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Ceník služeb                     Systém certifikovaných stavebních dodavatelů 
 

_______________________________________________________ 

               

Příloha k dokumentu Pravidla systému 

 Ceník služeb 
 

A Úhrady spojené s  registrací certifikačních orgánů pro kvalifikaci v informačním 

systému  

(hrazené certifikačním orgánem správci systému) 

1) Registrační poplatek za registraci certifikačního orgánu pro 

kvalifikaci   

- zahrnuje podíl nákladů na vývoj systému. 

50.000 Kč 

2) Pravidelný roční poplatek za registrovaný subjekt 

- zahrnuje náklady na správu systému, na činnost Rady, na 

administrativní práce spojené se zařazením údajů Certifikačního 

orgánu pro kvalifikaci do Registru a jejich udržování 

v aktuálním stavu. 

20.000 Kč 

 

B 

 

Úhrady spojené s vydáním certifikátu  

(hrazené certifikovaným dodavatelem certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci) 

1) Registrační poplatek za registraci žádosti stavebního dodavatele 

- zahrnuje náklady na administrativní práce spojené s přijetím, 

s posouzením kompletnosti a registrací žádosti o certifikaci. 

3.000 Kč 

2a) Úhrada za proces certifikace v  rozsahu do 2 posuzovaných 

činností (základní rozsah) 

- zahrnuje náklady za posouzení předložené dokumentace, 

referencí, jejich namátkové ověření, vydání certifikátu. 

Součástí základního poplatku je i poplatek za registraci certifikátu 

v Registru certifikovaných stavebních dodavatelů. Registrační 

poplatek, který náleží správci systému, je splatný certifikačnímu 

orgánu spolu se základním poplatkem za proces certifikace. 

- zahrnuje náklady na práci Rady pro kvalifikaci související 

s projednáním jednotlivých případů, náklady na administrativní 

práce spojené se zařazením údajů certifikovaného stavebního 

dodavatele do Registru a jejich udržování v aktuálním stavu. 

Ceny jsou stanoveny v závislosti na ročním obratu stavebního 

dodavatele 

dle tabulky 
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Roční obrat  

mil. Kč 

 

První certifikace   

Proces certifikace 

(COK)  

Zápis do Registru 

(správce systému) 

Celková platba 

(na účet COK) 

do 20 mil. Kč 20.000,- Kč 6.000,- Kč 26.000,- Kč 

20 - 40 mil. Kč 25.000,- Kč 8.000,- Kč 33.000,- Kč 

41 – 150 mil. Kč 30.000,- Kč 10.000,- Kč 40.000,- Kč 

151 – 360 mil. Kč 35.000,- Kč 12.000,- Kč 47.000,- Kč 

361 – 520 mil. Kč 40.000,- Kč 14.000,- Kč 54.000,- Kč 

521 – 680 mil. Kč 45.000,- Kč 16.000,- Kč 61.000,- Kč 

681 – 840 mil. Kč 50.000,- Kč 18.000,- Kč 68.000,- Kč 

841 - 1.000 mil. Kč 55.000,- Kč 20.000,- Kč 75.000,- Kč 

přes 1.000 mil. Kč 60.000,- Kč 22.000,- Kč 82.000,- Kč 

 

 

 

Roční obrat  

mil. Kč 

 

Opakovaná certifikace po 1. a dalším roce  

Proces opakované 

certifikace (COK) 

Zápis do Registru 

(správce systému) 

Celková platba 

(na účet COK) 

do 20 mil. Kč 16.000,- Kč 4.000,- Kč 20.000,- Kč 

20 - 40 mil. Kč 20.000,- Kč 6.000,- Kč 26.000,- Kč 

41 – 150 mil. Kč 24.000,- Kč 8.000,- Kč 32.000,- Kč 

151 – 360 mil. Kč 28.000,- Kč 10.000,- Kč 38.000,- Kč 

361 – 520 mil. Kč 32.000,- Kč 12.000,- Kč 44.000,- Kč 

521 – 680 mil. Kč 36.000,- Kč 14.000,- Kč 50.000,- Kč 

681 – 840 mil. Kč 40.000,- Kč 16.000,- Kč 56.000,- Kč 

841 - 1.000 mil. Kč 44.000,- Kč 18.000,- Kč 62.000,- Kč 

přes 1.000 mil. Kč 48.000,- Kč 20.000,- Kč 68.000,- Kč 

 

2b) Příplatek za větší počet posuzovaných činností nad 2 základní         

 Za každou další činnost   1.000,- Kč 

3) 
Rozšíření kvalifikace a změna certifikátu 

Při rozšíření kvalifikace (v rámci platnosti certifikátu) se cena 

vypočtená dle výše uvedených bodů snižuje na 50% vypočtené 

částky. Doba platnosti certifikátu se nemění – tj. v  zůstává v 

platnosti doba uvedená na původním (nerozšířeném) certifikátu.  

