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Anotace 
 
Příspěvek je koncipován jako součást seriálu popisu zahraničních zkušeností a postupů při 
zadávání a posuzování veřejných zakázek. Přitom jsou analyzovány jak obecně otevřené 
zdroje (právní předpisy, výstupy veřejných institucí, závěry hodnoticích misí Rady Evropy  
– GRECO, LegislationOnLine, výstupy Evropské unie atd.), tak další podklady. Součástí 
souvisejícího úsilí je i komunikace se zahraničními odborníky, zaměřená na téma zkušeností  
a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování potenciálně problematických 
veřejných zakázek. Sledovány byly i veřejně přístupné on-line poptávkové portály týkající se 
veřejných zakázek v konkrétních zemích. 
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Summary 
 
The paper is conceived as part of a series of international experience related to the public 
procurement – and describe procedures for the award of public contracts and assessment. In 
doing so, they are generally analyzed as open source (legislation outputs of public 
institutions, conclusions of evaluation missions of the Council of Europe – GRECO, 
LegislationOnLine, the outputs of the European Union, etc.) and other documents. Part of 
related efforts is using the communication with foreign experts on the theme of experience 
and solution methods for detecting, examining and investigating of the potentially 
problematic procurement-related behaviour. Monitored were also the publicly accessible 
online portals on public contracts in individual countries. 
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1 Příspěvek je výstupem projektu „Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování a vyšetřování 
problematiky veřejných zakázek“ (VF20162016048), který byl zadán v rámci programu „Bezpečnostní výzkum 
pro potřeby státu v letech 2010-2015“. 
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Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností  
a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Polsko 
 
Předpokládaná míra korupce v dané zemi obecně a ve vztahu k veřejným zakázkám 
 
Veřejné zakázky v Polsku jsou obecně hodnoceny jako zasažené korupcí a nekalosoutěžními 
praktikami. Mezi výslovně zmíněnými aspekty zaznívají zakázky „šité na míru“ určitému 
soutěžícímu (specifická kritéria, nadsazená cena a střet zájmů).2 Zmíněno je i umělé 
rozdělování zakázek na několik podlimitních.3 Kontrolní mechanismy jsou označovány jako 
málo efektivní. Některé firmy si stěžují na diskriminaci, vylučovací kritéria a upozorňují na 
určité nadstandardní vazby v rámci určitých odvětví.4 Specifická pozornost je věnována 
vojenským zakázkám, které jsou prudce navýšeny po roce 2014, a kde se očekává zvýšení 
nedostatečně odůvodněných výdajů (nebo zakázek pro omezený počet firem).5 
 
Pro rok 2015 se uvádělo, že korupce, nikoli nutně zmanipulované veřejné zakázky, 
představují pro Polsko ztráty okolo 16 % hrubého domácího produktu ročně, což je údajně 
zhruba tolik, jako v České republice.6 
 
Struktura organizací zabývající se bojem proti korupci a zprůhledňováním veřejných 
zakázek 
 
Ústředním orgánem státní správy zřízeným za účelem zajištění správné organizace procesu 
veřejných zakázek je Úřad pro veřejné zakázky (Urząd Zamówień Publicznych). Úřad (jako 
samostatná instituce podřízená předsedovi vlády) sehrává roli při formulaci, koordinaci  
a kontrole souvisejících aktivit.7 
 
Ilustrace: Logo Úřadu pro veřejné zakázky.8 
 

 

                                                           
2 Poland to the European Union Anti-Corruption Report. European Commission. 3. II. 2014. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf 
3 Anti-Corruption Policies Revisited. Hertie School of Governance.  28. II. 2014. 
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/ 
2014/03/Poland-Background-Report_final.pdf 
4 2013 Investment Climate Statement – Poland. United States Department of State.  
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204716.htm 
5 Poland. Transparency International. 
http://government.defenceindex.org/generate-report.php?country_id=5628 
Polish Public Procurement. Business Anti-Corruption Portal. http://www.business-anti-
corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/poland/public-procurement.aspx 
6 HODKOVÁ, Zuzana. Dopady korupce na českou ekonomiku. ČT 2. 6. IV. 2016. 
7 Urząd Zamówień Publicznych. https://www.uzp.gov.pl/ 
8 Urząd Zamówień Publicznych. https://www.uzp.gov.pl/ 
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Úřad plní úkoly zejména co se týče:  
 
 přípravy právních předpisů k tématu veřejných zakázek; 
 průběhu odvolacích a stížnostních řízení v této oblasti; 
 kontroly pravidel v rámci konkrétních řízení; 
 vzdělávání (školení) příslušných úředníků co se týče náležitého procesu zadávání 

veřejných zakázek; 
 mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí. 
 
Roku 2008 byla pod taktovkou předsedy vlády navíc založena platforma „Protikorupční štít“, 
která kontrolovala nejobjemnější veřejné zakázky v Polsku (i za využití kapacit 
zpravodajských služeb). Výsledky souvisejících šetření nebyly ve větší míře odtajněny. 
 
Právní rámec v oblasti veřejných zakázek, milníky ve sledované oblasti9 
 
Stěžejní normou ve sledované oblasti je zákon o veřejných zakázkách z roku 2004 (Prawo 
zamówień publicznych), ve znění z roku 2014 respektive 2015.10 Tento předpis dále rozvádí 
celá řada norem, například nařízení předsedy vlády Polské republiky ze dne 23. prosince 
2013 ve věci limitních hodnot u veřejných zakázek, od kterých se ukládá povinnost 
předkládat oznámení o zadávání veřejné zakázky k publikaci v Úředním věstníku Evropské 
unie (Dz.U. z 2013, poz. 1735) 
 
Ukončení dosavadní praxe jediného kritéria – nejnižší ceny – při zadávání a vyhodnocování 
soutěží na veřejné zakázky, a rovněž požadavek, aby zhotovitele zaměstnávali své pracovníky 
na řádné pracovní smlouvy, nikoli v tzv. „švarcsystému“ – takové jsou zamýšlené dopady 
novelizovaného zákona o veřejných zakázkách, která v Polsku platí od 30. září 2014.11 
 
