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Chceme-li objektivně zhodnotit výsledky činnosti a hos-

podaření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. (ČIA) 

v roce 2008, musíme je zasadit do širšího ekonomické-

ho a politického kontextu. Jde zejména o obecné chá-

pání akreditace jako jednoho z nástrojů překonávání 

technických překážek obchodu a usnadnění volného 

pohybu zboží a jiných produktů jak v rámci vnitřního 

trhu EU, tak i z hlediska celosvětového. Chápání akre-

ditace jako prostředku, kterým lze kvalifikovaným a dů-

věryhodným způsobem doložit odbornou způsobilost 

subjektů posuzování shody, tj. subjektů, které vytvá-

řejí specifický trh v oblasti zkoušení, kalibrace, certifi-

kace a inspekce. Pro subjekty, které mají o akreditaci 

zájem, není její získání zbytečným výdajem nebo bez-

důvodnou zátěží, ale nepochybnou konkurenční vý-

hodou nebo splněnou podmínkou v případech, kde 

se doložení odborné způsobilosti požaduje. Takto 

byla akreditace koncipována již v 80. letech minulé-

ho století a od té doby je využívána jako dobrovolná 

služba. Její principy a pravidla jsou zakotveny v ne-

závazných, nicméně mezinárodně akceptovaných 

technických normách. Tak se akreditace nadále 

rozvíjí v rámci evropských a mezinárodních organi-

zací. Na tomto procesu se aktivně podílí i ČIA.

Využívání akreditace jako prostředku posouzení 

odborné způsobilosti subjektů posuzování shody 

se dostatečně osvědčilo, proto se Evropská komi-

se rozhodla posílit význam akreditace i na úrovni 

komunitárního práva. Tento záměr byl realizován 

právě v roce 2008. Zásadním předpisem pro ob-

last akreditace je nařízení Evropského parlamen-

tu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví 

požadavky na akreditaci a požadavky týkající se 

uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje na-

řízení (EHS) č. 339/93 (dále jen „nařízení ES“). 

Cílem nařízení ES je s využitím stávající evropské

akreditační struktury zajistit jednotné provádění 

akreditace jako výsadního způsobu posouze-

ní odborné způsobilosti, a to ve všech zemích 

Evropské unie. Akreditace je zde chápána jako 

činnost ve veřejném zájmu a pod odpovědností 

státní autority s tím, že ji mohou využívat státní or-

gány i nestátní podnikatelské subjekty. ČIA jako 

nezávislá obecně prospěšná společnost již 10 let 

buduje akreditační systém ČR plně v kontextu 

s evropským trendem a je příjemné konstatovat, že 

tento systém plně odpovídá principům, ze kterých 

zmíněné nařízení ES vychází.

Právě příprava implementace nařízení ES a s tím 

související záležitosti byly středem zájmu Správní 

rady v hodnoceném období. Na semináři o akredi-

taci, který se konal v Senátu parlamentu ČR, byla 

zahájena informační kampaň zaměřená na posílení 

celkového povědomí veřejnosti o akreditaci. Na tom-

to semináři byl také vyhlášen Etický kodex akredito-

vaných a certifikovaných osob jako jedno z opatření 

k posílení důvěryhodnosti akreditace a certifikace. 

Seminář byl určen zejména pro pracovníky státní 

správy a samosprávy, neboť tato skupina patří k nej-

významnějším zákazníkům ČIA i celého akreditačního 

systému. Rozvoji vztahů s orgány státu i s dalšími stra-

nami zainteresovanými na akreditaci, jimiž jsou pod-

nikatelská sféra a sdružení akreditovaných subjektů, 

věnuje správní rada mimořádnou pozornost. Seznam 

dohod o spolupráci v oblasti akreditace, který čítá 

na 30 orgánů státní správy i nestátních subjektů, byl 

rozšířen zejména o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. 

Na tuto dohodu navazuje jednání se Svazem zdravotních 

pojišťoven. Využívání akreditace v rámci systému zdra-

votního pojištění má do jisté míry průlomový význam.

ČIA též respektuje požadavky nařízení Evropského 

společenství, pokud jde o účinné zapojení všech zain-

teresovaných stran v rámci akreditačního systému. Vý-

sledkem je poměrné zastoupení těchto stran ve správní 

radě, dozorčí radě, radě pro akreditaci a technických 

výborech a komisích, v nichž mohou prosazovat své spe-

Úvodní slovo správní rady 

úvodní slovo správní rady
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To be able to objectively evaluate the results of the 

Company’s activities and management, we have to 

introduce them into a broader economic and political 

context. This concerns, above all, the general under-

standing of accreditation as one of the instruments 

which help to overcome technical barriers within 

trade and facilitate free movement of goods and other 

products both within internal EU market and also glo-

bally. Understanding accreditation as a tool that may 

be used for proving (in a qualified and trustworthy 

manner) the professional competence of conformity 

assessment bodies, i. e. bodies establishing a spe-

cific market in the area of testing, calibration and in-

spection. Entities interested in accreditation, do not 

perceive accreditation as a pointless expense or 

an unreasonable burden, but as an unquestioned 

competitive advantage or a fulfilled requirement in 

cases, when professional competence is needed. 

This is how accreditation was drafted in the 1980’s 

and how it has been used, as a voluntary service, 

since then. Its principles and rules are stipulated 

in non-binding, however internationally accepted 

technical standards. Accreditation is beeing fur-

ther developed within European and international 

organisations with active participation of CAI.

The usage of accreditation as an instrument of 

assessing professional competence of conformity 

assessment bodies has been sufficiently proved 

and this is also the reason why the European 

Commission decided to strengthen the impor-

tance of accreditation also on the community 

law level. This design was implemented in the 

year 2008. The Regulation (EC) No. 765/2008 

of the European Parliament and of the Council 

serves as a basic rule governing accreditation 

that stipulates requirements for accreditation 

and the launching of products on the mar-

ket; the Regulation cancels Regulation (EC) 

No. 339/93 (hereinafter “EC Regulation”). The 

objective of the EC Regulation is to ensure a uni-

fied operation of accreditation as an exclusive 

method of assessing competence in all European 

Union countries, using the existing European ac-

creditation structure. Accreditation is understood 

as an activity performed in public interest and 

within the responsibility of a state authority, allow-

ing both state bodies and non-governmental enti-

ties to use accreditation. CAI, as an independent 

public service company, has already been develop-

ing the accreditation system of the Czech Republic 

for 10 years, in full compliance with the European 

trend – and we are pleased to say that this system 

fully complies with the principles from which the EC 

Regulation issues. 

The Board of Directors focused on the preparation 

and implementation of the EC Regulation during 

the period in question. An information campaign, 

focused on the promotion of public awareness of 

accreditation, was launched during an accredita-

tion seminar that was organised in the Senate of the 

Czech Republic. The Ethic Code of Accredited and 

Certified Bodies was also announced in the seminar 

as one of the measures of strengthening the credibi-

lity of accreditation and certification. The seminar was 

designed primarily for state and regional administra-

tion employees since they represent one of the most 

important customers of CAI and the entire accreditation 

system. The Board of Directors pays an extraordinary 

attention to the development of relationships with the 

state institutions and other accreditation stakeholders 

like the business community and the association of ac-

credited bodies. The List of Agreements on Coopera-

tion in the field of accreditation, covering approximately 

30 state administration institutions and non-government 

entities, was extended by the General Health Insurance 

Company that was followed by negotiations with the 

CAI – Annual report 2008 Introduction of the Board of Directors 

introduction of the board of directors
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cifické zájmy. V průběhu roku 2008 bylo též zavedeno 

veřejné projednávání dokumentů ČIA, ve kterém mohou 

zainteresované strany i přímí zákazníci ČIA uplatňovat 

své podněty. 

Správní rada se také zabývala možnými dopady na-

stupující hospodářské recese na akreditační sys-

tém v ČR a hospodaření ČIA. Bylo zpracováno ně-

kolik variant vývoje s výhledem do roku 2013, které 

se průběžně aktualizují. Výsledky za rok 2008 na-

svědčují určitému ochladnutí zájmu o akreditační 

služby. S omezením zájmu o akreditaci je třeba 

počítat zejména u hospodářsky slabých subjektů. 

Na druhé straně – určitou motivací pro zachování 

akreditace, resp. pro její získání novými subjek-

ty, se stává posílení významu akreditace, které 

od roku 2010 přinese účinnost nařízení ES.

K prioritám Správní rady pro nastávající období 

náleží úspěšná implementace nařízení ES. Zna-

mená to zajistit úplnou a efektivní aplikaci nařízení 

ES v podmínkách ČR, i další poskytování plného

sortimentu služeb, včetně zavádění služeb no-

vých, a to s respektováním oprávněných poža-

davků zákazníků a potřeb veřejného zájmu.

Dovolte, abych na závěr poděkoval vedení a všem 

ostatním zaměstnancům ČIA, kteří se v intencích 

Koncepce ČIA a doporučení Správní rady podíleli 

na dosažení dobrých výsledků ČIA v roce 2008. 

Dík patří také našim externím spolupracovníkům, 

kteří k tomu přispěli svým konstruktivním přístu-

pem. Věřím, že i přes očekávané problémy sou-

visející s ekonomickou recesí dostojí ČIA svým zá-

vazkům i v nastávajícím roce.

Ing. Petr Kučera, CSc.

člen Správní rady 

Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

Správní rada se také zabývala možnými dopady na-

stupující hospodářské recese na akreditační sys-



our relationships
Successful implementation of the EC Regula-

tion represents one of the Board of Directors’ 

priorities for the future period. Complete and 

effective transposition of the EC Regulation into 

the Czech legislation would be required, together 

with providing a complete portfolio of services 

including the launching of new services, while 

respecting justified requirements of customers 

and public interest needs.

