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I. ÚVOD 

 
Podle § 32 a 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 

 
V roce 2012 nebyla v Úřadu provedena jinými kontrolními orgány kontrola týkající se 

nakládání s veřejnými prostředky. V rámci průběžného sledování čerpání rozpočtu 
a provádění rozpočtových opatření nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně dle § 22 a 
44 zákona č. 218/2200 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tabulka stavu vybraných ukazatelů 
z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, týkající se výše odvodů za porušení 
rozpočtové kázně, je uvedena v příloze a) této zprávy. 

 
 

III. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 

 
Úřad má v interním předpisu - Závazném pokynu 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 způsobených 
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 2012 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 2012 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 
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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 5. 1. – 5. 3. 2012 se uskutečnil audit s názvem ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2011.  

V rámci tohoto interního auditu byl ověřen postup zadávání veřejných zakázek v roce 
2011. Auditní vzorek obsahoval 11 veřejných zakázek, u kterých auditoři ověřili 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. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili prohloubit řídící kontrolu v průběhu procesu zadávání veřejných 

zakázek zaměřenou na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
dodržovat obecný zákaz používání odkazů na obchodní firmy, specifická označení zboží 
a služeb, ochranné známky apod., není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.  
 
 

IV. 2 AUDIT SYSTÉMU ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST byl realizován 
v období 1. 2. – 25. 4. 2012 

Tento interní audit byl zaměřen na ověření systému zahraničních pracovních cest 
(dále také „ZPC“) v Českém telekomunikačním úřadu. 

Cílem auditu bylo prověřit nastavení systému zahraničních pracovních cest 
v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu, ověřit přiměřenost a účinnost řídících 
a kontrolních mechanismů auditovaných procesů v rámci vnitřního kontrolního systému 
Úřadu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů a identifikovat případná rizika v auditovaném 
systému. 

Auditem bylo ověřeno, že proces zahraničních pracovních cest je v Úřadu nastaven, 
zavedené řídící a kontrolní mechanismy jsou aplikovány a plní cíle řízení a kontroly. 

V oblasti manipulace s cizí měnou v hotovosti upozornili auditoři na existenci 
možných rizik omylu, podvodu a krádeže vzhledem k tomu, že proces valutové pokladní 
služby není v Úřadu nastaven a zaveden. 

 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili optimalizaci procesu ZPC vyčleněním agendy zahraničních 

pracovních cest z činnosti sekretariátu PRÚ a její integraci pod odbor mezinárodních vztahů, 
současně doporučili v rámci odboru ekonomického zřídit valutovou pokladnu. Výhodou této 
optimalizace by byla časová úspora, snížení nákladů a zmírnění potenciálního rizika omylu, 
podvodu a krádeže.  

K uvedeným doporučením se předseda Rady ČTÚ do doby vyhotovení této zprávy 
nevyjádřil. 
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IV. 3 V období 2. 5. – 25. 6. 2012 proběhl v odboru personálním interní AUDIT 

PROCESU DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR. 
V rámci auditu bylo ověřeno nastavení zásad a jejich dodržování v procesu uzavírání 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohod“). 
Auditoři shledali věcné a formální nedostatky (méně závažného charakteru) 

v některých vybraných vzorcích předložené dokumentace týkající se složek „Návrh na 
uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr“, jejichž náležitosti jsou stanoveny 
v Závazném pokynu ČTÚ č. 12/2006 a Závazném pokynu ČTÚ č. 12/2011, kterým se 
stanovuje postup při uzavírání pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr v Českém telekomunikačním úřadu (čl. 5). 

Auditoři ověřili plnění výdajové položky 5021 „Ostatní osobní výdaje“ definované 
ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska 
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Auditoři konstatovali plnění zásad „3E“, v rámci 
poskytování prostředků na odměny z dohod, za vyhovující. Dále auditoři ověřili dodržování 
zásad platných dle zákona č. 262/2006 Sb., §75 a §76, zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a dle ZP ČTÚ č. 12/2006 a ZP ČTÚ č. 12/2011 čl. 6, odst. 3 a 4. Auditní skupina 
neshledala pochybení v dodržování rozsahu práce dle právního a vnitřního předpisu ČTÚ. 

