
Tabulka č. 1

Přesný název organizace:

Adresa sídla zpracovatele:

Adresa poštovní:

IČ:
Bankovní spojení:

43-4372150227/0100
Telefon: 224 507 111 E-mail:

Fax: 224 507 555 Adresa internetové stránky: www.cermat.cz

                                                     Vedoucí a hospodářští pracovníci
Funkce

ředitel 224507889

ekonom 224507600

účetní 224507655

Poznámka:

Zpracovatel uvede přesný název organizace podle platné zřizovací listiny.

Vypracoval: Tichá, 224507655 Odpovídá: Houštecký, 224507600 Datum: 22. 2. 2010
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

43-4357200257/0100
14824-27735031/0710
43-4372010267/0100

info@cermat.cz

Údaje o zpracovateli

Telefon E-mailJméno

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Jeruzalémská 957/12

Veronika Tichá

zeleny@cermat.cz

houstecky@cermat.cz

ticha@cermat.cz

dtto

110 00 Praha 1

72029455
4829-27735031/0710

Pavel Zelený

Milan Houštecký



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299 PTP OPVK
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 3 227 1 951
z toho: mzdové prostředky 1 950 1 511
            v tom: platy 1 309 1 168
                        OON 641 343
           zákonné odvody z mezd a FKSP 521 429
           ostatní běžné náklady 756 12

* Vlastní výnosy

* Limit počtu zaměstnanců 6,09 3,63

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224507655 Odpovídá: Houštecký Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.

nespotřebované výdaje



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299 OSS
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 41649 17181 17035
z toho: mzdové prostředky 18542 6272 6272
            v tom: platy 17151 4881 4881
                        OON 1391 1391 1391
           zákonné odvody z mezd a FKSP 6278 1775 1741
           ostatní běžné náklady 16829 9134 9022

* Vlastní výnosy

* Limit počtu zaměstnanců 55 14 15,62

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Odpovídá: Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299 SUMA
Správce rozpočtových prostředků: CZVV PTP OPVK+kmen OSS

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 41649 20408 18986,07
z toho: mzdové prostředky 18542 8222 7782,683
            v tom: platy 17151 6190 6048,833
                        OON 1391 2032 1733,85
           zákonné odvody z mezd a FKSP 6278 2296 2169,672
           ostatní běžné náklady 16829 9890 9033,715

0 0 0
* Vlastní výnosy 0 0 0

0 0 0
* Limit počtu zaměstnanců 55 20,09 19,25

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 224 507 600 22.2.2010

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299, FY kmen
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 70239 65107 43502,89
z toho: mzdové prostředky 22319 21152 15077,59
            v tom: platy 16219 14225 14225
                        OON 6100 6927 852,59
           zákonné odvody z mezd a FKSP 6027 5169 4860,42
           ostatní běžné náklady 41893 38786 23564,88

* Vlastní výnosy 200 102,01

* Limit počtu zaměstnanců 41 41 37,83

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 224 507 600 22.2.2010

Rozpočet kmen

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299, FZ účelová dot. 1
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 29600 8955 8932,86
z toho: mzdové prostředky 650 298 297,9
            v tom: platy
                        OON 650 298 297,9
           zákonné odvody z mezd a FKSP
           ostatní běžné náklady 28950 8657 8634,96

* Vlastní výnosy

* Limit počtu zaměstnanců

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 224 507 600 22.2.2010

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet kmen

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299, GH účelová dotace 2
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 64000 2764 2760,1
z toho: mzdové prostředky 11670 0 0
            v tom: platy 0
                        OON 11670
           zákonné odvody z mezd a FKSP
           ostatní běžné náklady 52330 2764 2760,1

* Vlastní výnosy

* Limit počtu zaměstnanců

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 224 507 600 22.2.2010

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet kmen

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299 PRO.MZ OPVK
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 110879 115321 41728,497
z toho: mzdové prostředky 55592 57092 24563,954
            v tom: platy 16639 18139 14499,199
                        OON 38953 38953 10064,755
           zákonné odvody z mezd a FKSP 7412 7952 5702,723
           ostatní běžné náklady 47875 50277 11461,82

