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VETcert 

Certified Veteran Tree Specialist 
 

Informace o systému,  

Pravidla zkoušky 

 

1. Úvod  

 

European Arboricultural Council (EAC), reprezentovaný národními sdruženími, která tvoří 

tuto organizaci, vydává certifikaci pro „Specialista pro péči o senescentní stromy“ (VETcert). 

Předpisy pro zkoušení certifikovaných specialistů pro péči o senescentní stromy byly 

vyvinuty v rámci projektu VETcert a jsou udržovány řídící skupinou VETcert (VSG) ve 

spolupráci s Evropskou arboristickou radou (EAC). Předpisy budou pravidelně 

aktualizovány a upravovány. 

 

1.1. Cílem této zkoušky je prověřit znalosti a zkušenosti, prezentované kandidátem ve 

vztahu ke standardům VETcert. Budou nabízené dvě úrovně tohoto typu 

certifikace: Praktik a Konzultant.  

 

1.2. Úspěšní kandidáti mohou dle splněné úrovně užívat titulů:  

"Specialista pro péči o senescentní stromy – úroveň Praktik" 

"Specialista pro péči o senescentní stromy – úroveň Konzultant" 

 

1.3    Certifikace je platná 3 roky.   
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2. Organizace 

 

2.1 European Arboricultural Council (EAC) je řídícím orgánem pro VETcert schéma a 

odpovídá za centrální správu tohoto systému. 

2.2 Každá zúčastněná země má VETcert certifikační centrum (VCC) (Centrum pro 

certifikaci specialistů pro péči o senescentní stromy), jež je odpovědné za 

organizaci místních zkoušek. VCC informuje EAC o plánovaných datech a místech 

zkoušek minimálně 4 týdny před datem zkoušky.  

2.3 EAC bude publikovat kalendář všech plánovaných certifikací na svých webových 

stránkách.   

2.4 Kandidáti v každé zemi se mohou registrovat u svého VCC, absolvovat zkoušku a 

v případě úspěšného splnění podmínek obdrží certifikaci od VCC. 

2.5 Platba za zkoušku a registraci je splatná místnímu VCC předem a nevrací se v 

případě, že kandidát při zkoušce neuspěje.  

2.6 Pokud se kandidát nedostaví na zkoušku, platba za zkoušku a registraci se 

nevrací.  

2.7 Informace o storno poplatcích naleznete v aktuálně platných podmínkách VCC. 

2.8 VCC musí předávat všechny registrace kandidátů za každou zkoušku VETcert na 

EAC, a po obdržení dokladu zaplatí EAC aktuální registrační poplatek.  

2.9 VCC zajistí registrované zkušební komisaře VETcert pro provedení a 

vyhodnocení zkoušky. 

2.10 VCC odešle výsledky každé zkoušky EAC během následujících 28 dnů po datu 

zkoušky. 

2.11 EAC vytiskne papírový certifikát a plastikovou ID kartu a odešle je na VCC 

během 14 dnů od obdržení informací o výsledku zkoušky.  

2.12 EAC přidá jména úspěšných kandidátů na publikovaný seznam Specialistů pro 

péči o senescentní stromy, uvedeného na webových stránkách VETcert, během 14 

dnů od obdržení informací o výsledku zkoušky od VCC. 

2.13 VCC odešle certifikát a ID kartu úspěšným kandidátům. 
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3. Řídící skupina VETcert 
 

3.1 Na standardy a zajištění VETcert certifikace řídící skupina VETcert (VSG). 

Tato skupina je původně složena z 10 partnerských organizací, které byly 

odpovědné za vývoj standardů, kvalitativních a provozních podmínek VETcert: 

3.1.1 Ancient Tree Forum (Velká Británie) 

3.1.2 Arboricultural Association (Velká Británie) 

3.1.3 Asociacion de Espanola de Arboricultura (Španělsko) 

3.1.4 Conseil Départemental des Côtes d’Armor (Francie) 

3.1.5 European Arboricultural Council (Německo) 

3.1.6 Inverde (Belgie) 

3.1.7 Pro Natura (Švédsko) 

3.1.8 SAFE TREES, s.r.o. (Česká republika) 

3.1.9 Swedish Arborist Federation (Švédsko) 

3.1.10 Swedish Tree Association (Švédsko) 

 

3.2 Řídící skupina VETcert je odpovědná za schválení založení a pokračující 

registraci VCC v každé zúčastněné zemi. Řídící skupina bude informovat EAC 

o schválených VCC, která EAC následně zveřejní na stránkách programu 

VETcert. 

