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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: Ing. Pavel Zelený  

Výkonný ředitel: Ing. Jiří Zíka 

Ředitelé sekcí: Ing. Milan Houštecký 

Mgr. Iva Kabeláčová 

 Ing. Vladimír Brenkuš  

 PhDr. Jarmila Nedvědová 

 Petr Svoboda  

Sídlo: Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 

Telefon:   224 507 111, 224 507 888 

Fax:  224 507 555 

e-mail:  info@cermat.cz 

www stránky:   www.cermat.cz, www.novamaturita.cz, www.m2010.cz 

IČ:   75064421 

DIČ:  CZ75064421 

Bankovní spojení:  Česká národní banka (0710)   č. účtu: 68129011/0710 

      Č. účtu ESF: 10006-68129011/0710 
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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. Všechny rozhodné finální dokumenty vypovídající 

o výsledcích činnosti CZVV byly průběžně zveřejňovány na oficiálních webových stránkách CZVV a/nebo MŠMT. 

 

2. POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ  PODLE  ZÁKONA  Č.  106/1999  SB.,  

O  SVOBODNÉM  PŘÍSTUPU  K  INFORMACÍM 
 

Rok 2008 byl rokem zahájení intenzivních příprav reformované MZ. V souvislostí s tím, zejména pak ve druhé polovině 
roku bylo na CZVV směřováno velké množství dotazů. Převážná část jich směřovala k problematice maturitní zkoušky a 
pocházela od dotčených skupin obyvatel a odborné zainteresované veřejnosti. Vyřizování této agendy se odehrávalo 
převážně telefonicky a e-mailovou korespondencí. V uvedených případech však nejednalo o žádosti ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb. 

 
Strukturu poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za kalendářní rok 2008 v členění podle písmen odstavce 
(1) paragrafu 18 byla následující: 

 
a) Počet podaných žádostí o informace 12 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2 

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 
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3. ZÁVAZNÉ  UKAZATELE   
Příjmy – schválený rozpočet pro rok 2008 byl 200 tis. Kč, upravený rozpočet 0. Příjmy byly pouze 

z bankovních úroků. CZVV již nemá možnost pronajímat školící prostory, proto muselo dojít ke snížení rozpočtu. 

Výdaje – prostředky v kmenové činnosti byly čerpány do výše závazných ukazatelů, tj. 44 377 tis. Kč,  

u OBV došlo k úspoře 2 tis. Kč.  

Původní schválený rozpočet na rok 2008 byl ve výši 26 671 tis. Kč.  V průběhu roku došlo k několika 

úpravám rozpočtu – na opravy a provoz v budově v Jankovcově ulici, účelové prostředky na přípravné kroky 

spojené s novou MZ, tj. nárůst v celkové výši 33 908 tis. Kč. Na konci roku byl celkový rozpočet upraven (snížen) 

o nevyčerpané prostředky ve výši 16 200 tis. Kč, to znamená, že upravený rozpočet kmenové činnosti byl 

44 379 tis. Kč. 

OP RLZ Kvalita I – většina prostředků na financování projektu v roce 2008 byla poskytnuta 

z mimorozpočtových zdrojů (RF MŠMT). Projekt končil k 31. 8. 2008, nebyly vyčerpány veškeré prostředky na 

něj určené. Úspora činila celkem 4 496 tis. Kč, z toho 2 469 tis. Kč za SR a 2 027 tis. Kč z mimorozpočtových 

zdrojů. 

PTP OP VK – prostředky ve výši 4 499,9 tis. Kč (z toho 450 tis. Kč z RF MŠMT) obdrželo CZVV těsně před 

koncem roku, čerpáno bylo pouze 822,8 tis. Kč na platy a odvody. Ze SR tedy zůstalo nedočerpáno 3 227 tis. Kč. 

450 tis. Kč (RF) na základě usnesení vlády č. 122 nebude v roce 2009 nárokováno jako nespotřebovaný výdaj. 

