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Konkurence politických uskupení v obecních
zastupitelstvech a veřejné zakázky1
ŘÍJEN 2016
JÁN PALGUTA

Shrnutí


Česká města a obce ročně hospodaří s 23,9 % veřejných výdajů (cca 10 % HDP).
Přibližně polovina z těchto výdajů se realizuje veřejnými zakázkami. Jde tedy
o nezanedbatelnou část veřejných financí, která si zaslouží pozornost.



Tato analýza ukazuje, že na zadávání veřejných zakázek má výrazný vliv složení
městských a obecních zastupitelstev. Použitá metodologie umožňuje poměrně
věrohodně interpretovat zjištěné souvislosti jako kauzální a nikoliv jen jako korelace.



Obce s vyšším počtem politických uskupení v zastupitelstvu otevírají soutěže o zakázky
většímu počtu dodavatelských firem a v soutěžích dosahují nižších cen zakázek. Zároveň
méně často zadávají zakázky firmám sponzorujícím politické strany. Metodologická
omezení však již neumožňují rozlišit, do jaké míry jde o důsledek větší konkurence
v soutěži o zakázky a do jaké míry jde o důsledek potlačení konfliktu zájmů zastupitelů
s ohledem na intenzivnější vzájemnou kontrolu v těchto zastupitelstvech.



Vliv vyššího počtu politických uskupení v zastupitelstvu na veřejné zakázky se projevuje
zejména v případech, kdy v obecních volbách proběhne intenzivní soutěž kandidujících
subjektů a volby skončí těsným rozdílem nejsilnějších politických uskupení.



Naše zjištění jsou důležitá i pro úvahy o případných úpravách legislativy související
s volbami a regulující činnost politických uskupení.

Tato studie IDEA vznikla díky podpoře AV ČR v rámci výzkumného programu Strategie AV21. Studie
vychází z podrobnějších zjištění akademického článku: „Political Rent-Seeking in Public Procurement:
Evidence from the Entry of Political Challengers at Electoral Thresholds“.
1
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Political Competition in Local Governments
and Public Procurement2
OCTOBER 2016
JÁN PALGUTA

Summary


Municipalities in the Czech Republic manage 23.9% of the total public expenditure
(approximately 10% of the GDP), with approximately half of these funds redistributed
through public procurement. This is a very significant amount of public resources that
should be given due attention.



This analysis demonstrates that the composition of municipal governments significantly
influences the process of public procurement. Our methodology allows to interpreting
the estimated relationships as causal, rather than as mere correlations.



Municipalities with broader party representation open the tenders for public contracts
to a wider range of suppliers and achieve lower contract prices. At the same time, public
contracts are less often awarded to companies which make donations to political
parties. Our methodology, however, does not allow to distinguishing whether our
results stem from more intensive competition for public contracts or they are a
consequence of suppressed conflict of interest of elected officials due to a closer mutual
scrutiny within local governments.



The impact of broader party representation in local governments on public procurement
is evident especially when political candidates fiercely compete in local elections and the
elections produce very close results between the strongest political parties.



Our findings are important for considerations of prospective changes in the Czech
electoral system and regulation of political parties.

