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Abstract 

The concept of NFT is currently conquering the world of digital art and collecting. However, 

digital art is only one of the uses of NFT. In fact, it can be used to represent the ownership 

of any unique asset. NFT is a blockchain-related technology that has huge potential 

for logistics, as it could provide much more accurate traceability control. NFTs are digital 

documents that allow products to be uniquely identified with their owners. As this information 

cannot be manipulated, trust between the different actors in the supply chain is strengthened. 

Abstrakt 

Pojem NFT v současné době dobývá svět digitálního umění a sběratelství. Digitální umění je však jen 

jedním ze způsobů využití NFT. Ve skutečnosti je lze použít k reprezentaci vlastnictví jakéhokoli 

jedinečného aktiva. NFT je technologie spojená s blockchainem, která má pro logistiku obrovský 

potenciál, protože by mohla zajistit mnohem přesnější kontrolu sledovatelnosti. NFT jsou digitální 

dokumenty, které umožňují jednoznačnou identifikaci výrobků s jejich vlastníky. Protože s těmito 

informacemi nelze manipulovat, posiluje se důvěra mezi různými účastníky dodavatelského řetězce. 
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INTRODUCTION 

Currently, NFTs are primarily used to create collectibles in games and sports, to buy and 

sell digital art, and to collect royalties on music. These early use cases for NFTs are certainly 

impressive and show overall innovation, but does it make sense to use NFTs in other business 

scenarios? And how is NFT different from other tokens? 

Although the media has recently emphasized the use of NFTs specifically for art and other 

unique collectibles, NFTs have other valuable uses. For example, users can mint NFTs to record 

ownership of any unique property corresponding to items in both the digital and physical worlds. 

These NFTs can be used to perform transactions or to represent these items in a virtual environment. 
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1 WHAT IS NFT  

The abbreviation NFT stands for Non-Fungible Token, an unmistakable cryptographic 

token. It is essentially a digital document similar to a contract that is stored in a blockchain, 

which is a decentralised database ("ledger") shared between all users consisting of blocks 

representing individual transactions. NFTs are unique tokens that can be transferred without 

being interchangeable with other tokens. This means that a particular NFT is always associated 

with a unique asset (e.g. a work of art) and there is no other token that represents the same 

unique information. [1] 

Non-Fungible means that the individual units of an asset are not interchangeable and thus 

we can uniquely distinguish them from each other. The classic example of an interchangeable 

asset is currency. Ten euros will remain ten euros regardless of the serial number of the 

banknote. Similarly for cryptocurrencies. We can easily substitute bitcoin for any other bitcoin. 

In contrast, a work of art is an irreplaceable asset because a masterpiece painted by Picasso is 

not the same as a work painted by Van Gogh. They are two completely different works that are 

distinguishable and unmistakable. For such unique assets, we can then create equally unique 

NFT tokens to represent them.  

 

 

Fig. 1 The difference between Non-fugible and fugible asset. 

Source: Simplilearn, 2021 [2]. 

 

A common misconception is that NFT tokens are the file itself. However, this is not the case 

- their role can be likened to a land registry entry, which contains information about the owner 

of the property and an officially certified sales contract with the address. But the property itself 

is not part of the cadastre, of course. 
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NFTs are minted through smart contracts that assign ownership and govern 

the transferability of the NFT. Smart contracts are simple programs stored in the blockchain 

that are triggered when predefined conditions are met. They are typically used to automatically 

execute an agreement so that all participants can be immediately sure of the outcome, without 

the involvement of an intermediary and without time loss. They can also automate the workflow 

and trigger further action when conditions are met. When someone creates or mines an NFT, it 

triggers code stored in smart contracts that meet various standards, such as ERC-721. [3] This 

information is added to the blockchain where the NFT is managed. From a higher level, the 

minting process has the following steps it goes through: 

• Creating a new block 

• Information verification 

• Writing information on the blockchain 

 

The uniqueness of NFT tokens is defined by 4 main characteristics: 

• Unique creator - When an NFT is created, the creator "signs" it. In fact, thanks to a "smart 

contract" (a contract on the blockchain), the creator triggers an event on the aforementioned 

blockchain, thus timestamping and creating the NFT in a non-transferable way. This signature 

through the blockchain is the equivalent of an artist's signature on his artwork: it allows to 

distinguish the original from the copy. 

• Unmistakable identifier - This is the identification number of the NFT. This sequence 

of numbers and letters is unmodifiable and immutable, allowing the NFT to be identified 

on the blockchain. To provide a parallel to the physical world, the ID corresponds to a 

serial number. 

• Content - is also defined when the NFT is created, however, it can be modified in whole 

or in part during the lifetime of the token. 

• Current Owner - The current owner is the last characteristic used to define the NFT. It 

will be identified throughout the transfer between the two blockchain wallets. Thus, due 

to the time stamping of blockchain transfers, it is possible to identify all the different 

owners of the NFT at any point in time. 

 

Essential features of the NFT 

• Proof of Origin - An NFT is defined by its creator, which provides verified data about 

its origin. It allows to verify the creator and thus use cases such as royalties. 

• Proof of quality - An NFT can be assigned immutable properties that are tracked 

throughout its lifetime. 

• Timestamp - every action of the NFT (creation, transfer, modification) is recorded 

in the blockchain, providing immutability and verified proof of existence over time.  

• Possession - an NFT can only be held by one person at any given time because it cannot 

be duplicated. This brings verified proof of possession. This can then be seen as 

ownership, liability or other characteristics depending on the use case of the NFT. 

• Portability - An NFT can be transferred from one person to another (with or without 
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restrictions) and retain its characteristics. This is of great interest for certain uses such 

as warranties, insurance, benefits, etc. that could be transferred with the NFT. 

• Indestructibility - an NFT cannot be deleted. However, it can be "burned" - by sending it to 

an invalid address, but its entire history will be preserved forever. 

2 THE USE OF NFT IN THE SUPPLY CHAIN 

The NFT technology is still in the experimental phase and its concrete use in industry is still 

being explored. However, NFT solutions focused on logistics and supply chain have started to 

emerge. One of the significant benefits of this technology for the supply chain relates to the 

tracking and traceability of a specific product. With NFT, we could know the metadata of 

certain products, such as their current owner, where they are located, and characteristics such 

as their e.g. weight, size, temperature, certification, etc... This information is updated in the 

NFT, which remains stored in the blockchain network as the product progresses through the 

supply chain. When the goods arrive at their destination, it is possible to access a reliable and 

detailed history of the product's entire journey, from its origin to the moment of delivery. It 

essentially serves as a flow chart of the shipment's journey and can be verified by any of the 

parties involved in a given shipment, as all updates to the blockchain are immutable - nothing 

can be changed or obscured. The difference between tracking regular blockchain tokens and 

NFTs is then the level of distinction within the supply chain. This is because NFTs can be much 

more easily identified with individual products or boxes, not just the entire shipment, allowing 

supply chain operators to gain micro-level visibility of goods. 

 

 

Fig. 2 NFT Architecture and Providers. 

Source: [4]. 
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Why are NFTs the solution for the supply chain? 

Instead of long, extensive and complex paper records that are associated with the 

transactional ownership and activity of various items, NFTs create digital fingerprints or "token 

IDs" that are tied to an item throughout its lifetime. The uniqueness of each NFT is specifically 

defined by the information stored in the NFT metadata - pointing to valuable digital resources 

that are updated in real time on the blockchain. For the supply chain, NFTs allow participants 

to access the same immutable ledger entry, reducing and potentially eliminating inconsistencies 

in the flow of information between parties. This transparency and immutable properties of the 

blockchain ensure the reliability and authenticity of supply chain data. As such, NFTs can 

increase efficiency and reduce costs incurred in the process of sourcing and acquiring goods 

and services. 

Delays in a single section of the supply chain can result in the complete collapse of the 

entire journey. In the automotive industry, for example, cars have hundreds, if not thousands, 

of parts that come from all over the world. If one of these items, be it an oil filter or a complex 

dashboard touchscreen, is missing, the vehicle cannot be completed, and the production process 

can grind to a halt. An example from recent years might be the lack of suitable chips. Because 

NFT creates a digital identity for any item, real metadata such as its identity, current physical 

location, responsible party, ownership, container temperature and other metrics can be attached 

to it - providing useful information about its status, location, etc. This data is automatically 

updated as conditions change (via time stamps to geolocate the goods being transported), giving 

all parties involved an accurate and timely view of the physical object. So if a part from a 

supplier is delayed, the manufacturer will know well in advance and have the ability to source 

it from another supplier, keeping the supply chain running.  

 

 

Fig 3 Individual NFTs have four aspects. 

Source: [5]. 

 

Product Origin and Authentication 

Supply chain operators can use NFTs to help prove origin and prevent counterfeit products 

from entering the market. One example where the technology is already starting to be well used 

is in the luxury goods market, where some operators have teamed up to launch a blockchain 

platform. When consumers buy, for example, a luxury watch, handbag or piece of jewellery, 

they are given a corresponding unique NFT that proves the origin of their product, including 

information about the materials and manufacturing process. This means that all such products 

will be individually verifiable. For example, luxury goods manufacturers such as Prada and 

Gucci have started to link the NFT to their products. Each individual item receives its own 

unique NFT, and when it is sold, the customer receives both the product and the NFT. This 
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allows both the customer and the retailer to follow the product's journey from production to 

sale, which helps in the fight against counterfeiting. By attaching a verifiable NFT to each 

product, these companies reduce the risk of losing money to counterfeits, as duplicates cannot 

be registered on the same blockchain. Along with the product, the customer receives a QR code 

referring to a very specific NFT that was stamped with the product. Through it, he can then 

verify the entire journey of that product from the manufacturing plant to his hands. Even when 

the product is resold, the NFT is sold with it, so that the authenticity of the product can be 

verified no matter how many hands it passes through. Programmers can even design the NFT 

so that each time the NFT is resold, they automatically pay the royalty back to the original 

creator. [6]   

Another example where NFTs and blockchain can be very helpful is in pharmaceuticals, in 

several areas. The first is the fight against counterfeit medicines by streamlining the verification 

process. Another area is to use market and stock monitoring to prevent the misuse of medicines 

for drug production, whether by detecting fake prescriptions or by buying up certain types of 

medicines containing substances needed for drug production. Last but not least, with the ability 

to track the entire life cycle, this technology can be used to determine the viability of drugs in 

an extremely efficient way, as customers will have visibility of the conditions of each product 

as it travels through the supply chain, including storage locations, environmental factors 

(temperature and humidity) and storage time. An NFT attached to a pharmaceutical product 

thus has the potential to protect consumers from, for example, expired or damaged medicines. 

By implementing NFTs, companies can effectively track problems, quickly locate affected 

goods through transparency and recall them if necessary. Data from the supply chain can be 

used as a reference point for locating defective products and preventing them now, as well as 

for taking future measures to prevent such a situation from happening again if possible. The 

same benefits as in pharmaceuticals also apply to the food trade. 

