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ROZBOR HOSPODAŘENÍ CZVV 2010
 

1. Údaje o organizaci 

 

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

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

Ředitel: Ing. Pavel Zelený 

Výkonný ředitel: Ing. Milan Štolba 

Ředitelé sekcí: Ing. Milan Houštecký 

Mgr. Iva Kabeláčová 

 Ing. Jiří Zíka 

 Ing. Jindřich Mach 

 Aleš Vychodil 

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.promz.cz 

IČ:   720 29 455 

DIČ:  CZ720 29 455 

Bankovní spojení:  Česká národní banka (0710)   

č. účtu:   4829-27735031 

č. účtu ESF: 14824-27735031 

č. účtu investice: 916-27735031 

 
 

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 

mailto:info@cermat.cz
http://www.cermat.cz/
http://www.novamaturita.cz/
http://www.promz.cz/
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vzdělávání používá vedle oficiálního názvu také slovní značku CERMAT, která je ve veřejnosti spojována s  
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 – Tabulka č. 2 

 
Výnosy organizace v kmenové činnosti činily 43 tis. Kč, v projektu PRO.MZ 54 tis. Kč. Plánované výnosy ve 
výši 500 tis. Kč nebyly splněny. 
 
Náklady – na rok 2010 byl původní schválený příspěvek na provoz pro kmenovou činnost ve výši 59 885 
tis. Kč a účelové prostředky na přípravu realizace maturitní zkoušky ve výši 42 333 tis. Kč.  
 
Úpravou rozpočtu závazných a orientačních ukazatelů č. j. 2 067/2010-15 ze dne 26. 1. 2010 byl rozpočet 
navýšen o nespotřebované prostředky z roku 2009 na realizaci státní maturity ve výši 61 236 tis. Kč. 
Tyto prostředky byly přiděleny jako účelové na realizaci MZ.  
 
Následně byl kmenový rozpočet navýšen o 3 879 tis. Kč (z toho platy 2 852 tis. Kč, odvody 970 tis. Kč a 
FKSP 57 tis. Kč) a o 9 zaměstnanců. (Úprava ze dne 27. 5. 2010 č. j. 13 158/2010-15.) 
 
Další úprava rozpočtu č. j. 21 469/2010-15 ze dne 12. 8. 2010 se týkala vázání prostředků v celkové výši 
638 tis. Kč (platy 215 tis. Kč, odvody 73 tis. Kč, FKSP 4 tis. Kč, provozní běžné výdaje 346 tis. Kč). 
 
V září CZVV zažádalo o převod prostředků ve výši 7 041 tis. Kč v rámci účelových prostředků na realizaci 
státní maturity (nároky) z OON na OBV. Žádost byla schválena a rozpočet upraven dne 6. 9. 2010 č. j.  
23 304/2010-15. 
 
24. 9. 2010 pod č. j. 25 199/2010-15 došlo k navýšení rozpočtu v kmenové činnosti (čl. FY) 24 812 tis. Kč a 
zároveň došlo k přesunu prostředků ve výši 6 400 tis. Kč z OON na OBV. Současně byl schválen přesun 
prostředků z OON na OBV ve výši 9 539 tis. Kč v rámci účelových prostředků na přípravu realizace státní 
maturity (čl. FZ). 
 
8. 12. 2010 byl schválen přesun prostředků z provozních běžných výdajů na odvody ve výši 200 tis. Kč. 
Tento přesun se týkal účelových prostředků na realizaci MZ (nároky) a byl schválen č. j. 33 042/2010-15. 
15. 12. 2010 byla schválena další úprava rozpočtu v účelových prostředcích na realizaci MZ (nárocích) a to 
přesun z OON na OBV (č. j. 34 069/2010-15) ve výši 2 000 tis. Kč. 
16. 12. 2010 byla schválena poslední úprava rozpočtu (č. j. 34 105/2010-15) - v kmenovém rozpočtu došlo 
k přesunu ve výši 215 tis. Kč z provozních běžných výdajů na položku zákonných odvodů. 
 
Platný upravený rozpočet na konci roku 2010 byl ve výši 87 938 tis. Kč kmenová činnost (čl. FY), 42 333 
tis. Kč - účelové prostředky (čl. FZ) a 61 236 tis. Kč účelové prostředky (nároky) (čl. GH). 
 

