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1. Účel dokumentu 

Tento dokument obsahuje sazby příspěvků pro rok 2020, které jsou certifikační orgány a certifikované 

společnosti povinné uhradit společnosti GMP+ International. To se vztahuje na certifikační orgány, 

které jsou schváleny pro vydávání certifikátů GMP+ společnostem na základě certifikačního schématu 

GMP+ v rámci modulů zajišťování bezpečnosti krmiv GMP+ a zajišťování odpovědné výroby krmiv 

GMP+.  

 

Tento dokument také obsahuje tarify pro příspěvky, které společnosti certifikované GMP+ mají platit 

společnosti GMP+ International v souladu s uvedeným certifikačním schématem. 

 

Povinnost uhradit tyto finanční příspěvky je stanovena na jednu stranu ve schvalovacích smlouvách 

mezi certifikačními orgány a GMP+ International a na druhou stranu ve smlouvách mezi certifikačními 

orgány a společnostmi s certifikací GMP+. 

 

V sazebníku jsou zahrnuty i sazby za nákup dalších služeb a produktů z GMP+ International. 

 

Základním principem zvýšených sazebníků je, že příjmy by měly pokrývat veškeré náklady vynaložené 

na administrativu výše uvedených schémat a na související podpůrné činnosti.  

 

Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH. GMP+ International se rozumí: GMP+ International B.V. 
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2. Certifikační orgány 

 

2.1. Základní platba 

2.1.1 Certifikační orgán jednou ročně provede ve prospěch GMP+ International základní platby 

uvedené v Tabulce 1  

 

Tabulka 1: Tarify základních plateb pro certifikační orgány (v eurech) 

 

 

Prvky Schéma certifikace krmiv 

GMP+ 

a. základní tarif € 1.320,00 

b.  používání webové databázové aplikace € 880,00 

c. za / rozsah certifikace 1 až 5 € 930,00 

d. za / rozsah certifikace 6 až 10 € 772,50 

e. za / rozsah certifikace 11 a více € 550,00 

f. za schváleného auditora  € 132,00 

g. za critical location € 2.200,00 

 

2.1.2 Certifikační orgán je povinen uhradit základní sazby v dubnu 2020. 

Platba musí být provedena na základě faktury vystavené ze strany GMP+ International, v 

platební lhůtě 21 dnů. 

 

2.1.3 Dříve zmíněný základní tarif (a.) pod bodem 2.1.1. Tabulka 1 se nevztahuje na certifikační 

orgány schválené v rámci jiného certifikačního schématu - schváleného GMP+ International – a 

ty, které se u GMP+ International pouze registrovaly ke schválení v rámci vyhlášky pro danou 

zemi. Ve všech ostatních případech se tato výjimka neuplatní. Požadavkem je, aby příslušný 

certifikační orgán měl uzavřenou smlouvu s GMP+ International. Tato schválená certifikační 

schémata (včetně rozsahů) jsou uvedena v kapitole 3 dokumentu GMP+ BA10 Minimální 

požadavky na nákup. 

 

2.2. Ostatní platby 

2.2.1 Certifikační orgán předkládající požadavek na schválení dle normy GMP+ C10 k získání 

osvědčení pro provádění certifikace GMP+ FSA a/nebo GMP+ FRA je povinen uhradit GMP+ 

International před zahájením hodnocení poplatek, který je uvedený dále v řádku a tabulky 2. 

Pokud se schvalovací proces během 13 týdnů úspěšně dokončí, bude tento poplatek 

refundován.  
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V případě, že schvalovací proces potrvá déle než 13 týdnů, s maximální dobou trvání26 týdnů, 

částka uvedená v řádku a tabulky 2 je znovu splatná. Pokud se schvalovací proces během 26 

týdnů úspěšně dokončí, bude tento druhý zaplacený poplatek refundován.  

Pokud doba trvání schvalovacího procesu přesáhne 26 týdnů, refundace se neprovede. 

 

2.2.2  Certifikační orgán, který přihlásil auditory ke zkouškám, je povinen zaplatit společnosti GMP+ 

International poplatek za jednoho přihlášeného auditora a jednu oblast, jak je uvedeno v řádku 

b tabulky 2. 

