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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI  
 

 
 
 
Logo:  
 
 
Právní forma: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dále jen CZVV) je organizační 

složkou státu, přímo řízenou organizací MŠMT 
    
Ředitel: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (do 6. 3. 2007), Mgr. Iva Kabeláčová (od 16. 3. - 19. 

8. 2007), Ing. Pavel Zelený (od 20. 8. 2007) 
 
Sídlo: Jeruzalémská  957/12, 110 00 Praha 1 
 
Telefon:  22507111,  224507888 
 
Fax: 224 507 555 
 
e-mail: info@cermat.cz 
 
IČ: 75064421 
 
DIČ: CZ75064421 
 
Bankovní spojení:  Česká národní banka (0710)   č. účtu: 68129011/0710 
      Č. účtu ESF: 10006-68129011/0710 
 

 
 
CZVV bylo zřízeno k 1. lednu 2006 v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 33306/2005-14 ze dne 
1. 12. 2005. 

 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání navazuje na činnost Centra pro reformu maturitní zkoušky 
(CERMAT), později Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které bylo jako divize Ústavu pro 
informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV) v roce 1999 pověřeno MŠMT přípravou reformované maturitní 
zkoušky. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání po dobu realizace přípravných programů k nové 
maturitní zkoušce (tzv. programy Maturita nanečisto), používá vedle oficiálního názvu také slovní značku 
CERMAT, která je s přípravným cyklem programů Krok za krokem k nové maturitě ve veřejnosti spojována. 
Z tohoto důvodu užívá CZVV i dvě vzájemně propojené internetové adresy: www.cermat.cz a www.czvv.cz 

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CZVV (PLATNÁ DO 30. 9. 2007)  

 
1. Ředitelství 
2. Oddělení ekonomiky, personalistiky (OEP) 
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3. Oddělení bezpečnosti a vnitřní správy (OBVS) 
4. Oddělení informačních technologií (OIT) 
5. Sekce evaluačních nástrojů (SEN) 

5.1 Oddělení mateřských a cizích jazyků (OJ) 
5.2 Oddělení matematiky, přírodních a humanitních věd (OMPHV) 

        6. Sekce organizace a logistiky (SOL) 
6.1 Oddělení koncepce organizace (OKO) 
6.2 Oddělení technického zabezpečení (OTZ) 

        7. Oddělení speciálního testování (OST) 
        8. Oddělení analýz a metodologie (OAM) 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CZVV (PLATNÁ OD 1. 10. 2007) 

 
1 ŘEDITELSTVÍ CERMAT 
1.1 Kancelář ředitele CERMAT 

1.1.1  ředitel CERMAT 
1.1.2  výkonný ředitel CERMAT   
1.1.3  asistentka ředitele CERMAT 
1.1.4  manažer bezpečnosti CERMAT, interní auditor 

1.2 Oddělení vnějších vztahů a komunikace (INFO) 
1.3 Projektová kancelář (PROKA) 

 
2 SEKCE EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ (SEN) 
2.1 Kancelář ředitele SEN 

2.1.1  ředitel sekce (Ř SEN)  
2.1.2  asistentka ředitele SEN 

2.2 Oddělení mateřských jazyků a humanitních předmětů (OMAHA) 
2.3 Oddělení cizích jazyků (OCJ) 
2.4 Oddělení přírodovědných a technických předmětů (OPAT) 
2.5 Oddělení statistiky a datových analýz (OSA) 
2.6 Oddělení speciálního testování (OST) 

 
3 SEKCE LOGISTIKY A BEZPEČNOSTI MZ (SLOB) 
3.1 Kancelář ředitele SLOB 

3.1.1 ředitel sekce (Ř SLOB) 
3.1.2 asistentka ředitele SLOB 

3.2 Oddělení organizačního zabezpečení (ODOR) 
3.3 Oddělení technologického zabezpečení (OTECH) 
3.4 Oddělení řízení bezpečnostních rizik (OBR) 
3.5 Oddělení personální infrastruktury MZ (OPI) 

 
4 SEKCE EKONOMIKY A VNITŘNÍ INFRASTRUKTURY (SEVI) 
4.1 Kancelář ředitele SEVI 

4.1.1 ředitel sekce (Ř SEVI) 
4.1.2 asistentka ředitele SEVI 

4.2 Referát hlavního účetního a správy rozpočtu (RHÚ) 
4.3 Referát účetního PaM a personalistiky (PaM) 
4.4 Oddělení vnitřní správy a bezpečnosti (OVSB) 
4.5 Oddělení správy informačních systémů (OSIS) 
4.6         Oddělení technických provozů (OTEP)    
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3. STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ CZVV V ROCE 
2007 

 
Činnost CZVV byla v průběhu roku 2007 značně ovlivněna postupným vystřídáním 3 ministrů v čele resortu 
školství a 3 ředitelů CZVV. 
 