Please, let me thank the management of the Com-

pany and all CAI employees who contributed to 

the good results of CAI in the year 2008 in compli-

ance with the CAI Strategy and with recommenda-

tion of the Board of Directors. I would also like to 

thank our external colleagues who contributed with 

their constructive approach. I trust that, despite the 

expected problems associated with the economic 

recession, CAI shall honour its obligations in the 

coming year as well.

Petr Kučera

Member of the Board of Directors 

the Czech Accreditation Institute, a public service 

company

Association of Health Insurance Companies. The use 

of our health insurance system is having breakthrough 

significance to a certain extent.

CAI also respects the requirements of the European 

Community Regulation regarding efficient involvement 

of all accreditation stakeholders, resulting in propor-

tional representation of stakeholders in the Board of Di-

rectors, Supervisory Board, Accreditation Board and 

Technical Committees and Commissions where they 

may pursue specific interests. During the course of 

the year 2008, a public negotiation of CAI documents 

was introduced; this new system gives opportunities 

to both stakeholders, and direct CAI customers, to 

apply their suggestions.

The Board of Directors has also followed the poten-

tial impacts of the economic recession on the Czech 

Republic accreditation system and the financial 

results of CAI. Several variances of development 

with the outlook towards the year 2013 have been 

processed and are beeing updated on an ongoing 

basis. Results for the year 2008 already suggest the 

softening of interest in accreditation services – and 

this may be forecasted primarily for economically 

weaker entities. On the other hand, accreditation 

is becoming more important due to the EC Regula-

tion that will come in force in the year 2010, result-

ing in increased motivation of retaining a status of 

accredited body, or in the wish of becoming an 

accredited body.

page 7
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Po roce opět Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA) 

předkládá zhodnocení své činnosti. Podobně jako v mi-

nulých letech, i v roce 2008 jsme se snažili poskytovat 

služby v oblasti posuzování shody tak, aby byly akcep-

továny našimi zákazníky i zainteresovanými stranami, 

které našich služeb nebo služeb našich zákazníků vyu-

žívají, a které jsou i mezinárodně akceptovány. 

V roce 2008 jsme rozšířili spektrum naší orientace 

na zákazníky. Uvedené konstatování vychází z počtu 

zavedených nových služeb. Zabývali jsme se zjedno-

dušením systému předávání informací akreditovaným 

subjektům a včasností termínů poskytovaných slu-

žeb. Rovněž jsme se zaměřili na prohlubování vztahů 

a spolupráci se zainteresovanými orgány a organi-

zacemi. Touto činností naplňujeme náš deklarovaný 

zájem o vztah, který je založen na vzájemné důvěře 

a snažíme se dokázat našim partnerům, že motto 

uvedené ve Výroční zprávě za rok 2007 Partnerství 

pro kvalitu není pouze prázdný pojem, ale základ 

spolupráce vzájemně se respektujících partnerů. 

Jsme si vědomi, že zdokonalování v této oblasti je 

stále možné a chceme ubezpečit, že se i v dalším 

období budeme snažit o zlepšování našich služeb.

Naše společnost věnovala velkou pozornost rozvoji 

firemní kultury, která by měla v konečné fázi přinést 

i spokojenost zaměstnanců, jejichž cíle jsou totož-

né s cíli společnosti. 

Uplynulý rok byl důležitý rovněž z pohledu přijetí 

nového legislativního rámce pro oblast volného 

pohybu zboží a uvádění výrobků na vnitřní trh Ev-

ropského společenství. Legislativa jednoznačně 

deklaruje a posiluje roli akreditace subjektů po-

suzování shody v rámci EU. Podle znění těchto 

právních předpisů je akreditace součástí systé-

mu, který zahrnuje posuzování shody a dozor 

nad trhem. ČIA již v průběhu roku 2008 začala 

pracovat na implementaci nových požadavků 

do akreditačního systému, tak, aby od 1. led-

na 2010 Česká republika splňovala předepsa-

né požadavky.

O tom, jaké konkrétní výsledky jsme v naší čin-

nosti dosáhli, se více dozvíte v jednotlivých kapi-

tolách této zprávy. Za vedení společnosti chci po-

děkovat všem zaměstnancům, spolupracovníkům 

a partnerům, kteří se podíleli na dobrých výsled-

cích společnosti dosažených v roce 2008.

V závěru mohu slíbit, že i v nadcházejícím období 

budeme pokračovat v nastoleném trendu naší ori-

entace na zákazníka, realizaci požadavků veřejné 

správy a zabezpečování pravidel, která jsou specifi-

kována pro oblast akreditace v nové legislativě EU. 

Ing. Milan Badal

náměstek ředitele

Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

slovo vedení společnosti

Slovo vedení společnosti

období budeme snažit o zlepšování našich služeb.

Naše společnost věnovala velkou pozornost rozvoji 

firemní kultury, která by měla v konečné fázi přinést 

i spokojenost zaměstnanců, jejichž cíle jsou totož-

Ing. Milan Badal



statement on behalf of the management 
the Czech accreditation system in order to com-

ply with the requirements as of 1st January 2010.

Specific results of our activities are presented in 

individual chapters of the Annual Report. On behalf 

of the management, I would like to thank all em-

ployees, colleagues and partners who helped us to 

achieve good results of the Company in 2008.

Finally, I am able to promise that in the forthcom-

ing period we shall continue in our established 

trend of customer orientation, implementation of 

requirements of public administration and ensur-

ing rules specified for the accreditation field in the 

new EU legislation.

Milan Badal

Vice Director

the Czech Accreditation Institute, a public service 

company

After a year, the Czech Accreditation Institute, a public 

service company (CAI) once again presents the evalua-

tion of its activities. In the year 2008, as in the previous 

years, we strived for delivering services on interna-

tional level, in the field of conformity assessment, to 

customers’ and other stakeholders’ satisfaction. 

In the year 2008, we expanded the scope of our ori-

entation to our customers. This is demonstrated on 

a number of newly introduced services. We simplified 

the system of information submission to accredited 

bodies and focused on timely services provision-

ing, as well as on improving the relationships and 

co-operation with stakeholders and organisations. 

These activities reflect the kind of mutual relation-

ship we look for – partnership based on mutual 

trust. We try to demonstrate to our partners that 

the motto Partnership for quality stated in the An-

nual Report 2007 is meaningful and represents the 

basis for co-operation among partners, showing 

mutual respect. We are aware of a potential for 

further improving of our services and that is some-

thing that we really wish to achieve.

Our Company focused on the development of cor-

porate culture and this should be also reflected in 

the satisfaction of our employees pursuing the same 

values as our company – customer’s satisfaction.

Last year was also very important from the view-

point of adoption of a new legislation framework 

applicable for the field of free movement of goods 

and launching products on internal market of the 

European Community. The legislation clearly 

declares and strengthens the accreditation role 

of conformity assessment bodies within EU. The 

legislation stipulates that accreditation is incor-

porated in a system that also covers conformity 

assessment and market surveillance. Already in 

the course of the year 2008 CAI started to work 

on the transposition of new requirements into 

Statement on Behalf of the Management CAI – Annual report 2008

page 9



strana 10

ČIA – Výroční zpráva 2008ČIA – Výroční zpráva 2008

Výsledky činnosti ČIA v oblasti posuzování odborné způ-

sobilosti subjektů posuzování shody pro účely udělování 

a udržování akreditace v roce 2008 a v předcházejících 

letech jsou shrnuty v přiložených přehledech a grafech.

Na konci roku 2008 poklesl počet platných osvědče-

ní o akreditaci. Tento stav byl důsledkem následujících 

skutečností:

• trendem slučování více akreditovaných subjektů 

pod jeden systém managementu, 

• slučováním akreditovaných certifikačních orgánů 

pro certifikaci systémů managementu a certifi-

kačních orgánů pro certifikaci EMS, působících 

v jedné organizaci do jednoho akreditovaného 

subjektu, při přechodu na normu ISO/IEC 17021 

(viz přehled platných osvědčení o akreditaci). 

Slučování subjektů má vliv na průměrnou cenu za

jedno posuzování (na posuzování větších subjektů je 

potřeba větší množství výkonných kapacit). Nemělo 

však zásadní vliv na kapacity potřebné k posuzová-

ní. V roce 2008 posuzování u subjektů realizovalo 

52 vedoucích posuzovatelů (34 interních a 18 exter-

ních). Na posuzování strávili celkem 2 315 dní. 

V dalším období počítáme se stabilním meziročním 

nárůstem počtu akreditovaných subjektů. Vychází-

me především z předpokládaných dopadů nového 

legislativního rámce EU, které v důsledku povedou 

k posílení role akreditace při prokazování shody 

a předpokládaného zájmu o posuzování. To se 

týká zejména vnitropodnikových subjektů, jejichž 

výsledky se budou moci využívat pro potřeby po-

suzování shody v oblasti stanovených výrobků. 

Předpokládá se, že se zvýší také počet zdravot-

nických laboratoří, akreditovaných podle ČSN 

EN ISO 15189, a certifikačních orgánů akredito-

vaných podle ČSN EN ISO/IEC 17021. 

Skutečnosti, které v roce 2008 významně 

ovlivnily výkonnou činnost ČIA: 

•

•

•

•

•

•

•

naše služby 

Naše služby 

15. září 2008 skončilo přechodné období pro 

přeposouzení certifikačních orgánů podle 

nové normy obsahující kritéria pro certifikač-

ní orgány certifikující systémy managementu.

Do akreditačního systému byly zavedeny 

nové dokumenty EA a IAF, jejichž překlad 

do češtiny byl v roce 2008 zveřejněn na we-

bových stránkách ČIA. 

Kódování rozsahu akreditovaných oborů u or-

gánů certifikujících systémy managementu 

se v roce 2008 postupně převádělo na novou 

nomenklaturu podle CZ-NACE. 

