
 

 

 

Vazby na vládnoucí politiky se firmám vyplatí, státu už 

méně, ukazuje studie think-tanku IDEA 

Zvýšením dohledu nad zadáváním veřejných zakázek by Česko mohlo ušetřit 

až tři miliardy ročně. Podle studie think tanku IDEA při CERGE-EI totiž 

přibližně tolik peněz navíc z veřejných rozpočtů stály zakázky, které získaly 

firmy personálně napojené na vládnoucí politiky. Analýzou dat z období 

2007–2018 to zjistili Bruno Baránek a Vítězslav Titl.  

 „Díky politickým konexím dodavatelé dosáhli na 7 % z celkového ročního objemu 

zakázek. V průměru byly tyto zakázky  předražené o více než 8 %, což vedlo ke 

každoročním ztrátám ve výši 2,96 miliardy korun,“ shrnují Titl a Baránek své výpočty.  

„Pro srovnání, necelé tři miliardy korun pokrývají celoroční náklady na dávky pro 

zdravotně postižené nebo představují polovinu rozpočtu krajského města Plzně,“ dodávají 

ve studii. 

Personální vazby firem na politiky autoři zjišťovali na základě veřejně dostupných 

informací z obchodního rejstříku, kandidátních listin a podle stranické příslušnosti 

ministrů, hejtmanů, starostů a obecních zastupitelů. Propojením těchto údajů 

s informacemi o veřejných zakázkách, které vypsala ministerstva, kraje a obce mezi roky 

2007 a 2018, je možné posoudit, zda existuje spojení vybraného dodavatele a politické 

strany, která byla právě u moci.  

„Zhruba v období 2007 – 2013 co do počtu i objemu dominovaly zakázky firmám 

napojeným na ODS. Později začaly převládat zakázky firmám s vazbou na ČSSD. Krátce 

po nástupu ANO k politické moci vzrostl počet zakázek firmám personálně napojeným 

právě na ANO,“ shrnují autoři.  

„Z naší analýzy vychází, že personální napojení firem na opoziční politické subjekty 

firmám výhody při soutěži o veřejné zakázky nepřináší,“ uvádějí dále.  

V závěrečné části studie Titl a Baránek poukazují na to, že k lepšímu nakládání 

s veřejnými penězi by mohl pomoct dodatečný dohled z vyšší správní úrovně.  
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