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Podnikání cizinců v Polsku 

 
Małgorzata Marzena Plucińska 

právní poradce 

1. Formy provozování podnikatelské činnosti 

 

Polská legislativa umožňuje podnikání státním příslušníkům Evropské unie v následujících formách: 

1. fyzická osoba provozující živnostenskou činnost: 

Podnikatel provozuje činnost jako jedna osoba a legislativa zde nestanoví výši kapitálu podniku. Zisk 

přísluší majiteli, který však výhradně a bez omezení odpovídá za veškeré závazky své firmy, a to 

majetkem podniku, i osobním majetkem.  

2. občanská společnost (spółka cywilna): 

Pro provozování občanské společnosti je nutné uzavřít smlouvu, která musí být vyhotovena písemně. 

Předpisy neurčují výši kapitálu, a proto může být libovolná. Každý společník musí vnést vklad (např. 

hotovost, majetková práva apod.). Každý společník má právo a také povinnost vést záležitosti 

společnosti a jednat jejím jménem. Za závazky společnosti společníci ručí společně, toto ručení má 

charakter osobní a neomezené odpovědnosti.  

3. veřejná společnost (spółka jawna): 

Je to osobní společnost s libovolnou výší kapitálu, ve které podnikají alespoň dvě osoby. Společenská 

smlouva musí být vyhotovena písemně, jinak je neplatná. Společnost vzniká zápisem do Národního 

soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy). Každý společník zastupuje společnost v rozsahu všech 

úkonů. Každý společník ručí za závazky společnosti bez omezení celým svým majetkem společně s 

ostatními společníky a se společností.  

4. partnerská společnost (spółka partnerska): 

Je to osobní společnost s libovolnou výši kapitálu, utvořená minimálně dvěma společníky (partnery) s 

cílem vykonávat svobodné povolání v rámci společnosti provozující podnik pod vlastním obchodním 

názvem. Partnery ve společnosti mohou být pouze fyzické osoby, oprávněné k provozování 

svobodného povolání. Smlouva partnerské společnosti musí být uzavřena formou notářského zápisu, 

jinak je neplatná. Partnerská společnost vzniká zápisem do Národního soudního rejstříku (Krajowy 

Rejestr Sądowy). 

Každý společník má právo a povinnost vést záležitosti společnosti; tyto úkony lze svěřit 

představenstvu. Partneři nesou odpovědnost za všeobecné závazky společnosti; jedná se o 

neomezenou, osobní, solidární a subsidiární odpovědnost. 

5. komanditní společnost 

Je to osobní společnost s libovolným kapitálem, jejímž cílem je vést podnik pod vlastním obchodním 

názvem, kde vůči věřitelům za závazky společnosti odpovídá minimálně jeden společník bez omezení 

(komplementář) a odpovědnost minimálně jednoho společníka (komandisty) je omezená. Komandista 

zodpovídá za závazky společnosti vůči jejím věřitelům pouze do výše komanditní sumy a je 

osvobozený od odpovědnosti v rámci výše vkladu vneseného do společnosti. Společenská smlouva 

musí být uzavřena formou notářského zápisu minimálně dvěma osobami. Osoby, které podepisují 

stanovy, jsou zakladateli společnosti. Vedením záležitostí společnosti jsou pověřeni pouze 

komplementáři. Komandista může zastupovat společnost pouze jako zmocněnec. Komanditní 

společnost vzniká zápisem do Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy).  

6. komanditní akciová společnost (spółka komandytowo-akcyjna): 

Je to osobní společnost, jejímž cílem je vést podnik pod vlastním obchodním názvem, kde vůči 

věřitelům za závazky společnosti odpovídá minimálně jeden společník bez omezení (komplementář) a 

minimálně jeden společník je akcionářem. Stanovy komanditní akciové společnosti musí být 

vyhotoveny formou notářského zápisu a podepsány alespoň všemi komplementáři. Výše základního 

kapitálu činí minimálně 50.000,00 PLN. Společnost zastupují komplementáři, kteří mají osobní, 

subsidiární a se společností solidární odpovědnost za závazky společnosti. Komplementář a akcionář 

se podílí na zisku společnosti úměrně ke svým vkladům vloženým do společnosti. Akcionář 

neodpovídá za závazky společnosti. Komanditní akciová společnost vzniká zápisem do rejstříku. 

7. společnost s ručením omezeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością): 

Tato společnost může být založena formou notářského zápisu jednou nebo více osobami s tím, že 

jejím výhradním zakladatelem nemůže být jiná jednoosobní (tj. se 100% podílem jednoho společníka 

– pozn. překl.) společnost s ručením omezeným. Alternativně, je možné vytvořit a registrovat spol. s 
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r.o. při použítí vzoru smlouvy v teleinformačním systému – vyplněním formuláře smlouvy a jeho 

potvrzením elektronickým podpisem. Minimální výše kapitálu společnosti musí činit 5.000,00 PLN, a 

minimální výše podílu 50 PLN. Společníci neodpovídají za závazky společnosti. Záležitosti 

společnosti vede představenstvo (Zarząd). Kromě toho může společnost ustanovit prokuristy, dozorčí 

radu nebo revizní komisi nebo oba tyto orgány současně. Ve společnostech, kde základní kapitál 

převyšuje 500.000 PLN a počet společníků je větší než dvacet pět, je dozorčí rada nebo kontrolní 

komise obligátním orgánem. Nejvyšším orgánem společnosti je shromáždění společníků, které 

rozhoduje formou usnesení. Společnosti s ručením omezením se sídlem v zahraničí mohou zřizovat 

pobočky nebo zastoupení na území Polské republiky. 