Čerpání kmenových prostředků ve výši 87 783,19 tis. Kč bylo v souladu s plánem. Nedočerpané prostředky 
ve výši 266,76 tis. Kč tvoří zlepšený hospodářský výsledek.  
 

http://www.cermat.cz/
http://www.czvv.cz/


5 

 

Čerpání účelově poskytnutých prostředků na přípravu realizace MZ bylo v roce 2010 rovnoměrné a 
v souladu s očekáváním. Tyto prostředky (čl. FZ) byly beze zbytku vyčerpány na práce související 
s přípravou realizace MZ. 
Účelové prostředky poskytnuté na realizaci MZ (čl. GH) byly čerpány ve výši 61 214,65 tis. Kč. 
Nedočerpaný zůstatek ve výši 21,348 tis. Kč byl v únoru 2011 řádně vyúčtován a vrácen na depozitní účet 
MŠMT. Veškeré prostředky byly čerpány 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. Plánovaný rozpočet na rok 2010 po změnách 
v projektu byl 205 269 tis. Kč. Na počátku roku 2010 CZVV použilo na běžné platby peníze z rezervního 
fondu, do kterého byly převedeny na konci roku 2009 nespotřebované prostředky projektu PRO.MZ ve 
výši 73 410 tis. Kč. V průběhu roku (v dubnu) jsme obdrželi 2. průběžnou platbu ve výši 16 618,7 tis. Kč, 
v červnu 3. průběžnou platbu ve výši 15 588,6 tis. Kč, v září 4. průběžnou platbu ve výši 16 787,4 tis. Kč, 
v listopadu 5. průběžnou platbu ve výši 18 781,2 tis. Kč a v prosinci 6. průběžnou platbu ve výši 29 421,5 
tis. Kč a navýšenou zálohovou platbu ve výši 43 000 tis. Kč. Během roku jsme tedy obdrželi 140 198 tis. Kč 
ze státního rozpočtu a 54,5 tis. Kč činily výnosy z bankovních úroků.  
Celkové čerpání prostředků na projekt ESF v roce 2010 bylo ve výši 152 089,1 tis. Kč. Zůstatek 
nedočerpaných prostředků  v celkovém objemu 61 573 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 je po 
rekonstrukci, modernizaci i opravě střechy. Obě budovy v Jeruzalémské i Jankovcově ulici CZVV využívá 
jako kanceláře, v Jankovcově ulici je 1 patro využíváno pro provoz TPKC, které bylo v roce 2009 
vybudováno. 
V roce 2010 pořizovalo CZVV drobný majetek (hmotný i nehmotný) nezbytný pro práci zaměstnanců a 
přípravu MZ a investiční majetek (z programů ISPROFIN). Velká část investic se týkala právě modernizace 
budovy v Jankovcově ulici a opravě střechy. Tyto akce byly zahájeny v minulých letech a ukončeny v roce 
2010. Celkově došlo ke zhodnocení budovy ve výši 19 465 tis. Kč při modernizaci a 8 366 tis. Kč za 
rekonstrukci střechy. Dále jsme zařadili do používání další potřebné zařízení pro TPKC v celkové ceně 2 
486 tis. Kč. Do TPKC se z FRIM pořídil i repasovaný vysokozdvižný vozík za 99,6 tis. Kč. Bezúplatným 
převodem z MŠMT jsme získali do užívání starší osobní automobil Superb v PC 1 116,37 tis. Kč 
Další velkou investiční položkou bylo dokončení zhodnocení SW CERTIS o 14 322 tis. Kč, nákup aplikačního 
SW za 20 306,4 tis. Kč pořízení systému Help desk a zařízení Call centra za 945 tis. Kč. 
Na účtu drobného nehmotného majetku byl největší položkou nákup aplikačního vybavení pro podporu 
scanování/digitalizaci dat pro pracoviště DDT v jednotlivých SŠ (1050 ks) za 40 883 tis. Kč a dodávka 
aplikačního vybavení pro správu a dohled informační infrastruktury, pro procesní dohled a řízení SČMZ, 
pro podporu skenování a pro Centrální dokumentové úložiště v hodnotě 21 133 tis. Kč. 
Pořízený drobný hmotný majetek se skládal převážně z vybavení 3 zasedacích místností a ostatního 
drobného majetku pro potřeby organizace. Z prostředků ESF byla pořízena výpočetní technika a hlasovací 
sada za 1 397,2 tis. Kč. 
 