 

2.2.3 Za vystavení písemného osvědčení o zkoušce auditora je certifikační orgán povinen společnosti 

GMP+ International zaplatit poplatek uvedený v řádku c tabulky 2. 

 

2.2.4 Za vystavení kopie zkušebních formulářů vyplněných auditorem je certifikační orgán povinen 

společnosti GMP+ International zaplatit poplatek uvedený v řádku d tabulky 2 za každý 

zkušební formulář. 

 

Tabulka 2: Tarify základních plateb pro certifikační orgány (v eurech) 

 

 

 

 

2.2.5 Certifikační orgány jsou povinny uhradit GMP+ International příspěvky společností s certifikací 

GMP+ v souladu s odst. 3. GMP+ International zasílá fakturu obvykle dva měsíce po vystavení 

osvědčení a v příslušném měsíci každého následujícího roku po dobu platnosti osvědčení. Jako 

referenční datum je použito datum konce platnosti osvědčení. Pokud po vystavení původního 

osvědčení dojde k přidání rozsahů/osvědčení, použije se každý rok měsíc, do nějž příslušné 

datum spadá. 

 

2.2.6 Částky uvedené v částech 2.1.1 až 2.2.5 musí být na účet GMP+ International převedeny do 21 

dnů od přijetí faktury. 

 

 

 

 

 V případě účasti v (budoucích) digitálních zkouškách bude platný změněný tarif.  

a.  požadavek na schválení certifikačního orgánu  € 1.615,00 

b.  registrace zkušebního auditora    * € 99,00 

c.  vystavení zkušebního osvědčení € 32,50 

d.  vystavení kopie zkušebních formulářů  € 11,00 
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3. Společnosti s certifikací GMP+ 

3.1. Obecné 

3.1.1 Certifikovaná společnost uvedená v kapitole 1 je povinna GMP+ International uhradit roční 

finanční příspěvek, viz dále. Certifikovaná společnost tento příspěvek uhradí prostřednictvím 

certifikačního orgánu, se kterým má smlouvu, který tuto částku uhradí GMP+ International v 

souladu s ustanoveními odst. 3.2. 

 

3.1.2 Pokud se certifikace místa působení společnosti vztahuje na více oblastí působnosti (rozsahů) 

nebo na více standardů, je pro každou další oblast působnosti (rozsah) splatných 40 % příslušné 

platné částky. V případě certifikace více než 5 rozsahů na místo působení společnosti je pro 

každou další oblast působnosti (rozsah) splatných 10 % příslušné částky. V těchto případech je 

nejvyšší částka splatná v plné výši a sleva se vztahuje na nižší tarify.  

3.2. Certifikované společnosti 

Společnosti s certifikací GMP+ jsou povinny uhradit základní poplatek uvedený v Tabulce 3 za každou 

provozovnu a za každý uvedený rozsah. 

 

Tabulka 3: Sazby základního poplatku za rozsah pro certifikované společnosti (v eurech) 

 

 

Standardní tarif  

 

 

na lokaci 

Rozsah 1 € 258,50 

Rozsah 2 až 5 (viz vysvětlení par. 3.1.2) € 103,40 

Rozsah 6 a více (viz vysvětlení par. 3.1.2) € 25,85 

Varianta / Jiný tarif na lokaci / loď 

Přeprava zvířecích krmiv, silniční přeprava, ≤ 2 zam. € 110,00 

Obchodování s farmami pro živočišnou výrobu € 44,50 

Přeprava zvířecích krmiv, přeprava po  

vnitrozemských plavebních cestách 
€ 44,50 
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Odstupňovaný 

tarif MultiSite  

(pro více 

pracovišť)  

lokace 

1 až 5 

lokace 

6 až 10 

lokace 

11 až 15 

lokace 

16 až 40 

lokace 

41 až 60 

lokace 

61 až 80 

lokace 

>80 

Obchod  € 258,50 € 193,50 € 129,50 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 

Přeprava € 258,50 € 193,50 € 129,50 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 

Lodní přeprava 

 
€ 258,50 € 193,50 € 129,50 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 

Skladování a 

překládka 
€ 258,50 € 193,50 € 129,50 € 78,00 € 54,50 € 39,00 € 22,50 

Obchodování s 

farmami pro 

živočišnou výrobu 

€ 44,50 € 34,00 € 22,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 

Přeprava zvířecích 

krmiv, přeprava po 

vnitrozemských  

plavebních cestách 

€ 44,50 € 34,00 € 22,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 

 

 

Vysvětlení: 

Společnosti bude přiřazen rozsah Obchodování, pokud obchoduje se zvířecími krmivy, která 

sama nevyrobila. Prodej zvířecích krmiv vlastní výroby pokrývá rozsah Výroba. 

