
 

Žádost o obnovení certifikátu  

„Evropský Arborista – European Tree Worker (ETW)“ 

 

Žadatel – Jméno a příjmení: _____________________________________________________ 

Fakturační adresa:_____________________________________________________________ 

IČ: _________________________________________________________________________ 

DIČ: ________________________________________________________________________ 

 

Platnost stávajícího certifikátu od: _______________  do: ________________ (DD.MM.RRRR) 

Pokud bude Vaše žádost schválena, poplatek ve výši 4.600,- Kč (včetně DPH) uhrazen a Váš 
certifikát obnoven, bude Vám zaslána nová ID karta  a certifikát ETW.  (Výroba recertifikátu 
může trvat 1 až 3 měsíce.)                

Přílohy k žádosti: 

1) Doklad o praxi - reference s kontakty na zadavatele (období od kdy do kdy probíhaly práce, 
jméno kontaktní osoby a telefon nebo e-mail nejlépe i s adresou), prokazující, práce 
stromolezeckou technikou ve 24 měsících z uplynulých 36 měsíců. Seznam musí být 
podepsán žadatelem o recertifikaci.  

2) Doklad o průběžném vzdělávání v oboru arboristika (v rozsahu 30 hodin školení s 
arboristickou náplní) např. účastnické listy, certifikáty, doklady o platbě školení (stačí 
obyčejné kopie) nebo čestné prohlášení, kde jsou uvedeny názvy a data jednotlivých akcí a 
časová dotace školení, kterých jste se zúčastnil. (Čestné prohlášení musí být podepsáno 
žadatelem o recertifikaci.) 

3) Kopie platného oprávnění pro práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. nebo platné 
osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách pomocí speciální lanové 
techniky (techniky lanového přístupu) dle NV 362/2005 Sb. 

4) Doklad o platném školení první pomoci (jakékoli oficiální školení první pomoci 
obnovované každé 3 roky, neakceptujeme on-line školení) 

 

Svým podpisem beru na vědomí a souhlasím s Etickým kodexem EAC, který je uveden na další 
stránce tohoto dokumentu. 

 

 

 

V ___________dne________    Podpis _____________________________ 

 

 

 



 

 

 

Etický kodex 

European Tree Worker (ETW) 

 

European Arboricultural Council (EAC) a arboristé obecně souhlasí s následujícím etickým 

kodexem, aby profesionálně propagovali obor arboristika v Evropě a dalších zemích: 

Arborista bude: 

- Nabízet své arboristické služby nezaujatým, důvěrným, pravdivým a odpovědným 

způsobem. 

- Při své práci dodržovat přijaté standardy osvědčených postupů týkajících se 

arboristických prací, národních zákonů a vyhlášek. 

- Uvědomovat si, že: 

- Stromy jsou živé organismy, které si zaslouží naši úctu, 

- Stromy mají mnoho přínosů pro životní prostředí a jsou nezbytné pro kvalitní život 

člověka, 

- Jakýkoli zásah do stromu bude mít vliv na jeho další život a vývoj. 

- Aplikovat bezpečné pracovní postupy a používat vhodné a homologované vybavení, aby 

byla zajištěna bezpečnost arboristy i jeho spolupracovníků a veřejnosti. 

- Nebudou kompromitovat svou reputaci prodejem služeb nebo dovedností, kterými 

nedisponují, ale raději budou vyhledávat kvalifikovanější pomoc 

- Uplatňovat svůj profesionální úsudek nestranně, podle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí, na základě svých znalostí a zkušeností. 

- Měli by se vyvarovat jednání, které by mohlo způsobit střet zájmů s jakýmkoli klientem,  

zaměstnavatelem, zaměstnanci jiných subjektů, přidruženými obory nebo zástupci 

veřejnosti. 

- Mít potřebné pojištění, aby realisticky kryli případné škody nebo nároky na újmu. 

- Být si vědomi, že jsou součástí profesionálního kolektivu, zaměřeného na ochranu stromů 

a při své práci zohledňovat nejlepší zájmy biodiverzity. 

- Uvědomovat si, že jakákoli prováděná činnost může ovlivnit image a prestiž profese 

arboristy. 
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