Product certifications  

The modern consumer often chooses certified products.  Providing credible certifications 

or labels such as 'BIO' and 'fair trade' can increase sales. To this end, third-party certification 

bodies for product standards or labour safety requirements could punch an NFT 

into the blockchain with the relevant certification, which would be passed down the supply 

chain by members of the supply chain until it reaches the end user in the supply chain, who 

could eventually access the certification via a web link. [7] Again, through the NFT history, 

there is then no problem in determining that the mark or certificate has not been compromised 

and that the product delivers what it promises. 

Data sharing  

Data sharing is another key element of blockchain that NFTs can use to strengthen supply 

chains. Typically (and unsurprisingly) companies are reluctant to share their data, which often 

contains sensitive customer and financial information, with other organisations, but data sharing 

is essential for stakeholders to gain a complete view of the supply chain. NFTs can solve this 

problem - while information databases are typically managed within organisations rather than 

between them, different stakeholders in the supply chain can use NFTs to determine in advance 

which data will be shared and eliminate the risk of oversharing. The monitored parameters can 

be set during NFT minting so that the data sharing process works automatically. 
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Fig. 4 Example of roles involved in NFT supply chain platform. 

Source: [8]. 

 

The advantages that NFTs would bring to logistics can be summed up as follows: 

• Security - The transfer of information between the different actors in the supply chain 

is extremely secure. NFT data is stored on the blockchain network in the form of a smart 

contract, which prevents destruction, deletion or unauthorized reproduction of the 

entered information. Everything is recorded in each of the nodes that make up the 

network. 

• Traceability - When dealing with food, pharmaceuticals, chemicals and/or perishable 

items, it is important to know what logistics and manufacturing processes the goods 

have gone through, where they have been and for how long. NFT technology offers 

complete transparency so that everyone can get complete product traceability 

information in real time. 

• Responsibility - Who is responsible for goods in the various stages across the supply 

chain? With NFT we can find out who is responsible for the product at any given 

moment. In addition, to issue an NFT, both parties must enter into a responsibility 

agreement. In other words, the NFT cannot be sent if the counterparty does not agree to 

accept it, just as the goods will not be delivered if the responsible party has not received 

the NFT. 

 

Added value of NFT  

To understand why it is advisable to use NFT for supply chain tracking, it is first necessary 

to explain why it is a better choice than using simple "blockchain timestamping".  
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With Blockchain came a database that could not be overwritten, was something new 

and offered new possibilities, one in particular: the "Proof of Existence". The very idea is that 

we can take any kind of data and create a unique signature (hash) for it and put this unique 

signature into the blockchain. If we want to include this information, we add it to a transaction 

that will be included in a certain block. A hash is a function that allows us to have certified 

truth: a hash corresponds to a single set of input data. Thus, any change to the input data will 

give a different hash. By including this signature in the block, the block inherits an important 

characteristic: the block's timestamp. 

This means that we can now prove with certainty that the dataset we signed existed 

at the time it was put into the blockchain and has never been altered. So now we have a Proof 

of Existence (PoE) of that data at a point in time. Now you are able to trace events 

with certainty: if you include every event that happens in the supply chain in the blockchain, 

then you will be able to trace with certainty that these events existed at a certain point in time 

when they were included in the blockchain. [9]   

But here's the key difficulty - PoE is just that and nothing more, i.e. proof that the data 

existed at some point in time, but it's not proof that the data was true. That is, you can't trust 

a series of events embedded in a blockchain just because it's in the blockchain. If the operators 

declared false data, then there is false data in the blockchain. You cannot conclude a "healthy 

supply chain" based on that alone. So this basic point doesn't really bring more trust to supply 

chain tracking, it's all about providing a decentralised certified timestamp to a dataset. To 

increase trust, it is a good idea to provide an agreement on the content of the exchange and 

embed that agreement in the blockchain as well, and then we have a certified event. 

Let's illustrate this with a simple PoE, i.e., proof of existence. On the one hand, company 

A registers the event "I handed over 3 pallets" and on the other hand, recipient B registers "I received 

2 pallets". This gives us two confirmed events in the blockchain, but contradictory, without any clue 

as to who is telling the truth. Thus, a mere entry in the blockchain is not enough. In a certified 

exchange, we require companies A and B to agree on the number of pallets they are exchanging. What 

they do is have a contract signed by each party, and that's something we can do with a blockchain like 

Ethereum: a decentralized contract that both parties sign with their account, confirming the truth they 

agreed on. However, a simple event certification contract will still lack good traceability because there 

will be no links between events on the blockchain. [10] The solution to this problem is to 'tokenise' 

the goods, i.e. to create digital proof of ownership. 

Since a supply chain is simply a series of exchanges of goods, if we tokenise those goods 

using NFT and exchange the token with the goods it represents, then we can know who is 

responsible for those goods at any given time. As we showed earlier, for this to actually work, we 

need a contract between the actors. So it should not be possible to send NFTs if the counterparty 

does not agree to receive them, just as we do not give goods if we do not receive NFTs. So we 

need to add a new dimension to NFTs - acceptance. This acceptance allows us to shift 

responsibility from one to the other, provided that the actors agree to accept these NFTs. This 

step has a significant impact as now not only ownership but also responsibility is behind the token. 

The point of these accountability tokens is that they are easy to understand for users in the field 

(drivers, warehousemen, etc.): if they have NFTs on their personal account, then they have 

responsibility for the associated assets. They also inherit the associated penalties if those assets 

are broken or lost. This has an immediate positive effect on logistics, because it is logical for 

anyone who would gain responsibility for the assets to want to get rid of that responsibility as 

soon as possible, the only way being to transfer the NFT to the next person in the supply chain. 
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NFT in terms of legislation 

The transfer and ownership of the NFT can enable: 

• Confirm full or partial transfer of ownership, depending on the token and the structure 

of the right that applies to the NFT. (It still needs to be determined whether the NFT 

corresponds to full or partial ownership of the object). 

• Demonstrate possession of the NFT using a timestamp and history. 

• Demonstrate transferred rights, obligations or responsibilities. 

Largely, governments have not yet regulated NFTs.  Still, NFTs pose a handful of legal 

issues, some of which are particularly applicable to supply chain uses of NFTs, including: 

Terms and Conditions - Purchasers should pay attention to any standard terms and 

conditions applicable to the sale of an NFT, which could apply not only to the NFT itself, but 

also to any underlying physical or digital asset. If the NFT represents a physical good sold by 

a merchant to a consumer-purchaser, the seller will want to set forth terms and conditions 

governing issues such as redemption, warranties, return policy, and product defect, to avoid 

ambiguity and disputes over what rights the purchaser is entitled to with respect to the physical 

good. Merchants commonly provide consumer-purchasers with a web link to the terms and 

conditions related to the NFT. 

Transfer of Intellectual Property - A copyright owner often owns the exclusive rights to his or 

her own work. Therefore, the intellectual property right related to an NFT does not automatically 

transfer with the sale of an NFT. Instead, the original owner selling an NFT must indicate upon 

minting, which intellectual property rights, if any, will transfer to the purchaser of the NFT. 

Royalties - For example, in U.S. law may not entitle an original owner to resale royalties, but 

sellers may set up NFTs with smart contracts to provide automatic royalties to the original owner 

upon resale. [11] One potential challenge is to counter efforts by resellers that attempt to get around a 

programmed royalty fee by reselling the NFT on a different platform than the NFT was minted on. 

Ownership and copyright issues is a critical challenge that many countries will need to address 

and incorporate into their legislation in order for technologies like NFT to be mainstreamed in the 

future. Without this step, the technology will be more in the realms of technology enthusiasts and 

financial speculators than in the realm of real use by industry or supply chains. 

 

CONCLUSION 

Currently, NFT technology is still in its early stages and has a lot of room for growth. Like 

bitcoin, one of the most widely used cryptocurrencies, NFT technology has gained a strong 

position in the digital transformation era and interest in it is growing. The primary purpose of 

NFT in the supply chain is predominantly in authenticating products, ensuring their quality and 

confirming their origin. Therefore, NFT implementation is suitable for logistics management 

as it offers greater transparency and immutability. These features of NFT make it easier for 

companies to keep supply chain data authentic and reliable. In addition, NFTs eliminate 

counterfeiting and help companies track shipments at all touch points. 

While NFTs are already having great success in the art and collectibles industry, only time 

will tell if NFTs will also become a routine part of the physical logistics world. Digitizing the 

supply chain is key to keeping up with the ever-increasing pace of Industry 4.0. 
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Abstract 

The paper presents the application of a simulation model as a tool to verify the redesign of production 

in the enterprise. The enterprise needs to speed up its production process and replace outdated 

technology. After purchasing a machine with new technology, a process redesign is required so the new 

machine can work with the maximum possible efficiency. The process redesign is verified by 

a simulation method in the ExtendSim program. This procedure declares an effort to prevent interference 

with the real system. Before building the model, the parameters of operations, inputs, and the 

simulation's purpose must be clearly defined. The performed simulation brings results based on which 

it is possible to decide on the implementation of the solution. On the other hand, it also reveals a new 

bottleneck that the enterprise should pay attention to. 

Abstrakt 

Článok predstavuje využitie simulačného modelu ako nástroj na overenie redizajnu výroby v podniku. 

Podnik potrebuje zrýchliť svoj výrobný proces a nahradiť zastaranú technológiu. Po zaobstaraní stroja 

s novou technológiou je potrebný redizajn procesu, aby nový stroj mohol pracovať s čo najväčšou 

efektivitou. Redizajn procesu je verifikovaný simulačnou metódou v programe ExtendSim. Týmto 

postupom sa deklaruje snaha zabrániť zásahom do reálneho systému. Pred zostavením modelu sa musia 

jasne definovať parametre operácií, vstupy a cieľ simulácie. Vykonaná simulácia prináša výsledky, 

na základe ktorých je možné jednoznačne rozhodnúť o implementácii riešenia. Na druhej strane 

aj odhaľuje nové nedostatky, ktorým by mal podnik venovať pozornosť. 

Key words 

Production process, simulation model, simulation, redesign process 

Klíčová slova 

Výrobný proces, simulačný model, simulácia, redizajn procesu 
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INTRODUCTION 

Podnik pôsobiaci v strojárskom priemysle eviduje čoraz väčšiu mieru znečistenia pracovného 

prostredia ako odmietnutia zákaziek z časových dôvodov. Cieľom je zrýchliť a zvýšiť efektivitu 

výrobného procesu podniku, odstrániť úzke miesto výrobného procesu a pristúpiť k redizajnu 

výrobného procesu. 

