
13

1  TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ 
VYMEZENÍ1

1.1  Předmět
1.2 Teorie
1.3 Metody

1.1  Předmět

Problematika v celé publikaci je zpracována z dominantního pohledu obchodo-
vatelných služeb, tedy z obchodních pozic.2 

1 Pojetí předmětu, teorie a metod v této kapitole koresponduje nejen s tradičními aplikačními ob-
lastmi, ale vychází vstříc i perspektivním novým možnostem aplikace. Kapitola vznikla s podporou 
projektu NAKI MK ČR DF11P01OVV024, zaměřeného na efektivní metodiky podpory subjektů 
kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. 
2 Tento pohled odpovídá konsensu autorů této publikace a je v souladu s tradicí katedry logistiky 
na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. (Katedra vznikla roku 1989 jako 
první katedra logistiky na českých a slovenských vysokých školách.) Navazuje na odkaz Vysoké školy 
obchodní (předchůdce Vysoké školy ekonomické v Praze; byla založena roku 1919 jako první česká 
vysoká škola ekonomického zaměření). Viz výběr z předcházejících publikací vzniklých na kated-
ře logistiky: NOVÁK, R. Námořní přeprava. Praha : ETC Publisghing, 1997, ISBN 80-86006-33-6, 
ASPI, 2005, ISBN 80-7357-070-X. NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Praha : Codex Bo-
hemia, 1998, ISBN 80-85963-53-1. PERNICA, P. Logistický management. Teorie a podniková praxe. 
Praha : RADIX, 1998, 2000, ISBN 80-86031-13-6. JANATKA, F., HÁNDL, J., NOVÁK, R. Obchod-
ní operace ve vývozu a dovozu. Praha : Codex Bohemia, 1999, ISBN 80-85963-94-9. PERNICA, P., 
MOSOLF, J. H. Partnership in Logistics. Praha : RADIX, 2000, ISBN 80-86031-24-1. PERNICA, P., 
NOVÁK, R., ZELENÝ, L., SVOBODA, V., KAVALEC, K. Doprava a zasílatelství. Praha : ASPI Pub-
lishing, 2001, ISBN 80-8639513-8. NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava plus. Praha : ASPI, 
2003, ISBN 80-86395-53-7. PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Díly 1–3. 
Praha : RADIX, 2005, ISBN 80-86031-59-4. NOVÁK, R., PERNICA, P., SVOBODA, V., ZELE-
NÝ, L. Nákladní doprava a zasílatelství. Praha : ASPI, 2005, ISBN 80-7357-086-6. ZELENÝ, L. Osobní 
přeprava. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2007, ISBN 978-80-7357-266-2. ZELENÝ, L., ZURYNEK, J., 
ZELENÝ, L., MERVART, M. Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2008, 
ISBN 978-80-7357-335-5.
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Službu defi nují starší prameny3 jako lidský pracovní výkon, jímž bývá uspoko-
jena potřeba druhého. 

Marxistická teorie pokládala za služby veškerou společenskou práci kromě pro-
duktivní (výrobní) práce, přičemž jejich účelem nebylo vytváření nových materiál-
ních výrobků, ale vytváření jiných užitků pro společnost.

 Sama obchodní činnost byla zařazována do kategorie neproduktivních ekono-
mických služeb, jež sloužily k rozdělování a směně materiálních výrobků. Z před-
mětu, jímž se tato publikace zabývá, byly za službu považovány pouze dodávky 
náhradních dílů, které příslušely do kategorie služeb obchodně-technických (ser-
visních), sloužících k udržování, obnovování materiálních výrobků.4Bylo tomu tak 
proto, že přemísťování zboží bylo začleněno do sféry materiální výroby. 

