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Český telekomunikační úřad                                                        Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 

 
                                    

                                              ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, 
 

kterým se vydává Interní protikorupční program  
Českého telekomunikačního úřadu 

 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
(1) Závazný pokyn upravuje postupy, které je třeba dodržet v rámci řídící činnosti 

Úřadu na všech úrovních v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu tak, 
aby byla zajištěna včasná a účinná reakce na vzniklé podezření a odstranění nebo zmírnění 
rizik s tím spojených.   
 

(2) Závazný pokyn obsahuje soubor protikorupčních opatření, jejichž cílem je 
minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí. 
Obsahuje jak úkoly vyplývající ze Strategie vlády v boji proti korupci na příslušné období 
(dále jen „Strategie“), tak i další úkoly, které přísluší Úřadu nad rámec Strategie v zájmu 
nastavení systémových podmínek v boji proti korupci, s ohledem na jeho specifické 
postavení v systému ústředních správních úřadů jako státního orgánu s působností v oblasti 
regulace služeb elektronických komunikací a poštovních služeb1)2).    

 
(3) Závazný pokyn je třeba aplikovat v souvislosti s dalšími vnitřními předpisy3). 
 
(4) Vydání Interního protikorupčního programu Českého telekomunikačního úřadu 

(dále jen „Program“) je plněním úkolu vyplývajícího z usnesení vlády České republiky č. 39 
ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument „Od korupce k integritě - Strategie 
vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014“, ve znění usnesení vlády České republiky 
č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, jehož součástí je Rámcový 
resortní interní protikorupční program, s nímž musí být Program v souladu. 

 
(5) Cílem Programu je: 

a) odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního 
jednání v rámci Úřadu,  

b) vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých        
by mohlo docházet ke vzniku korupce, 

c)  v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky definovat zásadní systémové postupy      
a opatření k jejich minimalizaci,  

d)        přijatými účinnými opatřeními průběžně vnášet do řídícího systému taková pravidla     
a postupy, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí           
nebo možnosti nepřímého zvýhodňování, 

                                                 
1) § 108 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.                                                                         
2) § 36a a § 37 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 

službách), ve znění pozdějších předpisů.                                                                          
3) Např. závazný pokyn ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého 

telekomunikačního úřadu.  
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e)         průběžné sledovat úkoly vyplývající z příslušných vládních usnesení přijímaných        
v oblasti strategie vlády boje proti korupci a zabezpečit v rámci Úřadu jejich aktuální 
rozpracování určenými zaměstnanci. 
 

(6) Program zahrnuje rovněž pravidla a postupy, které zajistí podporu a ochranu 
zaměstnancům Úřadu, v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání.  

 
 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

 
(1) Zákonností se rozumí, když zaměstnanec Úřadu plní úkoly veřejné správy 

v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy, jakož                     
i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Při plnění úkolů veřejné 
správy jedná zaměstnanec Úřadu pouze v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu 
veřejné správy a v souladu s jejím účelem. 

 
(2)   Nestranností se rozumí, když zaměstnanec Úřadu dbá na to, aby jeho 

rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným 
zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec Úřadu preferovat osobní či skupinové zájmy 
ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.  

 
(3) Střetem zájmů se rozumí, když zaměstnanec Úřadu svým jednáním připustí, 

že dojde ke střetu jeho soukromého zájmu a jím zastávané pracovní pozice. Soukromý 
zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické 
nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. Zaměstnanec 
Úřadu nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci      
ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.  
 

(4) Klientelismem jako variantou korupce se rozumí neoficiální systém 
organizace v politice založený na protekci, konexích a rozhodnutích a v podmínkách Úřadu 
jej lze chápat jako vztah, kde zaměstnance Úřadu a zájemce o státní zakázku spojuje 
společný osobní prospěch, takže se navzájem chrání, nebo z nabízené a přijímané ochrany 
mají (finanční) prospěch. Zaměstnanec Úřadu se vyvaruje vytváření známostí, vztahů 
vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.  

 
(5) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda, na kterou není nárok, spočívající 

v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, kterou se dostává nebo má dostat 
uplácenému zaměstnanci nebo s jeho souhlasem jiné osobě. 

 
(6) Podvodem se rozumí úmyslné jednání zaměstnance Úřadu, který ke škodě 

majetku České republiky, sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 
něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na majetku České republiky 
škodu nikoli nepatrnou, kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč.  

 
(7) Krizovým nebo rizikovým místem je taková oblast rozhodovacího procesu, 

kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření 
může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. 

 
(8) Protikorupčním postojem se rozumí zejména vlastní bezúhonnost, 

dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, 
zdůrazňování důležitosti etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího 
korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných 
opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. 
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(9) Whistleblowigem se rozumí upozornění na nekalé praktiky na pracovišti 
(pojem z anglického sousloví „to blow the whistle“ - zapískat na píšťalku, evokace představy 
varovné píšťalky, která zazní, nehraje-li se podle pravidel), proces odhalení nekalého jednání 
v určitém úřadu/organizaci prostřednictvím poskytnutí informace osobám nebo institucím, 
které by měly být schopné zakročit.    
 

(10) Pracovní skupinou k problematice boje proti korupci se rozumí tým 
zaměstnanců z vybraných organizačních útvarů Úřadu, tj. sekce kancelář Úřadu, sekce 
regulace, sekce kontroly a ochrany spotřebitele, odboru personálního, odbor legislativního     
a právního, samostatného oddělení interního auditu, kteří jsou pověřeni zajištěním splnění 
úkolů, vyplývajících z příslušného usnesení vlády České republiky o Strategii boje             
proti korupci na dané období, v podmínkách Úřadu ve stanovených termínech                        
a dále prováděním určitých úkonů a činností v rámci šetření dle ustanovení tohoto 
závazného pokynu. V souvislosti s výkonem své funkce jsou členové Pracovní skupiny 
k problematice boje proti korupci vázáni povinností mlčenlivosti po celou dobu trvání 
pracovního poměru, a to i v případě, kdy přestanou být členy uvedené skupiny, a dále             
i po dobu jednoho roku ode dne skončení pracovního poměru v Úřadu. Pracovní skupinu 
zřizuje předseda Rady Úřadu opatřením předsedy Rady Úřadu.  

 
 

Článek 3 
Obecná ustanovení 

 
(1) Boj s korupcí je dlouhodobým procesem vyžadujícím spolupráci všech útvarů 

Úřadu, a to v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihů. Korupční praktiky mohou být 
propojeny s dalšími formami trestné činnosti, a tak mohou přispět i k vážnému oslabení 
důvěry Úřadu u veřejnosti (zákazníků, účastníků, uživatelů, spotřebitelů, podnikatelů).  
Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost, odbornost a nestrannost fungování 
Úřadu a další nepříznivé vlivy s tím spojené.  

