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ROZBOR HOSPODAŘENÍ CZVV 2009
 

1. Údaje o organizaci 

 

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

organizací, přímo řízenou MŠMT (do 31. 3. 09 organizační složka státu) 

Ředitel: Ing. Pavel Zelený (od 7. 1. 09 do 30. 7. 09 Mgr. Martin Mach) 

Výkonný ředitel: Ing. Jiří Zíka 

Ředitelé sekcí: Ing. Milan Houštecký 

Mgr. Iva Kabeláčová 

 Ing. Vladimír Brenkuš (od 1. 3. 2009 Ing. Viktor Šinkovec) 

 PhDr. Jarmila Nedvědová 

 Petr Svoboda (od 10. 8. 2009 Ing. Martin Sládek) 

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 (od 1. 4. 09 72029455) 

DIČ:  CZ75064421 (od 1. 4. 09 CZ72029455) 

Bankovní spojení:  Česká národní banka (0710)   

č. účtu: 68129011/0710 (od 1. 4. 09 4829-27735031) 

č. účtu ESF: 10006-68129011/0710 (od 1. 4. 09 14824-27735031) 

 
 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 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. 
CZVV 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 používá vedle oficiálního názvu také slovní značku CERMAT, která je ve veřejnosti spojována s  

mailto:info@cermat.cz
http://www.cermat.cz/
http://www.novamaturita.cz/
http://www.m2010.cz/
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cyklem přípravných programů Maturita nanečisto. Z tohoto důvodu užívá CZVV i dvě vzájemně propojené 
internetové adresy www.cermat.cz a www.czvv.cz 
Dnem 1. 4. 2009 bylo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zřízeno jako příspěvková organizace na 
základě zřizovací listiny MŠMT č.j. 6 498/2009-23 ze dne 24. 3. 2009. 

2. Hodnocení závazných ukazatelů  

Rok 2009 znamenal pro CZVV změnu právní formy: z OSS v 1. čtvrtletí na PO od 2. čtvrtletí.  

1. čtvrtletí – OSS 

Příjmy – schválený rozpočet pro rok 2009 byl 5 tis. Kč, upravený rozpočet 0 Kč. Příjmy byly pouze 
z bankovních úroků za 1. čtvrtletí a to ve výši 0,56 tis. Kč. 

Výdaje – prostředky v kmenové činnosti byly čerpány ve výši 17 035 tis. Kč, tj. o 146 tis. Kč méně, než byl 
upravený rozpočet (17 181 tis. Kč). K úspoře 112 tis. Kč došlo u OBV a 34 tis. do FKSP bylo převedeno až 
v následujícím měsíci z prostředků PO.  
 
Původní schválený rozpočet na rok 2009 byl ve výši 29 649 tis. Kč na kmenovou činnost a 12 000 tis. Kč na 
přípravu státní maturity.  Koncem čtvrtletí došlo k úpravě rozpočtu na výše uvedené hodnoty s ohledem 
na čerpání v průběhu 1. čtvrtletí 2009. 
 
PTP OP VK – prostředky ve výši 3 227 tis. Kč, tj. upravených nespotřebovaných výdajů roku 2008, byly 
uvolněny až v 2. polovině března. Čerpány byly pouze do výše 1 951 tis. Kč, protože CZVV bylo nuceno se 
změnou právní formy projekt předčasně ukončit. Tak jako v roce 2008, kdy byly prostředky uvolněny 
těsně před koncem roku, takže nemohly být využity na plánované aktivity, se CZVV i v roce 2009 dostalo 
do komplikované situace, neboť aktivity pokračovaly, ale nebyly uvolněny prostředky na jejich úhradu. 
 
2. – 4. čtvrtletí – PO 

Výnosy – upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl splněn na 51 % v částce 102,01 tis. Kč. 
 
Náklady - na 2. – 4. čtvrtletí 2009 byl schválený příspěvek na provoz pro kmenovou činnost ve výši 64 868 
tis. Kč a účelové prostředky na přípravu realizace maturitní zkoušky ve výši 29 600 tis. Kč. 
  
Úpravou dle nařízení vlády č. 74/2009 došlo k navýšení prostředků na platy a odvody související ve výši 
5 371 tis. Kč na celkovou výši příspěvku na provoz 70 239 tis. Kč. V květnu byl navýšen limit na OON o 865 
tis. Kč. Následovala úprava rozpočtu v souladu s usnesením vlády č. 551/2009 Sb. ve výši 64 000 tis. Kč. 
Tyto prostředky byly přiděleny jako účelové na realizaci MZ.  
 
