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1 Cíl metodiky
Metodika využívání dobré praxe v city logistice se zřetelem na podporu udržitelné městské
mobility (dále jen Metodika) se zaměřuje na problematiku city logistiky ve městech a
aplikovatelnost poznatků a zkušeností ze světa pro města v České republice. Souvisí tak s rozvojem
kurýrních, expresních a balíkových služeb (dále jen KEB služby). Tato Metodika obsahuje několik na
sebe navazujících částí. Vhodné se jeví uvést problematiku ujasněním a vysvětlením klíčových
termínů, se kterými se v této Metodice pracuje (a na které se v průběhu textu odkazuje). Dále
následuje obsahové vymezení tématu, aby byla především uvedena samotná metodika jakožto
hlavní výstup Metodiky, spolu s případy dobré praxe ve světě. Ty je možné využít při aplikaci
metodiky místní správou a samosprávou, za předpokladu dodržení její struktury a v ní obsažených
procesních kroků postupů.

4

1.1 Terminologický slovník a používané zkratky
Balíkomat (angl. Parcel Box, Smart Box, balíkostanice apod.) – automatizované samoobslužné
zařízení (terminál) s nepřetržitým provozem, které obsahuje odkládací schránky pro umístění, resp.
výběr nebo vkládání zásilek, zpravidla malých kusových – zejm. balíků (tj. zásilek zpravidla do
hmotnosti 15 kg).
Brownfield – pozemek resp. komplex budov nebo plochy zpravidla na území města a jeho okolí,
který je částečně využívaný nebo nevyužívaný. Důsledek průmyslové, zemědělské, vojenské nebo
bytové aktivity.
City logistika (angl. City Logistics) – uplatnění logistických principů se zapojením poskytovatelů
logistických služeb na vyšší úrovni koordinace a synchronizace, eventuálně se spoluúčastí orgánů
města. Jde o proces celkové optimalizace logistických a dopravních operací soukromými
společnostmi s využitím pokročilých informačních systémů ve městě s ohledem na životní
prostředí, dopravní kongesce, bezpečnost provozu a úsporu energií v rámci tržní ekonomiky.
Doprava (angl. Transport, angl. pojem Traffic není v tomto kontextu používán) – „dopravní služby“,
v užším smyslu pak proces charakterizovaný pohybem dopravních prostředků po dopravní cestě.
Dopravce (angl. Carrier, Transport Operator někdy též Transporter) – provozovatel (dopravy či
vozidel), často zároveň vlastník dopravních prostředků - může však být jen jejich nájemcem (např.
u finančního leasingu apod.). Vždy se jedná o subjekt realizující (provádějící) vlastní přemísťovací
činnost v prostoru a v čase. Jde o producenta, ale i realizátora dopravních služeb na trhu (tzn. o
prodávajícího dopravních či přepravních služeb).
Dopravní telematika – (angl. Transport Telematics) – inteligentní dopravní systémy a služby
uplatňované v osobní i nákladní dopravě, ve všech oborech dopravy za použití elektronické
výměny dat.
Dopravní služby (angl. Transport Services) – služby bezprostředně spojené s vlastním
přemísťovacím procesem v prostoru a v čase.
KEB služba (angl. CEP – Courier, Express, Parcel Service) – přepravní služba zajišťovaná, tj.
prováděná nebo obstarávaná poskytovatelem KEB služeb (viz). KEB, resp. zejména kurýrní služby
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jsou zvláštním druhem přepravních služeb prováděných nejčastěji zasílateli uplatňujícími právo
vlastního vstupu (tím se rozumí činnost zasílatele, kdy zasílatel vystupuje zároveň jako dopravce –
ve smyslu ustanovení § 2474 OZ) nebo specializovanými dopravními firmami. Zahrnují síťovou
expresní nebo standardní dopravu, zpravidla s definovaným časem nebo dnem doručení.
Hmotnost či rozměry zásilek jsou zpravidla omezeny, někdy je omezen též jejich obsah.
Logistický řetězec (angl. Supply Chain, SC) – posloupnost kroků určená k uspokojení zákazníků
zahrnující opatřování, výrobu, distribuci a disponování odpady včetně přidružené dopravy,
skladování a informačních technologií.
Městské konsolidační centrum (angl. Urban Consolidation Centre, UCC) – místo konsolidace
zásilek s ohledem na zásobování maloobchodu, KEB služby (viz), apod. Logistický objekt umístěný
zpravidla blízko území či objektu, pro které má sloužit (např. centrum města, obchodní centrum).
Parcelshop – místo pro fyzické vyzvednutí či podání zásilky (např. výdejna či kontaktní místo
poskytovatele KEB služeb). Pozn.: Výhodný zejména pro ty, kteří se nechtějí vázat na přesný čas
doručení zásilky, zpravidla je zde možná i platba dobírky v hotovosti.
Plán udržitelné městské mobility (angl. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) – aplikovatelný
systémový návod pro dopravní experty z měst a organizací věnující se dopravnímu plánování.
Poskytovatel KEB služeb (angl. CEP Provider) – dopravce (viz) nebo zasílatel (viz) zabývající se
prováděním nebo obstaráváním KEB služeb (viz). V některých případech také subjekt
(provozovatel) poskytující tzv. poštovní služby na základě Zákona č. 29/2000 Sb. ve znění novely
Zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o poštovních službách,
resp. Poštovní zákon).
Přeprava (angl. Transportation, Carriage) tento termín má dva významy:
a) výsledný efekt přemísťovacího (dopravního) procesu, tj. vlastní výsledná změna prostorového
bytí v čase, ekonomicky tzv. realizace užitné hodnoty dopravy (vlastního přemístění, resp.
přemísťovacího procesu).
b) dtto přepravní služby, tj. v širším smyslu označení souhrnu všech aktivit, zahrnující vlastní
přemísťovací (dopravní) proces, ale i služby s tímto procesem související (např. nakládka, vykládka,
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překládka, pojištění, celní formality, fyto/rostlinolékařská kontrola, meziskladování atd.). V
poslední době je sem zahrnována i dopravní, resp. přepravní logistika.
Přepravce (angl. Customer) – především zákazník dopravce, v přepravní smlouvě zpravidla
označovaný jako odesílatel nebo příjemce. Spotřebitel dopravních, resp. přepravních služeb. Velmi
často vlastník hmotného zboží. Zahrnuje řadu subjektů (určených i z jiného než dopravně přepravního hlediska, např. podle jejich postavení na trhu apod.): výrobce, obchodník, prodávající
nebo kupující, exportér či importér apod. Jako přepravci vystupují v přepravních vztazích
nejčastěji: odesílatel (angl. Sender) a příjemce (angl. Receiver).
Přepravní

služby

(angl.