Na začátku druhého roku samostatné existence pokračovalo CZVV v přípravách nové maturitní zkoušky (MZ), 
jak po obsahové stránce, tak po stránce logistické a technologického zabezpečení. Management CZVV podnikal 
vedle ryze odborných aktivit také řadu ekonomických a organizačních kroků k zabezpečení ostrého startu nové 
maturitní zkoušky v souladu se školským zákonem, tj. ve školním roce 2007/08. 
 
V souvislosti s odkladem spuštění nové MZ na rok 2010 a 2012 se CZVV  soustředilo od září 2007 na tvorbu 
nové koncepce maturitní zkoušky a s tím souvisejících Katalogů požadavků k MZ, přípravu návrhu novely 
školského zákona a modelu logistického zabezpečení MZ. 
 
Tvorba evaluačních nástrojů, monitorování výsledků vzdělávání žáků a vytváření systému hodnocení těchto 
výsledků byl obsahem dalších projektů CZVV realizovaných ve školním roce 2006/2007 a směřovaných do 
oblasti základního i středního školství. 

 
Odborné činnosti zasahovaly zejména následující úkoly: 

 
Hlavní úkoly související s ustanovením § 80 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

� Příprava maturitní zkoušky pro školní rok 2007/2008 
� Příprava a realizace přípravného programu Maturita nanečisto 2007 (MANA 2007) 
� Spolupráce s MŠMT na návrhu Vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou  
� Mediální a informační podpora nové maturitní zkoušky  

 
Další úkoly přímo vyplývající z hlavní činnosti CZVV 

� Přednášková a publikační činnost zaměřená k evaluačním aktivitám CZVV 
� Koncepční a odborná spolupráce s MŠMT a partnerskými organizacemi  
� Webové stránky 
� Vybudování informačního systému IS CERTIS 
� Servisní informační a technická služba školám  
� Tvorba nové koncepce MZ pro školní rok 2010 a 2012 
� Návrh novely školského zákona ve vztahu k MZ 
� Příprava Katalogů požadavků k MZ 

 
Úkoly realizované za podpory ESF – SP KVALITA I 
 
 

 
 
 
 
� Národní hodnotící zkouška (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií 2007) 
� Osobní portfolio žáka  
� Zavedení nových forem konání maturitní zkoušky  
� Genderové aspekty maturitní zkoušky  
� Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích 
� Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání  
� Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní 

zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání 
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� Distribuce a implementace výstupů činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

 

4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 
SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Jednotlivé odborné útvary CZVV vyřizují průběžně řadu dotazů odborné i laické veřejnosti a cílových skupin 
jednotlivých realizovaných projektů. V exponovaných časových úsecích projektů jde až o stovky vyřízených 
odpovědí denně. Vyřizování této agendy se odehrává převážně telefonicky a e-mailovou korespondencí. 
V uvedených případech však nešlo o žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Strukturu poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za kalendářní rok 2007 v členění podle písmen 
odstavce (1) paragrafu 18 byla následující: 
 

a) Počet podaných žádostí o informace 9 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

c) Rozsudky soudu ve věci přezkoumání 0 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

e) Počet stížností podaných podle § 16a 0 

 

 

5. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
 
V roce 2007 v CZVV pracovalo celkem 68 zaměstnanců z toho 44 žen a 24 mužů. Věková struktura zaměstnanců 
je od 19 do 67 let.  
 
69,1 % všech zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 7,4 % vyšší odborné, 23,6 % má úplné střední odborné 
nebo střední odborné vzdělání.  
 
Průměrný hrubý měsíční plat činil 24 714,- Kč (včetně projektu ESF KVALITA I). 
 
V roce 2007 nastoupilo 25 nových zaměstnanců, 15 odešlo. 
 
Z důvodu vzniku organizace k 1. 1. 2006 je trvání pracovního poměru je převážně do 5 let, 5 zaměstnanců, kteří 
pracovali pro divizi CERMAT již na ÚIV má dobu trvání pracovního poměru do 10 let.  
 
