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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 dubnu 2013 provedli 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. 3. 
2011 do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly. Z protokolu 
č. 1273/13/118 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 
pojištění nevyplynula žádná pochybení a ČTÚ jako zaměstnavateli nebyla uložena žádná 
nápravná opatření. 

Dne 8. 7. 2013 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky regionální 
pobočka Praha kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržovaní 
ostatních povinností plátce pojistného. Ze zprávy o výsledku kontroly č. VZP-13-01209958-
A9E5 nevyplynula žádná pochybení a ČTÚ jako zaměstnavateli nebyla uložena žádná 
nápravná opatření. 
 V září 2013 zahájil Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní akci č. 13/34 s  názvem Peněžní 
prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek. 
Dle časového plánu bude akce ukončena v květnu 2014. 
 

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 2013 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, 
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─ 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, 
─ výkon státní kontroly elektronických komunikací a její evidence, 
─ činnost ochrany spotřebitele 
─ 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 2013 zjištěna 

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

 
Společným problémem všech odborů pro oblasti je velké množství sporů ve věci 

finančního plnění mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, resp. 
uživatelem. Za daného stavu nebylo možno ve všech případech dodržet lhůty stanovené 
správním řádem a vyloučit chybovost při zpracování výsledných dokumentů. Situace  
by se měla v průběhu roku 2014 zlepšovat - po navýšení zaměstnanců oddělení rozhodování 
sporů na základě usnesení vlády ze dne 3. 7. 2013 č. 528. 

 
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 2. 4. – 31. 5. 2013 se uskutečnil audit s názvem ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2012.  
V rámci tohoto interního auditu byl ověřen postup zadávání veřejných zakázek v roce 2012. 
Auditní vzorek obsahoval 50 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 auditoři zaměřili na identifikaci 
možných rizik souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. 

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

 Riziko zvýšené časové a administrativní zátěže zaměstnanců odborných útvarů 
            Úřadu. 

 Riziko neúčelně vynaložených výdajů. 
 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili centralizovat proces zadávání veřejných zakázek, aktualizovat 

vybrané vnitřní předpisy ČTÚ, zpřesnit a efektivně organizovat finanční zajištění a finanční 
plnění veřejných zakázek, odstranit duplicity v procesu zadávání veřejných zakázek 
a důsledně provádět řídící kontrolu. 
 
 

IV. 2 AUDIT HOSPODAŘENÍ S MIMOROZPOČTOV7MI PROSTŘEDKY ČTÚ 

(RADIOKOMUNIKAČNÍ ÚČET) byl realizován v období 10. 5. – 30. 6. 2013. 
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Cílem auditu bylo ověření plnění povinností a pravidel pro tvorbu a hospodaření  
s radiokomunikačním účtem Úřadu. Tyto povinnosti jsou dány Nařízením vlády č. 153/2005 
Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu 
jejich čerpání (dále i „NV“) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále i „ZEK“). 

Konkrétně bylo prověřováno dodržování pravidel tvorby a limitů čerpání, pravidel 
pro poskytování úhrad efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům 
oprávnění k využívání radiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany a pravidel pro úhradu 
výdajů Úřadu v souvislosti splněním povinností dle ZEK spojených se zajišťováním správy 
kmitočtového spektra. 

Auditem bylo ověřeno, že povinnosti dané NV a ZEK byly dodrženy. Byla zjištěna 
pochybení v oblasti provádění řídící kontroly (nebyly předloženy doklady o změně členů 
komise pro přiznání nákladů dle § 27 odst. 1 ZEK, nebyl aktualizován jednací řád komise, 
neprobíhala předběžná řídící kontrola správcem rozpočtu). 

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

 Riziko porušení kontrolních řídících postupů stanovených zákonem o finanční 
kontrole. 

 Postup v rozporu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili aktualizovat a zveřejnit Jednací řád Komise a příslušná opatření 

Úřadu (v průběhu auditu byl zpracován závazný pokyn Úřadu, který danou problematiku 
upravil), upravit provádění řídící kontroly v souvislosti s čerpáním prostředků 
radiokomunikačního účtu a důsledně provádět řídící kontrolu. 