Transportation

Services)

–

bezesporu

nejvýznamnější

část

komplementárních služeb (dnes tvořící asi 60 - 70 % jejich celosvětového objemu). Zahrnují celý
komplex činností souvisejících s vlastním procesem přemisťování substrátů (zboží), a to včetně
samotného přemístění (tj. včetně vlastní dopravní služby). Přepravními službami jsou např.
nakládka, vykládka, překládka, kontejnerizace, paletizace, skladování, paketizace, balení,
pojišťovací služby, celní služby atd.
Smart City (česky chytrá města) – proces, resp. koncept vedoucí k udržitelnému rozvoji města
(obce) při zavádění moderních technologií do jeho řízení s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit
správu věcí veřejných v oblasti dopravy, energetiky, odpadového hospodářství nebo
vodohospodářství při zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (angl.
Information Communication Technologies, ICT) a systémů (angl. Information Telecommunications
Systems, ITS).
Stakeholder (česky zainteresovaná strana/subjekt) – ne zcela jednoznačně definovaný pojem,
nejčastěji označuje jakýkoliv subjekt, který jakýmkoli způsobem přichází do kontaktu s daným
problémovým okruhem (prostředím, firmou apod.). Zpravidla se dělí na vnitřní a vnější.
Supply Chain Management – SCM (nemá běžný český překlad) – organizování, plánování, řízení a
uskutečňování toků výrobků od vývoje a opatřování, přes výrobu a distribuci, k finálnímu
zákazníkovi. Snaha vybudovat vztahy s dodavateli, odběrateli a distributory, které pomohou
poskytnout zákazníkovi co možná nejvyšší hodnotu s minimálními náklady.
Zasílatel, event. speditér (angl. Forwarder, Freight Forwarder) – subjekt, který svým jménem, na
účet a v zájmu příkazce (přepravce), obstarává (zajišťuje) pro jeho potřeby přepravní služby.
7

Přepravní nebo dopravní služby může obstarat tím, že jejich dodání zprostředkuje u dalších
subjektů (nejčastěji u dopravců) - pak se jedná o tzv. čistého zasílatele, nebo je může zajistit i tak,
že je provede (zrealizuje) sám - pak jde o tzv. zasílatele s vlastním vstupem (právem vlastního
vstupu či samovstupem). V takovém případě zasílatel rovněž provozuje (může i vlastnit) dopravní
prostředky, nejčastěji kamiony).
Udržitelná městská mobilita (angl. Sustainable City Mobility) – uspokojení potřeb mobility
současných generací bez omezení potřeb mobility generací budoucích, při udržitelnosti fungování
ekonomiky, důrazu na ochranu životní prostředí a spravedlnosti v sociální oblasti.
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2 Vyjádření k novosti postupů
Motivace, a dále terminologické i obsahové vymezení Metodiky, vychází primárně ze strategických
dokumentů Evropské komise (EC, 2012a, EC 2012b, EC 2018), Ministerstva dopravy ČR (MDČR,
2013, MDČR, 2016) a Úřadu vlády ČR (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České
republiky pro období 2012 až 2020).
Jmenované dokumenty tato Metodika dále rozpracovává, a to především v oblasti udržitelné
mobility, konceptu Smart City, a city logistiky. Doplňuje zároveň některé existující dokumenty, jako
např. Metodiku konceptu inteligentních měst vypracovanou pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
(Bárta a kol., 2015) a Metodiku pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky
(SUMP) vypracovanou pro Ministerstvo dopravy ČR (Jordová a kol., 2015).
Autorský kolektiv dále čerpal z celé řady odborných zdrojů, které byly identifikovány v rámci
rešerše, a které jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu.
Aby byla zajištěna originalita metodiky, její správnou formulaci, a korektní verifikaci zjištění, byl
projekt rozdělen do následujících na sebe navazujících etap:
1. rešerše v rámci literatury zaměřené na city logistiku, KEB služby, atd.
2. analýza nejlepších praktik ve světě, návrh postupu analýzy a štítků (vzor pro štítkování)
3. sumarizace karet nejlepších praktik
4. analýza dat a procesu dopravce
5. syntéza poznatků z literatury, nejlepších praktik, procesu a dat
6. ověření poznatků v rámci workshopu na MD ČR, prezentace poznatků na plénu MMR ČR Smart
Cities, PUM. Verifikace.
7. formulace metodiky a související závěr
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3 Popis uplatnění metodiky
Metodika jako taková vznikla na základě analýzy nejlepších praktik ve světě a aktuálního
teoretického poznání v literatuře. V případě své úspěšné aplikace by měla umožnit co možná
nejlepší porozumění KEB službám v rámci konceptu Smart City v rámci daného subjektu. Subjekty,
pro které je metodika určena, jsou primárně města a obce, tzn. munipality. Cílovou skupinou
uživatelů jsou pak představitelé měst a obcí, do jejichž gesce přímo či nepřímo spadá oblast city
logistiky.
Schopnost efektivního uplatnění metodiky kriticky závisí na korektní aplikaci její první části,
procesu tvorby city logistiky v souladu s plány udržitelné městské mobility. Tento proces se skládá
z šesti základních postupových kroků, resp. aktivit, které jsou nutným, nikoliv však postačujícím
předpokladem k vytvoření udržitelného konceptu city logistiky pro KEB služby v rámci dané obce.
Udržitelností je zde myšleno vytvoření, provozování a přizpůsobování systému city logistiky, která
zajistí plnění měnících se požadavků zákazníků na B2B, B2C i C2C (C2X) trhu při zachování
ekonomické, ekologické i sociální přijatelnosti pro všechny relevantní zainteresované strany (tzv.
stakeholdery). Uvedený proces vytváří základní rámec, ve kterém lze najít kompromis mezi zájmy
jednotlivých zainteresovaných stran. Jiná alternativa než kompromis jak výplývá ze zkušeností ve
světě vede k negativním vlivům, které ve svém důsledku dopadají na všechny zainteresované
strany.
Mezi zainteresované strany, které hrají důležitou aktivní či pasivní roli v city logistice pro KEB,
řadíme:


vedení obcí včetně jednotlivých odborů a radních (doprava, ekologie, výstavba a rozvoj
města, územní plánování, odpadové hospodářství, finance atd.),



svazy a zástupce maloobchodníků, obchodních řetězců (retailerů) a výrobních firem,



obchodní komoru,



svazy a zástupce logistických poskytovatelů, dopravců a kurýrních, expresních a balíkových
služeb včetně České pošty,



významná zájmová sdružení,
10



zástupce občanů,



provozovatelé meziměstské nebo příměstské osobní dopravy a zástupce MHD.

