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Spoločné ustanovenia:
Ceny za služby sú určené dohodou na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Za člena SOPK sa na účely tohto cenníka považuje ten subjekt, ktorý si riadne plní
povinnosti vyplývajúce z členstva v SOPK.
Ceny služieb, ktoré nie sú riešené týmto cenníkom, sa určia na základe dohody medzi
dodávateľom a odberateľom.
SOPK je od 1. 8. 2004 platiteľom DPH a k cene za poskytnutú službu, vrátane všetkých
nákladov spojených so službou, sa pripočíta DPH podľa sadzby ustanovenej zákonom
NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. SOPK
poskytuje svojim členom zľavy zo základnej ceny za poskytnuté služby. DPH bude
potom vypočítaná v ustanovenej sadzbe z ceny po zľave a sumy všetkých nákladov
spojených so službou.
Tento cenník služieb SOPK je účinný od 16. mája 2022.
Ing. Martin Hrivík
generálny tajomník SOPK

Cenník SOPK platný od 16. mája 2022

I. SLUŽBY V OBLASTI VYDÁVANIA A CERTIFIKÁCIE MEDZINÁRODNÝCH
OBCHODNÝCH DOKLADOV
Cena v EUR
Položka

Druh práce alebo služby

bez
DPH

s DPH 20
%

a) do 24 hodín1)

60,-

72,-

b) do 3 dní1)

30,-

36,-

c) vypísanie žiadosti o vydanie osvedčenia na portáli e-ONP
podľa podkladov žiadateľa, bez záruky za správnosť
uvedených údajov

15,-

18,-

d) tlačivo Osvedčenie o pôvode/Certificate of origin – 1 súbor

1,50

1,80

5,-

6,-

Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru (v papierovej forme na
tlačive Osvedčenie o pôvode/Certificate of origin alebo v
elektronickej forme – súbor vo formáte pdf) á 1 súbor ( t. j. 1
originál + 2 kópie) :

1

e) vydanie Osvedčenia o pôvode v papierovej forme na
predpísanom tlačive - manipulačný poplatok
Vidimácia obchodnej faktúry na jeden obchodný prípad (t. j.
originál + 1 kópia)
2

0,2 % z hodnoty
faktúry + DPH,

avšak najmenej

60,-

72,-

avšak najviac

450,-

540,-

a) do 24 hodín1)

60,-

72,-

b) do 3 dní1)

30,-

36,-

Vidimácia iných obchodných dokladov, napríklad cenníka,
dodacieho listu a pod.:
3

1) Lehoty začínajú plynúť až po predložení posledného potrebného dokladu alebo podaní posledného ústneho
vysvetlenia a plynú počas pracovných dní.
4

Vydanie osvedčenia o vyššej moci – právnej skutočnosti "vis
major" (originál), okrem nákladov na autorizovaný preklad

140,-

168,-

5

Vydanie Osvedčenia o výrobe a voľnom predaji/Manufacture
and Free Sale Certificate alebo Osvedčenia o voľnom predaji/
Free Sale Certificate (1 originál + 1 kópia pre žiadateľa)
a podobných osvedčení

140,-

168,-

6

Vydanie ďalšieho exemplára osvedčenia (rovnopisu) vydaného
podľa pol. 4 alebo 5 pre ďalšieho odberateľa alebo pre inú
krajinu

70,-

84,-

7

Vydanie náhradného (tzv. duplikátu) osvedčenia o pôvode,
náhradného osvedčenia o vyššej moci, náhradného osvedčenia
o voľnom predaji/výrobe a voľnom predaji, alebo iného
overeného dokladu za stratený, zničený, poškodený alebo
odcudzený doklad, vydaný podľa cenníka I / položky č.1 až 6

2

110% základnej
ceny bez DPH za
vydanie originálu +
DPH
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8

Vydanie ďalších overených exemplárov dokladov podľa položiek
1, 2, 3 nad základný originál alebo súbor