Ekonomické chápání v rámci marxistické teorie zdůrazňovalo poskytování uži-
tečného efektu službami bezprostředně již jejich průběhem, nikoli teprve hmotným 
statkem (zbožím); takové služby byly označovány za tzv. služby pravé, čisté. Řadě 
činností spjatých bezprostředně s hmotným předmětem, jež sloužily uchování hod-
not, jako balení, nebo byly považovány za dokončení výrobního procesu ve sféře 
oběhu, jako přeprava z místa výroby do místa spotřeby, nebyla de iure přiznána 
povaha služeb. Pouze nákladní přeprava pro obyvatelstvo byla pokládána za služ-
bu věcnou, jež souvisí s hmotnými statky – věcmi.5

Nynější klasifi kace GATT (General Agreement of Tariff s and Trade, Všeobecná 
dohoda o clech a obchodu), respektive WTO (World Trade Organisation, Světová 
obchodní organizace), dělí služby na obchodní, komunikační, konstrukční, distri-
buční, služby spojené s výchovou a vzděláváním, s ochranou životního prostředí, 
fi nanční, zdravotní a sociální, cestovní ruch, rekreační, kulturní, sportovní a do-
pravní.

Zvláštní postavení zaujímají služby v  obecném zájmu, které Komise Evrop-
ských společenství vymezuje6 jako univerzální služby se zaručeným přístupem pro 
kohokoliv, bez ohledu na jeho ekonomickou (sociální) nebo geografi ckou situaci, 
se specifi kovanou kvalitou a za přijatelné ceny. Sleduje se tím hledisko posilování 
konkurenceschopnosti a  soudržnosti, především podporou investic v méně rozvi-
nutých regionech. Služby v obecném zájmu jsou ekonomické, kam patří mimo ji-
né doprava (včetně transevropských dopravních sítí), telekomunikační a poštovní 
služby, a mimoekonomické (bez vlivu na obchod mezi členskými státy, na něž se 
nevztahují pravidla vnitřního trhu, konkurence a státní pomoci).

3 Nový velký ilustrovaný slovník naučný. Praha : Gutenberg, 1932, sv. XVI, s. 169.
4 Příruční slovník naučný. Praha : Academia, 1967, 4. díl, s. 156.
5 Ekonomická encyklopedie. Praha : Svoboda, 1984, s. 339–340.
6 Zelená kniha o službách v obecném zájmu. Brusel : Komise Evropských společenství, 2003.
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Služby v  našem pojetí jsou synonymem k  termínu nehmotné zboží. Vůči 
obchodu hmotným zbožím mají komplementární povahu. 

V  souladu s  terminologií UNCTAD (United Nations Conference of Trade 
and Development, Konference OSN o obchodu a rozvoji) jde o obchodovatelné 
služby doprovázející a podmiňující vlastní obchod s hmotným zbožím7, tj. s tím-
to obchodem, respektive s jeho obchodními operacemi, bezprostředně svázané. 
Užívá se pro ně též termín neviditelný obchod. 

Tomuto pohledu přikládáme stěžejní význam vzhledem k reálnému vývoji ve 
vyspělých ekonomikách, v nichž poskytování služeb v poslední době předčilo za-
městnaností výrobu hmotného zboží. Na pozadí tohoto vývoje je kontinuální růst 
produktivity ve sféře výroby, jenž vytlačuje přebytečné pracovníky do ostatních sfér 
ekonomiky, především do služeb; odhaduje se,8 že v průběhu tohoto století bude 
k udržení světového hospodářství v chodu stačit jen 20 % práceschopného obyva-
telstva. Dalším faktorem je přesouvání tradičních oborů výroby z globalizačních 
jader (a vyspělých zemí vůbec) do semiperiférie (nově industrializovaných zemí) 
za levnými vstupy. 

Přepravní služby defi nujeme jako komplex činností souvisejících s proce-
sem přemísťování hmotného zboží, a to včetně samotného přemístění (čili včet-
ně vlastní dopravní služby).

Tato defi nice je v souladu s obecnějším terminologickým vymezením CEN (Co-
mité Européen de Normalisation, European Committee for Standardization, Evrop-
ský výbor pro normalizaci)9, jež služby chápe jako soubory funkcí nabízených organi-
zací uživateli. (V našem pojetí jsou poptávka po přepravních službách, jejich nabídka 
i samo uspokojení přepravních potřeb zprostředkovány trhem.)

Přepravní potřeby vznikají na straně poptávky (u  přepravců) v  souvislosti 
s potřebou fyzického přemístění zboží (materiálu, věcí).