V prípade inovácie môžeme hovoriť o 3 úrovniach. Zlepšovanie procesov kladie dôraz 

na organizovanie, využíva nápady pracovníkov pre zdokonalenia v pracovnom procese. Predstavuje 

postupné, malé zlepšenia, ktoré rešpektujú obmedzenia existujúceho procesu. Redesign procesov sa 

sústreďuje výrobné procesy, ktoré začínajú byť neefektívne alebo nespĺňajú svoje úlohy. Ide o 

odstraňovanie aktivít, ktoré nepridávajú hodnotu výrobku, zvyšujú náklady na procesy alebo nereagujú 

na zmeny. Reinžiniering procesov je významná a radikálna zmena organizácie procesov s cieľom zvýšiť 

ich možnosti a efektívnosť [1]. 

Aby bola zvolená vhodná úroveň inovácie je potrebné vykonať dôkladnú systémovú analýzu. Patrí 

medzi náročné metódy analýzy, pretože využíva systémový prístup a podnik chápe ako ucelený systém. 

Jednotlivé časti tohto systému rozdelíme na elementárne časti a skúmame ich. Pri systémovej analýze 

sa využívajú aj poznatky kybernetiky, teórie systémov a matematické modelovanie, štatistické metódy 

a iné exaktné metódy [2]. 

Vykonanie systémovej analýzy je vhodným podkladom pre aplikáciu modelového prístupu. 

Modelovanie je činnosť, pri ktorej sa vytvárajú modely reálnych systémov, nie vždy musí ísť 

o simulačné využitie modelu. Metódu, pri ktorej skúmaný systém pretransformujeme do modelu 

a experimentujeme na ňom nazývame simuláciou. Experimentovanie s modelom prináša množstvo dát 

a informácií, ktoré je možné aplikovať na skutočný systém [3]. 

Výhodou simulácie je veľká flexibilita, nižšia náročnosť na finančné zdroje v porovnaní s reálnym 

testovaním na objekte, relatívne dlhodobá použiteľnosť a neovplyvňuje prebiehajúce podnikové 

procesy. Na druhej strane, mínusom je niekedy nutnosť dodržania limitov simulačného programu, 

nutnosť kvantifikácie parametrov [4]. 

Vstupné parametre, ktoré sú potrebné pre model je vhodné určiť aj z blokov ktoré v modeli 

plánujeme použiť. V rámci modelu sa najčastejšie využívajú bloky Create na tvorbu vstupov, 

Workstation na simuláciu zdržania entít, Exit na výstup entít z modelu, Select item out/in a Gate na 

riadenie tokov entít alebo Batch/ Unbatch na rozčleňovanie a zlučovanie entít [5]. 

 

1 ANALÝZA VÝROBNÉHO PROCESU 

Po podrobnej systémovej analýze podniku bola vytvorená formalizovaná schéma výrobného 

procesu podniku. Účelom schémy je poskytnúť náhľad na výrobný proces a na jej základe vytvoriť 

simulačný model v programe ExtendSim. 
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Fig. 1 Formalizovaná schéma výrobného procesu podniku 

Source: autor. 

 

Simulácia sa v rámci analýzy podniku vykonáva s cieľom identifikovať úzke miesto výrobného 

procesu, zhodnotiť ho štatisticky a zistiť trvanie výroby zákazky. 

 

 
Fig. 2 Simulačný model aktuálneho výrobného procesu 

Source: [6]. 

 

Z 50 vykonaných simulácií sa trvanie výroby jedného vibračného triediča pohybuje v intervale od 

3 800 minút do 4 100 minút. Operácia tryskania predstavuje úzke miesto výroby. Táto operácia pracuje 

najdlhšie, a to až 2 820 minút a obslúži až 226 požiadaviek. Operáciu by bolo vhodné podporiť ďalším 

metacím strojom. Operácia využíva zastaranú technológiu, ktorá je energeticky náročná a znečisťuje 
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environmentálne prostredie. Použitie zastaranej technológie má nielenže vysoké energetické nároky, ale 

aj vzhľadom na nové možnosti veľmi predlžuje čas trvania operácie [6]. 

 

2 NÁVRH REDIZAJNU VÝROBNÉHO PROCESU 

Z dlhodobého strategického hľadiska je najlepšou voľbou akvizícia automatického metacieho stroja. 

Stroj LAUCO 200 NS vykonáva operáciu tryskania automaticky, podľa predvoleného programu a je 

vybavený filtrom  FAC 12/10N EX1. Valčekový dopravník má dĺžku sedem metrov, čo umožňuje 

tryskať plechy v ich pôvodných rozmeroch v podobe veľkých tabúľ s povrchom 12m2. Proces tryskania 

môže skrátiť zo 6 až 10 na 3 až 6 minút [6]. 

Aby sa potenciál navrhnutého stroja využil čo najviac, je nutné proces reorganizovať. Stroj sa musí 

zaradiť pred operáciu pálenia plechov. V neskoršej fáze výrobného procesu sa nový stroj využije aj na 

tryskanie dielcov po ich zvarení, ktoré sú čo najrovnejšie, bez výčnelkov a skrytých hrán. Hutný 

materiál sa podelí a potom sa pôjde tryskať do zvyšného ručného metacieho stroja, ktorý ako jediný 

z troch pôvodných nebol vyradený. 

 

 
Fig. 3 Umiestnenie nového stroja do formalizovanej schémy 

Source: autor. 

 

2.1 ALOKÁCIA NOVÉHO STROJA 

Medzioperačné presuny nepridávajú hodnotu výrobku a predlžujú výrobný proces. V časti a) 

obrázku 4 je znázornená dlhá trajektória pohybu materiálu počas výroby. Dva zastarané metacie sú 

umiestnené na 5 v najvzdialenejšej časti areálu, pričom budova medzi skladom (1) a halou s pílkami 

na materiál (2) je nevyužívaná. Technologický postup si vyžaduje opakované tryskanie materiálov, 

preto sa trajektória viackrát dostáva na stanovište 5 a späť do hlavného komplexu [6]. 
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a) Trajektória pred redizajnom b) Trajektória po redizajne 

Fig. 4 Ukážka skrátenia trajektórie medzioperačných presunov 

Source: [6]. 

 

Po zakúpení nového stroja a redizajne výrobného procesu sa trajektória výrazne skráti. Dva 

zastarané metacie stroje z budovy 5 budú vyradené a nový stroj sa umiestni do nevyužívanej haly medzi 

skladom a halou s pílkami na materiál. 

V časti b) budova, v ktorej sa nachádzajú vyradené metacie stroje sa prestane využívať. Výrobný 

proces začne ako predtým v sklade (1), následne sa plechy budú tryskať na dvojke a hutný materiál deliť 

na trojke. Potom sa hutný materiál bude tryskať na štvorke, kde ostala metacia pištoľ a plechy sa budú 

deliť na novej päťke. Proces pokračuje cez strednú, ľahkú a ťažkú obrobňu (6,7,8). Vzniknuté dielce 

sa tryskajú podľa tvaru na štvorke alebo dvojke, následne sa neprístupné časti namaľujú na deviatke 

a presúvajú sa na finálnu fázu (10) [6]. 

 

3 VERIFIKÁCIA A IMPLEMENTÁCIA REDIZAJNU VÝROBNÉHO PROCESU 

Aby sa zabránilo zníženiu kapacít počas výroby a meškaniu výroby zákaziek, bol vytvorený model 

výrobného procesu v simulačnom programe ExtendSim. Simulačný model overí redizajn výroby 

a štatistické výsledky z modelu pomôžu doladiť detaily implementácie do výrobného procesu. 

 

3.1 PRÍPRAVA SIMULAČNÉHO MODELU 

Pred vytvorením modelu je nutné poznať parametre jednotlivých činností, vstupy do modelu a iné 

špecifikácie. Hlavnou podmienkou ja čas spracovania požiadaviek jednotlivých činností.  

V tabuľke 1 sa pre tryskanie uvádzajú 4 časy spracovania, ktoré sú závislé od metódy a materiálu. 

Prvé dva časy prislúchajú ručnej pištoli a druhý z nich platí výlučne len pre plocháče. Zvyšné dva časy 

prislúchajú novému stroju a závisia od hrúbky plechov, nakoľko na tenké plechy je nutné znížiť tlak. 
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Tab. 1 Trvanie jednotlivých činnosti pri spracovaní materiálov 

Aktivita Trvanie [min.] Trvanie pre traverzu [min.] 

Rezanie 7±2 

 

Pálenie 9±5 

Tryskanie 8±2 2±1 4±1 5±1 

Ohýbanie 15,60,30 

Stredná obrobňa 15,90,50 

Stehovanie 45±15 120 

Zváranie 40±10 500 

Opracovanie zvarov  150 

Maľovanie dielcov 8,15,10 

 

Montáž 720 

Skúšanie 120 

Maľovanie 210 

Identifikácia a nakládka 23±5 

Source: [6]. 

 

Následne si je nutné zadefinovať jednoznačné označovanie materiálov v simulačnom modeli 

pre bezproblémovú orientáciu. 

 

Tab. 2 Označenie jednotlivých materiálov v simulačnom modeli 

Plechy (P) Hutný materiál (H) Dielce (D) 

PH Hrubé plechy HPL Materiál na plocháče DPL Plocháče 

PT Tenké plechy HPM Profilový materiál DRM Rovnomerné dielce 

    DZL Zložité dielce 

    DT Traverza 

Source: [6]. 

 

Do modelu vstupuje hutný materiál a plechy v presne stanovenom množstve podľa technickej 

dokumentácie. Plechy sú delené hrubé s hrúbkou 12 mm a viac a tenké s hrúbkou do 12 mm. 

 

Tab. 3 Počet vstupných materiálov do procesu 
Materiál Typ Kusy zo skladu Kus po delení 

Plechy Hrubé 3 189 

Tenké 9 567 

Hutný materiál Profilový materiál 4 108 

 Materiál na plocháče 18 126 

Source: [6]. 

 

Na základe formalizovanej schémy a údajov uvedených v tabuľkách je možné vytvoriť prehľadný 

simulačný model. Model overí plánovaný redizajn výroby bez zásahu do reálneho systému. 
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Fig. 5 Simulačný model výrobného procesu po aplikácii redizajnu 

Source: [6]. 

 

Model oproti pôvodnému modelu simuluje výrobu celej zákazky, čo je 6 kusov strojov. 

Materiálový tok hutného materiálu spočíva v jeho delení na požadované rozmery, potom 

sa tieto kusy musia tryskať ručnou pištoľou a vstupuje do strednej obrobne. Po vykonaní požadovaných 

operácií v strednej obrobni sa vzniknuté plocháče vracajú späť na tryskanie a potom čakajú 

pred montážou na finálne spracovanie. Medzitým profilový materiál čaká na skladanie dielcov 

pred ľahkou obrobňou [6]. 

Plechy sa po vstupe tryskajú na novom metacom stroji a až potom sa pália na požadované rozmery, 

následne sa rozdeľujú na základe technologických postupov. Prevažná časť plechov sa ide ohýbať 

a zvyšné plechy tvoria traverzu stroja alebo idú na skladanie dielcov [6]. 