Do akreditačního systému spravovaného ČIA 

byla zavedena možnost pravidelných dozoro-

vých návštěv akreditovaných subjektů v pro-

dloužených, maximálně dvouletých lhůtách, 

v druhém pololetí byl zaveden zkušební provoz 

tohoto systému.

Dalším zásadním úkolem roku 2008 byla pří-

prava implementace požadavků vydaného no-

vého legislativního rámce EU, který posiluje 

vliv akreditace při posuzování shody, stanovu-

je podmínky pro činnost národních (vnitrostát-

ních) akreditačních orgánů, vymezuje využití 

akreditovaných vnitropodnikových subjektů pro 

potřeby posuzování shody a specifikuje podmín-

ky pro realizaci přeshraniční akreditace.

Byl zlepšován informační systém ČIA, jak pro zá-

kazníky a zainteresované strany (zavedení systé-

mu elektronické informovanosti zákazníků, veřej-

né připomínkové řízení k dokumentům vydávaných 

ČIA), tak i pro potřeby zaměstnanců.

Po předcházející přípravě je od května 2008 při-

pojena databáze akreditovaných zkušebních labo-

ratoří (včetně laboratoří zdravotnických) do vyhle-

dávacího systému Evropské akreditace (EA). Tato 

databáze, umístěná na internetových stránkách EA, 

(www.european-accreditation.org) umožňuje unikát-



our services
The results of CAI’s activities in the field of competence 

assessment of bodies for the purpose of granting and 

maintaining accreditation in the year 2008 and previous 

years have been outlined in the enclosed summaries 

and charts. 

At the end of the year 2008, the number of valid certifica-

tes on accreditation declined due to the following reasons:

• the merging of several accredited bodies into one 

management system,

• the merging of accredited certification bodies certi-

fying management systems and certification bodies 

for EMS certification that operate in one organisa-

tion, into one accredited body during the transition 

period to standard ISO/IEC 17021 (see the over-

view of valid certificates on accreditation). 

The merging of bodies impacts the average price 

per assessment (for assessment of larger bodies, 

a greater amount of executive capacities is needed). 

However, it did not substantially influence the ca-

pacities required for assessment. In the year 2008, 

52 lead assessors (34 internal and 18 external) car-

ried out on-site assessment. The time they spent on 

the assessments was 2,315 days altogether. 

In the further period we count on a stable year-to-

-year growth of the number of accredited bodies. 

We start from the presumed impacts of the new 

EU legislation leading to strengthening the role of 

accreditation when proving conformity and the as-

sumed interest in assessment, primarily by intra-

company bodies whose results could be used for 

conformity assessment in the field of the respec-

tive products. We presume that the number of 

medical laboratories accredited by ČSN EN ISO 

15189 and certification bodies accredited by 

ČSN EN ISO/IEC 17021 will also grow. 

Facts that substantially influenced CAI’s 

performance in 2008: 
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•

•

•

•

•

•

•

Transition period for reassessment of certifi-

cation bodies according to the new standard 

that includes criteria for certification bodies 

certifying management systems ended on 

15th September 2008 

New EA and IAF documents were implement-

ed in the accreditation system. Translation of 

these documents was published on the web-

site of CAI.

The coding scope of accredited fields of 

bodies, certifying management system, was 

gradually transferred to a new classification 

according to CZ-NACE in 2008. 

Option of regular surveillance visits of accredited 

bodies in an extended period – max. two years – 

was implemented into the accreditation system 

operated by CAI, a pilot operation of this system 

started in the second half of the year 2008.

Another important task in the year 2008 was the 

preparation for implementing new EU legislation 

framework that strengthens the influence of ac-

creditation in conformity assessment, sets terms 

and conditions for the performance of national 

accreditation bodies, defines the use of accred-

ited intra-company bodies for the purpose of 

conformity assessment and specifies the terms 

for cross-frontier accreditation.

We kept improving CAI’s information system both 

for customers and stakeholders and also for em-

ployees (implementation of electronic information 

sharing system of customers and public comment 

proceedings to the documents issued by CAI).

Since May 2008, after a preceding preparation, the 

database of accredited testing laboratories (includ-

ing medical laboratories) has been linked with the 

searching system of European Accreditation (EA). 

This database which can be found on the EA web-

site (www.european-accreditation.org), allows unique 
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ní vyhledávání informací o organizacích akreditovaných 

signatáři Multilatelární dohody EA. To v praxi znamená, 

že informace o laboratořích akreditovaných ČIA jsou 

k dispozici nejen zájemcům ve všech členských zemích 

EA, ale též všem návštěvníkům uvedených stránek.

V roce 2008 jsme rozšířili své služby zákazníkům o čin-

nosti, které vyplynuly z potřeby plnit požadavky právních 

předpisů, orgánů státní správy, ale zejména vycházely 

z přání a reakcí zákazníků na měnící se požadavky trhu.

V roce 2008 jsme zavedli tyto nové služby:

• Akreditace jednočlenných inspekčních orgánů.

• Akreditace orgánů certifikujících překladatel-

ské služby.

• Akreditace orgánů certifikujících management 

služeb v informačních technologiích.

Akreditace klinických laboratoří probíhá od

května 2008 podle revidované normy ISO 

15189:2007. Současně probíhá přeposou-

zení již akreditovaných laboratoří tak, aby 

byl dodržen mezinárodně stanovený termín 

přechodu na revidovanou normu dle Rezo-

luce ILAC GA 11.19. (30. 4. 2009), do konce 

roku bylo vydáno 23 osvědčení o akreditaci 

dle revidované normy.

Akreditace organizátorů programů zkoušení 

způsobilosti probíhá od února 2008 podle 

MPA 20-01-08, který je komentovaným překla-

dem dokumentu ILAC G13:2007. Přeposou-

zení již akreditovaných subjektů podle tohoto 

mezinárodně harmonizovaného dokumentu 

proběhlo do konce roku 2008.

Naše služby 

•

•

Přehled akreditací realizovaných v roce
Summary of Accreditations Realized in

Přehled platných osvědčení o akreditaci
Summary of Valid Certificates of Accreditation
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Přiložené přehledy poskytují informace o počtech platných osvědčení o akreditaci na konci hodnoceného 

období (příslušného kalendářního roku) a o počtech realizovaných akreditací v jednotlivých letech.
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search of information on organisations accredited by 

the EA Multilateral Agreement signatories. In practice 

this means that information on laboratories accredited 

by CAI is available not only to interested parties from all 

EA member states, but also to all visitors of this website.

We extended our services to customers in the year 

2008 by including activities that followed from the 

need of meeting the requirements of legal regulations, 

state administrative authorities, and especially cus-

tomers’ requirements and reactions to the changing 

the demands of the market. 

We launched the following new services in 2008:

• Accreditation of one-member inspection bodies.

• Accreditation of bodies certifying translation 

services.

• Accreditation of bodies certifying management 

of services in information technologies.

Accreditation of clinical laboratories has 

been going on since May 2008 accord-

ing to revised standard ISO 15189:2007. 

Concurrently, the already accredited labo-

ratories are being reassessed in order to 

comply with internationally set deadline of 

transition to a revised standard pursuant to 

Resolution of ILAC GA 11.19. (30. 4. 2009), 

23 certificates on accreditation were issued 

by the end of year 2008 pursuant to the re-

vised standard.

Accreditation of the proficiency testing pro-

gramme organisers started in February 2008 

pursuant to MPA 20-01-08 (commented transla-

tion of the ILAC G13:2007 document). Already 

accredited bodies were reassessed pursuant to 

this internationally harmonised document by the 

end of 2008.

Enclosed summaries provide information on the number of valid Certificates of Accreditation at the end of the 

assessed period (respective calendar year) and number of realised accreditations in individual years.

•

•

Přehled platných osvědčení o akreditaci / Summary of Certificates of Accreditation
Platná osvědčení na konci roku / Valid certificates by the end of the year

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Zkušební laboratoře/Testing Laboratories 323 364 410 425 447 470 499 477 457 

Kalibrační laboratoře/Calibration Laboratories 70 76 81 85 94 98 96 92 95 

CO pro výrobky/CBs for Products 35 40 41 43 45 49 53 63 64 

CO pro systémy jakosti/CBs for Quality 
Systems

22 26 29 34 40 44 48 41 × 

CO pro EMS/CBs for EMS 10 12 14 14 21 26 32 27 ×

CO pro personál/CBs for Personnel 19 21 22 22 22 21 21 22 23 

CO pro systémy managementu/CBs for 
Management Systems

× × × × × × × 6 51 

Inspekční orgány/Inspection Bodies 13 20 26 27 35 36 37 34 36 

Ověřovatelé EMAS/EMAS Verifiers 2 2 2 3 3 3 3 3  3

Dohled nad zahr. ověřovateli/Surveillance × 1 2 2 3 3 3 3 × 

Organizátoři MPZ/PT Providers × 0 1 2 2 3 4 4  5

Zdravotnické laboratoře/Medical Laboratories × × × × × 3 31 44 46 

Celkem/Total 494 562 628 657 712 756 827 816 780 
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naše vztahy
úvod 

Pro ČIA, jehož posláním a hlavní náplní činnosti je posky-

tování obecně prospěšných služeb, jsou určující vnější 

vztahy, a to jak na úrovni mezinárodní, tak vnitrostátní. 