3.3  Řídící skupina VETcert si vyhrazuje právo vyslat supervizora k pozorování 

zkoušek prováděných jakýmkoli VCC, podle potřeby. 

3.4 Řídící skupina VETcert bude odpovědná za schvalování kompetentních, 

registrovaných zkoušejících k provádění zkoušek VETcert, včetně schvalování 

jejich průběžné registrace. 
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4. VETcert certifikační centra 
 

4.1 Každé VCC musí: 

4.1.1 Být dobře integrované do národní arboristické komunity (pokud možno i mezi 

specialisty zabývající se managementem senescentních stromů). 

4.1.2 Být právnickou osobou. 

4.1.3 Mít schopnost propagovat program VETcert a zveřejňovat data a místa konání 

zkoušek VETcert na úrovni Praktik a Konzultant. 

4.1.4 Sestavit zkušební komisi pro každou zkoušku, která by měla být složena z:  

4.1.4.1 Uznaného a zodpovědného VETcer certifikačního centra (VCC)  

4.1.4.2 Dvou kvalifikovaných a registrovaných zkušebních komisařů VETcert 

4.1.4.3 Jednoho inspektora. 

4.1.5 Informovat EAC o datu a místu konaných certifikačních zkoušek VETcert 

minimálně 4 týdny před datem zkoušky. 

4.1.6 Spolupracovat s registrovanými zkušebními komisaři VETcert za účelem 

zajištění podrobného plánování realizace zkoušek VETcert. 

4.1.7 Stanovit strukturu poplatků za realizaci zkoušek VETcert, včetně poplatku 

kandidátů za obě úrovně – Praktik i Konzultant, poplatků splatných zkušebním 

komisařům, inspektorovi i organizátorům a registrační poplatek EAC. 

4.1.8 Udržujte kontakt s příslušnými místy pro pořádání zkoušek VETcert, včetně 

zajištění toho, že jsou k dispozici vhodné a odpovídající stromy, zkušební 

místnosti a podle potřeby i stravovací zařízení. 

4.1.9 Zajistit, aby byl k dispozici inspektor pro písemné části zkoušky. 

4.1.10 Zajišťovat administrativu spojenou s přijímáním registrací kandidátů, platbami 

registračních poplatků a poplatků za zkoušky. 

4.1.11 Registrovat kandidáty u EAC a platit EAC požadovaný registrační poplatek za 

každého kandidáta během 14 dní po obdržení dokladu. 

4.1.12 Komunikovat s uchazeči, zkoušejícími, inspektory a organizačním týmem, za 

účelem zajištění hladkého průběhu zkoušek. 
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4.1.13 Bezpečně uchovávat zkušební materiály, vzorové odpovědi, dokončené 

zkoušky a další dokumenty a zacházet s nimi jako s důvěrnými materiály. 

4.1.14 Potvrzovat výsledky zkoušky na EAC do 28 dnů od data zkoušky. 

4.1.15 Obdržet certifikáty a ID karty pro úspěšné uchazeče od EAC do 14 dnů od 

data podání. 

4.1.16 Odeslat certifikáty a ID karty úspěšným kandidátům během 14 dnů od jejich 

obdržení od EAC. 

4.1.17 Komunikovat s neúspěšnými uchazeči a informovat je o jejich možnostech 

opakovat zkoušku. 

4.1.18 Uchovávat záznamy o registraci, výsledcích zkoušek a příslušné komunikaci v 

souladu se současnými pravidly GDPR. 

4.1.19 Nabídnout uchazečům postup při vyřizování stížností.  

4.1.20 Pokrývat všechny náklady na provedení zkoušky.  
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5. VETcert zkušební komisaři 
 

5.1 Řídící skupina VETcert je odpovědná za schvalování kompetentních 

registrovaných zkoušejících k provádění zkoušek VETcert. 