15,-

18,-

9

Oprava údajov vo vystavenom a potvrdenom Osvedčení
o pôvode alebo iných SOPK vystavených a potvrdených
osvedčeniach alebo vidovaných obchodných dokladoch

15,-

18,-

a) Zabezpečenie vyššieho overenia (super legalizácie)
obchodných dokladov (napr. osvedčenie o pôvode,
obchodná faktúra, zmluva o zastúpení a pod.) na MZV SR

45,-

54,-

b) Zabezpečenie konzulárneho overenia (konzulárnej
legalizácie) obchodných dokladov (napr. osvedčenie o
pôvode, obchodná faktúra, zmluva o zastúpení a pod.) na
zastupiteľských úradoch cudzích štátov

90,-

108,-

102)

11

Zabezpečenie konzulárneho overenia, podľa položky I/10 b),
náhradných dokladov vydaných za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené doklady

110% základnej
ceny bez DPH
podľa položky I/10b)

2) Konzulárne overenie vykonáva Úrad SOPK Bratislava v lehote 7 dní v Bratislave a 14 dní, ak sídlo ZZÚ je v Prahe
alebo vo Viedni, od podania žiadosti na Úrade SOPK.
Cena nezahŕňa poplatok MZV, resp. konzulárnemu úradu a cestovné a iné výdavky mimo Bratislavy, ktoré sa
pripočítajú na základe dohody so žiadateľom podľa § 2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena
dohodou.

12

13

Zhotovenie xerografickej kópie overených dokladov podľa tohto
cenníka, alebo xerografickej kópie iných dokumentov na žiadosť
klienta, za 1 stranu formátu A4:
a) farebná kópia

2,-

2,40

b) čiernobiela kópia

1,-

1,20

Overenie zhotovenej xeroxovej kópie ako „zhodnej s originálom“

10,-

12,-

Vydanie potvrdenia o členstve v SOPK :
14

a) originál

bezplatne

b) rovnopis alebo náhradné potvrdenie za stratený, zničený,
poškodený alebo odcudzený doklad o členstve

bezplatne

Usmernenie k zálohovej platbe
Bez dotknutia pravidiel o platbách dojednaných v Zmluve o poskytovaní služieb medzi
vydávajúcim pracoviskom (Regionálnou komorou SOPK) a objednávateľom služieb je
vydávajúce pracovisko oprávnené účtovať si pri bezhotovostnej platbe zálohovú platbu až do
celkovej sumy za cenu služby a vydať/overiť žiadaný dokument, alebo poskytnúť službu až
po úhrade zálohovej platby (jednorazové platby). Toto usmernenie platí pre všetky oddiely
a položky tohto cenníka.
Usmernenie ku zľave pre služby podľa I. oddielu:
Členom SOPK sa poskytuje 50% zľava z poplatkov spojených so službami uvedenými pod
položkami 1 až 11 cenníka. Platí to len v prípade zaplatenia členského príspevku do 31. 3.
daného kalendárneho roka. Ak nie je do uvedeného termínu členský príspevok zaplatený,
účtujú sa až do dátumu jeho úhrady rovnaké ceny ako nečlenom SOPK. Zľava sa
neuplatňuje na cenu podľa položky 1 c), 1 d), 1 e), 12 a13 Cenníka služieb SOPK.
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II. SLUŽBY V OBLASTI ATA SYSTÉMU
1. Poplatky za vydanie a potvrdenie karnetu ATA

Pásmo

Hodnota tovaru v EUR1)
od

-

Poplatok v EUR2)

do

bez DPH

Záloha v
EUR3)

s DPH 20 %

A

–

7 999,-

185,-

222,-

150,-

B

8 000,-

16 599,-

245,-

294,-

150,-

C

16 600,-

33 199,-

480,-

576,-

150,-

D

33 200,-

82 999,-

665,-

798,-

E

83 000,-

165 999,-

F

166 000,-

331 999-

830,-

EX I

150,-

+ zabezpečiť colný dlh 8)