 

4. HOSPODAŘENÍ  S  MIMOROZPOČTOVÝMI  ZDROJI   
Rezervní fond – v RF organizace byly z předchozího roku nedočerpané prostředky z OP RLZ KVALITA I ve 

výši 5 415,73 tis. Kč a uspořené prostředky z kmenové činnosti ve výši 1 661,4 tis. Kč. V roce 2008 byly použity 

veškeré prostředky Kvalita I.  

Úspora z kmenové činnosti byla dle pokynu MŠMT č. j. 12 249/2008-15 (plnění usnesení vlády č. 683 z 2. 

6. 2008) převedena na depozitní účet MŠMT v plné výši. 

Dalšími mimorozpočtovými zdroji byly prostředky na OP RLZ Kvalita I, které byly poskytnuty z RF MŠMT 

a to ve výši 29 424,714 tis. Kč, a PTP OP VK ve výši 450 tis. Kč. 

Čerpání mimorozpočtových zdrojů Kvalita I bylo ve výši 27 397,758 tis. Kč, na PTP OP VK prostředky 

čerpány nebyly. 

5. FINANČNÍ  PROSTŘEDKY  NA  VÝZKUM  A  VÝVOJ  A  OSTATNÍ  

ÚČELOVĚ  POSKYTNUTÉ  PROSTŘEDKY   
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V roce 2008 byly CZVV poskytnuty účelové prostředky ve výši 12 008 tis. Kč na realizaci přípravných 

kroků spojených s reformou maturitní zkoušky (č. j.: 17 677/2008-15) a 13 900 tis. Kč na přípravu a realizaci 

státní maturity (č. j.: 24 283/2008-15). Ukazatel ostatních běžných výdajů byl koncem roku na základě naší 

žádosti snížen o 4 990 tis. Kč, resp. o 5 303 tis. Kč (č. j.: 26 360/2008-15). Prostředky nebyly čerpány jednak 

z důvodu nutnosti přesunu některých aktivit do počátku roku 2009 a kvůli nedostatku času vypsat některá 

výběrová řízení. 

Veškeré čerpané účelové prostředky byly použity v souladu s žádostmi o jejich poskytnutí na přípravné 

kroky spojené s maturitní zkouškou. 

6. DOTACE  A  NÁVRATNÉ  FINANČNÍ  VÝPOMOCI,  JESTLIŽE  JE  

ZPRACOVATEL  OPRÁVNĚN  JE  POSKYTOVAT   
CZVV nemá oprávnění poskytovat dotace 

7. FINANČNÍ  PROSTŘEDKY  NA  PROGRAMY  /PROJEKTY/  

SPOLUFINANCOVANÉ  Z PROSTŘEDKŮ  EVROPSKÉ  UNIE   
OP RLZ Kvalita I – konec projektu k 31. 8. 2008  

Prostředky čerpány dle harmonogramu, nebyly vyčerpány v plné výši, protože byly zrušeny některé 

plánované aktivity z důvodu změn ve školském zákonu. Zůstatek prostředků celkem 4 496 tis. Kč, z toho 2 469 

tis. Kč ze SR a 2 027 tis. Kč z RF MŠMT. 

PTP OP VK- původní doba trvání projektu od října 2008 do dubna 2009, prostředky CZVV obdrželo 19. 

12. 2008. V roce 2008 čerpáno pouze na mzdy a odvody za prosinec 08 ve výši 822,8 tis. Kč. Zůstatek 3677 tis. 

Kč (z toho 450 tis. Kč z RF MŠMT) – nespotřebované výdaje – převedeny do r. 2009 ve výši 3 227 tis. Kč. 

8. PROGRAMY  REPRODUKCE  MAJETKU 

V roce 2008 byla schválena, v informačním systému MF ČR ISPROFIN zaregistrována a následně zahájena 

investiční akce „Vybudování TPKC ve 2. NP objektu Jankovcova“. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 30. 9. 