V jednotlivých obcích mohou vystupovat jen některé z výše uvedených zainteresovaných stran,
nicméně je nutné mít zastoupení ze všech tří pilířů udržitelnosti:
1) ekonomické - zastoupenou soukromým sektorem zajišťujícím logistické služby odesílateli a
příjemci,
2) ekologické - zastoupenou ekologickými sdruženími a zástupci občanů pro ekologii, a
3) sociální - představující jejich zájmy.
Prezentovaný proces pro tvorbu city logistiky pro KEB není samostatnou kapitolou agendy obce,
ale zaměřuje se výhradně na samostatnou metodiku pro tvorbu city logistiky. S vazbou na KEB
souvisí s absencí nebo jen slabým zakomponováním problematiky do plánů pro udržitelnou
mobilitu (SUMP). I přesto, že podíl prodejů přes on-line obchody tvoří 10,5% a roční růst
představuje dvojciferná čísla, např. 18 % v roce 2017. Nedá se očekávat, že by došlo ke změně
nákupního chování zákazníků, a tak se obce i v ČR musí na tento trend připravit. Další významný
vliv na balíkové služby má tlak maloobchodu na časté dodávky od svých dodavatelů kvůli snížení
zásob držených v prodejnách. S tím souvisí zmenšování velikosti dodávky zboží až na rozměry a
hmotnost odpovídající dodávkám balíkových služeb.
Vycházíme z předpokladů, že metodika bude použita s ohledem a v souladu i s ostatní agendou
související s řízením a správou města, resp. dané obce.
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4 Vlastní popis metodiky
V této části textu uvádíme vlastní popis metodiky. Tento popis lze rozdělit do dvou hlavních částí, a
to konkrétně:


proces návrhu aplikace vhodných principů city logistiky pro kurýrní, expresní a balíkové
služby, a



best practice city logistiky ve světě

Stěžejní je právě proces, který poskytuje vodící linku pro uživatele metodiky. Umožňuje uživatelům
postupovat systematicky v souladu s doporučeními, s minimalizací rizika zanedbání některého z
doporučených kroků.
Best practice city logistiky ve světě pak doplňují tento proces, a poskytují základ pomyslné
znalostní báze pro lepší orientaci a rozhodování daných uživatelů. Zkušenosti z jiných států
pomohou pro identifikaci možných specifik řešení v daném případě.
Ačkoli jednotlivé části metodiky mohou být přínosné samy o sobě, pro samotnou aplikaci
doporučujeme metodiku využít jako celek. Následující text je věnován těmto dílčím částem v
detailu.
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4.1 Proces tvorby city logistiky pro KEB
Proces tvorby city logistiky s ohledem na KEB je rozdělen do šesti základních kroků: iniciace
problematiky, analýza současného stavu, návrh strategie, realizace pilotního projektu, stanovení
plánu a realizace plánu city logistiky pro KEB. Jedná se o několikaletý proces, který ve svých fázích
vyžaduje různou mírů zapojení ze strany zainteresovaných stran z veřejné i soukromé sféry.
Schéma je vhodné jak pro obce, které již uskutečnily některé kroky při tvorbě systému city logistiky
pro KEB, tak i pro ty, které se nacházejí na úplném začátku. Obce s již rozpracovaným konceptem
city logistiky pro KEB v rámci SUMP mohou úvodní fázi využít jako kontrolu, zda neopominuly
některou ze stěžejních oblastí.
Navržený postup poskytuje dostatečnou volnost pro zohlednění specifik obce s ohledem na počet
obyvatel, rozlohu a hustotu, infrastrukturu pro jednotlivé obory dopravy, vybavenost logistickými
objekty, úroveň IS/ICT.
Níže uvedený Obrázek 1 uvádí celkovou vizualizaci samotné metodiky pro proces tvorby city
logistiky s vazbou a zahrnutím rostoucí důležitosti KEB. Detailní grafické a komentované
rozpracování jednotlivých kroků je součástí této kapitoly.
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Obrázek 1: Proces tvorby city logistiky s vazbou a zahrnutím důležitosti KEB
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Analýza současného stavu
Detailní specifikace průvodních jevů
a problémových oblastícity logistiky

Stanovení plánu
Aktualizace strategie pro city
logistiku

4.1.1 Fáze iniciace
Fáze iniciace, Obrázek 2, řeší, v jakých případech použít metodiku ze strany místní správy a
samosprávy, a dále ustanovuje základní předpoklady pro korektní použití metodiky. Metodika jako
taková cílí na zlepšení kvality života, přičemž z pohledu city logistiky zhoršení kvality života
chápeme jako existenci některých (často zhoršujících se) symptomů, kterých se chceme vyvarovat.
Cílem iniciační fáze je zhodnocení, zda a jaké průvodní jevy jsou spojeny s rostoucím objemem
zboží nakupovaného přes on-line obchody, a se zásobováním maloobchodních prodejen v dané
obci nebo její části (např. v historickém centru). Dále je pak cílem objasnění, zda průvodní jevy
nejsou již řešeny v rámci jiných projektů nebo programů či strategií. V neposlední řadě si iniciační
fáze klade za cíl definování a vytvoření (sestavení) skupiny odborníků, kteří dokážou průvodní jevy
zhodnotit, a následně se rozhodnout, jak postupovat do budoucna.

Fáze iniciace
Detekce
průvodních jevů

Absence city
logistiky v SUMP

Zjištění pozic zainteresovaných stran

Sestavení rady pro city logistiku
Obrázek 2: Fáze iniciace
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Detekce průvodních jevů
Prvním krokem je uvědomění si pozitivních i negativních průvodních jevů, které jsou spojeny s
doručováním zboží prostřednictvím KEB služeb příjemcům; A to jak fyzickým osobám tak i
právnickým osobám, nejčastěji maloobchodníkům.
A) Kongesce (resp. dopravní zácpy), slabá propustnost dopravní infrastruktury
Dopravní kongesce přetrvávají v průběhu celého dne, a nejsou spojeny výhradně s
osobními auty v souvislosti s ranními a odpoledními špičkami spojenými s dojížděním za
prací.
B) Vykládky/nakládky zboží porušující zákon o silničním provozu, místní vyhlášky, pravidla provozu
nebo parkování mimo určené plochy.
Nákladní vozidla při distribuci rozvážející nebo svážející zboží parkují mimo parkovací místa
na veřejných nebo soukromých pozemcích. Vozidla blokují průjezd ostatních vozidel a
MHD.
C) Stížnosti ze strany obchodů na dopravní situaci
Zástupci maloobchodníků podávají stížnosti například kvůli blokování svých provozoven
nelegálním parkováním, dopravním zácpám zpožďujícím jejich zásobování, zhoršujícím se
logistickým službám, či nemožnosti parkování zákazníků před provozovnou.
D) Stížnosti občanů na dopravní situaci
Stížnosti a občanská aktivita z důvodu nedostatku resp. dostupnosti volných parkovacích
míst, dopravních kongescí, nehod, a z dalších podobných důvodu.
E) Stížnosti občanů na negativní projevy spojené s dopravou (kvalita ovzduší, kvalita dopravní
infrastruktury)
F) Stížnost příjemců na logistické služby
Stížnosti na neplnění časových oken k zásobování z důvodu dopravních kongescí,
omezování zavážení zboží regulacemi vjezdu nákladních aut do center.
G) Špatná kvalita života
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Obecně se zhoršující nebo minimálně nelepšící se životní prostředí a služby spojené s
osobní i nákladní dopravou, růst nehodovosti a zhoršování bezpečnosti na silnici pro řidiče i
chodce.
H) Odliv obyvatel
Odliv obyvatel do větších resp. jiných obcí za službami, které se na území dané obce
neposkytují, nebo se obecně poskytují ve špatné kvalitě.
Na základě zjištěných negativních průvodních jevů je nezbytné zjistit, zda některé negativní
průvodní jevy, tzv. externality nejsou již řešeny v rámci SUMP města. Pokud explicitně nejsou
akcentovány

s ohledem na řešení jejich vzniku resp. omezení v SUMP, nebo jsou řešeny

nedostatečně, doporučuje se pokračovat v dalších krocích tohoto procesu. Po zjištění, resp.
uvědomění si, že negativní průvodní jevy vnímané ze strany občanů i firem souvisí s neřešením
stavu city logistiky pro KEB, je nutné vytvořit platformu pro spolupráci, která by umožnila přivést
ke stolu všechny zainteresované strany.

