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Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2020 začal naprosto normálně, aniž bychom tušili, co nás 
v jeho průběhu čeká. Završili jsme plnění roku 2019 realizací 
dílčí fakturace, projednali a schválili plány jednotlivých odborů 
a začali plnit nové úkoly. V České republice jsme zahájili 
poslední rok přechodu na novou normu ISO/IEC 17025:2017 
pro oblast laboratoří a věnovali se zavádění mezinárodních 
dokumentů.

Stát ČIA poskytl dotaci na úhradu poplatků mezinárodním 
organizacím zabývajícím se akreditací a hned na začátku roku 
se ve Vratislavi uskutečnil kulatý stůl s našimi partnery z Polska 
a Slovenska. Diskutovali jsme záležitosti týkající se života 
akreditačních orgánů a vyměňovali si zkušenosti s řešením 
některých problematických otázek v procesu akreditace. 
O tom, co za krátkou dobu postihne nás a celý svět, jsme neměli 
vůbec ponětí, ani jsme netušili, že to bude na dlouhou dobu 
poslední osobní setkání s kolegy z jiných akreditačních orgánů.

První setkání s COVID-19 znamenalo zastavení mezinárodní 
spolupráce spojené s organizováním a účastí na jednotlivých 
zasedáních odborných výborů mezinárodních organizací. 
Potřebovali jsme zajistit vhodné IT nástroje pro vzdálenou 
komunikaci, včetně přípravy pravidel na vzdálené posuzování 
našich klientů umožňující omezení rizika nákazy. Zároveň jsme 
přijali opatření pro ochranu našich pracovníků, včetně 
vytváření podmínek pro práci z domova. 

Velice rychle jsme přešli na vzdálený způsob posuzování našich 
zákazníků a komunikací se zahraničními partnery jsme si 
potvrzovali správnost našeho přístupu. Pouze u prvotních 
akreditací a rozšiřování rozsahu akreditovaných činností bylo 
vyžadováno posouzení žadatele na místě. Posuzování na dálku 
je jistě efektivní, ale z pohledu organizační a administrativní 
přípravy a zejména z pohledu nasazení posuzovatelů je výrazně 
náročnější než posuzování v prostorách zákazníka. A to nejen 
z pohledu výrazného omezení osobního kontaktu i možností 
okamžité reakce, případně korekce vzájemnou komunikací 
mezi týmem posuzovatelů a posuzovaným subjektem. Velice si 
vážíme přístupu jednotlivých subjektů k organizování 

Za skutečnost, že jsme obsloužili všechny naše klienty, patří dík 
odborným posuzovatelům, expertům, vedoucím týmů i 
odborným referentkám, zajišťujícím nezbytné podklady pro 
přijímání žádostí, posuzování a rozhodování ve věci akreditace.

Na celosvětové úrovni se začalo vážně jednat o vytvoření jediné 
celosvětové organizace v oblasti akreditace, v Evropě byla 
připravena nová organizační struktura European Co-operation 
for Accreditation a v návaznosti na BREXIT vytvořena pravidla 
spolupráce s britským akreditačním orgánem UKAS, který je 
zakládajícím členem EA a významným odborným partnerem 
při přípravě harmonizačních dokumentů a pravidel.

a realizaci posuzování v těchto ztížených podmínkách. Za to si 
zaslouží naše velké poděkování.

Mezinárodní spolupráce, odehrávající se vzdáleným přístupem, 
na jedné straně snižovala nároky na cestování, ale na druhou 
stranu výrazně l imitovala možnosti rozvoje a tvorby 
mezinárodních dokumentů potřebných pro harmonizaci 
jednotlivých oblastí akreditace. I v této situaci ČIA zajistil 
zavedení všech vyžadovaných dokumentů, předpisů a schémat 
posuzování v potřebné kvalitě a požadovaném termínu. Dotace 
státu nám pomohla pokrýt náklady spojené s přijímáním 
mezinárodních dokumentů jak v oblasti právních předpisů, tak 
v oblasti harmonizace fungování akreditačních orgánů 
a akreditovaných subjektů.

Spolupráce s orgány státní správy i našimi dalšími partnery se 
také odehrávala převážně jednáními na dálku. Přesto se 
podařilo zavést všechna důležitá schémata posuzování shody, 
jen namátkou uvádím INTEROPERABILITA, CYBER Security Act, 
hospodaření s odpady a další.

Fungování odborných orgánů společnosti bylo rovněž 
organizováno vzdálenou komunikací, případně kombinovaně 
jako při jednání dozorčí rady ČIA a správní rady ČIA, což bylo 
velice důležité pro fungování ČIA v této složité době. Velice si 
spolupráce se zástupci zainteresovaných stran, které se podílejí 
na fungování akreditačního systému ČR, vážíme a děkujeme za 
tuto spolupráci v uplynulém roce.

Hospodaření ČIA se dlouhodobě vyvíjelo obdobně jako v celém 
hospodářství. Pokles tržeb nastal zejména po první vlně 

Úvodní slovo vedení společnosti

Úvodní slovo ředitele
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COVID-19 v období letních prázdnin. Díky přijímaným 
opatřením a realizovaným úsporám se nám podařilo přečkat 
rok 2020 s pozitivním hospodářským výsledkem. Podařilo se 
realizovat potřebné investice do posílení prostředků vzdálené 
komunikace, která bude i v roce 2021 dle našeho názoru 
dominovat při fungování akreditačního systému.

Nadále pokračujeme v organizačních a hygienických 
opatřeních tak, abychom minimalizovali možné dopady 
pandemie COVID-19 na naše pracovníky i naše klienty 
a spolupracující organizace. Věříme, že v roce 2021 bude možné 
postupně rozšiřovat sociální kontakty a vrátit se k původnímu ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.

Za to, že rok 2020 dopadl pro ČIA i celý akreditační systém 
pozitivně, patří poděkování všem, kteří se na našich aktivitách 
podíleli, spolupracovali s námi a pomáhali v nelehkých dobách.

životu s tím, že pozitivní zkušenosti z fungování celého systému 
v roce 2020 budeme nejen využívat, ale i dále rozvíjet.
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dostává se Vám do ruky výroční zpráva o činnosti a hospodaření 
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) za rok 2020. Zde 
jsou shrnuty informace, které charakterizují činnosti a ukazatele 
roku 2020. Správní rada se schází pravidelně a v součinnosti 
s ředitelem společnosti a s dozorčí radou se zabývá řešením 
úkolů náležejících do jejich působnosti, včetně koncepčních 
záležitostí, hlavními směry činnosti pro daný rok a plněním 
rozpočtu společnosti v daném období. Na jednáních správní 
rady bylo průběžně projednáváno plnění úkolů roku 2020, 
výroční zpráva za rok 2019 a roční účetní závěrka. Správní rada 
rovněž pravidelně projednávala činnost a podněty dozorčí rady 
a Rady pro akreditaci. 

Vážené dámy, vážení pánové, 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem subjektům 
posuzování shody za věcný a pozitivní přístup ke vzdálenému 
posuzování realizovanému v roce 2020.

ČIA dlouhodobě spolupracuje se zainteresovanými stranami, 
které akreditaci využívají při své činnosti. Při vzájemných 
jednáních je zájmem ČIA, aby akreditace byla všeobecně 

V roce 2020 byla činnost ČIA, subjektů posuzování shody, 
orgánů společnosti a zainteresovaných stran negativně 
ovlivněna pandemií COVID-19. Již na počátku první vlny 
pandemie na jaře 2020 vytvořil ČIA předpoklady pro využívání 
dosud v omezené míře používané techniky, vzdáleného 
posuzování. Struktura vzdáleného posuzování se liší od 
běžného posuzování na místě. Při vzdáleném posuzování si 
posuzovatelé musí předem vyžádat poměrně rozsáhlou 
dokumentaci, aby ji mohli přezkoumat a předem se připravit 
tak, aby vlastní posuzování probíhalo efektivně. Tato technika 
posuzování slouží posuzovatelům v případech, kdy není možné 
nebo vhodné navštívit prostory subjektu. Z uvedeného je 
patrné, že je nezbytná spolupráce i příslušných subjektů 
posuzování shody. Při druhé vlně epidemie již byla tato technika 
využívána standardně. 

Mé poděkování patří i zástupcům zainteresovaných stran, kteří 
přispívají k rozvoji českého akreditačního systému, členům 
Rady pro akreditaci, dozorčí rady a odborníkům, kteří působí 
jako posuzovatelé nebo členové poradních orgánů ČIA. 
Závěrem chci poděkovat svým kolegům ve správní radě, 
předsedovi Ing. Petru Kučerovi i novému předsedovi Ing. 
Františku Hýbnerovi, zástupci podnikatelských subjektů, a prof. 
MUDr. Tomáši Zimovi, DrSc., zástupci akreditovaných subjektů. 
Věřím, že Český institut pro akreditaci, o.p.s., i v roce 2021 zajistí 
poskytování akreditačních služeb v plném rozsahu při 
zachování kompetence k provádění akreditace podle 
mezinárodních pravidel.

I přes složitosti vycházející z výše uvedených důvodů ČIA splnil 
všechny plánované úkoly pro rok 2020 včetně zabezpečení 
akreditace subjektů posuzování shody a následné dozorové 
činnosti ve smyslu právní úpravy akreditace. Z uvedených 
důvodů bych chtěla jménem správní rady poděkovat 
pracovníkům společnosti za dosažení stanovených cílů 
a zvládnutí všech úkolů, které si společnost pro rok 2020 
vytyčila. 

akceptována jako prostředek prokázání odborné způsobilosti 
subjektů posuzování shody. Rovněž tyto aktivity, především 
osobní jednání, byly s pandemií omezeny a byly využívány 
distanční techniky při jednáních, stejně jako při informačních 
seminářích ČIA.

Povinností vyplývající z členství ČIA v evropských a mezi-
národních organizacích zabývajících se akreditací je aktivní 
zapojení do jejich činnosti, tyto činnosti byly rovněž v rámci 
všech omezení plněny.

Ing. Eva Průšová, LL.M. 
členka správní rady

Úvodní slovo správní rady společnosti
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Hlavní náplní činnosti ČIA je poskytování služeb v oblasti 
akreditace. ČIA tyto služby poskytuje na neziskovém základě a 
za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných 
podmínek. Prostřednictvím orgánů společnosti ČIA jsou 
vytvořeny podmínky pro účinné a vyvážené zapojení všech 
stran zainteresovaných na akreditaci tak, jak požaduje norma 
ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody – Požadavky na 
akreditační orgány posuzování shody.

Služeb ČIA využívá široký okruh subjektů posuzování shody. 
Vzhledem k tomu, že nálezy ČIA i výstupy těchto akredi-
tovaných subjektů mají významné dopady jak na vnitrostátní, 
tak na mezinárodní úrovni, mají externí vztahy pro ČIA a Českou 
republiku (ČR) mimořádný význam.

V oblasti mezinárodních vztahů má pro ČR, resp. ČIA 
a akreditované subjekty posuzování shody, rozhodující význam 
členství ČIA v evropských a mezinárodních organizacích 
zabývajících se akreditací a uzavření mnohostranných dohod o 
vzájemném uznávání výsledků akreditace. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 posílilo význam EA, která se 

Profil společnosti

Úvod

stala základem evropské akreditační infrastruktury. Od 
úspěšného vzájemného hodnocení (evaluace) vnitrostátních 
akreditačních orgánů se také odvíjí vzájemné uznávání nálezů 
akreditovaných subjektů posuzování shody v rámci celé 
Evropské unie.

V oblasti vnitrostátních vztahů jsou pro ČIA určující vztahy 
k zainteresovaným stranám, ať již jde o správní úřady, 
podnikatelskou sféru, či sdružení akreditovaných subjektů. 
Primární jsou však vztahy k jednotlivým subjektům posuzo-
vání shody. Zde ČIA usiluje o poskytování služeb v souladu 
s jejich potřebami, včetně zavádění nových služeb. Přitom je 
třeba soustavně vysvětlovat a přibližovat význam a přínosy 
ak reditace pro všechny subjekt y posuzování  shody 
i zainteresované strany.

Rok 2020 byl velmi náročný s ohledem na epidemiologickou 
situaci a opatřením k pandemii COVID-19. Z uvedeného důvodu 
byla mezinárodní i vnitrostátní jednání včetně posuzování 
subjektů posuzování shody a semináře realizovány převážně 
distanční formou.
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Mezinárodní vazby

Zástupce ČIA absolvoval školení pořádané EA v oblasti: 
ISO 17029. 

Jako člen a signatář mnohostranných dohod ILAC a IAF se ČIA 
podílel na tvorbě a připomínkování řady dokumentů 
připravovaných těmito organizacemi. 

Zástupci ČIA se zúčastnili zasedání valných shromáždění ILAC, 
IAF i společného valného shromáždění obou organizací 
(General Assembly ILAC/IAF) a zapojili se do jednání ILAC AIC 
(Accreditation Commitee) včetně řady pracovních skupin (AIC 
WG 15189, AIC WG 17034, AIC WG Sampling, AIC WG 

ČIA měl své zástupce i na obou zasedáních valného 
shromáždění EA (General Assembly EA) jako nejvyššího orgánu 
EA. Stejně tak i na zasedáních Fóra akreditačních a licenčních 
orgánů (FALB), které bylo ustaveno na podporu akreditace 
ověřovatelů v systému EMAS.