Zákon stanoví, že kritérium nejnižší ceny bude použito pouze v případě veřejných zakázek na 
položky, které jsou běžně dostupné na trhu a mají předem dané normy kvality. Zadavatel, 
který bude určovat cenu jako jediné hodnoticí kritérium, bude muset takové rozhodnutí 
odůvodnit a doložit. Současně zadavatel bude muset prokázat, že v popisu předmětu zakázky 
vzal v úvahu všechny náklady, které vzniknou po celou dobu jeho užívání. Jde o to, aby se 
zadavatel neřídil pouze kupní cenou, ale vzal v úvahu náklady na provoz, školení nebo např. 
náklady na pořízení programů IT apod. Zákon má také přimět vyhlašovatele výběrových 
řízení k tomu, aby odvážněji stanovili jejich kritéria. 
 

                                                           
9 Polsko. Trh veřejných zakázek. Business Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/polsko-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-19066.html 
10 Polsko se snaží víc než vy, vzkazují německé firmy Česku. To přišlo o pozici jedničky v regionu. Hned.cz. 
5. VI. 2013. http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-60009290-polsko-se-snazi-vic-nez-vy-vzkazuji-
nemecke-firmy-cesku-to-prislo-o-pozici-jednicky-v-regionu 
Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law. Urząd Zamówień Publicznych.  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement_Law_2015_consolidated.pdf 
11 CIEŚLAR, Karel. Polsko: konec diktátu nejnižší ceny ve veřejných zakázkách. Česká konsolidační agentura. 
2015. https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/komentare-k-legislative/polsko-konec-diktatu-nejnizsi-
ceny-ve-verejnych-zakazkach 
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Požaduje se, aby zaměstnavatelé počítali ve svých nabídkových rozpočtech s cenou 
vypočtenou na základě alespoň minimální mzdy. Mělo by to zabránit umělému snižování 
nabídkových cen uchazečů, kteří mají v úmyslu použit pracovníky bez řádné pracovní 
smlouvy, bez placení jejich příspěvků na důchodové a sociální a zdravotní pojištění. Kromě 
toho nová pravidla ukládají na uchazeče veřejné zakázky nutnost prokázat, že jimi 
navrhovaná cena není mimořádně nízká. V případě, že se veřejný zadavatel domnívá, že cena 
je dumpingová, musí uchazeč dokázat, že tomu tak není. 
 
Novela také předpokládá valorizaci hodnoty zakázky, zvláště je-li uzavřena na dobu delší než 
jeden rok, v situacích, na které strany nemají vliv. Jedná se např. o změny minimální mzdy, 
výše příspěvků na sociální pojištění, daně z přidané hodnoty apod. Nový je i požadavek, aby 
zhotovitele zaměstnávali své pracovníky na řádné pracovní smlouvy. 
 
Novela stanoví společnou a nedělitelnou odpovědnost dodavatele a třetí strany, která 
propůjčila svoji referenci. Novela také řeší problém propadnutí finanční jistoty uchazeče, 
který nedodá chybějící přílohy uvedené v zadávací dokumentaci. Toto ustanovení bylo kdysi 
zavedeno za účelem omezení kartelových dohod, kdy firma nabízející nejnižší cenu se 
nechala účelově vyloučit z výběrového řízení, aby vyhrála jiná, s méně příznivou cenou. 
 
Společnosti, které již v průběhu výběrového řízení dospěly k závěru, že nemohou vyhrát, 
takže se jim nevyplatí věnovat úsilí na další účast ve výběrovém řízení, tím byly zasaženy. Pro 
vyhlašovatele na sebe toto ustanovení vázalo rizika rozdílných právních výkladů a případných 
nákladů na soudní řízení. Nový rámec umožňuje zadržení složené finanční jistoty jedině tomu 
odstupujícímu uchazeči, jehož nabídka by byla nejvýhodnější, pokud by doplnil všechny 
požadované náležitosti. 
 
Novela zákona přispěla k odstranění zakázek, jejichž hodnota byla mezi 14 až 30 tisíc eur  
a také veřejných zakázek, které jsou zadávány vědeckými nebo kulturními institucemi, 
z Věstníku veřejných zakázek Polské republiky. Na základě uvedené novelizace nemusí  
u těchto veřejných zakázek docházet k zadávacímu řízení.  
 
Zadavatelem veřejné zakázky jsou dle zákona:  
 
 subjekty sektoru veřejných financí dle zákona o veřejných financích Polské republiky; 
 jiné, než uvedené výše, státní subjekty, které nejsou právnickými osobami; 
 jiné, než uvedené v bodě 1), právnické osoby, jež byly utvořeny za účelem uspokojení 

potřeb obecného zájmu, které nejsou průmyslového ani obchodního rázu, pokud 
subjekty uvedené v bodě 1) a 2) zvlášť nebo společně, přímo nebo nepřímo přes jiný 
subjekt: 

 

 financují je s více než 50 % nebo; 

 vlastní více než polovinu akcí, nebo; 

 provádějí dozor nad řídícím orgánem, nebo; 

 mají právo jmenovat více než polovinu členů řídícího orgánu.  
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V závislosti na hodnotě veřejné zakázky zákon umožňuje použití více či méně přísných 
zadávacích řízení. Zadávací řízení, kdy hodnota veřejné zakázky nedosahuje limitních 
hodnot12 stanovených Evropskou unií, jsou mnohem jednodušší, než ty, které platí pro 
veřejné zakázky, jejichž hodnota je stejná nebo vyšší než unijní limitní hodnoty. To se odráží 
v různých povinnostech týkajících se uveřejnění, ve: 
 

 větším množství druhů zadávacích řízení; 

 výrazném zkrácení lhůt pro předložení nabídek; 

 fakultativní možnosti požadování dokladů potvrzujících splnění podmínek pro účast 
v zadávacím řízení či použití opravných prostředků, které přísluší dodavateli na činnosti 
prováděné zadavatelem v zadávacím řízení. Veřejné zakázky, jejichž hodnota je stejná 
nebo vyšší než limitní hodnoty Evropské unie, musí splňovat podmínky v zadávacím řízení 
dle ustanovení uvedených v směrnicích (a to konkrétně ve směrnicích č. 2004/18/ES, 
č. 2004/17/ES a č. 2009/81/ES). Limitní hodnoty jsou hodnoty veřejných zakázek, od výše 
kterých existuje povinnost předkládat oznámení o zadávání veřejné zakázky k publikaci 
v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná-li o podlimitní hodnoty, pak tyto podléhají 
uveřejnění pouze ve Věstníku veřejných zakázek Polské republiky. 