5.2 Všichni zkoušející VETcert musí: 

5.2.1 Absolvovat zkoušku VETcert na příslušné úrovni a dosáhnout známky 

úspěšnosti nejméně 80 %. 

5.2.2 Být uveden na oficiálním seznamu úspěšných certifikovaných Specialistů 

pro péči o senescentní stromy na příslušné úrovni na webových stránkách 

VETcert. 

5.2.3 Zúčastnit se školení na provádění zkoušek VETcert, včetně školení v 

technikách posuzování, uplatňování systému známkování a praktických 

srovnávacích cvičení. 

5.2.4 Zúčastnit VETcert zúčastnit se zkoušek jako pozorovatel a zúčastnit se jako 

„druhý zkoušející“. 

5.3 Zkušební komisaři mohou být registrovaní ke zkouškám na úrovni Praktik, 

Konzultant nebo na obou úrovních. 

 

6. VETcert inspektoři 
 

6.1 VCC budou odpovědné za volbu inspektorů pro dohled nad písemnými 

částmi zkoušky VETcert. 

6.2 Inspektoři nemusí být technicky znalí problematiky senescentních stromů. 

Musí být spolehliví a odpovědní s oprávněním kontrolovat prostředí zkoušek a 

provádět zkoušky ohleduplně, zdvořile a profesionálně. 

6.3 Inspektoři musí být přítomni během zkoušky při zahajování písemné části 

zkoušky, poučují kandidáty o pravidlech a načasování zkoušky a zajistí, aby 

uchazečům nebyla poskytnuta příležitost ke komunikaci a k opisování. 

Inspektor shromáždí na konci zkoušky všechny dokončené písemné materiály 

a uchová je bezpečně do doby, než je předá zkoušejícím k oznámkování.  
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7. Hlavní pravidla zkoušky 

 

7.1 Na formuláři přihlášky kandidáta musí být podepsán souhlas s tím, že jméno 

kandidáta může být zveřejněno na webových stránkách VETcert. 

7.2 Otázky musí být odlišné pro každou následnou zkoušku VCC a tam, kde kandidát 

znovu absolvuje jednu nebo více částí zkoušky.  

7.3 Místo zkoušky musí být řádně zajištěno VCC.  

7.4 Kompletní zkouška může být zastavena kvůli špatnému počasí nebo kvůli jiným 

nepředvídaným okolnostem.  

7.5 Během zkoušky je nutné, aby uchazeči a zkoušející měli na sobě reflexní vesty 

různých barev.  

7.6 Část venkovní praktické demonstrace na konkrétních stromech v jednotlivých 

cvičeních musí být prováděna dvěma zkoušejícími a může být omezena na jednoho 

zkoušejícího pouze pro část všeobecných otázek u pohovoru. VCC si může vyhradit 

právo nahrát část pohovoru. 

7.7 Jazyk používaný mezi uchazečem a zkoušejícími musí být stejný (písemný a ústní); 

během zkoušky není dovolen žádný překlad ani překladatel. 

7.8 Kandidáti a zkoušející nesmí během žádné části zkoušky používat mobilní telefony 

k volání, pokud se nejedná o naléhavou situaci. 

7.9 Kandidáti a zkoušející nesmí během zkoušky vést hovory ani mluvit s 

kolemjdoucími. 

7.10 Kandidáti musí být rozděleni do skupin tak, aby se nemohli navzájem ovlivňovat 

před a po každé části zkoušky. 

7.11 Kandidáti se nesmí sdílet ani komunikovat o žádném aspektu zkoušky ústní, 

písemnou nebo digitální formou. 

7.12 Kandidáti pro úroveň Konzultant musí přinést svůj notebook k vypracování posudku; 

přístup k internetu během zkoušky je zakázán. Žádná data z této části zkoušky 

nesmí být na počítači uchována v digitální formě po jejím skončení. 

7.13 Uchazeči budou diskvalifikováni ze zkoušky, pokud bude prokázáno, že nesplnili 

pravidla nebo pokud je prokázán pokus o podvádění.  
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7.14 Zkušební protokoly pro společně prověřené sekce musí být podepsány oběma 

zkoušejícími. 

