslání. Nezapomeňme na fakt, že i my pedagogové s vyšším 
stupněm pedagogické hodnosti musíme vychovávat mladší kolegy tak, aby se stali 
významnými odborníky a vědci s titulem docent a profesor v oblasti logistiky. Proto 
potřebujeme mít jasno, co znamená pro nás a naší pedagogickou činnost obor „logistika“. 

Já již dlouho propaguji jednoduchou definici, a to je že logistika je řízení přepravy. 
Je to jednoduchá definice, a proto je tato definice platná pro všechny procesy související 
s přepravou. Druhá docela dobrá varianta je, že logistika je řízení zásobovacího řetězce – 
Supply Chain Management - SCM. Je to také jednoduchá a snadno zapamatovatelná 
definice, ale již ne tak univerzální. Nemůže být přesná, protože to je již více slov. Každé 
slovo navíc dává možnost námitky, že definice neplatí v případech, kdy ….  Čím více slov, 
tím více možných námitek. My na škole potřebujeme mít jasnou definici, která vystihuje 
podstatu naší činnosti. 

K definici SCM lze zcela oprávněně namítnout, že to je již zastaralá představa o 
zásobování, protože se téměř mnohé přepravuje v dopravních sítích, a často také v potrubních 
nebo elektrických a to kontinuálně a pak již to jednoduché vyjádření má nedostatky. Již před 
několika léty jsem našel pojem „řízení zásobovací sítě – Supply Network Management“. Také 
to není přesné a tak vznikl pojem „řízení obchodního řetězce – Supply Business Management.  

Na celém světě existuji zřejmě stovky anebo tisíce odborníků a skutečných odborníků, 
kteří chtějí definici logistiky upřesnit a proto k jakékoli definici přidávají další slova, aby 
jejich definice byla ta správná a přesná. Mám hodně zkušeností, a proto vím, že taková 
činnost nikdy neskončí a stále se bude jedna definice po druhé upřesňovat, aby byla co 
nejpřesnější. Opusťme proto toto filosofování a vraťme se k nám na škole. Naši studenti by 
měli mít možnost jednoduše a snadno, i když třeba méně přesně, vysvětlit co studují a co 
budou umět. K tomu účelu je, podle mého mínění, vhodná právě ta „moje“ definice a to je že 
logistika je řízení přepravy. Není to ani tak moje definice, protože jsme se na jedné 
konferenci LOADO v Tatrách, spolu s prof. Malindžákem a prof. Grosem shodli, že budeme 
tuto definici používat jako univerzální definici logistiky. Bohužel, pouze já tuto dohodu stále 
respektuji, protože na základě svých dlouholetých zkušeností s automatizací dopravy 
pokládám tuto definici jako nejvhodnější. 

Pouze pro doplnění k mým zkušenostem poznamenávám, že první velký úkol z oblasti 
řízení přepravy vzduchu v dole jsem řešil již od r. 1962 a krátce na to jsem byl ministrem 
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paliv a energetiky jmenován do sedmičlenné komise pro návrh zcela nové koncepce 
dispečerského řízení dolu, což je prakticky řízení dopravy. Také proto jsem později napsal 
knihu o řízení důlní dopravy. Také proto jsem byl hlavním řešitelem velkého projektu řízení 
dopravy na lomech na Sokolovsku, což je řízení dopravy v 500 km rozsáhlé železniční síti 
s 24 nádražími.  

To jsou také důvody, které mne vedly k tomu, že jsem okamžitě zareagoval na pojem 
logistika, tenkrát ještě jako málo známý pojem o řízení dopravy a to byl také důvod, proč 
jsem zvolil a prosadil název Vysoká škola logistiky. Krátce na to jsem k mému údivu nebyl 
označen za logistika a tak škola, které jsem dal tento název, hledala do svého středu 
„skutečného logistika“. Samozřejmě v té době zcela marně.        

Znovu ale k logistice a řízení zásobovacího řetězce. Když něco odněkud dopravuji, tak 
na konci musí být někdo, kdo to, co se přepraví, zase převezme. Tak se dostaneme k tomu, co 
mnozí ve spojení s definici logistika dodávají a to že cílem přepravy je aby: 

� zboží bylo v určeném čase, 
� na správném místě,  
� v požadované kvalitě, 
� za rozumnou cenu přepravy. 

Toto pokládám za velmi rozumné doplnění pojmu logistika, protože to tak při správném řízení 
přepravy musíme zajistit. 

Poslední doplnění je pro systém řízení přepravy velmi významný doplněk. Kdyby 
nebylo tohoto dodatku, tak by logistika jako řízení přepravy byla jednodušší. Nejenom to, že 
se při řízení musí zvážit náklady na 
veškeré činnosti, které s přepravou 
souvisejí, ale je zapotřebí uvažovat i 
o toku peněz. Kolik, komu, kdy a za 
které úkony při přepravě je nutné 
zaplatit a ještě přes který nebo které 
finanční ústavy. Tak dojdeme 
k dalšímu, pro technika velmi 
složitému přepravnímu řetězci, nebo 
síti, kde se pohybují faktury a 
příkazy k zaplacení, důležité termíny 
a nemalé částky za náhradu škody 
vzniklých při přepravě apod. 

Docházíme k úvaze, jestli toto také nemáme zařadit do definice pojmu logistika. 
Definice by pak byla ještě složitější. Asi ne, ale je nutné, abychom si uvědomili spojení 
logistiky přepravy a logistiky služeb, jak jsme ji vytvořili na naší škole. Tedy na Vysoké škole 
logistiky, protože to je náš nápad, náš návrh a naše přednost, že jsme si celou problematiku 
přepravy hmotných a nehmotných prostředků, asi jako první na světě, uvědomili 
problematiku logistiky v plné šíři. Byli jsme v tom první na světě? Nelze to jednoznačně říci, 
ale zatím nikdo z nás nenašel dřívější publikaci o takovém pojetí logistiky a proto buďme na 
toto hrdí, protože toto unikátní pojetí logistiky je přednost naší školy. 

Podívejme se nyní na dva diametrálně rozdílné příklady logistického pojetí přepravy 
v dopravní síti. Jeden je přeprava obrovského množství ovoce a zeleniny na vzdálenost 4300 
km a druhý je z oblasti spíše výrobní logistiky a to je vaření polévky. 

3. PŘEPRAVA OVOCE A ZELENINY .  
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Ve Spojených státech severoamerických se pravidelně přepravuje ovoce a zelenina 
z jihozápadní úrodné oblasti USA na východní pobřeží do prostoru New Yorku. Vzdálenost je 
4300 km a přeprava probíhá po železnici vlakem dlouhým 1,6 km o vlastní váze cca 500 t a 
nákladu zeleniny a ovoce o váze 5000 t. Vlak jede 5 dnů a po celou dobu je zboží chlazeno 
v chladících vozech. Vlak táhnou 4 lokomotivy a v některých případech se ještě po cestě 
přidají další dvě, aby pomohly vlak vytlačit přes některý průsmyk a hlavně brzdit při sjíždění 
z kopce. Tyto dvě lokomotivy se zase vrátí zpět do výchozí stanice. Přepravu zajišťuje 
společnost Union Pacifik. Jako zdroj mi posloužila televize. 

Podívejme se, jak probíhá taková složitá logistická činnost. Celá přeprava musí být 
předem pečlivě připravena do posledního detailu, protože prodloužení přepravy nebo 
nezvládnutelná porucha by znamenala zkažení všeho zboží a tedy obrovské finanční ztráty. 
Zajištění přepravy, tedy logistiku, rozdělíme do několika dílčích logistických řetězců, jak je 
naznačeno na obr. 3 a 4. 

 

Obr. 3   Logistické operace při přípravě k dopravě surovin 
 
První operace je řízení sběru ovoce, zajištění sběračů, naložení na dočasné přepravky, 

rychlá přeprava do chlazených prostor kamiónů a rychlý a bezkonfliktní přejezd do chladícího 
distribučního centra o ploše 21000 m2 (tedy asi 4 fotbalových hřišť). 

Druhá akce je kontrola, třídění a ukládání zboží do transportních přepravek, 
sestavování přepravek do palet a třídění palet podle hmotnosti pro bezkonfliktní postup 
nakládání.  

Třetí část organizace pobíhající paralelně s předchozí akcí, je příjezd prázdného 
vlaku, vyčištění všech vagonů, kontrola všech chladících zařízení u všech vagónů a kontrola 
všech nákolků.  

Čtvrtá akce navazující na třetí je zajištění cisteren pro převoz nafty a jejich včasné 
přistavení na správné místo a naplnění nádrží u všech chladících zařízení ve všech 55 
vagonech. Každý vagon má nádrž na 1700 l nafty. 

Pátá akce je řízení nakládání. Celky o 17 vagonech se postupně přistavují 
k chladicímu distribučnímu centru a všechny vagony se nakládají paralelně. Nakládání 
vagonů probíhá tak, že s těžší přepravky ukládají dole a lehčí nahoře. Nakládání probíhá přes 
nechlazený prostor, a proto musí trvat minimální možnou dobu. Chlazení vagonu již po tuto 
dobu běží. 

Logistika sběru 

Logistika přepravy 

Logistika skladu 

Zásobení chlad.vozů 

Logistika kontroly vagónu 

Příjezd vlaku 

Sestavení vlaku Logistika servisu 

ODJEZD 
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Šestá akce je sestavení celého vlaku (je zapotřebí tak dlouhá část koleje), příjezd 
všech čtyř lokomotiv, konečná kontrola spojení všech spřáhel mezi vozy a odjezd. 

Sedmá akce je vlastní pětidenní přejezd podle předem stanoveného harmonogramu, 
protože jakékoliv zdržení sníží kvalitu produktů. 

Osmá akce je příjezd vlaku do cílové stanice, rozpojení po 17 vagonech a v chlazené 
hale vykládání, kontrola zboží, třídění a příprava pro expedici do obchodů. 

Devátá akce probíhající paralelně s osmou, je zajištění potřebných chladících 
kamionů, jejich přistavení ve správný čas na správné místo, tj. k nakládací rampě, nakládání a 
odjezd k odběratelům. 

Desátá akce je pak problematika distribuční logistiky se vším, co k tomu patří. 

Samozřejmě to ještě není prodej a tak práce se zbožím a logistika před samým 
prodejem pokračuje dál. Vlastní přeprava na velkou vzdálenost tím končí, ale řízení přepravy 
ne úplně, protože výsledkem přepravy po expedici zboží je na nádraží 55 různě rozpojených 
vagonů a čtyři lokomotivy, které musí být dále nějak využity nebo dočasně odvezeny tam kde 
nezabírají místo. To je další část logistického řetězce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4   Logistické operace v cíli dopravy a při expedici 
 
Myslím, že to je velmi pěkný příklad problému přepravy zboží a souvislostí, které 

taková přeprava vyžaduje.  Teď je možno uvažovat, která definice dostatečně přesně 
vyjadřuje jednoduše tento soubor činnosti. Znovu je nutno připomenout další část logistického 
řetězce, a to, že průběžně navazují finanční transakce, tedy „přeprava“ financí, tedy logistika 
služeb.    

Právě teď můžeme uvažovat o pojmu, který se občas nesprávně používá, a to je 
„zařízení pro logistiku“. Když to správně přeložíme, tak to znamená „zařízení pro řízení 
přepravy“. Je to nesmysl nebo není? Z uvedeného je jasné, že to není železniční vagon, koleje, 
mosty, vysokozdvižné vozíky, sběrači ovoce atd. Protože ale logistika je zcela jednoznačně 
řízení, tak to mohou být počítače, tiskárny, modemy, čtečky, přenosové systémy, družice 
apod. Může se tak uvažovat, ale mi se to jeví jako neúčelné, protože všechno, co je 
vyjmenováno, slouží i k řízení jiných reálných nebo hypotetických systémů.  

4. VAŘENÍ JÍDLA 

Ještě jeden příklad bych chtěl uvést a to je činnost přepravního systému pro vaření 
polévky. Jeví-li se vám to jako nesmyslné, tak to sledujte. Ve skladech jako je lednička, spíž, 
skříňky v kuchyni, polička s kořením apod. jsou uložené suroviny. Ze sítě pro potrubní 
dopravu vody se přepustí část vody do kontejneru (hrnce) a přepraví nad hořák, což je 

Dělení vlaku Vykládání 

Příjezd kamionů 

nakládání 
kamionů 

Distribuce 

Předávání prodejcům 

Manipulace s prázdným 
vlakem 

PŘÍJEZD 
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ukončení potrubní dopravy plynu. Ve správný čas, na správné místo, v potřebné kvalitě a 
v potřebném množství se z výše vzpomenutých zásobníků přepravuje jedna ingredience za 
druhou do vyhřívaného zásobníku vody. Přeprava není jednoduchá, protože je zapotřebí 
některé ingredience rozmělnit a to buď v mixéru, na příslušné desce, v mlýnku apod. Teprve 
pak se přepraví do hrnce. Přitom je zapotřebí sledovat celý průběh jednotlivých operací a 
dosti přesně sladit jejich sekvence, tedy časové návaznosti. Přitom ve vyšší hierarchické řídící 
úrovni je zapotřebí sledovat stav zásob a zajistit jejích včasné doplňování. 

V době, která je dána poměrně krátkým časovým obdobím, je zapotřebí výsledný 
výrobek distribuovat ke spotřebitelům ke konsumaci, nebo k přepravě do jiných prostor. Pak 
nastává fáze zpětné logistiky zaměřené na uvedení celého systému do původního stavu. 

Je to zásobovací řetězec (SCM)? Ve skutečnosti ano. Je to logistický problém? 
Samozřejmě že je, ale dopravní vzdálenosti jsou malé, dopravní časy krátké, finanční náklady 
nízké. Výsledek je ale důležitý a zpravidla výborný a potřebný. Každá přeprava je řízená 
pravidlem, že se musí uskutečnit ve správný čas, na správném místě, ve správném množství a 
ve správné kvalitě. 

 
 
 

Obr. 5   Řízení přepravy nebo také řízení zásobovacího řetězec 

Tento příklad byl zvolen záměrně s tím, že se celá přeprava realizuje na vzdálenost 
několika málo metrů, což je velký protiklad proti dopravě zboží na vzdálenost 4500 km. 
Přesto, že to jsou dvě zcela rozdílné činnosti, tak pojem pro logistiku jako je „řízení přepravy“ 
se může použít bez doplňků v obou případech. Dokonce náročnost řízení je v obou případech 
značná a požadavky jak na znalosti a zkušenosti, tak na znalosti metod řízení, jsou značné. 
Dokonce vaření polévky je, nebo může být z jistého pohledu náročnější. 

Můžeme pro oba případy použít pojem „řízení dodavatelského řetězce“, což by asi 
nebylo správné. Můžeme použít některou složitější definici logistiky pro oba případy. Asi by 

ZDROJ 

VÝROBA 

SPOTŘEBA 
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se našla, Je zde ale jednoduchá definice, a to „řízení přepravy“. Tato definice je vhodná pro 
všechny logistické systémy. 

5. ZÁVĚR 

Tímto neapeluji na všechny logistiky, aby přijali definici, že logistika je řízení 
přepravy. Určitě se najde dostatek odborníků, kteří budou mít jiný názor. Vlastě to ani jinak 
není možné. Mým cílem ale je, aby ti, kteří opravdu chtějí o logistice přemýšlet, se nad tímto 
pojetím zamysleli. Jestli se pak najde několik odborníků, které by po přečtení tohoto článku 
napadla odpověď na otázku „co je to logistika“ jako odpověď, že je to „řízení přepravy“, tak 
jsem splnil svůj záměr a pak vlastně vůbec nevadí, jestli budou jiní vymýšlet jak tuto definici 
vylepšit. Právě v této situaci zřejmě platí, že každé zlepšení je k horšímu.  

LITERATURA 

Tento článek je vlastní práce autora a mimo běžně dostupných informací s medii není 
citována žádná část z literatury. 
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ABSTRAKT 

V současnosti se intenzivně diskutuje o nezbytných gramotnostech a kompetencích 
lidí, potřebných pro jejich uplatnění ve stále komplikovanějším globalizovaném světě.  Pojetí 
gramotnosti v současnosti prochází změnami, resp. rozvojem nových forem. Klíčem ke 
způsobilosti k učení i k pracovnímu uplatnění je čtenářská a matematická gramotnost.  
Otevřeným tématem jsou nové gramotnosti vyvolané jednak požadavky znalostní doby, 
jednak rozvojem počítačových technologií (počítačová a informační gramotnost). V poslední 
době se akcentují klíčové kompetence a jejich rozvoj. Jednotlivé státy EU postupují ve výběru 
a definici kompetencí v zásadě společně, avšak přesné vymezení kompetencí zakotvených 
v kurikulárních dokumentech se liší. Nezbytným předpokladem studia logistiky jsou jak 
základní a nové gramotnosti, tak kompetence zaměřené na rozvoj myšlení a oborovou 
problematiku. Nezanedbatelnou součástí výchovy je harmonický rozvoj osobnosti. 

ABSTRACT 

Currently, intensive discussion on the necessary literacy and competence of people 
required for their application in an increasingly globalized world more complicated. The 
concept of literacy is currently undergoing changes, respectively development of new forms. 
The key to the subsequent character of learning is also the employment of literacy and 
numeracy skills. An open issue is the new literacy knowledge due to the requirements of the 
time, both the development of computer technology (computer and information literacy). 

Recently emphasize core competencies and their development. Individual EU member states 
act in the selection and definition of competences, but the exact definition of powers 
enshrined in the curricula are different. Prerequisite study logistics are as basic and the new 
literacy skills and to develop thinking and occupational problems. An indispensable part of 
education is the harmonious development of personality. 