Přepravou rozumíme v širším smyslu souhrn všech aktivit, zahrnující vlastní 
přemísťovací (dopravní) proces, ale i služby s tímto procesem související, jako ložné 

7 Přepravou osob a s ní souvisejícími službami se tato publikace nezabývá.
8 Podle Washington SyCip. Viz též DAHRENDORF, R. In: Gazeta Wyborcza – Středoevropské no-
viny, 27. 9. 1996. Podle: PERNICA, P. Cit. dílo (2005), 1. díl, s. 161.
9 ČSN EN 14943 Přepravní služby – Logistika – Slovník. Praha : Český normalizační institut, 2006. 
Norma je českou verzí evropské normy EN 14943:2005 Transport services – Logistics – Glosary of 
terms. Brusel : CEN, 2005.
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operace (nakládku, vykládku, a překládku zboží, respektive přepravních jednotek 
vůči dopravním prostředkům, plnění a  vyprazdňování přepravních prostředků), 
meziskladování, zprostředkování souvisejícího pojištění, vyřizování celních forma-
lit, fytokontrolu apod. V užším smyslu jde o výsledný efekt přemísťovacího (doprav-
ního) procesu, tj. o vlastní výslednou změnu prostorového bytí v čase; ekonomicky 
vzato, je to realizace užitné hodnoty dopravy (vlastního přemístění).

Přepravní jednotka je jakékoli zboží (materiál) tvořící jednotku způsobilou bez 
dalších úprav k přepravě; fyzicky jí může být např. intermodální jednotka v kom-
binované přepravě (kontejner, výměnná nástavba), přepravní výbava dopravního 
prostředku (návěs, přívěs), anebo může být spoluvytvořena jakýmkoli přepravním 
prostředkem (např. paletou).10

Doprava (v  užším smyslu) je proces charakterizovaný pohybem dopravních 
prostředků po dopravní cestě. CEN ji lapidárně defi nuje jako „podporovaný pohyb 
lidi nebo zboží“.11

Dopravními službami rozumíme služby bezprostředně spojené s vlastním pro-
cesem přemísťování zboží (cestujících) v prostoru a čase, např. chlazení či mrazení 
dopravované zásilky.

Dopravce defi nujeme jako provozovatele (dopravy či dopravních prostředků), 
mnohdy zároveň vlastníka dopravních prostředků; může však být jen jejich ná-
jemcem (např. u fi nančního leasingu apod.). Vždy se však jedná o podnikatelský 
subjekt kompetentní uspokojit přepravní potřebu vzniklou na straně přepravce, 
nabízející a uskutečňující vlastní přemísťovací činnost v prostoru a v čase. Jde tedy 
o producenta, ale i o realizátora dopravních služeb na trhu (tzn. o prodávajícího 
dopravních či přepravních služeb).12

10 Podrobnější vysvětlení termínů viz další kapitoly.
11 Viz ČSN EN 14943.
12 Dopravce bývá vymezován též jako podnikatelský subjekt nabízející své přepravní služby veřej-
nosti, tedy uspokojující přepravní potřeby buď jako komerční činnost za účelem zisku, nebo jako 
veřejnou službu na objednávku státu nebo jiného veřejného rozpočtu. Například silniční zákon v ČR 
používá pojmu dopravce jako synonymum pojmu provozovatel dopravy, přičemž rozlišuje dopravu 
pro vlastní potřeby a dopravu pro cizí potřeby a pojem provozovatel dopravy vztahuje i na první pří-
pad. Dopravcem v tomto pojetí je tedy i ten, kdo je současně uživatelem dopravy. Česká terminologie 
není ustálená a nese chaotické rysy, jejichž původci jsou často i legislativci, vytvářející účelové výrazy 
pro různé dokumenty, nebo překladatelé zahraničních dokumentů bez odborných znalostí.
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Přepravce je zákazníkem dopravce (eventuálně zasílatele či operátora), nej-
častěji jako odesílatel nebo příjemce. Je spotřebitelem dopravních nebo přepravních 
služeb. Pojem zahrnuje řadu subjektů (určených i z jiného než dopravně-přeprav-
ního hlediska jejich postavení na trhu apod.): prodávající nebo kupující, zpravidla 
vlastník hmotného zboží,13 výrobce, obchodník, exportér, importér apod.14