Státní zkouška z cizího jazyka je podmínkou pro přijetí jazykových koordinátorů. V naší organizaci pracují 4 a 
všichni splňují stupeň znalosti C1. 

 

 

6. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) je od 1. 1. 2006 nově zřízenou institucí MŠMT.  
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě schváleného plánu činnosti a schváleného rozpočtu formou 
bankovních limitů.  
 



Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – únor 2008 
Výroční zpráva 2007 

 
 

 
 

6

CZVV je od března 2006 zapojeno i do projektu KVALITA I, v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), který je 
spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu a EU. 

 
Závazné ukazatele stanovené na rok 2007: 
- limit prostředků na platy 
- limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci (OPPP) 
- příděl do FKSP (2% hrubých mezd) 
- zákonné odvody (35% z platů a DPČ) 
- ostatní běžné výdaje 
- limit počtu zaměstnanců 
 
Celkový upravený rozpočet včetně prostředků ESF a včetně účelových prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu prostřednictvím zřizovatele činil v roce 2007 51 321 tis. Kč. Z této částky bylo 9 647 tis. Kč poskytnuto 
z RF MŠMT. 
 
Struktura přijatých finančních prostředků dle § 
 
- kmenové činnosti - § 3299   28 605 000,- Kč 
- účelové prostředky - § 3299    5 313 000,- Kč 
- projekty ESF - § 3291   17 403 562,- Kč 
Celkem     51 321 562,- Kč 
 

 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ U ROZEPSANÝCH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V PRŮBĚHU ROKU 2007  

 
Během roku 2007 byly provedeny 3 úpravy závazných ukazatelů v hlavní činnosti: 
 
RO č. j. 8 123/2007-40 navýšení ostatních běžných výdajů o 5 313 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty jako 
účelové na projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd ZŠ. Následně byla dne 12. 10. 2007 pod č. j. 
23 992/2007-15 schválena žádost o změnu účelu nedočerpaných prostředků ve výši 1 361 tis. Kč. Prostředky 
byly použity na nákup výpočetní techniky a softwarových licencí. 
 
RO č. j. 23 337/2007-40 dofinancování platů a odvodů pro rok 2007 v celkové výši 1 863 tis. Kč. (Z toho 1 360 
tis. Kč, odvody 476 tis. Kč, FKSP 27 tis. Kč.)  
 
RO č. j. 27 914/2007-15 snížení rozpočtu v oblasti příjmů o 134 tis. Kč.  

 
5.1.  LIMIT PROSTŘEDKŮ NA PLATY A ROZBOR ČERPÁNÍ 

 
Rozpisem závazných ukazatelů byl limit prostředků na platy stanoven na 9 623 tis. Kč, po promítnuté úpravě 
rozpočtu činil 10 983 tis. Kč. Změna spočívala v úpravě rozpočtu kmenové činnosti. Prostředky na platy 
v kmenové činnosti byly vyčerpány ve stanovené výši. Prostředky na platy projektu KVALITA I (ESF) byly 
poskytnuty ve výši 3 719 tis. Kč (z toho 2 351 tis z RF MŠMT) a zároveň byly zapojeny prostředky z RF organizace 
ve výši 335 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy z projektu Kvalita I. bylo ve výši 3 719 tis. Kč.  
Zůstatek prostředků ve výši 467,7 tis. Kč byl v souladu s rozpočtovými pravidly převeden na účet rezervního 
fondu.  
 
Průměrný hrubý měsíční plat v kmenové činnosti byl v roce 2007 24 578 Kč, průměrný hrubý měsíční plat 
projektu KVALITA I. činil 25 125 Kč. Celkový průměrný měsíční plat v roce 2007 byl 24 714 Kč. 

 
5.2.  LIMIT PROSTŘEDKŮ NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OPPP) 

 
Rozpisem závazných ukazatelů byl stanoven limit prostředků na OPPP v kmenové činnosti na 3 320 tis. Kč. 
Z toho bylo úpravou rozpočtu vyčleněno 176 tis. Kč na odstupné. Skutečně bylo vyčerpáno 2 605 tis. Kč. 
Zůstatek prostředků (714,6 tis. Kč) byl převeden v souladu s rozpočtovými pravidly na účet rezervního fondu.   
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Konečný limit prostředků na OPPP na projekty ESF činil 3 966 tis. Kč (z toho 155 tis. Kč použití RF organizace a 3 
347 tis. Kč RF MŠMT). Prostředky byly čerpány ve výši 3 502 tis. Kč. Uspořených 464 tis. Kč bylo převedeno do 
RF organizace. 

