
Tabulka č. 1

Přesný název organizace:

Adresa sídla zpracovatele:

Adresa poštovní: dtto

IČ: 720 26 455 Datová schránka: tquiv7d@ds
Bankovní spojení: 43-9423290207/0100

předčíslí: 43-4357200257/0100
Telefon: E-mail:

Fax: Adresa internetové stránky:

                                                     Vedoucí a hospodářští pracovníci
Funkce

ředitel

ekonom

účetní

Poznámka:

Zpracovatel uvede přesný název organizace podle platné zřizovací listiny.

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Francová, 224 507 660 Datum: 20.2.2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

francova@cermat.cz

ticha@cermat.cz

ing. Pavel Zelený

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7

43-4372010267/0100

ing. Dana Francová

ing. Veronika Tichá

224 507 889

224 507 660

224 507 655

zeleny@cermat.cz

Údaje o zpracovateli

Telefon E-mailJméno

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

27735031/0710
4829-, 916-, 14824-

43-4372150227/0100



Tabulka č. 2

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

v tis. Kč

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

Běžné náklady celkem 212428 225762 222 988,12
z toho: mzdové prostředky 62958 54474 51 970,90
            v tom: platy 27392 29145 29 145,00
                        OON 35566 25329 22 825,90
           zákonné odvody z mezd a FKSP 14068 15604 14 750,92
           ostatní běžné náklady 135402 155684 156 266,30 z toho použití RF a FKSP 631313

Vlastní výnosy 2500 2500 99,174 z toho použití RF a FKSP 631313

* Limit počtu zaměstnanců 83 83 80,985

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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: Francová, l. 660 Datum: 22. 2. 2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Rozpočet

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost

Ukazatel Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299, čl. 48
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

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

Běžné náklady celkem 57792 47491,442 45870405
z toho: mzdové prostředky 22475 21693,306 21693306
            v tom: platy 11673 11479,531 použití RF ESF 11479531
                        OON 10802 10213,775 použití RF ESF 10213775
           zákonné odvody z mezd a FKSP 6517 5833,489 použití RF ESF 4212451
           ostatní běžné náklady 28800 19964,647 použití RF ESF+úroků 19964648

Vlastní výnosy 0 57,267 použití úroků 57,267

* Limit počtu zaměstnanců 29,85 26,677

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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 Odpovídá: Francová, l. 660 Datum: 22. 2. 2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost - ESF

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 212428 283554 270479,558 46501718
z toho: mzdové prostředky 62958 76949 73664,209 21693306
            v tom: platy 27392 40818 40624,531 použití RF ESF 11479531
                        OON 35566 36131 33039,678 použití RF ESF 10213775
           zákonné odvody z mezd a FKSP 14068 22121 20584,404 použití RF ESF 4212451
           ostatní běžné náklady 135402 184484 176230,945 z toho použití RF ESF, RF a FKSP 20595961

0 0
Vlastní výnosy 2500 2500 156,441 z toho použití RF a FKSP 631370,267

0
* Limit počtu zaměstnanců 83 112,85 107,662

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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: Francová, l. 660 Datum: 22.2.2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299, čl. 68 a čl. 69
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

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

Běžné náklady celkem 53 49,032 0
z toho: mzdové prostředky 12 11,845 0
            v tom: platy 12 11,845
                        OON 0
           zákonné odvody z mezd a FKSP 4 1,44
           ostatní běžné náklady 37 35,747

Vlastní výnosy 0 0

* Limit počtu zaměstnanců

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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: Francová, l. 660 Datum: 22. 2. 2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost - specifické úkoly TAURIS

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299,  čl. 48
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

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

Běžné náklady celkem 73,678 71,678 0
z toho: mzdové prostředky 35,572 33,572 0
            v tom: platy 35,572 33,572
                        OON 0 0
           zákonné odvody z mezd a FKSP 11,752 11,752
           ostatní běžné náklady 26,354 26,354