Auditoři upozornili na existenci možného rizika neoprávněného nebo nahodilého 
přístupu ke chráněným údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití chráněných údajů. 
Nakládání s chráněnými údaji je v rámci Úřadu upraveno Závazným pokynem ČTÚ 
č. 21/2007, k ochraně osobních, provozních a lokalizačních údajů, obchodního a poštovního 
tajemství a zajištění důvěrnosti komunikací u Českého telekomunikačního úřadu. 

 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditní skupina doporučila auditovanému útvaru prohloubit řídící a kontrolní 

mechanismy s důrazem na zabezpečení věcné a formální správnosti obsahu složky „Návrh 
na uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr“, posoudit výši potencionálního 
rizika v oblasti dodržování zásad práce spojených s nakládáním s chráněnými údaji a zvážit 
možnost v dohodě jasně vymezit místo výkonu pracovní činnosti. Dále auditoři doporučili 
posílit v rámci Úřadu pravidelnou informovanost o možnosti čerpání prostředků z položky 
5021 „Ostatní osobní výdaje“ a prohloubit řídící a kontrolní mechanismy v oblasti odevzdané 
práce a výkazu počtu odpracovaných hodin s cílem zvýšit průkaznost vykonané práce 
a proplacených výdajů. 

K uvedeným doporučením se předseda Rady ČTÚ do doby vyhotovení této zprávy 
nevyjádřil. 
 
 

IV. 4 AUDIT VÝKONU ŘÍDÍCÍ KONTROLY NA ODBORECH PRO OBLASTI byl 

realizován v období 2. 7. – 17. 9. 2012. 
Tento interní audit byl zaměřen na ověření výkonu řídící kontroly na odborech 

pro oblasti Českého telekomunikačního úřadu. 
Cílem auditu bylo prověřit nastavení vnitřního řídícího kontrolního systému a výkon 

řídící kontroly na odborech pro oblasti. Zvláštní pozornost byla věnována vnitřní komunikaci 
a informovanosti. Audit byl zaměřen zejména na dodržování zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o 
finanční kontrole, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ZP 
ČTÚ č. 31/2005, kterým se stanoví zásady vnitřního kontrolního systému Českého 
telekomunikačního úřadu a dalších předpisů vztahujících se k výkonu řídící kontroly. 

Auditoři konstatovali, že na odborech pro oblasti je vnitřní řídící kontrolní systém, 
kromě prokazatelného systému objektivního hodnocení a řízení rizik, nastaven a je funkční. 

Vnitřní komunikaci a informovanost v rámci Úřadu lze dle názoru auditu celkově 
hodnotit kladně. V konečném výsledku je však patrno, že v době provádění auditu nebylo 
z objektivních důvodů v rámci Úřadu nastaveno řešení ukončení správních řízení ve věci 
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dlužných částek a další činnosti s tím spojené do doby archivace spisů - v souvislosti 
s Usnesením vlády ČR ze dne 9. listopadu 2011 č. 815. Rovněž nebyl vyřešen aspekt 
dopadu rozšíření agendy ochrany spotřebitele a liberalizace poštovního trhu na budoucí 
organizační strukturu Úřadu. V neposlední řadě je nutno konstatovat přetížení zaměstnanců 
oddělení rozhodování účastnických sporů dle § 129 ZEK. Vzhledem k vysokému počtu 
podání není možno dodržet ze strany Úřadu zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve 
správních řízeních. 

Auditní skupina upozornila vedení Úřadu na následující rizikové oblasti vnitřního 
řídícího kontrolního systému na odborech pro oblasti: 

 Neexistence prokazatelného systému objektivního hodnocení a řízení rizik. 

 Přetíženost zaměstnanců oddělení rozhodování účastnických sporů dle § 129 ZEK 
a nedodržování zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, což 
v konečném důsledku zvyšuje riziko narůstajících žalob na nečinnost Úřadu. 