 
5.3.  ZÁKONNÉ ODVODY A PŘÍDĚL DO FKSP 

 
Zákonné odvody (35% z platů a části OPPP) byly úpravou rozpočtu stanoveny společně s přídělem do FKSP (2%) 
v kmenové činnosti na 4 379 tis. Kč a na projekty ESF ve výši 1 801 tis. Kč (z toho 931 tis. Kč z RF MŠMT a 
zapojení RF organizace ve výši 277 tis. Kč).  
 
V kmenové činnosti byly prostředky čerpány ve výši 4 192 tis. Kč, v programu ESF ve výši 1 437 tis. Kč. Veškeré 
uspořené prostředky byly převedeny do rezervního fondu. K úspoře prostředků na odvody v kmenové činnosti 
došlo nevyčerpáním plánovaných prostředků na DPČ. 

 
5.4.  OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE 

 
Ostatní běžné výdaje byly položkově rozepsány pro kmenovou činnost v částce 9 923 tis. Kč, úpravou rozpočtu 
došlo k navýšení o 5 313 tis. Kč účelových prostředků na 15 236 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 9 164 
tis. Kč + 5 313 tis. Kč účelových prostředků. Jednotlivé položky po úpravách nebyly přečerpány. Uspořené 
prostředky kmenové činnosti ve výši 758 tis. Kč byly převedeny na účet RF. 
 
Ostatní běžné výdaje projektu KVALITA I byly rozepsány ve výši 8 217 tis. Kč (z toho 3 018 tis. Kč z RF MŠMT). 
Dále byl použit RF organizace ve výši 7 042 tis. Kč.  Čerpání bylo ve výši 11 139 tis. Kč, neboť jsme museli 
některé aktivity přesunout z roku 2007 do roku 2008. Nečerpané prostředky ve výši 4 117 tis. Kč byly převedeny 
do RF CZVV. 

 
5.5.  PŘÍJMY 

 
Předepsané příjmy na rok 2007 byly 200 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že není mnoho možností, jak příjmy získat, 
pronajímali jsme nepotřebný majetek (některé prostory – garáž, přístavek). Stejně jako v loňském roce jsme 
upozorňovali, že předepsané příjmy nemůžeme splnit. Koncem roku nám byl RO č. j. 27 914/2007-15 snížen 
rozpočet příjmů na 66 tis. Kč. Tento limit jsme splnili ve výši 68 tis. Kč. Dále jsme na příjmový účet převedli 
zůstatek depozitního účtu na počátku roku 2007 ve výši 17 tis. Kč a v průběhu roku 7 809 tis. Kč převedené 
prostředky z RF organizace. 

 
5.6.  LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 
Limit počtu zaměstnanců byl v roce 2007 pro CZVV 37 a pro projekty ESF 12,76 zaměstnanců. Skutečný 
přepočtený počet zaměstnanců byl 37,23 v CZVV a 12,34 v projektech ESF. Mírné překročení v kmenové 
činnosti bylo způsobeno chybným zařazením 1 zaměstnance v měsíci prosinci do kmenové činnosti místo do 
KVALITY I. Problém byl při lednovém zúčtování mezd vyřešen, zaměstnanec je zařazen správně a prostředky na 
platy byly vyrovnány.  

 
 

7. ÚDAJE O MAJETKU, S NÍMŽ JE CZVV PŘÍSLUŠNÉ 
HOSPODAŘIT 

 
CZVV hospodaří s movitým i nemovitým majetkem státu, k němuž má příslušnost hospodaření v souladu se 
zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a směrnicí MŠMT č. j.: 31 826/2001 – 14 ze dne 18. 12. 2001. Majetek byl převeden 
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Opatřením o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu č. j.: 33 306/2005-14 ze dne 1. 12. 2005 z ÚIV na 
CZVV. 
 
Majetek CZVV využívá k plnění úkolů v rámci své působnosti a stanovené činnosti, zajišťuje jeho správu a 
údržbu, pečuje o jeho zachování a zlepšení. Nevyužité prostory jsou přenechávány za úplatu do dočasného 
nebo jednorázového užívání právnickým nebo fyzickým osobám. Nájemné je stanoveno ve výši obvyklé v čase a 
místě, pouze organizacím v působnosti MŠMT je stanoveno nájemné nižší. Finanční prostředky takto získané 
byly odvedeny do státního rozpočtu. 
 
