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Odhad objemu smluv zveřejňovaných v registru smluv (dle 

stávajícího návrhu) 

Předmětem této ministudie je odhad objemu smluv, které by byly zveřejňovány podle 

zákona o registru smluv v aktuální verzi koaličního komplexního pozměňovacího 

návrhu z 27. dubna 2015. Výpočet odhaduje objem při plné účinnosti smluv – tedy po 

zahrnutí menších obcí.  

V dalších ohledech se snaží být spíše konzervativní – výjimku pro adhezní smlouvy 

vztahuje extenzivně na všechny příjmy realizované podniky s majetkovou účastí státu 

a samospráv, u VZP nepočítá s úplnou sumou úhrad poskytovatelům zdravotní péče, u 

SŽDC pomíjí investice do dlouhodobého hmotného majetku, u veřejných VŠ provádí 

konzervativní odhad na základě rozpočtů na nákupy zboží a služeb osmi největších 

škol a výzkumných pracovišť. Nejzásadnější položku tvoří Ovlivnitelné náklady činnosti 

– v principu suma nákupů zboží a služeb, dle metodiky MF ČR, získaná z monitoru 

státní pokladny z účetních výkazů většiny subjektů (Organizační složky státu, obce, 

státní fondy, příspěvkové organizace) pro rok 2014.  

                                       
1 http://www.zindex.cz/data/2013-09-10-SOEs-studie.pdf 

Položka Částka 

 

Zdroj 

Ovlivnitelné náklady činnosti (stát 

+ obce) 

426 mld. Kč Monitor státní 

pokladny 

Výdaje na pořízení dlouhodobých 
aktiv (stát + obce) 

91 mld. Kč Monitor státní 
pokladny 

Nákupy státem a městy 
vlastněnými podniky 

313 mld. Kč Studie CAE1 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 160 mld. Kč Výroční zpráva 

2013 

Správa železniční a dopravní cesty 11 mld. Kč Výroční zpráva 

2013 

Nákupy veřejných vysokých škol, 
Výzkumných pracovišť 

6,5 mld. Kč Výroční zprávy 

Česká televize 2 mld. Kč Výroční zpráva 
2013 

Český rozhlas 0,9 mld. Kč Výroční zpráva 

2014 

Již zveřejňované smlouvy a další korekce 

Veřejné zakázky ve Věstníku VZ 

(veřejní zadavatelé) 

-194 mld. Kč MMR 2013 

Zakázky malého rozsahu od 
500.000 Kč (veřejní zadavatelé) 

-106 mld. Kč MMR 2013  
(vlastní odhad) 

Výjimka pro smlouvy do 50.000 Kč 
objemu 

-21 mld. Kč MMR 2013  
(vlastní odhad) 
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Částka 690 mld. Kč je tedy roční objem smluv, které by stát a samosprávy měly nově 

zveřejňovat, po plném náběhu účinnosti zákona. Jedná se nicméně o hrubý odhad 

vzhledem k slabé dostupnosti a roztříštěnosti dat. 

 

Kontakt: Jiří Skuhrovec  

jiri.skuhrovec@zindex.cz  

+420 602 693 748 
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Spolufinancováno Evropskou komisí v rámci programu Prevence a boj proti trestné 

činnosti 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise. Za obsah 
komunikace odpovídá výlučně autor. Evropská komise neodpovídá za použití 

informací, jež jsou obsahem této komunikace. 
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