Odpisování investičního majetku probíhá od 1. 1. 10 metodou lineárních účetních odpisů.  
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4. Provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku a závazků  

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31. 12. 2010 a probíhala od 1. 12. 2010 s přípravnými 
pracemi již na podzim 2010. Inventarizace majetku a závazků proběhla v souladu s ustanovením § 29 a 30 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Skutečný stav majetku a závazků 
odpovídá stavu v účetnictví a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

5. Závazky – Tabulka č. 3 

Celkový objem závazků k 31. 12. 2010 byl 126 776,28 tis. Kč, z toho největší položku tvoří přijaté zálohy na 
dotace (103 569 tis. Kč), což jsou 2 účelové dotace před vyúčtováním. Další závazky tvoří hlavně závazky 
vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 
atd. Veškeré závazky byly krátkodobé a převážná většina ve lhůtě splatnosti. Po lhůtě splatnosti jsme 
evidovali závazky za 14,7 tis. Kč, které byly uhrazeny do 2 měsíců po splatnosti. 

 

6. Pohledávky  - Tabulka č. 3 

Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2010 byl 105 175,2 tis. Kč (dohadné účty aktivní = odhad čerpání 2 
účelových dotací, zálohy na energie a jiné pohledávky), pohledávky jsou do lhůty splatnosti. 

7. Přehled o čerpání účelových prostředků – Tabulka č. 4 

V roce 2010 byly CZVV poskytnuty účelové prostředky ve výši 42 333 tis. Kč na Přípravu a realizaci státní 
maturity – čl. FZ  (č. j.: 28 065/2009-15) a 61 236 tis. Kč na realizaci státní maturity – čl. GA (č. j.: 2 
067/2010-15);(nespotřebované prostředky z roku 2009). 

Prostředky na přípravu a realizaci státní maturity byly vyčerpány v plné výši. 

Prostředky na realizaci státní maturity byly vyčerpány ve výši 61 214,65 tis. Kč. Nespotřebované účelově 
přidělené prostředky – 21,35 tis. Kč - byly 15. února 2011 převedeny zpět na depozitní účet MŠMT. 

Veškeré čerpané účelové prostředky byly použity na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky, tj. 
v souladu s účelovým určením. 

 

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

unie - Tabulka č. 5 

V roce 2010 pokračoval projekt spolufinancovaný z prostředků EU a SR v rámci OPVK – Příprava podmínek 
reformované maturitní zkoušky.  Rok 2010 byl ve znamení maturitní generálky, která byla z projektu 
PRO.MZ připravena a realizována. Další aktivity: maturitní informační veletrh (aktivita Mates), navržen 
koncept zkoušky z informatiky (aktivita Ámos), šetřeni PUP2010 (aktivita Mahen), model logistického 
zajištění MZ (aktivita LOBSTER), závěrečná zpráva šetření mikrosonda Help (aktivita Help), výroba 2 
televizních spotů, informační podpora cílových skupin projektu a příprava soutěže „Co víš o nové 
maturitě“ (aktivita Ikona), tvorba výukových modulů (aktivita Ciskom).  

Plánovaný rozpočet na rok 2010 po změnách v projektu byl 205 269 tis. Kč. V roce 2010 CZVV použilo na 
běžné platby peníze z rezervního fondu, do kterého byly převedeny na konci roku 2009 nespotřebované 
prostředky projektu PRO.MZ ve výši 73 410 tis. Kč. Během roku jsme obdrželi na základě žádostí o platby 
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140 198 tis. Kč a z bankovních úroků projektového účtu a z ostatních výnosů z činnosti ve výši 54,47 tis. 
Kč. Celkové čerpání prostředků na projekt ESF v roce 2010 bylo ve výši 152 089,1 tis. Kč. Bankovní úroky a 
ostatní výnosy byly použity jako další zdroj krytí nákladů. Zůstatek nedočerpaných prostředků  v celkovém 
objemu 61 573 tis. Kč byl koncem roku převeden dle pokynu do RF organizace. Celkem v rezervním fondu 
na konci roku 2010 bylo 61 819 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků projektu PRO.MZ. 
 

9. Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti – Tabulka č. 6 

V roce 2010 CZVV mělo celkové příjmy 97,2 tis. Kč. Jedná se převážně o bankovní úroky ve výši 80,6 tis. Kč 
(26,1 tis. Kč kmen a 54,5 tis. Kč ESF) a 16,6 tis. Kč za pojistné plnění (kmen). 

Další mimorozpočtový zdroj na úhradu některých nákladů byl FKSP. Částka 69,2 tis. Kč byla použita na 
nákup DDHM na zkulturnění pracoviště. 

 

10. Vyhodnocení hospodářského výsledku – Tabulka č. 7 

CZVV dosáhlo za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 266,77 tis Kč.  
Zlepšený HV vznikl úsporou části prostředků na kmenovou činnost.   

HV k rozdělení je ve výši 266,77 tis. Kč. Navrhujeme jeho rozdělení následovně:  

-   266,77 tis. Kč do rezervního fondu. 
 

11. Tvorba a použití peněžních fondů – Tabulka č. 8 

Organizace v roce 2010 hospodařila s těmito fondy: FKSP, FRM, RF.  

FKSP – příděl do fondu byl ve výši 2 % vyplacených hrubých mezd, tj. 848,71 tis. Kč (kmen + ESF). Fond byl 
použit převážně na příspěvek na stravování a kulturu a sport. Část prostředků fondu byla použita na 
zkulturnění pracoviště, to znamená na nákup vybavení kuchyněk atd. Účetní zůstatek fondu k 31. 12. 2010 
byl 525,827 tis. Kč. Na bankovním účtu bylo k 31.12.10 458,16 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. 10 zůstatek nevyčerpaných prostředků projektu PRO. MZ  
ve výši 61 572,7 tis a z předchozího roku 246,5 tis. Kč. Dále příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 
roku 2009 ve výši 1 000 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl čerpán RF ESF ve výši 73 409,9 tis. Kč. 

FRM – k původnímu stavu fondu ve výši 5 818,6 tis. Kč z roku 2009 přibylo 9 077 tis. Kč z odpisů 
dlouhodobého majetku a 20 704,5 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření. Prostředky fondu byly 
použity na úhradu některých investičních akcí jako doplňkový zdroj financování a to ve výši 24 189,1 tis. 
Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2010 byl 11 411 tis. Kč. 

Všechny fondy jsou kryty prostředky na účtech organizace. 
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12. Programy reprodukce majetku – Tabulka č. 9    

V roce 2010 probíhaly tyto v informačním systému MF ČR ISPROFIN zaregistrované investiční akce: 

1) CZVV – Pořízení technologií Tiskového, produkčního a kompletačního centra, evidenční číslo ISPROFIN 
233V014000070. 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 – 0,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2009 -  0,0 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 6. 2012. 

 
2) CZVV – Banka testových úloh a podstatné okolí banky testových úloh (BTÚ), evidenční číslo ISPROFIN 
233V014000071. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 18. 12. 2008. Financování akce neobsahuje 
běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2010 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2010 – 595,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2010 -  595,0 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 6. 2012. 

3) CZVV – Rozšíření informačního systému CERTIS, evidenční číslo ISPROFIN 233V014000072. 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 2010 – 1 369,7 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2010 -  1 370,0 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 6. 2012. 

4) CZVV – Stavební úpravy a modernizace 3. - 8. NP objektu Jankovcova 63, Praha 7, evidenční číslo 
ISPROFIN 233V014000076. Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 29. 9. 2009. Financování akce 
neobsahuje běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2010 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2010 – 5 360,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2010 -  5 359,9 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bylo schváleno ze strany MŠMT 10. 11. 2010. 

5) CZVV – Rekonstrukce střechy objektu Jankovcova 63, Praha 7, evidenční číslo ISPROFIN 233V014000079. 
Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 4. 5. 2010. Financování akce neobsahuje běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2010 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2010 – 8 370,8 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2010 -  8 365,6 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 4. 2011. 