996,150,-

+ zabezpečiť colný dlh 8)

1 180,-

1 416,-

150,-

+ zabezpečiť colný dlh 8)

1 400,- + á 0,2 % z

6)

332 000,-

hodnoty tovaru nad
332.000 € + DPH 20 %

663 999,-

150,-

+ zabezpečiť colný dlh 8)

2 315,- + á 0,15 % z
EX II 6)

664 000,-

hodnoty tovaru nad
664,000 € + DPH 20 %

a viac

150,-

+ zabezpečiť colný dlh 8)

2. Ceny za tlačivá karnetov ATA

Cena v EUR

DRUH TLAČIVA
Každý hárok bez rozdielu určenia a umiestnenia v zošite

4

bez DPH

s DPH 20 %

1,50

1,80
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3. Ostatné služby v oblasti karnetov ATA
Položka

DRUH SLUŽBY

CENA v EUR s DPH

1

Vydanie viacnásobného karnetu ATA (t.j.
karnetu, ktorý pozostáva z viacerých súborov
vnútorných listov a jedného páru vonkajších
zelených listov; kde 1 súbor = 1 pár žltých, 1 alebo
viac párov bielych a 2 alebo viac párov modrých
vnútorných listov karnetu)
Viacnásobný karnet umožňuje viacnásobný
dočasný dovoz a tranzit tovaru do členských štátov
ATA systému a viacnásobný vývoz a spätný dovoz
tovaru do SR.

100 % ceny jednoduchého
karnetu pre tovar hodnoty
daného pásma
+ 50 % poplatku za
jednoduchý karnet
x počet ďalších súborov
+ DPH 20 %
(100%+(50%xpočet)+DPH)

2

Vydanie následného karnetu ATA

100% ceny pôvodného
karnetu + DPH 20 %

3

Vydanie duplikátu ku karnetu ATA

80% ceny pôvodného
karnetu + DPH 20 %

4

Cena v EUR
Konzultácia a poradenstvo 7) spojené
s používaním, prípadne vybavovaním reklamácie
bez DPH
s DPH
zahraničných karnetov ATA v SR, pre držiteľov
alebo ich zástupcov (nad rámec povinností
vyplývajúcich SOPK z Protokolu záručného reťazca
70,84,IBCC pre ATA systém), ak nebola vopred dohodnutá
podielová odmena vo výške 100,- EUR + 2 % zo
sumy colného dlhu za ATA karnet.
za každú začatú hodinu

5

Doplnenie a potvrdenie chýbajúcich listov do
zahraničného karnetu ATA na základe žiadosti
zahraničného držiteľa po schválení zahraničným
vystavujúcim združením za súbor listov jednej farby
(modré - tranzitné, biele - dočasný dovoz)

25,-

30,-

6

Vypísanie9) tlačív jednoduchého karnetu ATA,
podľa podkladov žiadateľa, bez záruky za vecnú
správnosť uvedených údajov