V oblasti mezinárodních vztahů jsou dominantní vazby 

na evropské a celosvětové organizace zabývající se 

akreditací. V těchto organizacích se projednávají základ-

ní principy a pravidla akreditace a přijímají dokumenty, 

na jejichž základě fungují jednotlivé národní akreditační 

orgány upravující principy a pravidla akreditace. Priori-

tou ČIA je aktivní zapojení do činnosti těchto organizací 

a podíl na jejich rozhodování ve všech důležitých otáz-

kách, nyní i s ohledem na nové postavení evropské 

akreditační infrastruktury ve smyslu nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 

V oblasti vnitrostátních vztahů jsou pro ČIA určující 

vazby na subjekty zainteresované na akreditaci, jejich 

význam potvrdilo zmíněné nařízení ES. Dále jsou 

to vztahy k zákazníkům ČIA, ať již jde o zákazníky 

stávající nebo nové. Zde je pro ČIA prioritou po-

skytování služeb v souladu s potřebami zákazní-

ků, včetně včasného zavádění nových služeb. Pro 

udržení stávajících zákazníků a získávání nových je 

třeba soustavně vysvětlovat a popularizovat význam 

a přínosy akreditace pro všechny zúčastněné.

mezinárodní vazby 

Naši zástupci se pravidelně účastní a aktivně se 

zapojují do jednání všech významných výborů, pra-

covních skupin a generálních zasedání European 

co-operation for Accreditation (EA), Internatio-

nal Laboratory Cooperation (ILAC), International 

Accreditation Forum (IAF) a Forum of Accrediati-

on Bodies (FAB), kde se také podílejí na přípravě 

nových dokumentů. Odtud přenášejí řadu podnětů 

pro další harmonizaci procesu posuzování.

ČIA také zabezpečil účast vedoucího posuzovatele 

na školení World Antidoping Agency (WADA) v Mon-

trealu. Účast takto proškoleného posuzovatele v týmu 

je podmínkou WADA pro uznání akreditace dopingo-

vých laboratoří.

Nové odborné poznatky získali pracovníci ČIA na šes-

tém workshopu EURACHEM ke zkoušení způsobilosti 

v oblasti chemie, mikrobiologie a laboratorní medicíny, 

který se konal v Římě, a aktivně přispěli k průběhu Veri-

fication Fora v Bruselu.

Zástupce ČIA se zúčastnil výročního pracovního se-

tkání akreditačních orgánů, které pořádá vlastník sys-

tému GlobalGAP a které slouží k harmonizaci postupů 

v této oblasti.

Součástí mezinárodní spolupráce je i účast na evalua-

cích ostatních akreditačních orgánů. Letos se pracov-

níci ČIA podíleli na evaluaci v tureckém, portugalském, 

ruském a německém akreditačním orgánu. 



our relations
Bodies (FAB), and therefore they also participate 

in the preparation of new documents. Based on 

the gained expertise, they initiate a number of ac-

tions with the objective of further harmonisation of 

the assessment process.

CAI also arranged the participation of a lead assessor 

in the World Antidoping Agency (WADA) training held 

in Montreal. The participation of such a trained asses-

sor in the teamwork, is WADA’s condition for the recog-

nition of accreditation of doping control laboratories. 

Our specialists gained new knowledge at the sixth 

EURACHEM workshop focused on proficiency testing 

in chemistry, microbiology and laboratory medicine 

that was held in Rome and they also actively contrib-

uted to the Verification Forum in Brussels.

The representative of CAI participated in the jubilee 

work session of accreditation bodies organised by the 

GlobalGAP system owner focused on harmonising ac-

creditation procedures.

Peer evaluation of other accreditation bodies constitutes 

an integral part of the international co-operation. CAI’s 

employees participated in peer evaluation of Turkish, 

Portuguese, Russian and German accreditation bodies.

Our many years’ experience connected with creating and 

keeping of an accreditation system, and with assessment 

bore interest of CAI in terms of participation in interna-

tional projects announced by the European Commission. 

introduction

External relationships – at international and national 

level – are crucial for CAI, whose mission and core 

activity is to provide public services.

Co-operation with European and worldwide accredi-

tation organisations is dominant in the area of inter-

national relationships. Basic principles and accredita-

tion rules are negotiated within these organisations, 

where documents stipulating principles and rules 

of accreditation that govern operation of individual 

national accreditation bodies, are also adapted. Pri-

ority of CAI is to participate in the activities of these 

organisations and in the decision-making process 

on all important issues, also with respect to the new 

position of the European accreditation infrastruc-

ture pursuant to Regulation (EC) No. 765/2008 of 

the European Parliament and of the Council.

Bonds with bodies interested in accreditation (its 

importance was confirmed by the EC regulation) are 

the most important for CAI in the area of national re-

lationships, just as relationships with the existing or 

new customers. CAI’s priority is providing services 

in compliance with the customers needs, includ-

ing timely launching of new services. For retaining 

the current customers and gaining new ones, it is 

necessary to constantly explain and promote the 

significance and contribution of accreditation for 

all participating parties.

international relations 

Our representatives regularly attend meetings 

of all important committees, work groups and 

general assemblies of European co-operation 

for Accreditation (EA), International Labora-

tory Cooperation (ILAC), International Accredi-

tation Forum (IAF) and Forum of Accreditation 
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Své dlouholeté zkušenosti spojené s vytvořením a sprá-

vou akreditačního systému a posuzováním zúročil ČIA 

účastí v mezinárodních projektech vyhlašovaných Ev-

ropskou komisí. V červnu proběhlo týdenní školení pro 

pracovníky akreditačních orgánů zemí tzv. západního 

Balkánu v rámci programu CARDS 2006 Quality Infra-

structure. Témata zahrnula akreditaci klinických labo-

ratoří, environmetálních laboratoří, systému manage-

mentu bezpečnosti potravin, využití IT pro akreditaci. 

V červenci proběhly konzultační dny pro pracovníky 

akreditačního orgánu Kazachstánu.

V prosinci proběhl jednodenní seminář pro pracovníky 

západobalkánských zemí z oblasti metrologie a stan-

dardizace k systému akreditace v ČR a jeho integrace 

do mezinárodních struktur a problematice akreditace 

kalibračních a stavebních laboratoří. 

ČIA se v rámci různých konsorcií účastnil výběrových 

řízení na další projekty Evropské komise, projednal 

svoji účast v projektu realizovaném v Gruzii.

vnitrostátní vazby 

Orgány společnosti 

Kromě ředitele, který je výkonným orgánem společ-

nosti, se na řízení a usměrňování činnosti ČIA podílí 

kolektivní orgány. Statutárním orgánem je správní 

rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Stá-

lým poradním orgánem s obecnou působností je 

rada pro akreditaci. (Složení zmíněných orgánů je 

uvedeno v příloze). Poradními orgány ředitele pro 

jednotlivé oblasti jsou technické/odborné výbory 

a technické komise. Ve všech těchto orgánech 

jsou vyváženě zastoupeny strany zainteresované 

na akreditaci, tj. stát, podnikatelská samospráva 

a sdružení akreditovaných subjektů. 

Správní rada ČIA v hodnoceném období pro-

jednávala všechna témata podstatná z hlediska 

naplňování zákona o obecně prospěšných spo-

lečnostech a schválené koncepce ČIA, a to z hle-

diska oprávněných požadavků zákazníků a potřeb 

veřejného zájmu. Správní rada ČIA při své činnosti 

také přihlíží ke stanoviskům dalších orgánů spo-

lečnosti, zejména rady pro akreditaci a dozorčí 

rady, s nimiž udržuje trvalý kontakt. 

Dozorčí rada ČIA v rámci své kontrolní působnosti 

zejména dohlížela nad hospodařením a nad tím, zda 

společnost vyvíjí svou činnost v souladu se zákonem 

a zakládací listinou společnosti. V tomto smyslu prů-

běžně spolupracovala se správní radou. 

Rada pro akreditaci ČIA se zabývala základními 

otázkami rozvoje akreditačního systému, zejména 

projednáním Hlavních směrů činnosti ČIA a hodnoce-

ním jejich plnění, opatřeními k posílení důvěryhodnosti 

akreditace a certifikace, hlubším zapojením zaintereso-

vaných stran do veřejného projednání dokumentů ČIA, 

novou legislativou ES v oblasti akreditace a zaváděním 

nových služeb. Jednání rady pro akreditaci se pravidel-

ně zúčastňují zástupci správní rady a dozorčí rady.

Během roku proběhla všechna plánovaná jednání 

technických výborů, které jsou odbornými poradní-

mi orgány ředitele ČIA. V současné době pracuje šest 

technických výborů pro zkušební laboratoře, kalibrační 

laboratoře, certifikační orgány pro výrobkovou certifika-

ci, certifikaci osob, certifikaci systémů managementu 

a inspekční orgány. V souladu se statutem se vyjadřovali 



The Board of Directors of CAI in the course of 

the year, discussed all topics required by the Act 

on Public Service Companies and approved CAI 

Strategy, from the viewpoint of legitimate require-

ments of customers and public interest needs. 

The CAI Board of Directors also considers the 

positions of other bodies of the Company, prima-

rily Accreditation Board and Supervisory Board, 

with whom the Board is in permanent contact.

The Supervisory Board of CAI as an inspec-

tion body, mainly supervised the financial results 

and the development of the Company’s activities, 

whether its activity was in accordance with the law 

and with the Company’s Foundation Charter. The 

Supervisory Board permanently cooperates with the 

Board of Directors.

The Accreditation Board of CAI focused on the 

basic issues of development of the accreditation sys-

tem, primarily discussing the Main Activities of CAI and 

evaluating their fulfilment, the measures to strengthen 

credibility of accreditation and certification, stronger 

A week’s training was organised in June for employees 

of accreditation bodies of so called West Balcan coun-

tries under the CARDS 2006 Quality Infrastructure 

programme. The topics included accreditation of clini-

cal laboratories, environmental laboratories, food safety 

management system and the use of IT for accreditation.

Consultation days were organised for the Kazakhstan 

accreditation body’s employees in July 2008.

One-day seminar was held in December 2008 for 

the West Balcan metrology and standardisation em-

ployees. The seminar dealt with the Czech accredi-

tation system and its integration into international 

structures and on accreditation of calibration and 

construction laboratories.