7.15 Celková známka úspěšnosti všech částí zkoušky je 75 %. Pro každou část 

zkoušky je požadována minimální úspěšnost 50 %. 

7.16 Uchazeči úspěšně složí kompletní zkoušku, pouze pokud jsou dosaženy výše 

uvedené výsledky. 
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8. Cíle zkoušky a název certifikace 

 

8.1  Aby bylo možné prokázat znalosti, dovednosti a zkušenosti uchazeče, které budou 

získány jeho výcvikem a pracovními zkušenostmi, nabídne VCC certifikační 

zkoušku na dvou úrovních, na úrovni Praktik a na úrovni Konzultant. Každá zkouška 

zahrnuje jak části písemné (testy), tak i části venkovních praktických demonstrací. 

 

8.2 Veškeré podrobnosti o standardech pro zkoušky jsou k dispozici na webových 

stránkách VETcert: https://www.vetcert.eu/standards-certificates  

 

8.3  Úspěšní kandidáti mohou užívat tituly: 

" Specialista pro péči o senescentní stromy – úroveň Praktik " 

"Specialista pro péči o senescentní stromy – úroveň Konzultant" 

 

 

  

https://www.vetcert.eu/standards-certificates
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9. Vstupní podmínky pro kandidáty 

 
  9.1  Potenciální možnosti vstupu (trasy) do certifikačního schématu VETcert: 

 
9.1.1 Úroveň Praktik:  
 

Trasa č. Možnosti 

1 

 
Žadatel je držitelem certifikátu EAC European Tree Worker (ETW) nebo arboristické 

kvalifikace/certifikátu, akceptovaného  
národním VCC (ČCA – Stromolezec, ČCA – Plošinář). 

PLUS 
Národního osvědčení pro práci s motorovou pilou a práci ve výškách, případně práci 

s vysokozdvižnou plošinou. 
PLUS 

Prokáže minimálně pět let relevantní pracovní zkušenosti. 
 

2 

 
Žadatel je schopen prokázat znalosti a zkušenosti na úrovni odpovídající výše uvedené 

certifikaci ETW nebo arboristické kvalifikaci/certifikátu (ČCA – Stromolezec, ČCA – 
Plošinář). 

PLUS 
Národního osvědčení pro práci s motorovou pilou a práci ve výškách, případně práci 

s vysokozdvižnou plošinou. 
PLUS 

Prokáže minimálně pět let relevantní pracovní zkušenosti. 
 

 

9.1.2 Úroveň Konzultant: 
 

Trasa č. Možnosti 

1 

 
Žadatel je držitelem certifikátu EAC European Tree Technician (ETT) nebo arboristické 

kvalifikace/certifikátu, akceptovaného  
národním VCC (ČCA – Konzultant). 

PLUS 
Prokáže minimálně pět let relevantní pracovní zkušenosti, z čehož 3 roky v oblasti 

konzultačních služeb v arboristice. 
 

2 

 
Žadatel je schopen prokázat znalosti a zkušenosti na úrovni odpovídající výše uvedené 

certifikaci ETT nebo arboristické kvalifikaci/certifikátu (ČCA – Konzultant). 
PLUS 

Prokáže minimálně deset let relevantní pracovní zkušenosti, z čehož 5 let v oblasti 
konzultačních služeb v arboristice. 
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9.2 Odchylky od standardního vstupu pro způsobilost ke zkoušce (viz výše) lze zvážit, 

pokud je uchazeč schopen prokázat předložením osvědčení nebo jiným způsobem, 

že má potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby byl způsobilý pro účast na 

zkoušce. 

9.3 VCC odpovídá za kontrolu, zda uchazeči splňují vstupní podmínky. 

 

10. Struktura a obsah certifikační zkoušky 

 
Zkouška je strukturovaná do následujících sekcí: 

 

10.1 Úroveň Praktik: 

10.1.1 Písemná zkouška (testové otázky) 

10.1.2 Venkovní demonstrace 

 

10.2 Úroveň Konzultant: 

10.2.1 Písemná zkouška (testové otázky) 

10.2.2 Venkovní demonstrace 

10.2.3 Zpracování posudku  
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10.1 Úroveň Praktik 

10.1.1 Písemná zkouška (testové otázky) 

Informace a pravidla pro kandidáty: 

 

 Máte 120 minut na splnění písemné zkoušky.  