Klí čová slova 

Základní gramotnosti. Nové gramotnosti. Kompetence. Požadavky výuky logistiky na VŠLG.  

Keywords 

Basic Literacy. New Literacy. Competence. Requirements of Logistics Education on VŠLG. 

 
1.  ÚVOD 

V posledních desetiletích započala intenzivní diskuze o potřebných znalostech a 
dovednostech lidí v současnosti a budoucnosti jako důsledek obrovského rozvoje přírodních a 
technických věd a odtud plynoucích dopadů do života lidské společnosti. Stále častěji se 
mluví o nezbytných gramotnostech a kompetencích lidí, potřebných pro jejich uplatnění ve 
stále komplikovanějším globalizovaném světě.   

Nejprve je nutno definovat tyto pojmy a ujasnit si jejich obsah, resp. jeho změny. Pod 
pojmem gramotnost se obecně chápe individuální schopnost číst a psát. Podle mezinárodních 
výzkumů znamená čtenářská gramotnost schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o 
něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a 
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k aktivnímu začlenění do života společnosti. Podle příručky Výzkumného ústavu 
pedagogického v Praze je čtenářská gramotnost celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka 
vědomostmi,  dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech 
druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Za stejně důležitou je 
považována matematická gramotnost, která znamená schopnost porozumět problémům 
základních matematických postupů a používat je při řešení běžných životních situací.   

S rozvojem počítačových technologií se objevily úplně nové gramotnosti a dovednosti, 
které bychom měli zvládat. Nové gramotnosti jsou dosud otevřeným tématem a řada 
odborníků používá různé termíny, jako počítačová gramotnost, internetová gramotnost, 
gramotnost nových médií, multigramotnost, informační gramotnost či informační a 
komunikační gramotnost. Mezi gramotnosti 21. století lze např. zařadit i finanční a právní 
gramotnost, které nabývají na významu s růstem důrazu na osobní zodpovědnost. Finanční 
gramotnost je částí širší ekonomické gramotnosti, která je popsána v Národní strategie 
finančního vzdělávání (2010).  

Kompetence označuje schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a 
dovedností ve stálých či opakujících se, ale také v měnících se podmínkách. Kompetence je 
„měřitelná, relativně trvalá charakteristika jedince, která je příčinně spojena s účinným a 
kvalitnějším pracovním výkonem, statisticky předpověditelným se standardní odchylkou od 
průměru“ (Spencer, 1997). Kompetence se často dělí na všeobecné (průřezové) a oborové. 
V poslední době se akcentují klíčové kompetence a jejich rozvoj (Dombrovská, 2004). 
Klíčové kompetence představují v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání (2004) souhrn schopností, vědomostí, dovedností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí 
vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, 
které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a 
k posilování funkcí občanské společnosti. Dodejme, že za jednu z klíčových kompetencí se 
pokládá i zvládnutí základních pojmů přírodních a technických věd. Podle Hučínové (2005) 
by měly být základy klíčových kompetencí osvojeny žáky již v průběhu povinné školní 
docházky. Je pravdou, že v definování a vymezování gramotností a kompetencí je řada 
nejasností a nesrovnalostí. Uvedené pojmy jsou často chápány odlišně a zaměňovány co do 
obsahu i generického vztahu (obr.1). Z logického hlediska lze klíčové kompetence považovat 
za nadřazené gramotnostem (Dobrovská et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Vztahy gramotností, kompetencí a dovedností 
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Podobný problém se objevuje i v případě dovedností. V řadě dokumentů jsou 
ztotožňovány s kompetencemi, v projektu DeSeCo jsou naopak striktně odlišeny, s čímž lze 
souhlasit. Dovednosti jsou považovány za „schopnost provádět složité motorické a/nebo 
kognitivní akty snadno, přesně a se schopností přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám“, 
zatímco kompetence označují „složitý systém činností zahrnující kognitivní dovednosti, 
postoje a další nekognitivní složky“ (Definition and Selection of Competencies – in Rychen a 
Salganic, 2003). 

Vývoj směřuje k formování globální informační společnosti, v níž bude uplatnění 
každého jedince podmíněno schopností analyzovat informace a využívat odpovídající 
technické prostředky. Aby vzdělávání přinášelo očekávané výsledky, je nutno získat takové 
vědomosti a dovednosti, které budou skutečně využitelné pro každodenní život a práci. Jak už 
bylo uvedeno, svět se stal mnohem složitějším a není v lidských silách všechny informace 
lidstvem nahromaděné pojmout a dokázat je reprodukovat. Proto je mnohem důležitější naučit 
se s nimi pracovat, tedy vědět, kde je lze vyhledat, umět je samostatně kriticky posoudit, 
zařadit a využít pro konkrétní účel.  

Velice pěkně a výstižně o problému výchovy k nezbytným znalostem, vědomostem a 
dovednostem píše Bečvář (2010). Zejména správně klade důraz na nezbytnost soustavného 
pěstování rozumových schopností, výcviku paměti, procvičování dovedností, tedy toho, co 
někteří novodobí „reformátoři“ označují hanlivě jako dril a demagogicky odůvodňují 
nepotřebnost takového postupu možnostmi získávání jakýchkoliv informací prostřednictvím 
internetu. Podobné úvahy, které vyplývají spíše z nepochopení potřeby soustavně rozvíjet a 
posilovat rozumové schopnosti a zřejmě i z osobních komplexů autorů takovýchto výroků, 
jsou pošetilé a ve své podstatě velmi škodlivé. 

Okolní svět a celá společnost se mění nebývalým a stále se zrychlujícím tempem. 
Významným důsledkem tohoto procesu je, že s počátečním vzděláním, kterého se nám 
dostává ve školách, v žádném případě nelze vystačit po celý život. Je zřejmé, že vzdělávání 
již není pouze záležitostí dětí a dospívajících lidí, ale že se stalo celoživotní nutností. 

2.  POJETÍ GRAMOTNOSTI V SOUČASNOSTI 

Pojetí gramotnosti v současnosti prochází změnami, resp. rozvojem nových forem.  
Existují dva přístupy k novým gramotnostem. První je založený na teoriích, které se zabývají 
především procesem poznávání (kognitivní vědy). Tyto teorie a další obory zkoumají, jak 
vlastně  probíhá vlastní proces porozumění textům. Leu (2000) popisuje nové gramotnosti 
čtyřmi znaky: 

1. nové technologie potřebují, abychom byli schopni použít nové dovedností a strategie; 
2. nové gramotnosti jsou klíčem k účasti v globální společnosti (např. v ekonomické a 

osobní oblasti); 
3. gramotnosti se velmi rychle mění s novými technologiemi, a proto je lepší vyučovat, 

jak se učit novým gramotnostem, které se objeví během života;  
4. protože jsou nové gramotnosti tak mnohotvárné, nejprospěšnější bude, když je 

budeme vnímat z různých úhlů pohledu. 

Druhý přístup je více sociální, tzn. nové gramotnosti jsou založeny nejen na 
schopnosti použít digitální technologie, ale také je samostatně tvořit a sdílet množství 
informací s ostatními. 

Zpráva Evropské komise z roku 2001 říká: "Zajištění toho, aby všichni občané dosáhli 
dostatečné úrovně čtenářské a matematické gramotnosti, je nezbytným předpokladem 
kvalitního učení. Čtenářská a matematická gramotnost jsou klíčem ke vší následné 
způsobilosti k učení i k pracovnímu uplatnění." 
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Zvláštní postavení mezi ostatními kompetencemi zaujímá čtenářská gramotnost. 
Oprávněně bývá pokládána za samostatnou klíčovou dovednost, navíc je branou k osvojení 
mnoha dalších kompetencí. Největší prostor je věnován jazyku a jazykové komunikaci, a to 
jak v oboru mateřského, tak cizích jazyků. Jde o zvládnutí samostatného získávání informací 
z různých zdrojů, o práci s texty různých forem a zaměření, sdílení čtenářských zážitků a o 
rozvoj pozitivních čtenářských návyků.  

Matematická gramotnost (označovaná také jako numerická) zahrnuje základní 
matematické vědomosti a dovednosti, schopnost rozpoznat a pochopit matematické problémy 
a využívat matematiku v rozmanitých situacích každodenního života, tedy v soukromém 
životě i v zaměstnání. Matematická gramotnost je ve strategických dokumentech k rozvoji 
vzdělávání v České republice prezentována v souladu s evropskými kritérii jako jeden 
z faktorů, který významně ovlivňuje úspěšné utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků a 
studentů.  

Počítačová (digitální) gramotnost znamená schopnost ovládání práce s počítačem. 
Zahrnuje dovednosti spojené se základní prací s počítači, schopnost pracovat s nejčastěji 
využívaným programovým vybavením (textový procesor, tabulkový procesor) a schopnost 
používat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování informací. Znamená také umět 
logicky přemýšlet, což je nezbytné pro komunikaci s počítačem a programovými aplikacemi.  

Množství dat a z nich odvozených informací, které lidstvo nahromadilo během své 
existence, je nespočetné rozsáhlé a každým okamžikem se stále rychlejším tempem zvyšuje. 
Proto je nezbytné definovat základní kognitivní procesy a jim odpovídající skutečně důležité 
aktivity, tvořící podstatu pro celoživotní vzdělávání a uplatnění kreativity při řešení otázek, se 
kterými se každý jedinec setkává. 

American Library Association (Americká knihovnická asociace) definovala v roce 
2000 čtyři aspekty informační gramotnosti, a to:  

1. schopnost rozpoznat potřebu informací;  
2. schopnost vyhledat potřebné informace;  
3. schopnost vyhodnotit vhodnost získané informace;  
4. schopnost využívat efektivně a vhodně potřebné informace. 

Uvedené aspekty v současném pojetí tvoří informační gramotnost, která vytváří jednu ze 
základních kompetencí moderního člověka. Odborná komise pro informační vzdělávání a 
informační gramotnost na vysokých školách (IVIG) se hlásí k definici britského sdružení 
knihovníků a informačních profesionálů (CILIP) z roku 2004, která jasně a stručně formuluje 
její obsah následovně: „Informační gramotnost je znalost, kdy a proč potřebujeme informace, 
kde je najít a jak je hodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem.“ Je ale zřejmé, že 
v takovémto pojetí jde o informační kompetenci. 

3.  KOMPETENCE DNEŠKA 

Pojmem klíčové kompetence se operuje velmi často, málokdo ale tuší, že ani po řadě 
vědeckých disputací na mezinárodní úrovni jej není možné přesně definovat.  

Pojem kompetence se v českém jazyce používá ve dvojím smyslu. Prvním je 
kompetence jako pravomoc, oprávnění, obyčejně udělované nějakou autoritou nebo patřící 
autoritě. Druhý význam slova kompetence zdůrazňuje schopnost vykonávat nějakou činnost, 
být v příslušné oblasti kvalifikovaný. Ve Slovníku cizích slov (Klimeš, 1998) je kompetence 
definována jako pravomoc nebo rozsah pravomoci a také jako způsobilost. Tato definice 
v podstatě vyjadřuje oba významy slova a doplňuje ji význam slova kompetentní, které je 
definováno jako povolaný, oprávněný a způsobilý.  
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Za klíčové kompetence, o kterých se začalo hovořit od sedmdesátých let dvacátého 
století  v německé  pedagogice, jsou považovány obecně použitelné dovednosti, které člověk 
potřebuje k úspěšnému zapojení do pracovního, společenského a osobního života a do dalšího 
studia a také k tomu, aby se snadno adaptoval na stále se měnící prostředí. V našem století 
jsou podle Franka (2006) nejuznávanější následující kompetence:   

− základní gramotnost (psaní, čtení, počítání);  
− týmová práce;  
− dovednosti a schopnost celoživotního vzdělávání;  
− informační gramotnost (vyhledávání a používání informací);  
− digitální gramotnost (používání počítačů);  
− komunikace (psaná, mluvená, nejméně jeden cizí jazyk);  
− multikulturní dovednosti (kulturní porozumění, přijetí);  
− nezávislost, rozhodování;  
− zájem o politiku (se vztahem k občanství);  
− řešení problémů;  
− management změn;  
− odborné znalosti vztahující se k práci.  

Jde o široký a značně nesourodý seznam, který zahrnuje jak gramotnosti, tak kompetence. 
Navíc některé z uvedených hledisek v sobě tyto kritéria slučují. Podobný charakter mají i 
oblasti klíčových kompetencí doporučených v rámci Lisabonského procesu.  

V roce 2002 navrhla Evropská komise některé společné hlavní oblasti klíčových 
kompetencí:  

− komunikace v mateřském jazyce a v cizích jazycích, 
− informační a komunikační technologie,  
− matematická a přírodovědná gramotnost,  
− podnikavost,  
− interpersonální a občanské kompetence,  
− schopnost učit se či všeobecný kulturní rozhled.  

Jednotlivé země postupují ve výběru a definici takových kompetencí v zásadě 
společně, avšak vymezení kompetencí, které jsou zakotveny v kurikulárních dokumentech, se 
v současné době liší. 

Národní ústav pro výzkum gramotnosti v USA vymezil jako klíčové kompetence 
komunikační dovednosti, rozhodovací dovednosti, interpersonální dovednosti a dovednosti 
celoživotního učení (in Kotásek, 2002). Wagner (2009) ve své knize rozvádí sedm základních 
dovedností (kompetencí), nutných pro přežití našich dětí ve společnosti 21. století: 

1. kritické myšlení a schopnost řešit problémy; 
2. spolupráce v rámci sítě a její cílevědomé využití k vlastnímu poznávání; 
3. svižnost a adaptabilita; 
4. iniciativa a podnikavost; 
5. efektivní mluvená i psaná komunikace; 
6. schopnost nalézat a analyzovat informace; 
7. zvídavost a představivost. 

Zdůrazňuje, že dnes důležitou podmínkou pro získání zaměstnání vlastně pro každého je 
představivost, tvořivost a kritické myšlení. Tyto vlastnosti se projevují schopností klást 
správné otázky. Dále poukazuje na nedostatek zodpovědnosti dnešních absolventů škol, což je 
významné z pohledu potencionálních zaměstnavatelů.  
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Zásadní shoda v podstatě spočívá v názoru, že lidé, kteří v současném a budoucím 
variabilním prostředí žijí a budou žít, musí umět pružně reagovat na časté a radikální změny 
reality pracovního i mimopracovního života. Proto je jednou ze základních funkcí vzdělání 
potřeba rozvíjet ty vědomosti a dovednosti, které lidem usnadní přijímat stále nové vjemy a 
poznatky a rychle  se adaptovat na změny vnějšího prostředí. 

Příloha oficiálního dokumentu Evropského parlamentu a Rady definuje osm klíčových 
kompetencí, a to: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, 
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce 
s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro 
iniciativu a podnikavost a kulturní povědomí a vyjádření. Zároveň popisuje základní znalosti, 
dovednosti a přístupy ke každé z nich se vztahující.  

V říjnu 2008 přijala vláda ČR dokument s názvem „Koncepce rozvoje informačních 
a komunikačních technologií ve vzdělávání v  období 2009 – 2013“. Jde o první dokument 
deklarující zájem státu aktualizovat stav využívání technologií v resortu školství po 10 letech. 
Přímo navazuje na záměr vyvolaný schválením Státní informační politiky v roce 1999. 

4.  ZÁVĚR 

Pokusme se definovat, jaké gramotnosti vyžaduje a jaké kompetence musí pěstovat a 
rozvíjet studium logistiky na Vysoké škole logistiky? Odpověď je v jednoduché formě 
naznačena na obr.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2    Návrh požadovaných gramotností a vytvářených kompetencí na VŠLG 

Nezbytným předpokladem pro zvládnutí studia jsou základní gramotnosti, které by 
měly být studentům vštípeny v průběhu studia na základní a střední škole. Skutečnost je 
bohužel jiná. Zvláště zarážející je významně klesající úroveň znalosti mateřského jazyka a 
zejména matematiky, což dokládají srovnávací studie znalostí z řady evropských zemí 
(Voňková, 2008). Závažným problémem současnosti je obecně značně negativní vztah 

technologická gramotnost 
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mládeže (ale i osob středního věku) k matematice a fyzice. V současné společnosti, která 
v principu stojí na poznatcích a aplikacích právě těchto vědních disciplin, to není nijak 
povzbudivé. Musíme hledat příčiny tohoto jevu, neboť nikdo se nerodí s vrozeným odporem 
k těmto disciplinám. Zřejmě je něco chybného v prostředí, ve kterém se mladí lidé pohybují a 
hlavně v systému základního a středního školství. Negativně působí mediální výroky 
některých „reformátorů“ školství, politiků, vysokých státních funkcionářů či umělců 
zaměřené proti matematice. Tito lidé naprosto nechápou, že matematika především rozvíjí 
schopnost logicky myslet a přesně formulovat problémy, které před každého život staví. 
Hlavní příčinou neutěšeného stavu je vedle roztříštěnosti studijních plánů různých typů 
středních škol a neustálých školských reforem nízká nebo zcela chybějící motivace žáků 
věnovat studiu matematiky pozornost. Velmi pravděpodobně tedy jde o kvalitu a způsob 
výuky uvedených předmětů.  

Samozřejmým a stále platným cílem výchovy je vybavení studentů potřebnými 
znalostmi ze základních, průpravných a oborových předmětů. Je ale nutno překonat 
předmětovou roztříštěnost a koncipovat je tak, aby studentům poskytly podstatné informace, 
doplněné v daleko větší míře vlastním studiem odborné literatury. Značnou komplikaci ale 
vnáší velmi rozdílná úroveň středoškolské přípravy, která vyplývá mimo jiné z obtížně 
porovnatelných učebních programů různých typů škol.  

