
Belgie

Co? Sociální ekonomika i společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je v Belgii tématem na denním pořádku již řadu let a 
místní zkušenosti mohou být inspirací i pro české prostředí. 

Belgie je specifická svým rozčleněním na tři autonomní regiony, proto jsou určitá odvětví upravena na úrovni federativní (celostátní), 
jiná řešena regionálně. 

Zadávání veřejných zakázek je upraveno celostátně, stěžejním právním předpisem pro zadávání veřejných zakázek je zákon ze dne 
15. června 2006 (v textu níže je uváděn také jako „belgický ZOVZ“). 

Oblast sociální ekonomiky je spojena s oběma  ̶  federálními i regionálními  ̶  autoritami. Regiony v tomto ohledu hrají 
nejdůležitější roli. 

Na federální úrovni je za oblast sociální ekonomiky odpovědný The Federal Administrative Department (dále jen „FAD“). FAD mj. 
předsedá stálé federální pracovní skupině, složené ze zástupců regionálních orgánů v oblasti sociální ekonomiky, která byla zřízena 
před více než 10 lety (dále jen „Pracovní skupina“). Tato pracovní skupina se schází v pravidelných intervalech, účastníci si sdílejí 
zkušenosti nápady, společně analyzují vývoj, formulují doporučení pro politiky atd. Členem pracovní skupiny je také celoevropská 
organizace Social Economy Europe (SEE). 

Tato pracovní skupina se také věnuje tematice společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, která má v Belgii více než 
15letou tradici. Za tuto dobu bylo přímo do legislativy zahrnuto několik „sociálních podmínek“, tj. klauzulí, které do procesu zadávání 
veřejných zakázek zahrnují společenskou odpovědnost, a díky nimž může být podporován i sektor sociální ekonomiky. 

Pracovní skupina se podílela na praktickém manuálu pro zadavatele, který nese název „Pädagogischer und rechtlicher Leitfaden der 
Sozialklauseln“. Z manuálu vyplývá, že sociální podmínky mohou být do zadávacího řízení zahrnuty v různých formách a v různých 
stádiích, se kterými mají zkušenost belgičtí zadavatelé: 

- vyhrazené zakázky

- dělení veřejné zakázky na části – odevzdávají se nabídky/žádosti do jedné, více nebo všech částí

- promyšlené vymezení předmětu zakázky (dochází ke kombinacím – např. stavební zakázka spolu se zvyšováním 
kvalifikace v oblasti stavebnictví)

- formulace technických podmínek společensky odpovědným způsobem

- zahrnutí specifických požadavků do hodnotících kritérií
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Příklad dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek
 Belgické království je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě. Belgie hraničí s Francií na jihu, s Lucemburskem a 
Německem na východě a s Nizozemskem na severu. Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře. Belgie je členskou zemí Evropské 
unie a Severoatlantické aliance (NATO). V zemi jsou tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina. Kulturně, politicky a 
sociologicky se Belgie skládá ze dvou velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi žije také 
menší německá komunita. Belgická federace se skládá ze tří regionů, Vlámský region, Valonský region a Region Brusel-hlavní město. 
Počet obyvatel Belgie v roce 2015 činil 11 239 755 lidí. Belgie je vysoce rozvinutý průmyslový stát s velkou koncentrací výroby a 
intenzivním zemědělstvím. Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství, chemie a textil.
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- při výběru nejvhodnější nabídky opětovně ověřují, jestli uchazeč splňuje požadované limity 

Z manuálu také vyplývá, se kterými druhy služeb a v jakých odvětvích již belgičtí zadavatelé se sociálními klauzulemi úspěšně 
experimentovali. Co se týká veřejných zakázek na dodávku zboží, zde aplikují institut vyhrazené veřejné zakázky, kterou podporují fungování 
sociálních podniků. Příkladem může být například zakázka na dodávku obědových sendvičů. 

Na základě této dlouholeté praxe dospěli belgičtí zadavatelé k závěru, že existují zakázky, které jsou pro sociální klauzule vhodnější. Jedná se 
o zakázky, které splňují tyto aspekty (jednotlivě nebo v ideálním případě v kombinaci):

- dotčené služby v převládající většině zaměstnávají pracovníky, kteří jsou málo nebo průměrně kvalifikovaní

- zakázky jsou plněny především na místech dostupných veřejnou / hromadnou dopravou

- dodavatelé vlastní vzdělávací centra, ve kterých lze znevýhodněné zaměstnance zaškolit

Příklad: 

Zadavatel: ERAP – Regionální institut pro veřejnou správu, Brusel

Zakázka: Cateringové služby na 40 akcí, ve formě sendvičového bufetu nebo studené kuchyně

Formulace sociální podmínky:  Zakázka je vyhrazena podnikům integrační sociální ekonomiky. 

Možnost využití tzv. vyhrazené veřejné zakázky je zčásti odvozena z mezinárodních úmluv o veřejném zadávání, ve kterých byl princip 
výhrady zakázek původně zacílen na podniky zaměstnávající více než 50 % osob z řad zdravotně postižených a na chráněné dílny. Cílové 
skupiny se časem rozšířily, USA tyto zásady mimo jiné obhajovaly, aby podpořily zejména podniky vedené ženami nebo určitým druhem 
menšin. Podpora integračních hospodářských subjektů je mimo jiné podporována i ze strany EU, úprava v současně platné Směrnici 2014/24/
EU na ně pamatuje především v článku 20 a 77. Belgický ZOVZ v podobě tzv. vyhrazených veřejných zakázek pamatuje mimo jiné na podporu 
sociálních podniků (v Belgii jsou nazývány „podniky sociální ekonomiky“ neboli „SEW“), a to především v čl. 2, § 1 a čl. 22, § 2, 55.

Belgie zavedla možnost vyhradit zakázky jak zaměstnavatelům OZP, tak i podnikům SEW původně již v roce 2003. Zákon z roku 2006 tuto 
úpravu převzal (§ 22 odst. 2 belgického ZOVZ) a nyní je tedy v souladu s aktuálními politikami EU. 

Vyhrazení zakázky spočívá v následujícím postupu: zadavatelé při zveřejnění nabídky uvedou, že je zakázka vyhrazena pro SEW. Uchazeč, 
který předkládá nabídku/žádost, je povinen doložit, že je uznán sociálním podnikem. Pochází-li z jiného členského státu EU, dokládá, že 
splňuje rovnocenné podmínky. Nabídky podniků, které nesplňují definici SEW, nejsou přijaty.

Směrnice 2014/24/EU

Článek 20  - Vyhrazené veřejné zakázky 

Členské státy mohou vyhradit právo na účast v zadávacím řízení chráněným dílnám a hospodářským subjektům, jejichž hlavním cílem 
je sociální a profesní začlenění osob s postižením nebo osob znevýhodněných, nebo mohou vyhradit plnění veřejných zakázek v rámci 
programů chráněného zaměstnání, pokud alespoň 30 % zaměstnanců těchto dílen, hospodářských subjektů nebo programů jsou osoby s 
postižením nebo osoby znevýhodněné. Výzva k účasti v soutěži musí odkazovat na tento článek.

Článek 77 - Vyhrazené veřejné zakázky na některé služby

Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou vyhradit organizacím právo na účast na řízeních o zadání veřejných zakázek 
výlučně na služby v oblasti zdravotní péče a sociální péče a kulturní služby uvedené v článku 74 a kódů CPV (…).
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