* Vlastní výnosy 64

* Limit počtu zaměstnanců 63 33,4 33,36

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 224 507 600 22.2.2010

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet 

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299 SUMÁŘ 
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

schválený po změnách slovně v Kč
a 1 2 3 4 5

Běžné náklady celkem 274718 192147 96924,347 95222,65
z toho: mzdové prostředky 90231 78542 39939,444 73656,42
            v tom: platy 32858 32364 28724,199 21566,23
                        OON 57373 46178 11215,245 101
           zákonné odvody z mezd a FKSP *) 13439 13121 10563,143 21667,23
           ostatní běžné náklady 171048 100484 46421,76

0 0 0
* Vlastní výnosy 0 200 166,01

* Limit počtu zaměstnanců PO 104 74,4 71,19

Poznámka:
1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce
2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
3. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek  
    odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název -  příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty ) 
    a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář )
4. "článek" uvádějí pouze OPŘO

Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře.

(*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) 
  Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k 31. 3. sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT.

**Zdroje krytí - FO, RF, FRM, prostředky z vlastních výnosů atd. - vyjádření v Kč musí odpovídat údajům v tab. č. 6.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 224 507 600 22.2.2010

*) Zákonné odvody a FKSP obsahují pouze tyto uvedené skutečnosti, tj. sociální pojištění snížené o 1/2 náhrad za nemoc, zdravotní 
pojištění a příděl do FKSP. Náhrady za nemoc jsou obsaženy v OBV.

Hodnocení závazných ukazatelů

Ukazatel
Rozpočet 

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 3

  v Kč  

1. Závazky  dlouhodobé - ř.  Rozvahy č. 166 0 0

2. Závazky krátkodobé  -   ř. Rozvahy č. 189 8 701 750,26 2 078 101,00

3. Závazky celkem  k 31.12.2010 8 701 750,26 2 078 101,00

4. z toho: závazky do lhůty splatnosti 8 701 750,26 2 078 101,00

5.             závazky po lhůtě splatnosti 0 0

6.  Závazky v soudním řízení

Poznámka: * Uvádí se závazky z daní, poplatků a dotací  (závazky z účtové  skupiny 34)

v Kč  

1. Pohledávky do lhůty splatnosti 713 935,00 0

2. Pohledávky po lhůtě splatnosti: 0,00 0

3. v tom:  do jednoho roku 0,00 0

4.              starší jednoho roku 0,00 0

5.              z toho: nedobytné pohledávky 0,00 0

6. Pohledávky celkem k 31.12.2010   - ř. Rozvahy č. 75 713 935,00

7. z toho: pohledávky v soudním řízení 0,00

8. Částka vymožená soudně k 31.12.2010 0,00

9. Odepsané pohledávky vedené v podrozvahové evidenci 0,00

Vypracoval:  Tichá, 224 507 655                    Odpovídá: Houštecký, 224 507 600                            Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis)                       (příjmení, telefon, podpis)

II. Přehled o pohledávkách ke dni 31.12.2009

I. Přehled o závazcích ke dni 31. 12. 2009

ř. Členění Celkem

Členěníř. Celkem

Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 2009

z toho: závazky ke 
státnímu  rozpočtu*

z toho: ošetřovné 
(vyplní pouze PŘO)



Tabulka č. 4

v tis. Kč
Skutečnost Skutečnost Rozdílový Vývojový

v předch. roce schválený po změnách sledovan. roku ukazatel ukazatel
1 2 3 4* 5 = 4 - 3 6 = 4/1

Prostředky poskytnuté z 
kapitoly 333 MŠMT

z toho:

Prostředky na výzkum a vývoj 
celkem

v tom: 
            projekt/akce

            projekt/akce

            projekt/akce

            projekt/akce

            projekt/akce

Spolufinancování EU 1),

EHP/Norsko 

a Program švýcarsko-
české spolupráce:
v tom: 
název zdroje:

PRO.MZ 110 879,38 115 321,24 41 664,82 73 656,42

            projekt/akce

            projekt/akce

            projekt/akce

            projekt/akce

Ostatní účelové prostředky 2)

příprava realizace MZ 29 600,00 8 955,00 8 932,86 -22,14

realizace MZ 64 000,00 2 764,00 2 760,09 -3,91

            projekt/akce

            projekt/akce

            projekt/akce

Ostatní zdroje celkem 3)
(mimo kapitolu 333 )
v tom: 

název zdroje:

            akce
            akce

CELKEM 204 479,38 127 040,24 53 357,77 73 630,37 0,00

Poznámka :

sl. 1   obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému

*       sloupec 4 obsahuje pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky 

    1)  patří sem např. Evropský sociální fond (ESF), Evropský uprchlický fond (EUF),

         Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), EHP/Norsko, Program švýcarsko-české spolupráce, atd.