6) CZVV – Aplikační vybavení informační infrastruktury MZ, evidenční číslo ISPROFIN 233V014000082. 
Investiční záměr byl schválen MŠMT dne 1. 7. 2010. Financování akce neobsahuje běžné související výdaje. 
Čerpání rozpočtu za rok 2010 proběhlo takto: 
Finanční plán (rozpočet po změnách) roku 2010 – 5 600,0 tis. Kč 

Skutečné plnění (čerpání) v roce 2010 -  5 600,0 tis. Kč 

Závěrečné vyhodnocení akce bude předloženo v plánovaném termínu do 30. 6. 2012. 
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13. Mezinárodní konference, semináře a obdobné akce – Tabulka č. 10 

 Pořádání mezinárodních konferencí 

V rámci projektu PRO. MZ byl v Praze uspořádán MIV2010 – Maturitní informační veletrh  

Maturitní informační veletrh MIV2010 „Dejme šanci české vzdělanosti“ se konal pod patronací MŠMT v 
Konferenčním centru CITY 31. 3. 2010 v Praze na Pankráci. Na hlavní konferenci veletrhu s podtitulem 
„Maturitní zkouška, rozcestník českého vzdělávání“ byla přítomna kromě 175 hostí z 69 fakult českých 
vysokých škol i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová. 
MIV2010 vycházel z úvodních jednání děkanů o státních maturitách, které proběhlo pod záštitou premiéra 
Jana Fischera v lednu 2010 a pokračoval ve smyslu stanoviska k zavedení státní maturity, které vyjádřilo 
Plénum České konference rektorů v usnesení 104. zasedání pléna ČKR dne 19. února 2010. 
 
  
Kromě rektorů, děkanů, proděkanů a dalších akademických pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku 
byli na konferenci přítomni i zahraniční hosté ze Slovinska a Slovenska. Jejich vystoupení potvrdilo, že lze 
postupně vytvořit situaci, aby vysoké školy přijaly státní maturitu jako státem garantovaný certifikovaný 
doklad o dosaženém vzdělání a studijních schopnostech, přímo využitelný v přijímacích zkouškách na 
vysoké a vyšší odborné školy.  
Značným přínosem konference byla poměrně široká diskusní platforma. V průběhu dvou panelových diskusí 
se otevřely otázky možného a žádoucího vlivu vysokých škol na středoškolské studium a doprovodné téma 
co může vysoká škola chtít vědět o absolventech středních škol.  
Dále v rámci veletrhu probíhaly i diskuse u kulatého stolu s dílčími tématy: obavy vysokých škol z 
centralizovaných maturit, pilotní projekty VŠ/ Cermat a tematika odložené poptávky uchazečů o VŠ studium 
(jednotlivá zkouška).  
V rámci MIV2010 byly zorganizovány také prezentace hlavních tematických okruhů maturit a ukázky 
vybraných částí zkoušek včetně příslušné dokumentace.  

 

 Zahraniční aktivity – PRO. MZ 

V roce 2010 bylo uskutečněno 11 zahraničních cest: 

1. Slovensko – Trnava – účast 1 zaměstnance – Mezinárodní vědecká konference: Pedagogická veda a 
školská prax v historickom kontexte (27. - 28. 1. 2010) 
Příspěvek M. Hulešové: Srovnatelnost v cizích jazycích: hledání odpovědí 

2. Lucembursko – Lucemburk (24. – 26. 2. 2010) 1 zaměstnanec – SIG Meeting – ALTE 
Práce na tématech: Manuál pro přiřazení a Společný evropský referenční rámec pro jazyky a audit 
jazykových zkoušek 

3. Makedonie – Skopje (28. – 30. 3. 2010) 1 zaměstnanec – Regionální konference: Externí zadávání 
zkoušek na případových studiích Skotska a Slovinska a využití výsledků testování na školách 

4. Maďarsko - Budapešť (27. – 30. 3. 2010) 1 zaměstnanec – Konference + workshopy – téma: 
inkluzívní vzdělávání. 

5. Holandsko – Haag (24. – 30. 5. 2010) 2 zaměstnanci – Konference EALTA a workshop – téma: 
spolupráce v jazykovém testování a hodnocení. 

