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I. ÚVOD 

 
Podle § 32 až 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) je Český telekomunikační úřad 
(dále jen „Úřad“ nebo „ČTÚ“), jako správce kapitoly státního rozpočtu, povinen předkládat 
v elektronické podobě Ministerstvu financí ČR (dále jen „MF ČR“) Roční zprávu o výsledcích 
finančních kontrol za uplynulý rok.  

 
 

II. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍCH KONTROL 

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Dne 14. a 20. ledna 2010 provedli pracovníci VZP ČR, Krajské pobočky pro hl. m. 
Prahu kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného – ČTÚ. Kontrolováno bylo období od 27. 6. 2007 do 20. 1. 2010. 
Z části III. Zprávy o výsledku kontroly č. KZ3-2010 vyplynulo, že ke dni kontroly nebyly 
zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 
 

Úřad práce hl. m. Prahy 

Dne 27. dubna 2010 provedli pracovníci Úřadu práce hl. m. Prahy, pobočka v Praze 9 
kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů, na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. 1), 
§ 126 odst. 1 a § 129 věty první zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování § 82 odst. 2 – odvod do státního 
rozpočtu, § 83 – oznamovací povinnost plnění OZP, § 81 odst. 1 – povinnost plnění 
povinného podílu OZP, kontrolované období rok 2009. Z protokolu o výsledku kontroly spis. 
zn. 549-10-AB, č.j. 1149/10/AB vyplynulo, že ČTÚ neporušil ustanovení zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se plnění povinného podílu 
osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. 
 

Ministerstvo financí  

Ve dnech 4. 5. – 30. 6. 2010 provedli pracovníci MF – odboru 22 – majetkoprávního 
u ČTÚ kontrolu dodržování vybraných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a 
jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění, při hospodaření s majetkem státu a 
navazujících vybraných ustanovení vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a 
státních organizací s majetkem. Kontrolováno bylo období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 
2009. Z protokolu č.j. 22/40 961/2010-223 o výsledku veřejnoprávní kontroly nevyplynula 
žádná závažná pochybení, pouze upřesňující doporučení k obsahu kupních smluv při prodeji 
majetku bazarům. 
 

Finanční úřad pro Prahu 9 

Dne 29. 11. 2010 zahájil Finanční úřad pro Prahu 9 namátkovou kontrolu daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daně vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob. Kontrola byla provedená za období 2007 
– 2009. Ze zprávy o kontrole č.j. 337453/10/009936/109537 vyplynulo, že ČTÚ správně 
stanovil daňovou povinnost v kontrolovaném období u všech zaměstnanců a odvedl 
sraženou zálohu na daň z příjmů fyzických osob ve všech měsících sledovaného období 
včas. 

 
 

III. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 

 
Úřad má v interním předpisu ZP ČTÚ č. 31/2005, kterým se stanoví  zásady vnitřního 

kontrolního systému Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ZP ČTÚ č. 31/2005“) 
definovány zásady a cíle vnitřního kontrolního systému k zajištění ochrany veřejných 
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prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména 
porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním 
s veřejnými prostředky. Tímto předpisem jsou rovněž stanoveny povinnosti vedoucích 
zaměstnanců Úřadu týkající se provádění řídící kontroly.  

 
V souladu s vnitřním předpisem ZP ČTÚ č. 31/2005 a dle zákona o finanční kontrole 

byly v roce 2010 prováděny v jednotlivých útvarech Úřadu např. tyto řídící kontroly: 
─ plnění plánu hlavních úkolů Úřadu, 
─ čerpání dílčích rozpočtových položek spravovaných jednotlivými odbory, 
─ evidence a vymáhání pohledávek, 
─ rozhodování ve správním řízení, dodržování postupů daných správním řádem,  
─ zabezpečení ochrany osobních údajů, 
─ postupů při manipulaci s dokumenty, které obsahují utajované skutečnosti, 
─ dodržování interních předpisů Úřadu se zvláštním zřetelem k legislativním změnám, 
─ vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z uzavřených smluv,  
─ správnosti dat v příslušných databázích, 
─ výkonu státní kontroly elektronických komunikací a její evidence, 
─ provozu služebních vozidel, 
─ BOZP a PO, 
─ uložení a manipulace se zbraněmi a střelivem, 
─ využívání pracovní doby a její evidence. 
Dle sdělení příslušných vedoucích zaměstnanců nebyla v roce 2010 zjištěna významná 

pochybení. Menší nedostatky byly odstraněny na místě, následným projednáním při 
poradách odboru nebo dle stanovených termínů. 