    2)  patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO
    3)  patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod.

Vypracoval: Tichá Odpovídá: Houštecký Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis) 224 507 655 (příjmení, telefon, po 224 507 600

a ostatních účelových prostředků 
Přehled o čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj 

Účelové prostředky

 Rozpočet ve sledovaném roce



Tabulka č. 5

                   Přehled o čerpání prostředků na programy spolufinancované z EU, EHP/Norsko a Program švýcarsko-české spolupráce

v Kč
* Rozpočet * Stav k 1.1.2009                                      * Čerpání v r. 2009  * Nedočerpáno       * Zůstatek         

Členění jednotlivých po změnách rezervního z rozpočtu z rezervního Celkem z rozpočtu rezevního fondu
programů k 31.12.2009 fondu poníženo o výnosy fondu v r. 2009 k 31.12.2009

1 2 3 4 5 6 7
OP RLZ (ESF)
název projektu
název projektu
OP VK (ESF)
PRO.MZ 115 321 241,00 0,00 41 664 820,08 0,00 41 664 820,08 73 656 420,92 73 656 420,92
název projektu
název projektu
název projektu
VaVpI (ERDF) 
název projektu
název projektu
název projektu
Fin. mechanismy (EHP/Norsko 
a Program švýcarsko-
české spolupráce)
název projektu
název projektu
Komunitární programy 
(EUROSTARS, EUF)
název projektu
název projektu
Ostatní programy

Celkem

Poznámka :
sl. 1 rozpočet po změnách k 31.12. ve vykazovaném roce
sl. 2 obsahuje nedočerpané prostředky na programy spolufinancované EU,  EHP/Norsko, případně prostředky na další programy z předchozího roku a převedené do RF
sl. 3 obsahuje údaje o čerpání prostředků přidělených zřizovatelem ve vykazovaném roce
sl. 6 obsahuje nedočerpané prostředky z rozpočtu ve vykazovaném roce, které budou převáděny do RF, případně
       vráceny po ukončení projektu (okomentovat v textu)

* Upozornění - údaje se týkají pouze prostředků na programy spolufinancované z EU, EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce, nikoli celkových prostředků PO.

Vypracoval: Tichá Odpovídá: Houštecký Datum:
(příjmení, telefon, podpis) 224507655 (příjmení, telefon, podpis) 17.2.2010



Tabulka č. 6

v Kč
za rok 2009

 Neinvestiční Investiční Celkem
1 2 3

1. Prostředky z jiné činnosti* x

2. Fond odměn x

3. Rezervní fond x

    z toho:  - smlouvy o sdružení**
                 - příspěvky a dary od fyzických           

                   a právnických osob

                 - prostředky rozpočtované

                   a použité k úhradě zhoršeného HV

                - další

4. Fond reprodukce majetku

5.  Jiné celkem *** 155 446,62 155 446,62

v tom: úroky 90 433,62 90 433,62

          přijatá pojistná plnění 65 013,00 65 013,00  

 

Celkem 155 446,62 155 446,62  

Poznámka :
součet čerpání FO, FR a FRM neinvestiční výdaje ve sl. 1 musí souhlasit s účtem 648  

*    prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti 

**  vyplňte v případě, že jste schopni toto rozlišit

*** uveďte vlastní příjmy (např. přijaté úroky), případně dotace ÚSC nebo příjmy od ostatních subjektů  

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá:  Houštecký Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů

Použití prostředků z  mimorozpočtových 
zdrojů v rámci hlavní činnosti 



Tabulka č. 7

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč
Hospodářský výsledek

- z hlavní činnosti 21 721 908,44

- z jiné činnosti 10 000,00

Celkem k 31.12.20.. před zdaněním 21 731 908,44

Předpokládané zdanění celkem 1 400,00

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 21 730 508,44

Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) -26 035,75

   v tom:

            - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků -26 035,75

            - úhrada ztráty z minulých let celkem

            - další:

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 21 704 472,69

v Kč

Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem

v tom krytí ztráty:
 - na vrub zůstatku rezervního fondu

 - z rozpočtu zřizovatele

 - ze zlepšeného hospodářského 
    výsledku v následujícím roce

v Kč

Příděl ze 

Stav Stav zlepšeného Stav 

Ukazatel k 1.1.2009 k 31.12.2009 hospodář. po přídělu

výsledku (sl.  2 + sl.  3)

roku 2009
1 2 3 4

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 165 810,80 342 624,80 0,00 342 624,80

Fond rezervní 0,24 73 656 420,92 1 000 000,00 74 656 420,92

Fond reprodukce majetku 0,00 5 818 581,00 20 704 472,68 26 523 053,68

Celkem 165 811,04 79 817 626,72 21 704 472,68 101 522 099,40

Vypracoval: Tichá, 224507655 Odpovídá: Houštecký Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

I. Upravený hospodářský výsledek

II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku



Tabulka č. 8

v Kč

Předchozí Hodnocený

Peněžní fondy 
organizace

číslo účtu
stav k 

1.1.2009
stav k 

1.1.2009
Tvorba Čerpání

Stav k 
31.12.2009

Změna stavu 
za rok 2009

1 2 3 4 5 6 = 5 - 2

Fond odměn 911 0,00 0,00 0,00
FKSP 912 165 810,80 165 810,80 695 462,00 518 648,00 342 624,80 176 814,00
Fond rezervní 914 0,00 0,00 73 656 420,92 0,00 73 656 420,92 73 656 420,92
FRM 916 0,00 0,00 5 818 581,00 0,00 5 818 581,00 5 818 581,00

CELKEM 165 810,80 165 810,80 80 170 463,92 518 648,00 79 817 626,72 79 651 815,92

Čerpání z fondů (FO, FR a FRM) ve sl. 4 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 6., sl. 3.

v Kč

rok 2008                        rok 2009

Název bankovního 
účtu

číslo účtu Běžný účet
Ostatní 

běžné účty
Běžný účet 

FKSP
Běžný účet

Ostatní 
běžné účty

Běžný účet 
FKSP

241 245 243 241 245 243

Fond odměn 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FKSP 912 x x 165 810,80 x x 283 793,87
Fond rezervní 914 0,00 0,00 0,00 73 656 420,92 0,00 0,00
FRM 916 0,00 0,00 0,00 5 818 581,00 0,00 0,00

CELKEM 0,00 0,00 165 810,80 79 475 001,92 0,00 283 793,87

  V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Vypracoval: Tichá Odpovídá: Houštecký Datum: 17.2.2010
(příjmení, telefon, podpis 224507655 (příjmení, telefon, podpis)

Peněžní fondy

I. Tvorba a použití peněžních fondů 

II. Krytí účtů peněžních fondů



Tabulka č. 9

v tis. Kč

1.
Individuální investiční dotace (předčíslí 
bankovního účtu 908) 0 0

2.
Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního 
účtu 916) 126 462 126 462

3. Použití FRM na financování investic 0 0

4. Zdroje celkem (ř.1+2+3) 126 462 126 462

Poznámka:
k tabulce připojit komentář, obsahující hodnocení čerpání rozpočtu na investice za rok 2009  a zhodnocení

dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT

v tis. Kč

1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 0 0

2. FRM 0 0

3. Zdroje celkem (ř.1+ 2) 0 0

Poznámka:
k tabulce připojit komentář, obsahující hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů za rok 2009  a zhodnocení

dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT

Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 6 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší.

Vypracoval: Iva Macháčková Odpovídá: Milan Houštecký Datum: 5.3.2010
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Programové financování

Rozpočet po změnách Skutečnost 

I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN

Rozpočet po změnách 
Ukazatel

1

Skutečnost 

II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování ISPROFIN

1 2

Ukazatel
2

číslo řádku

číslo řádku



Tabulka č. 10

v tis. Kč

Datum konání Název akce
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů

Celkem

Účast na mezinárodních konferencích                                                              

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů

Celkem

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
15. - 19.2.2009 ALTE - pracovní setkání Alcalá de Henares Španělsko 31,3

Celkem 31,3

z kapitoly 333 
MŠMT

z ostatních 
zdrojů

31,3

Poznámka:

Ve sloupci "z ostatních zdrojů" se uvedou finanční prostředky získané od ÚSC, ze zahraničí,

z darů apod.