EA HHC (Horizontal Harmonization Committee),

EA CC (Certification Committee),

ČIA se aktivně účastnil práce v Technical Networks koordi-
novaných EA LC (Forensic Sector, Environment, Food and Feed, 
Mechanical, Electrical and Toy Testing, PT Providers, RM 
Producers, Biobanking) a dále v rámci EA CC na aktualizaci 
dokumentů EA (např. EA-06/02).

EA Executive Committee,

EA LC (Laboratory Committee), 

V rámci povinností akreditačních orgánů účastnit se 
harmonizačních setkání pořádaných vlastníky mezinárodních 
certifikačních schémat se zástupci ČIA účastnili jednání 
k akreditaci pro schéma GlobalGAP a FSSC.

EA MAC (Multilateral Agreement Council),

pracovní skupiny EA CC WG EMS, EA CC EU ETS, EA LC WG Health 
Care (Laboratory Medicine), společná pracovní skupina EEE-PT 
(Proficiency Testing in Accreditation). 

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 proběhla 
kompletní mezinárodní spolupráce včetně všech zasedání 
formou videokonferencí.

EA IC (Inspection Committee),

EA CPC (Communication and Publication Committee),

Zaměstnanci ČIA se i v roce 2020 podíleli na činnosti EA, ILAC, 
IAF a FALB:

Biobanking), ILAC ARC (Arrangement Committee), ILAC IC 
(Inspection Committee) a IAF TC (Technical Commitee), IAF 
ABIEG (Accreditation Body Information Exchange Group), IAF 
MLAC (MLA Committee) a rovněž včetně další řady pracovních 
skupin (WG IAF pro výrobkovou certifikaci, WG IAF pro 
certifikaci osob, WG IAF certifikace systémů managementu, WG 
IAF pro ověřování a energetiku, WG IAF Food). Pracovník ČIA 
působí jako kontaktní osoba ILAC pro JCTLM (Joint Committee 
for Traceability in Laboratory Medicine) a IFCC (International 
Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a 
účastnil se jednání exekutivy JCTLM a webinářů JCTLM/CCQM: 
Ensuring reliability of measurements in response to the Covid-
19 Pandemic (12/2020).

Zástupce ČIA se zúčastnil zasedání EA MAC i jedenácti zasedání 
Management Group tohoto výboru, kde byly projednány 
zprávy o přechodu všech členů EA na novou normu ISO 
17011:2018.

Pracovníci ČIA se aktivně zapojili do práce ISO TC 212/WG 1 
na revizi ISO 15198 a ISO CASCO WG 57 na revizi ISO/IEC 17043.

Na žádost zahraničních akreditačních orgánů jsme realizovali 
celkem 9 subdodávek (Francie, Anglie, Německa a Holandska) 
na místních pracovištích zahraničních certifikačních orgánů 
a laboratoří. Proces posuzování v rámci přeshraniční akreditace 
v ČIA je nastaven tak, aby co nejlépe zajistil požadavky všech 
zahraničních akreditačních orgánů. Komunikace i organizace 
v rámci přeshraniční spolupráce probíhá efektivně a bez 
problémů. 

V rámci přeshraniční akreditace ČIA využil subdodávky 
slovenského akreditačního orgánu SNAS při posouzení jedné 
zkušební laboratoře, jedné kalibrační laboratoře, posouzení 
dvou svědeckých auditů pro jeden certifikační orgán 
certifikující systémy managementu, polského akreditačního 
orgánu PCA při posuzování svědeckého auditu pro certifikační 
orgán certifikující systémy managementu, jednoho pracoviště 
kalibrační laboratoře a další svědecký audit byl z důvodu 
pandemie COVID-19 odložen na 1. kvartál 2021. Dále ČIA využil 
subdodávky egyptského akreditačního orgánu EGAC při 
posuzování svědeckého auditu pro certifikační orgán 
certifikující systémy managementu a italského akreditačního 
orgánu ACCREDIA při posuzování svědeckého auditu pro 
certifikační orgán certifikující systémy managementu. 

Důležitou součástí mezinárodní spolupráce je i aktivní zapojení 

Profil společnosti
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ČIA v procesu evaluací organizovaných EA, kdy se zaměstnanci 
ČIA včetně nově zaškolených evaluátorů podílí jako členové 
týmů na evaluacích národních akreditačních orgánů. 
V důsledku celosvětové pandemie COVID-19 však byly všechny 
plánované evaluace odloženy na rok 2021 (Polsko, Francie, 
Norsko, Albánie). Vzdáleně proběhla i další školení pro 
evaluátory – členy týmů EA pro oblast zkoušení, kalibrací 
a inspekčních orgánů.

Na základě pozitivních výsledků evaluace EA se ČIA stal jedním 
z prvních signatářů nové ILAC MRA pro oblast výrobců 
referenčních materiálů, která zahrnuje v současné době 
2 regiony − EA a APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation). 
Signatářství této ILAC MRA umožňuje výrobcům referenčních 
materiálů mezinárodní akceptaci jejich referenčních materiálů 
a po podepsání  Subl icenční  smlouv y též používání 
kombinované značky ILAC MRA.

Vnitrostátní vazby

Správní rada – do její působnosti náleží schvalování rozpočtu, 
výroční zprávy a roční účetní závěrky. Správní rada nadále 
projednává podstatné záležitosti fungování a hospodaření ČIA. 
V roce 2020 se správní rada zabývala systémem managementu 
ve smyslu kritérií ČSN EN ISO/IEC 17011:2018, kooperací ČIA 
s ÚNMZ v oblasti využívání akreditace v regulované oblasti 
(autorizace, oznamování), spoluprací s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a s Ministerstvem dopravy z důvodu zavedení nové 
směrnice EU k interoperabilitě evropského železničního 

V průběhu roku 2020 vykonávaly uvedené orgány svou činnost 
standardně v souladu se svým posláním určeným příslušnými 
statutárními dokumenty. Vzhledem k epidemii COVID-19 
jednání probíhala distančně.

Orgány ČIA jsou vytvořeny v souladu se zákonem o obecně 
prospěšných společnostech a zakládací listinou společnosti; 
jsou jimi ředitel – jako statutární orgán, správní rada a dozorčí 
rada. Na základě pověření ČIA prováděním akreditace 
vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je 
ustavena Rada pro akreditaci. V souladu s požadavky normy ČSN 
EN ISO/IEC 17011:2018 jsou ustavovány technické/odborné 
výbory a technické/odborné komise. V těchto orgánech jsou 
vyváženě zastoupeny strany zainteresované na akreditaci.