Je jisté, že škola by měla vybavit každého jedince nezbytnými dlouhodobě 
zafixovanými faktickými znalostmi, tzn. určitým penzem tzv. nadčasových znalostí, a to 
nejen z matematiky a fyziky, ale i z hlavních přírodovědních, technologických, sociálně-
ekonomických a historických předmětů. Jde o definování základního učiva (Blížkovský, 
2006) pro každý předmět zahrnutý do školního kurikula, což není triviální úkol.   

Z hlediska studia na VŠLG je částečným řešením jednak doplňkový kurz matematiky 
a předmět přehledu technologií, jednak zařazení potřebných kapitol do odborných předmětů 
bakalářského studijního programu. Stejně tak je nezbytné posílení znalostí geografie 
(dopravní geografie, geografie cestovního ruchu) a v případě oboru logistiky cestovního ruchu 
poznatků z historie vývoje globálních přírodních systémů a lidské společnosti.  

V podstatě analogická situace je i v případě nově zformovaných gramotností. 
V současné době nelze v případě nedostatečných znalostí práce s počítačem, se kterou by 
posluchači měli přicházet ze středních škol, argumentovat nedostupností techniky a 
potřebných základních programových produktů, včetně připojení k internetu. Je třeba ukázat, 
že počítače nejsou jen zdrojem často bezduché zábavy, ale hlavně nástrojem pro řešení 
širokého spektra odborných problémů, které souvisejí se zvolenými studijními obory 
logistických disciplin. Je také nezbytné věnovat pozornost problematice sběru, ověřování 
spolehlivosti (zejména internetových zdrojů), analýze a využití informací, získávaných 
z různých zdrojů.  

Především by měla škola naučit učit se, naučit se to, co je třeba, tehdy, když je to třeba 
(Wagner, 2009). S tím souvisí i nezbytnost fixace získaných znalostí a dovedností, což 
bohužel není pravidlem. Za kruciální problém lze označit potřebu naučit studenty přemýšlet. 
Přemýšlet o otázkách, které před každého staví život, hledat jejich řešení. Vždyť podle 
Poppera (1997) je život řešením problémů. Výchova k tvůrčímu myšlení a přístupu ke 
zpracování řešených úkolů je vlastním úkolem vysokých škol. Je nezbytné podporovat 
orientaci na originalitu a praktickou využitelnost předkládaných řešení. Bude užitečné se 
zabývat možnostmi využití kreativních metod v rámci odborné přípravy studentů 
v problematice oborů naší školy, které si vynucují hledání nestandardních a často zcela 
nových řešení. 
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Na stále větším významu nabývá výchova ke schopnosti komunikace se 
spolupracovníky a partnery, uvážíme-li jednak vzrůstající komplexnost a složitost řešených 
úkolů, jednak obecně zaváděné mechanismy vyjednávání s orgány státní správy, samosprávy 
a představiteli různých veřejných organizací, které se při projednávání projektů stávají 
standardem. 

Do centra pozornosti se tak dostává rozvíjení rozumu, myšlení a poznávacích procesů 
vůbec. Studium logistiky vyžaduje pěstovat vedle logického a prostorového myšlení hlavně 
transdisciplinární myšlení. To lze považovat spolu s rozvojem schopnosti řešit odborné 
logistické problémy za klíčové kompetence, ke kterým by studium na VŠLG mělo směřovat.  

Je nepochybné, že nejvyšším obecným cílem výchovy je harmonické rozvíjení 
osobnosti (antický ideál „kalokagathie“). V současnosti by měl tento všelidský ideál přispívat 
k harmonickému rozvíjení každé osobnosti, společnosti i přírody, ke kultivaci vnějšího i 
vnitřního světa člověka, k udržitelnému rozvíjení celého lidského světa (Blížkovský, 2006). 
Výchovu ve směru obecných a profesionálních filozofických a etických principů považuji za 
velmi významnou složku našeho pedagogického úsilí (Schejbal, 2000). Právě nedostatek 
etiky, který se projevuje neúctou k práci druhých, podceňováním názorů odborníků nebo 
naopak přeceňováním nekvalifikovaných a nepodložených názorů neodborníků, zneužíváním 
myšlenek jiných, ignorací odborné literatury či nedodržováním morálních a právních norem je 
největším dluhem výchovy. Smyslem vysokoškolského studia je vychovat všestranně 
rozvinutou lidskou bytost, která není pouze naplněna nejnovějšími informacemi z vlastního 
oboru, ale která také rozumí okolnímu světu na základě poznání přírodních, technických, 
ekonomických a humanitních věd a která je schopna své myšlenky prakticky realizovat. 
Prostě musíme na studenty působit tak, abychom je naučili filozofii v p ůvodním smyslu 
řeckých slov „phileo sophia“, tj. „miluji moudrost“.   
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ABSTRAKT 

Průmyslová a obchodní rizika souvisejí s výrobou a zásobováním a s komercializací 
výrobků a služeb poskytovaných daným podnikem. Tato rizika mají vliv nejen na chod 
podniku a jeho rentabilitu, ale jeho celková rizika mají v krajním případě vliv na 
životaschopnost a tím budoucnost celého podniku. Rizikové stavy vytvářejí předpoklad 
vzniku podnikových krizí, kterým je nutné předcházet. 
 
ABSTRACT 

Industrial and commercial risks associated with the production and supply, and 
commercialization of products and services provided by the company. These risks affect not 
only the running of the company and its profitability, but its overall risks are extreme in the 
case of an impact on the viability and the future of the entire enterprise. The risk conditions 
are creating the prerequisite of business crisis, which should be avoided. 
 
Klí čová slova: 

Logistika, průmyslové riziko, výrobní riziko, riziko nákupu, technologické riziko, 
obchodní riziko, riziko distribuce, kontraktační dohody. 
 
Keywords: 

Logistics, industrial risk, production risk, suply risk, technological risk, commercial 
risk, distribution risk, contract agreement. 
 
1. ÚVOD 

Riziko je často definováno jako funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 
s určitou velikostí jejich následků, obecně rovněž jako možnost vzniku nežádoucích následků. 
Při běžném používání se smysl pojmu posouvá mezi uvedené významy a pak se vztahuje 
k závažnosti následku události, která vznikla nebo se přihodila s vysokou mírou 
pravděpodobnosti.  

Prevence související s možností vzniku závažných havárií souvisí s analýzou a 
hodnocením rizik. Jejich účelem je identifikace všech možných zdrojů rizika, tyto analyzovat 
s přihlédnutím na působení všech vlivů. Identifikace jednotlivých rizik se zpravidla provádí 
formou strukturovaných rozhovorů s odpovědnými pracovníky podniku. Po provedení 
identifikace rizik je nutné provést vyhodnocení rizik z hlediska jejich přijatelnosti a možnými 
důsledky ovlivňující běžný provoz, důsledky v plnění závazků vůči zákazníkům včetně rizik 
souvisejících s dlouhodobými cíly podniku. I když existuje celá řada použitelných 
analytických metod, není stanoven jednotný postup pro analýzu a hodnocení rizika. Výstupem 
analýzy a hodnocení rizik je definování příčin a možných následků. Výsledky analýzy jsou 
podkladem pro následné zpracování preventivních opatření včetně logistického zabezpečení 
pro případ vzniku havarijní situace [1].   
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Obr. 1  Charakteristika a řešení rizika [3] 
Pole označená x: 

- systému hrozí s velkou pravděpodobností výrazný účinek rizika nebo  
- subjektu hrozí účinek zničující, ať už s jakoukoliv pravděpodobností je třeba přijímat 

okamžitá řešení, aby se vznik takové krize odvrátil a nebo  
- se snížil její účinek na subjekt – vyřazení ztrátového produktu z výroby [3]. 

  
PRAVDĚPODOBNOST  VÝSKYTU  RIZIKA VELIKOST  

DOPADU nízká střední vysoká 
vysoký preventivní opatření - - 
střední selektivní rozhodnutí c - 
nízký žádná opatření selektivní rozhodnutí preventivní opatření 

 
2.  MOŽNÁ RIZIKA VE VÝROBNÍM PROCESU 

Výroba je základní činností podniku. Na její aktuálnosti, kvalitě, množství, nákladech 
a schopnostech uspokojovat požadavky zákazníků, což je dáno také flexibilitou, závisí přežití 
podniku. Každé zvýšení výrobních nákladů má za následek snížení zisku a omezení možnosti 
investovat v zájmu dalšího růstu. Zastavení výroby vede ke ztrátě a na trh tak ihned proniká 
konkurence. 

Výrobní rizika můžeme rozdělit na technická, sociální a nákupní. Do technických rizik 
můžeme zahrnout kvalitu výroby, poruchy výrobních zařízení, zastaralost strojního parku a 
pokles aktivity. Mezi sociální rizika lze zahrnout stávky, problémy s pracovní kázní, pracovní 
úrazy, riziko požárů, povodní a jiných živelních pohrom.  

Nejzávažnější riziko souvisí s možnou poruchou výrobního zařízení, které je ve 
výrobním procesu jediným výrobním prostředkem a navíc nenahraditelným. Takové výrobní 
zařízení může představovat robot nebo technologické zařízení zahraniční výroby. V daném 
případě musí podnik smluvně zajistit případnou opravu nebo náhradní řešení za strany 
dodavatele rizikového pracoviště tak, aby nedošlo ke ztrátám v dodávkách výrobků 
k zákazníkovi. Obvykle si výrobce v souvislosti s možným rizikem ponechává, kromě 
smluvního zajištění opravy nebo náhradního řešení, jistou bezpečnostní zásobu. Poněkud jiná 
situace nastane v případě, je-li rizikové pracoviště vybavené zařízením, které je 
z technologického hlediska jedinečné a nenahraditelné. Pro daný případ je nutné udržovat 
bezpečnostní zásobu jednak ve výrobním podniku, jednak u zákazníka (např. automobilový 
průmysl) a uzavřít smlouvu o výpomoci v případě havárie s podnikem, který má obdobné 
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nebo stejné výrobní zařízení. Jedná-li se o lisovací nebo obdobné speciální nástroje, které jsou 
pro zhotovení výrobků zapotřebí, je nutné připravit logistické zajištění náhradního řešení [2].    

Jako příklad lze uvést výrobu přístrojové desky pro automobil z práškového PVC 
rotačním spékáním. Technologie i výrobní zařízení je amerického původu a nejbližší zařízení 
používala sesterská firma v Holandsku. Jednalo se tedy o technologii svým způsobem 
jedinečnou a v našich podmínkách nenahraditelnou. Protože se jednalo o výrobu interiérového 
vybavení pro automobilový průmysl, bylo nutné mít na skladě pojistnou zásobu všech 
interiérových dílů pro nutné překrytí výpadku ve výrobě pro případ havárie stroje. Kromě 
pojistné zásoby bylo nutné uzavřít se sesterskou firmou smlouvu o výpomoci a zpracovat 
logistické řešení ve formě krizových plánů,jejichž obsahem bylo: uzavření smlouvy 
s přepravcem forem, která obsahovala časové termíny přistavení a prostředku, způsob 
nakládky a přepravy včetně dodání náhradní výroby z Holandska zpět do výrobního závodu 
s využitím systému dodávek na čas – JIT.   
 
3. MOŽNÁ RIZIKA V ZÁSOBOVÁNÍ 

Každé odvětví je odkázáno na strategické suroviny. Oddělení nákupu odpovídá za 
řízení výrobních zásob, které zahrnují početný a rozmanitý sortiment zásob surovin, 
materiálů, komponentů, polotovarů, náhradních dílů pro údržbu strojů a zařízení, přípravků, 
obalů a obalových materiálů, režijní materiál nezbytný pro řízení a správu, výzkum a vývoj, 
vnitřní sociální služby pro zaměstnance apod. 

Vázanost prostředků v zásobách zatěžuje podniky tím, že odčerpává kapitál a snižuje 
možnost jeho stále výnosnějšího produktivního využití. Jednou z metod, která se v poslední 
době uplatňuje, je metoda Just-in-time (JIT), jejímž cílem je vytvořit takový systém vztahů 
mezi dodavatelem a odběratelem, který umožňuje, aby odběratel (spotřebitel) nemusel 
udržovat prakticky žádnou zásobu. Metodou JIT se dosahuje zvýšení jakosti, snížení nákladů 
na odstraňování vad (kontrola se provádí v menších dávkách podle režimu dodávek), zvýšení 
produktivity práce a větší pružnosti přizpůsobování se potřebám trhu. Předpokladem úspěchu 
této metody je zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele, zavedení a dodržování režimu 
pravidelných a naprosto spolehlivých dodávek až na místo spotřeby, vytvoření dobře 
fungujícího logistického systému a zajištění dokonalé vzájemné informovanosti [2]. 

Dobře fungující zásobování ve výrobním podniku je podmínkou pro plnění závazků 
spojených s uspokojováním požadavků ze strany zákazníků. Pokud má oddělení nákupu 
možnost výběru dodavatele materiálů, komponentů a polotovarů, není obvykle zásobování a 
potažmo výroba ohrožena nedostatkem některých z komponent. Poněkud jiná situace je 
v případě direktivně určených dodavatelů, což bývá pravidlem u výrobců dílů pro 
automobilový průmysl. Ze zkušenosti získané ve výrobním podniku, je řízení dodávek 
jednotlivých komponent poměrně složitou záležitostí a vyžaduje zkušeného logistika se 
schopností predikce. Zejména v počáteční fázi sériové výroby, s náběhem nulté a ověřovací 
série, byly problémy s dodávkami jednotlivých komponent ze zahraničí. Požadavky z naší 
strany na změnu dodavatele nebyla z důvodu centrálního řízení dodavatelských řetězců 
možná.  
 
4. MOŽNÁ RIZIKA V DISTRIBUCI 

Distribuce znamená pro podnik přístup k trhům. Správnou volbu distribučního kanálu 
ovlivňuje nejen hustota a rozmanitost, ale i jeho kvalita. Existuje zde také řada rizik, kterým 
je podnik vystaven, např. riziko nedodržení dohody mezi dodavatelem a distributorem, 
problém s rozdělováním, dopravou a přenecháváním zboží (krádeže, poškození stavu zboží, 
zpoždění), riziko se zřízením, údržbou a správou skladu apod. [2]. 
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Z praxe lze umínit rizika spojené s distribucí interiérových dílů pro automobily 
z výrobního podniku k finální montáži, kdy docházelo k reklamacím a mnoha nedorozumění 
z důvodu chybného uložení nebo přepravy, kdy docházelo k poškození dílů pomačkáním 
povrchu nebo chybnou manipulací s díly a chybným skladováním u odběratele. I když byly 
interiérové díly dodávány v souladu s požadavky zákazníka v systému JIT, docházelo 
k reklamacím, což se řešilo po vzájemné dohodě s odběratelem vstupní kontrolou za účasti 
pracovníka z výrobního podniku.  
 
5. ZÁVĚR 

Analýza zjištěných rizik umožňuje hodnotit rizika v termínech jejich finančního, 
sociálního a humanitárního dopadu. Prostřednictvím analýzy získáme možnost provést 
prevenci těchto rizik nebo k jejich omezení. V souladu s uvedeným získáme možnost 
zpracovat logistické zajištění v období havarijní situace a možnost překrytí výpadku ve 
výrobě bez většího stresu z možné krizové situace. Snaha o dlouhodobý rozvoj předpokládá, 
že podnik bývá považován za jednotku, která řídí a zaměřuje své aktivity v souladu se 
strategií podniku a ne za souhrn izolovaných akcí, jejichž cíle se mohou různit, ale mají svůj 
vliv na vývoj celku. S využitím analýzy příčin a možných důsledků a jejich logistického 
zajištění můžeme zajistit s minimálními náklady potřebné finanční zdroje nezbytné k tomu, 
abychom mohli čelit případným dopadům. Současně se snažíme možná rizika eliminovat, 
zmírňovat anebo přenášet jinam. V případě, že rizika nelze v plné míře odvrátit, musíme se 
snažit o to, aby lidské, finanční a obchodní dopady byly minimální. 
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ABSTRAKT 

Služby v obecném zájmu je možno členit dle jejich hospodářské či nehospodářské 
povahy. Vzhledem k jejich velkému vlivu na ekonomiku a výrobu jiného zboží a dodávky 
jiných služeb jsou páteří ekonomiky každé země, klíčovými investory a v období ekonomické 
krize se chovají jako stabilizátor zaměstnanosti. 

ABSTRACT 

 Services of general interest can be dividend according to their economic or non-
economic nature. Because of their great influence on the economy and the production of other 
goods and supply of other services they are the backbone of the economy of each country, key 
investors and in time of economic crisis act as a stabilizer of employment. 

Klí čová slova 

Služby v obecném zájmu, služby v obecném hospodářském zájmu, služby v obecném zájmu 
nehospodářské povahy. 

Keywords 

Services of general interest, services of general economic interest, services of general non-
economic interest. 
 
1. ÚVOD 

Pojem služby v obecném zájmu zahrnuje služby tržní i netržní, které orgány veřejné 
moci klasifikují jako služby v obecném zájmu podléhající specifickým závazkům veřejných 
služeb. Výraz tak pokrývá širokou škálu činností v obecném zájmu jak ekonomické, tak i 
neekonomické povahy, tzn. od služeb velkých síťových odvětví, jako jsou doprava, 
energetika, poštovní služby, odpadové hospodářství, až po služby v oblasti kultury, 
vzdělávání, zdravotnictví či sociální služby.  