 
(2) Zaměstnanec Úřadu jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným 

způsobem a nevykonává ani jinou veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti 
v jeho schopnost nestranně plnit svěřené úkoly. 

 
(3) Zaměstnanec Úřadu prostřednictvím svého jednání podporuje důvěryhodnost 

a vážnost Úřadu. Aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního 
prostředí. Je si vědom toho, že jeho případné selhání v oblasti etiky má dopad na Úřad jako 
celek.  
 

(4) Poukáže-li zaměstnanec Úřadu na neetické chování, nebude mít jeho jednání 
negativní důsledky v pracovněprávních vztazích. Etika je věcí profesionální cti zaměstnance 
Úřadu.  
 

(5) Zaměstnanec Úřadu se zdrží všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost 
jeho rozhodování. Ve  shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec Úřadu tak, 
aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními 
skutečnostmi. 
 

(6) Zaměstnanec Úřadu vystupuje vůči účastníkům právních vztahů poctivě,     
aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá 
hodnocení provádí rozvážně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby byl 
sjednán průchod právu a spravedlnosti. 
 

(7) Zaměstnanec Úřadu se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje 
s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Pokud                  
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si zaměstnanec Úřadu není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho podílem na výkonu 
veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným. 
 

(8) Zaměstnanec Úřadu nesmí při svém rozhodování a v souvislosti                     
s rozhodováním ve věcech obecného zájmu přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění 
pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění 
jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného 
rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci Úřadem tímto nejsou dotčeny. 

 
(9) Zaměstnanec Úřadu jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů 

v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit službu         
či laskavost, která mu byla prokázána.  

 
 

Článek 4 
Korupce 

 
(1) Korupce je společensky škodlivý jev, který se může vyznačovat podplácením, 

úplatky, vydíráním, zastrašováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, 
udělováním přízně nebo protěžováním. Korupce oslabuje důvěru fyzických a právnických 
osob v nestrannost Úřadu jako státního orgánu a vytváří u subjektů mínění, že na některých 
jeho útvarech nebudou jejich oprávněné zájmy uspokojeny bez úplatku nebo že za úplatek 
mohou dosáhnout i neoprávněné výhody. 
 

(2) Za zvlášť závažnou je považována korupce vedoucích zaměstnanců 
ústředního orgánu státní správy. V rámci Úřadu přichází podle specifických podmínek jím 
zabezpečovaného předmětu činnosti1)2) v úvahu varianta korupce, a to zejména 
klientelismus nebo úplatkářství. Korupci nebo podvod lze v Úřadu spáchat též pozměněním, 
zatajením nebo zničením ručních nebo počítačových záznamů, zneužitím počítačového 
vybavení, počítačových programů a internetu.  

  
 

Článek 5 
Charakteristika skutkových podstat  

trestných činů úplatkářství  
 

(1)  Trestné činy úplatkářství jsou uvedeny ve zvláštní části  hlava X oddíl               
3 trestního zákona4). Jde o trestný čin přijetí úplatku, trestný čin podplacení a trestný čin 
nepřímého úplatkářství.  

  
(2) Trestného činu přijetí úplatku se dopustí úmyslným jednáním zaměstnanec 

Úřadu, jestliže sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného 
zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek. Tento trestný čin je dokonán 
již tím, když příslušný zaměstnanec úplatek žádá, přičemž není rozhodující, zda mu byl 
poskytnut.  
 

(3) Trestného činu podplacení se dopustí úmyslným jednáním osoba, jestliže 
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek 
zaměstnanci Úřadu, přičemž mezi poskytnutím, nabídnutím či slibem úplatku a obstaráváním 
věcí obecného zájmu musí být souvislost. Tento trestný čin je dokonán nejen poskytnutím 
úplatku, ale též jeho nabídnutím nebo slibem, přičemž se nevyžaduje, aby podplacený 
zaměstnanec Úřadu úplatek přijal. 
 

                                                 
4)  § 331 (přijetí úplatku), § 332 (podplacení), § 333 (nepřímé úplatkářství) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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(4) Trestný čin nepřímé úplatkářství spočívá v úmyslném jednání zaměstnance 
Úřadu, který žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím 
jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby5), nebo za to, že tak již učinil. Nestačí pouhé 
působení na zaměstnance Úřadu obstarávajícího věc obecného zájmu, ale musí jít                
o úmyslnou intervenci výlučně působící na výkon pravomoci úřední osoby. Pokud 
zaměstnanec Úřadu přijímá nebo žádá úplatek v součinnosti s úřední osobou a pro ni, 
dopouští se účastenství na trestném činu přijímání úplatku. Pokud zaměstnanec Úřadu 
pouze předstírá, že bude působit na výkon pravomoci úřední osoby, avšak pro vyřízení věci 
nic nepodnikne, ani to nemá v úmyslu, může se dopustit pokusu podvodu, jestliže o úplatek 
požádal, ale nepřijal ho, nebo dokonaného podvodu, když úplatek přijal. 
 

(5) Trestného činu nepřekažení trestného činu6) se dopustí zaměstnanec 
Úřadu, pokud se hodnověrným (spolehlivým, nezpochybnitelným) způsobem dozví,          
že jiný zaměstnanec Úřadu připravuje nebo páchá trestný čin přijetí úplatku nebo podplacení 
a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí (lze-li trestný čin překazit bez 
značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení 
na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání), popř. neprovede včasné oznámení 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 
 

(6) Trestného činu neoznámení trestného činu7) se dopustí zaměstnanec 
Úřadu, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že jiný zaměstnanec Úřadu spáchal trestný 
čin přijetí úplatku nebo podplacení a spáchání takového trestného činu neoznámí (lze-li 
trestný čin oznámit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl 
v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání) bez odkladu 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 
 

(7) Protiprávnost korupce a úplatkářství je obsažena i v dalších skutkových 
podstatách, kterými jsou zejména trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 
veřejné soutěži a veřejné dražbě, trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 
soutěži a trestný čin pletichy při veřejné dražbě8).    

 
 

Článek 6 
Zásady prevence a potírání korupce a podvodu 

 
(1) Předseda Rady Úřadu, jako vedoucí ústředního orgánu státní správy, v oblasti 

prevence korupce a podvodu odpovídá:  

a)   za zavedení a udržování účinných kontrolních mechanismů prevence korupce                 
a podvodu,     
b)        za vedení rychlého šetření v případě odhalení nebo oznámení korupce nebo podvodu         
(i anonymních podání) a předání věci příslušnému orgánu činnému v trestním řízení ihned, 
jakmile výsledky tohoto šetření potvrdí podezření, že může jít o trestný čin, 
c)    za přijetí příslušného opatření vůči zaměstnancům, kteří se korupčního jednání        
nebo podvodu dopustili, 
d)     za přijetí příslušného opatření vůči vedoucím zaměstnancům, pokud selhání jejich 
dohledu napomohlo spáchání korupce nebo podvodu, 
e) za přijetí příslušných opatření, pokud výsledky provedených šetření prokazující 
existenci korupčního jednání nebo jednání vedoucího k podvodu, svědčí o tom,                   
že dosavadní opatření v Úřadu takovému jednání nezabránila.         