 
Veřejné zakázky v Polsku mohou být zadány uchazečům, kteří splňují tyto předpoklady:  
 

 disponují oprávněními k výkonu určité činnosti, pokud to vyžaduje zákon;  

 disponují znalostmi a zkušenostmi;  

 disponují odpovídajícím technickým potenciálem a zaměstnanci schopnými plnit předmět 
zakázky;  

 disponují odpovídající ekonomickou a finanční situaci. 
 
Splnění kvalifikačních předpokladů uvedených výše, je hodnoceno ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a poměrné k předmětu veřejné zakázky. 
 
Ze zadávání veřejných zakázek jsou vyloučení: 
 
1) uchazeči, kteří jsou v likvidaci nebo vůči kterým byl vyhlášen bankrot; 
2) uchazeči, kteří jsou v prodlení s platbou daní, poplatků nebo pojistného na sociálním  

a zdravotním pojištění, s výjimkou případů, kdy uchazeči byli osvobození od splácení 
nebo platba byla rozložena na splátky na základě rozhodnutí příslušného orgánu; 

                                                           
12 Od 1. ledna 2014 jsou v platnosti nové limitní hodnoty, u nichž existuje povinnost předložit oznámení  
o zadávání veřejné zakázky k publikaci v Úředním věstníku Evropské unie, tyto limitní hodnoty jsou následující: 
Stavební práce: Limitní hodnota je 5 186 000 euro tj. 21 910 331,40 polských zlotých bez DPH – bez ohledu na 
typ zadavatele a druhu veřejné zakázky. 
Dodávky a služby: Základní limitní hodnota je 134 000 euro tj. 566 136,60 polských zlotých bez DPH. 
Zvýšená limitní hodnota je 207 000 euro tj. 874 554,30 polských zlotých bez DPH, ta platí, kdy zadavatelem je: 
územní samosprávný celek, veřejná vysoká škola, státní kulturní instituce, státní filmová instituce, jednotka 
finančního sektoru, pro kterou je zřizovatelem nebo orgánem dohledu územní samosprávný celek, organizační 
složka státu bez právní subjektivity, subjekt mimo sektor veřejných financí. Nejvyšší limitní hodnota je 414 000 
euro tj. 1 749 108,60 polských zlotých bez DPH - platí pro sektorové zadávání veřejných zakázek a v oblasti 
obrany a bezpečnosti. 
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3) fyzické osoby, které byly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný v souvislosti se 
zadávacím řízením, trestný čin proti životnímu prostředí, trestný čin úplatkářství, trestný 
čin proti hospodářskému obratu nebo pro jinou trestnou činnost spáchanou za účelem 
finančního zisku, daňový trestný čin, trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny; 

4) veřejné obchodní společnosti, kterých společník byl pravomocně odsouzen pro trestný 
čin spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením, trestný čin proti životnímu prostředí, 
trestný čin úplatkářství, trestný čin proti hospodářskému obratu nebo pro jinou trestnou 
činnost spáchanou za účelem finančního zisku, daňový trestný čin, trestný čin spáchaný 
ve prospěch organizované zločinecké skupiny; 

5) partnerské společnosti, u kterých partner nebo člen správní rady byl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením, trestný čin proti 
životnímu prostředí, trestný čin úplatkářství, trestný čin proti hospodářskému obratu 
nebo pro jinou trestnou činnost spáchanou za účelem finančního zisku, daňový trestný 
čin, trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny; 

6) komanditní společnosti nebo komanditní–akciové společnosti, jejichž komplementář byl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením, 
trestný čin proti životnímu prostředí, trestný čin úplatkářství, trestný čin proti 
hospodářskému obratu nebo pro jinou trestnou činnost spáchanou za účelem finančního 
zisku, daňový trestný čin, trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny; 

7) právnické osoby, kterých člen řídícího orgánu byl pravomocně odsouzen pro trestný čin 
spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením, trestný čin proti životnímu prostředí, 
trestný čin úplatkářství, trestný čin proti hospodářskému obratu pro jinou trestnou 
činnost spáchanou za účelem finančního zisku, daňový trestný čin, trestný čin spáchaný 
ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 

 
Ze zadávacího řízení jsou rovněž vyloučení uchazeči, kteří: 
 

 přímo provádí činnosti související s přípravou zadávacího řízení, 

 nezaplatili kauci do data uplynutí termínu do podávání nabídek 

 uvedli nepravdivé údaje ovlivňující nebo mohoucí ovlivnit výsledek zadávacího řízení; 

 neprokázali splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení; 

 patří do téže holdingové skupiny a předložili více nabídek nebo žádostí o účast ve 
stejném zadávacím řízení, ledaže by se prokázali, že vazby mezi nimi nevedou k narušení 
hospodářské soutěže mezi uchazeči v zadávacím řízení. 