 
 
IV. 3 V období 1. 7. – 30. 8. 2013 proběhl v odboru personálním interní AUDIT 

SYSTÉMU PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH 
ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH STUPŇŮ A TŘÍD. 

Tento interní audit byl zaměřen na ověření systému zařazování nově přijímaných 
zaměstnanců do platových tříd a stupňů, auditovaným subjektem byl odbor personální. 
Cílem auditu bylo ověření souladu auditovaného systému s právními a vnitřními předpisy  
a ověření přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních mechanismů auditovaných procesů. 

Auditem bylo ověřeno, že systém zařazování nových zaměstnanců do platových tříd  
a platových stupňů je v rámci Úřadu nastaven, zavedené řídící a kontrolní mechanismy jsou 
aplikovány a plní cíle řízení a kontroly. V procesu zařazování zaměstnanců do platových 
stupňů byla auditní skupinou identifikována potencionální rizika pouze střední a nízké 
hodnoty, k jejich snížení auditoři doporučili do budoucna zvýšit ze strany Úřadu míru 
objektivity a přijmout navržené opatření. 

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

 Riziko ztráty dobrého jména Úřadu vůči veřejnosti. 

 Riziko nepřiměřených a neúčinných řídících a kontrolních mechanismů. 
 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili při zápočtu doložené praxe u nově přijímaných zaměstnanců 

prokazatelně spolupracovat s příslušnými vedoucími zaměstnanci a u nejednoznačných 
případů zápočet praxe konzultovat s ředitelem příslušné sekce, popř. PRÚ. 
 
 

IV. 4 AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ RIZIK byl realizován v období 11. 9. – 30. 10. 2013. 

Tento interní audit byl zaměřen na prověření a zhodnocení dodržování povinností 
daných právními a vnitřními předpisy vedoucím zaměstnancům v oblasti řízení rizik, plnění 
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opatření uložených na základě předchozích auditů zaměřených na problematiku rizik, 
nastavení systému řízení rizik v jednotlivých útvarech a v neposlední řadě na identifikaci 
významných rizik jednotlivých útvarů Úřadu a vytvoření aktualizovaného katalogu rizik 
Úřadu.  

Audit byl proveden dotazníkovou metodou ve všech útvarech Úřadu, zjištění 
vycházela z dat poskytnutých auditovanými subjekty. 
Auditoři upozornili vedení Úřadu na následující potencionální rizika v auditovaném procesu:  

 Riziko nenastavení funkčního systému řízení rizik Úřadu. 
 Riziko nedodržení postupů daných ZP ČTÚ č. 31/2005, kterým se stanoví zásady 

vnitřního kontrolního systému. 

 Riziko nejednotného systému řízení rizik v rámci útvarů. 

 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. 

 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři navrhli přijmout opatření k systému řízení rizik (stanovení optimální formy 

zpracování podkladů k přijímání odpovídajících opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik, 
určení koordinátora rizik, popř. Výboru pro řízení rizik), zprávě o řídící kontrole (definovat její 
obsah, určit koordinátora, zvážit zveřejňování jednotlivých zpráv z řídících kontrol), Plánu 
hlavních úkolů Úřadu (definovat obsah, určit koordinátora, sjednotit terminologii). Dále 
doporučili diskutovat návrhy vedoucích zaměstnanců na nastavení systému řízení rizik 
(zlepšení toku informací, nastavení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti u všech 
operací Úřadu, vytvoření databáze znalostí, odstranění duplicit v činnostech a evidencích, 
provádění analýzy rizik bezpečnosti DICT). 
 
 IV. 5 AUDIT PROCESU ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ byl realizován v období 1. 11. – 31. 12. 

2013. 
Cílem auditu bylo posoudit přiměřenost a účinnost řídícího a kontrolního systému  

v procesu vyřizování stížností dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, petic dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádostí o stanoviska 
dle zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů a podání, 
podnětů nebo žádostí, které Úřad označil jako stížnost v oblasti elektronických komunikací, 
poštovních služeb nebo ochrany spotřebitele. 

