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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 

 
Pražská správa sociálního zabezpečení. 

Dne 31. 3. 2011 zahájili pracovníci Pražské správy sociálního zabezpečení kontrolu 
provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období od 1. 1. 
2009 do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly.  

Z protokolu č. 1603/11/118 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském 
pojištění a důchodovém pojištění nevyplynula žádná pochybení a ČTÚ jako zaměstnavateli 
nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 
 

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 
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 2011 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, 
─ postupy 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,  
─ správnost dat v příslušných databázích, 
─ výkonu státní kontroly elektronických komunikací a její evidence, 
─ provoz 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 2011 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. 
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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, samostatné oddělení interního auditu (dále jen SOIA nebo SO 607) každoročně 
zpracovává souhrnnou zprávu o výsledcích řídících kontrol, kterou předkládá předsedovi 
Rady Úřadu. 
 
 
IV. ČINNOST ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU 
 

IV. 1 V období 7. 1. – 28. 2. 2011 se uskutečnil audit s názvem ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2010. Auditovanými subjekty bylo devět útvarů ČTÚ. 
Auditní vzorek obsahoval 33 veřejných zakázek, u kterých auditoři ověřovali zejména 

soulad postupu jejich zadání s právními předpisy, účinnost řídících a kontrolních 
mechanismů v procesu zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě se zaměřili na 
identifikaci možných rizik souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. 
Auditoři konstatovali, že řídící a kontrolní mechanismy v procesu zadávání veřejných 
zakázek nejsou dostatečně účinné. Tím se zvyšuje pravděpodobnost výskytu rizik, které 
auditoři v auditovaném procesu identifikovali.  
 

Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili prohloubit zejména řídící kontrolu vedoucích pracovníků v procesu 
zadávání veřejných zakázek zaměřenou na dodržování zákona o veřejných zakázkách a 
příslušných závazných metodických postupů. 
Dále auditoři navrhli zvážit realizaci změny v procesu zadávání veřejných zakázek, 
spočívající ve zřízení pozice „Specialista veřejných zakázek“, který by byl odpovědný za to, 
že průběh zadávacích řízení bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zároveň 
v souladu se zásadami 3E. Další možnou alternativou zůstává výběr dodavatele pro 
poskytování poradenských služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek pro celý 
Úřad. 
 
 
 
 
 

IV. 2 AUDIT SYSTÉMU TVORBY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ V ČTÚ byl realizován 

v období 1. 3. – 19. 5. 2011 
Cílem tohoto interního auditu bylo prověřit systém tvorby vnitřních předpisů v Úřadu, 

jejich aktualizaci a nastavené odpovědnosti, ověřit přiměřenost a účinnost řídících 
kontrolních mechanismů auditovaného systému a identifikovat rizika. 

Auditován byl stav vnitřních předpisů ke dni zahájení auditu, auditovaným subjektem 
byl celý Úřad. Audit byl proveden dotazníkovou formou, metodou fyzických důkazů a 
řízenými pohovory. 

Auditem bylo ověřeno, že zavedené řídící a kontrolní mechanismy v systému tvorby 
vnitřních předpisů převážně plní cíle řízení a kontroly.  

Ojedinělé selhání kontrolních mechanismů bylo zjištěno v oblasti aktuálnosti vnitřních 
norem Úřadu. Nedostatky, které byly auditem zjištěny, představují prostor pro zkvalitnění 
řídících a kontrolních mechanismů auditovaného procesu.  

 
Doporučení a přijatá opatření 
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Ke zvýšení funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému auditovaného procesu bylo 
doporučeno provést důslednou revizi vnitřních předpisů včetně jejich potřebné aktualizace a 
stanovit základní zásady vydávání závazných pokynů v ČTÚ. 
Dále auditoři doporučili předsedovi Rady ČTÚ zajistit plnou funkční nezávislost 
samostatného oddělení interního auditu dle § 28 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční 
kontrole) přenesením gesce za Závazný pokyn ČTÚ č. 31/2005, kterým se stanoví zásady 
vnitřního kontrolního systému Českého telekomunikačního úřadu na jiný útvar Úřadu.  