                                                 
5) § 334 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
6) § 367 (nepřekažení trestného činu) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 368 (neoznámení trestního činu) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
8) § 256 (sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě), § 257 (pletichy při zadání 

veřejné zakázky a při veřejné soutěži) a § 258 (pletichy při veřejné dražbě) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Součástí odpovědnosti Úřadu (příslušných vedoucích zaměstnanců) je 

zejména zabezpečit, aby jakékoli odhalené nebo oznámené podezření (i anonymní) bylo 
vyšetřeno a aby všichni zaměstnanci měli jistotu, že informace, které v této souvislosti 
poskytnou, budou považovány za důvěrné.  
 

(3) Okolnosti jednotlivých případů korupce nebo podvodu se mohou měnit, avšak 
podstatné je, aby všechny tyto případy byly důkladně a včas prošetřeny a byla přijata 
náležitá opatření k nápravě.   

                                                          
     

Článek 7 
Postup Úřadu při šetření podezření  

na spáchání korupce nebo podvodu zevnitř 
 

(1)  Vedoucí samostatného oddělení nebo ředitel odboru, resp. ředitel sekce, 
odpovědný za řízení a kontrolu příslušného organizačního útvaru v rámci Úřadu (dále jen 
„přímý nadřízený“) a předseda Rady Úřadu, od úrovně ředitele sekce, ředitele odboru, 
vedoucího samostatného oddělení a v případě členů Rady Úřadu, zahájí počáteční šetření   
o dané skutečnosti zajištěním veškerých relevantních faktů. Šetření v této fázi musí být 
vedeno přímým nadřízeným, případně předsedou Rady Úřadu, diskrétně a co nejrychleji     
(tj. během 24 hodin) od okamžiku, kdy kontrolní mechanismy v  působnosti přímého 
nadřízeného nebo předsedy Rady Úřadu takové podezření na korupci nebo podvod zevnitř 
odhalily nebo jim bylo toto podezření sděleno. Zároveň je nezbytné, aby přímý nadřízený 
vždy neprodleně informoval předsedu Rady Úřadu a ředitele příslušné sekce, jde-li o útvar 
zařazený v sekci.  

 
(2) Účelem počátečního šetření je vymezit faktory, z kterých podezření vzniklo      

a objasnit, zda lze u odhalené nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti       
o jejím vzniku z úmyslu nebo z nedbalosti. V rámci tohoto šetření se provádějí přiměřené      
a patřičné úkony zjišťování mezi zaměstnanci Úřadu, a to s nejvyšší možnou mírou 
obezřetnosti a opatrnosti. Zároveň se shromažďují, kontrolují a třídí příslušné dokumenty.       

  
(3) Dospěje-li přímý nadřízený na základě shromážděných prvotních důkazů 

k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, uzavře případ písemnou zprávou                  
o výsledcích počátečního šetření, včetně uvedení důvodů jeho ukončení, a předá ji 
neprodleně předsedovi Rady Úřadu, a rovněž informuje ředitele příslušné sekce, jde-li           
o útvar zařazený v sekci.   

         
(4) V případě, že počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít                    

ke korupčnímu nebo podvodnému jednání, přímý nadřízený, případně předseda Rady 
Úřadu, zajistí veškerou původní dokumentaci pro účely dalšího šetření tak, aby se zamezilo 
ztrátám důkazů, které by mohly být podstatné pro následné administrativní řízení             
nebo vyšetřování vedené orgány činnými v trestním řízení a případné trestní stíhání před 
soudem. Pod vlivem této skutečnosti přímý nadřízený neprodleně informuje předsedu Rady 
Úřadu a ředitele příslušné sekce o výsledcích počátečního šetření a nastalé situaci v Úřadu.    
 

(5) Po projednání výsledků počátečního šetření a vzniklé situace s Pracovní 
skupinou k problematice boje proti korupci předseda Rady Úřadu odsouhlasí, resp. schválí 
prvotní postup, včetně jednotlivých kroků učiněných v jeho rámci, a event. rozhodne             
o určitých změnách v posílení schvalovacích či rozhodovacích postupů tak, aby vyloučil 
jakoukoli hrozbu opakující se budoucí korupce, podvodu či ztráty, stejně jako o pozastavení 
dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřením na korupci nebo podvod rovněž 
prošetřit. 
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(6) S ohledem na výsledky počátečního šetření, nevyvracejícího pochybnosti         
o podezření na spáchání korupce nebo podvodu, předseda Rady Úřadu bez zbytečného 
odkladu přistoupí k provedení dalšího šetření nebo provedením dalšího šetření pověří k tomu 
příslušného vedoucího zaměstnance nebo předsedu Pracovní skupiny k problematice boje 
proti korupci.  

 
(7) Pokud předseda Rady Úřadu dospěje na základě výsledků dalšího šetření       

a předložených důkazů k jednoznačnému závěru, že se nepotvrdilo podezření na spáchání    
korupce nebo podvodu, rozhodne o uzavření případu a dalších opatřeních ve své pravomoci. 
 

(8) Potvrdí-li se v dalším šetření na místě podezření na spáchání korupce nebo 
podvodu, rozhodne předseda Rady Úřadu po konzultaci s odborem legislativním a právním    
a odborem personálním o konkrétních opatřeních v dané situaci a rovněž zajistí 
prostřednictvím odboru legislativního a právního podání oznámení o podezření na spáchání 
trestného činu příslušným orgánům činným v trestním řízení. 
 

(9) Při zjištění podezření na spáchání korupce nebo podvodu zaměstnancem 
Úřadu je zaměstnanec, který takový stav zjistil, povinen neprodleně nahlásit předmětnou 
skutečnost příslušnému přímému nadřízenému, popřípadě předsedovi Rady Úřadu, kteří 
jsou povinni dále postupovat podle tohoto závazného pokynu. 

 
 

Článek 8 
Postup Úřadu při šetření podezření  

na spáchání korupce nebo podvodu zvenčí 
 

(1) Při podezření na spáchání korupce nebo podvodu zvenčí použije přímý 
nadřízený, případně předseda Rady Úřadu, přiměřeně postupy uvedené v článku 7 tohoto 
závazného pokynu, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost především zabezpečení 
veškerých dokladů o smluvních vztazích s daným vnějším subjektem a pozastavení všech 
finančních transakcí s tím spojených. 