 
Společný problém všech odborů pro oblasti byl zaznamenán ve vysokém nárůstu 

výkonů u jednotlivých referentů v oblasti rozhodování ve věcech sporů o plnění povinnosti 
k peněžitému plnění mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, resp. 
uživatelem, který byl zapříčiněn enormním počtem přijatých návrhů. Za daného stavu nebylo 
možno ve všech případech dodržet lhůty stanovené správním řádem a vyloučit chybovost při 
zpracování výsledných dokumentů.  
 

Při řídících kontrolách nebyl zjištěn případ, který by svědčil o tom, že se s veřejnými 
finančními prostředky nakládá nehospodárně, neefektivně, neúčelně nebo v rozporu 
s právními předpisy. 

O provedených kontrolách je příslušnými útvary Úřadu průběžně předseda Rady ČTÚ 
informován, každoročně SOIA zpracovává souhrnnou zprávu o výsledcích řídících kontrol, 
kterou předkládá předsedovi Rady Úřadu. 
 
 
IV. ČINNOST ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU 
 

IV. 1 V období 18. 1. – 29. 3. 2010 se uskutečnil audit s názvem ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2009. Auditovanými útvary byl odbor 620 a 623.  
Cílem auditu bylo ověření procesu zadávání veřejných zakázek v podmínkách Českého 
telekomunikačního úřadu a jeho souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se Závazným pokynem ČTÚ č. 45/2007 (resp. 
Závazným pokynem ČTÚ č. 45/2009), kterým se stanoví jednotný postup při zadávání 
veřejných zakázek, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů a dále zhodnotit nastavení a funkčnost kontrolních mechanismů 
v procesu zadávání veřejných zakázek.  
Auditní vzorek obsahoval 8 veřejných zakázek zadaných ve 2 případech odborem 620 a v 6 
případech odborem 623. 
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Auditoři v procesu zadávání veřejných zakázek identifikovali sníženou úroveň funkčnosti 
vnitřního kontrolního systému v průběhu zadání veřejné zakázky. 
Závěrem auditoři konstatovali, že za současné situace je i do budoucna nutné počítat 
s výdaji rozpočtových prostředků na účast externích subjektů při administraci zadávání 
veřejných zakázek a doporučili zadaní veřejné zakázky na výběr jednoho vhodného 
uchazeče na tyto činnosti pro celé ČTÚ. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili prohloubit řídící kontrolu vedoucích pracovníků v procesu 

zadávání veřejných zakázek zaměřenou na dodržování zákona o veřejných zakázkách a 
dále doporučili realizovat postupem dle zákona o veřejných zakázkách výběr vhodného 
uchazeče, který by prováděl administraci veřejných zakázek pro celé ČTÚ. 
Doporučení ve formě schvalovací doložky nebyla do doby vyhotovení této zprávy předsedou 
rady ČTÚ přijata. 

 
 
 

IV. 2 AUDIT SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ byl realizován v období 6. 4. – 15. 6. 

2010 v odboru 601. 
Tento interní audit byl zaměřen na ověření systému dalšího vzdělávání. Cílem auditu bylo 
určit, zda řídící a kontrolní systém dalšího vzdělávání je v podmínkách Českého 
telekomunikačního úřadu nastaven přiměřeně a účinně.  
Audit byl zaměřen do následujících oblastí: 
- koncepce dalšího vzdělávání, 
- posouzení účinnosti řídících a kontrolních mechanismů auditovaného systému (včasné 

rozpoznávání rizik, přijímání odpovídajících opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik). 
Tento audit se nezabýval problematikou vzdělávání v oblasti projektu ASMKS. 
Auditem bylo ověřeno, že zavedené řídící a kontrolní mechanismy v systému dalšího 
vzdělávání jsou správně aplikovány a plní cíle řízení a kontroly.  
Ojedinělé selhání kontrolních mechanismů bylo zjištěno v oblasti kvalifikačních dohod neboť 
v jednom případě při uzavření kvalifikační dohody nebylo postupováno zcela v souladu se 
zásadou Závazného pokynu ČTÚ č. 15/2006, kterým se stanoví prohlubování a zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu (čl. 11 odst. 1). 