Ředitel ČIA – jako statutární orgán řídí společnost a jedná jejím 
jménem, uzavírá závazky ve vnitrostátních i mezinárodních 
vztazích. Ve věcech, kde společnost vykonává činnost orgánu 
veřejné moci, vystupuje ředitel jako vedoucí správního orgánu; 
v případech stanovených zákonem v řízení o akreditaci 
vystupuje jako odvolací orgán.

systému do českého právního řádu, obecným využíváním 
akreditace v souladu s nařízením č. 765/2008/ES, stavem 
„přeposuzování“ zkušebních a kalibračních laboratoří podle 
revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a spoluprací s uživateli 
výstupů akreditace, nově například s  Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost. Správní rada ČIA 
působila v tříčlenném složení (viz část Orgány a vedení 
společnosti).

Dozorčí rada – jako kontrolní orgán vykonává zejména dohled 
nad tím, zda společnost vyvíjí svou činnost v souladu se zákony 
a zakládací listinou společnosti a nad hospodařením ČIA. 
Dozorčí rada ČIA především přezkoumává dokumenty 
předkládané ke schválení správní radou (rozpočet, výroční 
zpráva, roční účetní závěrka) a podává řediteli a správní radě 
pravidelné zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti. Dozorčí 
rada ČIA působila v tříčlenném složení (viz část Orgány a vedení 
společnosti).

Technické, resp. odborné výbory – odborné poradní orgány 
ČIA pro jednotlivé oblasti akreditace. V rámci těchto výborů 

Rada pro akreditaci – stálý odborný poradní orgán ČIA, který se 
zabývá otázkami rozvoje akreditačního systému především 
na základě podkladů předkládaných ředitelem společnosti. 
Rada pro akreditaci se opětovně zabývala novelizací právní 
úpravy akreditace, jednáním s resorty zaměřenými na podporu 
využívání akreditačního systému ČR, stavem „přeposuzování“ 
zkušebních a kalibračních laboratoří na revidovanou ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018 a kooperací ÚNMZ a ČIA v oblasti využívání 
akreditace pro potřeby autorizací/oznámení. K závěru roku 
2020 měla rada 33 členů (viz část Orgány a vedení společnosti).

Orgány společnosti

Profil společnosti
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ČIA rozvíjí dvoustrannou či mnohostrannou spolupráci se 
zainteresovanými stranami, ať již jde o správní úřady, 
hospodářské a sociální partnery, či sdružení akreditovaných 
subjektů.

Dohody o spolupráci v oblasti akreditace ČIA uzavřel se státními 
i nestátními partnery. Účelem těchto dohod je vytvoření rámce 
pro vzájemnou spolupráci zúčastněných stran v zájmu rozvoje 
akreditačního systému ČR a využívání výsledků akreditace 
v různých oblastech v souladu s harmonizovanými normami 
a dokumenty mezinárodních organizací zabývajících se 
akreditací. V roce 2020 byla uzavřena dohoda s Národním 
úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

V rámci organizace 4E-CZ probíhá spolupráce ČIA, Českého 
metrologického institutu, Českého kalibračního sdružení, 
EUROLAB-CZ a EURACHEM-ČR.

ČIA je zapojen do činnosti Rady kvality ČR a většiny odborných 
sekcí této rady, vede Sekci infrastruktury kvality.

Profil společnosti

Péče o zákazníky

Podněty a připomínky svých zák azníků, resp.  stran 
zainteresovaných na akreditaci, ČIA zjišťuje zpětnou vazbou 
(pravidelně formou dotazníků, nově také i v elektronické 
podobě). Podněty získané touto cestou slouží k dalšímu 
zdokonalování činnosti ČIA. Jako jeden z komunikačních kanálů 
jsou využívány webové stránky ČIA, které jsou pravidelně 
doplňovány aktuálními informacemi o nových službách, 
nových MPA, akcích ČIA, o složení orgánů společnosti, 
novinkami z mezinárodních organizací zabývajících se 
akreditací aj. Podněty jsou rovněž využívány jako náměty pro 
organizování seminářů.

působí též technické, resp. odborné komise. Tyto orgány řeší 
odborné problémy. Je zřízeno 11 technických komisí 
a 1 odborná komise u Technického výboru pro akreditaci 
zkušebních laboratoří. U Technického výboru pro akreditaci 
certifikačních orgánů provádějících certifikaci produktů je 

Externí spolupráce

zřízena 1 technická komise určená pro společné využití 
i pro inspekční orgány, certifikační orgány certifikující systémy 
managementu a certifikační orgány provádějící certifikaci osob. 
Jeden odborný výbor je zřízen u Centra technické normali-
zace ČIA.

ČIA je zapojen do činnosti Rady kvality ČR a většiny odborných 
sekcí této rady, vede Sekci infrastruktury kvality.

V rámci organizace 4E-CZ probíhá spolupráce ČIA, Českého 
metrologického institutu, Českého kalibračního sdružení, 
EUROLAB-CZ a EURACHEM-ČR.



Strana 11

Poskytované služby

 - certifikační orgány certifikující produkty vč. procesů 
a služeb (ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

 - inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2012)

 - zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018)

 - certifikační orgány certifikující systémy managementu (ČSN 
EN ISO/IEC 17021-1:2016)

 - kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018)

ČIA v roce 2020 prováděl nestranné, objektivní a nezávislé 
posouzení odborné způsobilosti orgánů posuzování shody 
(akreditaci) pro:

 - zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013)

 - certifikační orgány certifikující osoby (ČSN EN ISO/IEC 
17024:2013)

 - poskytovatele zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 
17043:2010)

 - ověřovací a validační orgány (ČSN EN ISO 14065:2013)

 - výrobce referenčních materiálů (ČSN EN ISO 17034:2017)

 - environmentální ověřovatele programů EMAS a dohled nad 
zahraničními environmentálními ověřovateli (ČSN EN 
ISO/IEC 17021-1:2016 ve spojení s nařízením (ES) 
č. 1221/2009).

ČIA pokračoval ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí při naplňování požadavků prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/2067. Údaje o akreditovaných ověřovatelích 
emisí skleníkových plynů byly dle tohoto nařízení průběžně 
aktualizovány a publikovány. Koncem roku byl předán 

Stejně jako v předcházejících letech, tak i v roce 2020 ČIA ve své 
činnosti reagoval na rozhodnutí a doporučení mezinárodních 
organizací zabývajících se akreditací i na změny právních 
předpisů, které se týkaly akreditace a posuzování shody. Do 
akreditačního systému ČIA byly průběžně zapracovány 
dokumenty mezinárodních organizací zabývajících se 
akreditací EA, IAF a ILAC.

dotčeným kompetentním orgánům reporting dle článku 77 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067.

V tomto roce pokračovalo přeposouzení z OHSAS 18001:2007 
na ČSN ISO 45001:2018, z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018, 
resp. ČSN EN ISO 22000:2019, z ISO 50001:2012 na ISO 
50001:2018, resp. ČSN EN ISO 50001:2019, z ISO/IEC 20000-
1:2011 na ISO/IEC 20000-1:2018, resp. ČSN ISO/IEC 20000-
1:2019, a Metodického pokynu systému jakosti v oboru 
pozemních komunikací z verze 2013 na verzi 2019. Bylo 
zahájeno přeposouzení z ČSN EN ISO 22301:2013 na ČSN EN ISO 
22301:2020. Dále byly zavedeny následující služby FSSC 22000 – 
Kvalita, ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020 v oblasti COSM. V 
oblasti COV byla připravena aktualizace služby podle 
požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady /EU/ 
2016/797 ze dne 11. května 2016, o interoperabil itě 
železničního systému v Evropské unii transponované do čl. II 
bodu 5 zákona č. 367/2019 Sb. Dále proběhla aktualizace 
následujících certifikačních schémat: GMP+ modul FSA, verze 
11-05-2020; GlobalG.A.P. IFA, verze 5.3-GFS; WEEELABEX, verze 
E U R o  B 2 1 0 1 ;  C e r t i f i k a c e  e I D A S  p o d l e  d o k u m e n t u 
konkretizujícího požadavky na kvalifikované poskytovatele 
služeb vytvářejících důvěru a jimi poskytované kvalifikované 
služby vytvářející důvěru, verze 3). Nově byly zavedeny služby 
pro certifikační schémata v oblasti zemědělství (Certifikace 
jakosti Q CZ pro produkty B1, B2 a B3, Certifikace produktů v 
režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů 
drůbežích produktů, Certifikace kompostu a certifikace podle 
schématu ADVIGREEN). V roce 2020 pokračovalo přeposouzení 
zkušebních a kalibračních laboratoří podle revidované ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018. ČIA v průběhu roku vydal osvědčení o 
akreditaci podle revidované normy celkem 316 zkušebním a 
kalibračním laboratořím. Přechodové období bylo ze strany 
ILAC z důvodu pandemie prodlouženo o 6 měsíců do konce 
května 2021. ČIA již ke konci roku 2020 přeposoudil 620 
laboratoří a na prodloužené přechodové období jich zbývá již 
jen 30.

Profil společnosti
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Vybrané ukazatele

Vybrané ukazatele
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Naši odborníci

Kvalifikaci vedoucího posuzovatele ke konci roku 2020 
splňovalo celkem 34 zaměstnanců, 10 zaměstnanců zároveň 
vykonávalo činnost garanta rozvoje příslušné oblasti 

ČIA disponuje kvalifikovanými, motivovanými a loajálními 
pracovníky, kteří plní požadavky zákazníků ve všech oblastech 
akreditace, jež ČIA svojí nabídkou pokrývá. Pracovníci 
pomáhají společnost dále rozvíjet, zlepšují její celkový obraz 
a pomáhají zvyšovat obecné povědomí o akreditačních 
službách v České republice.

K datu 31. 12. 2020 měl ČIA celkem 50 zaměstnanců 
v pracovním poměru. Z hlediska dosaženého vzdělání tvořili 
převážnou část zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním (70 
%), 26 % zaměstnanců má středoškolské a 2 % vyšší odborné 
vzdělání. V průběhu roku 2020 nastoupili do ČIA 3 noví 
zaměstnanci a 7 zaměstnanců z ČIA odešlo.

akreditace. Činnost externího vedoucího posuzovatele 
vykonávalo 15 pracovníků.

ČIA při své činnosti využívá rozsáhlou databázi externích 
spolupracovníků, v níž je zařazeno celkem 512 odborných 
posuzovatelů a expertů.

ČIA se dlouhodobě zaměřuje na systematické zvyšování 
úrovně profesního vzdělávání svých pracovníků a na zvyšování 
jejich potřebných kompetencí. Pracovníci ČIA byli i v roce 2020 
pravidelně školeni nejen v legislativní oblasti, ale i v oblastech 
zaměřených na rozvoj osobních kompetencí. Významnou 
součást rozvoje dovedností pracovníků tvořilo zdokonalování 
auditorských dovedností a praktik. Všechny uvedené 
vzdělávací aktivity přinášejí růst efektivity a kvality 
poskytovaných akreditačních služeb.

Vybrané ukazatele
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V době od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 přijal Český 
institut pro akreditaci, o.p.s. („ČIA“) celkem 4 žádosti o 
poskytnutí informace ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Tři žádosti byly 
podány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
jedna prostřednictvím informačního systému datových 
schránek.

ČIA v roce 2020 nepřijal žádné úhrady za náklady na 
poskytnuté informace.

ČIA v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje 
následující údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací 
v roce 2020:

 a) Počet podaných žádostí o informace: 4
  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 2
  Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti: 0

 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ČIA: 2

 c) Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí ČIA: 0

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Náklady vynaložené ČIA v soudních řízeních ve věci zákona č. 
106/1999 Sb.: 0

 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

 e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 
Sb.: 0

 f ) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 
106/1999 Sb.: nejsou.

Ustanovení o licenční a podlicenční smlouvě při poskytování 
informací nebylo ČIA v roce 2020 využito.
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Ekonomická část výroční zprávy Strana 15



Ekonomická část výroční zprávy Strana 16



Ekonomická část výroční zprávy Strana 17



 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 9 450 9 072 

A.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 8 392 8 392 

A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 360 9 981 

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 26 26 

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -884 -883 

 2. Software 8 392 8 392 

A.  Dlouhodobý majetek celkem 4 113 4 269 

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 884 883 

A. IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -14 639 -14 104 

 2. Oprávky k softwaru -5 864 -6 362 

 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým  věcem a souborům hmotných movitých věcí -7 891 -6 859 

B.  Krátkodobý majetek celkem 25 954 29 741 

B. I.  Zásoby celkem 0 0 

B. II.  Pohledávky celkem 8 755 9 161 

 1. Odběratelé 7 981 8 306 

 4. Poskytnuté provozní zálohy 559 507 

 5. Ostatní pohledávky 176 372 

 6.  Pohledávky za zaměstnanci 29 29 

 8. Daň z příjmů 63 0 

 19. Opravná položka k pohledávkám -53 -53 

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 16 947 20 159 

 1. Peněžní prostředky v pokladně 168 325 

 3. Peněžní prostředky na účtech 16 779 19 384 

 1. Náklady příštích období 252 421 

 B. IV. Jiná aktiva celkem 252 421 

B.  Účetní závěrka

Rozvaha ke dni 31.12.2020 (v tis. Kč)
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Označ. stav
k prvnímu dn i

stav 
k poslednímu dni

AKTIVA 

AKTIVA CELKEM 30 067 34 010

Účetní období
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PASIVA CELKEM 30 067 34 010

