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Souhrn problematiky

Metodika využívání dobré praxe v city logistice se zřetelem na podporu udržitelné městské mobility 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).
Metodika obsahuje mimo jiné 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.

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.

Progresivně rostoucí význam elektronického obchodování v národní ekonomice s sebou vedle pozitivních dopadů
(např. růst zaměstnanosti) přináší ovšem stále větší tlak na efektivní a zároveň udržitelné fungování sektoru
logistiky a logistických služeb na území města,  které jsou pro rozvoj  e-commerce nezbytné.  Dlouhodobě
udržitelný rozvoj vztahů mezi občany, místní správou/samosprávou, obchodníky, výrobci a poskytovateli logistických
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.
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