CZVV hospodaří se: 
a) stavbami (dům č. p. 957 na parcele č. 112 v k. ú. Nové Město, Praha 1) 46 949 104,60 Kč  
b) pozemkem (č. 112 v k. ú. Nové Město, Praha 1)      6 503 420,00 Kč 
c) softwarem        17 078 400,00 Kč 
d) drobným dlouhodobým nehmotným majetkem      1 782 847,75 Kč 
e) samostatnými movitými věcmi a soubory     17 417 517,50 Kč 
f) drobným dlouhodobým hmotným majetkem      9 632 701,35 Kč 
g) dlouhodobým majetkem vedeným na podrozvahových účtech    1 140 890,36 Kč 
Celkem na majetkových účtech      99 363 991,20 Kč 
Celkem na podrozvahových účtech        1 140 890,36 Kč 
 
CZVV jako organizační složka státu majetek neodepisuje, na svých účtech a v evidencích je veden v pořizovacích 
cenách. 
 
INVENTARIZACE, EVIDENCE MAJETKU 
 
Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 
2007. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. 
 
Evidence majetku je zajišťována prostředky výpočetní techniky, majetek je v účetní evidenci sledován od 
pořizovací hodnoty 500,- Kč. Odpovědní pracovníci mají uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti. 

 

 

8. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 
 
Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2007 je 81 937,- Kč. Vše jsou pohledávky z hlavní činnosti: 
- poskytnuté provozní zálohy (účet 314)   65 900,- Kč 
- pohledávky za zaměstnanci (účet 335)   16 037,- Kč 

 
Poskytnuté provozní zálohy je zálohová platba na plyn, pohledávky za zaměstnanci představují částku za 
stravné a soukromé telefonní hovory.  
 
 
Celkový stav závazků k 31. 12. 2007 je 4 035 642,50 Kč. Závazky jsou ve složení: 
- dodavatelé (účet 321)        164 756,50 Kč 
- zaměstnanci (účet 331     2 362 710,- Kč 
- závazky ze sociálního a zdrav. Poj. (účet 336)      895 490,- Kč 
- ostatní přímé daně (účet 342)        596 649,- Kč 
- jiné závazky (účet 379)            16 037,- Kč 
 
Dodavatelské faktury byly zlikvidovány v lednu 2008 podle data splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům, sociální 
a zdravotní pojištění, ostatní přímé daně a jiné závazky (stravné, telefony) byly uhrazeny v lednu 2008 v řádném 
výplatním termínu z depozitního účtu. 
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CZVV nemá žádné dlouhodobě neplacené závazky ani pohledávky. 

 

 

9. PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU  

 
Tabulka uvádí jak rozpočet, tak položkové čerpání rozpočtu v roce 2007, i převod zbývajících prostředků do 
rezervního fondu. 
 
Systémového projektu KVALITA I se dotkly změny související s odkladem realizace maturitní zkoušky na rok 
2010. Došlo tak k časovému posunu v některých aktivitách – písemný a ústní projev zkoušky z mateřských a 
cizích jazyků, další vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků, implementační aktivity. CZVV bylo 
nuceno přesunout finanční prostředky do roku 2008 a dále z důvodu efektivnějšího čerpání i mezi úkoly. Byly 
schváleny dvě podstatné změny, první 28. 9. 2007, druhá 27. 12. 2007. 

 

10. PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ 
CZVV tvoří pouze FKSP a v případě úspor fond rezervní. 
 
Rozdíl mezi stavem bankovního účtu FKSP s předčíslím 107 a tvorbou fondu (účet 912) je v nepřevedených 
prostředcích na bankovní účet. Prostředky byly koncem roku 2007 na depozitním účtu, ze kterého byly 
převedeny v lednu 2008 na bankovní účet FKSP. 
 
Rezervní fond byl vytvořen z nevyčerpaných prostředků na projekty spolufinancované z EU a částečně 
z uspořených prostředků kmenové činnosti. Veškeré zúčtované prostředky jsou převedeny na zvláštní bankovní 
účet s předčíslím 123. 

 

11. PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
POSKYTNUTÝCH ORGANIZACI  

 
Organizace v roce 2007 dostala účelově poskytnuté prostředky ve výši 5 313 tis. Kč (vše na OBV). Prostředky 
byly určeny na projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd ZŠ. Na tento projekt bylo vyčerpáno 3 952 tis. 
Kč. K úspoře došlo převážně kvůli úspoře při tisku a digitalizaci, která se odvíjí od počtu přihlášených škol a 
žáků.  
 
