
Polsko

Co? Polsko je pro Českou republiku zemí, kde lze nalézt v mnoha oblastech inspiraci a příklady dobré 
praxe. Týká se to i společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. V polské praxi se pro 
tuto oblast používá pojem sociální podmínky. Zadávání veřejných zakázek v Polsku se řídí Zákonem 
o veřejných zakázkách ze dne 29. ledna 2004 (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych). V textu níže je tento zákon uváděn také jako „polský ZOVZ“.

Do polského zákona o veřejných zakázkách byly v roce 2009 zapracovány tři tzv. sociální podmínky:

1. Restriktivní podmínka umožňující vyhradit veřejnou zakázku pouze společnostem, které 
zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením (článek 22 polského ZOVZ). V českém 
zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách to odpovídá § 101, odst. 1.

2. Zaměstnanecká podmínka umožňující zadavateli požadovat, aby dodavatel zaměstnal osoby 
s omezeným přístupem na trh práce (článek 29, § 4 polského ZOVZ). V  zákoně jsou tyto cílové skupiny 
specifikovány, patří mezi ně osoby dlouhodobě nezaměstnané, mladí lidé s chybějícím odborným 
vzděláním, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší nebo osoby po výkonu trestu. 
Zadavatel stanoví, které cílové skupiny mají být na plnění předmětu zakázky zaměstnány a v jakém 
počtu. 

3. Podmínka na podporu zaměstnanců umožňující, aby zadavatel požadoval po dodavateli 
vytvoření vzdělávacího fondu na financování nebo spolufinancování dalšího vzdělávání zaměstnanců 
a zaměstnavatelů. Dodavatel měl alokovat min. 1 % z objemu mezd na vytvoření tohoto fondu, nebo 
pokud už takový fond existuje, navýšit ho na min. 1 % objemu mezd. Tato podmínka byla v roce 2014 
ze zákona vypuštěna a možnost financování vzniku vzdělávacích fondů v podnicích byla převedena 
do Národního vzdělávacího fondu.
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Příklad dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek
 Polsko je průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostných surovin. Od pádu komunismu zažívá Polsko silný a 
nepřetržitý hospodářský růst. Mezi lety 1989 a 2007 polská ekonomika narostla o 177% – nejvíce ze všech zemí střední a východní 
Evropy. Jako jediná země EU si zachovalo růst ekonomiky i během světové finanční krize v letech 2008–2009. Současné Polsko 
je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatější stát Evropy; oproti minulým dobám však tvoří po roce 1945 naprostou většinu Poláci, 
nábožensky římští katolíci. Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu je v Horním Slezsku. Hlavním městem je Varšava, do 
raného novověku jím byl Krakov.
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Využívání tzv. sociálních podmínek je sice podporováno vládou a jejich počet roste, stále se ale 
jedná o zanedbatelný objem veřejných zakázek. V roce 2013 byla restriktivní podmínka použita ve 
400 veřejných zakázkách, což představovalo 2 promile všech zakázek nad 30.000 EUR. O použití 
zaměstnanecké podmínky chybí podrobné údaje, podle odhadu byla ale využita v 500 až 600 
případech u zakázek nad 30.000 EUR. Sociální podmínky jsou pro veřejné zadavatele nové a neznají 
je, takže si tím nechtějí komplikovat již tak obtížné zadávání veřejných zakázek. Chybí jim také 
dostatečné znalosti nebo zkušenosti. 

Špatnou zprávou pro oblast společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek bylo také 
rozhodnutí polského úřadu pro veřejné zadávání o tom, že požadavek zaměstnávání nezaměstnaných 
osob má být interpretován doslovně. V praxi to znamenalo, že bylo možné zaměstnat pouze osoby, 
které byly vedené v evidenci úřadů práce jako nezaměstnané. Kvůli tomuto výkladu nešlo zaměstnat 
osoby, které již byly v procesu pracovní a sociální integrace a pracovaly například v sociálních 
družstvech.

Mezi dobré zprávy patří rozsáhlá osvěta společensky odpovědného zadávání, která byla financována 
většinou z evropských strukturálních fondů. V roce 2014 vznikl web www.klauzulespoleczne.pl a 
proběhla osvětová kampaň. Byla uskutečněna série seminářů o sociálních podmínkách a proškoleno 
téměř 1000 osob – jednalo se zejména o úředníky odpovědné za veřejné zakázky. Institut veřejných 
záležitostí vydal praktickou příručku jak používat sociální podmínky ve veřejných zakázkách (www.
isp.org.cz). Úřad pro veřejné zadávání vydal také svou vlastní právní příručku týkající se společensky 
odpovědného zadávání včetně sociálních podmínek. Také již existuje několik rozhodnutí Národní 
odvolací komory týkající se sociálních podmínek.

V říjnu 2014 došlo v polském zákonu o veřejných zakázkách ke dvěma změnám, které umožňují 
používání sociálních podmínek. Zadavatel může v předmětu zakázky požadovat, aby dodavatel 
zaměstnal na základě pracovní smlouvy zaměstnance , pokud to lze odůvodnit povahou požadované 
práce (článek 29, § 4, bod 4 polského ZOVZ). Dále byla zavedena povinnost používat i jiná kritéria 
než jenom cenu a mezi těmito kritérii jsou také sociální aspekty. Zadavatel může cenu jako jediné 
kritérium požadovat pouze tehdy, když se jedná o zboží nebo služby, které jsou běžně dostupné na 
trhu a existují pro ně obecně přijímané standardy kvality, s výjimkou tendru ve formě elektronické 
aukce (článek 91, bod 2 polského ZOVZ).

Mezi nejznámější obce, které využívají sociální podmínky v zadávání veřejných zakázek, patří 
Czestochowa nebo Brzeziny, které takto zadaly již desítky zakázek. Jsou důkazem toho, jaké jsou 
výhody sociálních podmínek – snižují nezaměstnanost, přispívají k tvorbě pracovních míst pro osoby 
se zdravotním postižením a snižují výdaje na sociální dávky. 

  Zpracováno podle http://www.socialeconomy.pl/node/268 
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