 Archivace dokumentů a spisů v případě zrušení odloučených pracovišť v souvislosti 
s Usnesením vlády ČR ze dne 9. listopadu 2011 č. 815. 

 Nemožnost vedoucích pracovníků finančně motivovat kvalitní a kvalifikované 
podřízené zaměstnance. 

 Uživatelsky nepříjemné prostření Modulárního správního systému v oblasti informací 
o jeho aktualizacích či nasazených nových verzí. 

 Nepovědomost vedoucích pracovníků o existenci portálu ČTÚ Business Intelligence. 
 

Doporučení a přijatá opatření 
S ohledem na kvalifikovanou znalost prostředí, současné situace a rozpočtu Českého 

telekomunikačního úřadu, auditoři navrhli vedení Úřadu přijmout následující doporučení: 

 Zajistit systémové řešení v oblasti archivace spisů pro odbory pro oblasti v případě 
zrušení odloučených pracovišť. V této souvislosti zvážit možnost využít pro tuto 
potřebu prostory v objektu ČTÚ Tehov.  

 Zajistit uživatelsky příjemné prostředí Modulárního správního systému v oblasti 
informovanosti o jeho aktualizacích či nasazených nových verzí. 

 Zajistit přístup vedoucím pracovníkům oblastních odborů do portálu ČTÚ Business 
Intelligence. 

 
 
 IV. 5 AUDIT VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK byl realizován v období 1. 9. – 25. 10. 2012.  

Tento interní audit byl zaměřen na ověření systému vymáhání pohledávek v odboru 
regulace komunikačních činností a poštovních služeb. 

Cílem auditu bylo prověřit nastavení procesu vymáhání pohledávek v odboru 610, 
ověřit přiměřenost a účinnost řídících a kontrolních mechanismů auditovaného procesu 
v rámci vnitřního kontrolního systému Úřadu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a identifikovat 
případná rizika v auditovaném procesu. 

Předmětem auditu byly pohledávky z vydaných rozhodnutí o přidělení čísel, které 
byly po lhůtě splatnosti ke dni 30. 6. 2012.  

Auditem bylo ověřeno, že proces vymáhání pohledávek je v odboru 610 nastaven, 
zavedené řídící a kontrolní mechanismy jsou aplikovány a plní cíle řízení a kontroly. 
Ojedinělé selhání kontrolních mechanismů, které bylo auditem zjištěno, představuje prostor 
pro zkvalitnění řídících a kontrolních mechanismů auditovaného procesu.  

Auditoři upozornili vedení Úřadu na následující potencionální rizika v auditovaném 
procesu: 

 riziko nedodržení lhůt pro provedení úkonů ze strany Úřadu, 

 riziko ztráty dobrého jména Úřadu vůči veřejnosti. 
Na obdobná rizika upozorňuje rovněž firma, která v současné době na Úřadu 

realizuje projekt „Efektivní správa kmitočtového spektra“. Tento projekt má v rámci klíčové 
aktivity č. 1 za cíl centralizaci správy poplatků. Zhotovitel mimo jiné navrhuje sjednotit 
postupy vymáhání pohledávek napříč Úřadem tak, že vymáhání pohledávek by bylo 
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prováděno z jednoho místa s využitím jednotné informační podpory. Dle názoru auditu by 
centralizace vymáhání pohledávek vedla ke zvýšení transparentnosti procesů, umožnila 
vyšší kontrolu a systém zefektivnila. V neposlední řadě by mohlo rovněž dojít k úspoře 
nákladů. 

 
Doporučení a přijatá opatření 
Ke zvýšení funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému auditovaného 

procesu doporučili auditoři prohloubit řídící a kontrolní mechanismy s důrazem na 
zabezpečení dodržování lhůt pro jednotlivé úkony spojené s vymáháním pohledávek 
stanovené Závazným pokynem ČTÚ č. 28/2010, kterým se stanoví jednotný postup při 
nakládání s pohledávkami státu a při vybírání a vymáhání poplatků a pokut. 