8. akciová společnost (spółka akcyjna): 

Založit akciovou společnost může jedna nebo více osob s tím, že akciová společnost nemůže být 

založena pouze jednoosobní (tj. se 100% podílem jednoho společníka – pozn. překl.) společností s 

ručením omezeným. Stanovy společnosti je nutné sestavit formou notářského zápisu. Akcionáři 

neodpovídají za závazky společnosti. Základní kapitál akciové společnosti se dělí na akcie se stejnou 

nominální hodnotou a činí minimálně 100.000,00 PLN. Jmenovitá hodnota akcií nemůže být nižší než 

1 groš.  

 

K provozování živnosti na území Polské republiky mohou zahraniční podnikatelé zřizovat na 

území Polska pobočky a zastoupení. 

Pobočky  

Pobočka po zapsání do rejstříků podnikatelů může podnikat v rozsahu činnosti jako zahraniční 

podnikatel. Pobočka je označována původním názvem zahraničního podnikatele včetně do polského 

jazyka přeloženého názvu právní formy podnikatele a s doplněním „oddział w Polsce” („pobočka v 

Polsku”). Pro pobočku je nutné vést odděleně účetní knihy v jazyce polském a dle polské legislativy. 

Podnikatel, který zřídil pobočku, je povinen hlásit ministerstvu hospodářství (do 14 dnů od vzniku 

příslušných okolností) veškeré změny skutečného a právního stavu v oblasti zahájení likvidace 

zahraničního podnikatele a ztráty oprávnění k podnikání.  

Zastoupení 

Zřízení zastoupení je možné pouze k podnikání v oblasti reklamy a propagace samotného zahraničního 

podnikatele. Zastoupení musí bý zapsáno do veřejného rejstříku zastoupení zahraničních podnikatelů 

vedeného ministrem hospodářství. Zahraniční podnikatel, který zřídil zastoupení, je povinen používat 

k označení zastoupení původní název zahraničního podnikatele, včetně do polského jazyka 

přeloženého názvu právní formy podnikatele a s doplněním „przedstawicielstwo w Polsce” 

(„zastoupení v Polsku”). Podnikatel vede pro zastoupení odděleně účetní knihy v jazyce polském a dle 

polského zákona o účetnictví. Podnikatel musí hlásit ministerstvu hospodářství veškeré změny 

skutečného a právního stavu týkající se registrovaných údajů a zahájení likvidace zahraničního 

podnikatele a ukončení jeho činnosti, a také zrušení práva zahraničního podnikatele podnikat nebo 

hospodařit svým majetkem, a to do 14 dnů ode dne vzniku těchto okolností. 

Je nutné mít sídlo, protože pro účinnou registraci subjektu v Národním soudním rejstříků (KRS) nebo 

v Evidenci živnostenských činností (Ewidencja Działalności Gospodarczej) je nutné jej uvést. 

Informace týkající se volných prostorů je možné najít na internetu, v realitních kancelářích, městských 

(obecních) úřadech. 

 

V Národním soudním rejstříku se registrují osobní společnosti, tj. veřejná společnost (spółka jawna), 

partnerská společnost (spółka partnerska), komanditní společnost (spółka komandytowa) a komanditní 

akciová společnost (spółka komandytowo-akcyjna) a kapitálové společnosti – společnost s ručením 

omezeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) a akciová společnost (spółka akcyjna). 

Občanské společnosti (spółki cywilne), přesněji společníci občanských společností, kteří jsou 

fyzickými osobami a fyzické osoby provozující živnostenskou činnost, se registrují v Centrální 

evidenci a informaci o živnostenské činnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej, CEIDG), kterou vede obec příslušná místu bydliště podnikatele nebo v případě 

zahraničních osob – podle hlavního místa podnikání na území PR. Zápis do Evidence živnostenských 

činností je zdarma.  

CEIDG vede v teleinformačním systému ministerstvo hospodářství. Úkolem CEIDG je evidence 

živnostníků, tj. fyzických osob provozujících živnostenskou činnost, zpřístupňování informací o 

podnikatelích a dalších subjektech v oblasti uvedené v zákoně o svobodě podnikání, umožnění 

náhledu do údajů, které jsou zdarma poskytovány Centrální informací Národního soudního rejstříku, 
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umožnění stanovení termínu a rozsahu změn v záznamech v CEIDG a orgánu, který je zavádí. Od 1. 

ledna 2012 se v CEIDG vede "rejstřík plných mocí", a tak jsou zaznamenávány i údaje o zmocněnci 

oprávněnému k jednání jménem podnikatele, včetně uvedení rozsahu záležitostí, na které se plná moc 

vztahuje, pokud podnikatel poskytl plnou moc a přihlásil informaci o jejím poskytnutí v žádosti o 

zapsání do CEIDG: Údaje o zmocněnci obsahují jméno a příjmení nebo obchodní název zmocněnce a 

příslušné údaje uvedené v odst. 1 bod 1, 1a a 3-6 tohoto zákona. Pokud jsou v CEIDG uvedeny údaje 

o zmocněnci, pro doložení u orgánu státní správy plné moci k jednání v příslušné záležitosti jménem 

podnikatele není relevantní ustanovení čl. 33 § 3 správního řádu, který hovoří o tom, že zmocněnec 

přikládá ke spisu originál nebo ověřenou kopii plné moci. V uvedené situaci orgán státní správy z 

moci úřední potvrzuje v CEIDG plnou moc zmocněnce k zastupování podnikatele. Výjimkou jsou 

řízení vedená na základě zákona ze dne 29. srpna 1997 o správě daní a poplatků a zákona ze dne 28. 

září 1991 o finanční kontrole (Sb. zák. z r. 2011 č. 41, pol. 214 a č. 53, pol. 273). 