This IDEA study received support from the research programme Strategy AV21 of the Czech Academy
of Sciences. The study uses more detailed findings published in the academic paper: “Political RentSeeking in Public Procurement: Evidence from the Entry of Political Challengers at Electoral Thresholds“.
2
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Úvod
Města a obce v České republice ročně hospodaří s 23,9 % veřejných výdajů, což odpovídá
přibližně 10 % HDP.3 Obce vydávají přibližně polovinu svých rozpočtů cestou veřejných
zakázek.4 Ty obhospodařují veřejné potřeby jako je správa místních komunikací,
sportovních a sociálních zařízení, veřejné osvětlení, provoz kanalizace a přívod pitné
vody nebo sběr odpadu. O těchto prostředcích rozhodují zastupitelé zvolení v obecných
volbách. Zastupitelé zároveň často kandidují za politická uskupení, která mohou přijímat
sponzorské dary. Tím na straně zastupitelů může vzniknout konflikt zájmů, protože
ačkoliv mají ve své funkci zastupitele reprezentovat pouze veřejné zájmy, možnost nebo
existence sponzorských darů může vést i k tomu, že zájmy osobní, vlastních politických
subjektů a sponzorů vstupují do rozhodování zastupitelů.
Tato studie přináší empirická zjištění o vztahu mezi výsledky voleb do zastupitelstev
měst a obcí v České republice a hospodařením měst a obcí při zadávání veřejných
zakázek ve volebním období 2006-2010. Analýza především identifikuje, do jaké míry
počet politických subjektů v městských a obecních zastupitelstvech ovlivňuje parametry
a výsledky veřejných zakázek. Konkrétně jde například o ceny soutěžených zakázek nebo
o to, jaký podíl zakázek získávají firmy sponzorující místní politická uskupení.
Mezi hlavní zjištění patří, že vyšší počet politických subjektů v zastupitelstvu má příznivý
vliv na zadávání veřejných zakázek. Obce s vyšším počtem politických subjektů
v zastupitelstvu vykazují v soutěžích o zakázky v průměru vyšší počet uchazečů
a dosahují v průměru nižších cen zakázek. Zakázky jsou rovněž méně často zadávány
firmám, které finančně podporují politická uskupení. Ukazuje se, že vstup dodatečného
politického subjektu do zastupitelstva má v tomto ohledu větší přínosy v obcích, kde
probíhá intenzivnější volební soutěž mezi politickými subjekty.
Následující sekce popisují zdroje dat a osvětlují metodický přístup tzv. „regresní
diskontinuity“, který je použit pro identifikaci zmíněných efektů. Následuje sekce
výsledků a diskuse omezení a možných nedostatků dat a zvoleného přístupu. V závěru je
též diskutována otázka nastavení 5% volební hranice, která podmiňuje vstup politických
uskupení do obecních zastupitelstev.
3

OECD, Government at a Glance 2015, str. 77.

4

Transparency International 2008, str. 50.
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Popis zdrojových dat
Pro tuto analýzu jsou využity veřejně dostupné informace o veřejných zakázkách
z Věstníku veřejných zakázek (VVZ).5 Tato data byla propojena s veřejně dostupnými
údaji o dárcích českým politickým stranám a hnutím6 z jejich výročních zpráv.7 Dalším
zdrojem dat jsou informace o výsledcích voleb do zastupitelstev měst a obcí, které
zveřejňuje ČSÚ.
Veřejné zakázky
Data o veřejných zakázkách zahrnují období od listopadu 2006 do listopadu 2010, tj.
jedná se období mezi volbami do zastupitelstev měst a obcí konaných na podzim v letech
2006 a 2010. Náš datový soubor obsahuje informace o všech stavebních zakázkách obcí
zveřejněných v daném období ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o téměř 3 000
ukončených zakázek. Jejich finanční objem byl cca 56,1 miliardy Kč. Lze se domnívat, že
několikanásobný objem prostředků představují stavební zakázky obcí, které ve Věstníku
zveřejněny nebyly, protože proběhly v režimu tzv. zakázek malého rozsahu.8 Zakázky
v našem souboru zadalo víc než 1 300 obecních a městských úřadů.
Tabulka 1 popisuje základní charakteristiky zakázek v souboru, včetně jejich cen, typu
použitých zadávacích řízení a průměrného počtu firem ucházejících se o zakázky. Podle
tabulky byla cena průměrné zakázky 18,8 miliónů Kč. To je o 3,7 miliónu méně, než je
průměrná předpokládaná hodnota zakázky9 v souboru. 30,5 % zakázek bylo zadáno
v nejtransparentnějším otevřeném řízení, 11,6 % v užším zadávacím řízení a 4,5 %
v jednacím řízení bez uveřejnění. Nejčastějším způsobem zadávání však bylo tzv.
zjednodušené podlimitní řízení, ve kterém se o dodavateli rozhodlo v 53,5 % zakázek.
Soutěže o zakázky se v průměru účastnilo 6 potenciálních dodavatelů.
5

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Data o dárcích politických stran a hnutí jsou k dispozici na serveru www.politickefinance.cz. Detailní
popis celé dostupné databáze darů politickým stranám poskytuje například studie Titl, Palanský a
Skuhrovec (2014).
6

7

Data jsou dostupná podle zákona č. 424/1991 Sb. v Poslanecké sněmovně.