 

V rozsahu Přeprava existuje rozlišení mezi malými společnostmi se 2 nebo méně (≤ 2) 

zaměstnanci a s více (> 2) zaměstnanci. Certifikační orgán je povinen informovat GMP+ 

International o počtech zaměstnanců každé certifikované společnosti. Nebyla-li provedena 

registrace, bude použita nejvyšší sazba. 

 

Mimo přepravních společností existují rovněž tahače s vlastní obsluhou či bez ní. Ty spadají pod 

strukturu Přepravy zvířecích krmiv. 

 

Platnost takzvané sazby rozsahu pro MultiSite je možná pouze tehdy, když jsou splněny příslušné 

požadavky GMP+, jak jsou stanoveny v Příloze 4 GMP+ C12. V tomto ohledu musí certifikační 

orgán zajistit správné informace pro registraci v databázi GMP+ International.   
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4. Ostatní společnosti 

 

Kromě společností certifikovaných v rámci dříve zmíněných schémat rovněž existují společnosti, které 

jsou s GMP+ International spojeny jiným způsobem. 

4.1.  Účastníci s certifikací QS 

Účastník s certifikací QS registrovaný pro přijetí do modulu GMP+ FSA je povinen uhradit GMP+ 

International níže uvedený roční registrační poplatek na pokrytí souvisejících nákladů. Částku je nutné 

převést na účet GMP+ International do 21 dnů od data vystavení faktury. 

 

Účastníci s certifikací QS Na lokaci 

Výroba krmných směsí pro zvířecí krmiva € 258,50 

Výroba premixů pro zvířecí krmiva € 258,50 

 

Pokud se certifikace provozovny týká několika rozsahů, je pro každý další rozsah splatná částka ve výši 

40 % platného registračního poplatku. V těchto případech je nejvyšší částka splatná v plné výši a sleva 

se vztahuje na nižší sazby. 

4.2. Účastníci s certifikací pastus+ 

Účastník s certifikací pastus+ registrovaný pro přijetí do modulu GMP+ FSA je povinen uhradit GMP+ 

International níže uvedený roční registrační poplatek na pokrytí souvisejících nákladů. Částku je nutné 

převést na účet GMP+ International do 21 dnů od data vystavení faktury. 

 

Účastníci s certifikací pastus+ Na lokaci 

Výroba krmných materiálů € 258,50 

Výroba krmných směsí € 258,50 

Obchodování se zvířecími krmivy € 258,50 

Skladování a přeprava zvířecích krmiv € 258,50 

Přeprava zvířecích krmiv, silniční přeprava € 258,50 

 

Pokud se certifikace provozovny týká několika rozsahů, je pro každý další rozsah splatná částka ve výši 

40 % platného registračního poplatku. V těchto případech je nejvyšší částka splatná v plné výši a sleva 

se vztahuje na nižší sazby. 



 

gmpplus.org 

  

 

GMP+ International 

Braillelaan 9 

2289 CL Rijswijk 

The Netherlands 

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office) 

 +31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk) 

e. info@gmpplus.org 

 

 

 

 
Odmítnutí odpovědnosti: 

Tato publikace byla zřízena za účelem poskytnutí informací zainteresovaným stranám, s ohledem na 

normy GMP +. Publikace bude pravidelně aktualizována. Společnost GMP+ International B.V. není 

zodpovědná za žádné nepřesnosti v této publikaci. 

 

© GMP+ International B.V.   

Všechna práva vyhrazena. Informace v této publikaci lze zobrazovat, stahovat a tisknout pouze pro vaše 

vlastní nekomerční použití. Pro ostatní případné typy použití je třeba získat předchozí písemné povolení 

ze strany GMP+ International B.V. 

 