Nyní je možné předložit žádost o zápis do CEIDG prostřednictvím elektronického formuláře 

dostupného na webové stránce CEIDG, ve Zpravodaji veřejné informace (Biuletyn Informacji 

Publicznej) ministerstva hospodářství a prostřednictvím elektronické platformy služeb veřejné správy. 

Teleinformatický systém CEIDG zasílá žadateli na uvedenou elektronickou adresu potvrzení o podání 

žádosti. Žádost o zápis do CEIDG lze také podat na formuláři, který je shodný s formulářem na 

obecním úřadě, který si podnikatel zvolí, osobně nebo doporučeným dopisem. Orgán obce ověřuje 

totožnost žadatele, který podává žádost, a potvrzuje žadateli na základě příslušného dokumentu, že 

žádost byla předložena. Následně zpracovává žádost do formy elektronického dokumentu, podpisuje 

jej elektronickým podpisem ověřovaným pomocí příslušného certifikátu a při dodržení pravidel 

uvedených v předpisech o elektronickém podpisu, nebo podpisuje podpisem ověřeným důvěryhodným 

profilem ePUAP, nebo podepisuje osobním podpisem, uvedeným v předpisech o občanských 

průkazech, nebo podepisuje jiným způsobem akceptovatelným systémem CEIDG, který umožňuje 

jednoznačnou identifikaci osoby, která žádost posílá, a čas jejího zaslání a zasílá do CEIDG nejpozději 

následující pracovní den ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí žádosti o zápis do CEIDG je žádost 

o provedení zápisu nebo jeho změny ke státnímu úřednímu rejstříku subjektů národního hospodářství 

(REGON=IČ), identifikačního nebo aktualizačního hlášení, uvedeného v předpisech o pravidlech 

evidence a identifikace poplatníků a plátců, přihlášení plátce pojistného nebo jeho změny podle 

předpisů o systému sociálního zabezpečení a ohlášení prohlášení o pokračování sociálního pojištění 

zemědělců podle předpisů o sociálním pojištění zemědělců, přijetí prohlášení o volbě podnikatele o 

formě zdanění daní z příjmů fyzických osob nebo žádosti o uplatnění zdanění formou daňové karty. 

Dále podnikatel může k žádosti o zápis do CEIDG přiložit registrační nebo aktualizační hlášení, 

uvedené v předpisech o dani z přidané hodnoty. Společně se žádostí o zápis do CEIDG se předkládá i 

prohlášení o tom, že vůči osobě, které se záznam týká, není rozhodnuto o zákazu podnikání, 

provozování příslušné profese, jejíž vykonávání je zapisováno do CEIDG a podnikání souvisejícího s 

výchovou, léčbou, vzděláváním nezletilých nebo péčí o ně. Zde platí trestní odpovědnost na podání 

prohlášení, které není v souladu s pravdou. 

Evidence živnostenských činností (Ewidencja Działalności Gospodarczej) je veřejná. Žádost se 

předkládá na speciálním formuláři (dostupná na obecních úřadech a na webové stránce Ministerstva 

hospodářství) a je, kromě žádosti o zápis do evidence, i žádostí o přidělení Identifikačního čísla 

organizace (REGON), přihlášení na finančním úřadě a Správě sociálního zabezpečení (ZUS) nebo 

Správě zemědělského sociálního zabezpečení (KRUS) (tzv. jedno okénko). Dodatečnou návštěvu 

finančního úřadu bude vyžadovat mj. registrace k dani z přidané hodnoty a volba jiné formy zdanění 

než je daň podle daňové stupnice (např. rovná daň). Tyto úkony musí proběhnout před dosažením 

prvního příjmu. Chce-li podnikatel zaměstnávat zaměstnance, musí je přihlásit Správě sociálního 

zabezpečení za účelem sociálního pojištění. Žádost o zápis do Evidence živnostenských činností by 

měla obsahovat označení podnikatele, jeho místo bydliště a adresu, určení předmětu podnikání, 

uvedení data zahájení podnikání. Evidenční orgán vydává rozhodnutí o zamítnutí zápisu do evidence 

živností, pokud: se ohlášení týká živnosti, která není uvedena v zákoně, ohlášení má formální 

nedostatky, které nebyly přes výzvu odstraněny ve stanovené lhůtě nebo byl vydán zákaz vykonávání 

živnosti uvedené podnikatelem v ohlášení v právní moci. Potvrzením zápisu do evidence je potvrzení 

doručované podnikateli z moci úřední. Statistické číslo IČ (REGON) přiděluje podnikateli Statistický 

úřad. Fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost jako společníci občanské společnosti 

(spółka cywilna), se nemusí zvlášť registrovat ve státním úředním rejstříku subjektů národního 

hospodářství IČ (Regon). Podnikatel je povinen mít i bankovní účet. Jeho číslo je nutné ohlásit 

Finančnímu úřadu.  
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Do Národního soudního rejstříku (KRS) se podnikatel přihlašuje na speciálním tiskopise, po provedení 

soudního zápisu a zaplacení přihlašovacího poplatku za vznik společnosti, ve věstníku Monitor 

Sądowy i Gospodarczy. K zápisu dojde po přibl. 2 týdnech od data podání žádosti. Do Národního 

soudního rejstříku se lze přihlásit i elektronicky. 

Mezi údaje o podnikateli, které je nutné uvést v ohlášení, patří obecně obchodní název, sídlo a adresa 

společnosti, předmět podnikání, příjmení a jména nebo obchodní názvy společníků a adresy 

společníků a osob oprávněných jednat jménem společnosti, výše základního kapitálu.  