Skladanie dielcov musí tvoriť 3 typy dielcov, určitý počet pre každý zo 6 strojov. Pre zabezpečenie 

správnej tvorby dielcov pre každý jeden stroj bolo vytvorené počítadlo. Počítadlo zabezpečuje tvorbu 

dielcov každého typu pre každý stroj. Funguje na základe obmedzenia vetiev, ktoré už vytvorili 

požadovaný počet dielcov pre jeden stroj. Vetvy opäť uvoľní, až keď počet materiálu a dielcov dosiahne 

požadovaný stav na 1 stroj podľa technickej dokumentácie [6]. 

 

 
Fig. 6 Počítadlo zabezpečujúce správnu tvorbu dielcov 

Source: [6]. 
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Dielce sa stehujú a zvárajú v ľahkej a ťažkej obrobni a potom sa maľujú časti, ktoré budú 

neprístupné po montáži. Následne sa zmontuje vibračný triedič, ktorý je nutné potom otestovať, 

namaľovať a pripraviť na expedíciu [6]. 

 

3.2 VÝSLEDKY SIMULÁCIE 

Čas výroby jedného stroja sa skrátil približne o polovicu a jeho hodnota je teraz 2 054 minút. Ak si to 

prepočítame na 2 pracovné zmeny denne po 8 hodín bez nadčasov, v podniku teraz potrebujú 2 dni na výrobu 

jedného stroja, oproti 4 dňom v pôvodnom procese. Výroba celej jednej zákazky trvá približne 2 týždne [6].  

 

Tab. 4 Časové štatistiky simulácie 

Výsledné časy simulácie 

12 203 12 243 12 398 12 363 12 388 

12 537 12 421 12 346 12 315 12 260 

12 174 12 594 12 171 12 096 12 194 

12 345 12 272 12 172 12 288 12 473 

12 230 12 451 12 256 12 400 12 208 

12 377 12 347 12 337 12 256 12 334 

12 362 12 211 12 300 12 346 12 401 

12 265 12 579 12 171 12 357 12 171 

12 115 12 379 12 544 12 304 12 213 

12 448 12 287 12 413 12 514 12 279 

Interval výroby 6ks 

strojov 
12 096 – 12 594 

Priemerný čas výroby 6 ks 

strojov 
12 322 

Priemerný čas výroby 1 

stroja 
2 054 

Source: [6]. 

 

Reorganizáciou procesu podnik získal významnú časovú rezervu. Tento čas môže podnik využiť na prijatie 

ďalších zákaziek. Podnik môže efektívnejšie realizovať údržbu a predchádzať tak zbytočným prestojom [6]. 

Okrem sledovania času v simulácii, simulácia ponúka aj štatistické a grafické výsledky jednotlivých 

činností vo výrobnom procese. Zo štatistických ukazovateľov simulácia ponúka maximálne dĺžky radov pred 

činnosťami, množstvo obslúžených požiadaviek jednotlivými činnosťami a aj ich využitie [6]. 

Z praxe je známe, že odstránením jedného úzkeho miesta často narazíme na ďalšie. V rámci budúceho 

smerovanie podniku v oblasti inovácií simulácia identifikovala nové úzke miesto. Výrobná operácia ohýbania 

plechov sa stala novým úzkym miestom procesu. Pred operáciou sa vytvára dlhý rad s maximálnou hodnotou 

632 požiadaviek, čo je nepriaznivé pre plynulosť procesu [6]. 
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Fig. 7 Graf vývoja radu pred ohýbaním počas simulácie 

Source: [6]. 

 

Rad sa veľmi prudko vytvára a postupne, ale pomaly klesá. Práca ohýbania je najdlhšia v simulácii, 

nielen pretože musí obslúžiť najviac požiadaviek, ale veľa požiadaviek musí dlho čakať v rade [6]. 

Nasledujúci graf deklaruje, že oba stroje plne pracujú bez rezerv. Počas simulácie vykazujú 100% 

vyťaženosť. Podnik by sa mal sústrediť na možné riešenia nového úzkeho miesta. 

 

 
Fig. 8 Využitie ohýbacích strojov počas simulácie 

Source: [6]. 

 

CONCLUSION 

Využitie simulácie ako nástroj na overenie redizajnu výroby prinieslo žiadané benefity. Podnik mal 

nižšie náklady spojené s overením redizajnu výroby. Zároveň nebola obmedzená ani reálna prevádzka 

a plnenie zákaziek pokračovalo podľa plánu. Overenie simuláciou bolo aj kratšie ako keby boli použité 

klasické spôsoby overovania. Výsledky simulácie jednoznačne potvrdili skrátenie výrobného procesu 

z približne 4 dní na jeden stroj až na 2 dni na jeden stroj. Štatistické výsledky odhalili dostatočné 

odľahčenie úzkeho miesta. Nadbytočné voľné kapacity môže podnik využiť na pravidelnú údržbu, 

predvýrobu alebo ponúknuť externým partnerom. Na druhej strane sa po redizajne objavilo nové úzke 

miesto, ktoré by malo byť predmetom záujmu nasledujúcich inovácií v podniku. 

Od roku 2021 podnik plne implementoval nový stroj. Výrobný proces je reorganizovaný 

podľa uvedeného redizajnu a výsledky simulácie sa zhodujú s výsledkami výroby v reálnom systéme. 
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Abstract 

COM(2020) 550 should be a strategic policy tool for rethinking the EU sustainable model 

of tourism and transport. The safe restoration of unrestricted free movement, coordinated 

reopening of internal borders and the lifting of controls at internal borders. The safe restoration 

of transport and connectivity following the adoption of a common political framework 

agreement for all EU Member States. Health and safety – top priority. Establishing 

an EU common strategic plan to help the Member States implement economic and supportive 

measures for tourism SMEs. Tax relief measures for all tourism operators with a moratorium 

on tax obligations. Regulating the collaborative economy in tourism and especially in the tour 

guide sector. All liquidity, monetary and fiscal policy supportive programmes for hotels, 

restaurants, tour guides, transport, travel agents, etc. and self-employed workers should 

continue for at least 10 months after getting back to normal life in accordance with the WTTC. 

Abstrakt 

Dokument Európskej komisie COM(2020) 550 ako strategický nástroj politiky 

na prehodnotenie udržateľného modelu cestovného ruchu a dopravy v  EÚ. Komplexný balík 

opatrení s usmerneniami a odporúčaniami. Bezpečné obnovenie neobmedzeného voľného 

pohybu.  Bezpečné obnovenie dopravy. Zdravie a bezpečnosť ako hlavná priorita. Nový 

formulár na lokalizáciu cestujúcich na úrovni EÚ. Spoločný strategický plánu EÚ na pomoc 

členským štátom pri vykonávaní ekonomických a podporných opatrení pre malé a stredné 

podniky (MSP) v cestovnom ruchu a  doprave. Daňové úľavy s moratóriom na daňové 

povinnosti a ad hoc balíček fiškálnych stimulov v oblasti cestovného ruchu a dopravy 

pre všetky MSP pôsobiace v cestovnom ruchu. Reguláciu hospodárstva založeného 

na spolupráci v cestovnom ruchu.  Odporúčania WTTC: všetky podporné programy v oblasti 

likvidity, menovej a fiškálnej politiky určené pre cestovný ruch a dopravu majú pokračovať 

najmenej 10 mesiacov po tom, ako sa život vráti do normálu. 

Key words 

transport, tourism,  safety, free movement, sustainability 

Klíčová slova 

doprava, cestovný ruch, bezpečnosť, voľný pohyb, udržateľnosť  

 

INTRODUCTION 

V mnohých členských štátoch, európskych regiónoch a mestách cestovný ruch významne 

prispieva k hospodárskej a sociálnej štruktúre. Okrem toho poskytuje veľmi potrebné pracovné 

miesta a príjmy, ktoré sú často sústredené v oblastiach bez alternatívnych zdrojov zamestnania 

a využívajú nízko kvalifikovaných pracovníkov. 
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Odvetvie cestovného ruchu v EÚ v najužšom zmysle slova (tradiční poskytovatelia 

rekreácií a služieb cestovného ruchu) tvorí 2,3 milióna podnikov, najmä malých a stredných, 

ktoré zamestnávajú približne 12,3 milióna ľudí. V roku 2014 patril jeden z 10 podnikov 

v európskom nefinančnom sektore do odvetvia cestovného ruchu. V roku 2018 odvetvie 

cestovania a cestovného ruchu priamo vyprodukovalo 3,9 % HDP EÚ a zamestnávalo 5,1 % 

všetkého ekonomicky činného obyvateľstva (čo predstavuje približne 11,9 milióna pracovných 

miest). Ak však vezmeme do úvahy jeho úzke prepojenie s inými hospodárskymi odvetviami, 

sú tieto čísla ešte vyššie (10,3 % HDP a 11,7 % celkovej zamestnanosti, čo predstavuje 

27,3 milióna pracovníkov). V roku 2019 sa v rámci medzinárodného cestovného ruchu 

na celom svete uskutočnilo 1,5 miliardy zahraničných ciest (+4 %), z toho 745 miliónov 

v Európe, čo predstavuje 50 % podiel na trhu [1]. Pandémia COVID–19, ktorá prepukla 

v marci 2020 a je sprevádzaná neistotou vzhľadom na zákazy cestovania a hygienické predpisy, 

predstavuje pre budúcnosť cestovného ruchu v súčasnosti najväčšiu výzvu. 

Európsky ekosystém cestovného ruchu zahŕňa celý rad aktivít, ako sú cestovanie, doprava, 

ubytovanie, stravovanie, rekreácia na súši a vode, kultúra a aktivity v prírode. Cestovný ruch 

priamo a nepriamo prispieva k HDP EÚ takmer 10 % a vďaka nemu sa EÚ stala vedúcou 

svetovou turistickou destináciou s 563 miliónmi medzinárodných návštevníkov a 30 % 

globálnych príjmov v roku 2018. S 30 % medzinárodných návštevníkov v roku 2018 je EÚ 

hlavnou turistickou destináciou vo svete. Zloženie týchto medzinárodných tokov by sa mohlo 

využiť na navrhnutie vhodnej krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stratégie a programu EÚ. 

Vypuknutie pandémie COVID–19 ochromilo odvetvie cestovného ruchu, pričom za sebou 

zanechalo cestujúcich snažiacich sa vrátiť domov a zničené ekonomiky, ktoré sú do veľkej 

miery závislé od cestovného ruchu. Odhaduje sa, že odvetvie cestovného ruchu v EÚ stráca 

mesačne v dôsledku vypuknutia pandémie COVID–19 príjmy vo výške približne 

1 miliardy EUR.V mnohých ďalších obľúbených turistických destináciách zostali opustené 

hotely a zatvorené reštaurácie, bary, turistické atrakcie, maríny, múzeá a centrá.  