 
Právní předpisy rozlišují mezi negativními a pozitivními kvalifikačními předpoklady. Každý 
uchazeč o veřejnou zakázku bude muset prokázat, že splňuje podmínky pro účast 
v zadávacím řízení, to znamená, že není vyloučen ze zadávacího řízení a splňuje kvalifikační 
předpoklady, které zadavatel stanovil. Vyloučení se netýká uchazeče o veřejnou zakázku, 
který uzavřel závaznou dohodu o splácení nedoplatků a penále na pojistném, na veřejném 
zdravotním pojištění či na sociálním zabezpečení.  
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Dalšími obligatorními negativními předpoklady pro účast v zadávacím řízení je vyloučení 
například: 
  

 uchazeče, který v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti uvedl zadavatele 
v omyl při poskytování informací, které byly nutné k ověření neexistence důvodů pro 
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení; 

 uchazeče, který se v rozporu s ustanoveními právních předpisů snažil ovlivnit proces 
rozhodování zadavatele nebo získat informace důvěrné povahy, které by ho mohly 
zvýhodnit v zadávacím řízení; 

 uchazeče, který se podílel na přípravě zadávacího řízení aj. 
 
Ze zadávacího řízení mohou být vyloučení uchazeči o veřejnou zakázku, kteří:  
 

 jsou v  likvidaci;   

 porušili závažně služební povinnosti, zejména pokud dodavatel v důsledku úmyslného 
jednání nebo hrubé nedbalosti neprovedl nebo nesprávně provedl veřejnou zakázku; 

 se dopustili závažných nebo přetrvávajících chyb v plnění požadavků vyplývajících 
z předchozí veřejné zakázky, které vedly k ukončení smlouvy o veřejné zakázce, škodě, 
pokutě nebo jiné sankci. 

 
Pozitivními kvalifikačními předpoklady jsou: profesní kvalifikační předpoklady, ekonomické 
a finan-ční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady. 
 
Dodavatel může pověřit provedením veřejné zakázky subdodavatele. Zadavatel může 
požadovat, aby dodavatel uvedl část veřejné zakázky, jejíž plnění se chystá svěřit 
subdodavateli a také název (firmu) nebo jméno a příjmení, kontaktní údaje a právního 
zástupce subdodavatelů. Dodavatel během provádění veřejné zakázky může se souhlasem 
zadavatele změnit subdodavatele. 
 
V případě, že nabídková cena se zdá být mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky 
a budí pochybnosti zadavatele, pokud se jedná o provedení veřejné zakázky v souladu 
s právními předpisy, zadavatel vyzve uchazeče o veřejnou zakázku k odůvodnění tykající se 
ceny nebo nákladů uvedených v nabídce, a to zejména v rozsahu: 
 

 úsporných možností provedení veřejné zakázky, vybraných technických řešení, výjimečně 
příznivých podmínek pro realizaci veřejné zakázky, které jsou k dispozici uchazeči 
o veřejnou zakázku, originality projektu uchazeče; 

 souladu s  pracovním právem platným v místě, kde jsou realizovány stavební práce, 
dodávky nebo služby, zejména pokud se jedná o právní předpisy týkající se minimální 
mzdy; 

 souladu s právními předpisy o sociálním zabezpečení a právu ochrany životního 
prostředí; 

 veřejné podpory poskytnuté na základě zvláštních předpisů; 

 souladu s povinností vyplývající ze subdodavatelské smlouvy. 
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Zadavatel může odmítnout nabídku pouze v případě, kdy důkazy neospravedlňují nízkou 
úroveň navrhované ceny nebo navrhovaných nákladů. 
 
Výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a jiného 
kritéria. Těmito kritérii mohou být zejména: 
 
1. kvalita, včetně technických parametrů, estetické a funkční vlastnosti, přístupnost, 

aspekty sociální, životního prostředí a inovační, obchod aj.; 
2. poprodejní servis a technická pomoc, dodací podmínky (tj. termín dodání, způsob 

dodání a čas dodání nebo období realizace). 
 
Kritérium ceny může být použito jako jediné hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek, 
pokud předmět veřejné zakázky je široce dostupný a má zavedené standardy kvality. 
Realizace ustanovení umožní kvalitním dodavatelům (firmám), kteří se ucházejí o „složitější“ 
veřejné zakázky, kde bude více hodnotících kritérií, podat takovou nabídku, která bude 
kvalitní a nebude nastavena pouze na cenu. Pro dodavatele (firmy), kteří se budou ucházet 
o „jednodušší“ veřejnou zakázku, budou také nastaveny jasné hranice, že jediným 
hodnotícím kritériem je nabídková cena. 
 
Vzorové případy, postupy řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných 
zakázek 
 
Veřejné zakázky představují (rok 2011) asi 20 % hrubého domácího produktu země, 
respektive 39 % státních a veřejných výdajů (cca. 150 zlotých ročně). 
 
Prostředím, které je značně náchylné ke korupci co se týče veřejných zakázek, jsou evropské 
zakázky. Roku 2012 byla zmrazena řada projektů na stavbu silnic za celkem 950 milionů eur 
v kontextu zahájení vyšetřování proti vrcholným představitelům národního ředitelství silnic 
a dálnic. Prostředky byly volněny až v březnu 2013.13 Jako protiopatření k potlačení 
obdobných případů je požadováno zprůhlednění vlastnické struktury firem, „vynucování“ 
prohlášené o střetu zájmů u veřejných činitelů. Je však stále otázkou, kdo bude tyto 
ukazatele kontrolovat.  
 
Například roku 2011 Kancelář nejvyššího státního zástupce prověřovala 299 případů, z čeho 
125, zejména menšího rozsahu, vykazovalo nedodržení pravidel. Panuje snaha situaci řešit 
implementací obsahu unijního nařízení 2009/81/EC)62 k tématu lepší verifikace soutěžících 
firem (20. únor 2013). 
 
