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Ceník služeb ČIA 

 

 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje Ceník služeb ČIA platný od 1. 01. 2023. 

 

Podle § 16 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) je subjekt posuzování shody povinen 

akreditačnímu orgánu uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s akreditací, a to  

i zálohově.  

Subjekt posuzování shody je povinen akreditačnímu orgánu hradit též náklady následného 

prověřování plnění akreditačních požadavků (§ 16 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb.) ve formě tzv. 

dozorů a náklady spojené s prošetřováním stížnosti na činnost subjektu posuzování shody, byla-

li taková stížnost shledána důvodnou (§ 16 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb.). 

 

Náklady spojené s akreditací upravuje metodický pokyn pro akreditaci MPA 00-01-.., Základní 

pravidla akreditačního procesu, jako náklady řízení ve smyslu správního řádu.  

V kapitole 6 dokument MPA 00-01-.. uvádí náklady řízení ve věci akreditace a v čl. 6.2.1 je 

dělí na náklady řízení spojené s přezkoumáním žádosti a oznámených změn (§ 45 odst. 2 a 3 

správního řádu), náklady řízení spojené s posuzováním plnění akreditačních požadavků, vč. 

nákladů na přípravu posuzování, náklady řízení spojené s rozhodováním a hotové výdaje, pokud 

byly v řízení vynaloženy. 

 

Dokument Stanovení nákladů procesu akreditace, účinný od 1. 1. 2023 a publikovaný na 

webových stránkách akreditačního orgánu, popisuje podrobný způsob stanovení skutečně 

vynaložených nákladů spojených s akreditací, které sestávají z nákladů procesu akreditace, 

stanovených podle počtu vynaložených hodin, a z nákladů spojených s fungováním 

akreditačního systému, které jsou zahrnuty v režijních nákladech.  

 

Předpokládaný rozsah posuzování (počet vynaložených hodin) je uveden  

v příloze 2 jednotlivých metodických pokynů pro akreditaci pro konkrétní oblasti akreditace 

(MPA  10-01-.., 10-02-.., 20-01-.., 20-02-.., 20-03-.., 40-01-.., 40-02-.., 41-01-.., 50-01-.., 60-

01-.., 80-01-..), podle platných harmonizovaných norem. 

 

Náklady spojené s akreditací v konkrétní věci, představující náklady řízení ve smyslu správního 

řádu, jsou tvořeny součtem součinů vynaložených hodin a stanovené hodinové sazby 

posuzování a vynaložených hodin a stanovené hodinové sazby režie, který je navýšen o 

vynaložené hotové výdaje (zejm. cestovní výdaje a náklady na ubytování). Zvláštní případy, 

např. akreditace s přeshraničním prvkem, s sebou nesou dodatečné náklady, které jsou 

specifikovány níže. 
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A. Základní úhrady spojené s prováděním akreditace 

Hodinová sazba posuzování (přezkoumání žádosti, rozhodování) 850 Kč/h 

Hodinová sazba režie 510 Kč/h 

 

B. Náklady spojené s akreditací ve zvláštních případech 

Administrativní úkony spojené s přeshraniční akreditací 

(Zahraniční AO objedná posouzení u ČIA) 

42 000 Kč 

Administrativní úkony spojené s přeshraniční akreditací (ČIA 

objedná posouzení u zahraničního AO) 

34 000 Kč 

Dohled nad činností environmentálních ověřovatelů 

akreditovaných nebo licencovaných v členském státě EU 

(EMAS) 

14.000 – 48.000 Kč 

Dle rozsahu posuzování 

 

C. Další služby 

Vedle provádění akreditace nabízí ČIA též následující služby, poskytované na smluvním 

základě. 

Posouzení dokumentace systému managementu 29 000 Kč - 54 000 Kč 

Příprava, administrace a plnění ze sublicenční smlouvy 

umožňující přidělení kombinované akreditační značky ČIA - 

ILAC, ČIA - IAF, ČIA - EA MLA 

3 500 Kč 

Posouzení podkladů nestandardních inspekčních metod / 

certifikačních schémat z pohledu plnění požadavků 

dokumentu EA-1/22  

Dle časové náročnosti 

konkrétního posuzování 

metody/certifikačního 

schématu  

Účast na semináři či jiné vzdělávací akci pořádané ČIA Dle konkrétní akce 

 

Vydáním tohoto Ceníku se ruší všechna předchozí znění. 

 

 

Ředitel: 

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. v.r. 

 

 

 

 