 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili prohloubit řídící kontrolu v oblasti kvalifikačních dohod a při jejich 

uzavírání postupovat v souladu s výše uvedenou zásadou Závazného pokynu ČTÚ 
č. 15/2006. 

 
 
 
IV. 3 V období 1. 7. – 21. 9. 2010 proběhl v sekci 30 interní audit VYUŽÍVÁNÍ 

SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ. 
V rámci tohoto auditu byl ověřen proces využívání služebních mobilních telefonů v Úřadu 
z pohledu nastavení a funkčnosti řídících a kontrolních mechanismů. Dále bylo ověřeno, zda 
jsou služební mobilní telefony používány v souladu s úpravou Závazného pokynu ČTÚ č. 
47/2009, kterým se upravují úhrady za použití služebních mobilních telefonů Českého 
telekomunikačního úřadu. 
Auditoři konstatovali, že v praxi není postup dle Závazného pokynu ČTÚ č. 47/2009 ze 
strany zaměstnanců zcela dodržován. Z ověřeného auditního vzorku vyplynulo, že 
v případech, kdy zaměstnancům vznikla povinnost úhrady za odebrané služby, byla tato 
úhrada: 
 Vodafone -  v 64 % provedena ve správné výši a včas, ve 20 % se jednalo o pozdní 

úhradu, v 8 % o úhradu v nesprávné výši a v 8 % nebyla úhrada provedena vůbec. 
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 T-Mobile – v 43 % provedena ve správné výši a včas, ve 27 % se jednalo o pozdní 
úhradu, v 13 % o úhradu v nesprávné výši a v 17 % nebyla úhrada provedena vůbec. 

Auditem bylo zjištěno, že v procesu využívání služebních mobilních telefonů nejsou 
nastaveny řídící a kontrolní mechanismy.  
Vedle mobilních telefonů, které jsou používány dle ZP, jsou v Úřadu využívány i 4 tzv. 
krizové telefonní sady. Systém krizových telefonních čísel byl historicky zřízen Ministerstvem 
vnitra a zároveň jím byl i hrazen provozujícímu operátorovi (Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s.). Vzhledem k tomu, že v současné době jsou již vyúčtování za tato telefonní čísla 
hrazena Úřadem, doporučují auditoři i užívání těchto telefonních čísel zahrnout pod úpravu 
ZP, která by odpovídala podmínkám jejich současného využití. 

 
Doporučení a přijatá opatření 

Auditoři doporučili nastavit řídící a kontrolní mechanismy v procesu využívání služebních 
mobilních telefonů a odpovědnost za jejich výkon svěřit ředitelům odborů a tento systém 
zapracovat do ZP ČTÚ č. 47/2009.  
Vedle služebních mobilních telefonů jsou v Úřadu využívány i 4 tzv. krizové telefonní sady. 
Auditoři doporučili nastavit podmínky pro používání těchto krizových telefonů a zapracovat je 
rovněž do ZP ČTÚ č. 47/2009. 
V souvislosti s tímto auditem auditoři také doporučili aktualizovat Závazný pokyn ČTÚ č. 
2/2007, kterým se stanoví oběh účetních dokladů a jejich přezkušování v podmínkách 
Českého telekomunikačního úřadu. 
 
 

 
IV. 4 AUDIT POKLADNÍ SLUŽBY byl realizován v období 1. 9. – 26. 10. 2010 

v odboru 602.  
Tento interní audit byl zaměřen na ověření systému pokladní služby. Cílem auditu bylo určit, 
zda řídící a kontrolní mechanismy pokladní služby jsou v podmínkách Českého 
telekomunikačního úřadu přiměřené a účinné, zda je auditovaný systém nastaven a probíhá 
v intencích zákonů a pravidel. 
Audit byl zaměřen zejména do následujících oblastí: 
- dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon o finanční kontrole, 

- dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- existence uvědomělého procesu řízení rizik v auditovaném systému a přijímání 

odpovídajících opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik, 
- posouzení účinnosti řídících a kontrolních mechanismů. 
Po provedeném auditu auditoři konstatovali, že zavedené řídící a kontrolní mechanismy 
v systému korunové pokladní služby jsou správně aplikovány a plní cíle řízení a kontroly.  
V oblasti shody vnitřních norem s obecnými právními předpisy byl zjištěn částečný nesoulad 
Závazného pokynu ČTÚ č. 2/2007, kterým se stanoví oběh účetních dokladů a jejich 
přezkušování v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu se zákonem o účetnictví.  
Kromě hotovostních operací v korunách probíhají na Úřadu hotovostní operace ve valutách. 
Valutová pokladna není na Úřadu vedena. Inventarizace devizových prostředků je prováděna 
1x za rok, vždy k 31. 12. 

Vzhledem k tomu, že proces valutové pokladní služby není v Úřadu nastaven a 
neprobíhá, upozorňují auditoři v oblasti manipulace s cizí měnou v hotovosti na existenci 
možných rizik nejvyšší úrovně – omylu, podvodu a krádeže. 

 
Doporučení a přijatá opatření 

Auditoři doporučili provést změnu čl. 16 ZP ČTÚ č. 2/2007, kterým se stanoví oběh účetních 
dokladů a jejich přezkušování v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu, tak aby byl 
naplněn § 33a, odst. 10 zákona o účetnictví. 
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V souvislosti s možnou existencí rizik nejvyšší úrovně v oblasti manipulace s cizí měnou 
v hotovosti auditoři doporučili vedoucím pracovníkům tato rizika posoudit a zvážit možnost 
zavedení valutové pokladny na ČTÚ. 
 
 

 

 IV. 5 AUDIT SYSTÉMU KONTROLY VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ byl 

realizován v období 1. 10. – 15. 12. 2010. V rámci tohoto interního auditu byl ověřován 
systém kontroly využívání rádiových kmitočtů v odboru 631 Českého telekomunikačního 
úřadu.  
Cílem auditu bylo určit, zda je řídící a kontrolní systém v procesu kontroly využívání 
rádiových kmitočtů v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu nastaven přiměřeně a 
účinně. 
Audit byl zaměřen zejména do následujících oblastí: 

 systém plánovaných kontrol využívání rádiových kmitočtů, 

 dodržování metodiky v průběhu kontrol (příprava na měření, příprava měřící techniky, 
porovnání s podmínkami oprávnění, vystavení a doručení protokolu o kontrole), 

 dodržování Závazného pokynu ČTÚ č. 3/2005, kterým se stanoví bezpečnostní pokyny 
pro provoz měřicích vozů Českého telekomunikačního úřadu, Závazného pokynu ČTÚ 
č. 27/2005, kterým se stanoví zásady zajištění návaznosti měřidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro výkon státní kontroly elektronických komunikací a zákona 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Po provedeném auditu auditoři konstatovali, že řídící a kontrolní mechanismy v systému 
kontroly využívání rádiových kmitočtů, odboru pro oblast Praha, jsou nastaveny účinně a plní 
cíle řízení a kontroly.  
K zjištěným nedostatkům v náležitostech protokolů dle zákona o státní kontrole a 
k nejednotnému postupu při uvádění data podání v Záznamech o šeření rušení, byla auditory 
navržena opatření k nápravě.  

 
Doporučení a přijatá opatření 

Auditoři doporučili sjednotit postup pro uvádění data podání do záznamu o šetření rušení 
provozu elektronických komunikací a dále doporučili do protokolu o kontrolním zjištění 
uvádět čas provedené kontroly. 

 
 
 
IV. 6 V období 1. 7. – 5. 8. 2010 byl v odboru 602 a 623 proveden následný audit 

s názvem KONTROLA PLNĚNÍ OPATŘENÍ ULOŽENÝCH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ IA 
Č. 03/2009 – 607.  
Cílem auditu bylo ověřit (s)plnění opatření přijatých na základě zjištění vyplývajících z  auditu 
č. 03/2009 – 607 (Audit systému GINIS). 
Všechna opatření navržená ve schvalovací doložce k auditu č. 03/2009 – 607 auditované 
odbory 602 a 623 plní, popř. splnily. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
Z tohoto auditu nevyplynula žádná doporučení. 