 
 
IV. 3 V období 2. 5. – 23. 6. 2011 proběhl v odboru ekonomickém interní AUDIT 

AUTOPROVOZU. 
V rámci tohoto auditu byl ověřen proces autoprovozu v Úřadu za rok 2010 z pohledu 

nastavení funkčnosti řídících a kontrolních mechanismů. Dále byl ověřen soulad postupu 
vyřazení služebních vozidel se ZP ČTÚ č. 4/2007, kterým se stanoví jednotný postup pro 
hospodaření s majetkem České republiky v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu. 

Po provedeném auditu bylo konstatováno, že v ověřovaném procesu nebyly 
nastavené řídící a kontrolní mechanismy zcela funkční. Tím byla zvýšena pravděpodobnost 
výskytu rizik, které auditoři v auditovaném procesu identifikovali. Částečný nesoulad 
s interním předpisem byl identifikován v postupu schvalování jízd. 

 
Doporučení a přijatá opatření 

K nápravě zjištěných nedostatků auditoři doporučili vedoucím zaměstnancům v rámci řídící 
kontroly důsledně dbát na dodržování postupu schvalování služebních jízd dle čl. 16 a 17 ZP 
ČTÚ č. 9/2007, kterým se stanoví jednotný postup pro provoz a používání služebních vozidel 
Českého telekomunikačního úřadu. Současně bylo doporučeno provést úpravu tohoto 
závazného pokynu. 
 
 

IV. 4 AUDIT SYSTÉMU ROZPOČTOVÁNÍ byl realizován v období 11. 7. – 31. 10. 

2011 v odboru 602.  
V rámci tohoto interního auditu byl ověřen systém rozpočtování v Úřadu. Charakter 

auditu byl přizpůsoben aktuálním podmínkám v auditované oblasti (změna vedení odboru 
ekonomického, nový způsob sestavení rozpočtu Úřadu s účastí jednotlivých útvarů, záměr 
dalších změn). Značnou část auditu tak tvořila analýza auditované oblasti a interpretace 
závěrů hodnocení auditorů, které vycházelo jednak z ověření auditního vzorku (zahrnoval 64 
typických operací – nákup, služby apod.) a z auditního interview se 
zaměstnanci auditovaného odboru a dále z praktických poznatků vycházejících z auditní 
činnosti samostatného oddělení interního auditu. 
 

 
Doporučení a přijatá opatření 

Auditoři doporučili změnu stávající podoby podpisových vzorů tak, aby bylo možno D 
V souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích, která umožní pokrytí 

části z předpokládaných nákladů Úřadu na činnosti související se správou rádiového spektra 
z prostředků radiokomunikačního účtu, navrhli auditoři vytvořit zásady pro hospodaření 
s těmito prostředky, zejména ve vztahu k hodnocení oprávněnosti jejich použití v jednotlivých 
případech 
 
 
 IV. 5 AUDIT SYSTÉMU KONTROLY VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ byl 

realizován v období 1. 9. – 12. 10. 2011. V rámci tohoto interního auditu byl ověřován systém 
kontroly využívání rádiových kmitočtů v odboru 635 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. 
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Audit byl zaměřen do následujících oblastí: 

 systém plánovaných kontrol využívání rádiových kmitočtů, 

 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, 

 existence uvědomělého systému řízení rizik v procesu kontroly využívání rádiových 
kmitočtů. 
Auditem bylo zjištěno, že řídící a kontrolní mechanismy v systému kontroly využívání 

rádiových kmitočtů odboru pro severočeskou oblast jsou nastaveny přiměřeně a účinně a 
plní cíle řízení a kontroly.  

 
Doporučení a přijatá opatření 

Z tohoto auditu nevyplynula žádná doporučení. 
 
 
 
IV. 6 V období 1. 7. – 4. 8. 2011 byl v odboru 631 proveden následný audit s názvem 

KONTROLA PLNĚNÍ OPATŘENÍ ULOŽENÝCH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ IA Č. 05/2010 – 
607.  