Podnikatel, který není zaměstnavatelem, může přerušit provozování živnosti na dobu od 1 měsíce do 

24 měsíců. V případě provozování živnosti formou občanské společnosti nabývá přerušení podnikání 

účinnosti, pokud jej přeruší všichni společníci. V době přerušení provozování živnosti podnikatel 

nemůže provozovat živnost a mít provozní příjmy z mimozemědělské živnosti.  

V době přerušení provozování živnosti podnikatel:  

   1) má právo vykonávat veškeré úkony, nezbytné k udržení nebo zajištění zdrojů příjmů;  

   2) má právo přijímat pohledávky nebo má povinnost hradit závazky, které vznikly před datem 

přerušení provozování živnosti;  

   3) má právo prodávat vlastní dlouhodobý hmotný majetek a vybavení;  

   4) má právo nebo povinnost účastnit se soudních řízení, daňových a správních řízení, 

spojených s provozovanou živností před přerušením provozování této živnosti;  

   5) vykonává veškeré povinnosti vycházející z právních předpisů;  

   6) má právo dosahovat finančních příjmů i z podnikání, provozovaného před přerušením 

provozování živnosti;  

   7) může být kontrolován dle pravidel, týkajících se podnikatelů provozujících živnostenskou 

činnost.  

Přerušení provozování živnosti a opětovné zahájení podnikání probíhá na žádost podnikatele a není 

zpoplatněno. 

 

2. Zaměstnávání osob 

Pracovní poměry a práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů upravuje především Zákoník 

práce (Kodeks pracy [UKP]). Je to nejdůležitější právní dokument upravující podmínky, za jakých 

může být poskytováno zaměstnání na území PR. V souladu s ustanovením čl. 9 zákoníku práce 

ustanovení pracovních smluv a jiných dokumentů, upravujících práva a povinnosti zaměstnance, 

nemohou být méně výhodné, než legislativa v oblasti pracovního práva. Kolektivní smlouvy a jiné 

dokumenty, založené na kolektivních smlouvách, stanovách a řádech ustanovujících práva a 

povinnosti jednotlivých účastníků pracovního poměru, porušující princip rovného zacházení se 

zaměstnanci, nejsou platné. 

Je také nutno pamatovat, že ve věcech, neupravených předpisy pracovního práva, se pro pracovní 

poměr příslušně uplatňují předpisy Občanského zákoníku (Kodeks cywilny), nejsou-li v rozporu s 

principy pracovního práva. 

Zaměstnavatelem je organizační složka, i bez právní subjektivity, a také fyzická osoba, zaměstnává-li 

zaměstnance. Zaměstnancem může být osoba, která dovršila 18 let a výjimečně může být v souladu s 

podmínkami stanovenými v zákoníku práce zaměstnancem i osoba, která je mladší 18 let. Předpisy 

zákoníku práce nevztahují možnost být zaměstnancem ke způsobilosti k právním úkonům. 

Pracovní poměr znamená, nezávisle na základu jeho navázání, vztah s charakterem závazků. Základem 

jeho navázání může být pracovní smlouva, ustanovení, volba, jmenování a družstevní pracovní 

smlouva.  

V důsledku navázání pracovního poměru se zaměstnanec zavazuje vykonávat práci určitého druhu pro 

zaměstnavatele a pod jeho vedením a v místě a čase určeném zaměstnavatelem; zaměstnavatel se 

zavazuje k zaměstnávání zaměstnance za odměnu. 

Zákoník práce (Kodeks pracy) rozlišuje následující druhy pracovních smluv: 

 na dobu neurčitou,  

 na dobu určitou,  

 na dobu provedení určité práce,  

 na dobu zástupu zaměstnance – v době jeho omluvené nepřítomnosti v zaměstnání; 

zaměstnavatel může za tímto účelem zaměstnat jiného zaměstnance na základě pracovní 

smlouvy na dobu určitou, která zahrnuje období této nepřítomnosti. 
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Každé z těchto smluv může předcházet pracovní smlouva na zkušební dobu, která může být uzavřena 

maximálně na 3 měsíce. Je nutné pamatovat, že uzavření třetí, další smlouvy na dobu určitou je 

rovnoznačné s uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou, nebyla-li přestávka mezi zrušením 

předchozí a navázáním další pracovní smlouvy delší než 1 měsíc. 

Pracovní smlouvu je nutné vyhotovit písemně. Musí obsahovat údaje o smluvních stranách, druhu 

smlouvy, datum jejího uzavření a pracovní podmínky a mzdu, především – druh práce, místo 

vykonávání práce, odměnu za práci odpovídající druhu práce, s poukázáním na složky mzdy, pracovní 

dobu, datum nástupu do zaměstnání.  

Nebyla-li pracovní smlouva uzavřena písemně, musí zaměstnavatel, nejpozději ke dni nástupu 

zaměstnance do zaměstnání, potvrdit zaměstnanci písemně ujednání týkající se smluvních stran, druhu 

smlouvy a jejich podmínek. 

V souladu s předpisy má zaměstnavatel také povinnost oznámit zaměstnanci písemně, nejpozději do 7 

dní ode dne uzavření pracovní smlouvy, pro něj závaznou denní a týdenní pracovní dobu, frekvenci 

vyplácení mzdy za práci, délku dovolené, na kterou má zaměstnanec nárok, pro zaměstnance závaznou 

délku výpovědní lhůty, kolektivní smlouvu, která se na zaměstnance vztahuje a nemá-li zaměstnavatel 

povinnost stanovit pracovní řád – pak také informovat dodatečně o nočních směnách, termínu a době 

výplaty mzdy a přijatém způsobu potvrzování příchodu zaměstnance, přítomnosti v zaměstnání a o 

omluvenkách nepřítomnosti v zaměstnání. 