 
 
 
IV. 7 V období 1. 11. - 23. 11. 2010 byl v sekci 10 a odboru 605 proveden následný 

audit s názvem KONTROLA PLNĚNÍ DÍLČÍCH OPATŘENÍ ULOŽENÝCH NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ IA Č. M01/2009 – 607.  
Cílem auditu bylo ověřit splnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditem č. 
M01/2009 - 607 „Audit prověření procesu používání platebních karet při služebních cestách“.  
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Všechna opatření navržená ve schvalovací doložce k auditu č. M01/2009 – 607 byla 
splněna. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
Z tohoto auditu nevyplynula žádná doporučení. 
 
 
 
 IV. 8 V období 1. 11. – 30. 11. 2010 byl v odboru 620 proveden následný audit 

s názvem KONTROLA PLNĚNÍ DÍLČÍCH OPATŘENÍ ULOŽENÝCH NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ IA Č. 05/2009 – 607.  
Cílem auditu bylo ověřit (s)plnění opatření přijatých na základě zjištění vyplývajících z auditu 
č. 05/2009 - 607 „Audit využívání technických prostředků pro ASMKS“ 
Opatření navržená ve schvalovací doložce k auditu č. 05/2009 – 607 auditovaný odbor splnil 
na 80%. Nebyla provedena aktualizace vnitřních předpisů (zrušení Závazného pokynu ČTÚ 
č. 18/2005, kterým se stanoví podmínky řízení projektu Automatizovaného systému 
monitorování kmitočtového spektra) vzhledem k tomu, že ČTÚ nemá nástroj ke zrušení již 
nepotřebných vnitřních norem. Po dohodě s ředitelem sekce 30 a ŘO 606, bude tento stav 
řešen systémově v rámci interního auditu vnitřních norem v r. 2011. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
Z tohoto auditu nevyplynula žádná doporučení. 
 
 
 
V. ZÁVĚR 

 
V roce 2010 zaměstnanci samostatného oddělení interního auditu plnili cíle stanovené 

v plánu interního auditu na příslušný rok. Při realizaci pěti plánovaných auditů ověřovali 
existenci uvědomělého procesu řízení rizik v ČTÚ, přijímání odpovídajících opatření 
k vyloučení nebo zmírnění rizik a dále přiměřenost a účinnost řídích a kontrolních 
mechanismů auditovaných procesů. 

Mimo plán interního auditu byly provedeny tři následné audity, kterými bylo 
prověřováno plnění opatření z auditů provedených v předchozím roce. 

Všechny audity byly vykonány ve stanovených termínech a kromě doporučení 
vyplývajících z auditu zadávání veřejných zakázek byla všechna doporučení přijata (ve formě 
schvalovací doložky) jako úkol z porady předsedy Rady ČTÚ. 

 
V souladu se zákonem o finanční kontrole byla zpracována a Ministerstvu financí ČR 

ve stanovené formě a termínu předložena roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za 
předchozí rok. Rovněž byla zpracována roční zpráva o činnosti samostatného oddělení 
interního auditu za rok 2009, zpráva o výsledcích řídících kontrol za rok 2009. V listopadu 
2010 byl schválen plán samostatného oddělení interního auditu na rok 2011 a střednědobý 
plán na období 2011 - 2013. V roce 2010 byla rovněž zpracována a pro informaci předsedovi 
Rady ČTÚ předložena zpráva z interního hodnocení kvality interního auditu v ČTÚ. 