Pro Evropskou unii je příležitostí a výzvou vytvořit takový systém služeb v obecném 
zájmu, jenž by byl schopen uspokojit neustále se vyvíjející obecný zájem v jeho 
hospodářském i sociálním kontextu. Důkazem toho je, že služby v obecném zájmu jsou již 
několik let předmětem intenzivních debat na úrovni EU. Veřejná diskuze i mimo oblast 
politických špiček byla nastartována v roce 2003 uveřejněním tzv. Zelené knihy o službách v 
obecném zájmu. Účelem tohoto dokumentu Evropské komise bylo zdůraznit význam služeb v 
obecném zájmu a vyvolat debatu o těchto službách se zapojením všech zainteresovaných 
stran, tzn. nejen orgánů Evropské unie, ale také regionálních a místních vlád, odborníků na 
danou oblast a občanské společnosti. Debata se setkala se širokým zájmem a vyústila ve 
vydání tzv. Bílé knihy, obsahující závěry z ní vycházející. Význam služeb v obecném zájmu 
tak byl definitivně potvrzen a všeobecně akceptován. I přes tuto skutečnost soubor služeb v 
obecném zájmu stále nebyl jako celek zmiňován v primárním právu Společenství až do přijetí 
Reformní smlouvy v roce 2007 (viz Smlouva o Evropské unii), ke které byl připojen Protokol 
o službách v obecném zájmu, týkající se všech služeb v obecném zájmu, včetně služeb 
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nehospodářské povahy. Do této doby se smlouvy Společenství zmiňují pouze o části služeb 
obecného zájmu, a to o službách hospodářské povahy.  

Pojem služby v obecném zájmu nehospodářské povahy je v právních předpisech EU 
nejnovější. V evropské legislativě byl poprvé zmíněn v článku 2 Směrnice 2006/123/CE o 
službách na vnitřním trhu ze dne 12. prosince 2006, kde byly služby v obecném zájmu 
nehospodářské povahy vyloučeny z rozsahu působnosti této směrnice. Do primárního práva 
EU jej zavedl až Protokol o službách v obecném zájmu připojený k Lisabonské smlouvě, 
který uznal zakotvení těchto služeb v primárním právu EU, aniž by byl tento pojem blíže 
specifikován.  

Služby v obecném zájmu nehospodářské povahy se vztahují na činnosti, které plní 
určité veřejné poslání, ale jsou poskytovány netržně a bezúplatně, příp. s přispěním uživatele 
služby. Jedná se zejména o aktivity vládních a nevládních neziskových organizací, jako 
jsou např. povinné systémy vzdělávání a sociální ochrany, nekomerčně poskytované služby v 
oblasti zdravotnictví a kultury, ochrana životního prostředí nebo tradi ční výsady státu 
(obrana, policie, soudnictví). 

Podle článku 26 Protokolu o službách v obecném zájmu připojeného k Lisabonské 
smlouvě ponechávají ustanovení primárního práva EU kompetence v oblasti organizování a 
poskytování služeb obecného zájmu nehospodářské povahy plně v rukou členských států. 

Uvedené rozčlenění je pouze obecné a nelze je paušalizovat, neboť jednotlivá odvětví 
služeb v obecném zájmu nelze začlenit výhradně jen do služeb obecného hospodářského 
zájmu, či jen do služeb obecného zájmu nehospodářské povahy. V rámci jednoho odvětví 
služeb v obecném zájmu mohou vedle sebe existovat služby jak ekonomické, tak i 
neekonomické povahy. Evropský soud konstatoval, že služby v obecném hospodářském 
zájmu zahrnují i činnosti v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a oblasti veřejného zdraví, je-
li jejich cílem ekonomický zisk. Každou činnost v rámci jednotlivých odvětví služeb v 
obecném zájmu je tedy pro její začlenění nutné posuzovat samostatně. 

Uvedené služby jsou zároveň pilířem evropského občanství, neboť formují některá 
práva evropských občanů a poskytují příležitost k dialogu s orgány veřejné moci v kontextu 
řádné správy věcí veřejných, viz KOM (2003). Jsou tedy předběžnou podmínkou pro 
hospodářský a sociální blahobyt občanů a podniků. 

Evropské centrum zaměstnavatelů a podniků ve veřejných službách (CEEP) jako důvod 
existence a významu služeb v obecném zájmu udává, viz CEEP (2010a): 

• Služby v obecném zájmu jsou páteří ekonomiky a společnosti. 
• Představují významný přínos pro ekonomiku. 
• Jsou klíčovými investory v ekonomice. 
• V obdobích ekonomické krize se chovají jako stabilizátor. 
• Jsou základní podmínkou pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

2. SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU JSOU PÁTEŘÍ EKONOMIKY A SPOLE ČNOSTI 

Služby v obecném zájmu jsou v Evropské unii poskytovány cca 500 miliónům 
obyvatel a jejich prostřednictvím jsou jim zajišťovány základní potřeby, jako např. dodávky 
elektřiny, vody, veřejná doprava, vzdělání či zdravotní péče. Jako takové mají poměrně 
specifické postavení ve společnosti – zejména z důvodu jejich přímého dopadu na blahobyt 
občanů a ekonomiku a zajištění infrastruktury pro budoucí růst a vývoj. 
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• Zvláštní postavení služeb v obecném zájmu je odvozeno právě od jejich strategického 
charakteru. Dodávky elektřiny, vody a vzdělání apod. jsou klíčové pro fungování 
jakékoli stabilní ekonomiky a společnosti. 

• Rozsah a kvalita poskytovaných služeb ovlivňují zásadním způsobem uspokojení potřeb 
obyvatel, stejně tak jako jsou základní podmínkou pro fungující a udržitelnou 
ekonomiku. Přesto, že důležitost služeb v obecném zájmu vystupuje do popředí, 
dochází často k tomu, že jsou v jednotlivých společnostech tyto služby brány za 
samozřejmost. 

• Služby v obecném zájmu usnadňují integraci občanů do společnosti a podporují tak 
územní a sociální soudržnost, zejména prostřednictvím poskytování zdravotní péče, 
bydlení a dalších nezbytných služeb.  

Právě prostřednictvím poskytování základních služeb, jako jsou např. veřejná doprava, 
školství a dodávky vody, představují služby obecného zájmu stěžejní podporu fungování 
společnosti. 

3. SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU PŘEDSTAVUJÍ VÝZNAMNÝ P ŘÍNOS PRO 
EKONOMIKU 

Služby v obecném zájmu jsou klíčovým prvkem evropského hospodářství přímo i 
nepřímo.  

Přímo přispívají k tvorbě HDP členských zemí EU – tvoří více než 26 % HDP EU27. 
Podíl služeb v obecném zájmu na HDP jednotlivých členských zemí ukazuje obrázek 1. 
Nepřímo vytvářejí pracovní místa v jiných odvětvích – prostřednictvím subdodavatelské 
činnosti, nákupem produktů, atd.  

 

Obr.1  Podíl služeb v obecném zájmu na HDP zemí EU  (CEEP 2010a) 

Ve službách v obecném zájmu je zaměstnáno zhruba 30 % pracovních sil v EU. To 
odpovídá více než 64 milionům zaměstnanců. Podíl zaměstnanců ve službách v obecném 
zájmu na celkové zaměstnanosti v jednotlivých členských zemích přehledně ukazuje obrázek 
2. 
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Obr.2  Podíl zaměstnanců ve službách v obecném zájmu na celkové zaměstnanosti zemí EU 

(CEEP 2010a) 

Mezi hlavní odvětví zaměstnanosti patří:  

• zdravotní a sociální práce (33 % všech zaměstnanců ve službách v obecném zájmu, což 
představuje 20,5 milionu zaměstnanců);  

• veřejná správa a obrana (24 % všech zaměstnanců ve službách v obecném zájmu, což 
představuje 15,4 milionů pracovníků);  

• vzdělávání (23 % všech zaměstnanců ve službách v obecném zájmu, což představuje 15 
milionů zaměstnanců);  

• doprava, železnice, poštovní služby, telekomunikační (9,6 % všech zaměstnanců ve 
službách v obecném zájmu, což představuje 5,9 milionů zaměstnanců). 

4.  SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU JSOU KLÍ ČOVÝMI INVESTORY                           
V EKONOMICE 

Investice do infrastrukturních sítí služeb v obecném zájmu (hospodářském), jako jsou 
vodní hospodářství, elektrárenství, poštovní služby, telekomunikace, veřejná doprava, 
železniční doprava apod., představují více než 6,4 % celkových investic EU v hodnotě více 
než 153 miliard €. Největší podíl na těchto investicích mají nové členské státy EU – z důvodu 
potřeby obnovit či zrenovovat jejich stávající infrastruktury. Všechny země střední a 
východní Evropy se pohybují nad průměrem EU27, viz CEEP (2010a).  

5.  V OBDOBÍCH EKONOMICKÉ KRIZE SE SLUŽBY V OBECNÉM  ZÁJMU 
CHOVAJÍ JAKO STABILIZÁTOR 

Toto tvrzení organizace CEEP zakládá na výzkumu Exploratory Survey in 5 EU 
Member States organizace Gallup Europe, jenž proběhl v roce 2010 u poskytovatelů služeb 
v obecném zájmu v pěti vybraných členských státech EU (Velká Británie, Francie, Německo, 
Švédsko, Bulharsko). 
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Dvě třetiny dotázaných poskytovatelů služeb v obecném zájmu (65 %) nezaznamenaly 
žádný pokles jejich obratu/příjmů i přes probíhající ekonomickou krizi (v roce 2008–2009): 
45 % dotázaných uvedlo, že necítili žádný negativní dopad krize, 20 % zaznamenalo stagnaci 
příjmů/obratu. Méně než 1 respondent z pěti (18 %) uvedl pokles příjmů/obratu ve výši 
minimálně 10 %. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v oblasti zaměstnanosti ve službách v obecném 
zájmu. Podstatná část poskytovatelů služeb v obecném zájmu (75 %) uvedla, že nepostřehli 
žádné snížení v počtu jejich zaměstnanců z důvodu finanční krize. Téměř  6 z 10 respondentů 
nepocítilo žádný negativní dopad finanční krize, méně než 1 respondent z 10 zaznamenal 
snížení svých zaměstnanců nejméně o 10 %. Oba uvedené výsledky přehledně ukazuje 
obrázek 3. 

  
Obr.3 Vliv finanční krize na výši obratu/příjmů a počet zaměstnanců služeb v obecném zájmu 

(CEEP 2010a) 

6.  SLUŽBY V OBECNÉM ZÁJMU JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU                      
PRO UDRŽITELNÝ R ŮST  

Služby v obecném zájmu jsou významným prvkem podpory evropské společnosti – 
musí být tedy i součástí strategie EU pro její budoucí vývoj. Strategie Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (viz KOM, 2010) vytyčila cíle v 
oblasti klimatických změn a energetické cíle, které se bude snažit Evropa splnit do roku 2020 
– všeobecně známé jako 20-20-20: 

• snížit emise skleníkových plynů v EU nejméně o 20 % oproti úrovním roku 1990, 

• zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20 %,  

• zvýšit energetickou účinnost o 20 %. 



 - 30 - 

Služby v obecném zájmu jsou díky svým vysokým investičním potřebám a podílu více než 
26 % na HDP EU27 nedílnou součástí plnění těchto ambiciózních cílů.1 

Jde-li o vytváření inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, je 
významný také nepřímý podíl služeb v obecném zájmu – dle již výše zmíněného výzkumu 
Exploratory Survey in 5 EU Member States, Gallupe Europe 2010 bylo zjištěno, že dvě 
třetiny (69 %) zkoumaných poskytovatelů služeb v obecném zájmu zaměstnávají minimálně 
stejný počet mužů a žen, také podíl starších a mladších pracovníků je rovnoměrně rozložen. 
Tyto faktory jsou důležité pro podporu ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se vyznačuje 
sociální a územní soudržností – což je dalším ze stanovených cílů Strategie Evropa 2020. 

7. ZÁVĚR 

Služby v obecném zájmu jsou součástí celospolečensky uznávaných hodnot, které jsou 
všem členským státům EU společné, a stojí v centru evropského modelu společnosti. Jejich 
úloha má zásadní význam z hlediska zvyšování kvality života všech občanů a úsilí o 
překonání sociálního vyloučení a společenské izolace.  

Vzhledem k jejich vlivu na ekonomiku a výrobu jiného zboží a dodávky jiných služeb 
je efektivnost a kvalita těchto služeb faktorem podporujícím konkurenceschopnost a vyšší 
soudržnost, zvláště pokud jde o přitahování investic do méně příznivých regionů. Účinné a 
nediskriminační poskytování služeb v obecném zájmu je rovněž podmínkou hladkého 
fungování jednotného trhu a dalšího ekonomického začleňování do EU.  
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1 Např. v oblasti osobní dopravy – veřejná doprava produkuje jen zlomek škodlivého znečištění ve srovnání se soukromými 
vozidly: zhruba o 5 % méně oxidu uhelnatého, o 8 % méně těkavých organických sloučenin a téměř polovinu oxidu 
uhličitého a oxidů dusíku (dle Shapiro a kol., 2002). 
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ABSTRAKT 

V dálkové mezinárodní silniční nákladní dopravě podniká velké množství různě 
velkých podniků. Nejvýznamnějšími podniky jsou ty, které vlastní desítky a stovky 
nákladních automobilů nebo souprav tahačů a přívěsů nebo návěsů. Z celkového objemu 
přepraveného zboží je asi 5% přepravováno lehkými užitkovými vozidly, které jsou v mnoha 
případech vlastněny jednotlivými fyzickými osobami – podnikateli (živnostníky). 

ABSTRACT 

In the long-distance international road freight transport is taking a large number of 
different sized businesses. The most important are those companies that own dozens and 
hundreds of trucks, or trucks and trailers or semitrailers. Of the total volume of transported 
goods are transported around 5% of light commercial vehicles, which in many cases owned 
by different individuals - entrepreneurs (traders). 

Klí čová slova 

Doprava, lehké užitkové vozidlo, dopravní podnik, afinitní zboží, silniční nákladní doprava. 

Keywords 

Transport,  light utility vehicle, transport enterprise, affinity goods, road freight transport. 
 
1. ÚVOD 

Doprava je základním prvkem logistiky. Nákladní doprava umožňuje vznik hmotného 
toku, tj. přemisťování zboží z místa jeho přebytku (vzniku) do místa jeho nedostatku 
(spotřeby). Aby mohlo dojít k přemístění, musí být použity technické prostředky, což jsou 
dopravní sítě (komunikace) a dopravní prostředky (vozidla). Nejvýznamnějšími silničními 
dopravními prostředky jsou nákladní automobily kategorie N3 a soupravy tahačů návěsů a 
návěsů (kategorie N3 + O4). Pojem kategorie vozidla viz [2]. O provozování těchto 
dopravních prostředků bylo vypracováno nepřeberné množství studií, vědeckých prací a 
odborných článků. Stranou pozornosti ministerstev dopravy, statistiků, vědců, odborníků a 
odborné i laické veřejnosti stojí ve většině zemí silniční nákladní doprava provozovaná 
vozidly označovaných zkratkou LUV – lehké užitkové vozidlo. 
 
2. CHARAKTERISTIKA „MIKRO“ DOPRAVNÍHO PODNIKU 

Pojmem „mikro“ dopravní podnik lze označit fyzickou osobu, která podniká na 
základě živnostenského oprávnění (koncese) ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní 
motorové dopravě s jedním vozidlem o největší povolené (přípustné) hmotnosti do 3,5 tuny 
(kategorie N1) a nemá žádné zaměstnance. Slovo „mikro“ pochází z řeckého „mikros“ a 
v češtině znamená „malý“.  Pojmem „malá dopravní firma“ označují někteří autoři podnik, 
který vlastní až 100 nákladních automobilů či souprav. Proto, aby bylo jasné, o jaký podnik se 
jedná, bylo v tomto článku použito slovo „mikro“.  Tento článek je tedy o živnostenském 
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podniku, kdy podnikatel je zároveň vlastníkem vozidla i jeho řidičem a vykonává všechny 
další činnosti spojené s dopravou. Dále také živnostník nebo dopravce. 

Do skupiny mikro dopravních podniků lze zařadit i takové fyzické a právnické osoby, 
které mají malý počet zaměstnanců (do 5 osob) a malý počet vozidel kategorie N1 (třeba také 
do pěti vozidel).  Z hlediska provozování dopravy jsou jejich činnosti a problémy takřka 
stejné, jako u jednotlivého živnostníka. 
 
3.   LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA POUŽÍVANÁ V DÁLKOVÉ MEZ INÁRODNÍ    

SILNI ČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAV Ě 

 Lehkým užitkovým vozidlem je silniční motorové vozidlo zařazené zákonem č. 
56/2001 Sb. podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích do kategorie N1. 
Největší přípustná hmotnost tohoto vozidla nepřevyšuje 3 500 kg. Dále jen LUV. 

LUV lze dle druhu karoserie rozdělit na tři skupiny: 

- s malou skříňovou karoserií (obr. č. 1) – např. Citroen Berlingo 

- s velkou skříňovou (dodávkovou) karoserií (obr. č. 2) – např. Ford Transit 

- s valníkovou (obr. č. 3) nebo s oddělenou skříňovou karoserií – např. Citroen Jumper. 

LUV je možno rozdělit dle maximální hmotnosti nákladu, který uveze na: 

- nosnost do 500 kg 

- nosnost od 500 kg. 