Zrušení pracovní smlouvy může nastat dohodou zúčastněných stran, prohlášením jedné strany 

(zaměstnavatele nebo zaměstnance) při dodržení tzv. výpovědní lhůty a prohlášením jedné strany bez 

dodržení výpovědní lhůty. 

Smlouva, uzavřená na dobu určitou nebo na dobu provedení určité práce, se ruší po vypršení lhůty, na 

jakou byla uzavřena nebo po provedení sjednané práce. Výpověď pracovní smlouvy, uzavřené na dobu 

určitou, je přípustná v případě, kdy jsou současně splněny dvě podmínky: 

 smlouva byla uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, 

 ve smlouvě účastníci předpokládali možnost její dřívější výpovědi. 

Výpovědní lhůty stanovuje podrobně zákoník práce a jejich délka je závislá na době pracovního 

poměru u dotyčného zaměstnavatele. Ve výjimečných případech je možné výpovědní lhůty zkrátit. 

Výpověď musí být podána písemně a s odůvodněním. Zaměstnavatel má povinnost projednat 

opodstatněnost záměru podání výpovědi pracovní smlouvy zaměstnanci s radou podnikové odborové 

organizace, která zaměstnance zastupuje. 

Nedostatky ve zrušení pracovní smlouvy dávají zaměstnanci právo odvolat se k pracovnímu soudu. 

Dále je nutno uvést, že práci lze vykonávat pravidelně mimo podnik, při využití prostředků 

elektronické komunikace dle ustanovení o poskytování služeb elektronicky. Jedná o tzv. telepráci. 

Telepracovníkem je zaměstnanec, který vykonává práci za výše uvedených podmínek a předává 

zaměstnavateli výsledky práce, především prostřednictvím prostředků elektronické komunikace 

(zpravidla elektronickou poštou). K dohodě mezi účastníky pracovní smlouvy, že práce bude 

prováděna formou telepráce, může dojít při uzavírání pracovní smlouvy během zaměstnaneckého 

poměru. 

 

3. Zaměstnávání cizinců 

V současné době již neplatí přechodná období pro volný přístup na polský trh práce vůči občanům 

všech států Evropské unie, včetně státních příslušníků České republiky, Německa, atd. Osoba, která 

má státní příslušnost členského státu nebo státu, se kterým EU uzavřela smlouvu o volném pohybu 

pracovníků, může být bez omezení zaměstnána v Polsku. Svoboda pohybu osob, včetně pracovníků, 

patří k pilířům Evropské unie. Článek 39 Smlouvy o založení evropského společenství stanoví, že 

Společenství zajišťuje volný pohyb pracovníků, což znamená zrušení veškeré diskriminace vůči 

pracovníkům členských států, uplatňované s ohledem na občanství v oblasti zaměstnávání, mezd a 

jiných pracovních podmínek. Volný pohyb pracovníků zahrnuje právo: 

• k přijímání konkrétně nabízeného zaměstnání, 

• k volnému pohybu po území Společenství za účelem zaměstnání, 

• k pobytu v jednom členském státě za účelem provádění práce, 

• k setrvání, po ukončení zaměstnaneckého poměru, na území jednoho z členských států. 



Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim” CZ.3.22/2.1.00/12.03400 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice. 

 
 
 

 

To znamená, že k migrujícímu pracovníkovi se musí v přijímacím státě přistupovat stejně jako k 

občanovi tohoto státu, ale zároveň se musí tento pracovník přizpůsobit národní legislativě, která může 

být jiná než v jeho vlastním státě, stejně jako občan tohoto státu. 

Pro cizince z EU je kritériem stanovujícím rozsah svobody v poskytování práce na území Polska 

občanství, to znamená příslušnost k danému státu. Vzhledem k občanům ostatních států – mimo EU 

jsou přijaty zvláštní úpravy. 

Občan jiného členského státu může podávat žádosti o zaměstnání nebo pracovní nabídky a uzavírat a 

prodlužovat pracovní smlouvy v jiném členském státě a nemůže být zároveň jakýmkoliv způsobem 

diskriminován. Nejsou dovoleny zejména takové praktiky jako: 

a) stanovení početního stavu pracovníků pocházejících z přijímacího státu, 

b) uplatňování omezení týkajících se inzercí o náboru, 

c) stanovení speciálních postupů náboru nebo registrace vůči pracovníkům pocházejícím z jiného 

členského státu EU. 

 

4. Veřejné zakázky 

 

Veřejnou zakázkou je, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (Ustawa – Prawo zamówień 

publicznych), úplné znění ze dne 8. června 2010 (Sb. zák. z 2013, pol. 907), smlouva uzavíraná za 

úplatu mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby, dodávka nebo stavební práce, 

které jsou celkově, nebo částečně hrazené z veřejných prostředků.   

Zákon se neuplatňuje, je-li hodnota objednávky nižší než 14.000 EUR, přepočtená na PLN. Dodávkou 

se rozumí pořizování zboží, prací a jiného majetku, zejména na základě smlouvy o prodeji, dodávce, 

pronájmu, nájmu a leasingové smlouvy. Kdežto stavební práce znamenají provedení nebo zpracování 

projektu a realizaci stavebních prací ve smyslu zákona ze dne 7. července 1994 - Stavební zákon (Sb. 

zák. z roku 2006 č. 156, pol. 1118 ve znění pozd. předpisů [2]), a také realizaci stavebního objektu ve 

smyslu zákona ze dne 7. července 1994 - Stavební zákon, pomocí libovolných prostředků, v souladu s 

požadavky stanovenými zadavatelem. Služby znamenají veškerá plnění, jejichž předmětem nejsou 

stavební práce nebo dodávky a jsou službami stanovenými v předpisech vydaných na základě Nařízení 

předsedy vlády ze dne 28. ledna 2010 o seznamu služeb prioritního a neprioritního charakteru (Sb. 

zák. č. 12, pol. 68), zohledňujícího ustanovení směrnice 2004/18/ES Evropského parlamentu a Rady 

ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby a směrnice 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o 

koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb.  