Vlastní výnosy 0 0

* Limit počtu zaměstnanců

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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: Francová, l. 660 Datum: 22. 2. 2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost - specifické úkoly TAURIS - 2

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



Tabulka č. 2

Paragraf a článek: 3299, čl. 68 a 69 + čl. 48 - projekty
Správce rozpočtových prostředků: CZVV

v tis. Kč

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

Běžné náklady celkem 126,678 120,71 0
z toho: mzdové prostředky 47,572 45,417 0
            v tom: platy 47,572 45,417
                        OON 0 0
           zákonné odvody z mezd a FKSP 15,752 13,192
           ostatní běžné náklady 63,354 62,101

Vlastní výnosy 0 0

* Limit počtu zaměstnanců

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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: Francová, l. 660 Datum: 22. 2. 2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost - specifické úkoly TAURIS - SUMA

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 212 428,00 283 680,68 270 600,27 46 501 718,00
z toho: mzdové prostředky 62 958,00 76 996,57 73 709,63 21 693 306,00
            v tom: platy 27 392,00 40 865,57 40 669,95 použití RF ESF 11 479 531,00
                        OON 35 566,00 36 131,00 33 039,68 použití RF ESF 10 213 775,00
           zákonné odvody z mezd a FKSP 14 068,00 22 136,75 20 597,60 použití RF ESF 4 212 451,00
           ostatní běžné náklady 135 402,00 184 547,35 176 293,05 z toho použití RF ESF, RF a FKSP 20 595 961,00

Vlastní výnosy 2 500,00 2 500,00 156,44

* Limit počtu zaměstnanců 83,00 112,85 107,66

Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost
2. Údaje o skutečnosti u počtu zaměstnanců a mzdových prostředků musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04
    u PŘO se jedná o následující řádky výkazu P1-04: průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané -  ř. 103, platy ř. 108 případně v součtu s ř. 119, OON ř. 122 
    u OPŘO se jedná o součet řádků 307, 305, 309a a případně ř. 310 výkazu P1a-04 v příslušných sloupcích
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 účtové skupiny 67 
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: Francová, l. 660 Datum: 22.2.2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 

Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost a specifické úkoly

Ukazatel
Rozpočet

Skutečnost
**Zdroj krytí při překročení závazných ukaz.



CZVV Tabulka č. 3

  v Kč  

1. Závazky  dlouhodobé 

2. Závazky krátkodobé  75 889 701,61

3. Závazky celkem  k 31.12.2011 75 889 701,61

4. z toho: po splatnosti 14 677,00

5. Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) 297 385 280,00

v Kč  

1. 0,00

2. 55 566 016,64

3. 55 566 016,64

4. 2 525,00

5. v tom: do jednoho roku 2 525,00

6. starší jednoho roku 0,00

7. Opravné položky k pohledávkám 0,00 x

8. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 0,00
9. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) 0,00

Poznámka: 

Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným
osobám v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s § 27 zákona č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracoval: Tichá, 224 507 655     Odpovídá: Francová, 224 507 660                Datum: 21.2.2012
(příjmení, telefon, podpis)   (příjmení, telefon, podpis)

Pohledávky a závazky celkem musí odpovídat příslušným položkám rozvahy, v případě pohledávek sloupci 
"Netto"

Pohledávky celkem k 31.12.2011

   z toho: pohledávky po lhůtě splatnosti

Celkem
z toho: ošetřovné 

(vyplní pouze 
PŘO)

Členění

Členění

Pohledávky dlouhodobé 

Pohledávky krátkodobé

I. Přehled o závazcích ke dni 31. 12. 2011

ř. Celkem

II. Přehled o pohledávkách ke dni 31.12.2011

ř

Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni 31. 12. 2011



2



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:

152 089,11 109 441,31 54 940,69 47 434,17 -7 506,52 0,31

Prostředky na výzkum a vývoj 
celkem

v tom: 
            projekt/akce
            projekt/akce
            projekt/akce
            projekt/akce
            projekt/akce

