„Při hodnocení spolupráce se společností IBA CZ mě
napadá spolehlivost, flexibilita a vstřícnost.“
Mgr. Vilém Hanuš, Projektový manažer

Zajištění anonymity
Agilní přístup

Rychlé nasazení
funkčního řešení

Protikorupční subportál
v rámci projektu Optimalizace systému
boje s korupcí v resortu Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany České republiky je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany
České republiky, řídí Armádu České republiky, spravuje vojenské újezdy a podílí se na zpracování návrhu
vojenské obranné politiky státu. Kromě dalších povinností souvisejících s obranou státu povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti. V rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje
součinnost s armádami jiných států.
Projekt Optimalizace systému boje s korupcí byl realizován ve spolupráci s organizačním celkem
Inspekce ministra obrany, resp. Projektovou kanceláří Ministerstva obrany v pozdějších fázích projektu.

Srovnávací studie – důkladná analýza jako základ
kvalitního řešení
V první etapě jsme se museli důkladně seznámit s prostředky a nástroji boje s korupcí v rámci významných veřejných
institucí České republiky a posoudit jejich aplikovatelnost
a vhodnost použití ve specifickém prostředí Ministerstva
obrany. Proto IBA CZ vytvořila srovnávací studii, která na
základě 11 určených parametrů posuzovala 42 nejvýznamnějších veřejných institucí a úřadů veřejnosprávních celků.
Vznikla tak doporučení pro možnost realizace aplikační
softwarové podpory pro boj s korupcí v rámci resortu Ministerstva obrany. Poté jsme vytvořili analýzu vlastní aplikační podpory, která tato doporučení zohledňovala.
Následoval vlastní vývoj softwarového produktu Protikorupční subportál, jenž má v rámci projektu Optimalizace
systému boje s korupcí sloužit jako hlavní zdroj informací
pro širokou veřejnost, které se realizace protikorupčních
opatření v resortu Ministerstva obrany týkají.
Další součástí Protikorupčního subportálu je protikorupční
linka, Protikorupční subportál navíc obsahuje další funkcionality, které slouží pro vnitřní práci útvarů Ministerstva obrany a usnadňují naplňování strategie boje s korupcí v resortu.

Agilní přístup, funkční prototypy
V rámci zachování jednotné portálové platformy v infrastruktuře Ministerstva obrany byl jako realizační platforma zvolen
Drupal CMS. Vzhledem k nenáročnosti vývoje nad systémem
Drupal jsme zvolili agilní metodu doručení projektu s využitím prezentace funkčních prototypů. Tímto způsobem se
nám povedlo velice rychle identifikovat a pojmenovat stěžejní funkční celky a velmi rychle je zavést do živého provozu.
Další výhodou tohoto přístupu je fakt, že všichni zúčastnění
jsou přesně srozuměni s tím, jak se zamýšlené řešení chová,
a pokud mají o dílčích funkcionalitách pochybnosti, mohou
si je sami i později zkoušet a identifikovat případné nesrovnalosti v chápání a chování systému.
Celé řešení plně využívá všech možností platformy Drupal.
Při vývoji jsme využili i velmi širokou škálu rozšiřujících
modulů.

chny informace, na základě kterých by bylo možné nějakým
způsobem spojit identitu konkrétního oznamovatele s příslušným oznámením.

Anonymní účet pro sledování stavu oznámení
Zároveň je po podání oznámení automaticky vygenerován
anonymní účet, kterým má následně daný oznamovatel
možnost kontrolovat stav a postup při prošetřování vloženého oznámení.
Anonymní linka umí zajistit i předání požadavku na doplnění informací. Oznamovatel se poté sám rozhodne, zda na
výzvu bude reagovat.
Dalšími funkcemi Protikorupčního subportálu je sada aplikací, které slouží k naplňování protikorupční strategie resortu Ministerstva obrany. Tyto aplikace nejsou veřejné a jsou
dostupné pouze pověřeným pracovníkům resortu.

Dodáno. V čase, ceně i kvalitě dle dohody
Projekt byl dodán dle aktualizovaného zadání, kdy jsme
ještě v průběhu projektu byli schopni požadavky efektivním
způsobem upravovat na míru zadavatele. Nicméně stanovený rozpočet a časový harmonogram byl dodržen.
Protikorupční subportál byl bez potíží začleněn do informační infrastruktury ministerstva a poskytuje ucelený pohled
na celkovou koncepci zpracování boje s korupcí v tomto
resortu.

Užitečné informace o korupci široké veřejnosti
Uživatelé z řad veřejnosti zde mohou nalézt všechny užitečné informace o tématice boje s korupcí, a to jak povinně
zveřejňované, tak dodatečné, které přispívají k informování
o této tématice.

Na anonymitě záleží
Kromě možnosti publikace informací o realizaci protikorupčních opatření a boji s korupcí v resortu Ministerstva obrany,
jsou v Protikorupčním portálu dostupné i další, funkčně
náročnější aplikace. Jedná se např. o anonymní protikorupční linku, která je dostupná všem návštěvníkům portálu.
Pokud uživatelé nechtějí z důvodu ochrany své anonymity
využít protikorupční e-mailovou schránku, mají možnost
své podezření na korupční jednání zaslat pomocí webového
formuláře. Protikorupční linka svým uživatelům zaručuje
anonymitu podání, tedy portál z oznámení odstraní vše-
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