Řízení o poskytnutí zakázky připravuje a vede zadavatel. Tento může také pověřit přípravou nebo 

vedením řízení o poskytnutí zakázky vlastní organizační složku nebo třetí osobu, která v takovém 

případě jedná jako zmocněnec zadavatele. 

Zadavatel nemůže stanovit podmínky účasti v řízení o poskytnutí zakázky způsobem, který by mohl 

narušovat hospodářskou soutěž. 

O poskytnutí zakázky se mohou ucházet dodavatelé, kteří:  

 jsou oprávněni k vykonávaní určité činnosti nebo úkonu, ukládá-li zákon povinnost mít 

takováto oprávnění; 

 mají nezbytné znalosti a zkušenosti a mají technické zázemí a osoby, schopné vykonat 

zakázku; 

 jsou v ekonomické a finanční situaci, která zajišťuje realizaci zakázky; 

 nejsou vyloučeni z řízení o poskytnutí zakázky. 

K základním formám poskytnutí zakázky patří neomezené výběrové řízení a omezené výběrové 

řízení. Dále může zadavatel poskytnout zakázku cestou vyjednávání s ohlášením, soutěžního dialogu, 

vyjednávání bez ohlášení, zakázky z volné ruky, dotázání na cenu nebo elektronické aukce, a to jen v 
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případech a dle pravidel stanovených zákonem. Jednotlivé formy jsou charakteristické následujícími 

vlastnostmi: 

 neomezené výběrové řízení – odpověď na veřejnou výzvu k zakázce mohou jako nabídku 

podávat všichni zájemci; 

 omezené výběrové řízení – v odpovědi na veřejnou výzvu k zakázce podávají dodavatelé 

žádosti o připuštění k účasti ve výběrovém řízení a nabídky mohou podávat dodavatelé 

přizváni k podávání nabídek; 

 vyjednávání s ohlášením – po veřejném ohlášení zakázky zadavatel přizve dodavatele, 

připuštěné k účasti v řízení k podávání předběžných nabídek neobsahujících cenu, vyjednává s 

nimi a následně je přizve k podávání nabídek. 

 soutěžní dialog je způsob poskytnutí zakázky, kdy po veřejném ohlášení zakázky zadavatel 

vede s vybranými dodavateli dialog a následně je přizve k podávání nabídek. 

 vyjednávání bez ohlášení – tímto způsobem zadavatel vyjednává smluvní podmínky týkající 

se veřejné zakázky s vybranými dodavateli a následně je přizve k podávání nabídek; 

 zakázky z volné ruky, kdy zadavatel poskytuje zakázku po vyjednávání pouze s jedním 

uchazečem; 

 dotaz na cenu – v tomto režimu zadavatel klade dotaz na cenu vybraným uchazečům a přizve 

je k podávání nabídek; 

 elektronická aukce – tímto způsobem, pomocí formuláře zveřejněného na internetové 

stránce, který umožňuje zadání nezbytných údajů v přímém spojení s touto stránkou, uchazeči 

podávají v pořadí další výhodnější (postupující) nabídky, které jsou automaticky tříděny.  

Všechny podstatné části zakázky je zadavatel povinen uvést v zadávací dokumentaci. Zadávací 

dokumentace (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) obsahuje minimálně:  
1) obchodní název a adresu zadavatele,  

2) způsob poskytování zakázky;  

3) popis předmětu zakázky;  

4) termín realizace zakázky;  

5) podmínky účasti v řízení a popis způsobu hodnocení splnění těchto podmínek;  

6) seznam prohlášení nebo dokumentů, které uchazeči mají dodat za účelem doložení splnění 

podmínek stanovených pro účast v řízení;  

7) informace o způsobu komunikace zadavatele s dodavateli a předání prohlášení a dokumentů a 

také uvedení osob oprávněných k jednání s dodavateli;  

8) požadavky týkající se jistoty (vadium);  

9) termín platnosti nabídky;  

10) popis způsobu zpracování nabídek;  

11) místo a termín podávání a otevírání nabídek;  

12) popis způsobu výpočtu ceny;  

13) popis kritérií, kterými se zadavatel bude řídit při výběru nabídky, včetně uvedení významu těchto 

kritérií a způsobu hodnocení nabídek;  

14) informace o formálních náležitostech, jaké musí být splněny při výběru nabídky za účelem 

uzavření smlouvy o veřejné zakázce;  

15) požadavky týkající se zajištění řádné realizace smlouvy;  

16) ustanovení důležitá pro smluvní strany, která budou zahrnuta v obsahu uzavírané smlouvy o 

veřejné zakázce, všeobecné smluvní podmínky nebo rámcovou smlouvu, pokud zadavatel od 

dodavatele vyžaduje, aby s ním uzavřel smlouvu o veřejné zakázce za těchto podmínek;  

17) poučení o opravných prostředcích, na které má dodavatel nárok během řízení o veřejné zakázce.  

Zadávací dokumentace může také obsahovat i jiná ustanovení závislá na charakteru zakázky.  

Uchazeč se může v případě pochybností obrátit na zadavatele o vysvětlení obsahu zadávací 

dokumentace v oblasti podstatných podmínek zakázky.  

