
pokračování z minulého čísla
V případě nezpůsobilosti ná-

sledovala sankce vyloučením
nabídky.

Nařízení dále ukládalo podni-
katelům povinnost:

a) používat k dodávkám nebo
pracím výhradně hmot domá-
cího původu a předmětů v tu-
zemsku vyrobených, této po-

vinnosti se může podnikatel
zprostit, prokáže-li hodnověr-
ným způsobem, že hmoty a
předměty nemohou být opa-
třeny v tuzemsku v náležité ja-
kosti nebo v potřebné době
nebo v přiměřené ceně, použití
cizozemských hmot nebo před-
mětů přesahujících hodnotu
10.000 Kč je možné pouze na

základě povolení, povinností
podnikatele je podrobit se kon-
trole původu,

b) zaměstnávat domácí a za
přibližně stejných podmínek v
první řadě místní dělníky a zří-
zence a dbáti zákonných před-
pisů o jejich ochraně po
stránce právní, zdravotní a bez-
pečnostní, tudíž i předpisů o

pojištění proti nemoci a úrazu,
zaměstnávání cizinců je možné
pouze v případě, že podnikatel
prokáže nedostatek domácích
způsobilých sil,

c) plnit své povinnosti ply-
noucí ze smluv uzavřených s
živnostníky, řemeslníky a za-
městnanci. 
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Vážení kolegové ve veřej-
ných zakázkách, víme, že si-
tuace ve firmách není nijak
jednoduchá. Jednou z mož-
ností, jak přežít, jsou ve-
řejné zakázky. Malé a
střední podniky obvykle ne-
disponují specializovanými
administrativními  pracov-
níky, kteří jsou dobře obe-
známeni s jazykem a proce-
durami veřejných zakázek.
Při vyhledávání příslušných
podnikatelských příležitostí
a sestavování nabídek často
čelí větším obtížím než
velké podniky. V mnoha pří-
padech je omezující i poža-
dovaná úroveň výkonnosti
a způsobilosti nebo rozsah
veřejné zakázky.  

V rámci iniciativy CHYTRÝ
ZADAVATEL proto vznikl
projekt pomoci s vyšším za-

pojením malých a středních
podniků regionálního cha-
rakteru do veřejných zaká-
zek. V rámci projektu byla
vytvořena tato příručka pro
veřejné zadavatele s cílem
usnadnit zapojení malých a
středních podniků do vyhla-
šovaných veřejných zaká-
zek. V příručce bychom se s
vámi rádi podělili o zkuše-
nosti z oblasti zpřístupnění
veřejných zakázek malým a
středním podnikům. Výklad
jsme se snažili udělat co nej-
srozumitelněji, protože pří-
jemci informací nemají být
jen právníci. Nechybí ani
vzory.

Příručka je poskytována
zdarma, a to díky finanční
podpoře Moravskoslezského
kraje, za což děkuji.

Mgr. Vlastimil Křesálek

JAK ZAPOJIT MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY REGIONÁLNÍHO
CHARAKTERU DO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VČ. VZORŮ

Příručka zadavatele veřejných zakázek



pokračování ze str. 1.
Během druhé světové války

došlo k novele nařízení, a to
vládním nařízením č. 183/1943
Sb., kterým se mění vládní na-
řízení ze dne 17. prosince 1920,
č. 667 Sb., o zadávání státních
dodávek a prací (zadávací řád),
které vstoupilo v účinnost 8.
července 1943. Vládní nařízení
se požadavků na způsobilost a
schopnost dodavatele plnit do-
dávky a práce nedotklo. 

Vládní nařízení č. 12/1947 sb. 
Vládní nařízení č. 12/1947

Sb., o nestavebních investicích
a o zajištění dodávek ke spl-
nění základních úkolů v rámci
dvouletého hospodářského
plánu doplňovalo nařízení
vlády republiky Českosloven-
ské č. 667/1920 Sb., o zadávání
státních dodávek a prací. (Za-
dávací řád.). Dvouletý hospo-
dářský plán (dvouletka) byl v
letech 1947 - 1948 hospodář-
ský plán na obnovu a rekon-
strukci Československa po 2.
světové válce.