2008 a je v informačním systému registrován pod evidenčním číslem ISPROFIN 233014-0069. 

V roce 2008 byla realizována a profinancována pouze projektová dokumentace akce ve výši kapitálových 

výdajů 1 500 tis. Kč. Financování akce neobsahuje běžné související výdaje. 

9. ČERPÁNÍ  MZDOVÝCH  PROSTŘEDKŮ   

Prostředky na platy byly čerpány v celkové výši 14 065 tis. Kč + 601 tis. Kč (PTP) vše § 3299. V kmenové 

činnosti byly prostředky čerpány do výše závazného ukazatele, u PTP zůstaly prostředky nedočerpány ve výši 

1 308 tis. Kč.  

Limit počtu zaměstnanců v kmenové činnosti byl ve výši 48, u PTP 6,09 na dobu trvání projektu. 
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V kmenové činnosti byl skutečný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 47,823, u PTP 1,504 (v 

celoročním přepočtu) – za 1 měsíc 18,05 zaměstnanců. 

Průměrný plat v kmenové činnosti činil celkem (kmenová činnost + účelové prostředky) 24,5 tis. Kč. 

V předchozím roce byl průměrný plat 24,74 tis. Kč, to znamená pokles o 240 Kč. V PTP vychází průměrný plat na 

33,28 tis. Kč, ale tato výše je zkreslená, neboť prostředky byly vyplaceny pouze v 1 měsíci a obsahují navýšené 

osobní příplatky, kterými byla kompenzována práce na projektu od měsíce října (prostředky jsme dostali až 

v prosinci). 

Kvalita I – celková plánovaná suma prostředků na platy dosahovala 8 726 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 

6 513,6 tis. Kč. Při skutečném přepočteném počtu zaměstnanců 20,552 činil průměrný plat 26,41 tis. Kč. Oproti 

roku 2007 je to nárůst o průměrných 2,12 tis. Kč. 

Prostředky na OON činily 3 730 tis. Kč (z toho 1 370 tis. Kč kmenová činnost, 600 tis. účelové prostředky 

1, 1 760 tis. Kč účelové prostředky 2) a 1 091 tis. Kč z PTP (z toho 450 tis. RF MŠMT). Vyčerpáno bylo v kmenové 

činnosti vše do výše závazného ukazatele, v PTP nebyly čerpány žádné prostředky. 

Při výplatě prostředků na platy, OON a odvody související za měsíc prosinec bylo postupováno dle §46 

zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prostředky byly převedeny na depozitní účet, odkud byly 

vyplaceny v řádném výplatním termínu mzdy, OON a odvody související. Nedočerpané prostředky byly 

převedeny na příjmový účet.  

10. SPOLUPRÁCE  SE  ZAHRANIČÍM   
EALTA Institutional membership – členský poplatek 150 EUR 

ALTE Affilliate membership – členský poplatek 0 EUR 

11. MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE,  SEMINÁŘE  A  OBDOBNÉ  

AKCE   
Mezinárodní konference ALTE – Lisabon, listopad 2008 (účastníci Hulešová, Pernicová)  

Z přidruženého členství vyplývají pro organizaci závazky, mezi něž patří spolupráce na společných projektech a 

součinnost při tvorbě společných materiálů. Kromě účasti na konferenci se zástupci CERMATu účastnili práce 

v SIGs (Special Interest Group) v oblastech přiřazení jazykových zkoušek a jazykových auditů a dále ve skupině 

zabývající se referenčními dokumenty Rady Evropy, např. Společným evropským referenčním rámcem pro 

jazyky. Součástí konference bylo i jednodenní společné setkání a workshopy s organizací EAQUALS.  