Dále je možno tyto vozidla rozdělit podle počtu EUR palet, které lze naložit do jejich 
nákladního prostoru s počtem palet: 

- jedna paleta (pick-up) 

- dvě až tři palety 

- více jak tři palety. 

LUV s malou skříňovou karoserií a nosností do 500 kg jsou většinou používány 
v kurýrních službách. Uvezou maximálně jednu EUR paletu. Proto se z kapacitních důvodů v 
mezinárodní silniční nákladní dopravě, až na velmi malé výjimky nepoužívají. V tomto 
článku již o těchto vozidlech nebude dále uvažováno. V mezinárodní silniční nákladní 
dopravě jsou tedy používány LUV s velkou skříňovou (dodávkovou) karoserií nebo 
valníkovou  karoserií (případně s od kabiny oddělenou skříní) a s nosností nákladu vyšší jak 
500 kg, které ve svém ložném prostoru uvezou minimálně tři EUR palety.  

                
 
Obr. č. 1 - LUV s malou skříňovou karoserií    Obr. č. 2 – LUV s velkou skříňovou  karoserií 
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Obr. č. 3 – LUV s valníkovou karoserií (s plachtou a spacím modulem) 

Všechna LUV mohou být vybavena tažným zařízením, které jim umožní táhnout 
přívěsy kategorie O1 a O2. Připojený přívěs sice zvyšuje přepravní kapacitu takto vytvořené 
soupravy, ale pokud je nejvyšší přípustná hmotnost soupravy vyšší jak 3500 kg, tak tato 
souprava pozbývá jednu z nejvýznamnějších výhod LUV a to jest, že motorové vozidlo 
nemusí být vybaveno tachografem, viz [1] . O výhodách a nevýhodách LUV viz dále. 
 
4.   CHARAKTERISTIKA A P ŘÍKLADY NÁKLAD Ů VHODNÝCH  

 PRO DÁLKOVOU DOPRAVU S VYUŽITÍM LUV 

V LUV lze přepravovat veškeré možné náklady, které lze do nich naložit (objem a 
hmotnost nákladu) včetně nebezpečných nákladů, rychle zkazitelných potravin a zvířat. Aby 
byla doprava takového nákladu (nejen nákladově) efektivní, musí se jednat o jednu důležitou 
charakteristiku tohoto nákladu.  

V logistické dopravě není přepravní množství limitujícím prvkem. Z hlediska 
logistických přístupů je nutno počítat s četností, rychlostí, pravidelností a náklady na 
přemístění. Logistika používá pojem „afinita zboží (zásilky)“.  V [3] se uvádí, že afinitu zboží 
charakterizují tyto vlastnosti: 

- místo vzniku a zániku přepravy, případně přepravní cesta 
- obvyklé množství přepravovaného zboží na jednu zásilku vyjádřené hmotnostně a 

počtem kusů 
- nároky na rychlost přepravy 
- odolnost zásilky proti vlivům dopravy (doplněno: včetně manipulace se zásilkou) 
- požadavky na doplňkové služby (zasilatelské, manipulační) 
- limity přepravních nákladů a cena zboží. 

„Afinitním zbožím“ je například takový náklad, který je vyroben v místě, kam se 
souprava tahače a návěsu díky svým rozměrům (nebo i zákazům vjezdu) vůbec nedostane. Je 
to takové zboží, kdy jeho výrobce vyprodukuje za daný časový interval tak malé množství, že 
z něj nelze vytvořit celovozovou zásilku určenou k naložení například do návěsu a zároveň 
není možná konsolidace této zásilky s jinou zásilkou a to z hlediska časového (nelze čekat, až 
bude vyrobeno jiné zboží nebo např. v logistickém centru bude provedena konsolidace s jinou 
zásilkou). Je to takové zboží, které musí být přepraveno v mezinárodní dopravě v řádu 
několika málo hodin (viz dále). Je to i takové zboží, které lze sice přepravit např. sběrnou 
službou, ale kde díky několika manipulacím během přepravy v systému sběrné služby by 
mohlo dojít ke zvýšenému riziku poškození.  A nakonec to je takové zboží, jehož přeprava 
sběrnou službou je dražší, než je cena přepravy s využitím LUV (viz dále).  
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Jako konkrétní příklady „afinitního zboží“ by bylo možné uvést velmi rozsáhlý 
seznam. Vybrané příklady nákladů: 

- časopisy (z tiskárny do distribuce tisku) a ostatní tiskoviny 
- knihy a diáře (z tiskárny přímo k zákazníkovi) 
- polotovary pro výrobu luxusních doplňků a výbav automobilů (ne velké série) 
- barvy a stavební chemie (z velkoobchodu nebo od výrobce do maloobchodu) 
- podlahoviny (luxusní parkety) od dovozce do maloobchodu 
- návnady pro chytání ryb z kukuřice (Maďarsko) do velkoobchodu v ČR 
- a velké množství dalšího zboží. 

Zcela nevhodným zbožím je takové, které lze efektivně přepravit v systému sběrné 
služby nebo i poštou (např. spotřební zboží z internetových obchodů, viz sběrná služba). 
„Afinitním zbožím“ je tedy takové, která má relativně velkou hodnotu a malou hmotnost. 

 
5.   CHARAKTERISTIKA TRAS DÁLKOVÉ DOPRAVY 

Za dálkovou mezinárodní nákladní dopravu lze považovat trasu dlouhou minimálně 
200 kilometrů. Aby se jednalo o mezinárodní dopravu, tak trasa musí vést přes hranice států. 
Délka trasy je prakticky neomezená. S vozidlem podle obr. č. 3 to může být trasa z ČR až do 
Portugalska. Toto vozidlo je vybaveno stejně jako běžné tahače návěsu, tj. spacím modulem a  
nezávislým topením. S tímto vozidlem lze jet celotýdenní trasu, neboť řidič může pohodlně 
odpočívat ve spacím modulu. S vozidlem podle obr. č. 2 by trasa (tam i zpět) neměla 
přesahovat 800 km s tím, že se toto vozidlo v ten samý den vrátí do místa jeho parkování 
(přespání řidiče na sedačkách v kabině je zejména pro řidiče vysoké od 170 cm velmi 
nepohodlné a tudíž řidič by měl spát doma, přespání v motelu žádný přepravce snad až na 
výjimky neuhradí). Konkrétním příkladem tras mohou být např.: 

� Zlín – Vídeň – Zlín (asi 400 km) 

� Zlín – Budapest – Zlín (asi 800 km) 

� Zlín – Gmünd – Zlín (asi 660 km) 

� Zlín – Bratislava – Zlín (asi 360km). 
 
6.   STRUČNÉ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Všechny dále uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny za jeden ujetý kilometr se 
pohybují v rozmezí (6 – 13),- Kč.  S vozidlem podle obr. 2 je nejnižší možná cena 6,-Kč za 
kilometr. V případě, že podnikatel nemusí platit žádné splátky (úvěru nebo leasingu), jsou 
cenou 6,-Kč pokryty všechny náklady včetně „mzdy“ živnostníka“ na úrovni minimální 
mzdy. Obvykle si podnikatelé účtují u LUV dle obr. 2 cenu v rozmezí (7 – 9),- Kč za ujetý 
kilometr. Náklady na pohonné hmoty jsou (30 – 40) % z celkových nákladů na ujetý kilometr.  

Porovnáním ceníku Toptrans [4] a nákladů na dopravu s využitím LUV lze zjistit, že 
při ceně 6,-Kč/km u LUV je doprava nákladu o hmotnosti 700 kg na vzdálenost 600 km tam a 
600 km zpět (prázdná jízda) již cenově srovnatelná s cenou od Toptrans (ceník ČR – SK).  

Podnikání „mikro“ dopravního podniku je z hlediska ekonomického velmi 
problematické. Pokud živnostník nemá ještě jiný druh příjmů, tak lze toto podnikání nazvat 
spíše živořením. Stačí jeden či dva přepravci, kteří živnostníkovy nezaplatí za provedenou 
dopravu a ten může počítat s brzkým koncem podnikání. Takřka nemožným se jeví rozvoj 
podniku, tj. nákup dalšího vozidla a zaměstnání řidiče na řádný pracovní poměr. Velmi 
výhodným se jeví to, když má živnostník možnost provádět údržbu a opravy LUV ve vlastní 
režii, tj. ve vlastní dílně s možností nakupovat potřebný materiál za velkoobchodní ceny. 
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7. VÝHODY „MIKRO“ DOPRAVNÍHO PODNIKU A LUV 

Každá lidská činnost má své výhody i nevýhody. To platí i o podnikání. Mezi hlavní 
výhody podnikání s LUV lze uvést: 

- Svoboda podnikání, což znamená, že živnostník si sám určí, zda bude nebo nebude 
podnikat, pro koho bude provádět dopravu, v jakém množství, apod. 

- LUV nemusí mít tachograf, živnostník (dopravce) tak nemusí vést záznam o době 
řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, viz [1]. Toto je obrovská 
výhoda oproti nákladním automobilům kategorie N2 a N3. Dopravce tak může 
přepravit zásilku v tak krátkém čase, který při dodržování zákonů nemůže dopravce 
s vozidly kategorie N2 a N3 dosáhnout. Tato výhoda je velmi využívaná, avšak řidiči 
LUV mnohdy řídí celý den bez přestávky, jsou unaveni a tím zvyšují riziko vzniku 
dopravní nehody. 

- Rychlost jízdy LUV není omezená omezovači rychlosti tak, jak je to u automobilů 
kategorie N3 ale jen parametry vozidla a pravidly silničního provozu. 

- Na LUV se nevztahují zákazy jízd v určených dnech a hodinách, viz podobně jako 
výše uvedená výhoda. Doprava s LUV je tedy rychlejší, jak s využitím služeb sběrné 
služby. 

- LUV na mnoha evropských dálnicích platí mýto formou časového kuponu (viněty) 
anebo neplatí mýto žádné (např. Německo, Holandsko). V případě, že LUV najede 
velké množství kilometrů po placených dálnicích, tak je to velká úspora nákladu oproti 
vozidlům kategorie N2 a N3. 

- Snadné a relativně levné zahájení podnikatelské činnosti. Dopravce nemusí např. 
prokazovat odbornou způsobilost, viz [1]. S ohledem na obrovskou nabídku použitých 
LUV mohou být náklady na pořízení LUV relativně nízké. 

 
8.  NEVÝHODY „MIKRO“ DOPRAVNÍHO PODNIKU A LUV 

Mezi významné nevýhody dopravy pomocí LUV lze uvést: 

- Nedostatek vhodných nákladů. V případě, že je dopravce při získávání nákladů 
odkázán jen na spediční databanky (např. viz [5]), je obtížné obstarat náklad třeba i na 
dva dny v týdnu. V [5] uvedená databanka je bezplatná. Ostatní databanky vyžadují 
měsíční platby bez ohledu na to, jaký používá dopravce nákladní automobil a kolik 
jich vlastní. 

- Velmi malá ziskovost. 

- Z finančního pohledu velmi obtížná obnova vozového parku. 

- Nejsou finance na pořízení telematických systémů.  
- Velmi dlouhé termíny splatnosti faktur za dopravu (smluvně 60 dnů) ve skutečnosti 

většinou 90 dnů, za tuto dobu může živnostník pro „neplatiče“ uskutečnit velké 
množství přeprav „zdarma“. 

- Nutnost velmi pečlivě prověřovat platební morálku přepravců. 

- Velmi snadný vznik krizové situace (bankrotu) v případě vzniku dopravní nehody 
(jediné LUV, které je mimo provoz znamená takřka konec podnikání). 

- Problematické a nákladné řešení následků dopravní nehody, zvláště pokud živnostník 
má jen jedno LUV, pak je plně odkázán na pomoc jiné osoby (např. přeložení nákladu 
do cizího LUV). 
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- V ČR neexistuje sdružení „mikro“ dopravních podniků, které by efektivně hájilo 
zájmy živnostníků z „mikro“ dopravních firem. 

- V ČR neexistuje školení živnostníků podnikajících v „mikro“ dopravním podniku. 
Různá školení sice existují, ale jsou pro živnostníka drahé a také časově nedosažitelné 
(jen velká firma si může dovolit uvolnit řidiče na třeba týdenní školení). 

- V ČR nejsou pro živnostníky dosažitelné žádné podpory z fondů EU. 

- Na Zlínsku (zřejmě ani nikde jinde) neexistuje (veřejné) logistické centrum, kde by si 
dopravce mohl konsolidovat zásilky, zásilky skladovat a využívat manipulační 
prostředky patřící logistickému centru. V Otrokovicích je sice jedna firma, která na 
svých internetových stránkách inzeruje logistické služby, ale jen od 7:00 do 15:30. 
Tak krátký pracovní čas je vhodný tak pro účetní té firmy, ale ne pro „mikro“ 
dopravní firmu. 

 
9.  ZÁVĚR 

„Mikro“ dopravní podnik má své místo v dopravním systému. Jejím největším 
konkurentem jsou dopravní podniky, které vlastní celou škálu nákladních vozidel, od 
samotných LUV po soupravy tahačů návěsů a návěsů. Podnikání v „mikro“ dopravní podnik 
lze doporučit mladým zájemcům o podnikání v dopravě, kteří se tak seznámí s problematikou 
silniční nákladní dopravy. Případné následky krachu jejich firmy jsou relativně přijatelné. 
Toto podnikání může být také doplňkem k jinému druhu živnosti. 
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ABSTRAKT 

Hodnota a cena informace je předmětem diskuzí po dlouhou dobu. Informační zboží, 
jehož tržní hodnota je odvozena od obsažené informace, má určité zvláštní charakteristiky, 
které ho odlišují od ostatního ekonomického zboží (např. vysoké až velmi vysoké prvotní 
výrobní náklady a velmi nízké náklady na reprodukci, komprimovatelnost, nerivalitnost, 
nevyloučitelnost apod.) a které ztěžují stanovení jeho hodnoty a ceny. Hodnota informace 
závisí na celé řadě faktorů, jako je prostorová pozice a čas vzniku informace a jejího použití, 
její úplnost, spolehlivost a přesnost, užitečnost pro rozhodování atd. Vedle toho si musíme být 
vědomi skutečnosti, že inherentní součástí mnoha informací je jistý podíl subjektivity.  

ABSTRACT 

Value and price of information have been subject to discussion for a long time. 
Information goods, whose market value is derived from the information contained, has some 
peculiar characteristics, that distinguish it from other economical goods (e.g. high to very high 
primary production costs and marginal costs of reproduction, experimental quality, 
compressibility, non-rivality, non-exclusivity, etc.). This complicates the determination of 
both its value and its price. The value of information depends on many factors, like the spatial 
position and the time of information creation and application, its completeness, reliability and 
accuracy, usefulness for decision-making, etc. Moreover, we have to take into account, that 
certain portion of subjectivity is inherent part of a lot of information.  

Klí čová slova 

Informační zboží, hodnota informace, cena informace.  

Keywords 

Information goods, value of information, price of information.  

1. ÚVOD 

Charakteristickým rysem současné etapy vývoje lidské společnosti je „výroba a 
výměna informací“. Vědní obory dospěly do stádia, kdy svými výsledky a technologickými 
aplikacemi zasahují v současnosti do všech oblastí života společnosti. Nárůst množství dat a 
z nich odvozovaných informací je obrovský a obtížně zvládnutelný. Podle údajů z roku 2004 
na světě ročně vycházelo 70 tisíc vědeckých a odborných časopisů, což představuje 6 až 7 
tisíc článků s cca 100 tisíci stránkami za den (Jonák, 2004). Denně je publikováno 6000 - 
7000 vědeckých článků, přičemž počet publikovaných článků se každých 5,5 roku 
zdvojnásobuje. Ročně vychází asi 300 tisíc odborných monografií a 15 tisíc sborníků 
z konferencí. Internetové prohlížeče obsahují miliardy webových stránek. 

Podle třetí studie analytické firmy IDC bylo v roce 2008 bylo vytvořeno 3,892x1020 
bitů digitálních informací. Objem digitálních informací se celosvětově zdvojnásobí zhruba 
každých 18 měsíců - tj. bude rychlostí růstu zhruba kopírovat tzv. Moorův zákon původně 
zformulovaný pro rychlost procesorů. V roce 2012 bude vytvořeno pětkrát více digitálních 
informací než v roce 2008. 
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Informace se stávají velmi důležitou a stále významnější komoditou, která je 
předmětem rozsáhlé a to globální směny. Informace tak patří k nejžádanějšímu obchodnímu 
artiklu. Uvedený trend pochopitelně platí i ve sféře cestovního ruchu, který bez rozsáhlých, 
včasných a relevantních informací nemůže pracovat. 

Podle Variana (1998) se cokoliv, co lze digitalizovat (např. fotografie, kniha, film, 
popis turistické destinace, záznam hudby, telefonní hovor), považuje za informační zboží. 
Povšimněme si, že definice říká „cokoliv, co lze digitalizovat“, čili nepožaduje aktuální 
digitalizaci. Zřejmě výstižnější a přesnější definice je, že informační zboží je typ komodity, 
jejíž tržní hodnota je odvozena z obsažené informace.  

Hodnota a cena informace je předmětem diskuzí po dlouhou dobu. V principu existují 
dva rozdílné přístupy. Prvý považuje hodnotu informace za shodnou s náklady na její získání 
(koncept hmotného statku), druhý chápe hodnotu informace jako takovou (koncept 
nehmotného statku). Podle Zwillenberga (1985) představují informace komoditu, která má 
následující vlastnosti: 

- je nehmotná a může nahradit kapitál, práci a materiál; 
- je závislá na lidském vnímání; 
- použitím nezaniká, ale s časem ztrácí část své hodnoty; 
- lze ji velmi rychle a snadno distribuovat při relativně nízkých nákladech; 
- je komprimovatelná; 
- v obecném smyslu je volně sdílená, a tudíž není nedostatková. 