25,-

30,-

Poznámky a vysvetlivky k Oddielu II.:
1. Cena tovaru je celková colná hodnota položiek tovaru uvedených v SÚHRNNOM
ZOZNAME KARNETU (vnútorná strana prvého zeleného listu karnetu ATA). Cena tovaru
sa účtovne zaokrúhľuje na celé Euro.
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2. Poplatok za vydanie a potvrdenie karnetu ATA určený pre jednotlivé pásma podľa ceny
tovaru (A až F, resp. EX I a EX II).
3. Záloha je zúčtovacia záloha na krytie administratívnych výdavkov SOPK spojených s
prípadným vymáhaním karnetu ATA od jeho držiteľa po skončení doby jeho platnosti,
resp. s jeho reklamáciou. Vystavujúca kancelária vráti túto zálohu držiteľovi po vrátení a
skontrolovaní daného karnetu, ak nehrozí nebezpečenstvo vzniku reklamácie karnetu a
ak karnet bol riadne colne prerokovaný a potvrdený colnými orgánmi krajín tranzitu a
dočasného dovozu. V prípade porušenia podmienok SOPK pre vydanie karnetu ATA sa
záloha nevracia.
4. Cena za vydanie a potvrdenie karnetu ATA sa vypočíta ako súčet poplatku a zálohy.
5. Členom SOPK sa poskytuje 50% zľava z takto vypočítanej ceny ako aj z výšky (30%)
povinného zabezpečenia colného dlhu v pásmach D až F. Platí to len v prípade
zaplatenia členského príspevku do 31. 3. daného kalendárneho roka. Ak nie je do
uvedeného termínu členský príspevok zaplatený, účtujú sa až do dátumu jeho
úhrady rovnaké ceny ako nečlenom SOPK.
6. Pri hodnote tovaru od 332.000 €, resp. od 664.000 €, určí vystavujúca RK po
predchádzajúcom odsúhlasení Úradom SOPK osobitnú cenu dohodou s ohľadom na
osobitnú výšku poistného a poplatku za vystavenie karnetu ATA podľa pásma EX I resp.
EX II.
7. Vstupná konzultácia a poučenie držiteľa karnetu ATA pri vystavení karnetu je
zahrnutá v cene karnetu ATA. Rovnako je v cene zahrnutá aj informácia a konzultácia pri
vrátení slovenského karnetu ATA vystavujúcej kancelárii.
8. Na vystavenie karnetu ATA nie je právny nárok. V prípade, že vystavujúca RK má
odôvodnenú pochybnosť o spôsobilosti žiadateľa o vystavenie karnetu ATA dodržať
podmienky Dohovoru o karnete ATA a uhradiť prípadný colný dlh, ktorý vznikne v
zahraničí ako dôsledok porušenia Dohovoru o karnete ATA, vystavujúca RK môže
podmieniť vystavenie a potvrdenie karnetu ATA povinnosťou držiteľa karnetu ATA
zabezpečiť tento colný dlh vo všetkých pásmach.
Colný depozit – predpokladaná výška možného colného dlhu sa vypočítava ako 30 % z
colnej hodnoty tovaru uvedeného v karnete.
Zabezpečenie colného dlhu zo strany držiteľa môže byť:
a)

zložením colného depozitu na krytie colného dlhu v hotovosti alebo na účet
RK alebo kancelárie.

b)

predložením bankovej záruky alebo poistenia kryjúceho colný dlh v
prospech SOPK.

9. Vypísanie tlačiva karnetu ATA je potrebné dohodnúť vopred so zodpovedným
pracovníkom vystavujúcej RK, ktorá zabezpečuje túto činnosť podľa svojich kapacitných
možností.
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III. PORADENSKO-KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Položka

Hodinová
sadzba v EUR

DRUH SLUŽBY

bez
DPH

s
DPH

Odborné poradensko-konzultačné služby z oblasti
regulácie medzinárodného obchodu a podnikania
a) v ústnej forme:
- v slovenskom jazyku

1.

70,-

84,-

140,-

168,-

- v slovenskom jazyku

120,-

144,-

- v cudzom jazyku

170,-

204,-

- v cudzom jazyku
b) v písomnej forme:

2.