Ostatní účelové prostředky 2)

            projekt/akce
            projekt/akce
            projekt/akce
            projekt/akce
            projekt/akce

Ostatní zdroje celkem 3)

(mimo kapitolu 333 )
v tom: 
název zdroje:
            akce
            akce

CELKEM 152 089,11 109 441,31 54 940,69 47 434,17 -7 506,52 0,31

Poznámka :
sl. 1   obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému
*       sloupec 4 obsahuje pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, včetně čerpání prostředků z RF 

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, 224 507 655 Odpovídá: Francová, 224 507 660 Datum: 21.2.2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Přehled o čerpání účelových prostředků

Účelové prostředky

 Rozpočet ve sledovaném roce

Prostředky na programy 
spolufinancované ze zahraničí 

celkem 
1)

1) patří sem např. operační programy, komunitární programy, finanční mechanismy, není nutné vypisovat jednotlivé programy a akce, podrobné           
údaje jsou náplní tabulky č. 5, zde uveďte pouze souhrnou částku u "Skutečnosti" včetně čerpání RF



Tabulka č. 5

CZVV
v Kč

                                      Čerpání v r. 2011

1 2 3 4 5 6 7
Operační programy EU celkem
v tom: OP VK celkem

v tom: PRO.MZ 54 940 693,00 61 819 190,43 1 621 036,95 45 813 138,04 47 434 174,99 53 319 656,05 69 325 708,44
název projektu

OP VaVpI celkem
v tom: název projektu

název projektu
OP LZZ celkem

v tom: název projektu
název projektu

Další OP
v tom: název projektu

Komunitární programy celkem
v tom: EUROSTARS

v tom: název projektu
název projektu

EUF
v tom: název projektu

název projektu
Další komunitární programy

v tom: název projektu

Finanční mechanismy celkem
v tom: EHP/Norsko

v tom: název projektu
Program Švýcarsko-české spolupráce

v tom: název projektu
Další finanční mechanismy

v tom: název projektu

Další…

Celkem programy spolufinancované ze zahraničí
Poznámka:
sl. 1 rozpočet po změnách k 31.12. ve vykazovaném roce
sl. 2 obsahuje nedočerpané prostředky na programy spolufinancované EU,  EHP/Norsko, Program Švýcarsko-české spolupráce, 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 byly převáděny do RF, případně budou/byly vráceny po ukončení projektu (okomentovat v textu)
V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky

Vypracoval: Tichá, 224 507 655
(příjmení, telefon, podpis)

Odpovídá: Francová, 224 507 660 Datum: 21.2.2012
(příjmení, telefon, podpis)

Přehled o prostředcích určených na programy spolufinancovné z EU, finanční mechanismy a komunitární programy

 Rozpočet po 
změnách k 
31.12.2011

 Stav rezervního 
fondu k 1.1.2011

Nedočerpáno z 
rozpočtu v r. 2011

Stav rezervního 
fondu k 31.12.2011  z rozpočtu z rezervního fondu Celkem

Členění jednotlivých nástrojů



CZVV Tabulka č. 6

v Kč
za rok 2011

 Neinvestiční Investiční Celkem
1 2 3

1. Prostředky z jiné činnosti* 0,00 x 0,00

2. Fond odměn 0,00 x 0,00

3. Rezervní fond 46 413 138,04 46 413 138,04

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

                   a právnických osob

                 - prostředky rozpočtované 600 000,00 0 600 000,00

                   a použité k úhradě zhoršeného HV
                 - prostředky převedené do RF v souladu 45 813 138,04 0 45 813 138,04
                    s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb

                - další

4. Fond reprodukce majetku 4 269 687,60 4 269 687,60

5.  Jiné celkem *** 88 580,29 88 580,29

v tom: úroky a ostatní výnosy ESF 57 267,29 57 267,29

          úroky + ostatní výnosy kmen 0,00 0,00  

          čerpání FKSP na zkulturnění pracoviště 31 313,00 31 313,00  

Celkem 46 501 718,33 4 269 687,60 50 771 405,93  

Poznámka :
*    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: V. Tichá, 224 507 655 Odpovídá:  D. Francová, 224 507 660 Datum: 21.2.2012
(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 3 508 339,41

- z jiné činnosti 254 216,79

Celkem k 31.12.2011 před zdaněním 3 762 556,20

Předpokládané zdanění celkem 0,00

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 3 762 556,20

Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00

   v tom:

            - úhrada ztráty z minulých let celkem

            - další:

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 3 762 556,20

v Kč

Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem 0

v tom krytí ztráty:
 - na vrub zůstatku rezervního fondu 0

 - z rozpočtu zřizovatele 0

 - ze zlepšeného hospodářského 
    výsledku v následujícím roce 0

v Kč

Ukazatel

1 2 3 4=2+3

Fond odměn 0,00 0,00 0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 525 827,80 323 757,80 323 757,80

Rezervní fond 62 819 190,43 69 992 477,89 3 762 556,20 73 755 034,09

Fond reprodukce majetku 11 411 086,54 29 251 661,94 29 251 661,94

Celkem 74 756 104,77 99 567 897,63 3 762 556,20 103 330 453,83

Vypracoval: Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Francová, 224 507 660
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 21.2.2012

I. Upravený hospodářský výsledek

II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Stav	k	1.1.2011
Stav	k	

31.12.2011

Příděl	ze	
zlepšeného	
výsledku	

hospodaření	roku	
2011

Stav	fondu	po	
přídělu



CZVV Tabulka č. 8

v Kč

Předchozí Hodnocený

Peněžní fondy 
organizace

číslo účtu stav k 1.1.2010
stav k 

1.1.2011
Tvorba Čerpání

Stav k 
31.12.2011

Změna stavu 
za rok 2011

1 2 3 4 5 6 = 5 - 2

Fond odměn 411 0,00 0,00 0,00
FKSP 412 525 827,80 525 827,80 406 703,00 608 773,00 323 757,80 -202 070,00

Rezervní fond ze 
zlepšeného HV 413 1 246 509,00 1 246 509,00 266 769,45 846 509,00 666 769,45 -579 739,55

Rezervní fond z 
ostatních  titulů 414 61 572 681,43 61 572 681,43 53 566 165,05 45 813 138,04 69 325 708,44 7 753 027,01
FRM 416 11 411 086,54 11 411 086,54 22 110 263,00 4 269 687,60 29 251 661,94 17 840 575,40

CELKEM 74 756 104,77 74 756 104,77 76 349 900,50 51 538 107,64 99 567 897,63 24 811 792,86

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

v Kč

                       rok 2011

Název bankovního 
účtu

číslo účtu Běžný účet
Jiné běžné 

účty
Běžný účet 

FKSP
Běžný účet

Jiné běžné 
účty

Běžný účet 
FKSP

241 245 243 241 245 243

Fond odměn 411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FKSP 412 x x 458 158,07 x x 273 853,80
Rezervní fond 413,414 62 819 190,43 0,00 0,00 69 992 477,89 0,00 0,00
FRM 416 11 411 086,54 0,00 0,00 29 251 661,94 0,00 0,00

CELKEM 74 230 276,97 0,00 458 158,07 99 244 139,83 0,00 273 853,80

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

Vypracoval: V. Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Francová, 224 507 660 Datum:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) 21.2.2012

Peněžní fondy

I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů 

II. Krytí účtů peněžních fondů

Předchozí rok 2010



CZVV Tabulka č. 9

v tis. Kč

1.
Individuální investiční dotace (předčíslí 
bankovního účtu 908)

2.
Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního 
účtu 916)