Zjištění pozic stakeholderů
Rolí místní samosprávy je vytvoření a ustanovení rady odborníků, která dokáže zhodnotit
současnou situaci v obci, identifikovat nejpalčivější problémy a shodnout se na nejvhodnějším
řešení. Předpokladem pro tento postup jsou následující kroky:
A) Vytvoření seznamu firem, institucí a skupin občanů, kteří ovlivňují nebo kteří jsou ovlivněni city
logistikou.
Mezi tyto zainteresované osoby patří zástupci odboru dopravy, životního prostředí,
plánování města (urbanismus), profesní svazy a asociace spojené s logistikou a dopravou,
maloobchodem, významné firmy z oboru dopravy, logistiky, významné výrobní firmy,
policie, ICT firmy, provozovatelé MHD, významné on-line obchody nebo ekonomické či
technické university.
Tento seznam slouží jako návod k určení všech relevantních stran, nicméně pro jejich
určení je nutné zohlednit místní podmínky obce. Osoba nebo tým zodpovědný za analýzu
situace v city logistice pro KEB by měla postupně uskutečnit individuální rozhovory s výše
uvedenými subjekty a následně sestavovat seznam zainteresovaných stran (stakeholderů).
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Na schůzce je důležité prodiskutovat: které z negativních průvodních jevů se dané osoby
dotýkají, jakým způsobem, jak je ochotna se zapojit do řešení, jaká by měla být role státní
správy a soukromého subjektu, tip na další relevantní osoby, které by měly být součástí
rady odborníků, a sběr kontaktů.
B) Zajištění kontaktů na stakeholdery
Vytvoření seznamu s kontakty na jednotlivé osoby, firmy a instituce, včetně konkrétního
zástupce. Základní poznámky z individuální prvotní schůzky. Zachycení pozice vzhledem k
zapojení soukromého a veřejného sektoru a ochotě se aktivně účastnit řešení.
Poznamenání si konkurenčních, animózních nebo naopak pozitivních a kooperativních
vazeb mezi zainteresovanými stranami.
C) Svolání pracovního semináře s diskuzí a závaznými výstupy
Kontaktovat zástupce zainteresovaných stran ze seznamu a svolání společné iniciační
schůzky. Cílem schůzky je zmapování pohledu na současnou logistickou resp. dopravní
situaci města z hledisek všech významných zainteresovaných stran. Zástupci obce by měli
jednoznačně objasnit cíl a hlavní body iniciační schůzky již při jejím svolávání.
D) Diskuze nad symptomy
Prezentace současných negativních průvodních jevů s akcentem na dopravní situaci z
pohledu všech zástupců zainteresovaných stran na schůzce. Diskuze nad prezentovanými
negativními vlivy a doplnění chybějících. Vytvoření seznamu negativních vlivů
uspořádaných podle důležitosti dle zainteresovaných stran.
E) Diskuze nad realizací možných řešení a zjištění postojů jednotlivých subjektů a osob.
Diskuze nad možnými řešeními, především s ohledem na roli veřejné správy a soukromých
subjektů. V rámci debaty je nutné vyjasnit si vnímání externalit, objektivizovat negativní
jevy, diskutovat nad důvody negativních jevů. Diskuze nad současným stavem city logistiky,
zaměření na souvislost mezi současným stavem city logistiky a požadavky příjemců (B2B i
B2C) na logistické služby, dopravní infrastrukturu, umístění logistických objektů v obci nebo
její blízkosti, využívání obchodních modelů (klasické vs. crowdsourcing) stavem ICT a
digitálních služeb v city logistice, objasnění, jaký typ subjektů logistického trhu operuje v
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dané obci a jak se vytváří smluvní vazby mezi odesílateli, příjemci a logistickými firmami.
Odhad budoucího vývoje. Vytvoření přehledu možných řešení z oblasti city logistiky a tzv.
štítkování (kategorizaci) podle přijatelnosti účastníků diskuze – úplná shoda, nepanuje
úplná shoda, kontroverzní.
F) Doplnění kontaktů a seznamu stakeholderů na základě diskuze
Zjištění, které zainteresované strany ještě nebyly přizvány, ale mohou být relevantní k
budoucí diskuzi a změnám v city logistice.

Sestavení Rady pro city logistiku
Sestavení pracovní skupiny, stanovení pracovní náplně skupiny, a následně i časového
harmonogramu plnění úkolů v rámci této pracovní náplně. Nominování zástupců za jednotlivé
skupiny zainteresovaných osob do pracovní skupiny (tzv. Rady pro city logistiku, resp. pro KEB
služby). Tyto osoby by měly pokrývat širokou škálu odborností tak, aby byly schopny identifikovat
podstatné aspekty řešení v dalších fázích metodiky. Klíčové je také jasné stanovení pravidel
fungování rady, jejích kompetencí a zodpovědností, a nastavit program schůzek (resp. jejich
periodicitu).
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4.1.2 Fáze analýzy současného stavu
Fáze analýzy současného stavu, Obrázek 3, reaguje na cíl použití metodiky. Proto je nutné se v
rámci analýzy současného stavu zaměřit na symptomatické problémy. Metoda zjišťování může být
různá, nevylučuje se využití focus groups, odborných panelů, nebo písemných analýz (dle velikosti
území a finančních prostředků). Je nutné nashromáždit materiály pro další rozhodování. Nyní
neřešené či neprioritní problémy a symptomy je vhodné ponechávat stranou pro budoucí
rozhodování. Je nutné zajistit základní členění poznatků v rámci těchto analýz na A) Problémy , B)
Běžící projekty ovlivňující aktuální problémy v budoucnu a C) Vazba aktuálních (v budoucnu
očekávaných) problémů na symptomy.

Analýza současného stavu
Detailní specifikace průvodních jevů
a problémových oblastícity logistiky
města