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídku se podává písemně, jinak je neplatná, nebo se 

souhlasem zadavatele elektronickou formou s bezpečným elektronickým podpisem, ověřeným pomocí 

platného kvalifikovaného certifikátu. Obsah nabídky musí odpovídat obsahu zadávací dokumentace v 

oblasti důležitých podmínek zakázky. 

Zadavatel vybírá nejvýhodnější nabídku na základě kriterií pro hodnocení nabídky, uvedených v 

zadávací dokumentaci. 
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Po výběru nejvýhodnější nabídky uzavírají strany smlouvu, která musí být vyhotovena písemně, jinak 

je neplatná, ledaže zvláštní předpisy vyžadují zvláštní formu. Výběrové řízení je veřejné a je možné 

nahlížet do dokumentace.  

Za účelem řádné realizace smlouvy, může zadavatel žádat od dodavatele příslušnou jistotu, která bude 

použita na případné pokrytí pohledávek za nevykonání nebo nesprávnou realizaci smlouvy.  

Dodavatel, účastník soutěže, a také jiný subjekt, pokud má nebo měl zájem na získání dané zakázky a 

byl nebo může být poškozen v důsledku porušení zadavatelem předpisů tohoto zákona, má nárok na 

opravné prostředky. 

Proti jednání zadavatele, které je v rozporu se zákonem a doprovázelo řízení o poskytnutí zakázky 

nebo proti opomenutí činnosti, ke které byl zadavatel povinen na základě zákona, je možné odvolání. 

Odvolání by mělo poukazovat na jednání zadavatele nebo opomenutí činnosti, která je napadena z 

důvodu rozporu se zákonem, obsahovat stručné uvedení námitek, stanovit požadavek a poukazovat na 

skutečnosti a právní okolnosti, které odůvodňují podání odvolání. Odvolání lze podat k předsedovi 

komory písemně nebo elektronicky s bezpečným elektronickým podpisem ověřovaným pomocí 

kvalifikovaného certifikátu.  

Předkladatel odvolání zasílá kopii odvolání zadavateli před vypršením lhůty k podávání odvolání tak, 

aby se mohl s jeho obsahem seznámit před vypršením této lhůty. Předpokládá se, že zadavatel měl 

možnost seznámit se s obsahem odvolání před vypršením lhůty k jeho podání v případě, že kopie byla 

odeslána před vypršením této lhůty pomocí faxu nebo elektronickou cestou. 

Podrobné informace a lhůty na odvolání jsou upraveny v zákoně.  

 

5. Využívání životního prostředí 

 

Výši poplatků za využívání životního prostředí a povinnost jejich placení upravuje zákon o ochraně 

životního prostředí (Ustawa –Prawo ochrony środowiska) (sjednocený text Sb. zák. z r. 2013, pol. 

1232 ve znění pozdějších předpisů). V souladu s čl. 3 bod 20 je za subjekt, který využívá životní 

prostředí, považován: 

 podnikatel podle zákona o svobodě podnikatelské činnosti (Ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej), 

 osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v oblasti zemědělského pěstování, chovatelství 

zvířat, zahradnictví, zelinářství, lesnictví a vnitrozemského rybolovu a osoby vykonávající 

lékařskou profesi v rámci individuální činnosti, nebo individuální odborné praxe 

 organizační složka, která není považována za podnikatele podle zákona o podnikatelské 

činnosti,  

 fyzická osoba, která není podnikatelem, která využívá ŽP v rozsahu, v jakém toto využívání 

vyžaduje povolení. 

Životním prostředím je souhrn přírodních prvků, včetně změněných lidskou působností, a především 

zemský povrch, nerosty, voda, ovzduší, krajina, podnebí a ostatní prvky biodiverzity a také vzájemné 

vlivy mezi těmto prvky; 

Poplatky za využívání ŽP se týkají především: 

 plynů a prachu vypouštěných do ovzduší, 

 látek zaváděných s odpadními vodami do toků nebo do půdy, 

 chladící vody zaváděné do toků nebo do půdy; 

 umísťování odpadů na skládkách; 

 jímání podzemní vody; 

 jímání povrchové vody; 

 znečištěné plochy s trvalým povrchem, z nichž jsou do vod nebo do půdy odváděny srážkové 

nebo tající vody, zachycované do otevřených nebo uzavřených kanalizačních systémů; 

 každých započatých 100 kg přírůstku hmotnosti ryb jiných než lososovité, nebo jiných 

vodních organismů během produkčního cyklu v chovných objektech těchto ryb nebo těchto 

organismů, překračuje-li průměrný přírůstek hmotnosti těchto ryb nebo těchto organismů v 

jednotlivých letech produkčního cyklu 1500 kg na 1 ha užitkové plochy chovných rybníků 

tohoto objektu v jednom roce daného cyklu. 

Podrobná pravidla pro výpočet výše poplatků v příslušném roce stanoví aktuální nařízení vlády a 

aktuální vyhláška ministra životního prostředí. Subjekt, který využívá životní prostředí, samostatně 

stanovuje výši poplatku a platí jej na účet příslušného maršálkovského úřadu, a to do konce měsíce 
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března příslušného roku. Fyzické osoby, které nejsou podnikateli, platí poplatky za využívání 

životního prostředí v rozsahu, v jakém toto využívání vyžaduje povolení na vypouštění látek nebo 

energie do životního prostředí a vodoprávního povolení na jímání vod.  