 
(2) V případě podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř může  

podle nastalých okolností předseda Rady Úřadu uvážit spojení počátečního a dalšího 
šetření, k jehož provedení bez zbytečného odkladu pověří příslušného vedoucího 
zaměstnance nebo předsedu Pracovní skupiny k problematice boje proti korupci.  
 

 
Článek 9 

Pravidla pro zajištění a uložení dokumentace 
 

(1) Veškerá shromážděná dokumentace k případům ve věci korupce               
nebo podvodu je uložena v trezoru u ředitele odboru legislativního a právního.    

 
(2) Pokud jde o původní dokumentaci, kterou je přímý nadřízený, případně 

předseda Rady Úřadu, povinen zajistit ve smyslu článku 7 odst. 4, je třeba při jejím uložení   
(u podkladů ke správnímu řízení v kopiích) s ohledem na zajištění dokumentace pro účel 
dalšího šetření postupovat tak, aby nedošlo k úniku či znehodnocení shromážděných 
informací, a předat ji do trezoru ředitele odboru legislativního a právního.  

 
 

Článek 10 
Protikorupční e-mailová adresa 

 
(1) Kromě ústních, písemných, telefonických podání a dále elektronických podání 

došlých na elektronickou podatelnu Úřadu ve věci podezření na spáchání korupce           
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nebo podvodu zaměstnancem Úřadu, lze také oznámit konkrétní podezření na spáchání 
korupce nebo podvodu na speciální, pro tento účel Úřadem vytvořenou, protikorupční          
e-mailovou adresu korupce@ctu.cz. Tato e-mailová adresa pro oznamování podezření        
na spáchání korupce nebo podvodu je určena nejen pro zaměstnance Úřadu, ale i veřejnost. 
Informace o protikorupční e-mailové adrese Úřadu s příslušným sdělením o jejím používání 
je uveřejněna na internetové stránce Úřadu. Úřad (odbor legislativní a právní) je rovněž 
povinen zveřejnit na internetové stránce informaci o provozu protikorupční e-mailové adresy 
za uplynulý kalendářní rok.   

 
(2) Seznamovat se s elektronickými podáními doručenými na protikorupční                

e-mailovou adresu je oprávněn pouze předseda Pracovní skupiny k problematice boje       
proti korupci a člen této Pracovní skupiny z odboru legislativního a právního, kteří jsou 
povinni alespoň jedenkrát denně nahlížet do této adresy. Podání s podezřením na spáchání 
korupce nebo podvodu zaměstnancem Úřadu zašle předseda Pracovní skupiny 
k problematice boje proti korupci nebo člen této Pracovní skupiny z odboru legislativního       
a právního neprodleně k šetření příslušnému řediteli sekce, ve které je podezřelý 
zaměstnanec zařazen, v ostatních případech předsedovi Rady Úřadu. 
 

(3) Odbor legislativní a právní vede evidenci veškerých elektronických podání 
doručených na protikorupční e-mailovou adresu a je povinen provádět pravidelně dvakrát 
ročně (vždy k datu 30. června a 31. prosince každého kalendářního roku) jejich vyhodnocení,          
a to v rámci zpracované Zprávy o stavu stížností podaných na základě ustanovení                
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako součást 
Zprávy o činnosti Českého telekomunikačního úřadu. V této souvislosti má ředitel odboru 
legislativního a právního rovněž právo nahlížet do protikorupční e-mailové adresy.  
 

(4) Evidence elektronických podání doručených na protikorupční e-mailovou 
adresu zahrnuje celkový počet podání (při rozlišení na anonymní a podepsaná), kategorii 
přijaté informace (stručný obsah podání v rozlišení, zda jde např. o prostředky EU, státní 
majetek, výběrové řízení, ostatní), název útvaru (místo, kde ke korupci nebo podvodu došlo 
nebo má dojít), předání věci orgánům činným v trestním řízení, způsob vypořádání podání 
(tj. např. zda informace byla potvrzena, částečně potvrzena, nepotvrzena, je v šetření, 
nepřísluší Úřadu, jde o pouhý dotaz). 
 

(5) Kromě evidence podání uvedených v odstavci 3 je odbor legislativní a právní 
příslušný i k evidenci ostatních podání uvedených v odstavci 1 větě první, která je tomuto 
odboru povinen předat v originále přímý nadřízený po skončení šetření postupem dle článku 
18 tohoto závazného pokynu.          

 
 

Článek 11 
Postavení interního auditu v procesu šetření 

podezření na spáchání korupce nebo podvodu 
 

(1) Šetření podezření na spáchání korupce nebo podvodu nemůže být úlohou 
interního auditu, a to s ohledem na jeho nezávislou objektivní funkci spočívající v ujišťování    
o přiměřenosti a účinnosti fungování kontrolních mechanismů v odpovědnosti vedoucích 
zaměstnanců Úřadu.  

 
(2) Pokud je interní auditor výjimečně zapojen do forenzního šetření (nezávislé 

šetření podezřelých obchodních nebo finančních aktivit) v Úřadu, bude příslušným vedoucím 
zaměstnancem (předsedou Rady Úřadu, ředitelem sekce) jednoznačně prohlášeno,             
že v žádném případě nejde o provádění interního auditu ve smyslu příslušných právních            
a vnitřních předpisů.   
 

mailto:korupce@ctu.cz.
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(3) Pokud v rámci své vlastní činnosti interní audit získá podklady k důvodnému 
podezření na spáchání korupce nebo podvodu, předá vždy písemnou zprávu o zjištěných 
skutečnostech předsedovi Rady Úřadu.  
 

(4) V případě podezření interního auditora na možnou účast zaměstnance Úřadu 
na korupci nebo podvodu, předá auditor neprodleně zdokumentované zjištění svému 
nadřízenému (vedoucí samostatného oddělení interního auditu), který konzultuje další 
postup ve věci s předsedou Rady Úřadu a v jeho součinnosti s ředitelem příslušné sekce. 
 

(5) Činnost interního auditu při podezření na účast zaměstnance Úřadu               
na korupci nebo podvodu nekončí předložením příslušné zprávy předsedovi Rady Úřadu,    
ale musí pokračovat monitorováním reakce na předmětné oznámení, a zejména zjišťuje,    
zda předseda Rady Úřadu přijal nezbytná opatření k prošetření takového podezření nebo 
zajistil oznámení věci orgánům činným v trestním řízení. 

 
(6) Interní audit v rámci plnění své úlohy v Úřadu poskytuje i poradenství 

v případech souvisejících se systémem vnitřního řízení a kontroly v oblasti prevence             
a potírání korupce a podvodů na vyžádání nebo z vlastní iniciativy, a to především v etapě 
typování rizik.             