Zasílatelské služby představují komplex činností zasílatele, vztahujících se 
k hmotnému zboží, zahrnující obstarání dopravních a přepravních výkonů a slu-
žeb, tj. zpravidla15 organizace dopravy, pomoc zákazníkovi při řešení, přípravě 
a realizaci přepravních, eventuálně dopravních výkonů a služeb včetně volby do-
pravní trasy a dopravních prostředků, zajištění toku informací, pomoc při pla-
tebním řízení apod. 

Zasílatel (speditér) je subjekt, který pod svým jménem, na účet příkazce (pře-
pravce), a tudíž i v jeho zájmu obstarává pro jeho potřeby přepravu zboží (zásilek). 
Zasílatel hájí zájmy příkazce, tzv. hájí zájmy zboží. Takzvaný. čistý zasílatel přepra-
vu zásilek pouze obstarává (zprostředkovává). Takzvaný zasílatel s vlastním vstu-
pem sám dopravní nebo přepravní služby i provádí (realizuje) – v takovém případě 
zasílatel provozuje (může i vlastnit) dopravní prostředky (nejčastěji kamiony). 

Významné místo v  zasílatelských službách nyní zaujímají logistické služby; 
proto FIATA a CLECAT16spojují zasílatelské (spediční) a logistické služby do jed-
né defi nice: spediční a logistické služby jsou veškeré služby vztažené k přepravě 
(uskutečňované jedním dopravním oborem nebo multimodálně), ke sdružování, 
skladování, manipulaci, balení nebo distribuci zboží, jakož i  pomocné a  pora-
denské služby s  nimi spojené, včetně, ale nikoli výlučně, celních a  daňových vě-
cí, deklarování zboží pro úřední účely, zajišťování pojištění zboží a příjmu nebo 
zajišťování plateb a dokladů týkajících se zboží. Spediční služby rovněž zahrnují 
logistické služby s  moderními informačními a  komunikačními technologiemi ve 
vztahu k přepravě, manipulaci nebo skladování zboží a de facto řízení celého logis-
tického řetězce.

13 Samo vlastnictví přepravované zásilky/nákladu je však z pohledu přepravy irelevantní.
14 Termín přepravce je historicky starší než vznik logistiky, jež se týká vztahů na systémově vyšší 
úrovni, než jsou vztahy mezi dopravcem a přepravcem. Tento rozpor je v dalších kapitolách překle-
nut užitím termínu klient u logistiky, aniž by byl dotčen zastřešující termín zákazník ve všech jeho 
významech.
15 Podle vymezení FIATA (Fédération International des Transitaires et Assimilés, International Fe-
deration of Freight Forwarders Association, Mezinárodní federace zasílatelských svazů).
16 CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistic and Customs Services, Ev-
ropská asociace pro zasílatelské, dopravní a logistické služby.
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Logistické služby vymezujeme jako individualizované služby poskytovatelů, 
určené klientským fi rmám (zákazníkům), v souvislosti s outsourcingem v logistice 
(přenesením dílčího logistického procesu nebo souboru činností na poskytovatele), 
respektive outsourcingu logistiky (pověření poskytovatele řešením, řízením a reali-
zací uceleného klientova logistického řetězce).

Logistické potřeby vznikají podnikatelským subjektům (výrobcům, obchodní-
kům, exportérům, importérům apod.) v  souvislosti s  umísťováním jejich zdrojů 
(kapacit, včetně výrobních, pracovníků, zboží a  informací), organizovaným tak, 
aby tyto zdroje byly k dispozici na odpovídajícím místě a v okamžiku, kdy je jich 
třeba, a to při dodržení zásad hospodárnosti. Na uspokojování logistických potřeb 
se podílejí (přímo či nepřímo) subjekty logistiky, mezi nimiž klíčové postavení zau-
jímají poskytovatelé logistických služeb.