Subjekt je povinen ohlásit maršálkovi vojvodství seznam obsahující následující údaje: 

 množství a druh plynů a prachu vypouštěného do ovzduší; 

 množství a kvalita využívané vody, včetně informací, zda byla využívána povrchová nebo 

podzemní voda, a také její určení; 

 množství, stav a složení odpadních vod vypouštěných do toků a do půdy a jejich druh; 

 odpadní vody jako chladící vody dle teploty těchto vod, 

 rozloha, druh a způsob využití území, z něhož jsou odváděny odpadní vody (srážkové a tající); 

 druh látek obsažených v odpadních vodách a jejich množství nebo objem produkce ryb jiných 

než lososovité, nebo jiných vodních organismů vyrobených v objektech chovu ryb a dalších 

vodních organismů, 

 množství a druh skladovaných odpadů. 

Údaje je nutné ohlašovat v 6-měsíčních obdobích, do konce měsíce následujícího po vypršení každého 

pololetí. Ohlášení je nutné předložit příslušnému inspektoru ochrany životního prostředí a v případě 

odpadů i orgánům územní samosprávy dle místa skladování odpadů.  

Není nutné platit poplatek, nepřekračuje-li pololetní výše poplatků za vypouštění plynů a prachu do 

ovzduší, vypouštění odpadních vod do vod a do půdy, jímání vody částku 400 PLN. 

Za nedodržení povinností, stanovených zákonem, je možné uložit trestní i správní sankce. Příslušný 

subjekt nese i odpovědnost odškodnění za škody, způsobené dopadem na životní prostředí.  

 

6. Vybrané způsoby podporování investic v Polsku 

K nejúčinnějším způsobům podporování investic v Polsku patří zřizování tzv. Speciálních 

ekonomických zón/SEZ (průmyslových zón). SEZ je správně vyčleněná část území Polska, určená pro 

podnikání za výhodnějších podmínek. SEZ je místo, podléhající speciálnímu zvýhodněnému 

daňovému režimu, kde může podnikatel zahájit podnikatelskou činnost na speciálně připraveném 

území a provozovat ji bez placení daně z příjmů. Speciální ekonomické zóny vznikly za účelem: 

 urychlení hospodářského rozvoje polských regionů, 

 rozvoje a využití nových technických a technologických řešení v národní ekonomice, 

 zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb, 

 využití poprůmyslového majetku a infrastruktury, 

 tvoření nových pracovních míst. 

V SEZ může podnikatel získat následující výhody: 

 osvobození od daně z příjmů fyzických nebo právnických osob,  

 pozemek plně připravený k investici za zvýhodněnou cenu,  

 bezúplatnou pomoc při vyřizování formalit spojených s investicí,  

 osvobození od daně z nemovitostí. 

Daňovou úlevu v SEZ lze získat z hlediska objemu investice nebo z hlediska vytvoření nových 

pracovních míst. Je nutné pamatovat, že na území speciální ekonomické zóny není možné provozovat 

každou podnikatelskou činnost. Povolení k podnikání na území SEZ vydává Představenstvo SEZ. V 

Polsku existuje 16 Speciálních ekonomických zón. 

 

Podnikatelé se také mohou ucházet o finanční podporu z prostředků strukturálních fondů, které jsou 

alokovány v několika operačních programech, v jejichž rámci mohou podnikatelé žádat finanční 

podporu. Podrobné informace o fondech lze najít na internetové stránce: 

www.funduszestrukturalne.gov.pl  

 

Internetové odkazy: 

 

Stránky o EU: 

 www.europa.eu- portál EU 

 www.ukie.gov.pl - portál Úřadu výboru pro evropskou integraci 

 www.cie.gov.pl - Evropské informační centrum 

 

Stránky ministerstev v Polsku: 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/#_blank
http://www.europa.eu.int/#_blank
http://www.ukie.gov.pl/#_blank
http://www.cie.gov.pl/#_blank
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 www.mg.gov.pl  – Ministerstvo hospodářství 

  www.mswia.gov.pl – Ministerstvo vnitra 

 www.funduszestrukturalne.gov.pl - Ministerstvo hospodářství a práce 

 www.funduszeunijne.gov.pl - Ministerstvo regionálního rozvoje 

 www.mos.gov.pl – Ministerstvo životního prostředí (Informační centrum o ŽP) 

 www.mnii.gov.pl  - Ministerstvo vědy a informatizace 

 www.minrol.gov.pl - Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova 

 www.mi.gov.pl - Ministerstvo infrastruktury  

 www.nfosigw.gov.pl – Národní fond pro ochranu životního prostředí a vodohospodářství 

 www.mf.gov.pl – Ministerstvo financí  

  

Stránka Polské agentury pro rozvoj podnikání (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 

 www.parp.gov.pl 

 

Stránky týkající se evropských fondů: 
 www.zporr.gov.pl 

 www.konkurencyjnosc.gov.pl  

 www.efs.gov.pl 

 

Jiné servisy: 

 www.pap.com.pl  - servis Polské tiskové kanceláře 

 www.gazeta.pl - servis deníku Gazeta Wyborcza 

 www.wroclaw.pl  – stránky města Wrocław 

 

Podrobné informace o možnostech investování v PR najdete na internetových stránkách Polské 

agentury pro zahraniční investice (Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A.) - Polský 

ekonomický portál – www.paiz.gov.pl 

http://www.mgpips.gov.pl/#_blank
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/#_blank
http://www.funduszeunijne.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/#_blank
http://www.mnii.gov.pl/#_blank
http://www.minrol.gov.pl/#_blank
http://www.mi.gov.pl/#_blank
http://www.nfosigw.gov.pl/#_blank
http://www.mf.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/#_blank
http://www.zporr.gov.pl/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/
http://www.efs.gov.pl/
http://www.pap.com.pl/
http://www.gazeta.p/
http://www.wroclaw.pl/
http://www.paiz.gov.pl/