Posúdenie predložených písomných návrhov obchodných
zmlúv, zakladateľských dokumentov a ďalších relevantných
dokumentov vo forme písomných stanovísk, okrem
nákladov na prípadný preklad a poštovné podľa hodinovej
sadzby podľa položky č.1.

cena dohodou
+ DPH 20 %,
avšak

- v slovenskom jazyku

najmenej

120,-

144,-

- v cudzom jazyku

najmenej

170,-

204,-

Spracovanie písomných rozborov a analýz z oblasti
ekonomiky

3.
najmenej

cena dohodou
+ DPH 20 %,
avšak
120,-

144,-

Poznámky a vysvetlivky k Oddielu III.:

1. Členom SOPK sa poskytuje zľava 50% zo základnej sadzby podľa položiek 1, 2 (vrátane
zohľadnenia zložitosti). Platí to len v prípade zaplatenia členského príspevku do 31. 3.
daného kalendárneho roka. Ak nie je do uvedeného termínu členský príspevok
zaplatený, účtujú sa až do dátumu jeho úhrady rovnaké ceny ako nečlenom SOPK.

2. Pri poskytovaní jednoduchého poradenstva možno dohodnúť základnú sadzbu hodinovej
odmeny delenú na začaté polhodiny.

3. Pri telefonických konzultáciách, prípadne elektronických dopytoch, je potrebné vyžadovať

od žiadateľa zaslanie otázok písomne (listom, e-poštou, faxom) vopred formou záväznej
objednávky a dohodnúť formu úhrady.
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IV. SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA

Cena pre účastníka školení, prednášok, seminárov a podobných akcií vzdelávacieho
charakteru vo forme prezenčnej alebo virtuálnej má odrážať miestne faktory a spôsob
organizovania akcie. Z pohľadu tohto cenníka je cenotvorba voľná, príjmy však musia pokryť
náklady na akciu.
Poznámka k oddielu IV:
Oddiel IV sa vzťahuje na služby vzdelávania organizovaného jednotlivými pracoviskami
SOPK, ak nejde o akcie, ktoré sú financované alebo spolufinancované inými organizáciami
z tuzemska alebo zo zahraničia, alebo sú financované z prostriedkov uskutočňovaných
projektov.

V. SLUŽBY ORGANIZOVANIA OBCHODNÝCH MISIÍ
ORGANIZAČNÉ NÁKLADY v EUR

DRUH SLUŽBY

bez DPH

S DPH

Organizovanie
obchodných
misií,
zasadnutí spoločných hospodárskych
výborov, misií spojených s návštevou
veľtrhov a výstav a pod.
člen SOPK

15 % z nákladov na
účastníka, avšak
najmenej 100,-

15 % z nákladov na
účastníka + DPH,
avšak najmenej 120,-

nečlen SOPK

25 % z nákladov na
účastníka, avšak
najmenej 150,-

25 % z nákladov na
účastníka, avšak
najmenej 180,-

VI. SLUŽBY V OBLASTI INFORMATIKY
CENA v EUR
Pol.

DRUH SLUŽBY

člen SOPK
bez DPH
20%

s DPH 20%

nečlen SOPK
bez DPH
20%

s DPH 20%

Výber adries z databázy firiem
a) elektronická forma

bezplatne

4,-/adresa

4,80/adresa

b) papierová forma

bezplatne

5,-/adresa

6,-/ adresa
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Výber z ponúk a dopytov
domácich i zahraničných firiem
2.

3.

4.

a) jedna ponuka

bezplatne

8,50/adresa 10,20/ adresa

b) CD s ponukami za 14 dní

16,-

20,40

34,-

40,80

c) predplatné na 1/2 roka

117,-

140,20

234,-

280,80

Zverejnenie obchodnej ponuky
na Internete
Informácia o veľtrhoch a
výstavách

bezplatne

bezplatne

a) elektronická forma

3,50/adresa 4,20/adresa 7,-/adresa

8,40/ adresa

b) papierová forma

4,50/adresa 5,40/adresa 9,-/adresa

10,80/adresa

VII. SLUŽBY REGISTRAČNEJ AUTORITY - VYDÁVANIE CERTIFIKÁTOV PRE
ELEKTRONICKÝ PODPIS

1.

2.

3.

4.

5.

