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                                11.1.2011, Praha 
    

Evropský program certifikace v oblasti logistiky 
 
 
Evropská logistická asociace (ELA) v zájmu zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků a 
jejich uplatnění na národní i evropské úrovni vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců 
a logistických systémů a zároveň otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické 
praxe, kteří těmto standardům vyhoví. Na evropské úrovni je program certifikace řízen Evropskou certifikační 
radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným z těch členských zemí ELA, které dobrovolně 
souhlasily s tím, že pro zajištění potřebné kvality certifikačního procesu budou uplatňovat jednotné normy kvali-
fikace a dodržovat stanovené certifikační postupy. Na národních úrovních je certifikace řízena národními certifi-
kačními centry, která jsou metodicky řízena a zpětně prověřována z ECBL. Česká logistická asociace jako člen 
ELA získala v roce 2005 oprávnění k certifikaci v podmínkách České republiky a přebrala roli národního certifi-
kačního centra. Tím byly vytvořeny podmínky pro zahájení certifikačního procesu i v České republice. 

Cílem certifikace je umožnit pracovníkům z logistické praxe získat po splnění stanovených kvalifikačních a od-
borných požadavků evropský logistický certifikát udělený ECBL. Certifikát vypovídá o tom, že jeho držitel zná, 
používá a v praxi aplikuje takové metody logistického řízení, které odpovídají jednotným evropským standardům 
garantovaným ECBL, a jeho kvalifikace je tedy na evropské úrovni. Vzhledem k dalšímu vývoji v oblasti evrop-
ské ekonomiky a logistiky lze předpokládat, že pro většinu společností bude evropsky certifikovaný logistik pří-
nosem a v řadě případů i možnou konkurenční výhodou. 

 

Certifika ční proces se řídí následujícími základními pravidly: 

 

• Certifikát může získat občan České republiky, občan Evropské unie pracující v České republice  nebo občan 
jiného státu s trvalým pobytem v České republice, který o certifikaci požádá,  prokáže se odpovídající praxí, 
uspěje při certifikačním řízení a uhradí stanovený certifikační poplatek. 

• Certifikaci lze získat v jedné ze dvou kategorií  

o   EJlog - European Junior Logistician at the Supervisory/Operational Management level  

o   ESlog - European Senior Logistician at the Senior Management Level 

Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkční-
ho postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických 
znalostí. 

• Certifikační řízení se skládá z písemného testu a ústního pohovoru, obojí je v českém jazyce. Pro úroveň se-
nior se navíc vyžaduje zpracování písemné práce na předem stanovené téma a její obhajoba v rámci ústního 
pohovoru. 

• Úroveň a rozsah znalostí a dovedností odpovídajících požadavkům certifikace jsou veřejně dostupné tak, aby 
každý uchazeč měl možnost se s nimi před podáním žádosti o certifikaci seznámit. 
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• Způsob, jakým uchazeč potřebné znalosti a dovednosti získá, není specifikován a je ponechán zcela na jeho 
libovůli. V rámci certifikačního procesu nejsou organizovány žádné kursy ani školení.  

• Uchazeči, který podmínkám certifikace vyhoví, vystaví certifikát ELA , Evropská Logistická  Asociace se 
sídlem v Bruselu.  Získaný certifikát má celoevropskou platnost na dobu 5 let. 

 

• Poplatek za certifikační řízení,  určený  na úhradu  nákladů  spojených  s certifikací , činí  pro  rok  2011  

      6,000,- Kč pro kategorii EJlog  a 9.000,- Kč pro kategorii ESlog. Jedná se o speciální  promoční cenu, 

      níže  vyhlášený  termín je tudíž jedinečnou příležitostí. 

 

Podrobnější informace o certifikačním procesu, jeho podmínkách, průběhu a požadavků na znalosti a dovednosti 
získáte na sekretariátu České logistické asociace,  sekretariat@czech-logistics.eu nebo  www.czech-logistics.eu .     

 

Nejbližší termíny zkoušek budou stanoveny v intervalu  26.-31. 3. 2011 v Praze,  uzávěrka přihlášek 

je  4.3. 2011. 

 

Věříme, že možnost získat evropský logistický certifikát se stane výzvou pro všechny ty pracovníky v oblasti 
logistiky, kteří se chtějí nejen seznámit s evropským pojetím logistiky, ale především povýšit svoji kvalifikaci na 
evropskou úroveň a zlepšit tím své postavení jak u svého zaměstnavatele, tak na pracovním trhu obecně. 

 

 

 

 

Ing. Kamil Slavík 

Předseda  

Národní certifikační  rada  

 

 

 

 

 