12. MAJETEK,  S NÍMŽ  JE  ZPRACOVATEL  PŘÍSLUŠNÝ  

HOSPODAŘIT   
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CZVV hospodaří s majetkem, který mu byl převeden při zřízení k 1. 1. 2006 a v roce 2008 mu byla 

převedena budova, pozemky a movitý majetek v Jankovcově ulici, Praha 7. Tato budova v současné době 

prochází opravami a rekonstrukcí. Budovu v Jeruzalémské ulici jsou využívány jako kanceláře. 

CZVV v roce 2008 pořizovalo pouze drobný majetek (hmotný i nehmotný) nezbytný pro práci 

zaměstnanců a přípravu MZ. 

 

13. PROVEDENÍ  ŘÁDNÝCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  

INVENTARIZACÍ  MAJETKU  A  ZÁVAZKŮ   

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31. 12. 2008. Inventarizace majetku a závazků proběhla 

v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Při 

vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku bylo postupováno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 

Skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví a nebyly zjištěny žádné inventarizační 

rozdíly. 

14. ZÁVAZKY   

Celkový objem závazků k 31. 12. 2008 byl 5 090,04 tis. Kč, z toho ke SR 591,31 tis. Kč. Veškeré závazky 

byly krátkodobé a ve lhůtě splatnosti. 

15. POHLEDÁVKY    

Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2008 byl 570,89 tis. Kč (zálohy na energie), pohledávky jsou do lhůty 

splatnosti. 

16. PŘÍJEMCI  SLUŽEB  ZPRACOVATELE   
Příjemci služeb – učitelé, žáci středních a základních škol. 

V rámci systémového projektu KVALITA I - OP RLZ byl v roce 2008 realizován poslední ročník pilotního 

projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008. 

Hlavními příjemci služeb byli žáci uvedených škol, základní školy a víceletá gymnázia, krajské úřady a 

ministerstvo školství (celkem 66 877 žáků obdrželo individuální osvědčení, 1796 škol získalo souhrnnou zprávu 

o výsledcích testování, 13 krajským úřadům byly předány agregované výsledky zúčastněných škol v konkrétním 

kraji, ministerstvo školství obdrželo závěrečnou zprávu z projektu, která byla projednána v GP a PV MŠMT jako 

informace).   

17. VNĚJŠÍ  KONTROLY   

• Kontrola č. 6/2008 projektu Kvalita I – kontrolní orgán MŠMT – proběhla dne 23. 5. 2008. 
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Předmět kontroly: Dodržování časového harmonogramu průběhu aktivit, pravidel publicity projektu a 

využití přidělených finančních prostředků. 

Závěr: Kontrola prokázala, že plnění aktivit projektu probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou o 

partnerství ze dne 1. března 2006 a s časovým harmonogramem projektu. Poskytnuté finanční prostředky jsou 

vynakládány k zajištění schválených aktivit. 

Nápravná opatření nejsou navrhována. 

 

• Finanční kontrola hospodaření CZVV v roce 2006 a 2007 – kontrolní orgán Finanční ředitelství pro hl. 

m. Prahu – kontrola proběhla v době od 4. 8. 2008 do 5. 9. 2008. 

Závěr: Při kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 

218/2000 Sb. 

18. VNITŘNÍ  KONTROLY  

Činnost interní kontroly a auditu předpokládá především pevné postavení organizačního logistického 

modelu organizace. S tímto úzce souvisí nastavení a garance kvality a efektivnosti činností realizovaných 

v organizaci. Podstatnou okolností je i postavení legislativy pro danou oblast činnosti. S ohledem na současnou 

situaci, kdy probíhají aktivní práce na tvorbě, případně změnách existujících modelů byla činnost interní 

kontroly, jakož i auditu směrována hlavně do oblasti odborné součinnosti a spolupráce s jednotlivými 

zúčastněnými organizačními články zabezpečující jednotlivé stanovené úkoly. Interní kontrola a audit je 

součástí pevné organizační struktury CZVV a její činnost popisuje interní Směrnice pro vnitřní kontrolu a audit.  

 

 