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne
u stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH. V analýze nepoužíváme dobrovolně zveřejněné zakázky malého
rozsahu, abychom omezili problém potenciálního vlastního výběru do vzorku.

8

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého
závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu
v zadávacím řízení před jeho zahájením.

9
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Tabulka 1 zároveň dokumentuje, jak se liší zakázky dárců politických stran a hnutí
od zakázek ne-dárců. Zakázky politických dárců mají v průměru mírně vyšší objem,
dosahují se v nich nižší ceny a zakázky se častěji zadávají v méně transparentním tzv.
užším zadávacím řízení.
Tabulka 1: Charakteristiky veřejných zakázek obcí v letech 2006-2010
Zakázky
dárců
politickým
uskupením

Zakázky
ne-dárců

Průměrná přepokládaná hodnota (mil. Kč)

23,1

22,3

Průměrná cena (mil. Kč)

19,7

18,5

Průměrný rozdíl mezi cenou a přepokládanou
hodnotou (v % přepokládané hodnoty)

-6,2

-9,2

6,0

6,0

Podíl otevřených řízení (%)

30,2

30,5

Podíl užších řízení (%)

14,2

10,9

Podíl zjednodušených podlimitních řízení (%)

53,5

53,5

2,1

5,2

699

2290

Výdaje na veřejné zakázky:

Konkurence v soutěži o zakázky:
Počet nabízejících
Typy zadávacích řízení:

Podíl jednacích řízení bez uveřejnění (%)
Počet zakázek – celkem

Data o darech politickým uskupením
Data o darech politickým uskupením zahrnují období let 2007-2010. Z dostupné
databáze darů využíváme pouze informace o darech právnických osob10, protože tyto
dary lze pomocí identifikačního čísla (IČ) propojit s dodavateli zakázek. Zde je nutno
připomenout náš předpoklad, že politická uskupení zveřejňují všechny své přijaté dary
ve výročných zprávách. Politické strany, které neposkytují kompletní seznam svých
dárců, budou v naší analýze propojeny na méně zakázek než strany, které všechny své
dary transparentně přiznají.

10

Dary právnických osob představují přibližně 46 % hodnoty všech darů politických stran.

5

Výsledný datový soubor obsahuje informace o 1 891 firemních darech v hodnotě
198,7 miliónů Kč. Většinu z těchto peněz získaly Občanská demokratická strana (51,7 %)
a Česká strana sociálně demokratická (32,6 %). TOP09 získala 10,5 %, Křesťanská a
demokratická unie - Československá strana lidová 3,2 %, Věci veřejné 1 %, Strana
zelených 0,8 % a Komunistická strana Čech a Moravy 0,3 %. Jedná se o dary evidované
na celostátní úrovni a přidělení zakázek obcí politickým dárcům proto nemusí implikovat
vazby dárců na konkrétní zastupitelstva.

Volby do obecních zastupitelstev
Posledním zdrojem dat jsou informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí
z listopadu 2006. Data obsahují detailní údaje o kandidátech politických stran, hnutí a
nezávislých, rovněž jako volební výsledky, tj. procentní podíly hlasů a počty přidělených
mandátů v zastupitelstvech. Volebního hlasování se zúčastnilo 46,4 % oprávněných
voličů. V našem souboru měst a obcí, ve kterých evidujeme stavební zakázky zveřejněny
ve VVZ, kandidovalo do jednoho zastupitelstva v průměru 4,8 politických subjektů a
průměrně se zde rozdělovalo 13,7 zastupitelských mandátů.
Obrázek 1 shrnuje výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí. Největší podíl hlasů
získali nezávislí kandidáti a kandidáti mimoparlamentních stran a hnutí (37,7 %). Druhý
největší podíl hlasů získala ODS (33,4 %), následována ČSSD (13,9 %), Komunistickou
stranou Čech a Moravy (8,3 %), KDU-ČSL (4 %) a Stranou zelených (2,8 %). Z voleb
vyplynul výrazný nepoměr mezi podílem hlasů a podílem mandátů, které si kandidáti
rozdělili. Nezávislí kandidáti a kandidáti mimoparlamentních stran získali mnohem
vyšší podíl mandátů (83,2 %) než parlamentní strany. Tento nepoměr vyplývá z faktu, že
parlamentní strany získaly většinu hlasů ve velkých městech, kde je z celkového pohledu
nízký počet rozdělených mandátů.