        
 

Článek 12 
Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol    

 
(1) Cílem řízení korupčních rizik v Úřadu je nastavení účinných kontrolních 

mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních 
rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat           
a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. 

 
(2)       Hodnocení korupčních rizik v rámci Úřadu obsahuje:  

-  identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech Úřadu, 
-  vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik, 
-  stanovení strategie řízení korupčních rizik, 
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. 

 
Pracovní skupina k problematice boje proti korupci provádí hodnocení korupčních rizik 
pravidelně, alespoň jedenkrát ročně (k datu 30. září uplynulého kalendářního roku),              
a to na základě předložení hodnocení korupčních rizik prováděných náměstkem předsedy 
Rady Úřadu a řediteli příslušných sekcí Úřadu (ŘS 10, 20, 30) v rámci jejich řídící a kontrolní 
činnosti.  

 
(3) V rámci hodnocení korupčních rizik lze v souvislosti se stanovováním strategie 

jejich řízení a s přijímáním opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu účinně 
využít i formu workshopů organizovaných příslušným útvarem Úřadu, případně využít 
i konzultační činnost samostatného oddělení interního auditu. 
 

(4) Samostatné oddělení interního auditu provádí průběžně monitoring 
kontrolních mechanismů odhalujících korupci, včetně pravidelného testování mechanismů 
používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska jejich účinnosti               
pro zabránění či odhalení korupčního jednání a přijímání opatření posilujících tyto 
mechanismy. 

 
(5) Předseda Pracovní skupiny pro problematiku boje s korupcí průběžně 

prošetřuje zejména oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Účelem 
prošetřování je identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního 
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jednání. Výsledek prošetřování zajišťuje odraz hodnocení provedeného jak zaměstnanci 
realizujícími plnění určených úkolů v příslušných rizikových oblastech, tak              
zaměstnanci - odborníky působícími v samostatném oddělení interního auditu. 

 
 

Článek 13 
Opatření ke snížení korupčního rizika 

(1) Opatření ke snížení rizika je soubor postupů, zásad a pravidel, vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů či vnitřních předpisů, které jsou zaměstnanci Úřadu 
povinni v rozhodovacím procesu zachovávat. Tato opatření cíleně brání a snižují rizika 
negativních jevů. Účinnost opatření je trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby jsou 
opatření aktualizována. Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídící práce 
každého vedoucího zaměstnance. Jejich nedodržování je považováno za porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 
práci. 

(2) Opatření Úřadu ke snížení korupčního rizika: 
 
a) Významným protikorupčním prvkem je provádění veřejných konzultací           

ve smyslu zákona o elektronických komunikacích9) u závazných, a tak směrodatných úkonů, 
kdy se v rámci veřejné konzultace k Úřadem předloženému návrhu řešení vyjadřuje, resp. 
má možnost se vyjádřit veřejnost, tedy kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být takovým úkonem Úřadu dotčeny. 
 

b) Stanovení postupů cenové regulace, včetně metody postupu, která je 
podkladem pro rozhodnutí o ceně, udělení příslušných oprávnění Úřadem na základě 
výběrového řízení (podle zákona o elektronických komunikacích). 
 

c) Z hlediska naplnění zásady diversifikace odpovědnosti v rozhodovacím                        
a schvalovacím procesu jsou rozhodovací a schvalovací procesy obecně v Úřadu v rámci 
vnitřní organizační struktury nastoleny jako vícestupňové, popř. podmíněny stanovisky více 
vedoucích subjektů na stejné úrovni. V případě správních řízení vedených u Úřadu platí 
dvoustupňový systém, jehož zavedení při rozhodování Úřadu v rámci jeho působnosti je 
specifikem Úřadu jako ústředního správního orgánu, které podstatně přispívá k omezení 
korupčního nebo podvodného jednání v činnosti Úřadu. 
 

d) Zavedení evidence veškerých podání oznámených nebo doručených Úřadu 
ve věci podezření na spáchání korupce nebo podvodu zaměstnancem Úřadu, včetně 
stanovení příslušných postupů pro jejich prošetřování a k datu 30. června a 31. prosince 
každého kalendářního roku provádění vyhodnocení v rámci rozboru stížností zaslaných 
Úřadu ve smyslu správního řádu10), jako součásti Výroční zprávy o činnosti Českého 
telekomunikačního úřadu za příslušný kalendářní rok.  

 
e) Vytvoření webové stránky z důvodu prezentace interaktivních elektronických 

formulářů Úřadu (podání příslušné žádosti, návrhu, podnětu, stížnosti, oznámení, evidence 
apod.), které jsou postupně zpřístupňovány k jejich praktickému použití. Formuláře 
zde zařazené umožňují interaktivní vyplnění na webu Úřadu nebo jejich vyplnění a zaslání 
prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Po odeslání jsou formuláře přímo směrovány 
na příslušně odborné útvary Úřadu. 

 

                                                 
9) § 130 a 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  
10) § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
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f) Uplatňování zásad nediskriminace, objektivity, technologické neutrality, 
transparentnosti a proporcionality11) v činnosti Úřadu při regulaci trhu a určování podmínek 
pro podnikání v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací a poštovních služeb,               
a to za účelem nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže, vytváření předpokladů        
pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu 
do doby dosažení plně konkurenčního prostředí, transparentnosti a proporcionality12). 

 
g) Důsledné uplatňování základních zásad činnosti Úřadu jako správního orgánu 

(v § 2 až 8 správního řádu) v průběhu vedeného řízení Úřadem s cílem zjištění stavu věci,     
o němž nejsou důvodné pochybnosti. V rámci příslušného správního řízení je kladen důraz 
na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí či jiných dokumentů tak, aby dokládalo 
věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí, tedy především jeho soulad se zákonem               
a prováděcími právními předpisy. Nutno je vždy náležitě se vypořádat s podstatnými              
a věcnými připomínkami či námitkami od účastníků daného trhu.  

 
h) Kolektivní rozhodování pětičlenného orgánu Úřadu, tj. Rady Úřadu v čele 

s předsedou Rady Úřadu, ve věcech stanovených zákonem o elektronických 
komunikacích13) a zákonem o poštovních službách14). 

 
i) Povinností pověřených zaměstnanců je zajistit postup v souladu s právními 

předpisy, dodržování obvyklých cenových relací a vyhodnocování aktuálních nabídek 
(uzavírání smluv - dodávky zboží, služeb, o dílo, nájmy, pronájmy apod.) před rozhodnutím   
o dodavateli. Při podpisu smluv a rozhodnutí dodržovat kompetence dané Organizačním 
řádem a Podpisovým řádem Úřadu. V rámci předběžné řídící kontroly jsou návrhy 
příslušných smluv v souladu s vnitřními předpisy zasílány ke stanovisku vybraným útvarům 
(např. sekci kancelář Úřadu, sekci regulace, sekci státní kontroly a ochrany spotřebitele, 
odboru legislativnímu a právnímu, odboru ekonomickému). 

 
j) Provádění řádné kontroly plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv. 

