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KDO JSME
Awarding Body Association-ABA je nezisková 

mezinárodní vzdělávací společnost a 
certifikační orgán. Tento regulovaný orgán 

ABA certifikuje národní kvalifikace mezi 
partnerskými organizacemi po celém světě.

ČÍM SE ZABÝVÁME
ABA usiluje o zlepšení bezpečnostních 

standardů, mobility a profesionální úrovně 
kompetencí v rozličných průmyslových 

odvětvích.
ABA poskytuje vysoce kvalitní kvalifikace, které 

zaručují pracovní příležitosti pro naše 
absolventy a jsou referenčním znakem pro 
zaměstnavatele mezinárodních pracovníků.

NAŠE VIZE, MISE A MOTTO
ABA se řídí svou vizí, posláním a mottem.

VIZE
„Národní certifikace, mezinárodní uznání“

POSLÁNÍ
„Snížit pracovní úrazy“ 

MOTTO
„Standardy bezpečnosti a kvality“
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Národní certifikace
Mezinárodní uznání

Zaměstnavatel je povinen zajistit 
zaměstnancům školení které se týkají jimi 
vykonávané práce a vztahují se k rizikům, 

s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na 
pracovišti, na kterém je práce vykonáván. 

Kvalifikační postupy ABA jsou v 
souladu s legislativou ČR a EU

• Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce
• Směrnice 2009/104/EC
• Nařízení vlády 339/2017 Sb.,  
• A dalších právních předpisů v 

platném znění

v.1 2022



• Mezinárodní certifikáty obsluhy 
řetezové pily
• ICC1/ECC1 /držba a příčné přeřezávání, ICC2/ECC2 
Základní kácení, ICC3/ECC3 Pokročilé kácení, ICC4/ECC4 
Kalamitní těžba –zpracování vývratů

• Mezinárodní certifikace arboristů
A1 Stromolezení, použití ruční pilky a postupy záchrany 
zraněného, A2 Použití vyvětvovací pily, A3 postupné kácení 
stromů se spouštěním, A4 Prořezávání stojících stromů
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DALŠÍ INFORMACE ZDE
www.aba-skills.com/qualifications/

ABA Profesionální kvalifikaceABA Profesionální kvalifikace

• Mezinárodní certifikáty obsluhy strojů
• M1 Obsluha vysokozdvižné pracovní plošiny, Obsluha 
vysokozdvižné pracovní plošiny , s použitím vyvětvovací pily  
M2 Obsluha křovinořezu, M3 Obsluha štěpkovače, M4 
Vyvětvovací pila na tyči, M5 Obsluha plotoszřihu, M6 
Obsluha pařezové frézy, M7 Obsluha terénních vozidel, M3 
Obsluha štěpkovače, atd.
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• Mezinárodní LOLER certifikáty
LE1 Kontrola pracovních pomůcek pro práci ve výškách, LE2 
Revize pracovních pomůcek pro práci ve výškách

• Mezinárodní certifikáty první 
pomoci IEFA-F Poskytnutí první pomoci v lesnictví

Mezinárodní hodnotitelé ABAMezinárodní hodnotitelé ABA
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