6

Obrázek 1: Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí v roce 2006

Empirická analýza
Cílem naší analýzy je odhalit a kvantifikovat kauzální dopad počtu politických subjektů
v zastupitelstvu obce na veřejné zakázky: tj. na charakter výběrových řízení
organizovaných obcemi a výsledky těchto řízení. Lze však očekávat, že sledované
charakteristiky a výsledky zakázek jsou ovlivněny plejádou dalších faktorů, z nichž
některé mohou být s počtem politických subjektů v zastupitelstvu korelovány.
Pro identifikaci kauzálního dopadu počtu politických uskupení v zastupitelstvu je proto
třeba využít faktoru, který sice počet uskupení v zastupitelstvu determinuje, ale je ryze
náhodný a není s jinými fenomény korelován. Z tohoto důvodu využíváme metodu tzv.
„regresní diskontinuity“. Podstatou metody je srovnávání zakázek měst a obcí, ve kterých
se některé z politických subjektů ve volbách umístily v těsné blízkosti hranice pěti
procent z celkového počtu platných odevzdaných hlasů. Pokud totiž některé uskupení
tuto hranici těsně překročí, téměř určitě do zastupitelstva vstoupí, kde je tím pádem
o jeden politický subjekt navíc. Kandidáti stran a hnutí, které se umístí těsně
pod limitem, naopak nemají šanci získat mandát (viz obrázek 2).

7

Obrázek 2: Počet politických subjektů v zastupitelstvu obce se zvýší,
když další politický subjekt překročí hranici 5 % platných hlasů

Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických
uskupení do zastupitelstev obcí.

Strany nad a pod volebním limitem často odlišuje několik hlasů, které jsou rozhodující
pro určení počtu politických subjektů v zastupitelstvu. Při zohlednění dalších tisíců hlasů
lze považovat získání těchto několika hlasů statisticky za dostatečně náhodné.
Předpokladem použité metody je, že charakteristiky obcí (např. velikost, struktura
obyvatelstva,…, velikost zastupitelstva), kde politické uskupení jen těsně překročilo 5%
volební hranici, jsou v průměru shodné s charakteristikami obcí, kde naopak politické
uskupení hranici 5 % těsně nepřekročilo. To mimo jiné znamená, že překročení volební
hranice nevede k žádným dalším změnám v zastupitelstvu kromě vstupu dalšího
uskupení do zastupitelstva. Při splnění tohoto předpokladu lze odhadnutý dopad
zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvu na výsledky veřejných zakázek
považovat za kauzální, protože počet zastoupených stran a hnutí je jediným faktorem,
který se v těsné blízkosti 5% hranice mění, a to náhodným způsobem. V akademickém
článku11, z něhož tato studie vychází, dále ověřujeme, že ve volbách nedocházelo
k manipulacím s volebními hlasy v blízkosti pěti procentní hranice, které by zneplatnily
použitou metodu.

11

Political Rent-Seeking in Public Procurement: Evidence from the Entry of Political Challengers at
Electoral Thresholds, CERGE-EI Working Paper no. 549.

8

Další podrobnosti k metodě regresní diskontinuity lze dohledat v odborných článcích,
například: Hahn, Todd a van der Klaauw (2001) nebo Imbens a Lemieux (2008).

Výsledky empirické analýzy
Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce na zadávání
zakázek politickým dárcům
Obrázek 3 zobrazuje vztah mezi počtem politických subjektů v zastupitelstvu a
zadáváním zakázek dárcům politických uskupení. Jak jsme uvedli dříve, zadávání
zakázek politickým dárcům je důležité sledovat, protože může být projevem konfliktu
zájmů zastupitelů v obci, kteří by měli na jedné straně především sledovat zájmy voličů,
ale na druhé straně je politické dary mohou nutit preferovat zájmy vlastních sponzorů.
Obrázek 3: Při zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu
se sníží pravděpodobnost, že zakázky jsou zadány dárcům
politických stran

Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických
uskupení do zastupitelstev obcí.

