
Indexy ECDL Kategorie "S" Kategorie "EU" Kategorie "S" Kategorie "EU"

Kód Položka

Cena pro 

uchazeče (Kč bez 

DPH)

Cena pro 

uchazeče (Kč bez 

DPH)

Sazba DPH (%)

Cena pro 

uchazeče (Kč 

včetně DPH)

Cena pro 

uchazeče (Kč 

včetně DPH)

INDEX-S Index ECDL Select 580,00 580,00 21% 702,- 702,-

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z existujících, ale i budoucích 

modulů základního programu ECDL (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu se zaznamenávají 

úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

INDEX-P Index ECDL Profile 890,00 890,00 21% 1 077,- 1 077,-

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z libovolných existujících, ale i 

budoucích modulů základního a pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Do 

tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 5 let od 

data první zkoušky.

INDEX-1 Index ECDL Single 245,00 245,00 21% 297,- 297,-

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkoušce z libovolného existujícího nebo 

budoucího modulu základního a pokročilého programu ECDL, programu Digitální fotografie a 

programu e-Citizen (1 modul). Do tohoto dokladu se zaznamenává úspěšně absolvovaná 

zkouška. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

INDUPL Duplikát Indexu 123,00 123,00 21% 149,- 149,-

Vystavení duplikátu libovolného licenčního dokladu na jméno držitele. Doklad vystavuje 

kancelář ECDL-CZ na základě požadavku testovacího střediska nebo držitele původního 

indexu. V odůvodněných případech může být vystavení duplikátu odmítnuto.

Doklady ECDL Kategorie "S" Kategorie "EU" Kategorie "S" Kategorie "EU"

Kód Položka

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

bez DPH)

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

bez DPH)

Sazba DPH (%)

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

včetně DPH)

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

včetně DPH)

OSTART Certifikát ECDL Start 90,00 90,00 21% 109,- 109,-

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti. Doklad vystavuje 

kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

CERT Certifikát ECDL 90,00 90,00 21% 109,- 109,-

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace. Doklad vystavuje 

kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

KARTA Certifikát ECDL (plastová karta) 42,00 42,00 21% 51,- 51,-

Vystavení mezinárodně platného doplňkového dokladu digitální kvalifikace k certifikátu ECDL v 

podobě personifikované plastové karty. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě 

objednávky testovacího střediska.

CERT-M Certifikát ECDL Profile 90,00 90,00 21% 109,- 109,-

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšně 

absolvovaných zkoušek ze všech programů konceptu ECDL (základní, pokročilý, Digitální 

fotografie, e-Citizen, ...). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky 

testovacího střediska.

CERT-DL Certifikát ICDL Profile Digital Literacy 104,00 104,00 21% 126,- 126,-

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti podle 

nejnovějších standardů. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky 

testovacího střediska.

CERT-NETECH Certifikát ICDL Profile Create & Collaborate 104,00 104,00 21% 126,- 126,-

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu netechnicky orientovaných digitálních 

kompetencí podle nejnovějších standardů digitálního vzdělávání. Doklad vystavuje kancelář 

ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

CERT-TECH Certifikát ICDL Profile Compute & Code 104,00 104,00 21% 126,- 126,-

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu technicky orientovaných digitálních 

kompetencí podle nejnovějších standardů digitálního vzdělávání. Doklad vystavuje kancelář 

ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

Služby ECDL testování Kategorie "S" Kategorie "EU" Kategorie "S" Kategorie "EU"

Kód Položka

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

bez DPH)

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

bez DPH)

Sazba DPH (%)

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

včetně DPH)

Doporučená cena 

pro uchazeče (Kč 

včetně DPH)

TEST Zkouška v rámci základního programu ECDL 220 až 275,- 275 až 340,- 21% 270 až 330,- 330 až 410,-

Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Select, Profile nebo Single v rozsahu 

jedné zkoušky z libovolného modulu základního programu ECDL. Zkoušku lze objednat u 

libovolného akreditovaného testovacího střediska ECDL.

(Platný od 1. ledna 2023)

Ceník základního programu ECDL Core