Ústřední protikorupční komise začala stíhat několik úředníků pro ovlivňování zadávací 
dokumentace pro zakázky.14  

                                                           
13 Poland to the European Union Anti-Corruption Report. European Commission. 3. II. 2014. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf 
14 https://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2014/poland 
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Navíc zde zaznívá obava, že spíše insider trading než zmanipulované veřejné zakázky mohou 
být stěžejní výzvou pro budoucnost řady firem a jejich kontraktů. Vyšetřovány jsou i osoby 
ve vedení Polské burzy, včetně jejího ředitele (Paweł Tamborski) a jeho minulé aktivity  
v jiných pozicích. Stál zřejmě v pozadí prodeje části chemické firmy Ciech SA kontroverzníku 
podnikateli Janu Kulczykovi.15 
 
Z opačného úhlu jsou hodnoceny „komplikace“ na straně zadavatele ve veřejném sektoru. 
Procesy jsou poměrně komplikované, a například „kriminalistická sada“, která se skládá 
z různých chemikálií a řady dalších předmětů, se soutěž jako několik desítek mikrozadání, 
které jsou sice obvykle podlimitní, ale jen stěží se je daří vysoutěžit jako celek, protože na 
této stran prostě neexistuje nabídka – nemluvě o situaci, kdy by bylo třeba najít 3 či více 
soutěžících.16 
 
Nechybí ani nabídky služeb firem, které nabízí „zvýšení pravděpodobnosti“ úspěchu na trhu 
veřejných zakázek v Polsku.17 
 
Hodnotící kritéria veřejných zakázek 
 
Jedním z nejvýznamnějších témat, které rezonovaly i v mediálním prostoru České republiky, 
je tzv. „polská nemoc“, tedy totální důraz na co nejnižší cenu u veřejné zakázky.18 
 
„Nedávno se objevily zprávy, že stavební trh v Polsku je na tom špatně. O co jde? V post-
komunistických zemích vznikl mylný dojem, že stavební firmy pracují se supermaržemi  
a údajným zpřísněním legislativy je stát dokáže přimět ke sražení cen. V Polsku to stavební 
trh úplně položilo ... Krize na stavebním trhu způsobila, že firmy začaly dávat nesmyslné 
cenové nabídky. Na druhou stranu měly velice přísné kontrakty s investorem, takže začaly 
masově krachovat ...“19  
 
„Stavby jsou špatně připravené. Tím pádem se musí stavět se změnami a dráž a firmy za tyto 
vícepráce nedostávají peníze. Polské ředitelství silnic a dálnic o změnách nechce rozhodovat  
a firmám nezbývá než se obracet na soud. Nechce na sebe brát odpovědnost, cítí rizika 
vnějšího tlaku. Jenže ty soudy jsou v Polsku stejně zdlouhavé jako tady. Takže firma se jeho 
rozhodnutí ani nedožije. Mám k dispozici statistiku firem, které mají u ředitelství silnic 
a dálnic kontrakt. Každá pátá je tam černě podbarvená, to znamená, že už zkrachovala. 
Protože se nedožila toho, když soud rozhodl, že má dostat zaplaceno ...  Slovo šikana jsem 

                                                           
15 Polish Public Procurement. Business Anti-Corruption Portal. 
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/poland/public-
procurement.aspx 
16 Polizeiakademie NIdedersachsen, Neinburg am Weser, 8. VI. 2016. 
17 Veřejné zakázky v Polsku. http://www.verejnezakazkyvpolsku.com/ 
18 Polsko se snaží víc než vy, vzkazují německé firmy Česku. To přišlo o pozici jedničky v regionu. Hned.cz. 
5. VI. 2013. http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-60009290-polsko-se-snazi-vic-nez-vy-vzkazuji-
nemecke-firmy-cesku-to-prislo-o-pozici-jednicky-v-regionu 
Polsko. Trh veřejných zakázek. Business Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/polsko-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-19066.html 
19 Troubení na poplach. Reflex. 6. XI. 2014.  
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nezvolil náhodně. Nedávno ho použil spolumajitel firmy Bögl a Krýsl, která na polském 
ředitelství vymáhá stovky milionů korun. Vy jste na jaře vyhráli zakázku na rekonstrukci 
městského okruhu ve Varšavě zhruba za pět miliard korun … Na druhou stranu věříme, že 
situace na polském trhu by se měla uklidnit a stabilizovat. Přece není dlouhodobě možné, aby 
byly trhy takovým způsobem destruovány ... V Polsku zkrachovaly i větší firmy, do společnosti 
Polimex-Mostostal vstoupil stát.“20 
 
Statistika korupce ve vztahu k tématu veřejných zakázek 
 
Ilustrace: Zajímavým portálem, kde probíhá kritika netransparentních praktik, jsou stránky 
lasypolskie.pl a drewno.pl:21 
 

 
 
Poznámka: Jeden ze článků zde výslovně hovoří o riziku nákupu dřeva z České republiky, jako 
ze země s vysokou mírou korupce, kde se dřevo mohlo těžit nelegálně.22 
 
Státní Lesy jsou významným dodavatelem dřeva na polském trhu. Nabídka je omezena na 
prodej vytěženého dřeva, jak je definováno v plánech, vytvářených na desetiletá období. 
Stránka umožňuje internetový marketing dřeva. Prodej dřeva je takto ekonomičtější, 
výnosnější. V roce 2009 Státní lesy takto každoročně prodají více než 30 milionů m3 dřeva. 
Zásady prodeje dřeva jsou určeny vyhláškou generálního ředitele státních lesů (aktuální 
znění ze dne 14. října 2009). Dřevo je nabízeno ve dvou půlročních cyklech. Polovina  
z objemu je prodávána prostřednictvím on-line aukce (lesní a dřevařský portál). Druhá 
polovina jde do systému internetové aukce e-Drzewno (e-Dřevo). Dřevo, které nebude 
prodáno v rámci těchto dvou postupů, se stane předmětem dalších obchodních jednání. 