Poskytovatel logistických služeb na úrovni 3PL (Th ird Party Logistics Pro-
vider) přebírá od klientské fi rmy (výrobce, dodavatele, distributora apod.) logistic-
ké procesy nebo soubory činností, zpravidla distribučního charakteru, a zajišťuje je 
nebo sám provádí s nákladovým přínosem pro klienta, přičemž klient zastává roli 
příkazce.

Poskytovatel logistických služeb na úrovni 4PL (Fourth Party Logistics Pro-
vider) poskytuje klientské fi rmě komplex služeb počínaje analýzou a projektovým 
řešením a konče řízením a realizací uceleného logistického řetězce (supply chain), 
popřípadě logistické sítě. Vystupuje při tom jako logistický integrátor, propojující 
a slaďující činnosti řady zapojených specializovaných fi rem (poskytovatelů služeb), 
orientovaný na tvorbu hodnot pro klientovy zákazníky.

Logistika nemá jednu defi nici.17 CEN (European Committee for Standardi-
zation, Evropský výbor pro normalizaci) a ELA (European Logistics Association, 
Evropská logistická asociace) ji defi nují jako „plánování, provádění a kontrolu po-
hybu a rozmístění lidí a/nebo zboží a podpůrných aktivit, spojených s  takovým-
to pohybem a rozmístěním, v  systému organizovaném k dosažení určitých cílů.“ 
Britský CILT (Th e Chartered Institute of Logistics and Transport, Institut logistiky 
a dopravy) ji chápe jako „časově vztažené umísťování zdrojů nebo strategické ří-
zení plně integrovaného logistického řetězce (supply chain)“. Německý BVL (Bun-
desvereinigung Logistik, Spolkový výbor pro logistiku) ji vymezuje jako „celkové 

17 Přehled defi nic logistiky viz PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, 
1. díl, nebo PERNICA, P. Arts Logistics.
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plánování, řízení a  uskutečňování všech informačních a  zbožových toků podni-
ků a hodnototvorných řetězců (supply chains) se zásadním vlivem na podnikový 
úspěch“. Švýcarský IIML (International Institute for the Management of Logistics, 
Mezinárodní institut pro logistické řízení) ji defi nuje jako „operační a strategický 
nástroj“, „výtečný nástroj pro soukromé nebo veřejné společnosti k systematickému 
zkvalitňování souladu s přáním zákazníků, zlepšování fl exibility výroby, vytváření 
celistvé organizace s partnery, poskytovateli služeb, spolupracujícími fi rmami, dis-
tributory a zákazníky“.

Logistický řetězec (supply chain) je (podle CILT) „posloupností kroků urče-
ných k uspokojení zákazníků. Ty mohou zahrnovat opatřování, výrobu, distribu-
ci a  disponování odpady včetně přidružené dopravy, skladování a  informačních 
technologií.“ Jedná se (podle CEN) o „posloupnost přeměn, pohybů nebo umístě-
ní přidávajících hodnotu“. Na rozdíl od logistiky, jež nabývá spíše strategického 
poslání, logistické řetězce mají dominantně procesní a  hodnototvorný charakter. 
Supply chains jsou vymezovány v integraci „od dodavatelů našich dodavatelů po 
zákazníky našich zákazníků“, včetně zpětných toků (k recyklaci nebo k  likvidaci 
apod.); váží se ke konkrétnímu fi nálnímu výrobku (popřípadě skupině výrobků, 
eventuálně zakázce). 

Logistický řetězec nelze zaměňovat za přepravní řetězec (starší pojem užívaný 
v dopravní terminologii; logistický řetězec je jinou, vývojově vyšší formou a náleží 
k odlišné aplikační oblasti). Přepravní řetězec je takový přepravní systém (přepra-
va zboží uskutečňovaná na vyšší úrovni podle stanoveného souhrnu opatření), kte-
rý na základě vzájemně koordinované spolupráce jednotlivých účastníků (zejména 
dopravců i přepravců), v dopředu časově sladěné návaznosti zajišťuje všechny dílčí 
přepravní fáze při přepravě zboží od odesílatele k příjemci (respektive od výrobce ke 
spotřebiteli). Za provádění přepravy v přepravním řetězci odpovídá jeden subjekt – 
hlavní operátor, garant (zpravidla dopravce nebo zasílatel).