 Písemná zkouška (test) obsahuje dvě části: Část A (uzavřené testové otázky) a 

část B (otevřené otázky vyžadující rozepsané odpovědi).  

 Měli byste se pokusit zodpovědět všechny otázky.  

 Prosím, nekonzultujte nic s ostatními kandidáty.  

 Využívání technologických pomůcek (telefon, kamera apod.) není dovoleno. 

 

10.1. 2 Venkovní demonstrace 

Informace a pravidla pro kandidáty: 

 

 Praktická demonstrace trvá přibližně 120 minut. Obsahuje obecné otázky, které 

jsou součástí pohovoru a otázky vztažené ke konkrétním cvičením.  

 Měli byste se pokusit zodpovědět všechny otázky. Nejsou požadované odpovědi 

písemnou formou.  

 Prosím ujistěte se, že máte na sobě po celou dobu venkovní praktické 

demonstrace reflexní vestu.  

 Prosím nekonzultujte nic s ostatními kandidáty. Pokud jiný kandidát prochází 

zkoušením, respektujte dodržování dostatečné vzdálenosti.  

 Využívání technologických pomůcek (telefon, kamera apod.) není dovoleno. 

  



 

Verze 3–06.2020  15 

 

10.2 Úroveň Konzultant 

10.2.1  Písemná zkouška  

Informace a pravidla pro kandidáty: 

 

 Máte 120 minut na vyplnění písemné zkoušky.   

 Písemná zkouška (test) obsahuje otevřené otázky, které vyžadují rozepsané 

odpovědi.  

 Měli byste se pokusit zodpovědět všechny otázky.  

 Prosím, nekonzultujte nic s ostatními kandidáty.  

 Využívání technologických pomůcek (telefon, kamera apod.) není dovoleno. 

 

10.2.2 Venkovní demonstrace 

Informace a pravidla pro kandidáty: 

 

 Praktická demonstrace trvá přibližně 120 minut. Obsahuje obecné otázky, které 

jsou součástí pohovoru a otázky vztažené ke konkrétním cvičením. 

 První cvičení je určené k získání dostatečného množství podkladů pro 

zpracování posudku na dva senescentní stromy včetně návrhu plánu péče. 

Později je vyhrazeno dalších 120 minut na zpracování posudku.  

 Druhé cvičení se vztahuje k historickému vývoji stromu a okolní krajiny. Není 

nutné odpovědi zpracovávat písemnou formou, ale v případě potřeby si můžete 

dělat písemné poznámky.  

 Třetí úkol se vztahuje ke zhodnocení rizika (provozní bezpečnosti), které strom 

představuje. Není nutné odpovědi zpracovávat písemnou formou, ale v případě 

potřeby si můžete dělat písemné poznámky.  

 Prosím, nekonzultujte nic s ostatními kandidáty.  

 Můžete používat fotoaparát za účelem zpracování fotodokumentace stromů pro 

zařazení do posudku, ovšem využívání jiné techniky (zahrnující internetové 
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připojení) není dovoleno. Příležitost ke stažení fotek na váš notebook budete mít 

před začátkem času vyhrazeného na zpracování posudku.  

 

10.2.3 Zpracování posudku 

Informace a pravidla pro kandidáty: 

 Poté, co bude proveden dendrologický průzkum stromů (viz bod 9.2.2), mají 

kandidáti 120 minut na zpracování závěrečné zprávy (posudků včetně návrhů 

opatření).  

 Kandidáti si musí přinést svůj notebook k vypracování posudku. Všechny 

fotografie pořízené během venkovní demonstrace musí být nahrány a 

dostupné před započetím času, který je určený pro vypracování posudku – 

přístup k internetu během zkoušky je zakázán.  

 Kandidátům bude poskytnutý vzor formátu posudku v digitální formě, který je 

určen pro vypracování posudku. Tento dokument bude stažen zpět po 

ukončení zkoušky.  