Při uvedených opatřeních je uplatňováno vícestupňové rozhodování a důsledná řídící 
kontrola. Dodržování zákonných a ostatních postupů, zejména podle zákona o rozpočtových 
pravidlech15), zákona o finanční kontrole16) a příslušného vnitřního předpisu17). 

 
k) Při realizaci veřejných zakázek a pořizování majetku je dodržován postup     

podle zákona o veřejných zakázkách a závazných pokynů18) v podmínkách Úřadu. Je 
zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání a realizace veřejných 
zakázek v rámci Úřadu, uskutečňovaný jednak vedoucími pracovníky, jednak ze strany 
samostatného oddělení interního auditu. 

 
l) Provádění inventarizace majetku v souladu se zákonem o účetnictví19), 

vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků20) a příslušným vnitřním předpisem k provedení 
inventarizace21). 

                                                 
11) § 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.   
12) § 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.   
13) § 107 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.   
14) § 22 až 25, § 34a, § 37 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 

(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.   
15)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.  
16)  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  
17) Závazný pokyn ČTÚ č. 31/2013, kterým se stanoví zásady řídícího a kontrolního systému v České 

telekomunikačním úřadu.  
18)  Závazný pokyn ČTÚ č. 45/2012, kterým se stanoví postup při zadávání a evidenci veřejných zakázek. 
19) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
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m) Evidence majetku svěřeného zaměstnancům k samostatnému užívání           

po dobu pracovního poměru je vedena spolu s doložením osobní odpovědnosti za tento 
majetek v souladu s vnitřními předpisy Úřadu. 

 
n) Používání služebních vozidel Úřadu zaměstnanci se řídí příslušnými vnitřními 

předpisy, které stanoví jednotný postup pro provoz a používání služebních vozidel Úřadu, 
včetně podmínek pro používání služebního vozidla Úřadu s řidičem. 

 
o) Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, pokud se stane 

nepotřebným a neprojeví o něj zájem jiná organizační složka státu. Při realizaci těchto 
pravidel je uplatňováno vícestupňové schvalování a řídící kontrola. 

 
p) Návrh rozpočtu kapitoly Úřadu na příslušný rok se předkládá ke schválení 

poradě vedení Úřadu a poté Radě Úřadu. Po schválení zákona o státním rozpočtu               
na příslušný rok se předkládá ke schválení poradě vedení Úřadu a poté Radě Úřadu rozpis 
rozpočtu investičních a neinvestičních prostředků, zpracovaný na základě schválené 
metodiky, dle jednotlivých úseků. 

 
q) Úpravy rozpočtu jsou schvalovány podle vnitřního předpisu upravujícího 

rozpočtové hospodaření Úřadu, při úpravách je důsledně prováděna řídící kontrola. 
 
r) V průběhu kontroly je nezbytné spolupracovat s věcně příslušným odborným 

útvarem a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti, neboť tento útvar může nálezy posoudit 
dle vlastních odborných poznatků a informací. Souhrnná hodnocení týkající se určitých 
okruhů kontrolní činnosti jsou předkládána jako informace pro poradu vedení Úřadu.            
Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření a provádět kontrolu jejich 
realizace. V případě zkreslených výsledků kontrolní činnosti vedoucí zaměstnanec důsledně 
vyvodí osobní zodpovědnost příslušného zaměstnance. 

 
s) Soustava vnitřních předpisů Úřadu (závazných pokynů, řádů a opatření 

předsedy Rady Úřadu), které promítají příslušná ustanovení obecně závazných právních 
předpisů do specifických podmínek činnosti Úřadu vymezené řadou právních předpisů,       
kdy obecně lze stanovit její rozsah jako působnosti vztahující se zejména na oblast 
elektronických komunikací a poštovních služeb, a to s ohledem na předcházení možným 
korupčním rizikům.   

  
(3) Opatření ke snížení korupčního rizika v oblasti pracovněprávní a personální 

se týkají zejména: 

- vzdělávání zaměstnanců na všech funkčních úrovních formou pravidelných školení              
v protikorupční problematice (bude upřesněno v souladu s Plánem vzdělávání),  

- propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, kteří jsou povinni prosazovat 
protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních 
předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad         
při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování 
podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání,  
- zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, klade    
se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho 
dodržování.   
 
 

                                                                                                                                                         
20) Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.  
21) Závazný pokyn ČTÚ č. 5/2007, kterým se stanoví postup při provádění inventarizací majetku a závazků 

Českého telekomunikačního úřadu, ve znění pozdějších dodatků. 



 13 

Článek 14 
Následná nápravná opatření 

 
(1) Cílem následných opatření Úřadu a jejich implementace je omezit opakování 

korupčního jednání či zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu. Nápravná opatření        
se uskutečňují zejména ve třech úrovních: 

-  úprava vnitřních procesů, 

-  disciplinární opatření, 

-  řešení vzniklých škod. 
 

(2) Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování 
o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání, jejichž cílem musí 
být zajištění ochrany majetku státu. Při navrhování disciplinárních opatření vedoucími 
zaměstnanci Úřadu je možno využít spolupráci s Pracovní skupinou k problematice boje proti 
korupci. 
 

 
Článek 15 

Ochrana oznamovatelů 
.   

(1) Osoba, která upozorní na nekalé jednání, se nazývá oznamovatel 
(whistleblower). Jde zpravidla o zaměstnance, který v rámci své činnosti zjistí, že došlo 
k nějaké nepravosti, nebo má informace, které mohou uvést do nesnází zaměstnavatele 
nebo vedení příslušného subjektu (např. výsledky odborné studie, finanční audit) a které 
vypovídají o jednání, jež poškozuje nebo ohrožuje veřejný zájem (bezpečnost, zdraví, životní 
prostředí, veřejné prostředky).  

    
(2) Úřad deklaruje ochranu oznamovatelů, spočívající zejména v zachování jejich 

anonymity, a provádí prostřednictvím Pracovní skupiny k problematice boje proti korupci 
nestranné posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, 
diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního 
jednání. Ochranný postup se vztahuje i na zaměstnance,   u kterých se v rámci posouzení 
neprokáže pochybení. 

