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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 2015 nebyly u ČTÚ provedeny finanční kontroly ve znění zákona č. 320/2001 Sb. 

zákona o finanční kontrole. V roce 2015 bylo ve správním řízení zahájeném z moci úřední 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže udělena Úřadu pokuta za správní delikt dle § 120 

odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů ve výši 10 tis. Kč.  

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. 31/2014, kterým se stanoví  zásady 

vnitřního kontrolního systému Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ZP ČTÚ  

č. 31/2014“) 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. 

Vnitřní kontrolní systém Úřadu tvoří: 

a) systém finančního řízení a kontroly (řídící kontrola), 

b) systém interního auditu podle závazného pokynu Úřadu, kterým se upravuje 

     provádění interního auditu v Úřadu, 

c) systém řízení rizik. 

V souladu s vnitřním předpisem ZP ČTÚ č. 31/2014 a dle zákona o finanční kontrole byly 

v roce 2015 prováděny v jednotlivých útvarech Úřadu např. tyto řídící kontroly: 
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─ evidence a vymáhání pohledávek 

─ plnění plánu hlavních úkolů Úřadu, 

─ rozhodování ve správním řízení, dodržování postupů daných správním řádem , 

─ vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z uzavřených smluv,  

─ čerpání dílčích rozpočtových položek spravovaných jednotlivými odbory, 

─ nakládání s hmotným majetkem ČTÚ, 

─ činnost ochrany spotřebitele,  

─ postupy při manipulaci s dokumenty, které obsahují utajované skutečnosti, 

─ dodržování interních předpisů Úřadu se zvláštním zřetelem k legislativním změnám, 

─ správnost dat v příslušných databázích, 

─ využívání pracovní doby a její evidence, 

─ sledování efektivního využití plánovaných finančních prostředků na vzdělávání 

zaměstnanců 

─ využívání služebních mobilních telefonů, kontrola a evidence úhrad od zaměstnanců, 

─ účelnost a efektivnost provozu při využívání služebních motorových vozidel, 

─ sledování limitu finančních prostředků určených na drobné nákupy a pohoštění, 

─ BOZP a PO. 

V průběhu výkonu řídící kontroly nebyla vedoucími zaměstnanci v roce 2015 zjištěna 

významná pochybení.  

Zaměstnanci Úřadu byli pravidelně seznamováni s novými informacemi vyplývajícími z porad 

předsedy Rady Úřadu, s novými legislativními normami i vnitřními předpisy mj. na intranetu 

Úřadu. 

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. 
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IV. ČINNOST ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU 
 

IV. 1 AUDIT ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ROCE 2014 byl realizován v období  

6. 1. – 27. 2. 2015  

Cílem auditu bylo ověření procesu zadávání veřejných zakázek v podmínkách Úřadu a jeho 

soulad se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

ZP ČTÚ č. 45/2012, kterým se stanoví jednotný postup při zadávání veřejných zakázek,  

ZP ČTÚ č. 25/2009, kterým se stanoví postup pro evidenci a uložení smluv uzavřených  

na základě obchodního zákoníku a příslušných usnesení vlády ČR k využívání 

elektronických tržišť.  

SOIA ověřilo přiměřenost a účinnost řídících a kontrolních mechanismů auditované oblasti a 

identifikovalo při tom potencionální rizika. 

 Riziko správního deliktu dle zákona 137/2006 Sb. za nedodržení termínu pro 

uveřejnění písemné zprávy zadavatele 

Stanovená doporučení 

Auditoři doporučili zajistit uveřejňování všech ze zákona č. 137/2006 Sb. požadovaných 

informací na profil zadavatele ve lhůtách stanovených tímto zákonem.  
 
IV. 2 AUDIT SYSTÉMU ARCHIVACE byl realizován v období 2. 3. – 30. 4. 2015. 

Cílem auditu bylo posoudit, zda je vnitřní kontrolní systém v auditované oblasti nastaven 

přiměřeně a účinně, v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy ČTÚ. SOIA dále 

posuzovalo, zda jsou stanovené postupy v praxi dodržovány.  