Situácia je obzvlášť zložitá v niekoľkých krajinách EÚ, ktoré sú kľúčovými turistickými 

destináciami, napríklad v Taliansku, Grécku, Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Malte 

a Cypre. WTTC predpovedá, že v roku 2022 by trh cestovania a cestovného ruchu mohol 

zaznamenať stratu cca 75 miliónov pracovných miest v celosvetovom meradle a 6,4 milióna 

pracovných miest v rámci EÚ [2]. 

Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) tvrdí, že globálna letecká doprava by 

v roku 2022 mohla zaznamenať stratu cca 230 miliárd EUR. Vo Francúzsku bola 17. marca 2020 

miera obsadenosti hotelov 3,3 % (v porovnaní so 65,3 % zo dňa 26. februára). K 30. máju boli 

zatvorené reštaurácie a bary takmer vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou Švédska. Hotely, 

reštaurácie, bary a maríny trvalo alebo dočasne prepustili tisíce pracovníkov. Európske železnice 

stratili na vrchole krízy 90 % cestujúcich a stále fungujú na nízkej úrovni. K 30. júnu 2020 boli 

zrušené dva milióny letov osobnej leteckej dopravy. V tomto kontexte by sa mal uznať i vplyv 

na pridružené odvetvia súvisiace s cestovným ruchom, ako je výroba vybavenia pre odvetvie voľného 

času (napr. stavba lodí). Tieto odvetvia by sa mali podporovať prostredníctvom propagácie 

cestovného ruchu a rozvoja medzinárodných obchodných príležitostí [3]. 

Európsky ekosystém cestovného ruchu zahŕňa celý rad aktivít, ako sú cestovanie, doprava, 

ubytovanie, stravovanie, rekreácia na súši a vode, kultúra a aktivity v prírode. Cestovný ruch 

priamo a nepriamo prispieva k HDP EÚ takmer 10 % a vďaka nemu sa EÚ stala vedúcou 

svetovou turistickou destináciou s 563 miliónmi medzinárodných návštevníkov a 30 % 

globálnych príjmov v roku 2018. S 30 % medzinárodných návštevníkov v roku 2018 je EÚ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysis
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hlavnou turistickou destináciou vo svete. Zloženie týchto medzinárodných tokov by sa mohlo 

využiť na navrhnutie vhodnej krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stratégie a programu EÚ. 

 

1 UDRŽATEĽNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU A DOPRAVY 

Európska komisia prostredníctvom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

(EHSV) vzhľadom na nedostatok údajov o rozvoji a situácii podnikov cestovného ruchu 

vytvorila online dotazník s cieľom lepšie posúdiť stav v tomto odvetví. Dotazník vyplnilo viac 

ako 170 organizácií v celej EÚ, ktoré zastupujú približne 3,5 milióna členov z odvetvia 

cestovného ruchu vrátane reštaurácií a stravovacích služieb, hotelových a ubytovacích služieb, 

cestovných kancelárií, odvetvia voľného času, plavebného cestovného ruchu, turistických 

sprievodcov, dopravných služieb atď. Z prieskumu vyplývajú tieto hlavné údaje [4]: 

• 88 % respondentov uviedlo, že kríza spôsobená pandémiou ich ovplyvnila veľmi 

negatívne, 

• podľa 81 % respondentov bude mať kríza dlhodobé dôsledky pre sektor, ktorý zastupujú, 

• takmer 55 % respondentov uviedlo, že je nepravdepodobné, že odvetvie, ktoré zastupujú, 

v ďalšom období prežije (45 % „je nepravdepodobné“ a 10 % „je veľmi 

nepravdepodobné“), 

• v prípade 77 % respondentov sa úroveň zamestnanosti v odvetví, ktoré predstavujú, 

v roku 2020 znížila, 

• miera obratu podnikov sa v roku 2020 znížila u 90 % respondentov (v prípade 49 % 

respondentov to bolo o viac ako 70 %), 

• 51 % respondentov očakáva, že kríza sa skončí po roku 2021, 

• 73 % respondentov uviedlo, že odvetvie, ktoré zastupujú, bude potrebovať viac ako jeden 

rok na obnovenie svojej hospodárskej výkonnosti a dôvery vo vnútorný trh 

a medzinárodné toky cestovného ruchu, 

• podľa respondentov sú vnútroštátnymi a európskymi politickými prioritami pre odvetvie 

cestovného ruchu: vakcína proti ochoreniu COVID–19 (66 % respondentov), systémy 

priameho financovania/finančnej podpory (63 %), zdravotné protokoly (56 %) a odklady 

platieb daní (45 %). 

EHSV sa domnieva, že vykonané analýzy a prieskumy  a na ich základe prijaté opatrenia 

by mali byť prvým krokom v novej generácii politík a programov v oblasti udržateľného 

cestovného ruchu EÚ. Mali by sa v ňom kombinovať potreby malých a stredných podnikov 

a pracovníkov s cieľom obnoviť dôveru turistickej a spotrebiteľskej verejnosti. Mali by 

sa v ňom hájiť práva a normy v oblasti zdravia a bezpečnosti a zabezpečovať udržateľnosť 

a likvidita podnikov v kontexte obnovenej európskej Stratégie pre malé a stredné podniky 

do roku 2030 v súlade so zásadami iniciatívy Small Business Act. 

Zároveň EHSV nepovažuje za reálne, aby sa na riešenie najzávažnejšej krízy, aká kedy 

postihla odvetvie cestovného ruchu a dopravy EÚ, jednoducho prijal prístup návratu 

do pôvodného normálu. Vyžaduje sa dôkladné prepracovanie týchto politík, aby sa obnovila 

dôvera a stabilita podnikov a pracovníkov, a to prijatím paktu solidarity EÚ novej generácie 

pre udržateľný cestovný ruch do roku 2030. EHSV taktiež zastáva názor, že teraz je príležitosť 
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zabezpečiť spravodlivú obnovu a rýchlo prebudovať naše hospodárstva, aby boli 

ekologickejšie, spravodlivejšie a odolnejšie voči budúcim otrasom. Je potrebné prehodnotiť 

príspevok integračného plánu EÚ k európskemu modelu udržateľného cestovného ruchu 

a dopravy, aby sa predišlo akémukoľvek opatreniu, ktoré by predstavovalo riziko ďalšej 

fragmentácie a nespravodlivých podmienok, resp. praktík na vnútornom trhu. 

V odvetví cestovného ruchu si spravodlivá a udržateľná obnova vyžaduje: 

• Zohľadnenie európskych cieľov uhlíkovej neutrality do roku 2050 v súlade s cieľmi 

Parížskej dohody (závery Európskej rady z 12. decembra 2019). 

• Zaoberať sa najprv problematikou jednotlivých spôsobov dopravy podporovaním 

pomalej a neznečisťujúcej mobility, akou je cyklistika a železničná doprava 

• Pokiaľ ide o turistické ubytovanie, odporúča sa podporovať renovácie a pre tento typ 

ubytovanie používať environmentálna značka EÚ. Prevádzkovateľov týchto zariadení 

treba nabádať, aby zverejňovali svoju spotrebu energie a emisie oxidu uhličitého. 

• S cieľom zníženia emisií CO2 v cestovnom ruchu sa podporuje používanie miestnych 

potravinárskych výrobkov a iného spotrebného tovaru, ktorý je možné recyklovať. 

• Vo väzbe na potrebu vyplniť existujúce medzery v informáciách a údajoch o medzinárodných 

tokoch cestovného ruchu smerujúcich do EÚ ako turistickej destinácie sa navrhuje zriadiť 
nezávislé stredisko na monitorovanie udržateľného cestovného ruchu. 

Plán obnovy EÚ a národné plány obnovy by mali poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na 

environmentálnu a digitálnu transformáciu odvetvia cestovného ruchu a jeho infraštruktúry 

prostredníctvom investícií, ktorými sa dosiahne cieľ zatraktívniť cestovný ruch pre spotrebiteľov 

a poskytnú sa skutočné výhody pre podniky pôsobiace v oblasti cestovného ruchu. 

EHSV sa domnieva, že spravodlivý cestovný ruch je založený na sociálne zodpovednom 

podnikaní, ktoré poskytuje kvalitné pracovné miesta. Vyžaduje si to rozvoj mimosezónneho 

cestovného ruchu, ktorý je schopný zaručiť trvalé pracovné miesta. Na tento účel musí 

Európska komisia podporovať iniciatívy a projekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá. Mali by 

sa vypracovať európske štúdie o sociálnych a environmentálnych nákladoch neudržateľného 

cestovného ruchu. 

Sektory cestovného ruchu, ktoré ponúkajú iný než masový cestovný ruch (napr. cestovný 

ruch vo voľnej prírode, vodný turizmus), sú čoraz obľúbenejšie u spotrebiteľov v kontexte 

pravidiel obmedzenia sociálnych kontaktov. Tieto spotrebiteľské trendy ponúkajú príležitosť 

urýchliť oživenie širšieho európskeho odvetvia cestovného ruchu a zamestnanosti. Tieto 

odvetvia by sa mali podporovať, najmä v prípadoch, keď sa môžu realizovať v regionálnom, 

domácom alebo európskom prostredí. V prípade vodného turizmu to ponúka v celej Európe 

rôzne príležitosti pre ostrovy, rieky, kanály, jazerá a pobrežné oblasti. 

EHSV sa domnieva, že v rámci harmonizovaného systému DPH v EÚ by sa znížená DPH 

mala uplatňovať na hotely, reštaurácie, cestovné služby, plavebný cestovný ruch (prenájom 

lodí, maríny), autobusy, sprievodcov atď. To by malo v prípade potreby zahŕňať rýchle zmeny 

smernice o DPH, ktoré zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými sektormi v odvetví 

cestovného ruchu. 

Odvetvie autobusovej a autokarovej dopravy, ktoré tvorí mnoho malých a stredných 

podnikov, pandémia tvrdo zasiahla. Obrat mnohých spoločností v autokarovej alebo 

autobusovej doprave klesol na 0 – 10 % obratu za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. EÚ 
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má teraz príležitosť pomôcť tomuto sektoru tým, že uvedie do praxe návrhy, ktoré predložila, 

vrátane harmonizovaných právnych predpisov pre nízkoemisné zóny v rámci EÚ a jednotného 

kontaktného miesta pre vrátenie DPH. 

V tejto súvislosti je potrebné prijať opatrenia na pomoc pri obnovení medzinárodného, 

kontinentálneho a vnútroštátneho cestovného ruchu v záujme rozsiahlych odvetví hospodárstva 

EÚ. Železnice môžu pomôcť pri rozvoji turistických destinácií, do ktorých nie sú primerané 

letecké spojenia, otváraní nových trás a pri podpore nových hodnotových reťazcov. 