In the frame of various consortiums CAI participated 

in tenders for further projects of the European Com-

mission and negotiated participation in the project 

implemented in Georgia.

national relationships 

Bodies of the Czech Accreditation Institute 

In addition to the director who acts as an executive 

body of the Company, collective bodies participate 

in the management and setting strategy of CAI. The 

Board of Directors is a statutory body of the Com-

pany; the Supervisory Board performs inspection 

tasks. The Accreditation Board acts as a perma-

nent advisory board with general competence 

(composition of the above mentioned bodies is 

enclosed in the appendix). The Technical/Profes-

sional Committees and Technical Commissions 

act as director’s advisory bodies for individual 

fields. Representation of stakeholders interested 

in accreditation, i. e. the state, entrepreneurs and 

the associations of accredited bodies are well 

balanced in all bodies of the Company. 
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zejména ke vznikajícím metodickým materiálům a dopo-

ručovali nové odborníky pro proces posuzování.

Technický výbor pro kalibrační laboratoře se zabýval 

přípravou na přechod vyjadřování nejistot dle memoran-

da ILAC a Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIMP), 

harmonizací technických požadavků pro oblast měření 

tepelných zařízení a připomínkoval český překlad Mezi-

národního slovníku základních a všeobecných termínů 

pro metrologii (VIM3).

Společným tématem uvedeného výboru a Tech-

nického výboru pro zkušební laboratoře byla 

možnost využití programů zkoušení způsobilosti 

při procesu akreditace a k monitorování činnosti 

akreditovaných laboratoří.

Jednotlivé technické výbory mohou v případě 

potřeby vytvářet technické komise pro speci-

fické oblasti, kterých v roce 2008 působilo 

celkem 19.

Všechny technické komise pracující pod Tech-

nickým výborem pro zkušební laboratoře pokra-

čují v přípravě dokumentů, které by měly zajistit 

harmonizovaný způsob popisu rozsahu akredita-

ce, zejména příloh osvědčení o akreditaci, a dále 

se zabýval přípravou dalšího vzdělávání odbor-

ných posuzovatelů. 

Technický výbor pro inspekční orgány se podílel 

na přípravě metodiky k akreditaci jednočlenných 

inspekčních orgánů. 

Technický výbor pro systémy managementu se 

zabýval především výsledky přeposouzení certifi-

kačních orgánů pro systémy managementu a způ-

sobem zavedení klasifikace dle kódů CZ – NACE. 

Technický výbor pro certifikaci výrobků projedná-

val zejména problematiku související s posuzováním 

v regulované sféře.

externí spolupráce 

O prosazování zájmů akreditačního systému ČR 

usiluje ČIA i v externích vícestranných a dvoustran-

ných vztazích. 

V rámci činnosti Rady 4E-CZ jsou koordinovány přístu-

py k řešení otázek společného zájmu (např. ve vztahu 

k akreditaci, tvorbě technických norem a terminologii 

v oblasti metrologie) a jejich společné prosazování 

ve vztahu k jiným subjektům.

Akreditační systém a možnosti jeho využití jsou projed-

návány v Radě kvality ČR. ČIA je zapojen do činnosti 

všech odborných sekcí této rady, zejména Odborné 

sekce pro kvalitu v normalizaci, metrologii, zkušebnictví, 

akreditaci a certifikaci.

ČIA též rozvíjí dvoustrannou spolupráci s jednotlivými za-

interesovanými stranami, ať již jde o orgány státní správy, 

Hospodářskou komoru ČR, podnikatelské svazy či sdru-

žení akreditovaných subjektů. Tyto vztahy v řadě případů 

vyústily do uzavření dohod o spolupráci v oblasti akredi-



should ensure a harmonised method of the ac-

creditation scope description, primarily appendi-

ces to the accreditation certificate, and prepare 

further education of technical assessors.

Technical Committee for Inspection Bodies 

participated in the preparation of methodology for 

accreditation of one-member inspection bodies. 

Technical Committee for Management Systems 

was involved primarily in the results of reassess-

ment of the certification bodies for the management 

system and method of implementing classification 

according to CZ – NACE codes. 

Technical Committee for Certification of Products 

primarily discussed the issues related to assess-

ment in the regulated sphere.

external co-operation 

CAI endeavours to pursue interests of the Czech 

Republic accreditation system also in external multi-

lateral and bilateral relationships.

Approaches to issues of mutual interest (e. g. related 

to accreditation, development of technical standards 

and terminology in the field of metrology) and their 

joint enforcement in relations to other bodies are 

coordinated in co-operation with other participants of 

4E-CZ Commission.

The accreditation system and the possibilities of its use 

are being discussed in the Czech Council for Quality. 

CAI participates in activities of all professional sections 

of the Council, mainly the Professional Section for Qual-

ity in Standardisation, Metrology, Testing, Accreditation 

and Certification.

CAI also develops bilateral co-operation with individual 

interested parties, e. g. state administration bodies, 

the Economic Chamber, entrepreneurs associations or 

association of accredited bodies. These relationships 

in number of cases resulted in the conclusion of agree-

involvement of stakeholders in public negotiations of 

documents of the Czech Accreditation Institute. The 

Accreditation Board’s concern was also the new Eu-

ropean Community legislation in the field of accredita-

tion and launching new services. Representatives of 

the Board of Directors and Supervisory Board attend 

meetings of the Accreditation Board on a regular basis. 

All scheduled meetings of Technical Committees, 

that are specialised advisory bodies to the CAI Direc-

tor, were held during the course of the year. Cur-

rently, six Technical Committees operate for Testing 

Laboratories, Calibration Laboratories, Certification 

Bodies for Certification of Products, Personnel 

Certification, Management System Certification and 

Inspection Bodies. In accordance with the Statute, 

they commented primarily the newly developed 

Methodological Guidelines and recommended 

specialists for assessment.

Technical Committee for Calibration Laborato-

ries was in charge of preparation for the transi-

tion of expressing uncertainties pursuant to ILAC 

memorandum and International Bureau of Weights 

and Measures (BIMP), harmonisation of technical 

requirements for the field of thermal equipment 

measurements and commented the Czech trans-

lation of International Dictionary of Basic and 

General Terms for Metrology (VIM3). 

The above mentioned Committee and Techni-

cal Committee for Testing Laboratories jointly 

examined the possibility of using proficiency test-

ing during accreditation process and monitoring 

activities of accredited laboratories.

Any technical committee may, if needed, estab-

lish technical commissions for specific areas – 

totally nineteen of them operated in 2008. 

All technical commissions working under the 

Technical Committee for Testing Laboratories 

continue in the preparation of documents that 
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tace. V návaznosti na nařízení ES č. 765/2008 ČIA při-

pravuje nabídku rozšíření spolupráce do všech oblastí, 

kde působí orgány posuzování shody, na něž lze apliko-

vat akreditaci v souladu s tímto nařízením.

péče o zákazníky 

Jedním z důležitých cílů společnosti je posilování ote-

vřeného a profesionálního přístupu k našim zákazní-

kům a získávání zpětné vazby, kterou využíváme k dal-

šímu zlepšování našich služeb. 

Pracovníci ČIA se účastní mnoha školení a odborných 

seminářů, které přispívají k jejich profesnímu růstu. 

Zpětnou vazbu získáváme pomocí dotazníků a osob-

ních návštěv ve firmách. Se získanými podněty dále 

pracujeme a využíváme je pro mapování potřeb zá-

kazníků a zlepšování naší činnosti. 

Další informace o potřebách trhu a o tom, jak jsou 

vnímány naše služby, získáváme z pravidelných se-

tkání s profesními sdruženími a asociacemi. S mno-

hými z nich máme uzavřeny dohody o spolupráci. 

ČIA uzavřel v prosinci 2008 dohodu o spolupráci 

s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Účelem 

dohody je vytvoření rámce pro vzájemnou spolu-

práci účastníků dohody v oblasti udělování akredi-

tace klinických laboratoří. 

Uspořádali jsme dvě setkání s držiteli nových 

osvědčení, která jsou příležitostí k vzájemnému 

seznámení ČIA a jeho zákazníků.

Český institut pro akreditaci, o. p. s. uspořádal 

ve spolupráci se Senátním výborem parlamen-

tu ČR pro územní rozvoj, veřejnou správu a ži-

votní prostředí seminář Význam akreditace pro 

státní správu a samosprávu. Seminář se konal 

v Jednacím sále Valdštejnského paláce. Účelem 

bylo seznámení pracovníků státní správy a samo-

správy s akreditačním systémem, který ČIA spra-

vuje jakožto národní akreditační orgán v ČR již 

od roku 1993.

Velmi důležitým počinem v oblasti zvýšení důvěry 

ve vydávané certifikáty, osvědčení a další dokumen-

ty, které deklarují kvalitu výrobků a služeb, bylo vyhlá-

šení Etického kodexu akreditovaných nebo certifiko-

vaných osob. Je to dokument, který upravuje pravidla 

chování v jednotlivých organizacích nebo profesích. 

Většinou se jedná o závazky, které jdou nad rámce 

povinností stanovených v obecně závazných právních 

předpisech a mezinárodních normách. Etický kodex 

je tedy zcela dobrovolný nástroj, k němuž se mohou 

na základě svého rozhodnutí přihlásit nejen všechny 

akreditované osoby, ale i osoby, které byly certifiková-

ny akreditovanými certifikačními orgány. Ke konci roku 

2008 se k Etickému kodexu přihlásilo již 150 subjektů. 



The seminar was held in the Executive Hall of the 

Wallenstein Palace in Prague and its main objec-

tive was to inform the state and regional adminis-

tration on the system of accreditation that CAI has 

been operating since 1993.