Na základě auditního šetření bylo zjištěno, že vnitřní kontrolní systém v auditované oblasti je 

zaveden a je funkční s několika výhradami. Z provedeného šetření vyplynula negativní 

zjištění, ke kterým se váží níže uvedená identifikovaná rizika: 

 Nehospodárnost vyplývající z délky skartačních lhůt u některých dokumentů 

 Nepřesná evidence  

 Nesoulad praxe se Spisovým řádem ČTÚ 

Stanovená doporučení 

Auditoři doporučili zaktualizovat skartační znaky a skartační lhůty uvedené ve Spisovém a 

skartačním plánu ČTÚ a reflektovat při tom běžnou praxi a platnou legislativu. SOIA dále 

doporučilo upozornit vedoucí pracovníky na nutnost přesného zpracovávání referátníků a 

dokumentů v písemné i elektronické podobě v rámci jejich útvarů. Auditoři také doporučili 

průběžně provádět namátkovou kontrolu dodržování interních předpisů pro práci  

s dokumenty na vzorku dokumentů a v případě opakující se chybovosti zajistit nápravu.  
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IV. 3 AUDIT HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI ZAMĚŘENÝ  

NA OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ CÍLŮ VYBRANÝCH PROJEKTŮ A POSKYTNUTÝCH 

DODÁVEK/SLUŽEB byl realizován v období 4. 5. – 30. 6. 2015.  

Základním cílem auditu bylo ověřit hospodaření s peněžními prostředky státu v návaznosti  

na zásady 3 E a dále ověřit přiměřenost a účinnost řídících a kontrolních mechanismů 

v rámci vnitřního kontrolního systému Úřadu v této oblasti.  

Auditoři na základě svého šetření konstatovali, že vnitřní kontrolní systém v auditované 

oblasti je zaveden a je funkční s několika výhradami k prováděným řídícím kontrolám. 

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

 Nedodržení požadavku § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech (sledování a vyhodnocování 3E) 

 Nedodržení požadavků platné legislativy konkrétně § 14, odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 

Sb. (schvalovací postup příkazce operace) 

Stanovená doporučení 

Auditoři doporučili provést analýzu potřeb objednávaných tiskovin a přitom zohlednit formu 

předplatného. SOIA dále doporučilo tuto analýzu provádět periodicky. SOIA doporučilo 

vystavovat objednávky způsobem předepsaným v interních předpisech ČTÚ.  

IV. 4 AUDIT ZASTUPITELNOSTI V ČTÚ byl realizován v období 1. 7. – 31. 8. 2015. 

Hlavním cílem auditu bylo posoudit nastavení systému zastupitelnosti a jeho účinnost a 

posoudit transparentnost a prokazatelnost plnění svěřených úkolů.  

Během šetření auditoři prověřovali pracovní náplně zaměstnanců s  cílem posoudit 

zastupitelnost při plnění stanovených úkolů v možných případech dlouhodobé nepřítomnosti,  

a to na pozicích odborných referentů i vedoucích zaměstnanců. V další fázi auditu byl 

proveden rozbor zvláštní části Organizačního řádu ČTÚ, kdy bylo zjišťováno, zda/do jaké 

míry jsou jednotlivé činnosti útvarů v souladu s pracovními náplněmi zaměstnanců.  

Na základě auditního šetření bylo zjištěno, že vnitřní kontrolní systém v auditované oblasti je 

zaveden a je funkční s několika výhradami.  

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

 Neplnění agendy klíčových zaměstnanců v případě dlouhodobé nepřítomnosti popř. 

rozvázání pracovního poměru klíčových zaměstnanců 

 Riziko nedostatečně nastaveného vnitřního kontrolního systému uvnitř odborů; riziko 

nevymahatelnosti odpovědnosti za splnění úkolu. 
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Stanovená doporučení 

Auditoři ve zprávě z auditu doporučili vytvořit seznam klíčových zaměstnanců Úřadu a jejich 

potenciálních zástupců a nastavit systém pro zabezpečení plnění agendy pro případ jejich 

dlouhodobější absence. Dále bylo ve zprávě z auditu doporučeno, aby pracovní náplně 

zaměstnanců byly aktualizovány tak, aby odpovídaly úkolům obsaženým ve zvláštní části 

Organizačního řádu ČTÚ a zároveň v nich byla definována zastupitelnost z hlediska 

vykonávaných činností.  

 
IV.  5  AUDIT SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU byl realizován v období 1. 9. – 30. 10. 2015. 

Cílem auditu bylo vyhodnotit, jak ČTÚ hospodaří s prostředky státního rozpočtu  

při pořizování spotřebního materiálu a nakládáním s ním ve vazbě na hospodárnost, 

efektivnost a účelnost.  

Během prováděného šetření byl auditory identifikován prostor pro zlepšení v oblasti 

tiskového prostředí ČTÚ. Z provedeného šetření vyplynula negativní zjištění, ke kterým se 

váží níže uvedená hlavní rizika: 

 Možné porušení ustanovení § 2 písm. m) zákona č. 320/2001 Sb.  

