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konvertování analogových dat do 
digitální (elektronické) formy 

– Systémy kontroly zboží                 
při přepravě 

– eCustoms  

– ePlatební systémy 

– (eB/L), eAWB, (eCMR), 
eCIM/SMGS … 

=> základní a nezbytná podmínka 
pro B)!  

Aplikace v průmyslu a službách: 

– Big Data  

– Datafikace  

– Internet věcí (IoT) 

– Digitální transformace a disrupce  

=> nové byznys modely 

A) digitizace/elektronizace B) Digitalizace 



Zdroj: Schramm, Kolář, Prockl, 2017 

Digitalizace dat a shipping 



• Současný legislativní (mezinárodní a národní/e-government) rámec nedostatečný! 

 

• Základem mezinárodní přepravy a SCM mezinárodní úmluvy dle dopravního oboru 
(ratifikace a transpozice) 

 

• Elektronizace a digitalizace -  přepravní dokumentace: 

– Nutnost vystavení určitého typu dokumentu v tištěné podobě (legal) 

– Formální požadavky 

– Problematika elektronického podpisu (vystavení, indosace, atd.) 

– Problematika „business culture“ (banky, pojišťovny, nastavení dodavatel-odběratel 
vztahů, atd.) 

 

Výzvy elektronizace a digitalizace v 
shippingu 



• Jak vs. Proč (legal/celní řízení/e-government/procesní 
optimalizace/informační náskok)? 

 

• Kvalita informací vs. potřeba informací a jejich charakteristika 
(informační „odpad“?) 

 KNOWLEDGE +SKILLS 

 

• HLAVNÍ BARIÉRY IMPLEMENTACÍ (v ČR)  

 = kvalita projektového řízení + dostupnost, kvalita a 
 práce s lidskými zdroji + rozpočty na digitalizační inovace 
 SMEs?+ de facto  neexistující e-Government x  
 NE technologie ! 

 

Zpětná vazba z nejen českého 
trhu (výzkum kvantitativních a kvalitativních dat) 



(Aktualizace a 
implementace 

mezinárodních právně-
závazných úmluv) 

Tzv. Blockchain technologie 
= decentralizace správy a 

distribuce dat ! 

Existence tzv. právní 
bubliny (Legal Bubble) 

účastníků systému 
(např. BOLERO) 

Rejdař nebo naloďovatel 
mající funkci tzv. 

integrátora a správce dat !                           
(např. Maersk Line a IBM,  

Alibaba, Amazon)  

Existence 
soukromého 

registru a 
nutnost 
členství 

Stragie daná 
trhem a 

legislativou         
(z angl. Top-
to-Bottom) 

Strategie implementovaná organizací:           
daná technologickým řešením 

Globální a 
univerzální 

aplikace 
digitalizace 

Scénáře digitalizace 

Zdroj: Schramm, Kolář, Prockl, 2017 



Děkuji za pozornost 
Q&A 

 