Následně byl kmenový rozpočet snížen dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb. o 3 324 tis. Kč (platů a odvodů). 
Další úprava rozpočtu se týkala kmenové činnosti, kde došlo ke snížení provozních běžných výdajů o 
23 400 tis. Kč a tato suma byla převedena do ISPROFIN.  
 
V listopadu CZVV zažádalo o zbavení účelovosti nedočerpaných prostředků z účelové dotace pod čl. FZ. 
Tyto prostředky byly odúčelovány a převedeny do kmenového rozpočtu ve výši 20 645 tis. Kč. Zároveň 
došlo ke snížení účelových prostředků čl. GH (z nařízení vlády č. 155/2009 Sb.) na skutečné čerpání, to 
znamená snížení o 61 236 tis. Kč.  
Počátkem prosince CZVV zažádalo o přesun 390 tis. Kč z OON do platů a zároveň o navýšení platů o 60 tis. 
Kč a odvody. 
 

http://www.cermat.cz/
http://www.czvv.cz/
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Platný upravený rozpočet na konci roku 2009 byl ve výši 65 107 tis. Kč kmenová činnost (čl. FY), 8 955 tis. 
Kč - účelové prostředky (čl. FZ) a 2 764 tis. Kč účelové prostředky (čl. GH). 
 

Čerpání kmenových prostředků ve výši 43 502,89 tis. Kč bylo v souladu s plánem. Nedočerpané prostředky 
ve výši 21 604,11 tis. Kč jsou součástí zlepšeného hospodářského výsledku. Jeho největší část tvoří 
odúčelované prostředky z čl. FZ. Prostředky na platy byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu, 
prostředky na OON jsme uspořili ve výši 6 074 tis. Kč. 
 
Čerpání účelově poskytnutých prostředků bylo výrazně ovlivněno změnou modelu maturitní zkoušky a 
legislativní změnou zákona, který odkládá maturitní zkoušku na rok 2011. Vyčerpali jsme pouze část 
těchto  účelově přidělených prostředků ve výši 8 932,86 tis. Kč čl. FZ a 2 760,1 tis. Kč čl. GH. Prostředky 
byly čerpány na přípravu realizace maturitní zkoušky v souladu s účelovým určením. 
 

Od dubna 2009 probíhá projekt OPVK „Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky“ (PRO.MZ) 
spolufinancovaný z prostředků EU a státního rozpočtu. Na počátku období CZVV obdrželo zálohovou 
platbu ve výši 110 879,377 tis. Kč. Do konce roku byl tento rozpočet navýšen o 1. průběžnou platbu ve 
výši 4 441,864 tis. Kč. Další monitorovací zprávy nebyly do konce roku 2009 schváleny ani proplaceny. 
Harmonogram prací na projektu musel být kvůli výše uvedeným legislativním změnám přepracován a 
některé aktivity přesunuty do roku 2010. Celkové čerpání prostředků na projekt ESF v roce 2009 bylo ve 
výši 41 728,497 tis. Kč. Zůstatek nedočerpaných prostředků  v celkovém objemu 73 656 tis. Kč byl koncem 
roku převeden dle pokynu do RF organizace. 

3. Majetek, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit  

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 CZVV využívá jako kanceláře. 
CZVV v roce 2009 pořizovalo drobný majetek (hmotný i nehmotný) nezbytný pro práci zaměstnanců a 
přípravu MZ a investiční majetek (z programů ISPROFIN). Tento investiční majetek představuje z největší 
části zařízení TPKC v budově Jankovcova Praha 7 (tisková linka, balící stroje) a dále servery, disková pole a 
switche potřebné pro obnovu síťové infrastruktury v budově Jeruzalémská a částečně Jankovcova. 
Odpisování investičního majetku probíhá od 1. 4. 09 metodou lineárních účetních odpisů. Odpisy 
za předchozí období byly dopočteny a zůstatková cena k 1. 4. 09 o tyto odpisy upravena. Nově pořízený 
majetek byl zařazen do používání až k 31. 12. 2009 a odepisován bude až v následujícím roce. 

4. Provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku a závazků  

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31. 12. 2009. 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. 

5. Závazky  

Celkový objem závazků k 31. 12. 2009 byl 8 701,75 tis. Kč, z toho ke SR 2 078,1 tis. Kč. Veškeré závazky 
byly krátkodobé a ve lhůtě splatnosti. 
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6. Pohledávky   

Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2009 byl 713,9 tis. Kč (zálohy na energie a jiné pohledávky), 
pohledávky jsou do lhůty splatnosti. 