                                                           
20 Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu; in: ČÍŽEK, Tomáš. Ve stavebnictví je teď ohrožena každá firma. Na 
velikosti nesejde. Hospodářské noviny, 22. VIII. 2013. 
21 Forum dyskusyjne – strona główna. Lasy Polskie. http://www.lasypolskie.pl/ 
22 Sprowadzasz Drewno Kontrolowane? Sprawdź nowy wskaźnik korupcji; in: Drewno.pl, 11. XII. 2010. 
http://www.drewno.pl/artykuly/7427-
Sprowadzasz+Drewno+Kontrolowane%3F+Sprawd%C5%BA+nowy+wska%C5%BAnik+korupcji.html 
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Kromě toho existuje nabídka dřeva Státních lesů pro maloobchodní prodej. Zvlášť je 
(dražbou) prováděn prodej cenných druhů. 
 
Ilustrace: Příklady možného vyhledávání v rámci portálu e-Drewno.pl.23 
 

 
 
Systém vyhlašováni respektive zadávaní veřejných zakázek 
 
Informace o zakázkách (pokud se nejedná o zakázky podlimitní) jsou v zásadě koncentrovány 
v Bulletinu pro veřejné zakázky.24 
 
Ilustrace: Informace o veřejných zakázkách mohou být vizualizovány následujícím 
způsobem.25 
 

 
 
Všeobecné zhodnocení dané země 
 
Polsko dosáhlo nejlepšího výsledku mezi zeměmi Visegrádské skupiny v žebříčku 
Transparency International „Corruption Perceptions Index" zabývajícím se vnímáním 
korupce ve veřejném sektoru před Maďarskem, Českou republikou a Slovenskem. V roce 
2014 zde došlo k novelizaci zákona o veřejných zakázkách a ukončení stávající praxe 
– jediného kritéria nejnižší ceny, při zadávání a vyhodnocování soutěží na veřejné zakázky, 

                                                           
23 Drewno.pl. http://www.drewno.pl/ 
24 Poland to the European Union Anti-Corruption Report. European Commission. 3. II. 2014. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf 
25 Urząd Zamówień Publicznych. https://www.uzp.gov.pl/ 
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a rovněž požadavek, aby zhotovitele zaměstnávali své pracovníky na řádné pracovní 
smlouvy. 
 
Velké turbulence se týkají staveb dálnic a silnic, kde tlak na cenu je někdy chápán jako 
likvidační.26 Snahy o neprůstřelné zadávání zakázek je velký problém i pro firmy z České 
republiky (nejenom Metrostav, ale i Vítkovické železárny a jejich dceřiné firmy, kde roku 
2016 je řeč o bankrotu Vítkovice Power Engineering – údajně právě kvůli krachu nebo 
alespoň posunu několika významných zakázek v Polsku).27 
 

 
Zkontaktované osoby (experti): 
 

 Krzysztof Joswicki, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. k.jozwicki@wspol.edu.pl 

 Adam Warecki, Szkoła Policji w Katowicach, zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl 
 

 
MEDAILONKY DOPLŇUJÍCÍCH ELEKTRONICKÝCH PODKLADŮ 
 
PL_01 
 

 
 
Název dokumentu: Act of 29 January 2004 Public Procurement Law 
 
Autoři, autorská instituce: Úřad pro veřejné zakázky 
 

                                                           
26 LOWE, Christian; LESZKOWICZ, Dagmara. Special Report: Poland's Roads to Ruin. Reuters. 24. X. 2013. 
http://www.reuters.com/article/us-poland-roads-specialreport-idUSBRE99N05920131024 
Cesta k bankrotu: Stavějte polské dálnice. Britské listy. 24. X. 2013. http://blisty.cz/art/70659.html 
27 ZENKNER, Petr. První z firem Světlíkovy skupiny Vítkovice skončila v úpadku. iHned. 26. VIII. 2016. 
http://byznys.ihned.cz/c1-65415050-prvni-z-firem-svetlikovy-skupiny-vitkovice-skoncila-v-upadku 

mailto:zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl
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Rok vydání: 2004 
 
Rozsah: 133 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.oecd.org/poland/39645964.pdf; 
http://www.asser.nl/upload/eel-
webroot/www/documents/national/poland/procurement.pdf 
 
Stručná charakteristika: Někdejší, nyní již do značné míry překonaná a mnohokrát 
modifikovaná norma, týkající se veřejných zakázek.  
 
PL_02 
 

 
 
Název dokumentu: Public Procurement Law in Poland  
 
Autoři, autorská instituce: Switzerland Global Enterprise 
 
Rok vydání: 2016 
 
Rozsah: 35 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: 
http://www.s-ge.com/sites/default/files/Public%20Procurement%20Law%20in%20 
Poland%2020160226.pdf 
 
Stručná charakteristika: Jedná se o příručku pro případné uchazeče o veřejné zakázky 
v Polsku. Je zde snaha o korektnost a situace v Polsku není a priori nijak negativně 
hodnocena. O korupci je řeč pouze v souvislosti s tím, že téma sleduje i Národní 
protikorupční kancelář. Obsah dokumentu operuje s nadpisy: 
 

 Právní rámec a rozsah jeho aplikace. 

 Stěžejní instituce. 

 Typy řízení (otevřené, uzavřené, jiné). 

http://www.oecd.org/poland/39645964.pdf
http://www.asser.nl/upload/eel-webroot/www/documents/national/poland/procurement.pdf
http://www.asser.nl/upload/eel-webroot/www/documents/national/poland/procurement.pdf
http://www.s-ge.com/sites/default/files/Public%20Procurement%20Law%20in%20%0bPoland%2020160226.pdf
http://www.s-ge.com/sites/default/files/Public%20Procurement%20Law%20in%20%0bPoland%2020160226.pdf
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 Formální aspekty přípravy podkladů ze strany uchazeče. 

 Proměnné, podle kterých je nabídka ohodnocena (jak je vybírána nejlepší nabídka). 

 Kontrolní mechanismy. 

 Praktické rady, obvyklé chyby, často kladené otázky. 

 Plné znění některých předpisů. 
 