Logistická síť vzniká u nadnárodních společností propojením (zpravidla glo-
bálním) velkého počtu dodavatelů, výrobních závodů, distribučních center a pro-
dejních míst nebo u  globálně působících poskytovatelů logistických služeb a  po-
skytovatelů kurýrních, expresních a  balíkových (KEB) služeb jako geografi cky 
rozprostřená síť jejich logistických center s propojující dálkovou dopravou a s míst-
ním svozem a rozvozem.

Kurýrní, expresní a  balíkové (KEB) služby jsou služby poskytova-
né zákazníkům ad hoc anebo ve vazbě na logistický řetězec klientské fi rmy 
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specializovanými poskytovateli pro sběr, zasílání a doručování zásilek o různé 
hmotnosti (počínaje dopisními a balíkovými zásilkami) a v různých režimech 
(„ze stolu na stůl“, „z ruky do ruky“ apod.).

Poskytovatelé kurýrních, expresních a balíkových (KEB) zásilek jsou sub-
jekty specializované na místní, národní, mezinárodní nebo mezikontinentální ex-
presní doručování malých kusových zásilek – dopisů, dokumentů, balíků a jiných 
zásilek, včetně poskytování souvisejících služeb. Velcí poskytovatelé KEB služeb dis-
ponují třídicími centry, popřípadě vlastní logistickou sítí (jsou i velkými leteckými 
nákladními dopravci).

Výše uvedené defi nice naznačují posuny v  chápání předmětu publikace 
a v jeho uplatňování v praxi, k nimž došlo v toku času. 

Na počátku bylo poměrně jednoduché prvorepublikové vymezení „dopravních 
obchodů“ jako „právních jednání, kterými se provádí doprava osob, zpráv a zboží 
cestami pozemními i vodními. Smlouvou d. zavazuje se jedna strana (dopravce), že 
za odměnu (dopravné), kterou jí poskytne strana druhá (odesílatel), provede dopra-
vu“18 (...) a pojetí zasílatele (tehdy speditéra) jako „osoby obstarávající dopravu“19. 

Poválečný vývoj směřoval přes marxistické chápání nákladní dopravy jako 
součásti výrobní sféry a přepravy jako „jedné ze dvou stránek výrobního procesu 
v  dopravě, který nazýváme dopravním procesem,“20 a  přes ignorování smyslu 
i  praktického významu zasílatelství, v  té době „činnosti obstarávané národní-
mi podniky ČSAD“ s připuštěním, že „také ČSD mohou zřizovat kanceláře pro 
přepravní zasílatelské úkony“ a  že „zatím plní jejich poslání spediční obvody 
v pohraničních přechodových stanicích“, přičemž „pro čs. podniky zahraničního 
obchodu byl ustanoven v r. 1948 monopolním speditérem podnik zahraničního 
obchodu Metrans, jehož funkce přešly v r. 1959 na podnik Čechofracht.“21 

Počínaje devadesátými lety 20. století, souběžně s restaurací tržního hospodář-
ství a obnovou zasílatelství, k nám začala pronikat logistika, a to ve dvou ne zcela 
souladných vývojových větvích: nositeli jedné byly průmysl (především automobi-
lový) a obchod, reprezentanty druhé byly zasílatelské fi rmy, jež své tradiční portfo-
lio spedičních služeb rozšiřovaly o nové logistické služby, poskytované především 
s  podporou vznikajících logistických center. Logistika vytěsnila starší koncepty 
procesů TUL (Transport, Umschlag, Lagerung), jež do našeho prostředí „reálné-
ho socialismu“ infi ltrovaly během osmdesátých let z NSR přes tehdejší NDR pod 

18 Cit. Nový velký ilustrovaný slovník naučný, sv. VI. z roku 1930, s. 108.
19 Tamtéž, sv. XVI. z roku 1932, s. 199.
20 Viz Ekonomická encyklopedie z roku 1984, s. 199 a n.
21 Viz Příruční slovník naučný, sv. VI. z roku 1967, s. 829.