Pre európske železnice je to príležitosť uspokojiť rastúci dopyt turistov na trhu, ktorí dbajú 

o klímu. Európsky rok železníc by mal byť príležitosťou na zvýšenie informovanosti verejnosti 

o udržateľnom cestovnom ruchu a nových turistických trasách, ktoré môžu európski občania 

objavovať vďaka železničným spojeniam. V tejto súvislosti by Európsky rok železníc mal byť 

aj príležitosťou na lepšie zviditeľnenie a zvýšenie informovanosti verejnosti, pokiaľ ide 

o historické a prírodné vlakové trasy v celej Európe 

Značné množstvo mladých Európanov z viacerých dôvodov nikdy necestovalo alebo 

zriedka cestovalo v rámci Európy. Hoci jestvujú výmenné vzdelávacie programy, EÚ práve 

zaviedla nástroj, ktorý každému Európanovi umožní získať skúsenosti s cestovaním a ktorý 

lepšie spojí mladých ľudí s európskou identitou, zvýši povedomie o základných hodnotách 

Európskej únie a oboznámi ich s udržateľným a ekologickým spôsobom dopravy. DiscoverEU 

je iniciatíva Európskej únie, ktorá dáva ľuďom príležitosť objavovať Európu prostredníctvom 

skúseností v oblasti vzdelávania. Vďaka cestovaniu prevažne vlakom (existujú výnimky, ktoré 

umožňujú zapojiť sa do iniciatívy mladým ľuďom žijúcim na ostrovoch alebo vo vzdialených 

regiónoch) môžu mladí Európania objavovať Európu, jej mestá a obce. 

 

2 LIKVIDITA, OŽIVENIE ZAMESTNANOSTI A  OBNOVENIE DÔVERY PODNIKOV 

Je dôležité podporovať oživenie a krátkodobú, strednodobú a dlhodobú likviditu európskych 

podnikov cestovného ruchu, najmä mikropodnikov a malých podnikov. Čiastočne by sa to malo 

uskutočniť okamžitým zriadením pracovnej skupiny EÚ pre likviditu, ktorá by mala byť schopná 

zmerať účinnosť príslušných opatrení, čiastočne zabezpečením transparentnosti vzhľadom 

na neoprávnené zamietnutia úveru, oneskorenia a zbytočnú byrokratickú záťaž a čiastočne prijatím 

vhodných nápravných opatrení týkajúcich sa európskych investičných fondov, nových postupov 

konkurzných konaní a národných ombudsmanov 

Pokiaľ ide o sprievodcov cestovného ruchu, EÚ musí zabezpečiť rovnaké podmienky 

pre všetkých, ako aj rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž na trhu 

cestovného ruchu medzi povolaním sprievodcov cestovného ruchu a  nezákonne 

pôsobiacimi organizátormi prehliadok a „sprievodcami“. EHSV vyzýva Európsku 

komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila vyvážený rozvoj zdieľaného hospodárstva 

EÚ v členských štátoch, ako sa to uvádza v brífingu Európskeho parlamentu 

zo 16. novembra 2016, v ktorom sa predstavuje Európska agenda pre zdieľané 

hospodárstvo pre služby sprievodcov cestovného ruchu [5] 

Bankovníctvo, likvidita a finančné politiky sa neriešia správne. Niektoré banky (napríklad 

v Grécku) sa rozhodli využiť na upevnenie svojej pozície a podporu reálneho trhu kvantitatívne 

uvoľňovanie (transakcie PEPP ECB). Tieto banky poskytujú ďalšie úvery životaschopným 

a nezasiahnutým podnikom (ako sú supermarkety) a neriskujú poskytovanie úverov 

zraniteľným odvetviam, akými sú cestovný ruch a služby. Reštaurácie, kaviarne, hotely, 

autobusy atď. sa už nenachádzajú na bankových zoznamoch dlžníkov; banky požadujú také 
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záruky za úvery, ktoré tieto podniky nedokážu poskytnúť, dokonca ani tie, ktorým by banky 

poskytli úver. Úroková sadzba je vyššia ako 4,5 % napriek všetkým zárukám a dotáciám 

zo strany ECB. 

Zamestnanosť v cestovnom ruchu EÚ si vyžaduje harmonizovaný a pokrokový prístup 

založený na národných sociálnych partneroch a konsolidovaných postupoch. Aby sa predišlo 

nezamestnanosti a strate vyškolených pracovníkov, musia sa medzi zodpovednými vládami 

a sociálnymi partnermi na národnej úrovni dohodnúť krátkodobé pracovné opatrenia. Treba tiež 

vziať do úvahy skutočnosť, že vo veľkých mestách, v ktorých verejné a súkromné úrady 

v súčasnosti propagujú home office alebo teleprácu, existuje nebezpečenstvo, že väčšina 

reštaurácií, pohostinstiev, barov a kaviarní môže ukončiť prevádzku. Je potrebné prijať 

opatrenia v politike a zamestnanosti, aby sa zabránilo trvalému zatváraniu prevádzok 

v centrách miest a okolitých oblastiach. Práca doma sa v dlhodobom výhľade nesmie stať 

náhradou za intenzívnu európsku mobilitu pracovnej sily.  

Podpora by sa mala poskytnúť aj na organizovanie veľtrhov, ktoré sú kľúčové pre odvetvie 

cestovného ruchu a pridružené odvetvia a ktoré sú samy osebe dôležitým zdrojom cestovného 

ruchu, cestovania a zamestnanosti. Mali by sa zaviesť usmernenia pre bezpečné organizovanie 

obchodných veľtrhov a získavanie finančných prostriedkov z EÚ a členských štátov. 

Komplexná marketingová a komunikačná kampaň by mala propagovať európske odvetvie 

cestovného ruchu v rámci EÚ aj mimo nej s cieľom podporiť oživenie tohto odvetvia. Európsky 

rok udržateľného cestovného ruchu v roku  2022 by vytvoril rámec pre celú EÚ a umožnil by 

začatie činností v celej EÚ. 

 

3 DÁTOVÉ ZNALOSTNÉ SIETE, ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A ZMIERŇOVANIE 

RIZIKA 

Po pandémii COVID–19 a poznatkoch získaných členskými štátmi, ktoré čelia ťažkostiam 

pri koordinácii cezhraničných a spoločných politík, je v odvetviach cestovného ruchu 

a dopravy potrebný účinnejší koordinovaný prístup. To by sa mohlo dosiahnuť 

vypracovávaním pilotných programov odbornej prípravy na efektívnu spoločnú reakciu v rámci 

pripravenosti, každoročne až do roku 2024, a to sprevádzkovaním európskych znalostných sietí 

otvorených sociálnym partnerom a organizáciám občianskej spoločnosti. 

EHSV považuje za potrebné zabezpečiť, aby sa rýchlejšie sprevádzkovali štátne platformy 

na zmierňovanie rizika v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v kontexte sendaiského 

rámca OSN. EHSV preto požiadal  Európsku komisiu a členské štáty (národný plán koordinácie 

núdzovej pomoci), hospodárskych a sociálnych partnerov a vedecké inštitúcie, aby zapojili odvetvie 

cestovného ruchu a mobility do spoločných pilotných projektov počas krízy COVID–19 a po nej, ako 

aj do európskej vzdelávacej siete s cieľom pripraviť reakciu EÚ [4]. 

Zároveň EHSV s cieľom získať celoeurópske, harmonizované a aktuálne údaje o cestovnom 

ruchu, dopravnej mobilite, trhových prekážkach a najlepších postupoch žiada Európsku komisiu, aby 

v spolupráci so sociálnymi partnermi EÚ a členských štátov a akademickými a nezávislými 

výskumnými sieťami vytvorila osobitné programy a regionálne pilotné projekty, čím sa spoja zdroje 

pre výskum a odbornú prípravu. V Tomto zmysle EHSV požiadal Európsku komisiu, aby pre lepšiu 

koordináciu oživenia EÚ ako medzinárodnej turistickej destinácie na svetovej úrovni a prilákanie 

priamych zahraničných investícií povzbudzovala členské štáty k propagácii konkrétnych programov 

a spoločných pilotných iniciatív [5]. 
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Cezhraničné trasy cestovného ruchu a voľnočasových aktivít môžu zohrávať kľúčovú úlohu 

pri opätovnom prepájaní regiónov a členských štátov a zároveň poskytovať príležitosti 

na rozvoj cestovného ruchu v menej rozvinutých regiónoch. Podľa vzoru siete EuroVelo by 

sa tento model mal rozšíriť s podporou finančných prostriedkov EÚ na iné odvetvia a rozsiahlo 

propagovať spotrebiteľom (napr. trasy vodného turizmu) 

 

4 UDRŽATEĽNÁ POLITIKA CESTOVNÉHO RUCHU A DOPRAVY NOVEJ 

GENERÁCIE 

EHSV víta postupy a prijímané opatrenia vo veci európskeho cestovného ruchu a doprave 

v roku 2020 a v ďalšom období. Získané informácie by mali viesť inštitúcie EÚ a členské štáty 

k prehodnoteniu súčasných politík v oblasti cestovného ruchu a dopravy na základe nových 

spoločných právomocí EÚ na dobrovoľnom základe prostredníctvom posilnenej spolupráce 

medzi zainteresovanými vládami a viacúrovňovými orgánmi. To by sa mohlo dosiahnuť 

aktívnym zapojením sociálnych partnerov a poradných orgánov EÚ a členských štátov 

a zavedením európskeho roka venovaného udržateľnému cestovnému ruchu. 

EHSV zdôrazňuje, že naliehavo potrebujeme účinnú strednodobú až dlhodobú politiku EÚ 

na obnovenie dôvery jednotlivcov a celej spoločnosti v schopnosť bezpečne cestovať po celej 

Európskej únii. Táto politika sa musí vzťahovať na ďalšie ekosystémy cestovného ruchu EÚ, 

ako je ubytovanie, stravovanie, zdravie a bezpečnosť, obchod, telekomunikácie 

a poľnohospodárstvo. Cestovný ruch a doprava v EÚ sú jedným z ekosystémov, ktoré sú 

najviac zasiahnuté pandémiou COVID–19 [6]. 

Na obnovenie dôvery, oživenie a zvýšenie cestovného ruchu EHSV podporuje používanie 

interného „zdravotného pasu EÚ“ (podobne ako keď sa používa formulár na lokalizáciu cestujúcich 

a QR kódy) s „interoperabilnou viacjazyčnou platformou zdravotnej pomoci v EÚ“. Ľudia by mohli 

QR kód používať na prístup k informáciám a zdravotníckym službám v krajine, do ktorej prichádzajú 

a mať núdzový prístup k systémom zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Systém PLF 

(Passenger Locator Form), ktorý sa zameriava na testovanie a výmenu údajov na úrovni EÚ, bol 

zavedený v Grécku s cieľom privítať návštevníkov z Európskej únie a niekoľkých ďalších krajín ako 

stratégia na vyváženie kompromisu medzi verejným zdravím, epidemiologickým dohľadom 

a sociálno-ekonomickými prínosmi spojenými s tokom cestujúcich. PLF je založený na týchto dvoch 

pilieroch [7] [8]: 

• efektívny dohľad založený na údajoch: testovanie je najvýznamnejšou zložkou 

pri zavádzaní stratégií na zmierňovanie účinkov prebiehajúcej celosvetovej pandémie. 