 
                                                                    

Článek 16 
Transparentnost 

 
(1) Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou, 

v rozsahu daném vnitřním předpisem příslušného úřadu a v tomto vymezení má zahrnovat: 

-  informace o rozpočtu, 
-  informace vztahující se k poskytování grantů, dotací z evropských či jiných fondů, 
-  informace vztahující se k nakládání s majetkem Úřadu, 
-  informace o uskutečněných veřejných zakázkách, 
-  uzavřené smlouvy, včetně dodatků. 

 
(2) Za účelem informování veřejnosti Úřad na svých internetových stránkách 

poskytuje maximum možných informací o rozhodovacích procesech v Úřadu, aby bylo 
transparentní, že tyto procesy v rámci Úřadu jsou prováděny v souladu s platnými právními 
předpisy. Úřad zajišťuje otevřený a rovný přístup k informacím ve smyslu zákona                  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

(3)  V současné době Úřad k informování veřejnosti o přijatých opatřeních v rámci 
boje proti korupci zejména zajišťuje: 
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a)  zveřejnění Programu, Etického kodexu, zveřejňování Výroční zprávy              
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, vždy k 1. březnu kalendářního roku, Výroční zprávy o činnosti 
Úřadu zahrnující i informace o případném zjištěném korupčním jednání (součástí vyřizování 
stížností podle § 175 správního řádu), vždy k 31. květnu kalendářního roku (odborem 
personálním, odborem legislativním a právním, samostatným oddělením komunikace), 

b) zveřejňování nabídky veškerého nepotřebného veřejného majetku a její 
průběžné aktualizace (odborem ekonomickým), 

c) zveřejňování informací o veřejných zakázkách (odborem legislativním              
a právním, odborem personálním, odborem ekonomickým, odborem informatiky, případně      
i dalšími útvary), 

d) zveřejňování uzavřených smluv, včetně dodatků (odborem legislativním           
a právním, případně i dalšími útvary),  

e) zveřejňování seznamu smluv s poradci, poradenskými společnostmi, advokáty 

a advokátními kancelářemi v rozsahu podle Strategie, v termínu vždy k 1. červenci              
a 1. lednu kalendářního roku, resp. aktualizace seznamu za příslušné období (odborem 
legislativním a právním), 

f) zveřejňování seznamu poradních orgánů - externích členů příslušných komisí, 

včetně jejich zkušebních a jednacích řádů v rozsahu podle Strategie, v termínu vždy            
k 1. červenci a 1. lednu kalendářního roku, resp. aktualizace seznamu za příslušné 
období (odborem legislativním a právním). 
 

(4) Za účelem posílení transparentnosti své činnosti a veřejné kontroly služeb 
státní správy Úřad přijal princip otevřených dat a v této souvislosti začal na svých webových 
stránkách v katalogu otevřených dat publikovat otevřené datové sady, tj. datové sady, které 
jsou snadno dostupné, opatřené strukturovaným popisem, strojově čitelné, používající 
standardy s volně dostupnou specifikací a zpřístupněné za jasně definovaných podmínek 
užití dat s minimem omezení.  

 
 

Článek 17 
Vyhodnocování interního protikorupčního programu 

 
(1) Pracovní skupina pro problematiku boje s korupcí provádí pravidelné roční 

hodnocení souladu Programu Úřadu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním 
programem.  
 

(2) Dále Pracovní skupina k problematice boje s korupcí provádí vyhodnocení 
účinnosti Programu zaměřené na plnění všech jeho částí (kvalitativně i kvantitativně),          
na účinnost tohoto plnění a na zavedení příslušných dalších nápravných opatření. Postupy 
pro vyhodnocování jsou závazné, se stanovenou konkrétní zodpovědností příslušných 
ředitelů sekcí a časově jsou nastaveny tak, že korespondují s termínem 30. září 
kalendářního roku, a to v souladu se schválenou Strategií vlády v boji s korupcí na období let 
2013 a 2014, v níž je uvedené datum stanoveno jako termín pro každoroční pravidelné 
vyhodnocení interního protikorupčního programu, jeho aktualizaci a zveřejnění                    
na internetových stránkách. 

 
(3) Odbor legislativní a právní (ve spolupráci s odborem personálním                    

a samostatným oddělením interního auditu) je povinen vypracovat za uplynulý kalendářní rok 
Zprávu o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních (dále 
jen „Zpráva o plnění“) a zajistit její uveřejnění k datu 30. září kalendářního roku. Obsahem 
Zprávy o plnění je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, 
systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření             
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na korupci a výsledky jejich prověření, včetně výsledku hodnocení účinnosti celého 
Programu.  

 

(4) Pracovní skupina k problematice boje proti korupci (odbor legislativní a právní) 
na základě Zprávy o plnění aktualizuje Program a jeho aktuální znění uveřejní                      
na internetových stránkách Úřadu rovněž k datu 30. září kalendářního roku. Aktualizovaný 
program obsahuje úpravu jednotlivých částí, u nichž ze Zprávy o plnění a z hodnocení 
účinnosti Programu vyplynula potřeba zlepšení.  

 
 

Článek 18 
Pravidelná kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců 

 
(1) Vedoucí zaměstnanci Úřadu, popřípadě konkrétní zaměstnanci v tomto 

Programu uvedeni, jsou povinni: 

a) průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci Programu podle zařazení         
a kompetence stanovené Organizačním řádem Úřadu, 

b) vyhodnocovat účinnost vnitřního kontrolního systému a opatření přijatých v souladu      
s ustanoveními zákona o finanční kontrole22).  

 
(2) V případě potřeby jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 povinni v rámci 

svých kompetencí přijmout taková opatření, která odstraní nebo podstatnou měrou sníží 
rizika možného korupčního jednání. 

 
 

Článek 19 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
(1) Nedílnou součástí tohoto závazného pokynu je Příloha - Identifikace hlavních 

rizikových míst v činnosti Úřadu. 
 

(2) Závazný pokyn ČTÚ č. 43/2012, kterým se stanoví postupy v případě 
podezření na korupční nebo podvodné jednání, čj. ČTÚ-40 635/2011-606 ze dne 24. května 
2012, ve znění Dodatku č. 1/2013, čj. ČTÚ-75 914/2013-606 ze dne 16. srpna 2013,              
a Dodatku č. 2/2014, čj. ČTÚ-3 305/2014-606 ze dne 28. ledna 2014, se zrušuje. 
 
 

Článek 20 
Účinnost 

 
             Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 15. května 2014. 
 