PL_03 
 

 
 
Název dokumentu: Poland to the European Union Anti-Corruption Report 
 
Autoři, autorská instituce: European Commission 
 
Rok vydání: 2014 
 
Rozsah: 11 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-
crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-
report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf 
 
Stručná charakteristika: V roce 2006 byla ustavena Ústřední protikorupční kancelář, která se 
zabývá i tématem veřejných zakázek. Zakázky se týkají asi 20 % HDP respektive 39 % 
veřejných výdajů. Téma koordinuje Kancelář pro veřejné zakázky, podřízená předsedovi 
vlády. Promořenost korupcí je v Polsku obecně nadprůměrná ve srovnání s Unií jako celkem. 
Korupce není jediným nekalosoutěžním jednáním, které souvisí s veřejnými zakázkami. Ani 
unijní kofinancování není vůči nekalé soutěži imunní (snaha o šití podmínek na míru určitým 
uchazečům v desítkách procent kontrolovaných případů). Očekávání se vztahují k zákonu 
z 20. února 2013, kde je například snaha o potlačení netransparentních uchazečů a fixace 
ceny před pozdějším navýšením o vícepráce. Další úsilí se bude týkat zejména zakázek ve 
zdravotnictví.28 

                                                           
28 Non Public Hospitals Market In Poland 2014 Related PDF's. Raira Rubia Books. 
https://www.rairarubiabooks.com/related-pdf-non-public-hospitals-market-in-poland-2014.html 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_poland_chapter_en.pdf
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PL_04 
 

 
 
Název dokumentu: EU Grant Agreement number: 290529; Anti-Corruption Policies 
Revisited. Work Package: WP3, Corruption and Governance Improvement in Global and 
Continental Perspectives. Background Paper on Poland 
 
Autoři, autorská instituce: Hertie School of Governance 
 
Rok vydání: 2014 
 
Rozsah: 40 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: 
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2014/03/Poland-Background-Report_final.pdf 
 
Stručná charakteristika: Tématu veřejných zakázek je věnována řada pasáží. Roku 2012 je 
veřejným zakázkám věnováno okolo 8 % HDP, zakázek je vypsáno asi 188 000. Zakázky se zde 
de facto objevují od 80. let XX. století, ještě v době dominantně řízené ekonomiky. Od té dob 
y se jedná o složitý vývoj, od improvizace k „zestejnění“ pravidel. Nejvíce otázek se týká 
silničních staveb a unijních projektů, kde byly problémy zjištěny i desítek procent případů. 
Velké změny legislativy se týkaly let 1991 (socioekonomické změny ve státě) a 1994 
(požadavky Světové banky). Další změny se týkaly procesu vstupu do Evropské unie 
a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (2004). Vznikly mnohé instituce kontrolní 
povahy, stejně jako platforma „Protikorupční štít“, povědomí veřejnosti o rozšířenosti 
korupce (u veřejných zakázek) je však zhruba stejné, jako před 10 lety. 
 

http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2014/03/Poland-Background-Report_%0bfinal.pdf
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Ilustrace: Tabulka statistiky, ve vztahu k veřejným zakázkám mezi lety 2007 až 2012.29 
 

 
 
PL_05 
 

 
 
Název dokumentu: National Integrity System Assessment: Poland 
 
Autoři, autorská instituce: Transparency International ; Instytut Spraw Publicznych 
 
Rok vydání: patrně 2012 
 
Rozsah: 13 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/poland_2012 
 

                                                           
29 European Union Grant Agreement number: 290529; Anti-Corruption Policies Revisited. Work Package: WP3, 
Corruption and Governance Improvement in Global and Continental Perspectives. Background Paper on 
Poland. Hertie School of Governance. 2014. http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2014/03/Poland-
Background-Report_final.pdf 

https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/poland_2012
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Stručná charakteristika: Stručný dokument se zamýšlí nad integritou nebo transparentností 
určitých částí společnosti v Polsku (exekutiva, soudy atd.). Jen na jednom místě zazní, že 
veřejnost není příliš přesvědčena o rovném přístupu k veřejným zakázkám v Polsku. 
 
PL_06 
 

 
 
Název dokumentu: Public Procurement Poland 
 
Autoři, autorská instituce: Lex Mundi; Wardynski & Partners 
 
Rok vydání: 2012 
 
Rozsah: 11 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.lexmundi.com/Document.asp?DocID=4981 
 
Stručná charakteristika: Aktuálnější komentovaný dokument ad PL_01, z roku 2012. Jedná 
se přitom o model otázka – odpověď. 
 
PL_07 
 

 

http://www.lexmundi.com/Document.asp?DocID=4981
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Název dokumentu: Právní analýza dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách 
v Polské republice 
 
Autoři, autorská instituce: Danuta Duda; Slezská univerzita 
 
Rok vydání: 2013 
 
Rozsah: 12 stran v češtině 
 
Link ke stažení: http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia/casopisy-
aak/aak-rocnik-2013/docs-4-2013/Duda.pdf 
 
Stručná charakteristika: Celá řada statistik a proměnných k tématu veřejných zakázek 
v Polsku, právní rámec z roku 2012. Řada pasáží je v textu přímo využita. 
 
PL_08 
 

 
 
Název dokumentu: Evaluation Report on Poland 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2002 
 
Rozsah: 29 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan009758.pdf 
 
Stručná charakteristika: Zmíněna je role Kanceláře pro veřejné zakázky, která byla založena 
v roce 1995. Důraz je kladen na její kompetence a statistiku odvolání, které v určité době 
řešila. Tématu se týká i doporučení č. XII: Zvýšit lidské i materiální zdroje přidělené na Úřadu 
pro veřejné zakázky, aby Úřad mohl vykonávat přísnou kontrolu nad zadáváním veřejných 
zakázek. 

http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia/casopisy-aak/aak-rocnik-2013/docs-4-2013/Duda.pdf
http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia/casopisy-aak/aak-rocnik-2013/docs-4-2013/Duda.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan009758.pdf
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PL_09 
 

 
 
Název dokumentu: Public Procurement Market in Poland: How to Compete for Public 
Contracts?  
 
