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PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ OBSAHU INFORMAČNÍCH WEBŮ VE SPRÁVĚ 

CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ (PRAVIDLA) 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.cermat.cz, www.novamaturita.cz, 

pjz.cermat.cz, vpz.cermat.cz, vysledky.cermat.cz, dokumenty.cermat.cz (dále jen webové stránky 

Centra) je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) se sídlem Praha 7, Holešovice, 

Jankovcova 933/63, IČ: 72029455, které je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněno vykonávat majetková práva k výše 

uvedeným internetovým stránkám. 

Autorským právem je chráněn jak obsah, tak i forma webových stránek Centra. Centrum je v nejvyšším 

možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který na webových stránkách Centra umisťuje 

včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení, jakož i k výběru a způsobu uspořádání 

souborů v nich obsažených. 

Tato Pravidla upravují práva a povinnosti všech uživatelů (subjektů), kteří webové stránky Centra 

navštíví. Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na všech 

výše uvedených webových stránkách Centra vyjadřuje uživatel souhlas s těmito Pravidly. 

Při používání webových stránek Centra smí Uživatel užívat pouze jejich veřejně přístupné části, nesmí 

zasahovat do systému jejich bezpečnosti, nesmí se pokoušet jejich obsah narušit metodami reverzního 

inženýrství a nesmí je využívat k přenášení škodlivých souborů.  

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti 

s využíváním webových stránek Centra budou řešeny u místně příslušného soudu v Praze, Česká 

republika. 

Pokud se některé ustanovení těchto Pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních 

ustanovení tím zůstane nedotčena. 

Obsah webových stránek Centra se rozděluje do 3 kategorií, pro které platí samostatná pravidla jejich 

využití: 

1) Obsah ke stažení, týkající se zkušební dokumentace k maturitní zkoušce či přijímacímu řízení 

2) Obsah ke stažení týkající se organizace maturitní zkoušky nebo přijímacího řízení 

3) Textový a grafický obsah webových stránek 

Ad1) Obsah ke stažení, týkající se zkušební dokumentace k maturitní zkoušce či přijímacímu řízení 

Do této kategorie patří veškerý obsah, který souvisí s testovou dokumentací k maturitní, přijímací nebo 

obdobné zkoušce, který vznikl z činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jedná se převážně o: 

 Testový sešit didaktického testu 

 Zadání písemné práce maturitní zkoušky 

 Záznamový arch pro zápis správných odpovědí didaktického testu a záznamový arch pro zápis 

písemné práce 

 Klíč správných řešení didaktického testu 
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 Vzorové úlohy nebo soubory vzorových úloh, včetně klíčů správných řešení těchto úloh 

 Audio nahrávky poslechových subtestů k didaktickým testům z cizích jazyků 

Pro tuto kategorii obsahu ke stažení platí, že obsah těchto materiálů je chráněn autorskými právy 

a jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely, šíření či další zpřístupňování bez 

předchozího explicitního písemného souhlasu ředitele Centra bude ve smyslu obecně závazných 

právních norem považováno za porušení autorských práv. 

Ředitel Centra uděluje souhlas pouze v následujících případech: 

 Subjektem (žadatelem) je vzdělávací zařízení zapsané v rejstříku školských zařízení MŠMT, 

které obsah využívá ke zveřejnění na svých webových stránkách nebo k výuce svých žáků. 

 Udělením souhlasu nepoškodí zájmy žáků, Centra či Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

Zveřejňování odkazů na webové stránky Centra jsou povolené bez souhlasu ředitele Centra. 

Ad 2) Obsah ke stažení týkající se organizace maturitní zkoušky nebo přijímacího řízení 

Do této kategorie patří veškerý obsah vydaný za účelem bližšího informování žáků, rodičů, případně 

zákonných zástupců, a škol k organizaci maturitní zkoušky nebo přijímacího řízení. Jedná se převážně, 

nikoli však pouze, o: 

 Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky 

 Maturitní zpravodaj 

 Žákovský průvodce maturitní zkouškou 

 Informační materiál pro uchazeče o studium na střední škole 

Materiály spadající do této kategorie mohou být využity bez souhlasu původce v případech 

stanovených autorským zákonem. Autorský zákon umožňuje u jednotlivých děl jejich využití bez 

souhlasu jejich původce v těchto případech: 

a) v rámci tzv. volného užití, tedy užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není 

dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 

b) pro citace 

c) v rámci tzv. úřední a zpravodajské licence 

Ad 3) Textový a grafický obsah webových stránek 

Textový a grafický obsah uvedený na webových stránkách Centra, který nepatří do výše zmíněných 
kategorií, je volně zpřístupněn a pro jeho využití platí stejné podmínky jako pro obsah ke stažení 
týkající se organizace maturitní zkoušky nebo přijímacího řízení. 


