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Slavnostní předání evropských certifikátů ELA   

Česká logistická asociace (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) úspěšné prokračují v programu 
certifikačních řízení logistických profesionálů v České republice.  

Program certifikace ELA (European Logistics Association) je řízen Evropskou certifikační radou pro 
logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným z členských zemí ELA. 

 

Certifikaci lze získat v jedné ze dvou kategorií, které se liší v požadavcích kladených na uchazeče, 
zejména z hlediska současného funkčního postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně 
a rozsahu teoretických a praktických znalostí 

o   EJlog - European Junior Logistician   

o   ESlog - European Senior Logistician  

V 6. certifikačním kole, se podařilo získat tyto prestižní certifikáty čtyřem uchazečům a certifikáty 
s celoevropskou platností a odznak získali v kategorii ESlog - Romana Plíšková ze společnosti HERO 
CZECH s.r.o., Libor Nagy ze společnosti THL-LUNA, a.s. a Ing. Karel Babíček ze společnosti Advanced 
World Transport a.s., v kategorii EJlog to byl Tomáš Nevole, DiS ze společnosti Škoda Auto, a.s..  

 



 

Slavnostní předávání certifikátů proběhlo 28.3.2013 v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech 
(HMMC) v Nošovicích u příležitosti výroční Konference členské základny ČLA, která byla spojena 
s oslavou 20. výročí založení České logistické asociace.  
 
Certifikáty předali Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.  - čestný vicepresident ČLA, Ing. František Kyncl, Ph.D. – 
president ČLA a předseda národní certifikační rady Ing. Kamil Slavík. 
 

 

 

První certifikační řízení v naší republice proběhlo na jaře 2011a po šesti kolech certifikace evidujeme celkem 
23 úspěšných uchazečů a certifikovaných logistiků. Tito držitelé ELA certifikátů pracují a rozvíjí své 
zkušenosti ve společnostech DHL, Škoda Auto, ČD Logistics,  Hypera Logistics Solutions ,  ICZ, Logicon, 
Shell, PKZ Slovakia , Cargo Partner Hungary, VŠD Pardubice, HERO CZECH s.r.o., THL-LUNA, a.s. a 
Advanced World Transport a.s..   

Certifikáty s celoevropskou platností úspěšným logistickým profesionálům vystavuje ELA, Evropská 
Logistická Asociace se sídlem v Bruselu.  

Druhé kolo certifikačního řízení proběhne ve dnech   17-18. června.   Podrobnější informace o certifikačním 
procesu, jeho podmínkách, průběhu a požadavcích na znalosti a dovednosti jsou k dispozici na stránkách 
asociace www.czech-logistics.eu.  
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