Podle obrázku 3 udělují zastupitelstva měst a obcí zakázky dárcům politických uskupení
s menší pravděpodobností, když některá strana nebo hnutí v blízkosti 5% hranice tento
volební limit těsně překročí a tím pádem se v zastupitelstvu zvýší počet politických
9

subjektů. Pomocí přesnějších odhadů získaných metodou regresní diskontinuity
zjišťujeme, že pravděpodobnost udělení alespoň jedné stavební zakázky politickému
dárci klesne při vstupu dodatečného uskupení do zastupitelstva o 10,9 až 23,3
procentních bodů. Tento efekt je velmi výrazný především vzhledem k tomu, že pouze
23,4 % zakázek v našem souboru bylo zadáno politickým dárcům. Hodnota zakázek
udělených politickým dárcům se podle našich odhadů sníží při vstupu dodatečného
uskupení do zastupitelstva v průměru o 13,4 až 37,3 milionů Kč. Statistické odhady jsou
významné na 1% úrovni statistické významnosti.

Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce na ceny veřejných
zakázek
Obrázek 4 ukazuje, jaký vliv má počet politických subjektů v zastupitelstvu na ceny
veřejných zakázek. Obrázek se konkrétně zaměřuje na procentní rozdíl mezi cenou
zakázek a jejich předpokládanou hodnotou. Čím levnější jsou zakázky, tím je sledovaný
rozdíl víc vzdálen od nuly.
Obrázek 4: Při zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu
se sníží ceny veřejných zakázek

Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických
uskupení do zastupitelstev obcí.

Obrázek 4 ukazuje, že dodatečný politický subjekt v zastupitelstvu vede k nižší průměrné
ceně zadávaných stavebních zakázek. Relativní rozdíl mezi skutečnou cenou zakázek a
jejich předpokládanou hodnotou je v absolutní hodnotě vyšší o 6,3 až 6,9 procentních
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bodů. Míra zlevnění zakázek je velmi výrazná, protože průměrný rozdíl cen ve vzorku je
8,5 %. Odhady jsou významné nejméně na 5% úrovni statistické významnosti.

Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce na soutěž
dodavatelských firem o zakázky
Obrázek 5 zkoumá vztah mezi počtem politických subjektů v zastupitelstvu obce a
intenzitou soutěže firem o veřejné zakázky. Jestli totiž vyšší počet politických subjektů
v zastupitelstvu obce přiláká do soutěže o zakázky vyšší počet potenciálních dodavatelů,
je možné mezi dodavateli očekávat jak nižší úspěšnost méně efektivních firem, tak i nižší
ceny zakázek.
Obrázek 5: Při zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu
obce se zvýší počet účastníků ve výběrových řízeních na dodavatele
zakázky

Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických
uskupení do zastupitelstev obcí.

Podle obrázku 5 se průměrný počet uchazečů o veřejnou zakázku zvyšuje se vstupem
dodatečné strany nebo politického hnutí do zastupitelstva. Z odhadu regresní
diskontinuity zjišťujeme, že jde o narůst počtu uchazečů o 0,8 až 1 nabídku. Opět se
jedná o významný nárůst intenzity soutěže mezi dodavateli, jelikož průměrný počet
nabídek v soutěži v celém souboru byl 6 nabídek. Naše statistické odhady jsou významné
nejméně na 5% úrovni významnosti.
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Intenzita soutěže politických stran a hnutí, počet politických subjektů
v zastupitelstvu obce a zadávání veřejných zakázek
Dopad zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech měst a obcí na zadávání
veřejných zakázek může být podmíněn mnoha faktory. Lze například předpokládat, že
nižší ceny zakázek a nižší pravděpodobnost jejich zadávání politickým dárcům budeme
sledovat při vyšším počtu stran a hnutí v zastupitelstvu, zejména pokud politická
uskupení budou vzájemně intenzivně soupeřit o hlasy voličů.
Abychom mohli hodnotit relevanci politické soutěže pro vztah mezi zvýšeným počtem
politických subjektů v zastupitelstvu a zadáváním veřejných zakázek, kategorizujeme
města a obce do dvou skupin podle volebního náskoku nejsilnějšího subjektu
v zastupitelstvu oproti druhému nejsilnějšímu subjektu. Předpokládáme, že politická
soutěž je v průměru vyšší v obcích, ve kterých je volební náskok nejsilnějšího subjektu
nižší ve srovnání s obcemi, kde nejsilnější subjekt vyhrál s vysokým náskokem. Proto
do první kategorie obcí řadíme zastupitelstva, kde volební náskok nejsilnějšího subjektu
byl vyšší než medián v souboru měst a obcí, a kde tím pádem očekáváme nízkou
politickou soutěž. Do druhé kategorie zahrneme města a obce, kde byl volební náskok
nejsilnějšího subjektu nízký a volební soutěž tam možno očekávat v průměru vyšší.
Tabulka 2 ukazuje dopady zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech měst
a obcí na veřejné zakázky získané metodou regresní diskontinuity v závislosti
na intenzitě volební soutěže