Declaration of the Ethic Code of Accredited and Certi-

fied Bodies represented a very important move towards 

increased confidence in the issued certificates and 

other documents that declare the quality of products 

and services. It is a document governing the rules of 

behaviour in individual organisations or professions, pri-

marily responsibilities exceeding obligations stipulated 

in generally binding legislation and international stand-

ards. The Ethic Code is thus a voluntary instrument that 

may be applied not only by all accredited persons but 

also by persons that were certified by accredited certifi-

cation bodies. One hundred and fifty bodies had already 

adapted the Ethic Code by the end of 2008.

ments on co-operation in the accreditation field. Pur-

suant to EC Regulation No. 765/2008, CAI prepares 

an offer to extend co-operation in all applicable fields 

of conformity assessment. 

customer care 

One of the important aims of the Company is the 

strengthening of an open and professional approach 

towards our customers, and gaining the feedback 

which we use for further improvement of our services.

Employees of CAI participate in many trainings and 

professional seminars that contribute to their pro-

fessional growth. We obtain the feedback through 

questionnaires and personal visits in companies. 

Such feedback system is then used for analysis and 

mapping of needs of the customers and improving 

our activity. 

Regular meetings with professional associations 

and societies (we have concluded co-operation 

agreement with many of them) give us information 

on the market needs and on how the services of 

the Czech Accreditation Institute are perceived. 

CAI concluded a co-operation agreement with the 

General Health Insurance Company of the Czech 

Republic in December 2008 aimed at the creation 

of framework for mutual co-operation of the con-

tractual parties in the area of granting accredita-

tion to clinical laboratories.

We have organised two meetings with the holders 

of new certificates which facilitate personal meet-

ings of CAI employees and its customers.

The Czech Accreditation Institute, a public service 

company, organised a seminar The Importance 

of Accreditation for State and Regional Admi-

nistration, in co-operation with the Czech Re-

public Senate Committee for Regional Develop-

ment, Public Administration and Environment. 
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Rok 2008 přinesl změny také v oblasti lidských zdrojů. 

Prostřednictvím nové organizační struktury jsme ne-

jen zvýšili provázanost a spolupráci pracovišť v Praze 

a Brně, ale také posílili profesní sblížení v rámci jednot-

livých útvarů a sjednocování přístupů všech pracov-

níků k posuzování akreditačních kritérií. Systémové 

změny přinesly i růst produktivity a kvality poskytova-

ných akreditačních služeb zákazníkům. 

K 31. prosinci 2008 měl Český institut pro akredita-

ci, o. p. s. celkově 51 zaměstnanců. Převážnou část 

zaměstnanců ČIA (73 %) tvoří pracovníci s vysoko-

školským vzděláním, 25 % zaměstnanců má středo-

školské a 2 % vyšší odborné vzdělání. V roce 2008 

odešli z organizace 4 zaměstnanci, nově nastoupil 

1 zaměstnanec, celkový počet tedy poklesl o 6 %. 

Kritéria pro vykonávání činnosti vedoucího posu-

zovatele splňuje celkem 35 pracovníků, z toho

8 zaměstnanců působí současně jako garanti 

rozvoje akreditace. 

Základní strategií v oblasti řízení lidských zdrojů 

ČIA je práce se vzdělanými, motivovanými a loa-

jálními zaměstnanci, kteří pomáhají společnost 

dále rozvíjet, zlepšují její image a obecné povědo-

mí o akreditačních službách v České republice. 

I v roce 2008 jsme se zaměřovali na systematic-

ké zvyšování úrovně profesního vzdělávání našich 

zaměstnanců a na prohlubování všech jejich po-

třebných kompetencí. Všichni pracovníci byli pra-

videlně školeni nejen v legislativní oblasti a v regu-

lované sféře, ale také v osobních a manažerských 

dovednostech, které následně mohli uplatnit ve své 

každodenní práci. Významnou součástí rozvoje za-

městnanců zůstává i nadále pravidelný praktický 

nácvik auditorských dovedností a praktik. Velký 

důraz klademe na schopnost komunikace a týmové 

práce, které tvoří základní osobnostní předpoklad 

našich pracovníků při vlastní akreditační činnosti. 

Cílem dobré komunikace v naší organizaci i v rámci 

posuzovatelských týmů je vzájemná informovanost 

a propojenost, aby se z jednotlivých odborníků stal 

profesionální tým, který pracuje v souladu se základní 

filozofií ČIA: poskytovat všem našim současným i bu-

doucím zákazníkům kvalitní a profesionální akreditač-

ní služby.

naši odborníci

Naši odborníci



our professionals 
required competencies. All employees on a regu-

lar basis, attended not only training on legislation 

and regulated sphere, but also on personal mana-

gerial skills allowing them to apply the gained 

knowledge in everyday work. Regular practical 

training of auditor’s skills and practices constitutes 

an integral part of the human resources develop-

ment plan. Communication skills and ability of 

team co-operation was especially emphasised 

during the recruitment process since it represents 

a basic personal pre-requisite for our employees in 

performing accreditation activities. Communication 

within our organisation and also within assess-

ment teams ensures good information exchange 

and seamless operation interfaces facilitating team 

co-operation of individual experts working in com-

pliance with CAI’s philosophy: providing top quality 

professional accreditation services for all external 

and internal customers.

The year 2008 also brought changes in the field of 

human resources. The new organizational structure not 

only enabled us to increase cohesion and cooperation 

of our workplaces in Prague and Brno, but also fostered 

greater understanding among professions within in-

dividual sections and integration of approaches of all 

staff members towards assessment of accreditation 

criteria. Systemic changes also brought a rise in pro-

ductivity and quality of accreditation services provided 

for customers.

As of 31st December 2008, fifty one employees wor-

ked for the Czech Accreditation Institute, public ser-

vice company. Majority of the CAI employees (73 %) 

are University graduates, 25 % studied high school 

and 2 % are college graduates. Four employees

left the Company in 2008 and one employee joined 

the Company, therefore the total number of employ-

ees dropped by 6 %. Thirty five employees comply 

with the criteria required for lead assessors, of 

which 8 employees also act as guarantees of the 

accreditation development.

Basic human resources management strategy is to 

recruit educated, motivated and loyal employees 

helping to develop the Company, improving its 

image and general awareness of accreditation 

services in the Czech Republic.

In the year 2008, we also focused on continuous 

improvement of the professional skills training of 

our employees and development of all of their 
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70 426 tis. Kč

 0

 0

 2 291 tis. Kč

71 972 tis. Kč

 0

 280 tis. Kč

5 740 tis. Kč

 967 tis. Kč

 6 707 tis. Kč

2 446 tis. Kč

901 tis. Kč

 1 567 tis. Kč

 1 780 tis. Kč

11 974 tis. Kč

 +800 tis. Kč

 12 774 tis. Kč

 2 700 tis. Kč

 2 291 tis. Kč

 567 tis. Kč

 409 tis. Kč

finanční zpráva

Finanční zpráva

Základní ukazatele hospodaření společnosti v roce 

2008:

Výnosy podle zdrojů:

výnosy z hlavní činnosti

výnosy z doplňkové činnosti

výnosy správy

neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu

Náklady:

náklady na hlavní činnost

náklady na doplňkové činnosti

náklady na správu

Rezervní fond:

počáteční zůstatek

přírůstky (příděl výsledku hospodaření 

za minulé období)

konečný zůstatek

Stav dlouhodobého majetku 

v zůstatkových cenách:

počáteční zůstatek

nově pořízený 

zúčtované odpisy

konečný zůstatek

Změna stavu závazků:

počáteční zůstatek

změna stavu

konečný zůstatek

Dotace ze státního rozpočtu:

V roce 2008 byl ČIA plnoprávný člen tří mezi-

národních organizací zabývajících se akreditací. 

Na základě §15 zákona č. 22/1997 Sb., o tech-

nických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, je povinností státu 

uhradit ČIA náklady vznikající při činnostech vyplý-

vajících z mezinárodní spolupráce v oblasti akre-

ditace. Na základě této povinnosti byla ČIA na rok 

2008 přiznána Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR neinvestiční dotace ve výši 2 700 tis. Kč. 

přijatá dotace ze státního rozpočtu

náklady vyplývající z mezinárodní 

spolupráce

z toho – členské poplatky

vráceno do státního rozpočtu

Výsledek hospodaření, včetně výše jednotlivých 

nákladových a výnosových položek, jakož i stav 

aktiv a pasiv, jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztrá-

ty a v rozvaze.
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Basic financial criteria of the Company’s result in 

2008:

Breakdown of revenues according to sources:

revenues from main activity

revenues from auxiliary activities

administrative revenues

non-investment subsidies from the state 

budget

Breakdown of expenses:

expenses for main activity

expenses for auxiliary activities

administrative expenses 

Reserve fund:

starting balance

new acquisitions (allocation of retained earnings 

from the previous period) 

final balance

Balance of fixed assets in book value prices:

starting balance

new acquisitions

depreciation

final balance

Change in payables:

starting balance

change status

final balance

Subsidies from the state budget:

In 2008, CAI was a full member of three interna-

tional accreditation organisations. On the basis of 

Section 15 of Act No. 22/1997 Col. on Technical 

Requirements for Products and on the amend-

ment and completion of some acts, the state is 

obliged to compensate CAI for the expenses aris-

ing from the activities resulting from international 

co-operation in the area of accreditation. On the 

basis of this obligation, CAI was allocated a non-in-

vestment subsidy, for the year 2008, in the amount 

of 2,700 thousand CZK. 

received subsidy from the state 

budget

expenses arising from international 

co-operation

of which – membership fees

returned to the state budget

The financial result, including the amounts of in-

dividual expenses and revenue items, assets and 

liabilities, is reported in the Income Statement 

and Balance Sheet.

2,700 thousand CZK

2,291 thousand CZK

567 thousand CZK

 409 thousand CZK

70,426 thousand CZK

 0

 0

2,291 thousand CZK

71,972 thousand CZK

 0

280 thousand CZK

 5,740 thousand CZK

967 thousand CZK

6,707 thousand CZK

2,446 thousand CZK

901 thousand CZK

1,567 thousand CZK

1,780 thousand CZK

11,974 thousand CZK

+800 thousand CZK

12,774 thousand CZK
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rozvaha
ke dni 31. 12. 2008

v tisících Kč

stav k 1. 1. stav k 31. 12.