6. Slovensko – Bratislava (3. – 4. 5. 2010) 2 zaměstnanci – Pracovní setkání Núcem a CERMAT. Cílem 
bylo navázat spolupráci obou center, obnovit činnost v rámci projektu Prague Network a 
konzultace s psychometrikem Núcemu o možnosti IRT analýz. 
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7. Anglie – York (26. 6. – 3. 7. 2010) – 2 zaměstnanci – Letní kurz EALTA – 1. Letní škola EALTA 
zaměřená na hodnocení. 

8. Anglie – Lancaster (1. – 14. 8. 2010) – 2 zaměstnanci – Dvoutýdenní seminář Language Testing. 

9. Německo – Frankfurt (20. – 23. 9. 2010) – 2 zaměstnanci – SIG Meeting – setkání pracovních skupin 
ALTE – popis specifikace ústní zkoušky. 

10. Španělsko – Bilbao (26. 9. – 2. 10. 2010) – 2 zaměstnanci – Vzdělávací kurz zaměřený na testování 
dovednosti čtení – tvorbu testu a hodnocení. 

11. Anglie – Warwick (2. – 5. 12. 2010) – 2 zaměstnanci – EALTA Writing workshop at Warwick – 
odborné diskuse. 

 
Veškeré zahraniční cesty jsou přínosem pro organizaci ve všech oblastech přípravy MZ, nejvíce v oblasti 
vývoje testů z cizích jazyků a jejich přiřazení k jazykovým standardům podle metodiky Rady Evropy, 
problematiky žáků s PUP MZ 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. 

14. Spolupráce se zahraničím  

 
ILTA (International Language Testing Association) – členský poplatek 115 USD 
EALTA Institutional membership – členský poplatek 150 EUR 
ALTE Affilliate membership – členský poplatek 0 EUR 

15. Vnější  kontroly  

V roce 2010 proběhly v organizaci dvě kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce, a to jedna 
kontrola VZP a jedna kontrola MŠMT. 

Kontrola VZP proběhla zcela bez zjištění nedostatků. 

Kontrola MŠMT proběhla podle programu veřejnoprávní kontroly ze dne 30 7. 2010 schváleného ředitelem 
odboru interního auditu MŠMT. Příslušný Protokol o výsledku kontroly (ze dne 25. 10. 2010) a Rozhodnutí o 
námitkách (ze dne 10. 12. 2010), čj. MŠMT 20636/2010-M1 nepřikládáme, protože jsou vlastními 
dokumenty MŠMT a uvádíme tedy příslušné interní jednací číslo MŠMT. 

Pouze pro informaci zmiňujeme kontrolu Finančního úřadu pro Prahu 1 zahájenou ve sledovaném roce 
2010, ale dosud neukončenou. 

16. Vnitřní kontroly 

V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém, který je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou 
č. 416/2004 Sb. 

 
Interní kontroly v roce 2010 

 
1. Kontroly provedené dle ročního plánu činnosti: 

 
a. Kontrola evidence a vyúčtování služebních cest 
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b. Kontrola stavu veřejných zakázek s termínem vzniku od 01. 08. 2009 do 10. 06. 2010 

 
c. Průběžný audit realizace dílčích procesů při průběhu MAG 2010 

 
2. Mimořádné kontroly: 

 
a. Kontrola uzavřených DPP a DPČ 

 
b. Šetření pracovního úrazu zaměstnance 

 
3. Veřejnoprávní kontroly: 

 
Veřejnoprávní kontrola dle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 320/ 2001 Sb. provedená útvarem interního 
auditu MŠMT.  
 
Závěr:  

Provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení souvisejících zákonných norem, ze kterého by bylo 
možno usuzovat na podezření z majetkové, případně hospodářské trestné činnosti. Kontrolou byly 
zjištěny nedostatky v oblasti organizačních postupů, případě formálních obsahových náležitostí některých 
dokumentů. Tyto nedostatky byly formou následně přijatých opatření řešeny a odstraněny. Tento závěr 
se vztahuje i na MŠMT provedenou veřejnoprávní kontrolu.  

 
 