Označ. stav
k prvnímu dn i

stav 
k poslednímu dni

PASIVA 
Účetní období

 1. Dodavatelé 2 909 1682 

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 297 xxxxx 

 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 100 99 

A. I.  Jmění celkem 13 140 13 436 

 1. Vlastní jmění 1 466 1 465 

A. II.  Výsledek hospodaření celkem 297 1 072 

 2. Fondy 11 674 11 971 

B.  Cizí zdroje celkem 16 630 19 502 

A.  Vlastní zdroje celkem 13 437 14 508 

 1. Účet výsledku hospodaření xxxxx 1 072 

B. III.  Krátkodobé závazky celkem 16 534 19 451 

 4. Ostatní závazky 0 51 

 3. Přijaté zálohy 3 605 6 023 

 5. Zaměstnanci 4 926 5 710 

 8. Daň z příjmů 0 126 

 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného  zdravotního pojištění 2 942 3 495

 9. Ostatní přímé daně 1 344 1 650 

 10. Daň z přidané hodnoty 252 417 

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 296 0 

 17. Jiné závazky 57 96 

 22. Dohadné účty pasivní 100 100 

B. IV.  Jiná pasiva celkem 96 51 

 1. Výdaje příštích období 96 51 

 11. Ostatní daně a poplatky 3 2 



Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020
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Označ. 
Hlavní

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Běžné období

Celkem

 10. Jiné ostatní výnosy 406 406 

B V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 362 362 

D.  Výsledek hospodaření po zdanění 1 072 1 072 

  Výnosy celkem 101 239 101 239 

C.  Výsledek hospodaření před zdaněním 1 350 1 350 

B IV. 8. Kursové zisky 13 13 

B V.  Tržby z prodeje majetku 362 362 

A IV. 15. Daně a poplatky  69 69 

 22. Jiné ostatní náklady 745 745 

 6. Ostatní služby 26 135 26 135 

A.I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostaních neskladovaných dodávek 3 175 3 175

A III.  Osobní náklady  66 065 66 065 

A VIII. 29. Daň z příjmů  278 278 

 5. Náklady na reprezentaci 246 246 

A III. 10. Mzdové náklady 48 701 48 701 

 11. Zákonné sociální pojištění 15 373 15 373 

 14. Ostaní sociální náklady 455 455 

A V.   Ostatní náklady 853 853 

A IV.  Daně a poplatky 69 69 

 4. Náklady na cestovné 1 047 1 047 

A.  Náklady 100 167 100 167

A.I.  Spotřebované nákupy a nakupované služby 31 562 31 562 

 3. Opravy a udržování 959 959 

 13. Zákonné sociální náklady 875 875 

 12. Ostatní sociální pojištění 661 661 

A V. 19. Kursové ztráty 108 108 

A VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 1 340 1 340 

A VI. 23. Odpisy dlouhodobého  majetku 1 340 1 340 

A VIII.  Daň z příjmů 278 278 

  Náklady celkem 100 167 100 167 

B.  Výnosy 101 239 101 239 

B.I.  Provozní dotace 2 500 2 500 

B.I.  1. Provozní dotace 2 500 2 500 

B III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží  97 958 97 958 

B IV.  Ostatní výnosy 419 419 
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 Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

1-4) Statutární orgány a změny provedené v účetní období

 Obecně prospěšná společnost.
1-2) Právní forma účetní jednotky 

1-1) Název a sídlo účetní jednotky 

 IČ 25677675

 Datum zápisu do rejstříku OPS:  1. 7. 1998
 Společnost je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským  soudem v Praze, oddíl O, vložka 47.

 Datum vzniku:    1. 7. 1998

1-3) Vymezení poslání, pro který byla účetní jednotka zřízena
 Společnost byla zřízena k provádění akreditace a dozorů nad dodržováním akreditačních požadavků.

 Statutárním orgánem účetní jednotky je dle zákona  248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel společnosti:  
 Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.

1-5) Informace o zakladatelích
 Zakladatelem společnosti je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 Majetkový vklad do společnosti činí Kč: 45 tis. Kč.

1-6) Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
 Účetním obdobím je kalendářní rok 2020 a rozvahovým dnem je 31. 12. 2020.

1-7) Kategorie účetní jednotky
 Dle § 1b), bod 2 zákona o účetnictví je účetní jednotka malou účetní jednotkou.

 V účetním období nedošlo k žádné změně ve statutárním orgánu.
 

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

I.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

 Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle Zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
2-1) Použité účetní zásady a metody 

 Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. 

 Hmotný a nehmotný majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč. Majetek v pořizovací ceně 40 tis. Kč a nižší se považuje za drobný majetek, 
o kterém se účtuje jako o zásobách a dále je veden v operativní evidenci. O zásobách se účtuje způsobem B.

 Opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám na základě posouzení jejich bonity.
 Účetní odpisy jsou stanoveny odpisovým plánem a odpovídají předpokládané době užívání majetku.

 Pohledávky a závazky byly oceňovány při jejich vzniku jmenovitou hodnotou. 

 Závazky a pohledávky v cizích měnách a valuty jsou účtovány aktuálním kursem ČNB platným v den uskutečnění účetního 

 Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek v pořizovací ceně vyšší než 60 tis. Kč. O nehmotném majetku 
s pořizovací cenou 60 tis. Kč a nižší se účtuje jako o službách.

II. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD

Ekonomická část výroční zprávy
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 Nejsou.

případu. Zahraniční pracovní cesty jsou vyúčtovány kursem, platným v den poskytnutí zálohy. K rozvahovému dni byly valuty 
ve valutových pokladnách přepočteny kursy ČNB platnými dne 31. 12. 2020 pro jednotlivé měny.

 Rozdíly jsou zúčtovávány do nákladů (kursové ztráty) nebo výnosů (kursové zisky).

2-2) Odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření 
účetní jednotky

III.  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

 stav k 1.1. přírůstky 
/ zvýšení úbytky / snížení stav k 31.12.