Informační zboží má tedy určité charakteristiky, které ho odlišují od ostatního 
ekonomického zboží (Ponelis 2007, Meretz 2007). Zaprvé jde o to, že velký význam má 
zkušenost kupujícího se zbožím (experience good), což znamená, že pro určení hodnoty zboží 
je nutná znalost dotyčného produktu. Jednoduše řečeno hodnotu informace poznáte, až 
poznáte její obsah. Proto např. softwarové firmy nabízejí demoverze či produkty s omezenou 
dobou použití, výrobci počítačových her starší či omezené verze, hudební odvětví přes 
radiostanice předkládá část nové produkce, vědecká periodika zveřejňují na internetu 
abstrakty obsažených prací, apod.  Zadruhé jde o zboží typicky nerivalitní, tj. použití jednou 
osobou nezmenšuje možnost jiné osoby použít stejné informační zboží. Zatřetí toto zboží 
může rovněž být nevyloučitelné, tj. použití jednou osobou nemůže vyloučit jinou osobu 
z použití této informace. Informační zboží je v tomto smyslu blízké veřejným statkům. 

2.  INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU 

Informace v cestovním ruchu lze dělit různým způsobem, zejména podle druhu 
informace, její kvality a rozsahu a podle četnosti aktualizace (typického intervalu změny). 
Tato kritéria jsou klíčové pro možnost využití informací postupy prostředky výpočetní 
techniky, resp. pro budování a provoz informačních a rezervačních systémů.   

Informační zboží může pro prodejce generovat větší výnosy, je-li nabízeno ve více 
verzích, které přinášejí potenciálně různou hodnotu pro uživatele (Shapiro–Varian, 1998). 
Tvorba verzí může být založena na různých charakteristikách, úrovních prezentace a 
časových omezeních. Tyto verze pak mohou být distribuovány jednotlivým skupinám 
zákazníků za různou cenu (např. cena softwarového produktu pro komerční či školní účely).  

Při oceňování informačního zboží narážíme na zákony, týkající se ochrany duševního 
vlastnictví (autorský zákon, patenty, ochranné značky atd.), které v podstatě mění veřejný 
statek na statek soukromý. Podle právních norem se taková opatření týkají i elektronických 
dokumentů a produktů včetně databází. Narážíme na problém porušování práv na duševní 
vlastnictví, označovaný jako „pirátství“. V případě pirátského „velkoobchodu“ lze zakročit ve 
smyslu zákonných opatření, v případě pirátství „v malém“ musí řešení vycházet z kulturních a 
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ekonomických podmínek (s růstem HDP toto porušování práv klesá), stejně jako z rozvíjení 
etických principů. Radikální obrat v názorech na ochranu duševního vlastnictví lze vyjádřit 
heslem „od copyrightu ke copyleftu“, tzn. opuštění ochrany duševního vlastnictví, které je 
navrhováno právě v důsledku obtížné kontroly využívání zdrojů umístěných na internetu.   

Je nutno poukázat na skutečnost, že ne všechny informace a informační prameny jsou 
spolehlivé a věrohodné. Seriozní vědecké a odborné články a publikace by měly splňovat jistá 
kritéria, která je vždy nezbytné sledovat (Jonák, 2004). V prvé řadě spolehlivost zaručuje 
jméno autora a instituce, kterou reprezentuje (to lze ověřit např. ve slovníku Who is Who, 
encyklopedii apod.), způsob zpracování textu (úspornost a jasnost formulací), odkazy na 
zdroje poznatků, respektování pravidla o ekonomii myšlení (zvláště významné při 
algoritmizaci a tvorbě programů) atd. Význam sledované informace indikuje míra citovanosti, 
a to zejména v impaktovaných časopisech. Velmi opatrně a kriticky je nutno přistupovat 
k informacím zveřejňovaným na internetu, které je nezbytné si ověřovat z více zdrojů.     

Hlavním mechanismem, který alokuje zdroje ve společnosti, jsou ceny. V případě 
informací se stejně jako u jiného zboží liší podle kvality a kvantity. Kupříkladu informace o 
technologiích jsou nesmírně cenné,  neméně důležité jsou i informace obchodní. Může se ale 
stát, že levné málo kvalitní informace na Webu převáží kvalitní zdroje. Na stránkách Webu 
lze totiž nalézt cokoliv. V případě těchto problémů může pomoci využití uznávaných 
informačních portálů nebo elegantních a dobře zabezpečených vyhledávacích technologií. 
Inteligentní vyhledávače používají jak metody lingvistické analýzy textu, tak kvantifikaci 
intuitivního předpokladu, že nejvíce dotazů směřuje na známé a ceněné stránky.    

 Informační zboží má zpravidla vysoké až velmi vysoké prvotní výrobní náklady 
(např. natočení hraného filmu), zatímco náklady na reprodukci jsou velmi nízké. Z toho 
vyplývá, že cena informačního zboží se postupně snižuje k ceně nosiče (CD, DVD, papíru), 
resp. až k nule. Zcela opačnou tendenci naproti tomu vykazuje cena vyhledávání informací, 
která s časem vzrůstá. Je ale třeba plně respektovat skutečnost, že existuje soubor informací, 
které tvoří základ vědních a praktických oborů a které tudíž hodnotu neztrácejí.  

 V současné době se jako důsledek stále narůstajícího objemu dat, rozprostření 
datových úložišť, velkého počtu formátů dokumentů atd. vzniká velké procento 
neindexovaných nestrukturovaných informací. Tyto informace se stávají „neviditelnými“ 
(Mathauser, 2004). Čas ztracený jejich hledáním, resp. čas ztracený znovuvytvářením 
hledaných informací se projevuje jako znalostní deficit, který se může významně odrazit jak 
v promeškaných příležitostech cestovních kanceláří, tak potenciálních zákazníků. 

Proces sběru informací a určování jejich hodnoty v sobě zahrnuje určitou míru 
nejistoty, vyjadřující riziko jak získávání informace, tak ohodnocení jejího přínosu (Myšková, 
2006). Proto je nutno považovat získávání informace za proces, který musí zohlednit nejistoty 
získávání, zvažovat výběr informačních akcí a uvážit postoj jednotlivců k získaným 
informacím.  

Z uvedených důvodů je patrné, že na informace je obtížné aplikovat konvenční 
ekonomické míry pro ocenění hodnoty a ceny. Lze dokonce říci, že neexistuje obecně 
akceptovaná, logicky a matematicky odůvodněná metodika ocenění. Přesto ale existují 
možnosti, které tyto ukazatele umožňují kvantifikovat. 

3.  HODNOTA A CENA INFORMACÍ 

Teoretický rámec pro analýzu hodnoty informací tvoří očekávaný užitek informace. 
Jeho určení nelze chápat normativně, neboť by nebyl zohledňován individuální přístup 
jedinců k informacím (Myšková, 2006). Hodnotu informace, tj. její užitečnost pro příjemce, 
lze technicky zhodnotit podle:  
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– vztahu ke zkoumanému systému (informace o jiném systému jsou neužitečné);  
– aktuálnosti (doba od vzniku informace do přijetí - s prodlužující se dobou hodnota 

informace klesá);  
– spolehlivosti (co nejmenší odchylka od skutečného stavu);  
– podrobnosti (podle potřeb rozlišovací schopnosti systému);  
– nákladnosti (minimalizace nákladů na získání informace);  
– dostupnosti a stabilnosti (vývoj v čase) a podobně.  

Hodnota informace tedy závisí na celé řadě faktorů, jako je prostorová pozice a čas 
vzniku informace, její úplnost, spolehlivost a přesnost, užitečnost pro rozhodování atd. Vedle 
toho si musíme být vědomi skutečnosti, že inherentní součástí mnoha informací je jistý podíl 
subjektivity. Je také zřejmé, že v každém objektu existuje určitá mez poznatelnosti. Tuto 
skutečnost precizně vyjadřuje princip inkompatibility: „Roste-li složitost systému, klesá naše 
schopnost formulovat přesné a významné soudy o jeho chování, až je dosaženo hranice, za níž 
jsou přesnost a relevantnost prakticky vzájemně se vylučující charakteristiky“ (Zadeh, 1973). 

Vliv prostorové pozice na hodnotu informace můžeme vyjádřit následovně. Libovolný 
přírodní či antropogenní objekt lze modelovat jako náhodné pole V 

{ }UuVv z,y,xz,y,x ∈∃∈∀ ,  

kde U[X,Y,Z] je charakteristická prostorová proměnná. Jestliže požadovanou informací I je 
hodnota této proměnné ui v jistém bodě vi o souřadnicích [xi, yi, zi], pak ji lze nejjednodušeji 
určit jako lineární kombinaci pozorování uj v bodech vj, (j=1,2,…,m) podle vzorce 
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kde wj jsou váhy jednotlivých pozorování. Obecné požadavky na vyhovující proceduru 
odhadu z hlediska přesnosti a spolehlivosti vyjadřují vzorce 

[ ] 0=− *
ii uuE   

 ( )[ ] min2 =− *
ii uuE . 

I za předpokladu odhalení a respektování strukturálních charakteristik náhodného pole bude 
vždy v důsledku náhodné složky pole existovat jistá diference mezi neznámou skutečnou a 
odhadnutou hodnotou veličiny 

*
iii uu −=∆∆∆∆  , 

která obvykle vzrůstá se vzdáleností od místa pozorování. Pravděpodobnost 

{ } ααααδδδδ∆∆∆∆ =≤iP  ,  

kde δδδδ je zvolená mezní hodnota a αααα úroveň pravděpodobnosti, bude charakterizovat hodnotu 
informace. Zvolíme-li více úrovní pravděpodobnosti αααα1, αααα2,…,ααααk, můžeme definovat zóny 
různých hodnot požadované informace. Získáme tak pravděpodobnostní mapu, která může 
být základem dalších úvah např. při rozmisťování ubytovacích a stravovacích zařízení, 
turistických atrakcí, výrobních či prodejních kapacit, při řešení logistických problémů, 
oceňování environmentálních rizik apod.  

Jinou možností je vytvoření mapy různých úrovní rizika např. investiční činnosti, 
znečištění prostředí apod., což využili při oceňování společenské úlohy ekologických a 
geologických map Bernknopf et al. (1993) a Bernknopf (2005). 
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Při určování hodnoty informace hraje velmi významnou úlohu čas. Zpravidla existuje 
časový odstup mezi dobou pořízení informace t0 a dobou vlastního využití tS. Proto je nutno 
použít váhovou funkci času typu 

( ) bktetF =  

kde t = tS – t0 je časový interval, b koeficient nabývající hodnoty +1 při výpočtu budoucí a -1 
současné hodnoty, k koeficient odrážející časový faktor jistou mírou růstu. Odhad současné 
hodnoty HS dříve realizované operace o hodnotě H0 tedy bude 

t
S qHH ×= 0 , 

kde   
1001 pq +=  

je roční cenový nárůst v %. Průměrnou hodnotu tohoto koeficientu můžeme odhadnout 
porovnáním současné NS a dřívější N0 ceny ekvivalentní operace (např. stejného druhu prací) 
podle modifikovaného vztahu 

( )[ ]t
S NNp 1100 0 −×=  . 

Jestliže např. v roce 1970 byl náklad na získání informace 0,5 mil. Kčs a v roce 2008 stoupl 
na 6 mil. Kč, pak po dosazení do uvedeného vzorce bude průměrný cenový nárůst  

( )[ ]38 15006100 −×= ,,p  ≅≅≅≅ 6,8 % . 

Už bylo uvedeno, že informace s časem ztrácejí svou hodnotu. Proto je třeba pro určení jejich 
aktuální hodnoty použít výraz 

( ) ( ) ( )tS rqIHIH ××= 0 , 

kde r = 1 – z/100 vyjadřuje vliv informační diference, z je průměrný roční pokles hodnoty 
informace, který lze stanovit expertními odhady, resp. spolehlivěji účinností při rozhodování.  

Často se používá vyjádření pomocí poločasu stárnutí, který lze definovat jako čas od 
zveřejnění informace do doby výskytu poloviny odkazů (Gottfried, 2010). Křivka poločasu 
stárnutí závisí na respektování či zanedbání okrajových podmínek (obr.1). 

Obr.1   Křivka stárnutí informace bez uvažování (A) a s uvažováním (B) okrajových 
podmínek (Gottfried, 2010) 

Reálnou hodnotu informace můžeme odvodit z očekávaného užitku informace EU, 
tedy z významu v rozhodovacím procesu (Zwillenberg 1985). Zlomovou hodnotu, v níž je již 
zajímavé informaci získat, lze podle Myškové (2006) určit pomocí rovnice: 
 

( ) ( )00 REUNIEU =−  

čas po zve řejnění 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

stár nutí informace  
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kde EU(I) je očekávaný užitek sledované informace, N náklady na informaci a EU(R0) 
očekávaná hodnota nejlepšího rozhodnutí bez informací. Hodnota N0 je rovnovážná (break-
even) hodnota, která určuje, zda je získání informace atraktivní nebo zda je vhodnější 
informaci opominout a nesnažit se o její získání.  

Při zahrnutí rizika lze uvést, že očekávaná hodnota informace EV nabude maxima za 
podmínky nulového rizika při rozhodování. V málo častém případě rozhodování za určitosti 
se volí varianta Bi, pro kterou bude hodnota 

( ) max=iBf  

S ohledem na složitost studovaných procesů a jevů a často i omezené možnosti jejich studia 
půjde zpravidla o rozhodování za podmínek rizika či neurčitosti. To znamená, že optimální 
rozhodnutí lze zvolit pomocí Bayesova kritéria 

( ) ( ) ( ) max
1

=×=∑
=

m

j

ijiji BPBfBE  , 

kde E(Bi) je očekávaná hodnota, fj(Bi) hodnota j-té kriteriální funkce a Pj(Bi) pravděpodobnost 
varianty řešení Bi, nebo při neurčitosti pomocí minimax kritéria  

( ) ( )iji BfBE −= min  

(minimalizuje největší možnou ztrátu), či v případě nedostatečného důkazu  

( ) ( )∑
=

=
m

j

iji Bf
m

BE
1

1
 . 

Logicky lze očekávat, že očekávaná hodnota informace bude dosahovat maxima za 
podmínky nulového rizika při rozhodování, což – jak už bylo uvedeno – je spíše okrajový 
případ. Obvyklé je modelování situací a rozhodování na základě informací ex-ante, tedy za 
podmínek neurčitosti.  

Jiný přístup k odhadu hodnoty informace založený na výběru vhodné varianty řešení 
uvádí Bernknopf (2005) podle vzorce 

( ) ( )
( ) ( ) 







〈

〉

0

0

BB

BPBP

i

i

σσσσσσσσ
 

vycházející z porovnání s nulovou variantou B0 (tj. hodnotou před použitím nové informace) a 
jejím rozptylem σσσσ(B0).  

Musíme také uvážit, že řešení jakéhokoliv úkolu představuje obvykle sekvenční 
rozhodovací proces, který můžeme zjednodušeně popsat rozhodovacím stromem, který 
zobrazuje v každé etapě tři možná řešení (obr.2).  

 

 

 

 

 

 
 

Obr.2  Schéma sekvenčního rozhodovacího procesu 
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Cena informací se liší podle kvality a kvantity. Musí odrážet jak užitnou hodnotu 
v rozhodovacím procesu, tak situaci na trhu informací. Nelze ji zaměňovat za pořizovací 
náklady, jak se někdy uvádí (Myšková, 2006). To se např. dělo při privatizaci státních 
podniků v 90. letech minulého století. Absurdnost takového přístupu nejlépe vynikne na 
příkladu ceny zásob nerostné suroviny v ložiskovém objektu (např. zásob ropy v ropném poli 
nebo zásob uhlí v dobývacím prostoru), které lze chápat jako souhrnnou informaci 

( ) ( ) tefQC bkt

T

d

0

×= ∫ γγγγ , 

kde T je životnost zásob a f(γγγγ) zisková funkce. Náklady na ověření zásob představují pouze 
malou část ceny ložiska a proto je nelze v žádném případě zaměňovat. Např. podle Soukupa 
(1988) činil v bývalém Československu podíl průzkumných nákladů z hodnoty ověřených 
zásob u uhlí 0,23 %, u nerud 0,38 % a u rud 8,7 % (v průměru pro všechny zkoumané 
akumulace nerostných surovin 0,7 %).  

Podobně musíme postupovat při hodnocení např. rekreačního objektu nebo cestovní 
kanceláře. Vedle účetní hodnoty je třeba vzít v úvahu roční obrat, zisk apod.  

4.  ZÁVĚR 

Stanovení hodnoty a ceny informací jako zboží je komplikované, neboť závisí na celé 
řadě faktorů, které se vymykají běžným přístupům a standardním ekonomickým mírám. Podle 
Ahituva a Neumanna (1986) existují tři cesty stanovení hodnoty informace, a to normativní, 
realistická a subjektivní. Prvé dvě jsou použitelné ex-post a tudíž nejsou pro ocenění 
informačního obsahu vhodné (Van Alstyne, 1999). Subjektivní metoda je problematická 
v důsledku nesouladu mezi kvalitativními a kvantitativními mírami (Rafaeli a Raban, 2003). 
Za zcela nesprávný postup určování ceny informace lze označit záměnu za pořizovací 
náklady. Pro stanovení obou ukazatelů je rozhodující jejich význam v rozhodovacím procesu 
zaměřený na identifikaci slabých míst a zlepšení podnikatelských funkcí a postavení na trhu 
s informačním zbožím.  

