
 

Česká logistická asociace z.s. 
 
ČLA, založená v roce 1993, je jako národní asociace řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se 
sídlem v Bruselu a od roku 2004 je navíc i členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i 
národním certifikačním orgánem pro manažery a další pracovníky z oblasti logistiky. Právě skutečnost, že je 
ČLA národním certifikačním orgánem ECBL, předurčuje jednu z jejích nosných činností – přípravu a realizaci 
certifikačních testů pro manažery především členských společností pod evropskou akreditací ELA. Jako 
plnohodnotný člen Evropské logistické asociace je navíc ČLA organizátorem každoroční soutěže Logistický 
projekt roku, jejíž vítěz je následně vždy nominován do evropského kola ELA Award – Logistic Project of the 
Year. Rok 2014 přinesl vítězství v ELA Award vítěznému kandidátovi z ČR, společnosti ŠKODA Auto. Účast 
v evropském kole je každoročně spojena s výraznou mediální podporou ze strany ELA. 

 
Česká logistická asociace od roku 2015 dále rozvíjí úspěšný projekt s názvem Den české logistiky. V letošním 
roce v termínu 5. 4. 2017 se bude konat třetí ročník této akce, která bude opět součástí celoevropské 
iniciativy European Supply Chain Day. V rámci této iniciativy probíhá v jednotlivých evropských zemích 
v určeném termínu celá řada odborných eventů doplněných atraktivními dny otevřených dveří významných 
podniků, výzkumných pracovišť, škol a dalších institucí, diskuzemi a dalšími akcemi, jejich cílem je přispět 
k popularizaci evropské logistiky před širokou veřejností a představit ji jako perspektivní obor zejména pro 
nastupující generace odborníků. V roce 2015 se první ročník Dne české logistiky stal druhou největší národní 
akcí pořádanou v Evropě a i v letošním roce se umístil na předním místě  jako jedna z nejvýraznějších 
platforem pro setkání logistických odborníků v evropském měřítku. Záštitu nad ním přebírá Ministerstvo 
dopravy ČR. 

 
Nad rámec výše uvedených aktivit je ČLA každoročně spolupořadatelem nejvýznamnější mezinárodní 
logistické konference v regionu CEE – SpeedCHAIN s nabídkou speciálních cen účasti pro své členy, 
významně se podílí na vybraných odborných akcích menšího formátu a pořádá pro své členy vlastní odborné 
a společenské workshopy a semináře a to zpravidla v těsné spolupráci s jednotlivými členskými firmami. 
Cílem těchto akcí je představit nejrůznější novinky a zajímavosti z logistiky a umožnit zájemcům nahlédnout 
do logistických procesů výrobních firem, obchodních společností či vybraných poskytovatelů profesionálních 
logistických služeb. 
 
V minulosti získala ČLA prostředky z Evropského sociálního fondu, s nimiž v letech 2011-2014 realizovala 
rozsáhlý vzdělávací projekt určený pro zaměstnance členských firem. V rámci tohoto projektu se ze strany 
naší členské základny zúčastnilo celkem 17 společností (celkem 361 zaměstnanců), v některém ze šesti 
základních modulů školení, zaměřených na obchodní, dispečerské, manažerské a jazykové dovednosti 
s orientací na dopravně-logistickou problematiku. Veškeré školící aktivity byly plně hrazeny z prostředků ESF 
a pro jednotlivé firmy tak byly bezplatné. V září loňského roku jsme vás informovali o novém  grantovém 
vzdělávacím programu, do kterého  se ČLA opět zapojila a který nabízí celou řadu školících aktivit, které se 
začnou realizovat v březnu 2017. 