politických

stran a

hnutí. Tabulka

ukazuje, že

pravděpodobnost zadání alespoň jedné stavební zakázky politickému dárci klesne
při vyšším počtu zastoupených politických stran hlavně v zastupitelstvech, kde
předpokládáme vysokou politickou soutěž. Podobně se zde zvýší soutěž dodavatelů a
následně sníží ceny zakázek. Při vysoké soutěži politických subjektů se významně
nesnižuje podíl transparentních otevřených řízení a rovněž se nemění podíl
netransparentních

jednacích

řízení

bez

uveřejnění.

Snižuje

se

ale

podíl

netransparentních užších řízení. Tato zjištění neplatí při nízké soutěži politických
subjektů, kde zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu naopak vede ke snížení
podílu transparentních otevřených řízení a zvýšení podílu netransparentních užších
řízení a jednacích řízení bez uveřejnění.
Úhrnem lze konstatovat, že politická soutěž je významným faktorem pro projevení se
efektu zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech na veřejné zakázky.
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Tabulka 2: Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvech obcí na výsledky zakázek ve vztahu k volební
soutěži stran a hnutí
Pravděpodobnost
zadání alespoň 1
stavební zakázky
politickému dárci

Rozdíl mezi cenou a
přepokládanou
hodnotou zakázky (v %
přepokládané hodnoty)

Počet
nabízejících

Podíl
otevřených
řízení

Podíl
užších
řízení

Podíl
zjednodušených
podlimitních
řízení

Podíl
jednacích
řízení bez
uveřejnění

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Panel A: Obce s nízkou soutěží politických subjektů v zastupitelstvu
Dopad zvýšení počtu
politických subjektů
v zastupitelstvu
Počet pozorování
u limitu
Stupeň RD polynomu

-0,096

-0,051

0,304

-0,413***

0,064

0,260***

0,089**

[0,062]

[0,053]

[0,499]

[0,089]

[0,056]

[0,078]

[0,038]

184

184

184

183

183

183

183

kvadratický

kvadratický

kvadratický

kvadratický

kvadratický kvadratický kvadratický

Panel B: Obce s vysokou soutěží politických subjektů v zastupitelstvu
Dopad zvýšení počtu
politických subjektů
v zastupitelstvu
Počet pozorování
u limitu
Stupeň RD polynomu

-0,253***

-0,066**

0,907***

-0,034

-0,156***

0,182**

0,008

[0,074]

[0,027]

[0,341]

[0,080]

[0,048]

[0,078]

[0,009]