 
S cílem splnit povinnost zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. Mezinárodních standardů 
pro profesní praxi interního auditu na provedení externího hodnocení kvality interního auditu 
organizace bylo provedeno v únoru roku 2010 sebehodnocení samostatného oddělení 
interního auditu ČTÚ. Sebehodnocení bylo provedeno hodnoticím týmem, jehož členy byli 
auditoři samostatného oddělení interního auditu pod vedením vedoucího. Výsledkem 
sebehodnocení je Zpráva ze sebehodnocení (tzv. sebehodnotící zpráva). V souladu 
s Doporučeními pro praxi 1312-1 (Externí posouzení) a 1312-2 (Externí hodnocení: 
Sebehodnocení s nezávislým potvrzením/validací) byla povinnost externího hodnocení kvality 
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interního auditu v ČTÚ splněna nezávislým posouzením/validací interního hodnocení, jež 
provedl v únoru 2010 nezávislý externí hodnotitel, který se stal vítězem poptávkového řízení. 

 
Výsledkem hodnotícího procesu je „Zpráva ze sebehodnocení s  nezávislým externím 

posouzením (validací) únor 2010“, jejíž součástí je následující výrok hodnotitele: „Činnost 
Samostatného oddělení interního auditu Českého telekomunikačního úřadu je celkově 
v „SOULADU“ s požadavky Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního 
auditu Institutu interních auditorů (The Institute of Internal Auditors – IIA, Inc.). Toto 
vyjádření je nejvyšším ze tří možných ohodnocení a znamená, že strategie, postupy a praxe 
jsou odpovídající pro naplnění požadavků Standardů, nezbytných pro zajištění nezávislosti, 
objektivity a odborné úrovně funkce interního auditu.“ 
 

Na základě provedeného externího hodnocení kvality interního auditu iniciovalo 
samostatné oddělení interního auditu úpravu Organizačního řádu ČTÚ, který byl uveden do 
souladu se ZP ČTÚ č. 32/2009, který upravuje provádění interního auditu v Českém 
telekomunikačním úřadu (STATUT INTERNÍHO AUDITU) v oblasti účelu, pravomoci a 
odpovědnosti interního auditu. V průběhu roku 2010 auditoři zpracovali dodatek č. 2 k ZP 
ČTÚ č. 32/2009, kterým byla zakotvena povinnost minimálně 1x ročně v Roční zprávě 
zhodnotit stav nezávislosti a objektivity, dále byl upraven Statut interního auditu, ve kterém 
byl formálně vymezen způsob, jak interní audit přináší systematický metodický přístup 
k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a 
řízení a správy Úřadu. Pro tento účel byl zpracován vnitřní metodický pokyn pro provádění 
analýzy rizik na úrovni samostatného oddělení interního auditu. Nově byl rovněž ve Statutu 
interního auditu popsán výkon dohledu nad prováděním auditů (supervize) ve formě 
průběžné řídící kontroly vedoucího interního auditu, jeho průběh je dokumentován na 
kontrolních listech, které jsou zakládány do auditních spisů. V interním metodickém pokynu 
samostatného oddělení interního auditu (Program pro zabezpečení a zvyšování kvality 
interního auditu v ČTÚ) byl zformalizován systém ročního hodnocení interních auditorů ve 
vazbě na další vzdělávání. 

 
V roce 2010 pokračovala zavedená praxe, tj. schválené závěry z  interních auditů jsou 

prezentovány na poradách předsedy Rady ČTÚ, na kterých vedoucí samostatného oddělení 
interního auditu průběžně informuje i o ostatních činnostech oddělení. Schvalovací doložky 
jsou pak přílohou záznamů z porad Předsedy Rady ČTÚ a jsou zveřejňovány na 
intranetových stránkách ČTÚ. Samostatné oddělení interního auditu zveřejňuje na 
intranetových stránkách rovněž plány činnosti a roční zprávy o finanční kontrole. 

 
V průběhu roku 2010 se zaměstnanci oddělení interního auditu zúčastnili několika 

vzdělávacích kurzů z oblasti interního auditu, informačních systémů a managementu 
projektového řízení pořádaných Českým institutem interních auditorů a Institutem státní 
správy. 

 
Práce interních auditorů se stala stabilní součástí činností Úřadu a nástrojem pro 

zjišťování případných nesrovnalostí a snižování možných rizik, včetně doporučení na jejich 
systémové odstraňování a předcházení případným budoucím rizikům.  

 
V roce 2010 nedošlo při výkonu činnosti ke zdánlivému či faktickému narušení 

nezávislosti nebo objektivity interních auditorů ČTÚ. 
 

 
 