Testy sú cenným zdrojom a je mimoriadne dôležité, aby sa účinne využívali na zber 

údajov, predvídanie epidémií a navrhovanie harmonizovaných politík všeobecného 

záujmu; 

• účinné vyhľadávanie kontaktov: bezodkladná komunikácia s potvrdenými pozitívnymi 

prípadmi a vyhľadávanie kontaktov je jednou z mála účinných alternatív obmedzenia 

pohybu. 

EHSV vyzýva všetky príslušné európske a národné inštitúcie, aby bezprostredne po období 

núdzovej situácie vypracovali viacročný akčný plán EÚ. V tomto akčnom pláne sa musí úplne 

prehodnotiť tvorba politiky EÚ v oblasti cestovného ruchu a dopravy a uľahčiť koordinácia 

cestovného ruchu na vnútornom trhu, ako aj toky medzinárodného cestovného ruchu z celého sveta. 



28 

S ohľadom na tieto dva piliere bol vytvorený online systém PLF a spolu s nástrojom umelej 

inteligencie umožňuje: 

• cielené testovanie založené na charakteristikách cestujúceho (krajina a štát pobytu, 

navštívené krajiny, vek a pohlavie), ktoré maximalizujú účinnosť testovacích zdrojov; 

• rýchle vyhľadávanie kontaktov na základe kontaktných údajov, informácií o mieste 

určenia atď., ktoré nahlásil sám cestujúci. 

EÚ prostredníctvom EHSV víta a plne podporuje návrhy uvedené v oznámení 

a strednodobom až dlhodobom výhľade, ktoré vybrala Európska komisia v  rámci nástroja 

Next Generation EU a celkového rozpočtu EÚ na roky 2021–2027, ktoré si budú 

vyžadovať vhodné rozpočtové opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali zamerať najmä 

na vykonávanie novej generácie politík a programov v oblasti udržateľného cestovného 

ruchu vrátane národných podnikateľských plánov pre odvetvie cestovného ruchu 

zameraných na budovanie kapacít malých a stredných podnikov, zastupiteľských 

organizácií a sociálnych partnerov, pričom by sa mali dostatočne zohľadniť ostatné 

priority EÚ, ktoré nie sú nevyhnutne spojené s  pandémiou. 

EHSV so znepokojením berie na vedomie krehkú rovnováhu medzi právami spotrebiteľov 

a problémami s likviditou leteckých spoločností v súvislosti s ochorením COVID–19 

v dôsledku zrušenia letov. EHSV vyzýva letecké spoločnosti, cestujúcich a orgány EÚ 

a členských štátov, aby počas prechodného obdobia súvisiaceho s týmto ochorením našli 

vhodné riešenia, pokiaľ ide o alternatívne možnosti alebo lehoty na vrátenie peňazí. EHSV 

odmieta nezákonné praktiky leteckých spoločností, ktoré niekedy ponúkajú len poukážky alebo 

zmenu rezervácie. EHSV naliehavo žiada letecké spoločnosti, aby dodržiavali európske právne 

predpisy o právach cestujúcich [nariadenie (ES) č. 261/2004] vrátane práva na vrátenie celej 

zaplatenej sumy po zrušení letu leteckou spoločnosťou [6].  

Odvetvie cestovného ruchu potrebuje v kontexte situácie spojenej s pandémiou COVID-19, 

ale aj po nej, intenzívny sociálny dialóg, ktorý povedie k silným sektorovým kolektívnym 

dohodám, ktoré budú kryť všetkých zamestnancov, a to isté platí aj pre odvetvie dopravy. Je to 

najlepší spôsob, ako účinne chrániť zamestnancov v týchto odvetviach a zabezpečiť sociálny 

zmier. Je potrebné, aby všetky zainteresované strany vyvinuli všemožné úsilie na posilnenie 

sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach v týchto odvetviach. 

Politiky pridanej hodnoty sa musia koordinovať s národnými programami obnovy cestovného 

ruchu na úrovni Európskej komisie, aby sa znovu vybudovalo európske odvetvie cestovného 

ruchu. Malo by to byť prepojené s koordináciou národných protikrízových programov 

a obnovou leteckej, námornej a autobusovej dopravy, ktorá výrazne trpí v mnohých krajinách 

EÚ (Poľsko, Taliansko, Španielsko a ďalšie).  

Na rokovania o aktualizovaných odvetvových kolektívnych zmluvách v cestovnom ruchu 

a doprave je potrebný intenzívny sociálny dialóg, ktorý zabezpečí sociálny zmier a vďaka 

dohodnutým riešeniam sa stane  najúčinnejším spôsobom ochrany zamestnancov, rizikových 

spoločností a celého odvetvia. Na opätovné naštartovanie a rast odvetvia cestovného ruchu je 

potrebný komplexný prístup k zručnostiam a kvalifikáciám, ktoré nie sú vždy harmonizované 

medzi krajinami a kde chýba vzájomné uznávanie (napr. licencie pre kapitánov malých 

komerčných plavidiel). Európski sociálni partneri v odvetviach služieb cestovného ruchu 

a dopravy by mali koordinovať svoje úsilie o dosiahnutie dohody o sociálnych normách 

v oboch týchto odvetviach. 
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CONCLUSION 

Politika v oblasti cestovného ruchu je aj nástrojom EÚ na podporu všeobecných cieľov 

zamestnanosti a rastu. Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie bude časom stále 

významnejší. Toto sa už odzrkadľuje v projektoch, ktoré zahŕňajú udržateľný, zodpovedný 

a etický cestovný ruch. Európsky parlament zverejnil v roku 2018 štúdiu s názvom Neúnosný 

cestovný ruch: jeho vplyv a možné reakcie politík.  

V kontexte vyššie uvedeného treba opätovne zdôrazniť, že Európa je poprednou turistickou 

destináciou sveta. Odvetvie cestovného ruchu je dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ a tvorí 

10 % jej HDP, a preto sa EÚ zaviazala k oživeniu tohto sektora. Vplyv celosvetovej zdravotnej 

krízy je čoraz jasnejší, keďže sa očakáva, že rast európskeho cestovného ruchu zostane 

až do roku 2023 pod úrovňami roku 2019. Počas prvých štyroch mesiacov roka sa v rámci 

medzinárodného cestovného ruchu v Európe zaznamenal dramatický pokles počtu 

zahraničných ciest, a to o 44 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, čo odzrkadľuje 

celosvetovú situáciu. Strata pracovných miest v oblasti cestovného ruchu v Európe v roku 2020 

by mohla byť obrovská, v rozmedzí od 14,2 milióna do 29,5 milióna. Ešte stále prevláda 

neistota a dĺžka trvania pandemických obmedzení bude mať zásadný význam z hľadiska strát 

dosiahnutých v tomto sektore.  

Európska komisia využila rôzne prostriedky rýchlej reakcie: návrh na pozastavenie 

pravidiel, ktorými sa leteckým spoločnostiam ukladá povinnosť využívať pridelené 

prevádzkové intervaly na letiskách EÚ (COM(2020)111), usmernenia o právach cestujúcich 

v EÚ (C(2020)1830) a o hraničných kontrolách (C(2020)1753) a pomoc pri repatriácii cestujúcich 

z EÚ v období od marca do mája 2020, keď boli v platnosti opatrenia na obmedzenie pohybu. 

V máji 2020 Komisia predložila oznámenie s názvom Cestovný ruch a doprava 

v roku 2020 a v ďalšom období (COM(2020)550), v ktorom sa spájajú usmernenia 

a odporúčania na bezpečné obnovenie neobmedzeného voľného pohybu a opätovné otvorenie 

vnútorných hraníc, na bezpečnú obnovu dopravy, pripojenia a služieb cestovného ruchu, a to 

najmä v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, na riešenie nedostatku likvidity a obnovu 

dôvery spotrebiteľov, a vydala odporúčania týkajúce sa poukazov. Parlament zas diskutoval 

o epidémii COVID–19 na svojich plenárnych schôdzach 10. marca, 26. marca a 17. júna 2020. 

Na svojej mimoriadnej plenárnej schôdzi 26. marca 2020 prijal Parlament pozíciu k trom 

legislatívnym návrhom: spustenie Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus 

(P9_TA(2020)0042) [9], rozšírenie Fondu solidarity EÚ na situácie vážneho ohrozenia 

verejného zdravia (P9_TA(2020)0043) [10] a dočasné pozastavenie platnosti pravidiel 

pre prevádzkové intervaly na letiskách (COM(2020)111 a P9_TA(2020)0041) [11] [12]. 

Okrem toho Parlament na plenárnej schôdzi 19. júna 2020 prijal uznesenie 2020/2649(RSP) 

o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období a vyzval v ňom na rýchlu, 

krátkodobú a dlhodobú podporu odvetví dopravy a cestovného ruchu, aby mohli prežiť a byť 

konkurencieschopné. Zároveň zdôraznil, že súčasná kríza predstavuje historickú príležitosť 

na modernizáciu cestovného ruchu v Európskej únii, vďaka ktorej sa stane udržateľnejší 

a prístupnejší pre osoby so zdravotným postihnutím [13]. 

V marci 2021 Parlament prijal iniciatívnu správu s názvom Vytvorenie stratégie EÚ 

pre udržateľný cestovný ruch (P9_TA(2021)0109), v ktorej vyzýva členské štáty, aby 

bezodkladne v plnej miere uplatňovali spoločné a koordinované kritériá bezpečného 

cestovania. Zahŕňa to spoločné osvedčenie o očkovaní a systém vzájomného uznávania 

očkovacích postupov na lekárske účely a zároveň uľahčuje zavádzanie – pokiaľ možno 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629184
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0169_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_SK.html
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digitálneho – formulára EÚ pre lokalizáciu cestujúcich, pri úplnom dodržaní pravidiel ochrany 

údajov. Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali spoločný a nediskriminačný protokol EÚ 

o bezpečnosti zdravia pre testovanie pred odchodom, ktorý by mal byť spoľahlivý a cenovo 

dostupný a ktorý by zahŕňal technológie rýchleho testovania, testy PCR a iné. Parlament tiež 

vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom dostatočnej rozpočtovej a finančnej pomoci a vyzýva 

členské štáty, aby dočasne stanovili znížené sadzby DPH na cestovné služby a služby 

cestovného ruchu spolu s osobitným stimulačným balíkom pre mikropodniky a MSP 

na obdobie 2020 až 2024. Komisia 17. marca 2021 predložila oznámenie s názvom Spoločnou 

cestou k bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu (COM(2021)0129), ako aj návrh 

nariadenia o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení 

o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas 

pandémie ochorenia COVID–19 (digitálne zelené osvedčenie) (COM(2021)0130) a podobnom 

rámci týkajúcom sa občanov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských 

štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt (COM(2021)0140). Digitálne osvedčenie EÚ 

o ochorení COVID bude akceptované vo všetkých členských štátoch, čo pomôže zabezpečiť 

koordinované rušenie obmedzení, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú. 

