
 1 

 
     

 
   

Zpráva Českého telekomunikačního úřadu o plnění interního protikorupčního 
programu a přijatých nápravných opatřeních  

(stav ke dni 30. září 2014) 
 
 

Obsahem Zprávy o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných 
opatřeních (dále jen „Zpráva o plnění Programu“) je stav implementace protikorupčních 
nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, 
počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, včetně výsledku 
hodnocení účinnosti celého Programu.  
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) eviduje veškerá podání oznámená 
nebo doručená mu ve věci podezření na spáchání korupce nebo podvodu jeho 
zaměstnancem. V mezích svých kompetencí je prověřoval a pravidelně vyhodnocoval, 
doposud v rámci rozboru stížností řešených na základě ustanovení § 175 správního řádu 
(součást Výroční zprávy o činnosti Úřadu za příslušný kalendářní rok). 
 

V daném období bylo Úřadu oznámeno (elektronickou formou) na protikorupční        
e-mailovou adresu (korupce@ctu.cz) pouze 1 podání ohledně podezření na spáchání 
korupčního nebo podvodného jednání zaměstnancem Úřadu, a to v souvislosti s uplatněním 
stížnosti na postup zaměstnance Úřadu při vyřizování předchozího podání (stížnosti            
na společnost O2 Czech Republic, a.s.), kdy zpočátku nebylo zřejmé, zda skutečně nejde     
o korupční jednání. Po vyhodnocení obsahu předmětného podání a následném prošetření 
však podezření z korupce v daném případě nebylo shledáno.  
 
 Pokud jde o příjem zpráv na protikorupční e-mailovou adresu, uvedenou do provozu 
dne 10. července 2007, platí pro něj v rámci Úřadu zvláštní režim z hlediska jeho 
průběžného sledování a odpovědného vyhodnocování. Protikorupční e-mailová adresa může 
být potencionálním zdrojem informací o možném korupčním chování zaměstnanců Úřadu. 
Úřad je tak připraven na podání daného charakteru včas a aktivně reagovat, a to ve smyslu 
jak vnitřních předpisů, tak i na základě obecně platných právních předpisů.  
 
 Je třeba poznamenat, že dosavadní zájem veřejnosti je v průběhu trvání   
protikorupční e-mailové adresy téměř minimální. Z praktického hlediska existence                
e-mailového kontaktu nemá významný vliv na činnost Úřadu, z hlediska ekonomického pak 
jsou náklady na jeho provoz téměř zanedbatelné.  
 
 Přes shora uvedené však lze přínos protikorupční e-mailové adresy i nadále 
spatřovat v možnosti Úřadu bezprostředně reagovat na případná podání, a přijímat               
tak neprodleně náležitá preventivní a nápravná opatření. 
 
 Vzhledem k tomu, že bezplatná protikorupční linka 199 (www.linka199.cz) 
zprovozněná od září 2007 byla na základě vyhodnocení efektivity jejího provozu ministrem 
vnitra zrušena ke dni 30. dubna 2012, projevuje se zachování provozu protikorupční             
e-mailové adresy ČTÚ i do budoucna jako opodstatněné. S ohledem na uvedené tak Úřad 
v oblasti boje proti korupci odkazuje na stránku www.korupce.cz.    
  

Za účelem informování veřejnosti Úřad poskytoval na svých internetových stránkách  
maximum možných informací o rozhodovacích procesech v Úřadu tak, aby tyto procesy 
prováděné v souladu s platnými právními předpisy byly transparentní.  
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 K informování veřejnosti o přijatých opatřeních v rámci boje proti korupci Úřad zajistil  
zejména: 

a) zveřejnění Programu, Etického kodexu úředníků a zaměstnanců ČTÚ, Výroční zprávy 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013, Výroční zprávy o činnosti Úřadu zahrnující           
i informace o případném zjištěném korupčním jednání (součástí vyřizování stížností podle     
§ 175 správního řádu), za rok 2013, v termínech v souladu s platným i právními předpisy, 

b) zveřejňování nabídky veškerého nepotřebného veřejného majetku, 

c) zveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

d) zveřejňování uzavřených smluv, včetně dodatků,  

e) zveřejňování seznamu smluv s poradci, poradenskými společnostmi, advokáty            
a advokátními kancelářemi, seznamu  poradních orgánů - externích členů příslušných 
komisí, včetně jejich zkušebních a jednacích řádů v rozsahu a termínech podle schválené 
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. 
 