 
Praha 12. května 2014  
                            
 
 
                                                                                              Ing. Mgr. Jaromír Novák v. r. 
                                                                                                   předseda Rady 

                            Českého telekomunikačního úřadu 
 
 

                                                 
22) § 28 až 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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                        Příloha k Závaznému pokynu ČTÚ č. 43/2014 
 

 
Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti Úřadu 

 
 

(1) Identifikace rizika, resp. rizikových faktorů představuje nejdůležitější fázi řízení 
rizika, neboť pouze vzhledem k předem identifikovaným rizikům může Úřad připravit 
příslušná preventivní opatření. Identifikace rizika vyžaduje zkušenosti, systematičnost           
a kreativní přístup. Jako nástroje lze využít např. přehled otázek vycházejících z minulých 
zkušeností, které je třeba si v této souvislosti položit, přehled všech eventuálních rizikových 
faktorů, týmové diskuse (brainstorming). Významnou měrou k identifikaci rizikových faktorů 
může přispět v oblasti kontroly i interní audit Úřadu. 

(2) Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde 
při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může 
docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování                    
a upřesňování je součástí činnosti všech vedoucích zaměstnanců Úřadu, a to v rámci 
provádění vyhodnocování jednotlivých činností v Úřadu.  

(3) V působnosti Úřadu mohou být vystaveny riziku lidského faktoru spojeného 
s možným nebezpečím korupce zejména oblasti: 

 
a) rozhodování o úhradě čistých nákladů na poskytování univerzální služby, rozhodování       
o otázkách cen a cenové metodiky, stanovení podniku s významnou tržní silou, ukládání 
nápravných opatření, přidělování rádiových kmitočtů, udělování individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů, včetně rozhodování o jejich změně či zrušení,  

b) rozhodování o právech a povinnostech subjektů ve správním řízení, 

c) kontrolní činnost, 

d) zadávání veřejných zakázek, 

e) nakládání s majetkem státu (smlouvy, rozpočet), 

f) pracovněprávní záležitosti, 

g) poskytování informací o činnosti Úřadu. 
 

 
A. Stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika 

 
Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V) 

 
Pravděpodobnost výskytu rizika                                                
 
Úroveň:      5 4 3 2 1 
 
Označení:  5 Téměř jisté                                                          
                  4 Pravděpodobné 
                  3 Možné 
                  2 Nepravděpodobné 
                  1 Téměř vyloučené 
 
Popis:        5 Vyskytne se skoro vždy 
                  4 Pravděpodobně se vyskytne 
                  3 Někdy se může vyskytnout 
                  2 Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné 
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                  1 Vyskytne se pouze ve výjimečných případech 
 
Významnost vlivu rizika 
 
Úroveň:      5 4 3 2 1 
 
Označení:  5 Katastrofický 
                  4 Významný 
                  3 Střední 
                  2 Nevýznamný 
                  1 Zanedbatelný   

 
Popis:      
 
5 Katastrofický 
Krizové situace řešené na úrovni vedení Úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění 
strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu). 
 
4 Významný 
Ovlivňuje vnitřní i vnější chod Úřadu, řeší většinou ředitel sekce, odboru (např. vznik 
významných ztrát - škody, soudní spory).   
 
3 Střední  
Ovlivňuje vnitřní i vnější chod Úřadu, řeší většinou vedoucí zaměstnanec (ředitel odboru, 
vedoucí samostatného oddělení). 
       
2 Nevýznamný 
Ovlivňuje zejména vnitřní chod Úřadu, řeší většinou vedoucí zaměstnanec (vedoucí 
oddělení), většinou se „stráví“ v rámci běžného chodu Úřadu. 
 
1 Zanedbatelný  
Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod Úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucího 
zaměstnance. 
 
 
B. Riziková místa/činnosti Úřadu, možná forma rizika 
 
 
1. Regulace cen 
 
Rozhodování o cenách při nerespektování postupů a metod stanovených právním 
předpisem, vnitřním předpisem, doporučením Evropské unie apod., tolerance 
neoprávněných nákladů či nepřiměřeného zisku v rozhodnutích.   
 
2. Spory rozhodované Úřadem, rozhodování o udělení, změně či zrušení licence, 
oprávnění, povolení, osvědčení  
 
Rozhodování po lhůtách stanovených správním řádem nebo zákonem o elektronických 
komunikacích (zejména neodůvodněné nepřiměřené prodlužování lhůt), omezování práv 
účastníků řízení, tendenční rozhodování, úmyslné nevyužívání všech právních prostředků      
k hájení zájmů státu ve prospěch třetích osob. 
 
 3. Kontroly a rozhodování o uložení pokuty a opatření k nápravě 
 
Nedodržování stanovených podmínek držiteli licencí, oprávnění, opatření, stanovení 
nepřiměřeně nízkých sankcí, nezahajování kontrol či správních řízení nesporných                 
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v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné, nedůvodně ukládané rozdílné výše 
pokut při obdobném nebo stejném skutkovém stavu. 
 
4. Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídící kontrola 
 
Zatajování nálezů porušení právních předpisů, nedostatků při správě majetku, 
nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění 
kontrolní a auditní činnosti. 
 
5. Proces zadávání a realizace veřejných zakázek 
 
Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů. Rozmělňování objemu veřejné 
zakázky na více veřejných zakázek. Neuplatnění postihu v případě neplnění podmínek 
stanovených zadávacím řízením. Poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce      
o zakázku s cílem získání osobního prospěchu. 
 
6. Uzavírání smluv 
 
Neodůvodněné zvýhodňování některých dodavatelů (dodavatelů zboží a služeb, zhotovitelů, 
nájemců, pronajímatelů apod.) s cílem získání osobního prospěchu. 
 
7. Zajišťování provozu Úřadu, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova 
 
Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, 
úhrady fiktivních služeb a prací. Neodůvodněné upřednostňování některých zaměstnanců 
(více benefitů či lepších benefitů v podobě PC, mobilů, vybavení kanceláře apod.) s ohledem 
na jim svěřenou pracovní agendu.            
     
8. Správce rozpočtu, hlavní účetní, vnitřní kontrolní systém 
 
Nedůsledné provádění schvalovacích postupů ve všech fázích předběžné řídící kontroly před 
vznikem i po vzniku závazku, před uskutečněním veřejných výdajů, nebo před učiněním 
právního úkonu, kterým vzniká nárok na veřejný příjem nebo jiné plnění, a při správě 
veřejných příjmů. Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu (např. proplacení faktur) 
bez předchozího odsouhlasení příkazcem. 
 
9. Zajišťování společných úkolů 
 
Neodůvodněné zvýhodňování některých dodavatelů, zpracovatelů projektů, dodavatelů 
odborné pomoci a znaleckých posudků, zvýhodňování při výběru soudního exekutora. 
 
10. Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem 
 
Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního 
rozpočtu. 
 
11. Personální politika – přijímání nových zaměstnanců 
 
Neodůvodněné zvýhodňování osob blízkých při obsazování volných pracovních míst. 
 
12. Vysílání na zahraniční pracovní cesty 
 
Neodůvodněné zvýhodňování či znevýhodňování některých zaměstnanců. 
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