CENA v EUR

DRUH SLUŽBY

Pol.

certifikát, zariadenie

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický
podpis

Mandátny certifikát
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú
pečať
Certifikát pre elektronický podpis

Certifikát pre elektronickú pečať

Bezpečnostné zariadenia (QSCD)

6.

Zrušenie certifikátu

7.

Poplatok SOPK za vydanie certifikátu
pozn. pre člena SOPK vydanie zdarma

bez DPH 20%

s DPH 20%

Platnosť 1 rok

22,-

26,40

Platnosť 2 roky

44,-

52,80

Platnosť 3 roky

66,-

79,20

Platnosť 1 rok

30,-

36,-

Platnosť 2 roky

60,-

72,-

Platnosť 3 roky

90,-

108,-

Platnosť 1 rok

16,67

20,-

Platnosť 1 rok

16,67

20,-

Platnosť 2 roky

33,34

40,-

Platnosť 3 roky

50,-

60,-

USB token
Karta, full size
Karta, SIM
Čítačka pre
karty

57,30,30,-

68,40
36,36,-

30,-

36,-

zdarma
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10,-

12,-

Cenník SOPK platný od 16. mája 2022

VIII. CENY ZA INZERCIU V PERIODIKU SOPK - OBCHOD, PRIEMYSEL,
HOSPODÁRSTVO
cena

Formát inzercie

1/1(celá strana)
1/2 (pol strany, šírka alebo výška)
1/3 (pol strany, šírka alebo výška)
1/4 (pol strany, šírka alebo výška)
Vizitka

bez DPH 20%

s DPH 20%

1 130,00€
730,00€
550,00€
400,00€
230,00€

1356,00€
876,00€
660,00€
480,00€
276,00€

Zľavy:
 z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
 tri opakovania za sebou: 8 %
 štyri a viac opakovaní za sebou: 10 %
IX. CENY PRENÁJMU PLOCHY NA ÚČELY PREZENTÁCIE FIRIEM NA PODUJATIACH
ORGANIZOVANÝCH SOPK
Položka

Cena v EUR za plochu 1m2
na 1 deň (t.j. 6 - 8 hod.) najmenej,
bez DPH
50

Druh akcie/podujatia

1

podujatie regionálneho významu

2

podujatie celoslovenského významu

250

3

podujatie cezhraničné ( 2-5 krajín)

500

4

medzinárodné podujatie (6-30 krajín)

748

5

celosvetové podujatie (viac ako 30 krajín)

2000

SOPK k dohodnutej cene prenájmu v rámci intervalu pre jednotlivé kategórie účtuje aj
aktuálne platnú sadzbu DPH, nakoľko je platiteľom DPH.
Poznámky:
1. Druhom podujatia sa rozumejú semináre, workshopy, B2B - kooperačné burzy, národné,
cezhraničné, medzinárodné konferencie a podobné podujatia.
2. Uvedená cena v € bez DPH je dolnou hranicou v jednotlivých kategóriách. Horná sadzba
nie je v žiadnej kategórii ohraničená vzhľadom na možnosť uzavretia komplexnejšej
zmluvy o reklame, jej uverejnením aj v iných médiách, napr. na webovej stránke,
v časopise OPH, v periodikách regionálnych komôr a pod.
3. Položka 1: Cena prenájmu priestoru (bez DPH) je určená na jednotku plochy (1 m2) bez
príslušenstva (t.j. priestor na umiestnenie postera alebo inej formy informačnej
tabule/bannera.
4. Položky 2-5: Cena prenájmu priestoru (bez DPH) je určená na jednotku plochy (1 m2)
vrátane poskytnutia základného nábytku (1stolík + 2 stoličky) pri prenájme plochy rovnej
alebo väčšej ako 2 m2.
5. V takto dohodnutej cene je aj bezplatný vstup na podujatie pre najmenej jednu osobu
nájomcu na zabezpečenie podávania informácií pre účastníkov podujatia (platí pre
položky 1-5).
ooo0ooo
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