 



 

Česká logistická asociace z.s. je nezisková společenská organizace, která vytváří pro své členy otevřenou 
platformu pro spolupráci v oblasti logistiky, podporuje vzdělávání a výměnu informací mezi logistiky na 
všech výkonných i řídících úrovních. Ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi a svazy 
popularizuje úspěšná logistická řešení a poskytuje odborné zázemí orgánům státní správy a samosprávy 
při řešení logistických problémů. V součinnosti s využitím potenciálu růstu a zkvalitňování členské základny 
usiluje o efektivní uplatňování v hospodářské i společenské praxi České republiky i Evropské unie. Ve 
spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi a svazy se ČLA snaží vytvářet neformální prostředí pro 
setkávání manažerů z různých oblastí logistiky a nabídnout jim příležitost ke vzájemné spolupráci a to i 
v mezinárodním měřítku. 
 
Každým rokem se nabídku služeb členské základně snažíme obohatit o další aktivity tak, aby členství bylo 
pokud možno pro všechny atraktivní. K tomu samozřejmě potřebujeme součinnost jednotlivých členů 
v podobě námětů a podpory nejen finanční, ale především při tvorbě konkrétní náplně odborného a 
společenského programu každého roku. Budeme si proto vážit i vaší podpory a jsme připraveni reagovat na 
vaše podněty a nápady, jak činnost asociace zpestřit pro vás i pro ostatní členy. Pro informaci přikládám níže 
i předběžný plán činnosti pro rok 2017. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. 
prezident ČLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plán aktivit pro rok 2017:  
 

1. Pokračovat v certifikaci úspěšných logistických manažerů pod akreditací ECBL obdobně, jako 

v předchozích letech, s rozšířením nabídky certifikace pro vysoké školy. V současné době akreditace 

Škoda Auto Vysoká škola. 

http://www.czech-logistics.eu/certifikace-2/certifikace/ 

 

2. Uspořádat 3. ročník setkání „Den české logistiky“ pod záštitou ministra dopravy Dana Ťoka. 

Termín: 5. 4. 2017 

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2017/ 

 

3. Realizovat projekt vzdělávání „Společně k lepší logistice“, dotovaný z evropských fondů. 

 

4. Konference členské základny ČLA v březnu 2017 s prezentací nových členů. 

5. Organizovat soutěž Logistický projekt roku 2017 – provést národní kolo a vítěze delegovat do 
evropského kola soutěže ELA Award – Logistic Project of the Year - jako v předchozích letech. 
http://www.czech-logistics.eu/home/page/2/ 

6. Účast ČLA na veletrhu Transport Logistics Mnichov 2017. 

7. Spolupracovat s odbornými univerzitami na konferencích a seminářích, výměně speakerů – 

propojování VŠ s praxí a spolupráce s odbornými publikacemi. 

 
8. Poskytovat odbornou garanci a spolupráci při významných logistických akcích: SpeedChain 

2017 a dalších významných akcích, které budou pro rok 2017 vypsány. 

http://www.speedchain.sk/ 
http://www.speedchain.cz/cz/ 
 

 
9. Spolupracovat s ostatními svazy: zejména SSL, Svaz dopravy, ZZS. 

 

10. Zapojit se do aktuálních projektů Evropské logistické asociace, Brusel. 

 

11. Na základě ohlasu členské základny pokračovat v nabídce návštěv zajímavých logistických 

provozů – projektů  ( log. centra, terminály atd.). V roce 2015 to byl např. Aircraft Industries;  

Kunovice, Hame Babice, veletrh Transport Logistic Mnichov, v roce 2016 VW Slovakia a SPaP Blava. 

 

12. Poskytnout odbornou spolupráci veletrhu For Logistic Praha.  

 

13. Pokračovat v nabídkách ministerstvu dopravy ve smyslu zefektivnění odborné spolupráce 

s „Expertním týmem pro logistiku“. 

http://www.czech-logistics.eu/certifikace-2/certifikace/
http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2017/
http://www.czech-logistics.eu/home/page/2/
http://www.speedchain.sk/
http://www.speedchain.cz/cz/


 

Více o práci ČLA naleznete na našem webu: http://www.czech-logistics.eu/ 

http://www.czech-logistics.eu/