A. Dlouhodobý majetek celkem 2 446 1 780

A I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 4 186 4 102

A. I. 2. Software 4 186 4 102

A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 235 5 293

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 25 26

A. II. 3. Stavby 73 73

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 686 3 818

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 451 1 376

A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem –7 975 –7 615

A. IV. 2. Oprávky k softwaru –2 057 –3 316

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám –18 –20

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí –4 449 –2 903

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku –1 451 –1 376

B. Krátkodobý majetek celkem 17 710 19 361

B II. Pohledávky celkem 3 083 5 419

B. II. 1. Odběratelé 1 883 4 114

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 447 392

B. II. 5. Ostatní pohledávky 17 0

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 3 0

B. II. 8. Daň z příjmů 0 128

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky 0 5

B. II. 17. Jiné pohledávky 733 834

B. II. 18. Opravná položka k pohledávkám 0 –54

B III. Krátkodobý finanční majetek celkem 14 292 13 537

B. III. 1. Pokladna 166 148

B. III. 3. Účty v bankách 14 126 13 389

B IV. Jiná aktiva celkem 335 405

B. IV. 1. Náklady příštích období 325 380

B. IV. 2. Příjmy příštích období 10 25

AKTIVA CELKEM 20 156 21 141
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stav k 1. 1. stav k 31. 12.

A. Vlastní zdroje celkem 8 172 8 357

A I. Jmění celkem 7 205 8 173

A. I. 1. Vlastní jmění 1 465 1 466

A. I. 2. Fondy 5 740 6 707

A II. Výsledek hospodaření celkem 967 184

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 184

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 967

B. Cizí zdroje celkem 11 984 12 784

B III. Krátkodobé závazky celkem 11 974 12 774

B. III. 1. Dodavatelé 2 012 1 378

B. III. 3. Přijaté zálohy 4 591 5 222

B. III. 5. Zaměstnanci 2 394 2 765

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 31 33

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 1 471 1 536

B. III. 8. Daň z příjmů 91 0

B. III. 9. Ostatní přímé daně 779 651

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty 442 1 049

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky 1 0

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 59

B. III. 17. Jiné závazky 162 81

B IV. Jiná pasiva celkem 10 10

B. IV. 1. Výdaje příštích období 10 10

PASIVA CELKEM 20 156 21 141
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výkaz zisku a ztráty

Finanční zpráva

ke dni 31. 12. 2008

v tisících Kč

stav k rozvahovému dni

 hlavní činnost
hospodářská 

činnost
celkem 

A. I. Spotřebované nákupy celkem 2 194 0 2 194

A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 194 0 2 194

A. II. Služby celkem 26 829 0 26 829

A. II. 5. Opravy a udržování 254 0 254

A. II. 6. Cestovné 2 308 0 2 308

A. II. 7. Náklady na reprezentaci 528 0 528

A. II. 8. Ostatní služby 23 739 0 23 739

A. III. Osobní náklady celkem 40 748 0 40 748

A. III. 9. Mzdové náklady 29 192 0 29 192

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 9 880 0 9 880

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění 721 0 721

A. III. 12. Zákonné sociální náklady 523 0 523

A. III. 13. Ostatní sociální náklady 432 0 432

A. IV. Daně a poplatky celkem 18 0 18

A. IV. 14. Daň silniční 9 0 9

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 9 0 9

A .V. Ostatní náklady celkem 842 0 842

A. V. 17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 180 0 180

A. V. 21. Kursové ztráty 28 0 28

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 634 0 634

A VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

1 621 0 1 621

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

1 567 0 1 567

A. VI. 30. Tvorba opravných položek 54 54

Náklady celkem 72 252 0 72 252
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stav k rozvahovému dni

 hlavní činnost
hospodářská 

činnost
celkem 

B I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 69 729 0 69 729

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 69 729 0 69 729

B IV. Ostatní výnosy celkem 274 0 274

B.IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 48 0 48

B. IV. 15. Úroky 170 0 170

B. IV. 16. Kursové zisky 25 0 25

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 31 0 31

B V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv 
a opr. položek celkem

423 0 423

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. 
a hmot. majetku

423 0 423

B VII. Provozní dotace celkem 2 291 0 2 291

B. VII. 29. Provozní dotace 2 291 0 2 291

B VIII. Výnosy celkem 72 717 0 72 717

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 465 0 465

C. I. 34. Daň z příjmů 281 0 281

D. Výsledek hospodaření po zdanění 184 0 184
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Příloha k účetní závěrce

příloha k účetní závěrce
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Opletalova 41, 110 00 Praha 1

IČ: 25677675

DIČ: CZ25677675

Datum vzniku: 1. 7. 1998

Datum zápisu do rejstříku OPS: 1. 7. 1998

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěš-

ných společností vedeném Městským soudem v Pra-

ze, oddíl O, vložka 47.

obecně prospěšná společnost

Společnost byla zřízena k provádění akreditace 

a dozorů nad dodržováním akreditačních kritérií.

Statutárním orgánem účetní jednotky je tříčlenná 

správní rada, která má toto složení:

Roman Fišer, předseda

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, člen 

Ing. Pavel Charvát, člen do 30. 6. 2008

Ing. Petr Kučera, CSc, člen od 1. 7. 2008

Ve sledovaném období skončilo funkční období 

členu Správní rady ČIA Ing. Pavlu Charvátovi a no-

vým členem se stal Ing. Petr Kučera, CSc.

Zakladatelem společnosti je Česká republika za-

stoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Majetkový vklad do společnosti činí 45 000 Kč.

Účetním obdobím je kalendářní rok 2008 a rozva-

hovým dnem je 31. 12. 2008.

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu 

dle Zákona 563/1991 Sb.

O zásobách je účtováno způsobem B.

Hmotný a nehmotný majetek a zásoby jsou oceňo-

vány pořizovacími cenami. Za dlouhodobý hmot-

ný majetek se považuje majetek v pořizovací ceně 

40 000 Kč a vyšší. Majetek v pořizovací ceně niž-

ší než 40 000 Kč se považuje za drobný majetek, 

o kterém se účtuje jako o zásobách a dále je veden 

v podrozvahové evidenci.

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje maje-

tek v pořizovací ceně 60 000 Kč a vyšší. 

O nehmotném majetku s pořizovací cenou nižší než 

60 000 Kč se účtuje jako o službách. 

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich 

jmenovitými hodnotami. Pohledávky byly oceňovány při 

jejich vzniku jmenovitou hodnotou.

Odpisy jsou stanoveny odpisovým plánem.

Závazky a pohledávky v cizích měnách a valuty jsou účto-

vány aktuálním kursem ČNB platným v den uskutečnění 

účetního případu. Zahraniční pracovní cesty jsou vyúčto-

vány kursem, platným v den vydané zálohy. K rozvahové-

mu dni jsou valuty ve valutových pokladnách přepočteny 

kursy ČNB, platnými dne 31. 12. 2008 pro jednotlivé měny.

Rozdíly jsou zúčtovávány do nákladů (kursové ztráty) 

nebo výnosů (kursové zisky).

1) Název a sídlo účetní jednotky

2) Právní forma účetní jednotky 

7) Použité účetní metody

5) Informace o zakladatelích

3) Vymezení účelu, pro který byla účetní
 jednotka zřízena

6) Účetní období, za které je sestavena 
 účetní závěrka a rozvahový den

4) Statutární orgány a změny provedené 
 v účetní období
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pursuant to Regulation No. 504/2002 Col.

Trade. The property contribution into the Com-

pany is 45,000 CZK.

The accounting period is the calendar year 2008 and 

the date of the balance sheet is 31st December 2008.

The accounting entity keeps accounting in full 

scope according to Act No. 563/1991 Col.

Inventories are accounted by Method B.

Tangible and intangible assets and inventories are 

evaluated by acquisition prices. Tangible fixed assets 

mean the assets with acquisition price of 40,000 CZK 

or higher. Small assets with acquisition price lower 

than 40,000 CZK are accounted as inventories, and 

also kept on the off-balance sheet accounts.

Intangible fixed assets mean the assets with acquisi-

tion price of 60,000 CZK or higher. Intangible fixed 

assets with acquisition price lower than 60,000 CZK 

are accounted as services.

Financial assets and valuables are evaluated by their 

nominal values. Receivables were evaluated at their 

origin by their nominal value.

Depreciation is determined by the depreciation schedule.

Foreign currency receivables and payables and foreign 

exchanges are accounted by using the CNB current 

exchange rate valid on the date of the accounting case.

Foreign business trips are accounted by using the exchange 

rate valid on the day when the advance was issued. On the 

balance sheet date, foreign currencies in the foreign cur-

rency cash-tills are converted by using the CNB exchange 

rates valid on 31st December 2008 for individual currencies.

Differences are accounted for in expenses (exchange rate 

losses) or revenues (exchange rate gains).

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

(Czech Accreditation Institute, a public service company)

Opletalova 41, 110 00 Prague 1

CRN: 25677675

VAT: CZ25677675

Foundation date: 1. 7. 1998

Company registration date: 1. 7. 1998

The Company is registered in the Registry of Public 

Service Companies held by the Municipal Court in 

Prague, under Section O, Insert 47.

Public service company.

The Company has been established for operating 

the accreditation and supervise accreditation crite-

ria compliance.

The statutory body of the accounting entity is rep-

resented by the Board of Directors consisting of 

three members:

Roman Fišer, the Chairman

Alexander Šafařík-Pštrosz, a member 

Pavel Charvát, a member until 30. 6. 2008

Petr Kučera, a member from 1. 7. 2008

In the course of the year, the function period of 

the Board of Director's member Pavel Charvát 

ended and Petr Kučera became a new member.