7. Finanční prostředky na výzkum a vývoj a ostatní účelově poskytnuté prostředky  

V roce 2009 byly CZVV poskytnuty účelové prostředky ve výši 29 600 tis. Kč na realizaci přípravných kroků 
spojených s reformou maturitní zkoušky (č. j.: 7 629/2009-15) a 64 000 tis. Kč na realizaci státní maturity 
(č. j.: 12 512/2009-15).  

Koncem roku byla část nevyčerpaných účelových prostředků (čl. FZ) odúčelována a převedena ve výši 
20 645 tis. Kč do kmenového rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 8 955 tis. Kč nebylo dočerpáno 
22,14 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny na účet MŠMT 15. 2. 2010. 

Účelová dotace (čl. GH) byla snížena na 2 764 tis. Kč a rozdíl prostředků ve výši 61 236 tis. Kč byl převeden 
z běžného účtu zpět do ČNB. Do konce roku nebylo vyčerpáno 3,9 tis. Kč a tato částka byla vrácena na 
účet MŠMT 15. 2. 2010. 
Veškeré čerpané účelové prostředky byly použity v souladu s žádostmi o jejich poskytnutí. 

8. Finanční prostředky na programy /projekty/ spolufinancované z prostředků Evropské 

unie  

Se vznikem CZVV jako PO se rozběhl projekt spolufinancovaný z prostředků EU a SR v rámci OPVK – 
Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky. Obdrželi jsme zálohovou platbu ve výši  
110 879,38 tis. Kč a koncem roku 1. průběžnou platbu ve výši 4 441,86 tis. Kč. Dalším příjmem projektu 
byly bankovní úroky ve výši 63,7 tis. Kč. Čerpání ve skutečné výši nákladů bylo poníženo o přijaté bankovní 
úroky (Tabulka č. 4, Tabulka č. 5), tj. vykázané čerpání ve výši 41 664,82 tis. Kč. Nedočerpané prostředky, 
převedené koncem roku do rezervního fondu byly ve výši 73 656,42 tis. Kč. 

9. Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti  

V roce 2009 CZVV mělo celkové příjmy 155,4 tis. Kč. Jedná se převážně o bankovní úroky ve výši 90,4 tis. 
Kč (26,7 tis. Kč kmen a 63,7 tis. Kč ESF) a 65 tis. Kč za pojistné plnění (kmen). 

10. Vyhodnocení hospodářského výsledku 

CZVV dosáhlo za rok 2009 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 21 730,5 tis Kč. Z toho hlavní 
činnost 21 721,9 tis. Kč a jiná činnost 8,6 tis. Kč. Součástí HV za hlavní činnost jsou i úspory účelově 
přidělených prostředků ve výši 22,135 tis. Kč a 3,9 tis. Kč. Tyto uspořené účelové prostředky byly v únoru 
2010 vráceny na účet MŠMT.  

Zlepšený HV vznikl převážně úsporou části prostředků z účelové dotace po jejich odúčelování a převodem 
do kmenového rozpočtu. Část HV ve výši 6 074,4 tis. Kč vznikl úsporou v OON.  

HV k rozdělení je ve výši 21 704,47 tis. Kč. Navrhujeme jeho rozdělení následovně:  

   1 000,00 tis. Kč do rezervního fondu 

 20 704,47 tis. Kč do fondu reprodukce majetku 
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11. Tvorba a použití peněžních fondů 

Organizace v roce 2009 hospodařila s těmito fondy: FKSP, FRM, RF.  

FKSP – příděl do fondu byl ve výši 2 % vyplacených hrubých mezd, to znamená za 1. Q 09 (kmen + PTP) 
příděl 120,97 tis. Kč, 2. – 4. Q 09 (kmen + ESF) příděl 574,48 tis. Kč. Fond byl použit převážně na příspěvek 
na stravování a kulturu a sport. Účetní zůstatek fondu k 31. 12. 09 byl 342,6 tis. Kč. Na bankovním účtu 
bylo k 31.12.09 283,793 tis. Kč. Rozdíl je v nepřevedeném přídělu za měsíc  
prosinec a v neuhrazených bankovních poplatcích a nepřevedených úrocích.  

RF – ve fondu je k 31. 12. 09 pouze zůstatek nevyčerpaných prostředků projektu PRO. MZ  
ve výši 73 656,4 tis. Kč. Žádný příděl ani pohyb v RF během roku nebyl uskutečněn. 

FRM – fond CZVV začalo tvořit až od 2. čtvrtletí 2009, kdy je PO a odepisuje majetek. Fond byl naplněn do 
výše 5 818,6 tis. Kč z odpisů majetku. 