Při změně pouze administrativních údajů provede COK výměnu 

certifikátu bezplatně. 

 

 

Poznámky k bodu B: 

 Posouzení splnění kvalifikačních předpokladů realizuje certifikační orgán pro kvalifikaci 
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na základě smlouvy o kontrolní činnosti v souladu s ust. § 591 a následujících 

obchodního zákoníku, a to za úplatu. Výše úplaty se vypočítává podle tohoto Ceníku 

služeb. 

 Certifikační orgán pro kvalifikaci vydá certifikát a zašle podklady pro registraci v 

Registru certifikovaných stavebních dodavatelů tajemníkovi Rady pro kvalifikaci až po 

uhrazení příslušné faktury za provedené služby (včetně poplatku za registraci v Registru 

certifikovaných stavebních dodavatelů - viz bod C). 

 Pokud žadatel o obnovu certifikace přejde k jinému certifikačnímu orgánu pro 

kvalifikaci, platí poplatky jako při 1. kvalifikaci. 

 

C 

 

Úhrady spojené s registrací v Registru certifikovaných stavebních dodavatelů 

(hrazené certifikovaným dodavatelem správci systému prostřednictvím certifikačního 

orgánu pro kvalifikaci) 

 
Registrační poplatek za registraci certifikátu v Registru 

certifikovaných stavebních dodavatelů.   

- zahrnuje náklady na práci Rady pro kvalifikaci související 

s projednáním jednotlivých případů, náklady na administrativní 

práce spojené se zařazením údajů certifikovaného stavebního 

dodavatele do Registru a jejich udržování v aktuálním stavu.)  

Poplatek hradí certifikovaný stavební dodavatel certifikačnímu 

orgánu pro kvalifikaci spolu s úhradou za certifikační proces před 

vydáním certifikátu. COK vydá certifikát dodavateli až po úhradě 

celé částky za certifikaci a registraci v Registru certifikovaných 

stavebních dodavatelů. 

dle tabulky 

B) / 2a) 

 

 

D 

Úhrady spojené s odvolacím procesem v Odvolacím výboru  

(hrazené stavebním dodavatelem depozitem u správce systému) 

 

 Registrační poplatek stavebního dodavatele v případě odvolání  

vůči  pochybení při zápisu do registru certifikovaných stavebních   

dodavatelů                                                                                                                                      

10.000,-Kč 

Poznámky k bodu D): 

 Odvolací proces realizuje Odvolací výbor až na základě zaplaceného registračního 

poplatku.  

 Prostudování dokumentů, podkladů a referencí členy Odvolacího výboru, jejich 

vyhodnocení a vydání rozhodnutí je hrazeno dle časové náročnosti konkrétního případu 

částkou 350,- Kč/hod. Náklady na takovéto posouzení hradí příslušný stavební dodavatel. 

Úhrada musí být provedena před vydáním příslušného rozhodnutí, resp. před předáním 

příslušného dokumentu. 

 Pokud stav dokumentů, podkladů a referencí, které posuzuje Odvolací výbor, vyvolají 

potřebu expertního posudku, nese náklady na takovéto posouzení příslušný stavební 

dodavatel. Úhrada musí být provedena před vydáním příslušného rozhodnutí, resp. před 

předáním příslušného dokumentu. Cena za požadovaná expertní posouzen vychází 
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z průměrných cen za tyto služby, které jsou v rozmezí 800 – 1000,- Kč/hod. Ze 

současných zkušeností lze předpokládat dobu potřebnou na expertní posouzení podkladů 

malých až středních stavebních dodavatelů na úrovni cca 10 hodin, u velkých firem na 

úrovni cca 20 hodin. 

 V případě, že Odvolací výbor rozhodne ve prospěch odvolatele, vrátí mu v plné výši 

registrační poplatek, uhrazené náklady na posouzení Odvolacím výborem a uhrazené 

náklady na expertní posudek. Stejnou částku bude vymáhat na certifikačním orgánu. 

 

E Poznámka   

Všechny ceny stanovené v ceníku m jsou uvedeny bez DPH. 

 

                                                                                                

Platnost ceníku od 1.10.2016. 

 

 

 