3. Použití FRM na financování investic 

4. Zdroje celkem (ř.1+2+3)

Poznámka:
k tabulce připojit komentář, obsahující hodnocení čerpání rozpočtu na investice za rok 2011  a zhodnocení

dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT

v tis. Kč

1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00

2. FRM 0,00 0,00

3. Zdroje celkem (ř.1+ 2) 0,00 0,00

Poznámka:
k tabulce připojit komentář, obsahující hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů za rok 20..  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:  Tichá, 224 507 655 Odpovídá: Francová, l.660 Datum: 27.2.2012
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Skutečnost 

II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování ISPROFIN (EDS/SMVS)

číslo řádku

9 426,81

Programové financování

Rozpočet po změnách Skutečnost 

I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN (EDS/SMVS)

Rozpočet po změnách 

Ukazatel

4 269,69

číslo řádku Ukazatel
1

4 269,69

1

5 157,12 5 157,12

9 426,81

2

2



CZVV Tabulka č. 10

v tis. Kč

Datum konání Název akce
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů

Celkem

Zahraniční pracovní cesty

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
6. - 8.4.2011 Slovensko - Konference DidInfo 2,9
1. - 8.5.2011 Itálie - Workshop a konference EALTA 52,7
31.5.-2.6.2011 Slovinsko - Workshop a konference 37,4
6. - 10.7.2011 Polsko - Konference ALTE 14
15. - 18.9.2011 Rakousko - Mezinárodní konference IATEFL 25,3
18. - 20.11.2011 Německo - Vzdělávací seminář ALTE 48,7

24. - 25.11.2011 Slovensko - Konference OBJEKTY 2011 2,7

Celkem 183,7

Datum konání Název akce 
z kapitoly 333 

MŠMT
z ostatních 

zdrojů
2011 Roční členství ILTA 2,1
2011 Roční členství EALTA 3,7

Celkem 5,8

z kapitoly 333 
MŠMT

z ostatních 
zdrojů

189,5

Poznámka:
Vyplní pouze OPŘO
Ve sloupci "z ostatních zdrojů" se uvedou finanční prostředky získané od ÚSC, ze zahraničí,
z darů apod.

Vypracoval: Tichá             Odpovídá: Francová D., 224 507 660 Datum:
(příjmení, telefon, podpis)              (příjmení, telefon, podpis) 16.2.2012

Zahraniční aktivity celkem                                                   

Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Výše použitých fin. prostředků

Pořádání mezinárodních konferencí 
a zahraniční aktivity organizace

Ostatní zahraniční aktivity                                                           

Pořádání mezinárodních konferencí                                            



CZVV Tabulka č. 11

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

NKÚ
Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní 

maturitní zkoušky květen 11 - listopad 11
NE

Finanční úřad Vznik odvodové povinnosti porušením rozpočtové kázně květen 10 - listopad 11 ANO (podmíněně odloženo) 155 732,- + 108 104,-

VZP

ČSSZ
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a 

důchodovém pojištění
25. - 26.5.2011

ANO 3 454,-

MŠMT
Veřejnoprávní kontrola v souvislosti s interním auditem MŠMT 

"Financování státní maturity"
NE

další (uveďte jednotlivě):

PAS OPVK Audit operace 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: Francová, Růžička Odpovídá: Francová, 224 507 660 Datum: 23.2.2012

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

 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce *

Přezkoumání postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky 
podle zákona 137/2006 Sb.

- MAG 10
- Optimalizace ICT podpory vnitřních procesů
- Výroba a distribuce maturitního zpravodaje

- Implementace a rozšíření IS CERTIS - T Soft
- Úpravy a údržba systému CERTIS

- Rozšíření inf.systému CERTIS

Stanovisko k Oznámení MŠMT ve věci neoprávněného použití 
veřejných finančních prostředků dle § 22 odst. 6b) zákona  č. 

320/2001 Sb.

ÚHOS (šetření na podnět MŠMT)

Ministerstvo financí (na podnět MŠMT) NE

NE