Provedení dílčích analýz
Obrázek 3: Analýza současného stavu

Druhá fáze je charakteristická ověřením významnosti jednotlivých negativních průvodních jevů a
jejich spojením s konkrétními problémovými okruhy city logistiky a KEB, aby bylo možné správně
vybrat konkrétní opatření. Z dříve identifikovaných negativních průvodních jevů jsou vybrány ty,
které přímo způsobuje neefektivně fungující city logistika ve smyslu KEB a nejsou řešeny jiným
způsobem, např. již přijatým resp. schváleným SUMP relevantním orgánem obce. Oblast city
logistiky by celkově měla být dlouhodobě zapracována do SUMP.
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Dále by zde mělo dojít ke specifikaci problémů a jejich kvantifikaci na základě dostupných údajů
obce nebo dané jednotky (např. městská část), nesdílených údajů od zainteresovaných stran, nebo
na základě diskuze na iniciační schůzce. Nezbytnou součástí je specifikace kritických bodů pro
zlepšení života obyvatel měst a obcí, zajištění kvalitních logistických služeb, zajištění efektivity pro
příjemce, logistické firmy i odesílatele.
Po upřesnění konkrétních problémů jsou provedeny dílčí analýzy poskytující detailnější pohled
na dopady, stejně tak jako na příčiny. V rámci analýz je vhodné využít následující postup:
Kvalitativní analýza – studium relevantních zahraničních příkladů dobré praxe (karty dobré praxe),
viz Příloha 1, rozhovory se zástupci (konkrétních subjektů nebo asociací sdružující tyto subjekty)
logistických poskytovatelů zajišťující provoz distribučních center, kurýrní služby, zasílatelské služby,
maloobchodu (a to jak řetězců tak i malých a středních prodejen), policie, provozovatelů MHD,
obchodní komory, občanů, atd. Výsledkem je pak zhodnocení kritických oblastí city logistiky města,
a poznání, jak v současné době KEB služby fungují. V tomto ohledu se vycházelo z analýzy
logistického procesu a výzkumu reálných dat významného KEB poskytovatele v ČR, společnosti PPL
CZ.
Kvantitativní analýza – analýza dopravní situace v obci z dopravních telematických systémů, dat
od KEB poskytovatelů, policie, obchodů, atd. Cílem kvantitativní analýzy je definovat místa, časy,
zdroje, a typ zboží, které způsobují problémy.
V rámci analýzy současného stavu je v této části fáze nutné rozpracovat témata z iniciační schůzky:


specifikace logistických služeb pro jednotlivé segmenty příjemců v rámci B2B i B2C,



jak současné plánování obce (urbanismus) počítá s růstem objemů dodávaných balíků a
zboží, s rostoucí frekvencí zásobování, s tlakem na zmenšování velikosti zásilek,



jak vypadá takzvané centrum gravity pro balíkové služby,



jak v současné době funguje distribuce na poslední míli z pohledu procesů, technické
základny, ekonomie a legislativy,



jak je řešeno předávání zásilek příjemcům,



jak současný urbanismus počítá s KEB službami,
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jaký je stav dopravní infrastruktury z pohledu typů (silnice, železnice, vodní, letecká)
orientace, hustoty, propustnosti, typu, umístění, kapacity, a využívání logistických objektů v
obci nebo její blízkosti,



jaká data dnes municipalita sbírá,



jaká data sbírají logistické firmy,



jaká je ochota se sdílením některých dat,



zda nabízí služby alternativní kurýři logistické služby v dané obci.
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4.1.3 Návrh logistické strategie
V rámci třetí faze (viz Obrázek 4) je nezbytné stanovit požadovaný budoucí stav v obci a jednotlivé
kroky, které je potřebné uskutečnit. To neznamená, že všechny kroky resp. opatření musí
realizovat a financovat daná obec nebo příslušný vyšší územní správní celek. Smyslem je stanovit
plán tak, aby soukromý i veřejný sektor mohl koordinovat kritické kroky ve změně city logistiky s
akcentací rostoucího významu KEB.
Je možné vycházet z nejlepších praxí ve světě s využitím vyhledávání obcí dle zvolených kriterií v
rámci karet nejlepší praxe uvedených v příloze metodiky (viz Přílohu 1).

Návrh strategie
Strategie pro city logistiku

Volba obchodního modelu
a stanovení akčního plánu

Výběr pilotního projektu

Propagace pilotního projektu
Obrázek 4: Návrh Strategie city logistiky pro KEB

Strategie city logistiky pro KEB
Rada pro city logistiku v této části fáze formuluje cíle v návaznosti na stanovené problémy,
rámcová opatření, místo, závazný harmonogram, a zúčastněné subjekty.
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Strategie logistiky by měla obsahovat formulaci cílů v následujících oblastech:


Logistické služby (a to jak B2B tak i B2C).



Jednotliví stakeholdeři, jejich role, a způsob kooperace mezi nimi.
◦ Zde by měl být především akcentován vztah mezi veřejným a soukromým sektorem.
◦ Dále by se mělo pracovat s akcentem na změny v dopravní infrastruktuře.
◦ Je vhodné též zohlednit různé obory dopravy, kombinace MHD a nákladní přepravy,
využití současných brownfieldových dopravních staveb.
◦ Dále je vhodné zohlednit propustnost dopravní sítě s očekávaným nárůstem objemu
balíkových služeb.
◦ Počítat by se mělo též s evidencí logistických objektů využívaných pro city logistiku s
ohledem na možnost konsolidace zásobování.
◦ Dále je vhodné i zahrnutí strategie koordinace rozvoje logistických služeb s územním
plánováním a využíváním nových obchodních modelů na bázi crowdsourcingu.



Neopomenutelná by měla ve strategii být i oblast B2C trhu spojeného s možností oddělení
doručení zásilky od přímé fyzické účasti příjemce prostřednictvím vhodně umístěné sítě
balíkomatů a chytrých schránek (smart boxů).

Volba obchodního modelu a stanovení akčního plánu
V rámci této části procesu, tj. volby obchodního modelu a stanovení akčního plánu, Rada pro city
logistiku rozhoduje, jaká je a bude role obce (nebo městské části):


aktivní tvůrce rámce city logistiky, nebo



i aktivní tvůrce a provozovatel jednotlivých opatření (případně kterých).

V souvislosti s tím je nutné rozhodnout o formě financování opatření v pilotním režimu, o
formulaci projektů a rámcovém časovém harmonogramu, kdy by měly být realizovány. Jde také o
stanovení připravenosti jednotlivých zainteresovaných stran na projekty (datové, finanční, lidské a
know-how).
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Výběr pilotního projektu
Na základě připravenosti jednotlivých zainteresovaných stran na realizaci projektů Rada pro city
logistku vybírá vhodné oblasti pro pilotní projekty.
Pilotní projekt by měl být vybrán s ohledem na vysoký stupeň úspěšnosti, nižší investiční náklady, s
absencí kritických střetů mezi jednotlivými zainteresovanými stranami a členy Rady pro city
logistiku. Dalším krokem je volba pilotního projektu (případně více pilotních projektů), kde se
budou ověřovat navržená opatření. Pro pilotní projekt je definován projektový plán včetně
detailního harmonogramu s vazbou na plán - procesy a jejich fáze.
Pro úspěšnou realizaci je nezbytné stanovit klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) a kritický ukazatel
kvality služeb (CTQ), které jsou snadno měřitelné a kvantifikovatelné.

Propagace pilotního projektu
Důležitým prvkem úspěchu je správná propagace daného pilotního projektu, pomocí níž lze
obecně zvýšit zájem subjektů zapojit se do daného projektu jakožto uživatel navrženého řešení.
Počet uživatelů je kritickým bodem úspěchu opatření spojených s pilotním projektem, ale i ostrého
provozu.
Klíčová je též komunikace pilotního projektu mezi všemi zainteresovanými stranami ve vztahu k
veřejnosti a obecně k externím subjektům. Je nezbytně nutné komunikovat cíl a formy motivace
účastníků k zapojení, přičemž do této komunikace spadá i zvyšování povědomí o city logistice.
Formy komunikace a motivace mohou být voleny na základě výběru vhodné dobré praxe, kde jsou
formy pozitivní a negativní motivace zmiňovány.
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4.1.4

Realizace pilotního projektu

Samotný pilotní projekt v rámci této fáze, jak uvádí Obrázek 5, slouží k ověření opatření pro city
logistiku v reálných podmínkách, a to na základě:


geograficky a dopravně vymezené oblasti obce,



typu zboží,



vymezeného počtu maloobchodníků,



a dalších charakteristik kontextu.