180

184

184

184

180

180

180

kvadratický

kvadratický

kvadratický

kvadratický

kvadratický kvadratický kvadratický

Poznámky: Panely A a B reportují ve všech sloupcích odhady dopadu zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvech na výsledky veřejných zakázek.
Panel A posuzuje obce, ve kterých byl volební náskok nejsilnějšího politického subjektu v zastupitelstvu vyšší než medián v souboru. Panel B posuzuje obce,
ve kterých byl volební náskok nejsilnějšího politického subjektu nižší než medián v souboru. Pro odhad byly použity pozorování v rámci rozmezí 4
procentních bodů od 5 % volební hranice. Všechny regrese obsahují fixní efekty pro jednotlivé okresy a zohledňují další deskriptivní charakteristiky obcí a
politických uskupení. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1.
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Diskuse
V této studii jsme ukázali vztah mezi počtem politických subjektů v zastupitelstvech
měst a obcí a vybranými charakteristikami veřejných zakázek. Identifikovali jsme
dopad vstupu dodatečného subjektu do zastupitelstva na soutěž firem o zakázky, ceny
zakázek a zadávání zakázek firmám, které sponzorují politické strany.
Celkový dopad zvýšení počtu politických stran a hnutí v zastupitelstvu na optimálnost
zadávání zakázek nelze určit kvůli nedostupnosti dat. Pro naplnění takového cíle
bychom potřebovali mít k dispozici například informace o kvalitě plnění zakázek
nebo o smluvních dodatcích, které mohou negovat sledovaný pozitivní vliv zvýšení
počtu stran a hnutí v zastupitelstvu na ceny zakázek.
Další limitací studie jsou pravidla zveřejňování informací ve Věstníku veřejných
zakázek. Je pravděpodobné, že dárci politických stran získávají další zakázky, které
jsou zadány mimo režimu zákona o veřejných zakázkách (například veřejné zakázky
malého rozsahu), a které se proto ve Věstníku nezobrazují.
Odhad míry propojení firemních dárců a veřejných zakázek je ovlivněn i faktem, že
pro propojení databází veřejných zakázek a politických dárců jsme použili IČ
dodavatelů zakázek. Je pravděpodobné, že dodavatelé zakázek a dárci politických
uskupení jsou propojení i přes další nepřímé vazby. Obecně lze proto očekávat více
propojení firem a zakázek než identifikuje naše studie.
Rovněž je nutno počítat s potenciální nekompletností seznamu dárců politických
uskupení. Pokud politické strany a hnutí ve výročních zprávách neuvádějí kompletní
seznamy dárců, pak v datech nevidíme všechny propojení mezi dárci a zakázkami.
Z hlediska interpretace výsledků nedokáže naše analýza oddělit, jestli nižší
pravděpodobnost výběru politických dárců jako dodavatelů zakázek v obcích s vyšším
počtem politických subjektů je důsledkem potlačeného korupčního jednání ve vazbě
na intenzivnější vzájemnou kontrolu politiků nebo výsledkem intenzivnější soutěže
o zakázky mezi dodavateli. Někteří dárci politických stran a hnutí mohou být beze
sporu efektivní dodavatelé zakázek, kteří nabízejí osvědčenou kvalitu plnění.
Na druhé straně, konflikt zájmů politických zastupitelů, jejichž strany a hnutí přijaly
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dary od firem ucházejících se o zakázky, vytváří rizika pro rovnou a férovou soutěž
o veřejné zakázky.
Výsledky studie je nutno interpretovat s ohledem na to, že jsou relevantní hlavně
pro města a obce, kde se kandidáti politických stran a hnutí umístili v blízkosti 5%
hranice pro vstup politických uskupení do zastupitelstev. Vyhodnocujeme tím pádem
především dopad vstupu malých stran a hnutí do zastupitelstev, který nelze
generalizovat na všechny politické subjekty. Z výsledků studie také vyplývá, že dopad
zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu může být podmíněn dalšími
faktory, jako například intenzitou volební soutěže mezi politickými subjekty.
Závěrem uvádíme, že na základě studie nelze formulovat obecná doporučení ohledně
optimální výše procentuální hranice pro vstup politických subjektů do zastupitelstev
měst a obcí. Naše studie porovnává výsledky veřejných zakázek měst a obcí, když
do zastupitelstva těsně vstoupí nebo nevstoupí další politický subjekt. Nelze
předpovídat, jak by se politická uskupení a jejich kandidáti chovali, když by se 5%
volební hranice snížila nebo byla úplně zrušena. Neúměrná fragmentace politické
moci a nejasnosti ohledně odpovědnosti zastupitelů za výkon svých mandátu můžou
negovat pozitivní dopad vyšší konkurence politických subjektů. Příští výzkum by se
proto měl zaměřit na otázku, jaké jsou dopady zvýšení počtu politických uskupení
v zastupitelstvech obcí na další aspekty věci veřejných, které determinují spokojenost,
bohatství a celkový blahobyt občanů.
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