Autoři, autorská instituce: Invest in Poland 
 
Rok vydání: 2010 
 
Rozsah: 59 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14684 
 

http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14684
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Ilustrace: Statistika úspěšných zahraničních firem v kontraktech v rámci Polska. Firmy 
z České republiky jsou poměrně úspěšné.30 

 
 
Stručná charakteristika: Stručná rukověť pro případné zahraniční uchazeče, doplněná  
o statistiku k tématu. Popsán je právní rámec, existující lhůty, nejčastější chyby soutěžících 
firem atd.  
 
PL_10 
 

 
 
Název dokumentu: Public Procurement and Public-Private Partnership Law in Poland for 
Foreign Investors 
 

                                                           
30 Public Procurement Market in Poland: How to Compete for Public Contracts? Invest in Poland. 2010. 
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14684 
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Autoři, autorská instituce: Żyglicka and Partners Attorneys at Law & Legal Counsels Limited 
Partnership 
 
Rok vydání: 2015 
 
Rozsah: 16 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.rairarubiabooks.com/related-pdf-non-public-hospitals-market-
in-poland-2014.html 
 
Stručná charakteristika: Popis rámce veřejných zakázek v Polsku, s důrazem na veřejno-
soukromá partnerství. 
 
PL_11 
 

 
 
Název dokumentu:  Jak připravit dokumentaci k veřejným zakázkám v Polsku 
 
Autoři, autorská instituce:  Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 Veřejné zakázky bez hranic – 
Zamówie-nia publiczne bez granic 
 
Rok vydání: někde mezi lety 2007 a 2013 
 
Rozsah: 7 stran v češtině 
 
Link ke stažení: http://www.publicproc.eu/ckeditor/kcfinder/upload/files/ 
Publikace_jakpripravitdokumentaci_FINAL.pdf 
 
Stručná charakteristika: Dominantně se jedná o rozcestník na další podklady k tématu 
veřejných zakázek v Polsku. 

https://www.rairarubiabooks.com/related-pdf-non-public-hospitals-market-in-poland-2014.html
https://www.rairarubiabooks.com/related-pdf-non-public-hospitals-market-in-poland-2014.html
http://www.publicproc.eu/ckeditor/kcfinder/upload/files/Publikace_jakpripravit%0bdokumentaci_FINAL.pdf
http://www.publicproc.eu/ckeditor/kcfinder/upload/files/Publikace_jakpripravit%0bdokumentaci_FINAL.pdf
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DOPLŇUJÍCÍ MONITORING AKTUALIT Z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ (ROKY 2015 A 2016) 
 
2015, leden: Transparency International Česká republika volá po existence nezávislého 
kontrolního úřadu, který by kontroloval financování politických stran a v případě porušení 
pravidel uděloval sankce. Jako příklad je dáváno Polsko, kde jeho členy jmenuje prezident 
z řad nepolitiků.31 
 
2015, říjen: Společnost Metrostav v Polsku podepsala smlouvu na stavbu dvaceti-
kilometrového úseku rychlostní silnice S7 Gdaňsk-Elblag za devět miliard korun. Je to 
aktuálně největší veřejná zakázka v Polsku. Společnost Metrostav Polska Spolka Akcyjna byla 
založena proto, aby mohl na polském trhu lépe získávat zakázky. Firma uspěla ve výběrovém 
řízení s celkem deseti uchazeči. Silnice má být dokončena v říjnu 2018. Metrostav podepsal 
smlouvu s organizací GDDKiA, což je obdoba Ředitelství silnic a dálnic České republiky. 
Součástí projektu je kilometrový most přes Vislu v hodnotě přibližně 1,1 miliardy korun  
a 11 různých technologií zlepšování podloží v hodnotě zhruba čtyř miliard korun. Dalším 
projektem by měla být rekonstrukce silnice Marsa-Žolnierska ve Varšavě za zhruba miliardu 
korun. Metrostav ostatně už v Polsku dokončil několik staveb, jako protipovodňová opatření 
na Kladské Nise či most v Chelmeku. Významnou byla hlavně rekonstrukce 
pětikilometrového silničního průtahu S8 Varšavou včetně mostu generála Stefana Grota-
Roweckiego. Metrostav je z pohledu tržeb jedničkou domácího trhu, na výkonech skupiny se 
činnost v zahraničí podílí zhruba 30 procenty. Do skupiny Metrostav patří například stavební 
firma Subterra, kapitálově propojena je také se společností Zakládání staveb.32 
 
2015, listopad: Žurnalisté dávají Polsko za příklad České republice, s tím, že v Polsku se boji 
proti korupci přímo a intenzivně věnuje zpravodajská služba zaměřená na boj proti korupci. 
Kvůli obavám z obvinění z korupce se v Polsku uměle snižovaly ceny dálnic, až kvůli tomu 
zkrachovala řada firem, protože vítězné ceny byly za hranicí reality.33 
 

                                                           
31 Poslaly dar politickým stranám. Třetina firem pak získala veřejnou zakázku. Lidovky.cz. 25. I. 2015. 
32 Metrostav postaví v Polsku část rychlostní silnice za devět miliard korun. Včetně mostu přes Vislu. iHned.cz. 
9. X. 2015. http://byznys.ihned.cz/c1-64727940-metrostav-postavi-v-polsku-cast-rychlostni-silnice-za-devet-
miliard-korun-vcetne-mostu-pres-vislu  
Metrostav bude v Polsku stavět rychlostní silnici. Novinky.cz. 9. X. 2015. 
http://www.novinky.cz/ekonomika/382997-metrostav-bude-v-polsku-stavet-rychlostni-silnici.html  
33 EHL, Martin. Proč je Česku rumunská korupce tak blízká. Hospodářské noviny. 10. XI. 2015. 