Pilotní projekt umožňuje sběr dat pro vyhodnocení nejen úspěšnosti opatření, ale i pro případnou
modifikaci před plošným rozšířením řešení.
Současně pak realizace pilotního projektu umožňuje otestovat reálné chování uživatelů, interakci s
ostatními opatřeními (např. regulací vjezdů vozidel do obce), zda je vhodné financování a provoz
obcí, nebo je vhodnější zajištění soukromým sektorem.

Realizace pilotního projektu
Výběrové řízení na dodavatele

Řízení a implementace

Monitoring a analýza zkušeností

Obrázek 5: Realizace pilotního projektu
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Výběrové řízení na dodavatele
Pro pilotní projekt je nezbytné zajistit interní zdroje obce potřebné k realizaci pilotního projektu s
ohledem na dříve určenou odpovídající roli města či obce v projektu.
Pokud není opatření výhradně realizováno soukromým sektorem a veřejný sektor nemá dostupné
zdroje pro pilotní projekt, pak město či obec pro pilotní projekt připraví a zorganizuje výběrové
řízení na výběr firmy dodávající služby a/nebo technologii.
Se získanými poznatky je nutné sladit i parametry výběrového řízení, do jehož vyhodnocení je
žádoucí aktivně zapojit vybrané členy Rady pro city logistiku. Dalším navazujícím krokem pak je již
vlastní výběr dodavatele (resp. dodavatelů) služeb a technologií, a následné uzavření smluv s
těmito dodavateli.

Řízení a implementace
Řízení a implementace podléhá standardnímu projektovému řízení. Podle charakteru opatření v
pilotním projektu dochází k administrativním opatřením, např. povolení vjezdu do centrální části
obce jen ekologickým vozidlům nebo jen ve vymezených hodinách nebo k technickým opatřením v
oblasti infrastruktury, ICT, výstavby městského distribučního centra, výběru kurýrní firmy, která
jako jediná bude zásobovat centrum obce atd.
V rámci pilotního projektu tedy dochází k implementaci opatření a následně k pilotnímu provozu.
Ten ověřuje technicko-ekonomicko-procesně-ekologickou vhodnost řešení.

Monitoring a analýza zkušeností
V průběhu pilotního provozu dochází ke sběru dat podle přesně naplánovaného postupu. Pro sběr
dat je často nutná určitá míra automatizace spojená s využitím technických prostředků (např.
instalace senzorů, apod.). Sběr dat musí odpovídat dříve definovaným KPI a CTQ, aby bylo možné
skutečně prokázat výsledky.
Po sběru dat dochází k jejich vyhodnocení, a k identifikaci případně odlišných výsledků oproti
očekávání (resp. plánu). Je nutné mít na paměti, že jeden z důvodů odlišných výsledků zpravidla
bývá nedostatečný počet zapojených uživatelů do pilotního provozu. Dostatečná propagace před
začátkem pilotního projektu i v průběhu provozu je proto důležitá.
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Výsledky analýz jsou nejprve prodiskutovány v rámci Rady pro city logistiku pro KEB, a jsou
zhodnoceny faktory dílčích úspěchů a neúspěchů.
Následně je dopracována dokumentace včetně doporučení pro následné kroky:


expanze řešení,



revize a případný další pilotní projekt,



ukončení daného typu opatření z důvodu nevhodnosti pro danou obec.

Následně je svolána schůzka pro všechny zainteresované osoby, kde jsou prezentovány výsledky a
závěry tohoto vyhodnocení.
V neposlední řadě by měly být výsledky vyhodnocení prezentovány veřejnosti, a to ve vhodný čas a
vhodnou formou.
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4.1.5 Stanovení plánu
Fáze stanovení plánu, jak znázorňuje Obrázek 6, vychází z předchozích výsledků pilotních projektů,
a jedná se o kontinuální revidování původní strategie (resp. dílčích plánů naplňování strategie).

Stanovení plánu
Aktualizace strategie pro city
logistiku
Volba obchodního modelu a
stanovení akčního plánu

Propagace
Obrázek 6: Fáze stanovení plánu

Aktualizace strategie pro city logistiku KEB
V rámci revize se přehodnocují opatření, která obec plánuje zavést, role municipality, a samotné
financování. Tato revize původních plánů je stěžejní, jelikož v době iniciační schůzky v rámci první
fáze mohou mít zainteresované strany asymetrii informací nebo dokonce velmi nízkou úroveň
znalosti logistiky, city logistiky a KEB služeb.
Ve fázi stanovení plánu mají zástupci obce i ostatní členové rady a zapojené zainteresované strany
nejen teoretickou znalost na základě nastudování příkladů dobré praxe či návštěvy podobné obce
v zahraničí s vyspělou city logistikou pro KEB, ale i reálnou zkušenost s implementací některých
opatření pro zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení logistických služeb v podobě doručení balíků
do maloobchodů nebo příjemci v podobě fyzické osoby. Současně mají zainteresované osoby
zkušenost s interakcí veřejného a soukromého sektoru, a to všechno umožňuje splnit klíčový faktor
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úspěchu realizace změn v city logistice pro KEB, čímž je právě zajištění odborníků se znalostí KEB a
logistiky v daném místě.

Volba obchodního modelu a stanovení akčních plánů
V rámci stanovení plánu dochází k přehodnocení celkového obchodního modelu. To je umožněno
jednak dosud získanými zkušenostmi, ale také (v případě dostatečné propagace pilotního projektu)
vytvořením přijatelné poptávky ze strany uživatelů (lidí i firem). Tím lze zajistit požadovanou
ekonomickou efektivitu a udržitelnost pro soukromý sektor, a obec tak může případně přehodnotit
původně zamýšlený záměr významných dotací na projekty.
Výsledkem je definování obchodního modelu pro jednotlivé okruhy opatření. Následně jsou
vytvořeny akční plány k dosažení nadefinovaného stavu city logistiky pro KEB.
Sběr dat a ověřování správnosti opatření z pohledu udržitelnosti není spojené jen s pilotním
projektem, ale proces musí probíhat kontinuálně i při běžném provozu. Proto v rámci revize plánů
musí dojít i k revizi KPI a CTQ. Jedná se o úpravu a doplnění způsobu sběru dat, typu dat, a měření
výkonnosti. Tato úprava musí proběhnout tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné ekonomické,
ekologické a sociální dopady opatření.