Auditem bylo ověřeno, že proces řešení stížností je v rámci Úřadu nastaven, 
zavedené řídící a kontrolní mechanismy jsou aplikovány a plní cíle řízení a kontroly. 
V průběhu auditu nebyla auditní skupinou identifikována potencionální rizika významné 
hodnoty. 

Auditní skupina upozornila vedení Úřadu pouze na potencionální riziko možných 
nepřesností ve vykazovaných statistikách o počtu stížností/dotazů účastníků, popřípadě 
uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb v měsíčních monitorovacích 
zprávách a Výroční zprávě ČTÚ. Nepřesnosti ve statistikách by mohly být do budoucna 
odstraněny využitím údajů z modulu PSD a to vytvořením reportu, který by obsahoval 
všechny požadované náležitosti, čímž by bylo minimalizováno riziko lidského faktoru. 

 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditoři doporučili realizovat úpravu reportu MOSS v modulu PSD tak, aby obsahoval 

všechny potřebné údaje, které jsou vykazovány ve statistikách o počtu stížností/dotazů 
v měsíčních monitorovacích zprávách a Výroční zprávě ČTÚ a zavést u O 620 využití 
MOSS, konkrétně modulů S1, PSD a ST tak, aby mohlo být využíváno reportů pro statistické 
účely ČTÚ. Dále doporučili zvážit možnost využití MOSS, konkrétně modulů S1, PSD a ST 
ostatními odbory ČTÚ, které řeší problematiku stížností (podnětů), jako je O 604, 610, 611 
a 613. 
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IV. 6 Mimořádný AUDIT DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V OBLASTI PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ byl realizován od 1. 2. do 15. 3. 2013. 
Tento interní audit byl realizován mimo schválený Plán činnosti SO 607 na základě 

požadavku předsedy Rady ČTÚ v rámci aktivit spojených s adaptací ČTÚ na Integrovaný 
informační systém Státní pokladny.  

Audit byl proveden formou co-sourcingu pod vedením certifikovaného externího 
auditora. Cílem auditu bylo ověření souladu vnitřních předpisů ČTÚ pro oblast příjmů 
a výdajů s relevantními právními předpisy, ověření dodržování vnitřních předpisů ČTÚ 
pro oblast příjmů a výdajů, ověření efektivnosti organizace a výkonu předběžné řídící 
kontroly a ověření stávajícího výkonu předběžné řídící kontroly vůči požadavkům 
na rezervaci v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny. 

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

 Riziko neprůkazného účetního dokladu. 
 Postup v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhl. č. 416/2004 Sb. 

 Riziko zvýšené zátěže příkazců operací (vedoucích útvarů ČTÚ) při provádění 
rezervací výdajů v případě nevyužívání limitovaného příslibu a neurčení 
centralizovaného příkazce operace. 
 
Doporučení a přijatá opatření 
Auditní skupina navrhla doporučení, jejichž realizace by se měla promítnout zejména 

v úpravě vnitřních předpisů (jednalo se např. o úpravu využívání limitovaného příslibu, 
centralizaci příkazce operace u vybraných činností, úpravu či zrušení vybraných formulářů a 
schvalovacího razítka, úpravu adresy účetní jednotky na účetních dokladech apod.). 

 
 
IV. 7 Následný audit OVĚŘENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ULOŽENÝCH NA ZÁKLADĚ 

ZJIŠTĚNÍ Z AUDITŮ Č. 01/2012, 04/2012, 05/2012 A 06/2012 byl realizován v období  
24. 7. – 30. 9. 2013. 

Cílem tohoto auditu bylo ověření plnění opatření, která byla přijata ve formě 
Schvalovací doložky u čtyř auditů ze šesti auditů uskutečněných v roce 2012.  