Speciální výzvou je analýza informací publikovaných na internetu. Ukazuje se, že 
nebývale vzrůstající nárůst informací má hluboké konsekvence jak pro výrobce, tak 
spotřebitele informací. Dopad na výrobce bude tvrdší, i přes různé formy zákonných a 
softwarových ochran. Pro spotřebitele vzniká problém nadbytku informací s ohledem na meze 
lidského vnímání. Zatímco technologické inovace mohou být naším zachráncem, víme ve 
skutečnosti stále velmi málo o jejich schopnosti nám pomoci. Podle Coiery (2000) je velmi 
těžké posoudit, zda směřujeme k informačním hodům nebo strádání.   

Je nepochybné, že úspěšnost řešení jakýchkoli podnikatelských záměrů, tedy i záměrů 
ve sféře turizmu, je více či méně závislá na množství a kvalitě dostupných informací a na 
úrovni technologie jejich zpracování a využití. Obecně dostupné primární, sekundární a 
terciární informační prameny představují nepostradatelné zdroje pro zabezpečování 
rozhodování a řízení podniků a pro práci konzultačních firem. Hodnota a cena potřebných 
informací bude stále více ovlivňovat přijímaná řešení. Potřeba informací ale často není 
spojována s hodnotou informací, takže dochází k situacím, kdy jsou požadovány informace 
v extrémním rozsahu bez ohledu na jejich užitečnost (Myšková, 2006). Hodnota informací je 
posuzována pouze intuitivně a náklady spojené s informacemi nejsou dostatečně sledovány. 
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ABSTRAKT 

Jazyková výuka se přestala v technických oborech považovat za marginální společně 
s otevřením evropského trhu a s přesahem, který má věda, technika a obchod v evropském a 
globálním měřítku. Znalost anglického jazyka se stala nejen nutností, ale samozřejmostí a 
orientace v oboru by bez jeho užívání byla nedostatečná. Problémem jazykové přípravy na 
vysoké škole se na VŠLG zabývám několik let a jeho řešení se pokusím nastínit jako příklad 
hodný následování. 

ABSTRACT 

Language tuition at technical university programmes has finished being marginal 
together with opening European market and with the overlap science, technology and 
business have in European and global measure. Speaking English has strarted to be essential 
and orientation in a science field would be insufficient without it. The issues of language 
tuition at universities has been dealt with at VSLG for a couple of years and this paper drafts a 
solution to be followed. 

 Klí čová slova 

Jazyková výuka na technických vysokých školách. Problémy výuky angličtiny. Modulová 
struktura na VŠLG.  

Keywords 

Language tuition at technical university. Issues of English tuition. Modular structure on 
College of logistics.  

Motto: 

“If language is not correct, then what is said is not what is meant; if what is said is not what 
is meant, then what must be done remains undone; if this remains undone, morals and art will 
deteriorate; if justice goes astray, the people will stand about in helpless confusion. Hence 
there must be no arbitrariness in what is said. This matters above everything.”  

Konfucius 

1. ÚVOD 

Vysokoškolsky vzdělaný absolvent by měl být uplatnitelný na evropském a globálním 
trhu práce. Tam se však nelze pohybovat bez možnosti a dovednosti se domluvit. Znalost 
jazyka by se neměla omezit pouze na běžnou komunikaci, ale pokud vysoká škola má 
vychovávat odborníky ve svém oboru, měli by také být schopni uplatňovat své odborné 
znalosti v cizím jazyce.  

S dynamicky se měnícím trhem práce, s rapidně se rozvíjejícími technologiemi a 
rozvojem v oblasti vědy a techniky se také musí změnit přístup k vysokoškolské výuce cizích 
jazyků a především jazyka anglického. Se zavedením povinné výuky cizího jazyka na 
základní škole již většinou není nutné se zabývat bazální výukou jazyka, ale je nutné se 
zaměřit na komunikační kompetence studentů v oblasti jejich vlastní profese.  
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2.  PROBLÉMY VÝUKY JAZYK Ů. 

Lze konstatovat, že při výuce jazyků stále existují určité bariéry a problémy, které lze 
identifikovat takto: 

Rozdílná úroveň vstupních znalosti. 

Na vysoké školy přicházejí studenti s různým jazykovým zázemím, stále ještě se 
vyskytnou tací, kteří zatím neabsolvovali v daném jazyce ani základy. Na druhé straně jsou ti, 
kteří v cizím jazyce absolvovali zkoušku – ať už maturitní nebo dokonce mezinárodní (FCE, 
CAE, TOEFL apod.). V kombinované formě studia se mohou také vyskytnout studenti, kteří 
jazyk používají ve své práci a je tudíž na vysoké úrovni. 

Rozdílné jazykové zázemí. 

To v zásadě znamená, že jejich předcházející učení bylo v oblasti buď obecného 
jazyka nebo již více či méně odborného. Studenti mohou přicházet z odborných škol, kde se 
většinou již nějaký odborný jazyk vyučuje, avšak na slabé úrovni; nebo jsou to studenti 
gymnázií, kteří mají dobrou znalost jazyka, ale na všeobecné bázi. 

Věková rozdílnost studentů. 

Na vysokou školu vstupují studenti jak v počátečním vzdělávání, tak v kombinované 
formě i v dalším vzdělávání. Věková různost se může projevit zvláště v kombinované formě 
studia. 

Různé formy studia na vysoké škole. 

S tím souvisí rozdílná časová dotace jazykové výuky. Nejvyšší počet hodin výuky 
samozřejmě bude v prezenční formě, kde může docházet k systematické, pravidelné výuce 
buď jedenkrát, nebo dokonce dvakrát v týdnu, tím také dochází k nejefektivnějšímu 
výukovému procesu. V kombinované formě studia je počet kontaktních hodin omezen a klade 
se velký důraz na domácí, samostatnou přípravu studenta. Metodicky je výuka jazyka 
zaměřena v hodinách především na komunikační kompetence a ostatní jazykové dovednosti 
jsou vyloženy výkladovými metodami a rozvíjeny samostudiem. V distanční formě studia 
existuje největší problém, jelikož jazyk je jakožto nástroj komunikace nutné vyučovat alespoň 
v nějaké omezené interakci. Vzhledem k tomu, že je to nástroj komunikace, je nutné jej 
v komunikaci používat a komunikačně ověřovat. Distanční forma ovšem dovoluje ověřovat 
pouze písemnou komunikaci, mluvený projev je závislý na domácí přípravě studentů. Ačkoli 
je v této formě studia velice důležité a přímo nezbytné využít moderní technologie, jazyk jako 
živý nástroj komunikace není možné úplně uzavřít do e-learningu, blended learningu nebo 
jiných, byť nejmodernějších výukových metod.  

Skupina vyučujících. 

Na technické vysoké škole je nutné zaměstnávat takové učitele jazyků, kteří mají 
specifické znalosti v oborech, které lze na škole studovat a zároveň jazykové a pedagogické 
nebo andragogické vzdělání. Neméně důležitá je také vůle a ochota se dále vzdělávat a to 
především v odborné oblasti. 

Stejný výstup. 

Nejdůležitější problém v tomto výčtu. I přes všechny již zmíněné bariéry každý 
student jedné školy by měl dojít k totožnému výstupu – zkoušce a měl by mít dostatečnou 
šanci uspět. 
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3. VSTUPY NA VYSOKÉ ŠKOLE LOGISTIKY. 

Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG) uzavírá již sedmý rok své existence a nabízí pět 
oborů v bakalářské formě studia, jeden studijní obor v navazujícím magisterském studiu a 
jeden obor v doktorském studiu, probíhajícím ve spolupráci s ČVUT. Ve všech stupních 
studia se student setkává s jazykovou výukou, nicméně se v našem případě zaměříme na první 
stupeň, jelikož ten slouží jako základ k uplatnění odborného jazyka v praxi i dalším studiu. 

Počet studentů VŠLG se v prvních letech pochopitelně dramaticky vyvíjel, ale 
v současné době již můžeme mluvit o ustáleném počtu kolem 900 studentů, viz následující 
graf tohoto počtu v jednotlivých rocích:  

 

Také percentuální vyjádření studentů v jednotlivých vstupních jazykových úrovních se zdají 
být celkem stálé, jak je patrné z dalších grafů: 

Akademický rok: 2009/2010 

                         Prezenční studium                     Kombinované studium 

 

 

 
   
 
 

Akademický rok: 2010/2011 

                     Prezenční studium           Kombinované studium 

 

V grafech byly použity údaje z Výroční zprávy školy přístupné na <www.vslg.cz> a pro 
prokazování úrovní bylo použito Evropského jazykového referenčního rámce, dostupného na 
<http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky>. 
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Obecně lze konstatovat, že v prezenčním studiu je zhruba polovina studentů na úrovni 
A2 až B1 Evropského jazykového referenčního rámce. Zhruba 30% studentů je dokonce na 
vyšší úrovni a méně než pětina s anglickým jazykem teprve začíná. V kombinovaném studiu 
se dá říci, že je situace v letech 2009 2010obdobná s prezenční formou, ale v akademickém 
roce 2010/2011 se liší tím, že naprosto chybí skupina pokročilejších studentů. Tolik tedy 
rozbor jazykové úrovně studentů při vstupu na vysokou školu.  

4.  OPATŘENÍ PŘI STUDIU JAZYK Ů NA VŠLG. 

K překročení již zmíněných bariér a problémů byla na VŠLG navržena tato opatření: 

V první řadě je nutné se zamyslet nad obsahem vyučovaného předmětu. V jazykové 
výuce jako takové došlo v posledních letech k posunu. Od všeobecné základní angličtiny pro 
nejjednodušší dorozumění, přes obchodní angličtinu, která je prakticky posunutím obecné 
angličtiny do pracovního života, ale jen v obecné míře, až po tzv. ESP, což v překladu 
znamená angličtina pro speciální účely, běžněji je používán termín odborná angličtina. 2 

V případě Vysoké školy logistiky, o.p.s. proto došlo, zcela v tomto duchu,  k posunu 
nejdříve směrem k obchodní angličtině, poté, když se na trhu objevily první učebnice 
angličtiny pro logistiku, bylo nasnadě, že jsou tou nejlepší volbou pro jazykové vzdělávání 
odborníků, kteří se stávají bakaláři logistiky. V prestižním britském nakladatelství vznikla 
v roce 2009 učebnice English for Logistics autorky Marion Grussendorf. Tato učebnice je 
shodou okolností přesně nastavena na vstupní úroveň B1 Evropského jazykového 
referenčního rámce, což odpovídá potřebám studentů VŠLG. Byla proto jasnou volbou pro 
využití ve dvousemestrálním kurzu.  

Vzhledem k rozdílné vstupní úrovni studentských vědomostí, je však nasnadě využít 
modulární uspořádání výuky. Vzdělávací modul je ucelená a různě rozsáhlá část vzdělávacího 
programu, která: 

• jasně definuje předpokládané výsledky vzdělávání; 
• má jasně stanovené postupy a kritéria hodnocení; 
• může existovat samostatně; 
• vymezuje určitý soubor učebních činností; 
• může se zapojit do více vzdělávacích programů3. 

Struktura vzdělávacího oboru tedy může vypadat takto: 

                                                 
2 K tomuto závěru autorka dospěla rešerší nabídek několika jazykových škol v celé ČR. 
3 Definice vzdělávacího modulu, tak jak ji uvádí Národní ústav pro vzdělávání, dostupná na:       
  http://www.nuov.cz/vzdelavaci-modul  
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Studijní obor je tedy rozdělen na určitý počet modulů a ty se dále dělí na jednotlivé 

předměty. Modul Anglický jazyk splňuje veškerá výše uvedená kritéria, včetně toho, že může 
být použit ve všech oborech dané vysoké školy. Mezi hlavní výhody tohoto uspořádání jistě 
patří flexibilita, variabilní nabídka kombinací modulů a důraz na samostatné rozhodnutí 
individuálních studentů.   

Jazyková výuka na Vysoké škole logistiky o.p.s. byla tedy uspořádána do modulu, 
který je složen z povinné části  - jednoletého (dvousemestrálního) kurzu English for Logistics, 
který si studenti samostatně zvolí buď v prvním, druhém nebo třetím ročníku, v závislosti na 
vstupních znalostech jednotlivých studentů. Tyto znalosti diagnostikují studenti sami, je proto 
kladen velký důraz na samostatné individuální řešení. Povinný kurz je doplněn o výuku 
obchodní angličtiny v části předcházející tomuto povinnému kurzu nebo dále o specializované 
kurzy pro zájemce o další rozvíjení jazykových dovedností. 

Na začátku tedy stojí rozhodnutí studenta, zda patří do skupiny začátečníků, skupiny 
střední či pokročilé. Dle tohoto si volí různě dlouhou studijní cestu. Nejdůležitější je fakt, že 
každý jednotlivý student v průběhu studia složí zkoušku English for Logistics – jako jednotný 
výstup studia.V přehledném schématu je toto řešení velice snadno uchopitelné: 

Základní úroveň Střední úroveň Pokročilá úroveň 

Vstup studenta do školy, samostatné rozhodnutí 
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Jednotlivé řádky znázorňují semestry studia, zkratka OBA znamená obchodní angličtinu, 
povinný modul je vyznačen modrou barvou. Pokud student povinný modul absolvuje 
v prvním ročníku studia, naskýtá se mu možnost absolvovat specializované kurzy, jako 
například English for Tourism, English for Aviation, Company presentation, Business 
correspondence. 

Výše nastíněný způsob výuky lze aplikovat za předpokladu, že škola disponuje týmem 
odborníků – vyučujících anglického jazyka, kteří jsou samozřejmě jazykově zdatní, mají 
velice hluboké metodické dovednosti a jsou stále ochotni pracovat na svém osobním rozvoji. 
Při vzdělávání akademických pracovníků lze využívat nejenom zdrojů dané školy (například 
semináře a přednášky vyučujících odborných předmětů) ale také program Erasmus pro 
školení a výukové pobyty vyučujících a programu Grundtvig, určeného pro vzdělavatele 
dospělých. Dále pak lze využít odborné konference, semináře a workshopy v oblasti logistiky, 
pořádáné odbornými sdruženími nebo přímo logistickými firmami. Velice přínosné je také 
využití exkurzí a návštěv přímo ve výrobních závodech nebo firmách poskytujících logistické 
služby. 

Již zmíněná skupina vyučujících jazyků musí týmově spolupracovat, jelikož výstupy 
semestrů jsou pro všechny skupiny studentů v jednotlivých úrovních stejné. Je proto nutné, 
aby koordinující pracovník každý semestr vytvářel nebo koordinoval vytváření zápočtových 
testů a v povinném modulu také zkouškových otázek. Je také nezbytné koordinovat výměnu 
informací souvisejících s metodikou výuky a sdílet zdroje, ze kterých lze čerpat materiály pro 
výuku (např. internetové). 

Lze konstatovat, že takto organizovaná výuka je konkurenceschopná dokonce i 
s výukou na prestižních vysokých školách v zahraničí a je obrovskou konkurenční výhodou 
Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově. 4 

 

Recenzoval:  Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.,Dr.h.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Při tvoření tohoto textu autorka používala informace ze svých vlastních prezentací a zkušeností a daný systém 
výuky implementovala do studijního programu Logistika na Vysoké škole logistiky o.p.s. v letech 2009 – 2012. 
V případě připomínek, dotazů a jiných reakcí, prosím neváhejte využít e-mailového kontaktu, každá reakce bude 
vítaná. 
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ABSTRAKT 

Účelem tohoto příspěvku je popsat vliv operačních rizik na proces poskytování 
bankovních služeb a uvést možnosti řízení těchto rizik. Z pohledu logistiky je poskytování 
služeb bankou proces, při kterém dochází k řadě činností banky vedoucích k uspokojení 
potřeb klienta. Jakákoliv z činností z celého procesu může být zasažena rizikovými faktory 
nacházejícími se uvnitř banky či v jejím vnějším prostředí. Tímto rizikovým faktorem může 
být chybové jednání zaměstnance banky, nekalé jednání zaměstnance, podvody klientů, 
krádeže, ale také výpadky systémů, dodávek elektřiny nebo živelní katastrofa. Působení 
rizikového faktoru může narušit proces poskytování bankovních služeb. Součástí logistiky 
bankovních služeb by tak mělo být řízení operačních rizik, které přispěje k lepšímu a 
efektivnějšímu procesu poskytování těchto služeb. 

ABSTRACT 

The aim of this article is to characterize the impact of the operational risks on the 
process of providing bank services and to initiate possibilities of operational risk 
management. From the logistics point of view, the providing of bank services is a process 
consisted of several bank activities aiming the client’s satisfaction. Any of these activities 
included in this process can be affected by several risk factors flowing from the inside or 
outside of the bank. The risk factor can be, for example, in the form of an wrongful or unfair 
act of a bank employee, fraud of the clients, bank robbery and also bank systems failure, 
failure of electricity supply or natural disasters. The risk factors can negatively affect the 
process of bank services. The logistics of bank services should include the operational risk 
management which will improve the process of bank services and make it more effective.    

Klí čová slova 

Banka; operační rizika; řízení rizik; hedging. 

Keywords 

Bank; operational risk; risk management; hedging.   
 