Cílem auditu bylo ověřit (s)plnění opatření přijatých na základě zjištění vyplývajících 
z auditu č. 05/2010 – 607 (Audit systému kontroly využívání rádiových kmitočtů). 
Opatření navržená ve Schvalovací doložce k auditu č. 05/2010 – 607 auditovaný odbor 631 
splnil částečně. 

Problém nesouladu mezi datem skutečného podání a datem podání na Záznamu 
o rušení je možné odstranit v případě propojení systému GINIS s  APV, které by umožňovalo 
přenášet přesné datum přijetí operativních požadavků měření. Realizace tohoto kroku je 
závislá na výši rozpočtových prostředků a z tohoto důvodů zatím nemohla být provedena. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
Z tohoto auditu nevyplynula žádná doporučení. 

 
 
 
 
 
IV. 7 V období 7. 11. - 20. 12. 2011 byl v sekci 30 proveden následný audit s názvem 

KONTROLA PLNĚNÍ DÍLČÍCH OPATŘENÍ ULOŽENÝCH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ IA 
Č. 03/2010 – 607.  

Cílem auditu bylo ověřit splnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditem 
č. 03/2010 - 607 „Audit využívání služebních mobilních telefonů“.  
Všechna opatření navržená ve Schvalovací doložce k auditu č. 03/2010 – 607 byla splněna. 
 

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

 
V roce 2011 zaměstnanci samostatného oddělení interního auditu plnili cíle stanovené 

v plánu interního auditu na příslušný rok. Dne 15. 11. 2010 byl předsedou Rady Českého 
telekomunikačního úřadu schválen „Plán činnosti samostatného oddělení interního auditu na 
rok 2011“ s šesti plánovanými audity. Vzhledem k tomu, že od 1. dubna 2011 došlo 
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ke změně vedení odboru ekonomického, bylo SO 607 ředitelem tohoto odboru požádáno 
o provedení auditu systému rozpočtování v podmínkách ČTÚ. Na základě tohoto požadavku 
byl plán činnosti SO 607 na rok 2011 aktualizován a dne 18. 5. 2011 schválen. 

V průběhu roku 2011 bylo realizováno pět řádných auditů z  šesti plánových. Audit 
č. 06/2011 – 607 byl na základě požadavku předsedy Rady ČTÚ přesunut do dalšího 
období. Dále byly provedeny dva následné audity, kterými bylo prověřováno plnění opatření 
z auditů provedených v předchozím roce.  

Při realizaci plánovaných auditů ověřovali auditoři 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. Celkem bylo 
auditory ve zprávách a následně ve schvalovacích doložkách z auditů navrženo 17 
doporučení. Všechna doporučení byla předsedou Rady ČTÚ přijata (ve formě schvalovací 
doložky) jako úkol z porady předsedy Rady ČTÚ. Všechny audity byly vykonány ve 
stanovených termínech 

 
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 2010, zpráva o výsledcích řídících kontrol za rok 2010. V prosinci 
2011 byl schválen plán samostatného oddělení interního auditu na rok 2012. V roce 2011 
byla rovněž zpracována a pro informaci předsedovi Rady ČTÚ předložena zpráva z  interního 
hodnocení kvality interního auditu v ČTÚ. 
 

V rámci metodické činnosti zaměstnanci SOIA spolupracovali zejména při 
připomínkování návrhů právních a vnitřních předpisů a poskytovali jednotlivým útvarům 
Úřadu konzultace a vyjádření.  

 
V roce 2011 se zaměstnanci SOIA dále vzdělávali formou samostudia, absolvovali 

několik vzdělávacích kurzů z oblasti interního auditu a finanční kontroly pořádaných např. 
Českým institutem interních auditorů a Českým a moravským účetním dvorem. 

 
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 2011 nedošlo při výkonu činnosti ke zdánlivému či faktickému narušení 

nezávislosti nebo objektivity interních auditorů ČTÚ. 
 