Všechny fondy jsou kryty prostředky na účtech organizace. 

 

12. Programy reprodukce majetku    

    

V roce 2009 probíhaly tyto v informačním systému MF ČR ISPROFIN zaregistrované investiční akce: 

1) CZVV – Vybudování TPKC v 2.NP objektu Jankovcova 63, Praha 7, evidenční číslo ISPROFIN 2330140069. 
Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 30. 9. 2008. Financování akce neobsahuje běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2009 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2009 – 23 810,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  23 810,3 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 4. 2010. 

 

2) CZVV – Pořízení technologií Tiskového, produkčního a kompletačního centra, evidenční číslo ISPROFIN 
2330140070. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 18. 12. 2008. Financování akce neobsahuje běžné 
související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2009 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2009 – 64 111,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  64 110,2 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 31. 12. 2010. 

 
3) CZVV – Banka testových úloh a podstatné okolí banky testových úloh (BTÚ), evidenční číslo ISPROFIN 
2330140071. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 18. 12. 2008. Financování akce neobsahuje běžné 
související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2009 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2009 – 9 211,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  9 115,4 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 2. 1. 2011. 

4) CZVV – Rozšíření informačního systému CERTIS, evidenční číslo ISPROFIN 2330140072. Investiční záměr 
byl schválen MŠMT dne 31. 3. 2009. Financování akce neobsahuje běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2009 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2009 – 13 000,0 tis. Kč 
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Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  12 941,3 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 2. 1. 2011. 

5) CZVV – HW pro realizaci technického zázemí akceptačního a testovacího prostředí IS CERTIS, evidenční 
číslo ISPROFIN 2330140073. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 21. 7. 2009. Financování akce 
neobsahuje běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2009 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2009 – 2 380,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  2 379,4 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 14. 6. 2010. 

6) CZVV – Stavební úpravy a modernizace 3. - 8. NP objektu Jankovcova 63, Praha 7, evidenční číslo 
ISPROFIN 2330140076. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 29. 9. 2009. Financování akce neobsahuje 
běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2009 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2009 – 13 950,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  14 105,4 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 9. 2010. 

13. Spolupráce se zahraničím  

EALTA Institutional membership – členský poplatek 150 EUR 
ALTE Affilliate membership – členský poplatek 0 EUR 

14. Mezinárodní konference, semináře a obdobné akce  

V 1. čtvrtletí roku 2009 byla uskutečněna 1 zahraniční cesta: 
1. Španělsko – účast 2 zaměstnanců – ALTE – pracovní setkání Alcalá de Henares  
(15. - 19. 2. 2009) 
Pracovní setkání bylo věnováno: a) Manuálu pro přiřazení a Společnému evropskému referenčnímu rámci 
pro jazyky, tedy nástrojů, které mají sloužit k tomu, aby vznikající nebo již existující zkoušky mohly být 
přiřazeny k mezinárodním referenčním standardům.  
b) Auditu jazykových zkoušek. 

 Zahraniční aktivity - kmen 
Ve 2. – 4. čtvrtletí roku 2009 byly uskutečněny 4 zahraniční cesty: 
1. Španělsko – účast 2 zaměstnanců – ALTE – pracovní setkání a konference Santiago de Compostela 
(21. - 25. 4. 2009) 
Na konferenci a workshopech jsme prezentovali naši ústní zkoušku 
2. Rakousko – Gratz (12. – 16. 5. 2009) 1 zaměstnanec 
Účast na semináři o přiřazení zkoušek z cizích jazyků k SERRJ 
V rámci projektu CERT je jedním z našich cílů přiřazení maturitních zkoušek z cizích jazyků k SERRJ. 

3. Finsko – Turku (1. – 8. 6. 2009) 2 zaměstnanci Konference EALTA, seminář IRT 
 
4. Irsko – Dublin (5. – 11. 7. 2009) 2 zaměstnanci 7. Ročník Evropské konference s  
názvem Living in a Changing Europe 
Konference zaměřená na zrakově postižené – příprava zkušební dokumentace, výzkum  
řečového projevu nevidomých, vzdělávání dětí se zrakovým postižením. 
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 Zahraniční aktivity – PRO. MZ 

Ve 2. – 4. Q roku 2009 bylo uskutečněno 10 zahraničních cest: 
1. Velká Británie – Manchester (11. – 14. 6. 2009) – 1 zaměstnanec – Konference Deaf Education Fit 
for the Future: Innovation, Research and Practice – zaměřena na neslyšící děti a mládež, začlenění do 
vzdělávacího systému, atd. 