 

  



 

Verze 3–06.2020  17 

 

11. Úspěšné zakončení zkoušky 

 
11.1 Pro obě úrovně (Praktik i Konzultant) je zkouška úspěšně zakončená, pokud 

kandidát dosáhne celkové úspěšnosti alespoň 75 % se současným naplněním 

všech jednotlivých sekcí na alespoň 50 %. 

 

11.2 Celkový počet bodů je tvořen součtem všech bodů, kterých kandidát dosáhl v 

rámci všech sekcí zkoušky, vyjádřeným numericky.  

 

11.3 Kandidát musí dosáhnout minimální hranice 50% prostupnosti každou ze sekcí 

zkoušky. Pokud této míry úspěšnosti nedosáhne, je povinen opakovat danou 

sekci. V případě, že splnění podmínek certifikační zkoušky nebude kompletní, 

nedojde k vystavení certifikátu.  

 

12. Opakování zkoušky 

 
12.1  V případě opakování zkoušky nemusí kandidát opakovat dříve úspěšně 

absolvované sekce v případě, že se k opakované zkoušce přihlásí v průběhu 2 let 

od předchozího pokusu.  

12.2  Opakování jednotlivé sekce případně celé zkoušky může proběhnout nejdříve za 4 

týdny od předchozího pokusu.  

12.3  Kandidát může opakovaně absolvovat individuální sekce zkoušky maximálně 

dvakrát v případě neúspěšného prvního pokusu. Poté se v případě neúspěchu 

musí přihlásit k opakování celé zkoušky znovu.  
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13. Zachování VETcert certifikace 

 

13.1 Certifikace pro úrovně:  

"Specialista pro péči o senescentní stromy – úroveň Praktik" 

"Specialista pro péči o senescentní stromy – úroveň Konzultant" 

  jsou platné 3 roky od roku vydání. 

13.2 Pro udržení certifikace je jejich držitel povinen prokázat, že si udržuje úroveň 

svých znalostí a zkušeností na odpovídající úrovni, včetně sledování aktuálních 

výsledků aplikovaného výzkumu a technologických i praktických aspektů péče o 

senescentní stromy.  

13.3 Držitel certifikace je povinen zažádat o obnovu svého certifikátu přes své VCC 

před vypršením data jeho platnosti a před koncem kalendářního roku. 

13.4 Za účelem udržení své VETcert certifikace po uplynutí počáteční 3leté platnosti 

držitel musí: 

 13.4.1     Vyplnit formulář pro opakovanou registraci VETcert, s předložením důkazu 

o své pracovní zkušenosti, průběžném profesionálním vzdělávání 

(continuing professional development  - CPD) a svém zapojení do sektoru 

péče o senescentní stromy na odpovídající úrovni. 

 13.4.2     Zaplatit odpovídající administrativní a registrační poplatek místnímu VCC. 

13.5 VCC prověří, zda předložené dokumenty splňují požadavky pro prodloužení 

registrace a poskytne potřebné informace o držiteli certifikace EAC. 

13.6 EAC vytiskne papírový certifikát a ID kartu a odešle je na VCC do 14 dní 

společně s dokladem pro zaplacení poplatku. 

13.7 EAC zajistí zachování jmen úspěšně opakovaně registrovaných držitelů certifikátu 

na publikovaném seznamu Certifikovaných specialistů pro péči o senescentní 

stromy, publikovaného na webových stránkách VETcert, a to do 14 dnů od 

obdržení platby od VCC. 

13.8 VCC přepošle certifikát a ID kartu úspěšnému registrovanému držiteli certifkátu do 

14 dnů od jejich obdržení od EAC. 
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13.9 Pokud předložené doklady při kontrole na VCC nebudou splňovat požadavky 

certifikačního schématu, držitel kvalifikace dostane příležitost doplnit další důkazy 

o své kvalifikaci během jednoho roku po vypršení platnosti původního certifikátu. 

Během tohoto období ovšem nebude registrovaný mezi držiteli certifikátu.  

13.10 Pokud držitel certifikace nepředloží adekvátní důkazy a nezaplatí odpovídající 

poplatky během 1 roku po vypršení platnosti svého certifikátu, budou nuceni 

přihlásit se k opakovanému splnění celé certifikační zkoušky.  
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