Propagace
Komunikace strategie city logistiky se zainteresovanými stranami a dále s obecnou veřejností, a
motivace zainteresovaných stran k zapojení do budoucích projektů, nesmí být opomenuty z
důvodů již dříve zdůrazněných.
Typy propagace by měly zahrnout jak propagaci na vlastních webových stránkách, tak i kampaň na
sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, apod.), a především pak veřejná setkání s občany.
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4.1.6 Realizace
Poslední v této metodice uváděná fáze je fáze realizace. Ta jak ukazuje Obrázek 7 pokrývá
zavedení opatření do běžného provozu (tj. nikoliv už jen pilotního/zkušebního). Zde mohou být
realizátory jednotlivých opatření i jiné zainteresované strany než ve fázi pilotních projektů.
V rámci běžného provozu je realizátorem opatření především soukromý sektor zajišťující
přiměřenou návratnost těchto opatření, nebo alespoň dostatečně pokrývající provozní náklady.
Naproti tomu v tomto případě jsou investiční náklady zpravidla částečně řešeny dotací nebo
investičně nenáročnou změnou v oblasti infrastruktury logistických subjektů. Infrastruktura pro ICT
je zpravidla pořízena na základě výběrových řízení z obecních prostředků nebo prostředků vyššího
územně správního celku, resp. z veřejných zdrojů, a následně pak pronajata danému
provozovateli.

Realizace
Výběrové řízení na dodavatele

Řízení a implementace

Monitoring a analýza zkušeností

Propagace
Obrázek 7: Realizace
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Výběrové řízení na dodavatele
Výběrové řízení na dodavatele organizované obcí či městem se týká projektů, kde je tato
organizace částečným nebo úplným investorem u realizace opatření, tudíž je nutné vybrat vhodné
dodavatele na výrobky i služby v souladu s aktuálně platným zákonem o veřejných zakázkách a
dalšími závaznými dokumenty pro tuto organizaci. Dodavatelé by měli prokázat dostatečnou
zkušenost s výrobky a službami, ať už na základě své účasti v pilotních projektech ze třetí fáze nebo
z jiných projektů jiných organizací obdobného typu.

Řízení a implementace
Vlastní

zavedení

opatření

–

pilotní

provoz:

Náběh

opatření

probíhá

nejprve

v

omezeném/neúplném rozsahu, a až následně se rozsah služeb rozšiřuje. Řízení a implementace
přitom podléhá standardnímu projektovému řízení.

Monitoring a analýza zkušeností
Především lze doporučit monitoring v následujících oblastech:


Sběr dat z provozu podle KPI a CTQ.



Vyhodnocení dat.



Organizace workshopu s účastníky pilotního projektu.



Vyhodnocení pilotního projektu a dokumentace výsledků a zkušeností.



Běžný provoz.



Propagace a sdílení výsledků a jejich komunikace.

Dále je pro projekty v rámci ČR významná též komunikace dobré praxe se zainteresovanými
subjekty jako MD ČR, Svaz měst a obcí apod. na bázi setkávání pracovních skupin pro Smart Cities
nebo PUM (Partnerství městské mobility) na půdě vyššího územně správního celku, apod.
Viz přílohy 1 a 2 - Karty projektů Best Practice v Evropském hospodářském prostoru (EHP) pro obce
a Analýza případových studií ve světě formou štítkování.
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4.2 Best practice ve světě
Seznámení se s nejlepšími případy dobré praxe v oblasti city logistiky, KEB služeb a Smart City
projektů v rámci city logistiky evropských měst různé velikosti (definované počtem obyvatel) je
nezbytné pro úspěšnou aplikaci metodiky a pro realizovatelnost výstupů při této aplikaci místní
správou a samosprávou. Těm je ostatně i metodika určena.
Obrázky 8 a 9 prezentují vzor karty dobré praxe z pohledu její struktury a vysvětlení informací,
které tato karta obsahuje (jedná se o jednu tabulku/kartu). Konkrétní příklad dobré praxe
aplikovatelný v daném městě uživatel metodiky volí s ohledem na různé parametry podobnosti s
analyzovanými městy. V současném stavu poznání lze doporučit jako nejlepší vzít v tomto ohledu v
úvahu primárně typ opatření a velikost sídla.
Blíže se k použití karet jako reference věnujeme v rámci procesu aplikace metodiky, tedy v první
části této kapitoly.
Případy dobré praxe pro oblast city logistiky z celkem 13 evropských států byly řešitelským týmem
získávány na základě vlastní rešerše zdrojů. Jako velmi efektivní se ale posléze ukázalo získat
informace prostřednictvím kontaktů v rámci mezinárodní odborné platformy CEMS Logistics, které
je Vysoká škola ekonomická v Praze členem a ve které je zastoupena Katedrou logistiky. Díky
poskytnutým informacím v rámci této báze bylo provedeno zpřesnění selekce případových studií.
Tato platforma jako taková zahrnuje akademické odborníky pro oblast logistiky a supply chain
managementu, kteří se sami nebo v rámci svých domovských pracovišť zabývají aplikovaným
výzkumem a projekty pro soukromý sektor, a to i v oblasti city logistiky. Členy jsou odborníci např.
z Rotterdam School of Economics – Erasmus University, Rotterdam, Aalto University ve Finsku,
Copenhagen Business School v Dánsku, Vienna University of Economics and Business v Rakousku,
University of Cologne v Německu, Louvain School of Management v Belgii nebo Bocconi University
v Itálii.
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Obrázek 8: Karta případu dobré praxe v oblasti city logistiky – struktura, obsah a
vysvětlení informací (první část)
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Obrázek 9: Karta případu dobré praxe v oblasti city logistiky – struktura, obsah a vysvětlení
informací (druhá část)
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V této části je dále vhodné rozvést význam jednotlivých štítků, které vycházejí ze sledovaných
informací k jednotlivým kartám. Štítkování pak může být základem pro budoucí zkoumání dalších
databází dobrých praxí.
Kompletní sumarizace případů dobré praxe identifikovaných a analyzovaných v rámci této
Metodiky je pro přehlednost z důvodu rozsahu přesunuta do samostatné Přílohy 1, kategorizace
dle výše diskutovaných štítků pak uváděna v rámci Přílohy 2.
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5 Ekonomické aspekty
Součástí této metodiky není studie proveditelnosti, kterou doporučujeme, aby si daná municipalita
nechala zpracovat. V té by měly být akcentovány náklady na její zavedení v níže uvedených
oblastech, a to dle velikosti dané municipality (počet obyvatel), rozpočtových možností, kapacit
lidských zdrojů s ohledem na mzdy pro zaměstnance municipality, nákladů na zavedení procesních
opatření, a propagace realizovaných řešení včetně odhadu nákladů pro soukromý sektor (jehož
účast je nejen pro finanční udržitelnost daných řešení nezbytná).
Vyčíslení nákladů (v tis. Kč) na zavedení postupů uvedených v této metodice, a vyčíslení (v tis. Kč)
ekonomického přínosu pro její uživatele tak nejsou explicitně součástí metodiky, neboť lze
očekávat, že tyto náklady budou dle výše uvedených atributů města či obce značně odlišné.
Náklady na zavedení metodiky zahrnují:


Mzdové náklady pracovníků zajišťujících použití metodiky včetně informační podpory.
(Doporučené počty pracovníků pro velikost města/obce – Obec – 1 pracovník na čtvrt až
půl úvazku; Malé město - 1 pracovník; Střední město – 1-3 pracovníci; Velké město – tým 27 pracovníků)



Odměny členům Rady pro city logistiku dle mzdových předpisů či projektu daného města či
obce.