K posílení transparentnosti své činnosti a veřejné kontroly služeb státní správy Úřad 
začal uplatňovat i princip otevřených dat a v této souvislosti průběžně na svých webových 
stránkách v katalogu otevřených dat publikoval otevřené datové sady.  

 
Vedoucí zaměstnanci Úřadu v rámci svých povinností zajišťovali opatření přijatá         

v rámci Programu, vyhodnocovali účinnost vnitřního kontrolního systému a příslušných 
opatření přijatých v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole, a v případě potřeby    
v rámci svých kompetencí přijímali rovněž opatření vedoucí k odstranění nebo podstatnému 
snížení rizika možného korupčního jednání. 

 
Vedoucí zaměstnanci Úřadu rovněž prováděli v rámci svých kompetencí identifikaci 

rizika, resp. rizikových faktorů, jako nejdůležitější fáze řízení rizika, neboť pouze vzhledem     
k předem identifikovaným rizikům Úřad poté může přijmout příslušná preventivní opatření. 
Jako nástroje využívali např. přehled všech eventuálních rizikových faktorů, týmovou diskusi 
(brainstorming), zkušenosti z minulého období apod. Významnou měrou k identifikaci 
rizikových faktorů přispěl v oblasti kontroly i interní audit Úřadu. 

Zjišťování a upřesňování rizikových míst, jako takových oblastí rozhodovacího 
procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém 
opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí, se stalo součástí 
činnosti všech vedoucích zaměstnanců Úřadu, a to v rámci jimi prováděného vyhodnocování 
jednotlivých činností Úřadu.  

V působnosti Úřadu tak mohou být vystaveny riziku lidského faktoru spojeného 
s možným nebezpečím korupce zejména oblasti: 

 
a) rozhodování o úhradě čistých nákladů na poskytování univerzální služby, rozhodování       
o otázkách cen a cenové metodiky, stanovení podniku s významnou tržní silou, ukládání 
nápravných opatření, přidělování rádiových kmitočtů, udělování individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů, včetně rozhodování o jejich změně či zrušení,  

b) rozhodování o právech a povinnostech subjektů ve správním řízení, 

c) kontrolní činnost prováděná Úřadem, 

d) zadávání veřejných zakázek, 

e) nakládání s majetkem státu (smlouvy, rozpočet), 

f) pracovněprávní záležitosti. 
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Pokud jde o oblast vzdělávání, personální politiku, systém a rozsah školení, lze 

konstatovat, že Úřad v tomto ohledu vydal/zajistil následující: 
 

1. Plán vzdělávání zaměstnanců Úřadu zaměřený mj. na oblast protikorupční problematiky 
(systém a rozsah školení). 
 
2. Organizaci e-learningového kurzu „Problematika ČTÚ“ v rámci vstupního vzdělávání      
pro nově přijaté zaměstnance, který obsahuje problematiku prevence korupčního jednání.  
 
3. Organizaci zvláštního běhu e-learningového kurzu „Etika a protikorupční opatření“, (zajistil 
Institut pro veřejnou správu Praha) pro vedoucí a další vybrané zaměstnance jako opatření 
ke snížení korupčního rizika formou vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice, 
v období od 1. 6. do 30. 6. 2014. V 1. pololetí roku 2014 tak předmětný kurz absolvovalo 
celkem 76 zaměstnanců.  
 
V nejbližším nadcházejícím období Úřad bude realizovat: 
 
1. Organizaci výběrového školení vedoucích zaměstnanců zaměřeného na přípravu, vedení 
a vyhodnocení výběrového rozhovoru v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců,           
a to s cílem vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o schopnostech      
a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici a následného správného vyhodnocování 
výběrových rozhovorů. 
 
2. Zadávacího řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce, realizované v rámci příslušného projektu 
registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/B6.00045 (spolufinancovaného z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR), na služby „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. 

 
 
 

                                                   Pracovní skupina pro problematiku boje s korupcí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


