Úrad vlády odmieta zverejniť, za čo zaplatil spoločnosti Deloitte 1,3
milióna eur
Tlačová správa
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Nadácia Zastavme korupciu si všimla ďalší prípad míňania eurofondov, ktorý len
prehlbuje nedôveru občanov Slovenska v tento zdroj financovania projektov. Za
monitoring názorov o eurofondoch na internete si konzultačná spoločnosť Deloitte
vyfaktúrovala 1,3 milióna eur. Úrad vlády (ÚV) však zrealizované výstupy odmieta
zverejniť. Ako dôvod uvádza nesúhlas spoločnosti Deloitte. Deloitte nepredložil ani
zoznam subdodávateľov, hoci to podľa rámcovej zmluvy so štátom mala spraviť.
Nadácia už skôr upozornila na podobný prípad, kde dodávateľom bol žilinský
Výskumný ústav dopravný. Spoločné črty oboch prípadov: z dostupných informácií
sa občania nedozvedia, čo vlastne spomenuté firmy štátu dodali a firmy odmietajú dať
súhlas na zverejnenie výstupov. Vznikajú tak pochybnosti, či milióny eur, ktoré im
štát vyplatil, boli minuté efektívne.
Ani z podpísanej realizačnej zmluvy z júna 2015 nie je jasné, čo ÚV od firmy Deloitte
nakúpil. Podľa popisu v zmluve, ktorý je však veľmi nejasný, môže ísť o kombináciu
expertnej práce a práce s nástrojmi na monitoring a vyhodnocovanie obsahu na webe.
Nadácia Zastavme korupciu sa preto prostredníctvom infožiadosti obrátila na ÚV s
požiadavkou o sprístupnenie konkrétnych výstupov, ktoré vyplývajú z podpísanej realizačnej
zmluvy. Úrad ich však sprístupniť odmietol s odvolaním sa na ochranu diel podľa autorského
zákona a na to, že spoločnosť Deloitte so zverejnením nesúhlasila. Deloitte na otázky
Nadácie neodpovedal. Podľa protokolov plnení si pritom spoločnosť od júla 2015 do
decembra 2015 vykázala vyše 13-tisíc hodín práce. Najviac času strávili na “Komplexnej
analýze riadenia publicity ÚV” - viac ako 1 300 hodín.
”Je známe rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil názor, že výsledkom netvorivej
rutinnej činosti viacerých osôb nie je autorské dielo. Ním je jedinečné dielo pochádzajúce od
autora. Na uvedených analýzach robilo určite viac ľudí z Deloitte, nie iba jeden. Táto firma,
ani Úrad vlády nijako nepreukázali, že utajenie analýz je v súlade so zákonom a citovaným
rozhodnutím Najvyššieho súdu. Preto máme pochybnosti, či uvedené plnenia boli rozumnou
investíciou alebo len spôsob, ako rýchlo vyčerpať milióny eur z eurofondov,” hovorí riaditeľ
Nadácie Pavel Sibyla. Pochybnosti vyvoláva napr. aj Deloittom predložený výkaz
odpracovaných hodín v októbri 2015 - za prácu na analytickom reporte až za december toho
istého roku.
V rámcovej zmluve medzi Deloitte a ministerstvom vnútra, podľa ktorej sa uzatvárala zmluva
medzi ÚV a uvedenou firmou, sa spomínajú aj subdodávky. Deloitte mal do piatich dní od
podpisu zmluvy predložiť zoznam, kde bude uvedené, koľko zo zákazky budú riešiť “tretie
osoby”. V odpovedi na ďalšiu infožiadosť však ÚV uviedol, že k tomuto projektu nebol
predložený žiaden zoznam subdodávateľov. Podľa Nadácie si tým Deloitte pravdepodobne
nesplnil svoju zmluvnú povinnosť.

“Je ťažko predstaviteľné, že táto firma má vlastných špecialistov aj na problematiku
spracovania prirodzeného jazyka. Veľmi pravdepodobne na tejto zákazke pracovali tretie
strany. Navyše, už pred dvomi mesiacmi keď sme našli referenciu na tento projekt na webe
firmy met labs, ktorá sa zaoberá spracovaní dát. Keď sme sa začali na tento projekt na ÚV
pýtať, referencia naň z webu firmy zmizla,” vysvetľuje analytik Nadácie Zastavme korupciu
Martin Hruška.
Na konci apríla pritom ÚV vystavil pre met labs objednávku na “Služby podpory analytických
činností” za takmer 23-tisíc eur. Na konkrétne informácie ohľadom tejto objednávky sa
Nadácia opýtala ÚV prostredníctvom ďalšej infožiadosti. Viac o prípade si môžete prečítať v
najnovšom blogu Nadácie.
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O Nadácii Zastavme korupciu
Nadáciu Zastavme korupciu založili spoluzakladateľ spoločnosti ESET Miroslav Trnka a
podnikateľ v reklame Michal Bláha. Jej hlavným cieľom je čo najviac obmedziť korupciu a jej
ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Medzi jej základné piliere patrí
osveta a vzdelávanie, pomoc oznamovateľom korupcie, podpora investigatívneho
žurnalizmu a zapájanie verejnosti.