 Opravné položky a oprávky -5 864 498  -6 632

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 884 0 0 883

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky 26 0 0 26

 Úroky zahrnuté do ocenění    

 Úroky zahrnuté do ocenění    

 Úroky zahrnuté do ocenění    

 Opravné položky a oprávky    

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory 9 450 1 496 1 874 9 072

 Opravné položky a oprávky -7 891 842 1 874 -6 859

 A.I.2. Software 8 392   8 392

 Opravné položky a oprávky -884 0 0 -883

 Úroky zahrnuté do ocenění    

 Opravné položky a oprávky    

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 1 496 1 496 0

 Úroky zahrnuté do ocenění    

Ekonomická část výroční zprávy

3-1) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem
 Žádná z položek výnosů a nákladů není mimořádná svým objemem ani původem.

3-2)  Rozpis dlouhodobého majetku
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3-3) Přehled splatných dluhů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného 
zdravotního pojištění a evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních a celních orgánů.

 Závazky z titulů odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného 
zdravotního pojištění byly k rozvahovému dni ve lhůtě splatnosti a v této byly také vyrovnány. U místně příslušného finančního 
úřadu ani u celních orgánů nemá účetní jednotka evidovány žádné nedoplatky.

3-4) Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností

  z toho: hrubé mzdy 653 tis. Kč

3-7) Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů 
 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení zákona o daních z příjmů. 

Účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů 
a daňový základ tak byl snížen o 627 tis. Kč. Zjištěná daňová úleva činí 119 tis. Kč. Daňová úspora za rok 2020 byla v plné výši 
(82tis. Kč) použita ke krytí nákladů prováděné nepodnikatelské činnosti – obecně prospěšné činnosti (akreditační činnost).

3-8) Přijaté dotace 
 Účetní jednotka obdržela v účetním období neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 2 500 tis. Kč na financování 

činností vyplývajících z mezinárodní spolupráce. 

 Výsledek hospodaření účetního období roku 2019 byl po schválení řádné účetní závěrky Správní radou ČIA dne 30. 06. 2020 
převeden na účet 911001 Rezervní fond.

 Výše odměn stanovených v účetním období statutárnímu orgánu a členům správní rady a dozorčí rady byla 874 tis. Kč 
vč. odvodů.

 zisk z hlavní činnosti + 2 492 tis. Kč

 daňový základ + 1 350 tis. Kč

 Osobní náklady celkem 66 065 tis. Kč

   zákonné sociální náklady  875 tis. Kč

   zákonné sociální pojištění 15 373 tis. Kč

   ostatní sociální náklady 455 tis. Kč

 ztráta ze správní činnosti - 1 142 tis. Kč

 daň z příjmů právnických osob  78 tis. Kč

3-5) Informace o zaměstnancích 

 z toho: mzdové náklady 48 701 tis. Kč
  z toho: dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr               6 255 tis. Kč

 výsledek hospodaření po zdanění  + 1 072 tis. Kč

   ostatní sociální pojištění 661 tis. Kč

3-6) Výše odměn a funkčních požitků stanovených členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 

 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 činil 49 osob.

 Statutárním orgánem je ředitel společnosti. Nikdo další ze zaměstnanců není zároveň členem statutárních nebo jiných orgánů 
společnosti.

 z titulu jejich funkce

   zákonné pojištění 221 tis. Kč

 

3-9) Způsob vypořádání výsledku hospodaření  předcházejících účetních období

Ekonomická část výroční zprávy 
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4-1) Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy  

4-2) Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celková odměna přijatá auditorem za jiné 
ověřovací služby.  

 Celková odměna vyplacená auditorovi za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2020 činí 87 tis. Kč bez DPH.

 Veškeré dopady COVID-19 týkající se činnosti účetní jednotky v roce 2020 byly zohledněny v účetní závěrce k 31. 12. 2020. 
I když v době zveřejnění této účetní závěrky nedošlo k omezení činnosti související s nařízeními vlády, situace se neustále mění, 
a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost účetní jednotky. Vedení účetní jednotky bude pokračovat 
v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na účetní 
jednotku a její zaměstnance.

4-3) Ostatní informace

 Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají žádní výše uvedení členové nebo jejich rodinní příslušníci účast 
v osobách, s nimiž účetní jednotka ve vykazovaném období uzavřela obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

 Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svoji činnost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv 
na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována 
za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

 Ostatní údaje, vyžadované §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., nejsou v této příloze uvedeny, neboť pro ně účetní jednotka 
nemá náplň.

IV.  OSTATNÍ INFORMACE

Ekonomická část výroční zprávy
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  náklady na hlavní činnost 99 023 tis. Kč

Rezervní fond: 

  zúčtované odpisy 1 340 tis. Kč

  výnosy z doplňkové činnosti 0

  náklady na doplňkové činnosti 0

 Součástí nákladů na správu jsou i odměny člena statutárního orgánu a členů dozorčí a správní rady, viz. příloha v účetní závěrce.

  nově pořízený 1 496 tis. Kč

Členění položky Rozvahy A.II.4 Hmotné movité věci a jejich soubory 

  počáteční zůstatek 16 534 tis. Kč

  neinvestiční dotace ze státního rozpočtu          2 500 tis. Kč 
 Náklady:

  náklady na správu 1 144 tis. Kč 

 Stav dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách:
  počáteční zůstatek 4 113 tis. Kč

  výnosy správy 0

(v tis. Kč)  

  konečný zůstatek 4 269 tis. Kč

Změna stavu závazků:

  změna stavu +  2 790 tis. Kč
  konečný zůstatek 19 324 tis. Kč

  přírůstek + 297 tis. Kč
  konečný zůstatek 11 971 tis. Kč 

  počáteční zůstatek  11 674 tis. Kč

 Výnosy podle zdrojů:
  výnosy z hlavní činnosti 98 739 tis. Kč

 stav k 1.1. přírůstek  úbytek stav k 31.12.

Kancelářské stroje a zařízení 1 706 0 0 1 706

Dopravní prostředky 7 581 1 496 1 874 7 203

Inventář 163 0 0 163

Celkem 9 450 1 496 1 874 9 072

Ekonomická část výroční zprávy

C. Ostatní informace o hospodaření společnosti v roce 2020:
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V roce 2020 obdržel ČIA neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na financování činností v rámci evropské a světové mezinárodní 
spolupráce v oblasti akreditace:

 přijatá dotace ze státního rozpočtu 2 500 tis. Kč
 náklady vyplývající z mezinárodní spolupráce 2 516 tis. Kč
  z toho – členské poplatky hrazené mezinárodním organizacím 1 011 tis. Kč
 náhrady nákladů od mezinárodních organizací - 16 tis. Kč
 celkové náklady na činnosti financované dotací 2 500 tis. Kč
 vráceno do státního rozpočtu 0 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu:  

Veškeré dopady COVID-19 týkající se činnosti účetní jednotky v roce 2020 byly zohledněny v účetní závěrce k 31. 12. 2020. I když 
v době zveřejnění této účetní závěrky nedošlo k omezení činnosti související s nařízeními vlády, situace se neustále mění, a proto 
nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost účetní jednotky. Vedení účetní jednotky bude pokračovat v monitorování 
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na účetní jednotku a její 
zaměstnance.