1. ÚVOD 

Logistika se zaměřuje na proces transferu statku (zboží či služby) od producenta ke 
spotřebiteli. V případě služeb je logistika zaměřena na proces poskytování služby jejím 
poskytovatelem směrem k jejímu příjemci. Logistika služeb usiluje o dosažení požadované 
(optimální) úrovně služeb, tedy tak, aby byly služby poskytovány v požadovaném množství, 
kvalitě, druhu a na správném místě a ve správný okamžik.5 
 

                                                 
5 Halásek, D. Logistika služeb. Str. 2. 
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Jedním z odvětví národního hospodářství zaměřeného čistě na poskytování služeb je 
komerční bankovnictví. Komerční banka6 je v pozici poskytovatele služby a příjemcem této 
služby je klient banky. 

Služby bank nabývají různých podob. Od zprostředkovatelských činností – například 
v podobě přijímání vkladů na jedné straně nebo poskytování úvěrů na straně druhé – přes 
uskutečňování platebního styku až po odborné poradenství.  

Aby byl proces poskytování služeb bankami efektivní, je třeba zabezpečit, aby byly 
náklady v minimální nutné míře a přitom dosažená požadovaná kvalita poskytovaných služeb. 
Jinými slovy, z hlediska logistiky by banky měly usilovat o optimální poměr svých výstupů 
(peněžních výnosů za poskytnuté služby) a vstupů (v podobě nákladů na poskytované služby). 
Výnosy za poskytnuté služby si banka udrží pouze tehdy, jestliže budou její služby dostatečně 
kvalitní a odpovídaly požadavkům klientů. Náklady banky na poskytované služby by naopak 
banka měla udržovat na co nejnižší úrovni, s jakou lze požadovaných výstupů dosáhnout. 
V případě nákladů na poskytované služby se jedná pouze o náklady provozní, nikoliv náklady 
finanční. Díky tomu, že banky jsou producenti služeb (nikoliv hmotných statků), jsou jejich 
náklady provozního charakteru tvořeny zejména náklady na mzdy, dále náklady na pronájem 
provozních prostor, či náklady na energie apod. 
 
2. POJEM RIZIKA 

V reálném podnikatelském prostředí má na podnikatelské subjekty, včetně bank, velký 
vliv nejistota. Na činnost banky (jako obecně na veškerou lidskou činnost) působí řada 
vnějších faktorů, které ona sama není schopna ovlivnit. Předem očekávaný výsledek tak 
nemusí vůbec nastat. Může jít například o jiné preference poptávky, než jaké banka 
očekávala, jiný vývoj cen elektřiny, než byl bankou očekáván, a podobně. Existence 
pravděpodobnosti, že očekávaného výsledku nebude dosaženo, je označována jako „riziko“. 
Obecně vzato, riziko existuje ve všech případech, kdy nelze s jistotou tvrdit, že daný jev 
nastane. Jestliže existuje byť jen malá možnost, že by očekávaný jev nastat nemusel, 
hovoříme o riziku. 

Riziko tedy vyjadřuje pravděpodobnost, že se budoucí stav bude odchylovat od stavu 
očekávaného (předpokládaného). Ve statistické terminologii je riziko definováno jako 
volatilita nebo standardní odchylka od čistých peněžních toků banky.7 

Obecně vzato, riziko představuje pravděpodobnost, že budoucí výsledek bude nad 
očekáváním, či pod očekáváním. Ve finančním vyjádření to znamená, že riziko vyjadřuje 
pravděpodobnost, že dosažené výsledky budou lepší či horší než očekávané. V rámci 
rizikového řízení se však pravděpodobnost dosažení lepších než očekávaných výsledků 
neuvažuje. Za riziko je považována pravděpodobnost, že dosažené výsledky v budoucnu 
budou horší než očekávané. V tomto ohledu je tedy riziko jednoznačně negativní. Jeho 
existence může přinést pouze škody (vyšší vstupy/náklady, resp. nižší výstupy/výnosy). 

Proces poskytování bankovních služeb je součástí podnikatelské činnosti banky, a jako 
takový je tedy ovlivněn vnějšími vlivy, nad nimiž banka nemá svou moc. Tyto vlivy pak mají 
přímý dopad na úroveň efektivnosti celého procesu. Nahodilé události mohou ovlivnit 
velikost nákladů vynaložených na proces poskytování služeb bankou. Příkladem může být 
výpadek dodávky elektrické energie, neúmyslné chyby či úmyslné podvody zaměstnanců 
banky, živelní pohromy a řada dalších událostí. Všechny tyto vlivy pro banku znamenají 
finanční ztráty, které ve svém důsledku snižují efektivnost poskytování služeb. 

                                                 
6 V dalším textu uváděná pouze jako „banka“. 
7 Heffernan, S. Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons, c2005. xix, 716 s. ISBN 978-0-470-09500-3. Str. 103. 
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3. OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB 

Rizika, mající negativní vliv na proces poskytování bankovních služeb, jsou souhrnně 
nazývána jako rizika operační.  

Operační riziko je Bankou pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement, 
BIS) definováno jako riziko přímé nebo nepřímé ztráty plynoucí z neadekvátnosti nebo 
úpadku vnitřních procesů, lidských zdrojů, systémů nebo externích vlivů.8 

Česká národní banka operační riziko definovala jako „riziko ztráty banky vlivem 
nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky 
vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní 
normy“.9 

Pojem „operační rizika“ není ve vědecké či odborné literatuře vykládán jednotně. 
Některé prameny označují jako operační riziko jakékoli riziko ztráty, které nespadá do 
kategorie rizika úvěrového a tržního. Rozdíly panují i v názoru na to, které podkategorie rizik 
jsou pod operační rizika zahrnována.10 

Operační rizika obecně zahrnují velice širokou a různorodou skupinu rizik, která se 
týkají těchto faktorů: 

- lidského faktoru,  
- systémů,  
- vnitřních procesů a  
- externích vlivů.  

Selhání lidského faktoru 

K nejdůležitějším složkám operačního rizika patří selhání lidského faktoru. Projevuje 
se jednak neúmyslnými chybami či omyly zaměstnanců, ale také úmyslným jednáním 
v podobě podvodů, krádeží, nedodržováním vnitřních předpisů apod.  

Výpadek systémů 

S rozvojem techniky neustále narůstá na významu skupina rizikových faktorů, které 
souvisí s výpadkem techniky a systémů. Spadá sem například riziko ztrát ze špatné 
funkčnosti, výpadku či nedostatečné kapacity systémů, počítačových programů, 
telekomunikačních sítí, internetu, vnitrobankovních informačních systémů nebo 
matematických modelů a dále přerušení dodávek elektřiny, tepla atd. 

Chyby a nedostatky v bankovních procesech 

V rámci provádění bankovních procesů může dojít k chybám či nedostatkům, ať už 
náhodným či úmyslným. Ztráty banky mohou být způsobeny například chybným zaúčtováním 
bankovního příkazu, chybami v bankovní dokumentaci nebo vzniklými spory s obchodními 
partnery. 

Vnější vlivy 

                                                 
8 Basel Committee on Banking Supervision. Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk. September 
2001. [online]. (Cit. 23.11.2011). Dostupné na: <http://www.bis.org/publ/bcbs_wp8.pdf>. Str. 2. 
9 Bučková, V. S rozvojem techniky vzrůstá u bank operační riziko. Finance.cz. [online]. (cit. 17.11.2011). Dostupné na: 
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/281270-s-rozvojem-techniky-vzrusta-u-bank-operacni-riziko/>. 
10 Někteří autoři mezi operační rizika řadí riziko právní, reputační nebo strategické, jiní tato rizika striktně oddělují. Blíže viz 
např. Rose, P. S., Hudgins, S. C. Bank management & financial services. 8. vyd. Boston: McGraw-Hill, 2010. xxvii, 734 s. 
ISBN 9780077303556. Str. 185. 
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Ztráty banky mohou být způsobeny také vnějšími vlivy. Jedná se o obsáhlou 
podskupinu rizikových faktorů plynoucích ze záměrného či neúmyslného jednání osob vně 
banky. Klienti a jiné osoby mohou banku poškodit krádežemi, podvodným jednáním, 
napadením systému banky (hackery), poškozením majetku banky při vandalismu apod. Vedle 
lidského jednání může jít i o vlivy přírodní v podobě živelních pohrom a v neposlední řadě o 
změny ekonomických podmínek, vstup nového konkurenta na bankovní trh apod. 

Operační rizika tvoří specifickou skupinu rizik, která svým projevem mohou působit 
na vznik jiných rizik. Je pro ně typická provázanost s ostatními finančními riziky. Příkladem 
může být zpracování platebního příkazu od klienta. Výpadek systému banky, nutného 
k provedení dané platební transakce, může ohrozit platební schopnost banky a tedy podnítit 
riziko likvidity. 11 
 
4.  ŘÍZENÍ OPERA ČNÍCH RIZIK 

Aby byla zajištěna určitá úroveň efektivnosti při poskytování služeb bankou, je třeba, 
aby byla tato rizika řízena. Banky toto riziko obvykle sledují a řídí na úrovni jednotlivých 
organizačních útvarů, a to včetně outsourcovaných aktivit.12 Řízení operačních rizik sestává 
v zásadě z pěti kroků:13 

- monitorování rizika, 
- kontroly rizika, jeho regulaci a dohledu nad ním, 
- vypracování efektivního a integrovaného procesu realizace transakcí, 
- vytvoření vhodné a odolné infrastruktury IT, 
- plánování neznámého – ochrana a nahodilost. 

Proces řízení rizik14 usiluje o eliminaci vlivu rizikových faktorů či alespoň 
minimalizaci ztát z nich plynoucích. Jde v podstatě o identifikaci rizikových faktorů,15 jejich 
měření a zajištění. Měření rizik znamená odhad budoucích ztrát, které mohou na určité 
hladině pravděpodobnosti vzniknout působením daného rizikového faktoru. Měření 
operačních rizik je obecně považováno za velmi náročné.16 Zajištění, čili hedging, rizika pak 
představuje eliminaci rizika, snahu o zamezení projevu tohoto rizika. Operační rizika jsou 
zajišťována zaváděním vhodných forem opatření, jako jsou bezpečnostní systémy, 
bezpečnostní předpisy, interní postupy bankovních činností, apod. Součástí řízení operačních 
rizik jsou také opatření následná, jež minimalizují (či zcela eliminují) již dosažené ztráty 
způsobené působením rizika. Typickým příkladem je pojištění, z něhož pojišťovna bance 
vyplácí pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Konkrétní postupy řízení 
operačních rizik záleží na tom, o jaký typ rizikového faktoru se jedná.  

Pokud je zdrojem rizika selhání lidského faktoru, banky se snaží takovým rizikům 
předcházet tím, že usilují o zkvalitnění personálního osazení. Významnou roli v tomto směru 
hraje systém školení zaměstnanců a různé rekvalifikační kurzy, dále systém interních kontrol 
a aktivní personální práce se zaměstnanci.17 Vyšší kvalifikace zaměstnanců by měla 

                                                 
11 Heffernan, S. Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons, c2005. xix, 716 s. ISBN 978-0-470-09500-3. Str. 9.  
12 Pro řízení operačních rizik si banky obvykle stanovují speciální útvary či divize, které mají na starosti sledování 
operačních rizik, jejich měření a zajištění. V UniCredit Bank mají za tímto účelem vytvořenou divizi operačního rizika jako 
nezávislý útvar, který je přímo podřízen členovi představenstva (blíže viz UniCredit Bank. Příloha č. 3. Řízení rizik. 
[online]). 
13 Polouček, S. Bankovnictví I. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 716 s. ISBN 80-7179-462-7. Str. 313. 
14 Neboli rizikový management, risk management. 
15 Tedy zdrojů rizika. 
16 Viz např. Heffernan, S. Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons, c2005. xix, 716 s. ISBN 978-0-470-09500-3. Str. 
110. 
17 Risk-management.cz. Řízení operačních rizik. [online]. (Cit. 29.11.2011). Dostupné na: <http://www.risk-
management.cz/index.php?clanek=46&cat2=1&lang>. 
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zabezpečit kvalitnější pracovní výsledky. Za tímto účelem banky uplatňují také různé systémy 
odměňování, které zaměstnance banky motivují k lepším pracovním výsledkům a současně 
pokud možno bezchybnému pracovnímu výkonu.  

Proti ztrátám z výpadku systémů se banky mohou zajišťovat tím, že budou mít 
k dispozici náhradní zdroje jako například náhradní zdroje elektřiny, tepla apod. Snížit 
pravděpodobnost výpadku telekomunikační sítě mohou banky tím, že si zvolí kvalitního 
dodavatele této sítě (například mobilního operátora). Výpadkům vnitrobankovních 
informačních systémů mohou banky nejlépe předcházet tím, že si implementují vhodné a 
spolehlivé informační systémy a současně vybudují kvalitní IT oddělení. Vedle eliminace 
rizikových faktorů tohoto typu se banky musí orientovat také na minimalizaci ztrát v případě, 
že k projevu daného rizikového faktoru dojde. Jednou z možností mohou být dohodnuté 
kompenzace vzniklých ztrát ze strany dodavatele. V případě výpadku vnitrobankovních 
systémů je důležitá rychlá reakce kompetentních pracovníků (IT oddělení) a odstranění závad. 
V neposlední řadě by banky měly mít vypracovány různé krizové plány, jejichž účelem je 
minimalizace negativních dopadů v krizových situacích. 

V procesu poskytování bankovní služby může dojít k úmyslným či neúmyslným 
chybám či nedostatkům, jejichž následkem vznikne bance ztráta. Těmto ztrátám banky 
předchází s využitím vnitřních předpisů, instrukcí pro zaměstnance či směrnicí. Vedle toho je 
důležité, aby banky měly propracované systémy kontroly. V praxi je používáno například tzv. 
pravidlo čtyř očí (před podpisem smlouvy pracovníkem banky a klientem). Pravděpodobnost 
projevu tohoto typu rizikového faktoru snižují opět školení a rekvalifikace zaměstnanců. 
K minimalizaci vzniklých ztrát přispívá předem sjednaná spoluúčast pracovníka na úhradě 
ztráty či jiná forma zodpovědnosti příslušného zaměstnance (včetně pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli). 

K metodám zajištění rizik, jejichž zdrojem jsou vnější faktory, patří zejména různé 
formy zabezpečovacích systémů, jako jsou alarmy, bezpečnostní prvky na budově banky 
zamezující vstupu do bankovních prostor nepříslušným osobám, bezpečnostní personál 
banky, protipožární opatření, atd. K nejvýznamnějším nástrojům sloužícím ke zmírnění 
negativních následků projevu těchto rizikových faktorů patří pojištění (např. majetkové 
pojištění proti krádeži, podvodu nebo proti živelním vlivům). 

Nástroje, které banky mají k dispozici pro zajištění operačních rizik, shrnuje 
následující tabulka 1. 

Tab. 1 Možnosti zajištění operačních rizik v bankovních procesech 

Rizikový faktor Eliminace projevu rizikového 
faktoru 

Minimalizace ztát z projevu 
rizikového faktoru 

Selhání lidského 
faktoru 

• školení zaměstnanců, 
• rekvalifikační kurzy, 
• systémy odměňování aj. 

• pojistná ochrana, 
• spoluúčast zaměstnanců na 

ztrátách jimi způsobených 
aj. 

Výpadky systémů • náhradní zdroje dodávek energií, 
• spolehlivý dodavatel systémů a 

energií, 
• spolehlivé informační systémy, 
• kvalitní IT oddělení, 
• antivirové programy aj. 

• kompenzace vzniklých ztrát 
dodavatelem, 

• včasné napravení výpadku 
systému a odstranění závad, 

• tvorba krizových plánů aj. 

Chyby a 
nedostatky v 

• vnitřní předpisy, instrukce a 
směrnice banky, 

• spoluúčast zaměstnance na 
úhradě vzniklé ztráty, 
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procesech • systémy kontroly, 
• školení a rekvalifikace 

zaměstnanců aj. 

• pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za škody 
zaměstnavateli aj. 

Vnější vlivy • alarmy a jiné zabezpečovací 
systémy, 

• bezpečnostní personál banky, 
• protipožární ochrana aj. 

• pojistná ochrana aj. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud se banka rozhodne využít pojistné ochrany jako nástroje k minimalizaci 
vzniklých škod, musí banka počítat s problémem v podobě zpoždění mezi pojistnou událostí a 
výplatou pojistného. Provozní ztráty z neočekávaných negativních událostí bývají obvykle 
relativně velké a zpravidla mají rychlé negativní dopady na ekonomiku banky a bankovní 
kapitál.18  
 
5.  ZÁVĚR 

Význam operačních rizik v bankovním prostředí je v moderní době čím dál větší. 
Velký podíl na tom má technika a stále se zvyšující zastoupení informačních technologií 
v bankovních procesech.19 

Skutečnost, že operační rizika nezanedbatelným způsobem dotvářejí celkový rizikový 
profil banky a že mohou svým projevem vážně ohrozit až stabilitu banky, dokládá mimo jiné 
fakt, že jsou tato rizika zakomponována do výpočtu rizikově vážených aktiv v rámci pravidel 
kapitálové přiměřenosti. Basilejskou komisí jsou tak operační rizika vnímána, vedle rizika 
úvěrového a rizik tržních, jako jedna z nejvýznamnějších hrozeb pro bankovní podnikání. 

Součástí logistického procesu v bankovních službách by mělo být i efektivní řízení 
operačních rizik. Proces poskytování bankovních služeb by měl být nastaven tak, aby byla 
tato rizika co nejmenší, tedy aby byla co možná nejvíce snížena pravděpodobnost projevu 
těchto rizik, popřípadě, aby svým projevem tato rizika způsobila nejmenší možné škody.  
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