2. Velká Británie – Lancaster (19. 7. – 1. 8. 2009) – 3 zaměstnanci – Školení k jazykovému testování – 
kurz byl zaměřen na testování cizích jazyků, trval 10 dnů a každý den byl věnován různým aspektům 
jazykového testování. 

3. Slovensko – Tatranské Matliare (6. – 12. 9.2009) – 1 zaměstnanec – 61. Sjezd chemických 
společností – mezinárodní setkání didaktiků a odborníků chemie z VŠ. 

4. Německo – Berlín (15. – 18. 9. 2009) – 1 zaměstnanec – Pracovní setkání ALTE 
Práce v pracovních skupinách – tvorba materiálu nazvaného Manuál pro tvorbu zkoušek (MLTDE), proces 
auditu. 
5. Itálie – Benátky (13. – 19. 9. 2009) – 3 zaměstnanci – Kurz ALTE Testing Listening 
Porozumění slyšenému textu, metodika tvorby poslechových subtestů, typy úloha používaných 
v poslechových subtestech. 
6. Slovensko – Bratislava (20. – 21. 10. 2009) – 3 zaměstnanci – Pracovní schůzka se zástupci NÚCEM 
Bratislava – výměna informací a zkušeností v oblasti MZ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

7. Slovensko – Račkova Dolina (21. – 23. 10. 2009) – 1 zaměstnanec – II. Mezinárodní speciálně 
pedagogická konference – zaměření na modifikovanou MZ pro neslyšící. Konference se zúčastnily 
zástupkyně ministerstev školství obou zemí. 

8. Irsko – Maynooth (8. – 14. 11. 2009) – 1 zaměstnanec – ALTE Meeting and Conference – 
Přípravný dvoudenní kurz týkající se vývoje zkoušky a hodnocení, konference zaměřená na jazykové 
vzdělávání. 
9. Belgie – Namur (15. – 21. 11. 2009) – 1 zaměstnanec – Konference CILS, Colloque International sur 
les langues de Signes – pětidenní konference zaměřená na problematiku znakových jazyků (zaměřena na 
žáky se sluchovým postižením, kteří komunikují ve znakovém jazyce). 

10. Rakousko – Insbruck  (29. 11. – 1. 12. 2009) – 2 zaměstnanci – Konzultace Rity Green k naší 
maturitní zkoušce z cizích jazyků – konzultace k formátu a obsahu naší MZ z cizích jazyků s mezinárodní 
odbornicí v oblasti jazykového testování. Přínos pro projekt CERT, jehož jedním z cílů je přiřazení MZ 
z cizích jazyků k evropskému standardu. 
 
Veškeré zahraniční cesty jsou přínosem pro organizaci ve všech oblastech přípravy MZ, nejvíce v oblasti 
jazykového testování a srovnávání zkušeností na mezinárodní úrovni. Některé mají vzdělávací charakter, 
jiné jsou pracovními setkáními, kdy zástupci CERMATu spolupracují na tvorbě materiálů zadávaných 
Radou Evropy, další jsou setkáními zaměřenými na výměnu a konfrontaci zkušeností napříč institucemi. 
CERMAT se dostává velmi kladně do povědomí široké odborné komunity a je platným a aktivním členem 
setkání a vzdělávacích aktivit. 
 

15. Vnější kontroly  

Kontrola přípravy dlouhodobé archivace projektu Kvalita I – kontrolní orgán MŠMT – proběhla dne 12. 11. 
2009. 
Nápravná opatření nejsou navrhována. 
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16. Vnitřní kontroly 

Na základě příkazu ředitele CZVV provedl referát bezpečnosti a speciálních agend CZVV vnitřní kontrolu se 
zaměřením na kontrolu vnitřních smluvních vztahů sjednaných mezi CZVV a vnějšími dodavateli za období 
1. 1. - 2009 do 15. 11. 2009. 
 
Kontrola byla provedena ve 4 zdrojových finančních oblastech: 

 smlouvy 2009 - kmenová činnost (počet 34 smluv) 

 smlouvy 2009 - investice (10 smluv) 

 smlouvy 2009 - ESF OP VK (7 smluv) 

 objednávky 2009 (164 smluv) 
 
Závěr: provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení zákona souvisejících legislativních norem, ze 
kterého by bylo možno usuzovat na podezření z majetkové, případně hospodářské trestné činnosti. 
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti organizačních postupů v případě formálních náležitostí 
některých dokumentů. Tyto nedostatky byly formou následně přijatých opatření řešeny a odstraněny.  
 