Účetní jednotka nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Součástí vize společnosti je rozvíjet moderní společnost a společenskou 
odpovědnost včetně péče o životní prostředí. Účetní jednotka nemá žádnou pobočku nebo jinou část obchodního závodu 
v zahraničí.

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, jejichž uvedení by bylo významné pro naplnění účelu výroční zprávy.

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svoji činnost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv 
na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, 
že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Výsledek hospodaření, včetně výše jednotlivých nákladových a výnosových položek, jakož i stav aktiv a pasiv, jsou uvedeny 
ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze.

Ekonomická část výroční zprávy
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 Ing. František Hýbner – představitel hospodářských a sociálních partnerů

   (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Složení orgánů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 

 Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.

2.  Správní rada 

stav k 31. 12. 2020

1.  Ředitel (statutární orgán)

   (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
  – předseda správní rady
 Ing. Eva Průšová, LL.M. – představitel orgánů státní správy

 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – představitel sdružení akreditovaných subjektů

3. Dozorčí rada
 JUDr. Luděk Holubec – představitel orgánů státní správy
   (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  – předseda dozorčí rady

    (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně)

 Ing. Jiří Fuchs – představitel akreditovaných subjektů
   (EUROLAB – CZ)
 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. – představitel hospodářských a sociálních partnerů
   (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR) 

4.  Rada pro akreditaci (odborný poradní orgán)
 
A. Členové s právem hlasovacím

 1) Představitelé orgánů státní správy
 Mgr. Jakub Korec – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Ing. Jiří Šmíd – Ministerstvo dopravy

 JUDr. Věra Váňová – Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Ing. Martin Dvořák, Ph.D. – Ministerstvo obrany 
   (Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní    ověřování jakosti)

 Ing. Taťjana Kolesniková – Ministerstvo životního prostředí
 Ing. Miroslav Chloupek – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní    zkušebnictví

 MUDr. Věra Chaloupková – Ministerstvo zdravotnictví
 MVDr. Ing. Dana Tříska – Ministerstvo zemědělství
 plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter – Ministerstvo vnitra

  – místopředseda Rady pro akreditaci

 Dr. Ing. Milan Hort – Státní úřad jaderné bezpečnosti

Orgány a vedení společnosti
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 Mgr. Andrea Petrů, MSc. – Svaz obchodu a cestovního ruchu *)
 Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz – Hospodářská komora ČR
 Bc. Carla Cizová, MBA – Agrární komora ČR

 MUDr. Helena Sajdlová – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. – Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

 3) Představitelé akreditačního systému ČR
 Ing. Jitka Beránková – Svaz zkušeben pro výstavbu (EUROLAB-CZ)
 Ing. Jan Blechta – Sdružení českých zkušeben a laboratoří (EUROLAB-CZ)

 Ing. Libor Dupal – Spotřebitelský poradní výbor

 Ing. Pavel Vaněk – Sdružení pro certifikaci výrobků

 Ing. Romana Hofmanová – Sdružení organizací pro certifikaci pracovníků

 Ing. Pavel Štícha – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (EUROLAB-CZ)

 doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. – Český metrologický institut
 Ing. Tomáš Zajíc, MBA – Inspekční orgány

 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy

*) Člen Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

B. Členové s hlasem poradním

 Jan Střelec – České kalibrační sdružení

 Milan Těšínský – Českomoravská konfederace odborových svazů

 Ing. Jiří Hajdík, Ph.D. – ČEZ, a.s.

 Ing. Pavel Charvát – Sdružení ekologických ověřovatelů

 Ing. Tomáš Hruška – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

 RNDr. Pavel Malčík – Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu*)
  – předseda Rady pro akreditaci
 Ing. Jan Prokš, Ph.D. – Svaz průmyslu a dopravy ČR *)
 Ing. Petr Svoboda – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR*)

 2) Představitelé hospodářských a sociálních partnerů

 Ing. Eduard Horčík – Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Orgány a vedení společnosti
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  Denisa Rybková

 Náměstek ředitele ČIA 
 Ředitel Kanceláře ředitele 

5.  Vedení společnosti 

 Ředitel ČIA

  Ing. Milan Badal

 Ředitelka Odboru zdravotnických laboratoří 
  Ing. Milena Lochmanová

 Ředitel Odboru zkušebních a kalibračních laboratoří 

  Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.

 Ředitelka Odboru provozně-ekonomického

  Ing. Pavel Nosek

  Mgr. Dušan Vácha
 Ředitel Odboru certifikačních a inspekčních orgánů 

Orgány a vedení společnosti



Organizační jednotky

Poradní orgán ČIA 

Orgány společnosti 

Poradní orgány ředitele ČIA 
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Organizační struktura ČIA

Ředitel ČIA

Právník
Správní rada Dozorčí rada

Rada pro akreditaci

Technické výbory

Kancelář ředitele ČIA

Odbor provozně-ekonomický

Odbor zdravotnických laboratoří

Odbor zkušebních a kalibračních laboratoří

Odbor certifikačních a inspekčních orgánů
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Sídlo – Pracoviště Praha 

 130 00 Praha 3

 ID datové schránky: c4cnq5k

IČ: 25677675
DIČ: CZ25677675
Registrace u MS Praha, spis. zn.: O 47

 Tel.: +420 272 096 222
 e-mail: mail@cai.cz

Mezinárodní spolupráce / International co-operation

 Olšanská 54/3

 www.cai.cz

Kontakty

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 Okružní 31
 638 00 Brno-Lesná

 IBAN: Cz5701000000004000134031

Pracoviště Brno

 Komerční banka, a.s., č. ú. 4000134031/0100
Bankovní spojení

 BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX

 Tel.:+420 545 555 401
 Fax:+420 545 555 404

http://www.european-accreditation.org/ http://www.iaf.nu/

http://www.ilac.org/ http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Vzory akreditačních značek

M 8...L 1... K 2...

zkušební laboratoř zdravotnická laboratoř kalibrační laboratoř 

S 3...V 3...  P 3...

certifikace produktů
certifikační orgán - certifikační orgán - certifikace 

systémů managementu certifikace osob 
certifikační orgán - 

I 4...G 3... CZ-V-5...

ověřovací a validační orgán inspekční orgán environmentální 
ověřovatel (EMAS)

R 7...Z 7...

poskytovatel zkoušení 
způsobilosti

výrobce referenčních materiálů
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