Uspořené prostředky ve výši 1 361 tis. Kč jsme v souladu se schválenou žádostí č. j. 23 992/2007-15 o změně 
účelu použili na nákup výpočetní techniky a softwarových licencí. 
 

 

12. POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z JINÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH 
ZDROJŮ 

 
Kromě prostředků z ESF viz výše, organizace neměla prostředky z dalších zdrojů, které by v roce 2007 použila. 
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13. KAPITÁLOVÉ NÁKLADY NA PROGRAMOVÉ 
FINANCOVÁNÍ ISPROFIN  

 
12.1 ROZPOČET INVESTIČNÍCH AKCÍ  
 
Rozpis schváleného rozpočtu programového financování pod č. j.: 12 079/2007-18 ze dne 23. 4. 2007 na akci 
„CZVV – Rozvoj a obnova MTZ – informační systém CERTIS“ (ISPROFIN 233 014 0062) ve výši 16 000 000,- Kč.  
 
Investiční prostředky byly čerpány v celkové výši 15 946 000,- Kč 

 
Investiční akce: 
č. 233 014 0062 – Informační systém Certis 

 
Účelem bylo vytvořit informační systém (internetovou aplikaci), který bude sloužit všem zainteresovaným 
pracovníkům ze škol, krajských úřadů (případně i obcí s rozšířenou působností), CZVV, MŠMT a dále externím 
pracovníkům k zajištění evaluačních projektů ve všech jejich fázích. Práce na vytvoření IS byla zahájena koncem 
roku 2005 zpracováním úvodní studie. V první polovině roku 2006 vznikly další nutné dokumenty, které 
specifikovaly rozsah, funkce a podmínky IS (viz ISPROFIN 233 014 0058). 
 
Tento investiční záměr (ISPROFIN 233 014 0062) pokryl ostatní práce spojené s tvorbou informačního systému 
(IS) Certis a jeho uvedením do provozu. Systém měl být pro školní rok 2006-2007 ve zkušebním provozu, aby 
zajistil řádný průběh maturitních zkoušek ve školním roce 2007-2008 (tento termín vycházel ze zákona č. 
561/2004 Sb.). Vzhledem k odložení startu státní maturitní zkoušky o 2 roky slouží IS v současnosti 
k procesování samostatných nebo podpůrných projektů (např. Testování žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií). 
 
IS byl vyvíjen jako ISVS v několika etapách: projektová příprava, vývoj SW, zkušební (ověřovací) provoz a úpravy 
SW, testování, dokumentace a nápověda, vytvoření provozní dokumentace, příprava rutinního provozu, 
atestace, spuštění rutinního provozu. Všechny tyto etapy jsou investičního charakteru. Systém byl budovaný 
tak, aby během jeho výstavby i provozu nevyžadoval investice na straně škol a správních úřadů.  
 
K zajištění výběru zhotovitele Informačního systému Certis byla vyhlášena veřejná zakázka  
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uveřejněná v informačním systému pod evidenčním 
číslem VZ 60003609. Vzhledem k problémům při schvalování investičního záměru od 30. 6. 2006 do 10. 11. 
2006 byla veřejná zakázka vyhodnocena 1. 2. 2007 a smlouva s vybraným dodavatelem T-SOFT spol. s  r.o. 
uzavřena 2. 3. 2007. Předpokládané čerpání investiční dotace v roce 2006 ve výši 1.2 mil. Kč se muselo 
přesunout do roku 2007. 
 
Po ukončení celé investiční akce došlo k předložení podkladů pro finanční vypořádání vztahů odboru investic 
MŠMT. 
 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ ISPROFIN 

 
Žádné neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN nebyly čerpány. 

 

 
 
 



Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – únor 2008 
Výroční zpráva 2007 

 
 

 
 

11

14. ÚDAJE O ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍCH 
KONFERENCÍCH A OBDOBNÝCH AKCÍCH NEBO NA JEJICH 
POŘÁDÁNÍ  

 
Jeden zaměstnanec naší organizace se zúčastnil 2. – 6. 9. 2008 mezinárodní konference na Slovensku. Název 
konference: 59. sjezd chemických společností 
 
Poznatky z této konference budou využity v přípravě státní maturitní zkoušky. 

 

 
 
 
 
 
 
V Praze, 7. 3. 2008 
 
Ing. Pavel Zelený 