Záverom treba vyjadriť presvedčenie, že ambície Európskej únie zhmotnené 

v prezentovaných dokumentoch sa podarí realizovať, t.j. napomôcť obnove cestovného ruchu 

a dopravy s cieľom zabezpečiť, aby si EÚ udržala svoju pozíciu svetového lídra v oblasti 

udržateľného a inovačného cestovného ruchu a zároveň veriť, že hneď ako to situácia v oblasti 

zdravia umožní, Európska komisia zorganizuje stretnutie o európskom cestovnom ruchu 

so zámerom diskutovať s inštitúciami EÚ, zástupcami odvetvia, regiónov a miest 

a zainteresovanými stranami o budúcnosti európskeho cestovného ruchu a spoločne začať 

vypracúvať plán na vybudovanie udržateľného, inovatívneho a odolného európskeho 

ekosystému cestovného ruchu do roku 2050 („Európsky program pre cestovný ruch 2050“). 
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Abstract 

Creating new inovation centers is one of the ways to implement the Innovation Strategy 

of Czech Republic. Innovation centres are established within the research and educational 

activities, institutes of the Academy of Sciences and in the form of interest associations of legal 

entities of individual regions of the CR The article deals with activities of the Innnovation 

Center of the Olomouc Region and the planned inovation hub in the city of Prerov. 

Abstrakt 

Vytváření nových inovačních center je jednou z cest realizace Inovační strategie České 

republiky. Inovační centra vznikají v rámci výzkumně – vzdělávací činnosti vysokých škol, 

ústavů Akademie věd i formou zájmových sdružení právnických osob jednotlivých krajů ČR. 

Článek se zabývá činností Inovačního centra Olomouckého kraje a připravovaného inovačního 

hubu v městě Přerov.  
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INTRODUCTION 

Mezi významné oblasti inovační strategie ČR patří oblast transferu technologií, inovací, 

nebo transfer nových znalostí či výsledků vědecké práce. Transfer je obousměrný přenos 

know – how mezi vědeckovýzkumnými organizacemi a komerční sférou. Je spojen s přenosem 

poznatků z jednoho místa organizace na druhou.  

Mezi hnací síly rozvoje transferu lze uvést zejména překonání nedostatku vlastních zdrojů 

na výzkum a vývoj (VaV), snížení nákladů na VaV, radikální zkrácení času přípravy inovací 

a snížení rizika inovací. 

V současné době není transfer technologie a inovací považován za alternativu vlastního 

VaV, ale je integrální součásti inovační strategie podniku. Z hlediska organizační formy 

fungování transferu existuje několik možností, nejčastěji je to forma inovačního centra. 

 

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM 

Transformace technologií patří mezi základní pilíře postupu jak napomáhat spolupráci 

akademické a podnikatelské sféry v konkrétním regionu. Tímto regionem nejčastěji je kraj nebo 

region významné městské aglomerace. Základním předpokladem pro vznik inovačního centra 
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je existence v daném regionu VŠ vzdělávací instituce, vědecké – výzkumné instituce, 

významné inovační firmy a samotné krajské město. Uvedené organizace zpravidla vytvoří 

zájmové sdružení právnických osob – inovační centrum. Nově vzniklé inovační centrum 

si klade za hlavní cíle inovační potenciál kraje zhodnotit, vytvářet podmínky pro zlepšování 

inovační výkonosti, propojit a zintenzivnit spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích 

institucí Dalším cílem může být vytváření nových pracovních míst, ovlivňování  

sociálně – ekonomického prostředí, podpora podnikavosti a zlepšování životního prostředí.  

Propojení vzdělávání s praxí umožní firmám přístup na akademickou půdu a studentům 

do firem. Výsledkem by mělo být zefektivnění vzdělávání a přípravu studentů pro reální praxi. 

Práce s talenty a budování silného firemního zázemí může vytvořit šance zastavit odliv mladých 

odborníků z regionu, protože dostanou možnost realizovat své inovativní náměty ve vlastním 

regionu. 

Další úlohou inovačního centra je zabezpečovat konzultace pro firmy a podporovat vznik 

nových start – upů. Stanou se tak určitým spojovacím mostem mezi zájemci o inovace aby 

zvýšili svoji konkurenceschopnost. Prostřednictvím sítě zapojených subjektů centrum vytvoří 

prostor pro vzájemné poznávání a spolupráci firmami, vědci a studenty. 

 

2 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) je zájmovým sdružením právnických osob. 

Funguje jako nestátní nezisková organizace ve prospěch OK. Zakládajícím členy jsou 

Olomoucký kraj a Univerzita Palackého (listopad 2011). Dalšími členy mohou být právnické 

osoby, které se finančně podílejí na činnosti ICOK formou členských příspěvků.  

Předmětem činnosti ICOK jsou, kromě univerzálních činnosti (viz. bod 1), specifické 

činnosti vztahující se k regionu Olomoucký kraj, např. [1]:  

• podporovat inovace v celém inovačním procesu od dlouhodobého vytváření inovačního 

prostředí vhodného pro jejich vznik až po jejich realizaci a především komerční využití, 

• koordinovat aktivity a činnosti realizované v rámci Regionální inovační strategie 

Olomouckého kraje a zajišťovat její aktualizaci. 

• navazovat partnerství, členství a spolupráci, zakládat a spoluzakládat nové firmy, 

• aktivně se účastnit vzdělávání, výzkumu a vývoje a podnikání, 

• monitorovat legislativu a politiku v oblastech týkajících se inovací a aktuálně informovat 

členy sdružení o zásadních změnách či vývoji, 

• získávat finanční prostředky na činnost a na podporu inovací a inovačních procesů, 

• organizovat školení a stáže, 

• propagovat inovace, zejména organizováním cílených propagačních akcí, seminářů, 

workshopů, konferencí, výstav, prezentací apod., 

• podílet se na vytváření koncepcí a strategií OK, 

• dle svých možností poskytovat odborné i organizační zázemí, především členům 

sdružení. 

Vedení ICOK hledá cesty jak konkrétně podpořit inovace v širším regionu Olomouckého 

kraje. Jako vhodnou formou se jeví vybudování inovačních hubů ve vybraných regionech jako 
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je Přerovsko, Prostějovsko a Jesenicko. Inovační hub představuje komunitní místo, kde 

se mohou potkávat, získat konzultační podporu, načerpat inspiraci a nové kontakty a tím 

vytvořit podmínky k seberozvoji talentovaných a podnikavých obyvatel. 

 

3 INOVAČNÍ HUB PŘEROV 

Vybudování inovačního hubu v Přerově je jednou z příležitostí jak pomoci nejen 

přerovskému regionu, ale dát dalším regionům určitý návod, jak v této oblasti postupovat. 

Informace pro odbornou veřejnost o stavu budování a vizi Inovačního hubu Přerov byl 

předmětem konference Inovační region Přerovsko, která proběhla dne 12.5.2022 v prostorech 

Vysoké školy logistiky v Přerově. Konferenci pořádalo Inovační centrum Olomouckého kraje 

(ICOK) ve spolupráci s Vysokou školou logistiky (VŠLG), Statutárním městem Přerovem 

a Okresní hospodářskou komorou Přerov. Akce byla určena firmám, školám, začínajícím 

podnikatelům, studentům a dalším, kteří se zajímají o inovace. 

 Na akci vystoupili zástupci lokálních startupů a představili svůj businessový příběh. 

Na konferenci proběhla i diskuse k problematice kam by se měl region posouvat z hlediska 

podpory inovací, co firmy očekávají od veřejných subjektů typu ICOK, OHK Přerov, město 

Přerov/ budoucí inovační hub, nebo co naopak chtějí regionu nabídnout, co už dělají pro jeho 

rozvoj. Na této části konference se zúčastnili i studenti vybraných středních technicky 

zaměřených středních škol v Přerově. [2] 

 

CONCLUSION 

Olomoucký kraj, města Přerov, Prostějov a Jeseník si plně uvědomují potřebu, potenciál 

a důležitost inovačního centra v kraji a vytvoření inovačních hubů v regionech uvedených měst 

i z hlediska dlouhodobého financování uvedených měst. Po úvodním financování z projektů 

EU se předpokládá, že na svoji činnost si budou vydělávat vlastními aktivitami. 
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Thematically, the conference focuses on the issue of 
logistics in the context of Industry 4.0: 

 
Modeling issues 

• Modeling of risk exposure of projects in transport 

• Modeling of the brand valuation process in transport and telecommunications 

• Modeling of stochastic processes on transport networks 

• Modeling the management of the integration of transport systems in the territory 

• Modeling of distribution logistics 

• Modeling the performance development of transport equipment 

• Design of material flow optimization model 

• Creation of a waste logistics model in urban agglomerations 

 
Management issues 

• Supply chain management in the metropolitan area 

• Synergies of air and high-speed rail transport development 

• Optimization of electronic communication flows in the logistics chain 

• Management and performance evaluation of logistics processes in practice 

• Logistics applications to increase business flexibility 

• Evaluation of the logistics performance of the company in the field of services 

• Design of methodology for the analysis of logistics systems 

• Analysis of pipeline transport of material 

 
Other modern methods related to logistics. 
We also welcome contributions dealing with the solution of the impacts of the pandemic 
situation on logistics processes. 
 
Accepted papers will be reviewed and published in the journal Acta Logistica Moravica. 
Instructions for editing the manuscript are available at http://www.actalogisticamoravica.cz. 
Speech at the conference is conditional on the delivery of a written paper. The entry fee for the 
conference is CZK 400 (€ 16), which is to be paid no later than on the day of the conference. 
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The Advanced Methods in Logistics, AML (Pokrokové metody v logistice, PML) 
Conference was established in year 2016. The first conference was organized 
in cooperation between two institutions – College of Logistics in Přerov with the Faculty 
of Transportation Services Czech Technical University in Prague. The first chairman 
of the conference was Professor Vladimír Strakoš. Current chairman of the conference 
is Associate professor Oldřich Kodym. 
Every year, the conference brings about ten important and interesting topics from the 
field of logistics. AML conference is an annual platform to share new points of view on 
logistics and to meet students, teachers, scientists, and experts in the field of logistics. 
The above-mentioned Professor Vladimír Strakoš is still the honorary chairman of the 
Conference. 
This year´s conference was a bit unique. The pandemic and the postpandemic 
situation and government restrictions did not allow us to hold the conference as usual, 
but we have found the online platform to allow all accepted papers to be presented. 


