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1 ÚVOD
Tento dokument určuje zásady stanovenia výšky poplatkov za certifikačné služby a spôsob úhrady za
služby poskytované Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti (ďalej len
„Kompetenčné centrum“, alebo „KCKB“).

2 SÚVISIACE DOKUMENTY
Tento cenník služieb sa opiera najmä o nasledovné právne úpravy a technické normy:
•

Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „Zákon“)

•

Vyhláška NBÚ č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde
audítora

•

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

•

Nariadenie EÚ č. 765/2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v
súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

•

Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

•

STN EN ISO/IEC 17024:2012 Posudzovanie zhody - Všeobecné požiadavky na orgány
vykonávajúce certifikáciu osôb

3 ÚHRADA ZA SLUŽBY
Cenník služieb KCCKB obsahuje sadzby za poskytované služby KCCKB a podmienky ich uplatnenia. V
kalkulácii sú zahrnuté náklady spojené s administratívnymi prácami súvisiacimi s poskytovanou
službou, s preštudovaním a posúdením dokumentácie subjektu, náklady na posúdenie na mieste a
náklady na ukončenie posudzovania.
Všetky sadzby uvedené v Cenníku služieb sú bez dane z pridanej hodnoty (DPH). KCCKB nie je
platcom DPH.
KCCKB bezplatne poskytne informácie a údaje o stanovení ceny za príslušnú službu.
Faktúra za certifikáciu a recertifikáciu sa vystaví po dni vydania rozhodnutia o udelení certifikácie.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich vystavenia. Žiadateľovi o certifikáciu, ktorý neuhradí faktúru
v lehote splatnosti, nebude vystavený a odovzdaný certifikát.
Úhrady za poskytované služby sa vykonávajú na základe vystavenej faktúry bezhotovostne
prevodom na účet KCCKB vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084.
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4 DRUHY POPLATKOV
Cenníkom sa ku dňu platnosti tohto cenníka stanovujú podrobné pravidlá pre výpočet nasledujúcich
poplatkov:
•

Poplatok za certifikačnú službu.

5 POPLATOK ZA CERTIFIKAČNÚ SLUŽBU
Poplatok spojený s podaním, registráciou a posúdením prvej žiadosti o certifikáciu audítorov
kybernetickej bezpečnosti, vrátane odbornej skúšky, jej vyhodnotenia, rozhodnutia o výsledku
skúšky a vystavenia certifikátu je 500 EUR.
Poplatok spojený s podaním, registráciou a posúdením žiadosti o recertifikáciu audítorov
kybernetickej bezpečnosti, vrátane odbornej skúšky, jej vyhodnotenia, rozhodnutia o výsledku
skúšky a vystavenia certifikátu je 200 EUR.
Faktúra (daňový doklad) bude vystavená nezávisle od výsledku skúšky. Ako Variabilný symbol sa
uvádza číslo registrácie žiadateľa, ktorú mu oznámi KCCKB.
V ostatných prípadoch (napr. mimoriadne posudzovanie, posúdenie zhody s novým resp.
aktualizovaným predpisom, atď.) sa pre výpočet použije hodinová sadzba, pričom časové kapacity
budú stanovené v závislosti od skutočného času potrebného na posudzovanie, vrátane prípravy a
ukončenia posudzovania. Hodinová sadzba KCCKB 50 EUR.

6 ĎALŠIE NÁKLADY SPOJENÉ S POSUDZOVANÍM
Úhrada cestovných nákladov (cestovné, ubytovanie) a ďalšie výdavky skúšajúcich, dozoru a
posudzovateľov je zahrnutá v cene poplatku.

7 VYSTAVENIE CERTIFIKÁTU
Vydanie certifikátu v slovenskom jazyku resp. anglickom jazyku je zahrnuté v poplatku za certifikačnú
službu resp. v poplatku za udržiavanie certifikácie.
Za úradný preklad certifikátu do cudzieho jazyka (na základe požiadavky certifikovanej osoby) bude
vystavená faktúra vo výške skutočných nákladov.

8 PRECHODNÉ USTANOVENIA
Služby začaté pred účinnosťou tejto verzie cenníka budú dokončené za cenu stanovenú podľa
cenníka platného jeden deň pred dňom podania žiadosti o certifikáciu.
Cenník certifikačných služieb je verejný dokument, ktorý zverejňuje Kompetenčné centrum na
svojom webovom sídle, v nadväznosti na zmeny.
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