The founder of the company is the Czech Repub-

lic represented by the Ministry of Industry and

1) Accounting entity name and registered office

2) Legal form of the accounting entity 

5) Information on the founder

7) Accounting methods used

3) The purpose the accounting entity has been
 established for

6) Accounting period for the prepared
 Financial Statements and the balance
 sheet date

4) Statutory bodies and changes made
 in the accounting period
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Účetnictví a mzdy jsou zpracovávány v ekonomickém 

systému POHODA SQL firmy STORMWARE, s. r. o. 

PS 22, 586 01 Jihlava. 

Účetní doklady jsou po zpracování uloženy v listinné 

podobě v archivu v místě sídla společnosti a v pronaja-

tých archivních prostorách.

Závazky z výše uvedených titulů byly k rozvahovému 

dni ve lhůtě splatnosti a v této byly také vyrovnány.

Výsledek hospodaření po zdanění 183 979,77 Kč 

je tvořen:

hlavní činností  ziskem +463 646,77 Kč

správní činností ztrátou –279 667,00 Kč

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnan-

ců k 31. 12. 2008 činil 52 osob.

Osobní náklady celkem činily

z toho:

mzdové náklady

zákonné sociální pojištění

zákonné sociální náklady

 ostatní sociální náklady

Nikdo ze zaměstnanců není zároveň členem sta-

tutárních nebo jiných orgánů společnosti.

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transfor-

mací výsledku hospodaření dle platných ustano-

vení zákona o daních z příjmů. Účetní jednotka vy-

užila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 7 zákona o daních z pří-

jmů a daňový základ tak byl snížen o 572 995 Kč. 

Tabulka představuje takto zjištěné daňové úlevy 

za jednotlivé roky a jejich použití na financování 

hlavní činnosti v letech následujících.

Výsledek hospodaření účetního období roku 2007 

byl po schválení řádné účetní závěrky Správní radou 

ČIA dne 6. 6. 2008 převeden na účet 911001 Re-

zervní fond v souladu se zákonem o obecně prospěš-

ných společnostech.

Ostatní údaje, vyžadované §§ 29 a 30 vyhlášky 

č. 504/2002 Sb. nejsou v této příloze uvedeny, neboť 

pro ně účetní jednotka nemá náplň.

9) Způsob a místo úschovy účetních záznamů

8) Způsob zpracování účetních záznamů

10) Přehled splatných závazků pojistného 
 na sociální zabezpečení a příspěvku 
 na státní politiku zaměstnanosti 
 a veřejného zdravotního pojištění

11) Výsledek hospodaření v členění podle 
 jednotlivých druhů činností

12) Informace o zaměstnancích

14) Způsob vypořádání výsledku hospodaření
 předcházejících účetních období

13) Daňové úlevy na dani z příjmů

40 748 tis. Kč

29 192 tis. Kč

9 880 tis. Kč

 1 244 tis. Kč

 432 tis. Kč

rok

2005 2006 2007 2008

zjištěná daňová úleva 114 534 169 243 181 314 120 329

užití daňové úlevy v roce 2006 56 341    

užití daňové úlevy v roce 2007 58 193 159 195   

užití daňové úlevy v roce 2008  10 048 181 314  

užití daňové úlevy celkem 114 534 169 243 181 314 0

zbývá k užití do dalšího období 0 0 0 120 719
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statutory social securities

statutory social expenses

other social expenses

None of the employees concurrently holds the 

office as member of a statutory body or other 

bodies of the Company.

The tax base of the business unit was determined 

by transforming the income from operations in ac-

cordance with valid provisions of the Income Tax 

Act. The business unit used an option to decrease 

its tax base in accordance with provision of Section 

20, Paragraph 7 of the Income Tax Act and the tax 

base was therefore decreased by 572,995 CZK.

The following table shows determined tax relief 

for individual years and their use for financing the 

main activity in the years following.

The profit of the accounting period of 2007 was 

transferred, after the approval of the Annual Financial 

Statements by the Board of Directors of CAI on 6th 

June 2008, to account No. 911011 Reserve Fund in 

accordance with the Public Service Companies Act.

These notes do not include other data required 

by Sections 29 and 30 of Regulation No. 504/2002 

Col. because they are not applicable for the accoun-

ting entity. 

The company books and the payroll system are kept in 

the POHODA SQL economic system of the company 

STORMWARE, s. r. o. PS 22, 586 01 Jihlava. 

The accounting documents are, after processing, archi-

ved in a documentary form in the archive in the registered 

office of the Company and in rented archive premises.

The payables stated above were as at the balance 

sheet date within the due date period, and were set-

tled by their respective due date.

After-tax profit amounting to 183,979.77 CZK con-

sists of:

profit of +463,646.77 CZK from the main act.

loss of –279,667.00 CZK from the admin. act.

Average employee full time equivalent was 52 as 

of 31st December.

Total personnel expenses 

from these:

wages and salaries 

9) Method and place of archiving 
 the accounting records

10) Overview of due payables of social security
 contributions and contribution to the state
 employment policy and of the public 
 health insurance.

8) Method of accounting record keeping

12) Information on employees

11) Profit/loss from individual activities

13) Income tax allowances

14) Method of settlement of retained earnings
 from the previous accounting period

9,880 thousand CZK

1,244 thousand CZK

432 thousand CZK

40,748 thousand CZK

29,192 thousand CZK

for year

2005 2006 2007 2008

determined tax allowance 114,534 169,243 181,314 120,329

use of the tax allowance in 2006 56,341    

use of the tax allowance in 2007 58,193 159,195   

use of the tax allowance in 2008  10,048 181,314  

total use of the tax allowance 114,534 169,243 181,314 0

to be used in the following period 0 0 0 120,719
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složení orgánů 
Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

Roman Fišer

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Ing. Petr Kučera, CSc.

Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Ing. Lucie Chroustová

Ing. Kamil Maryško

RNDr. Radomír Čevelík

Ing. Jiří Růžička, MBA

A. Členové s právem hlasovacím

1) Představitelé orgánů státní správy

Ing. Vojtěch Petřík, CSc.

Ing. Luboš Kašpárek

Ing. Lubomír Tichý, CSc.

MUDr. Vlastislav Kaplan

Ing. Karel Bláha, CSc.

Ing. Jana Dobešová

pplk. Ing. Vasil Silvestr Pekar

RNDr. Zbyněk Sedlák

Ing. Jan Matzner

Ing. Martin Dvořák

představitel hospodářských a sociálních 

partnerů (Svaz průmyslu a dopravy ČR) 

předseda Správní rady ČIA

představitel orgánů státní správy (ÚNMZ)

představitel akreditovaných subjektů (SZV)

představitel hospodářských a sociálních partnerů 

(Svaz podnikatelů ve stavebnictví)

předseda Dozorčí rady ČIA

představitel orgánů státní správy

(Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

představitel hospodářských a sociálních partnerů

(Hospodářská komora ČR)

představitel akreditovaných subjektů

(zplnomocněný zástupce ČIA)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví 

místopředseda Rady pro akreditaci ČIA

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo vnitra ČR (Technický ústav požární ochrany)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Státní úřad jaderné bezpečnosti ČR

Ministerstvo obrany ČR (Hlavní úřad pro obranou 

standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti)

1. Správní rada (statutární orgán)

2. Dozorčí rada (kontrolní orgán)

3. Ředitel (výkonný orgán)

4. Rada pro akreditaci (odborný poradní orgán)
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2) Představitelé hospodářských a sociálních partnerů

Ing. František Hýbner

Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.

RNDr. Pavel Malčík

Ing. Marie Ševčíková

PhDr. Ludvík Vomáčka

Ing. Jan Dvořák

Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.

Michal Šimon

(neobsazeno)

Ing. Libor Dupal

3) Představitelé akreditačního systému ČR

Bohumila Krutilová

Ing. Miroslav Hudec, CSc.

Ing. Josef Šenk, CSc.

Jan Střelec

Ing. Jaromír Hons

RNDr. Vladimír Filiač, CSc.

Ing. Alan Vápeníček

Ing. Jiří Arenberger

(neobsazeno)

RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

B. Členové s hlasem poradním

Milan Těšínský

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR*)

Asociace textilního, oděvního a kožedělného 

průmyslu*)

předseda Rady pro akreditaci ČIA

Unie zaměstnavatelských svazů ČR*)

Svaz obchodu a cestovního ruchu*)

Hospodářská komora ČR

Agrární komora ČR

Česká asociace pojišťoven

oblast bankovnictví

Spotřebitelský poradní výbor

Svaz zkušeben pro výstavbu (EUROLAB-CZ)

Sdružení českých zkušeben a laboratoří 

(EUROLAB-CZ)

Asociace akreditovaných a autorizovaných osob 

(EUROLAB-CZ)

České kalibrační sdružení

Sdružení pro certifikaci výrobků

Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 

Sdružení pro výchovu, vzdělávání a certifikaci

Asociace inspekčních organizací ČR

Sdružení ekologických ověřovatelů

Český metrologický institut

Českomoravská konfederace odborových svazů

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

*) Člen Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
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kontakty/contacts

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI
obecně prospěšná společnost

Pracoviště Praha

Opletalova 41

110 00 Praha 1 – Nové Město

Tel.: 221 004 501

Fax: 221 004 408

E-mail: mail@cai.cz

www.cai.cz

Pracoviště Brno

Okružní 31

638 00 Brno – Lesná

Tel.: 545 555 401

Fax: 545 555 404

IČ: 25677675

DIČ: CZ25677675

Registrace u MS Praha, spis. zn.: O 47

Bankovní spojení

4000134031/0100

IBAN: CZ5701000000004000134031

BIC (SWIFT)

KOMBCZPPXXX
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