Stanovená doporučení 

Ve zprávě bylo také doporučeno provádět namátkovou kontrolu využívání velkokapacitních 

tiskáren  

 

IV. 6 AUDIT OVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ PŘIJATÝCH DOPORUČENÍ Z REALIZOVANÝCH 

AUDITŮ (03/2012, M01/2013, N01/2013, 01/2013, 04/2013, 05/2013, 01/2014, 05/2014, 

01/2015, 02/2015 a 03/2015) byl realizován v období 2. 11. – 31. 12. 2015.  

Cílem tohoto auditu bylo ověření plnění opatření, která byla přijata ve formě Schvalovacích 

doložek u deseti auditů uskutečněných v roce 2012 až 2015.  

Celkem bylo ověřeno 32 doporučení. Auditoři budou i nadále sledovat plnění doporučení 

spojených se zadáváním veřejných zakázek a mimořádným auditem zaměřeným  

na dodržování právních předpisů v oblasti příjmů a výdajů ČTÚ. SOIA se bude dále zabývat 

doporučeními týkajícími se řízením a mapováním rizik ČTÚ, úpravou reportu v modulu PSD 

a využitím MOSS pro statistické účely ČTÚ. Nadále prověřována bude i problematika 

cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách a problematika systému archivace  

na Úřadu. Oblast hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při hospodaření s  veřejnými 

prostředky bude také průběžně prověřována. 
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Stanovená doporučení 

Z tohoto auditu nevyplynula žádná další doporučení, plnění některých dříve uložených 

opatření bude pokračovat. 

 

IV. 7 ANALÝZA PODMÍNEK SMLUVNÍHO VZTAHU NA CENTRÁLNÍ SYSTÉM PRO 

PODPORU AGEND ČTÚ byl realizován v období od 16. 7. 2015 do 13. 8. 2015.  

Cílem tohoto auditu bylo v rámci nadefinovaného zadání ověřit, zda smlouva na podporu IS 

neobsahuje nápadně nevýhodná ustanovení a odpovídá potřebám ČTÚ a zda procesy 

navazující na smlouvu jsou funkční a účinné včetně klíčových řídících a kontrolních 

mechanismů. 

V průběhu šetření bylo zjištěno, že cena za podporu, která je placená na základě smlouvy  

č. ČTÚ 68/2012, je přiměřená a odpovídá dodávaným službám, a to jak ve vztahu k celkové 

výši investice do systému, tak i ve vztahu k dodávaným externím kapacitám. Vzhledem  

ke stabilnímu trendu poklesu počtu požadavků není důvod, aby byly navyšovány kapacity  

ze strany dodavatele na podporu systému a stávající hodinová sazba je přiměřená i pro další 

období. 

 
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 v roce 2015 nebyly identifikovány 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví.  

 

VI. ZÁVĚR 

 

Dne 11. 12. 2014 byl předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu schválen „Plán 

činnosti samostatného oddělení interního auditu na rok 2015“ s šesti plánovanými audity.  

V průběhu roku 2015 bylo provedeno a ukončeno pět řádných auditů. Dále byl realizován 

jeden následný audit – audit ověřování plnění přijatých doporučení z realizovaných auditů. 

Nad rámec těchto auditů byl ve spolupráci s externím auditorem realizován ad-hoc audit 

týkající se analýzy podmínek smluvního vztahu na centrální systém pro podporu agend ČTÚ.  

Všechny audity byly ukončeny ve stanovených termínech. Celkem bylo auditory ve zprávách 

resp. schvalovacích doložkách z auditů navrženo 20 doporučení. V souladu se zákonem  

o finanční kontrole byla zpracována a Ministerstvu financí ČR ve stanovené formě a termínu 
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předložena roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014. Rovněž byla 

zpracována roční zpráva o činnosti samostatného oddělení interního auditu za rok 2014 a 

zpráva o výsledcích řídících kontrol za rok 2014. V roce 2015 byla rovněž zpracována a pro 

informaci předsedovi Rady ČTÚ předložena zpráva z interního hodnocení kvality interního 

auditu v ČTÚ. V prosinci 2015 byl schválen plán samostatného oddělení interního auditu na 

rok 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 2015 se zaměstnanci SOIA zúčastnili několika vzdělávacích kurzů z oblasti interního 

auditu a finanční kontroly pořádaných především Českým institutem interních auditorů.  

V roce 2015 nedošlo při výkonu činnosti ke zdánlivému či faktickému narušení nezávislosti 

nebo objektivity interních auditorů ČTÚ. 