Náklady na konkrétní technická opatření v rámci realizace doporučení Metodiky (hardware,
informační systémy, náklady výběrových řízení, údržba řešení…).



Náklady na konkrétní organizační/procesní opatření v rámci realizace doporučení Metodiky
(změna fungování na daném odboru úřadu z hlediska procesů a z hlediska organizačního
uspořádání, změna vykonávaných agend úřadu…).



Náklady na propagaci řešení.

Ekonomické aspekty z hlediska přínosů zahrnují především nefinanční aspekty typu redukce
negativních externalit v případě úspěšného zavedení metodiky.
Jejich konkrétní vyčíslení z velké míry závisí na:
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Aktuální výši těchto externalit v daném městě či obci.



Zvýšení kvality života obyvatel (konkrétní dopad závisí na ekonomických aktivitách
obyvatel).



Možné míře zefektivnění činnosti dopravců.

Z výše uvedeno vyplývá, že ekonomické dopady a jejich náklady budou pro různé typy měst a obcí
značně rozdílné. Jako komplikovaná se jeví izolace dopadů metodiky vzhledem k jiným opatřením.
Dané organizace by měly sledovat především na měkké bázi, tj. spokojenosti obyvatel či firem s
řešením, a tyto následně vyhodnocovat.
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6 Závěr
Progresivně rostoucí význam elektronického obchodování v národní ekonomice s sebou vedle
pozitivních dopadů (jako například růst zaměstnanosti) přináší ovšem stále větší tlak na efektivní a
zároveň udržitelné fungování sektoru logistiky a logistických služeb na území města, resp. KEB
služeb, které jsou pro rozvoj e-commerce nezbytné. Dlouhodobě udržitelný rozvoj vztahů
mezi občany (spotřebiteli), místní správou / samosprávou, obchodníky, výrobci a poskytovateli
logistických služeb (poskytovateli KEB služeb) s sebou zároveň přináší výzvy související
s uplatňováním logistických principů, jejich nutnou koordinaci a synchronizaci, zpravidla se
spoluúčastí orgánů města. Nejen z těchto důvodů je nutné v rámci měst budoucnosti systematicky
a efektivně řešit oblast, kterou lze souhrnně označit jako city logistika.
Celková optimalizace logistických a dopravních operací prováděných soukromými společnostmi
s využitím pokročilých informačních systémů ve městě s ohledem na životní prostředí, dopravní
kongesce, bezpečnost provozu a úsporu energií v rámci tržní ekonomiky a při sociální koherenci
musí probíhat v souladu s plány udržitelné city logistiky (Sustainable Urban Logistics Plan, SULP) a
plány udržitelné distribuce zboží na území měst (Freight Urban Mobility Plans) s prioritou
konstantního a dlouhodobého zvyšování kvality života obyvatel měst v ČR. Kvalita nabízených KEB
služeb a jejich cenová dostupnost jsou také faktorem umožnujícím fungování malých a středních
firem, které nabízejí své služby a výrobky zákazníkům (občanům). Malé a střední podniky
(zpravidla na území měst a obcí) jsou hnací sílou inovací a udržitelného ekonomického rozvoje
(Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, UV ČR).
Kontinuální zlepšování procesu distribuce zboží na území města je také pozitivním determinantem
ekonomického růstu a místní dlouhodobé zaměstnanosti. Aplikace realizovatelných a dlouhodobě
udržitelných opatření na poli city logistiky v rámci procesu vedoucímu k udržitelnému rozvoji
města (obce) při zavádění moderních technologií do jeho řízení s cílem zlepšit kvalitu života (Smart
City) je tedy pouze doplňkem SUMP, nicméně doplňkem nezbytným.
Tento projekt mající podobu strukturované analýzy logického procesu a jeho kroků (které by měly
nad rámec obecných standardů SUMP realizovat k tomu určení zástupci místní správy a
samosprávy), doplněný o základní přehled příkladů dobré praxe z evropských měst a regionů od
Spojeného království přes země Beneluxu až po Litvu není univerzálním řešením. Není ani
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odpovědí na všechny problémové okruhy, které dané město s ohledem na svou dopravní situaci a
její vývoj ve městě, kvalitu životního prostředí nebo socio-ekonomický vývoj, strukturu
zaměstnanosti apod. Na druhé straně ale tato metodika může sloužit jako nástroj definující rozsah,
obsah a strukturu koncepce city logistiky, která je ze strany měst nebo vyšších územně správních
celků zpravidla opomíjena. Je ale nutno k ní ze strany místní správy a samosprávy přistupovat
aktivně a iniciativně.
Pokud jde o analýzu logistického procesu s vazbou na KEB služby, ten i nadále zůstává v gesci
soukromého sektoru, resp. KEB poskytovatele a pro místní samosprávu je spíše důležité, aby si
uvědomovala, jaké faktory pozitivně působí na trh KEB služeb a e-commerce. Místní samospráva
může a měla by vytvářet efektivní institucionální rámec pro služby, jejichž nabídka a uspokojitelná
poptávka budou zásadní pro dlouhodobý socio-ekonomický rozvoj města.
Obecně lze říci, že i dle případů dobré praxe ze zahraničí je v rámci strategie udržitelné city
logistiky vhodné volit jako její důležitý cíl fungování neutrálního městského konsolidačního centra
(UCC) při aktivním zapojení omezeného počtu zákazníků (maloobchod, apod.) pro KEB služby na
bázi B2B bez aktivních opatření ze strany poskytovatelů KEB služeb. Pro oblast B2C a C2C (C2X) se
pak zpravidla jeví jako optimální ze strany města poskytnout podmínky (a prostory) pro fungování
sítě balíkomatů, resp. smart boxů, jejichž specifikace, provozování, údržba apod. je opět v gesci
soukromého sektoru.
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V neposlední řadě byl informačním zdrojem také workshop ke Studii organizovaný na půdě
Ministerstva dopravy ČR 22. 11. 2018 za účasti zástupců Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Technologické agentury ČR, České pošty,
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Svazu spedice a logistiky ČR a Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy.
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Motivace, a dále terminologické i obsahové vymezení Metodiky, vychází primárně ze strategických
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Jmenované dokumenty Metodika v oblasti udržitelné

mobility, konceptu Smart City a city logistiky dále rozpracovává. Vedle toho doplňuje metodiku
konceptu inteligentních měst vypracovanou pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Bárta a kol.,
2015) a Metodiku pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky (SUMP)
vypracovanou pro Ministerstvo dopravy ČR (Jordová a kol., 2015).
Průběžné výstupy realizovaného výzkumu včetně této Metodiky sloužily jako jeden z podkladů pro
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy
DOPRAVA 2020+. Aktuálně je dokončovaný Ministerstvem dopravy ČR pro oblast udržitelné
dopravy, kde se zdůrazňuje v rámci cílů programu nutný monitoring plánů udržitelné city logistiky
(Suistainable Urban Logistics Plans, SULP) a plánů udržitelné distribuce zboží na území měst
(Freight Urban Mobility Plans) s prioritou zvýšení kvality života jejich obyvatel.
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