 
 
IV. 6 AUDIT MODULÁRNÍHO SPRÁVNÍHO SYSTÉMU ČTÚ byl realizován od 1. 11. 

2012 do 31. 1. 2013. 
O provedení tohoto auditu se zaměřením na financování Modulárního správního 

systému ČTÚ (dále jen „MOSS“) bylo SO 607 požádáno současným vedoucím projektu 
MOSS a ŘS 30 v souvislosti s Opatřením č. 30/2012 předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu o jmenování vedoucího projektu MOSS. 
Tento audit byl koncipován jako finanční, jeho cílem bylo: 

 ověřit čerpání finančních prostředků projektu v souladu s jeho záměrem, 

 ověřit přiměřenost a účinnost řídících a kontrolních mechanismů v rámci financování 
projektu MOSS dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 identifikovat případná rizika. 
Auditovanými subjekty byly sekce 10, 20, 30. O spolupráci byl také požádán vedoucí 

projektu MOSS, který byl Opatřením č. 30/2012 předsedy Rady Českého telekomunikačního 
úřadu do této funkce jmenován. 

Po provedeném auditu bylo konstatováno, že v auditovaném období byla dodržena 
pravidla čerpání finančních prostředků. Prostředky projektu byly vynaloženy v souladu 
s uzavřenými smlouvami a se záměry projektu, které byly projednány a schváleny Výkonným 
výborem projektu popř. Řídícím výborem projektu. V rámci čerpání finančních prostředků 
projektu MOSS je prováděna předběžná, průběžná a následná řídící kontrola. 

V části auditu, ve které byla ověřována přiměřenost a účinnosti řídících a kontrolních 
mechanismů v rámci projektu byla identifikována slabá místa řízení projektu - vedení 
dokumentace, metodika řízení projektu a řízení rizik projektu.  

 
Doporučení a přijatá opatření 
Pro zvýšení účinnosti řídících a kontrolních mechanismů v rámci projektu auditoři 

navrhli vedení Úřadu přijmout následující doporučení: 

 Zajistit aktuálnost informací na projektovém portálu. 

 Upravit podmínky pro vedení dokumentace, aktualizaci, uchovávání a archivaci všech 
v průběhu projektu MOSS zpracovaných dokumentů. 

 Aktualizovat „Metodiku řízení projektu MOSS“. 
 Nastavit pravidla systému objektivního hodnocení a řízení rizik včetně 

formalizovaného katalogu rizik. 
K uvedeným doporučením se předseda Rady ČTÚ do doby vyhotovení této zprávy 

nevyjádřil. 
 
 
V. ZÁVĚR 

 
V roce 2012 zaměstnanci samostatného oddělení interního auditu plnili cíle 

stanovené v plánu interního auditu na příslušný rok. Dne 22. 12. 2011 byl předsedou Rady 
Českého telekomunikačního úřadu schválen „Plán činnosti samostatného oddělení interního 
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auditu na rok 2012“ s šesti plánovanými audity, který byl v průběhu roku dvakrát 
aktualizován. První aktualizace byla provedena v souvislosti s personálními změnami, které 
nastaly v SO 607 v průběhu měsíce března 2012. Druhá aktualizace plánu činnosti na rok 
2012 byla předsedou Rady ČTÚ schválena dne 20. 9. 2012 vzhledem k tomu, že SO 607 
bylo požádáno vedením ČTÚ o provedení finančního auditu projektu Modulárního správního 
systému ČTÚ. 

V průběhu roku 2012 bylo realizováno a ukončeno pět řádných auditů z  šesti 
plánových. Audit č. 06/2012 – 607 byl dle schváleného plánu dokončen v lednu 2013. 

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 kromě doporučení vyplývající z auditů 
č. 02/2012 – 607, č. 03/2012 – 607 a č. 06/2012 – 607 byla předsedou Rady ČTÚ schválena. 
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 2011, zpráva o výsledcích řídících kontrol za rok 2011. V listopadu 
2012 byl schválen plán samostatného oddělení interního auditu na rok 2013. V roce 2012 
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 2012 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 2012 nedošlo při výkonu činnosti ke zdánlivému či faktickému narušení 

nezávislosti nebo objektivity interních auditorů ČTÚ. 