Celkem bylo ověřeno jedenáct opatření, z nichž sedm opatření bylo auditory 
vyhodnoceno jako splněná, tři byla splněna částečně, termín plnění jednoho opatření v době 
ověřování stále trval. Auditoři doporučili nadále sledovat plnění opatření spojených 
se zadáváním veřejných zakázek, zajištěním prostor pro archivaci spisů, zpracováním 
metodických materiálů k projektu MOSS a využitelností portálu ČTÚ Business Inteligence. 

 

Doporučení a přijatá opatření 
Ve formě schvalovací doložky bylo uloženo jedno opatření, které se týkalo provedení 

analýzy aktuálnosti, spolehlivosti a využitelnosti údajů na portálu ČTÚ Business Inteligence  
a rozhodnutí o jeho dalším provozu. 
 
 
 
V. PODKLAD PRO SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 

Dle § 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek, která nabyla účinnosti dne 1. 8. 2013, jsou 
zprávy samostatného oddělení interního auditu o zjištění z provedených auditů a roční 
zpráva jedním z podkladů pro schvalování účetní závěrky Úřadu. 

V rámci činnosti samostatného oddělení interního auditu byly v roce 2013 
identifikovány skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. Jednalo 
se zejména o nedostatky identifikované mimořádným auditem č. M01/2013 - 607: 
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 absence předběžné řídící kontroly v oblasti příjmů Úřadu nezaručuje jejich řádnou 
správu, mj. včasnou identifikaci pohledávek po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání. 
 
Vedení Úřadu přijalo v rámci tohoto mimořádného auditu doporučení, jejichž 

realizace by měla vést k minimalizaci výše uvedených skutečností. 
 
 
 
VI. ZÁVĚR 

 
V roce 2013 zaměstnanci samostatného oddělení interního auditu plnili cíle 

stanovené v plánu interního auditu na příslušný rok. Dne 14. 11. 2012 byl předsedou Rady 
Českého telekomunikačního úřadu schválen „Plán činnosti samostatného oddělení interního 
auditu na rok 2013“ s pěti plánovanými audity, který byl v březnu 2013 aktualizován. 
Aktualizace plánu byla provedena v souvislosti s výkonem mimořádného auditu s názvem 
„Audit dodržování požadavků právních předpisů v oblasti příjmů a výdajů ČTÚ“, který byl 
proveden v období únor - březen 2013 a v souvislosti s personálními změnami v SO 607. 

V průběhu roku 2013 byly realizovány a ukončeny čtyři řádné audity z pěti plánových. 
Audit č. 05/2013 – 607 byl dokončen v lednu 2014. Dále byl v roce 2013 realizován jeden 
mimořádný audit a jeden následný audit. Celkem bylo auditory ve zprávách a následně 
ve schvalovacích doložkách z auditů navrženo 25 doporučení. Všechna doporučení byla 
předsedou Rady ČTÚ schválena. 

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.  

V rámci činnosti samostatného oddělení interního auditu byly v roce 2013 zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví. Jednalo se zejména  
o rizika identifikovaná v rámci mimořádného auditu č. M01/2013 - 607. K minimalizaci těchto 
rizik přijalo vedení Úřadu doporučení, která byla auditní skupinou navržena. 

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 rok 
2012. Rovněž byla zpracována roční zpráva o činnosti samostatného oddělení interního 
auditu za rok 2013 a zpráva o výsledcích řídících kontrol za rok 2013. V roce 2013 byla 
rovněž zpracována a pro informaci předsedovi Rady ČTÚ předložena zpráva z  interního 
hodnocení kvality interního auditu v ČTÚ. V prosinci 2013 byl schválen plán samostatného 
oddělení interního auditu na rok 2014 a Střednědobý plán činnosti samostatného oddělení 
interního auditu na roky 2014 – 2016. 

 
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 2013 se zaměstnanci SO 607 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 2013 nedošlo při výkonu činnosti ke zdánlivému či faktickému narušení 

nezávislosti nebo objektivity interních auditorů ČTÚ. 