Vypracoval: Tichá             Odpovídá:  Houštecký, 224 507 600 Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis)              (příjmení, telefon, podpis)

Zahraniční pracovní cesty celkem                                                           

Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Mezinárodní konference a obdobné akce, 
zahraniční pracovní cesty - kmen

Ostatní zahraniční aktivity                                                                                 

Pořádání mezinárodních konferencí                                                                  



Tabulka č. 10

v tis. Kč

Datum konání Název akce
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů

Celkem

Účast na mezinárodních konferencích                                                               

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
1. - 8. 6. 09 Konference EALTA, seminář IRT 56,7
5. - 11. 7. 09 7. ročník Living in a Changing Europe 78,5

Celkem 135,2

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
21. - 25.4.09 ALTE - pracovní setkání a konf. Španělsko 51
12.-.16.5.09 Seminář o přiřazení zkoušek z cizích jazyků k SERRJ 0,8

Celkem 51,8

z kapitoly 333 
MŠMT

z ostatních 
zdrojů

187
včetně konf.popl.

Poznámka:

Ve sloupci "z ostatních zdrojů" se uvedou finanční prostředky získané od ÚSC, ze zahraničí,

z darů apod.

Vypracoval: Tichá             Odpovídá:  Houštecký, 224 507 600 Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis)              (příjmení, telefon, podpis)

Zahraniční pracovní cesty celkem                                                           

Výše použitých fin. prostředků

Mezinárodní konference a obdobné akce, 
zahraniční pracovní cesty - kmen

Pořádání mezinárodních konferencí                                                                  Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Ostatní zahraniční aktivity                                                                                  Výše použitých fin. prostředků



Tabulka č. 10

v tis. Kč

Datum konání Název akce
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů

Celkem

Účast na mezinárodních konferencích                                                                      

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
11. - 14.6.09 Deaf Education Fit for the Future - Manchester 25,8
6. - 12. 9. 09 61. Sjezd chemických společností - Slovensko 11,3
21. - 23. 10. 09 II. Mezinárodní speciálně pedagogická konference Slov. 2,9
8. - 14. 11. 09 ALTE Meeting and Conference - Irsko 37,2

15. - 21. 11. 09 Konference CILS - Belgie 28,2

Celkem 105,4

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
19.7. - 1. 8. 09 Školení k jazykovému testování - Lancaster 189,3
15. - 18.9.09 Pracovní setkání ALTE - Berlín 11,4
13. - 19. 9. 09 Kurz ALTE Testing Listening - Benátky 114,5
20. - 21. 10.09 Pracovní schůzka se zástupci NÚCEM Bratislava 11,2
29.11. - 1. 12. 09 Konzultace R. Green k naší MZ z cizích jazyků - Insbruck 19,4

Celkem 345,8

z kapitoly 333 
MŠMT

z ostatních 
zdrojů

451,2
včetně konferenčních popl. a kurzovnéh

Poznámka:

Ve sloupci "z ostatních zdrojů" se uvedou finanční prostředky získané od ÚSC, ze zahraničí,

z darů apod.

Vypracoval: Tichá, l. 655             Odpovídá:  Houštecký, 224 507 600 Datum: 22.2.2010
(příjmení, telefon, podpis)              (příjmení, telefon, podpis)

Zahraniční pracovní cesty celkem                                                                 

Výše použitých fin. prostředků

Mezinárodní konference a obdobné akce, 
zahraniční pracovní cesty PRO.MZ

Pořádání mezinárodních konferencí                                                                         Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Ostatní zahraniční aktivity                                                                                         Výše použitých fin. prostředků



ho 



Tabulka č. 11

Kontrolní orgán Kontrolní akce (předmět kontroly) Konání kontroly od - do Uložení sankce: ano/ne Výše sankce: v Kč

MŠMT Kontrola přípravy dlouhodobé archivace KVALITA I 12.11.2009 ne

Poznámka:

  * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce

  * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce

  * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukončené - neuvádět

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Houštecký, 224 507 600 Datum: 22. 2. 2010

(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce *


