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Souvislosti a cíle
Profesní pochybení a úmy slné porušení povinností jsou často odhalena až poté, co k nim dojde, na základě
stížností, inspekcí nebo auditů.
SALER je počítačový systém, který analyzuje data vygenerovaná správou v lády oblasti V alencie za účelem
v y dání v časného upozornění. To pomůže odhalit možné nesrovnalosti, profesní pochybení nebo rizika
podv odu a korupce s předstihem, čímž se předejde případům korupce.
Sy stém SALER by l zav eden Generální inspekcí služeb, což je orgán v nitřní kontroly správy vlády. Jeho
funkce stanov í zákon (zákon č. 22/2018, ze dne 6. listopadu, o vládě V alencie, Generální inspekci služeb a
varovném systému pro prevenci pochy bení ve správě vlády V alencie a jejím pomocném veřejném sektoru).

Popis činnosti
SALER je počítačový systém, který na digitalizované soubory administrativních dat aplikuje nástroje analýzy
dat. Jeho účelem je předcházet nesrov nalostem a profesním pochy bením v y dáním upozornění na riziko
podv odu, které lze následně v y šetřit.
Inform ační zdroje
Sy stém SALER pracuje s daty z různý ch zdrojů.
Do sy stému SALER jsou v kládány různé veřejné databáze a soubory s inform acemi, které
ukládá správ a. Patří m ezi ně:
 informace o přímých platbách (např. typy pořízených výrobků nebo služeb, jejich dodavatelé),
 záznamy o smlouvách (údaje, které se v ztahují ke v šem fázím nabídkového řízení, rozhodnutí a
plnění smlouvy) a
 informace o dotacích (údaje v ztahující se k subjektu, který dotace udílí, účelu dotace, střetům
zájmů, příjemcům grantu, odůvodnění, v ydaným fakturám atd.).
Do sy stému SALER jsou přidáv ány a digitalizovány také v šechny informace v papírové formě poskytnuté
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uchazeči (jednotlivci nebo společnostmi, kteří se ucházejí o v eřejné zakázky), kteří jednají s v eřejnou
správ ou nebo pro ni pracují.
Sy stém SALER nav íc shromažďuje informace z v eřejný ch a nev eřejný ch databází notářů, které se tý kají
v lastnictv í nemov itostí nebo hy poték, informace zv eřejněné v úředních v ěstnících nebo informace o
deklarovaných střetech zájmů. Přidána může být rovněž jakákoli jiná interní nebo ex terní databáze, kterou
správ a považuje za užitečnou k provedení analýzy dat, jako jsou údaje o zaměstnancích, v ý platní listina atd.
Práv ní předpisy dále zavádí mechanismy spolupráce s různý mi organizacemi a subjekty, např. s Agenturou
pro předcházení podvodům a boj proti nim a se státním zastupitelstvím.
Definice ukazatelů a otázek
Aby bylo možné data analyzovat, stanovila Generální inspekce sl užeb ukazatele a otázky (poznámka: otázka
je kombinace ukazatelů, která analyzuje data pomocí jednoho nebo více algoritmů).
Na základě ukazatelů a otázek se posoudí uplatňování pravidel a postupů. Ukazatelé a otázky v ycházejí ze
společných znaků dřív e zjištěných skutečných případů nesrovnalostí.
Nav íc každé oddělení, které potenciálně představuje rizika nesrovnalostí v souv islosti se sv ý mi postupy , si
může v y pracovat mapy rizika a prov ést autoev aluaci rizika. Do sy stému se přidají odpov ídající ukazate le,
ex istují-li relev antní údaje.
K jednodušším ukazatelům patří ukazatele související se zadáv áním zakázek a udělováním dotací, např.
analý za dat tý kajících se DIČ, odkazů na smlouvy, množství, data splatnosti atd. V některých případech stačí
pro porovnání jednoduchá analýza dat. Jiné ukazatele jsou složitější a pojí se v nich zdánlivě nesouvisející
procesy, které probíhají v e stejnou dobu a které by společně mohly představovat riziko podvodu.
Definici ukazatelů a otázek provedl tým přibližně dvanácti inspektorů a pěti zaměstnanců z interního
oddělení IT. Generální inspekce služeb najala dva poskytovatele IT, aby vytvořili příslušné algoritmy.
Mezi příklady otázek pro identifikaci rizikov ý ch situací patří:
a) rozdělení se stejným dodavatelem: stejný dodav atel figuruje u několika zakázek na stejný projekt,
což představ uje riziko, že se uchazeč v y hý bá v ětší zakázce s přísnějšími postupy ;
b) rozdělení s různý mi dodav ateli: několik dodav atelů u jediné zakázky představ uje riziko, že se
uchazeči v y hý bají jedné v elké zakázce s jedním dodav atelem, nebo že se jedná o nezákonnou
spolupráci mezi dodav ateli;
c) opakující se příjemce grantu: opakov ané obchodní činnosti v režimu oligopolu představ ují riziko
chy bějící hospodářské soutěže;
d) předkládání nabídek založených na koluzních dohodách: současný výskyt stejných (dvou nebo v íce)
uchazečů v různý ch v ý zv ách k podáv ání náv rhů představ uje riziko tajné dohody mezi uchazeči;
e) střet zájmů: nedodržování předpisů o neslučitelný ch funkcích stanov ený ch zákonem představ uje
riziko střetů zájmů;
f) nesoutěžní řízení: nedostatečné odůvodnění použití nesoutěžního řízení představuje riziko korupce;
g) nesrov nalosti v e smlouv ě: prodloužení a neodův odněné změny představ ují riziko podv odu.
Ačkoli se sy stém zpočátku zaměřuje na oblasti zadávání v eřejných zakázek a dotací, existují i další oblasti,
které lze analy zovat pro účely prevence nesrovnalostí a které mohou být do systému začleněny, např.:
• správ a v eřejných zdrojů,
• informace související s porušeními právních předpisů, inspekcemi a s ankcemi,
• opráv nění,
• v eřejné služby,
• řízení lidský ch zdrojů a
• v ztahy s ex terními subjekty nebo jednotlivci.
Upozornění a v yšetřování
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Jestliže sy stém odhalí riziko, je v ydáno upozornění. Každé upozornění je v yšetřováno úřadem Generální
interv ence služeb. Vyšetřování v ede buď k dalšímu monitorování / další inspekci případu nebo k ukončení
případu, v záv islosti na v ýsledku v yšetřování:
a) chy ba nebo nedbalost – kterou napraví v yšetřovatel ve spolupráci s dotyčným poskytovatelem
a/nebo institucí, případ bude uzavřen;
b) pochybení – které nepředstavuje úmyslné porušení povinnosti nebo podvod, ale nesrovnalost,
kterou lze v ysvětlit a napravit v e spolupráci s dotyčným poskytovatelem a/nebo institucí, může být
zahájeno průběžné monitorování, nebo
c) potenciální případ úmyslného porušení povinnosti nebo podvodu – který bude předán policii a
státnímu zástupci.
Sy stém a upozornění nejsou přístupné v eřejnosti, aby nedocházelo k nesprávné interpretaci a poškození
dobré pověsti v prvních dvou případech uvedených v ýše. Generální inspekce služeb zveřejňuje pravidelné
zpráv y o sv é činnosti a zjištěných případech.
Kromě v y dávání upozornění systém umožňuje také aktiv ní v yhledávání údajů a v ztahů a prověřování- údajů.

Neustálé zlepšování
V rámci neustálého zlepšování systému jsou identifikovány a odstraňovány slabiny, z nových situací v znikají
nov é otázky a stávající ukazatele se mění nebo se přidávají nové.
Za účelem zv ý šení účinnosti sy stému by la v y tv ořena meziútv arov á komise složená ze zástupců v šech
správ ních oddělení. Komise se zabývá možný mi změnami sy stému a skutečný mi případy s cílem zabránit
dalším nesrov nalostem a nekalý m praktikám.
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Specifické rysy
•
•
•
•
•

Elektronický postup zadávání v eřejných zakázek v e V alencii, který tento systém umožňuje.
Prev entivní pojetí systému včasného v arování.
Použití mnoha zdrojů údajů.
Otázky v y tvořené podle zjištěných rizik nebo dříve zjištěných způsobů podvodného jednání.
Automatizovaná upozornění.

Výstupy a výsledky
V této fázi v y tv ořila správ a sy stém SALER tak, aby obsahov al řadu databází.
V e v ý robě je počáteční verze systému SALER, která nabízí prv ní v ý sledky : zpráv y souv isející s uzav íráním
smluv a dotacemi. Sy stém SALER také nabízí základní funkce, které umožňují ukládání informací týkajících
se upozornění, kontrolu přístupu uživatelů ve v šech odděleních, jakož i transformaci a ex trakci dat z různých
informačních sy stémů.
V další fázi bodu přidány další zdroje informací.
Jakmile v šechna zadávací řízení a zapojené instituce v e V alencii přejdou na elektronickou správu dat, může
se stát sy stém SALER plně funkčním.
V budoucnu může mít systém v elký dopad na transparentnost a snižování veřejných výdajů a může umožnit
v y šetřov ání v ztahů mezi fy zický mi a/nebo práv nický mi osobami.

Faktory, které jsou klíčem k úspěchu
Pro zajištění živ otaschopnosti sy stému SALER stanov ila správ a sedm hlav ních požadav ků:








plně elektronické správní postupy (digitalizace správy),
školení pracovníků,
zapojení v edení a pracovníků,
interoperabilita interních a ex terních platforem,
použití inov ativních technologií,
začlenění v eřejných společností (v lastněných v ládou),
obecné použití map rizika (autoev aluační plány ).

Zjištěné problémy a získané poznatky







Počáteční odpor subjektů a soukromého sektoru, jež se obávaly toho, že SALER je kontrolní sy stém.
Dostupnost v šech údajů/informací v digitální formě, aby bylo možné systém provozovat.
Nedostatek ochoty přispět za účelem poskytnutí všech nezbytných údajů, byť v e stejné správě.
Koordinace v šech subjektů, protože ne v šechny informace jso u veřejně dostupné nebo ne v šechny
mohou bý t zveřejněny.
Dodržov ání vnitrostátních a mezinárodních zákonů tý kajících se GDPR a zabezpečení údajů.
Nutnost v ytvoření zákona, který by poskytl právní krytí pracovníkům inspekce, aby mohli požadovat
údaje.
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Potenciál pro převoditelnost
Použití podobného sy stému v jiné správě bude vyžadovat důkladnou analýzu stávajících datových struktur.
Bude třeba definovat specifické scénáře, tj. otázky, které budou použitelné v dané správě. Ačkoli my šlenka
konkrétních otázek může být znovu použita jinými subjekty, logika prováděné analýzy je záv islá na
konkrétních datových strukturách, na kterých je prováděna.
V případě Španělska jsou prováděny pokusy o použití běžných databází v celé zemi, jako jsou databáze
Platforma pro zadávání zakázek v e v eřejném sektoru a Národní databáze dotací. Tím se usnadní replikace
sy stému ve Španělsku, dokonce i s opětovným použitím definovaných algoritmů.
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