Vládní nařízení řešilo realizaci
nestavebních investic. Uložilo
povinnost všem fyzickým i
právnickým osobám, veřejným
podnikům, úřadům a institu-
cím vstoupit neprodleně v jed-
nání s příslušnými tuzemskými
dodavateli a projednati s nimi
technické předpoklady, aby
bylo možno pro žádané inves-
tice stanoviti předběžně po-
třebu důležitých surovin, cenu
a dodací lhůtu. Nařízení záro-
veň všem uložilo povinnost in-
vestice objednat. Způsobilost
dodavatelů řešena nebyla.

OBDOBÍ LET 1950 AŽ 1964
„Od konce roku 1949 se čes-

koslovenské hospodářství stále
rychleji přeorganizovávalo po-
dle sovětského hospodářského
modelu.“2 Po únoru 1948 ná-
sledovala druhá vlna znárodňo-
vání průmyslu. „Zatímco bě-
hem roku 1949 byla alespoň
malá řemeslná výroba ucho-
vána, začalo se v roce 1950 s
vyvlastňováním i malých ře-
meslníků. V roce 1951 patřilo
socialistickému sektoru již 99
% veškeré výrobní kapacity.“3

Ekonomika přecházela na plá-
novitý systém řízení. 

Od roku 1949 do roku 1953
byl realizován první pětiletý
plán. Jeho hlavním obsahem
byla výstavba a přestavba čes-
koslovenského hospodářství.
Hlavním cílem bylo zvyšování
úrovně života všech vrstev pra-
cujícího lidu měst i venkova.
Pětiletý plán byl mezistupněm
ve vývoji československé lidové
demokracie k socialismu, ze-
jména tím, že zesílil a upevnil
znárodněný průmysl. Zbývající
kapitalistické prvky byly po-
stupně omezovány a vytlačo-
vány ze všech oborů národního
hospodářství.

„Ještě důsledněji byla vybu-
dována monopolizace průmys-
lové výroby a byl zaveden
státní monopol na zahraniční
obchod. Tržní mechanizmus se
zcela zlikvidoval a ceny byly
státně pevně stanoveny.“4

Zákon č. 99/1950 sb., 
o hospodářských smlouvách

a státní arbitráži
Zákon vstoupil v účinnost

dnem 1. října 1950 a nahradil
nařízení vlády republiky Česko-
slovenské č. 667/1920 Sb., o
zadávání státních dodávek a
prací. (Zadávací řád.). 

Zákon nahradil uzavírání
smluv formou soutěže nabídek
(veřejné nebo omezené sou-
těže) uzavíráním hospodář-
ských smluv na základě plánu. 

Zákon vymezuje hospodář-
skou smlouvu jako smlouvu,
kterou se „blíže určují úkoly
stanovené v prováděcích plá-
nech a uvádí v soulad plnění
jednotlivých prováděcích
plánů. Uzavírají je mezi sebou
státní, národní a komunální
podniky, popřípadě jiné orgány
spravující národní majetek, ak-
ciové společnosti zřízené k pro-
vozování zahraničního ob-
chodu a mezinárodního
zasilatelství, Ústředí pro hos-
podaření se zemědělskými vý-
robky, zapsané společenstvo s
ručením obmezeným, Velkodi-
stribuční podnik, zapsané spo-
lečenstvo s ručením obmeze-
ným, dále orgány veřejné
správy nebo orgány pověřené
úkoly veřejné správy, jakož i li-

dová družstva.“ Zákon žádné
požadavky na způsobilost do-
davatelů nestanovil. 

Zákon č. 69/1958 Sb., 
o hospodářských vztazích

mezi socialistickými
organizacemi

Od 1. ledna 1959 vstoupil v
účinnost zákon č. 69/1958 Sb.,
o hospodářských vztazích mezi
socialistickými organizacemi.
Zákon upravoval závazkové po-
měry mezi socialistickými orga-
nizacemi vznikající z hospodář-
ských smluv, z úředních
opatření, z rozhodnutí arbitráž-
ních orgánů, ze způsobení
škody, z bezdůvodného oboha-
cení, z odpovědnosti za vady
plnění nebo z jiných skuteč-
ností uvedených v zákoně
nebo prováděcím předpise. 

Hospodářské smlouvy uzaví-
rají mezi sebou organizace o
dodávkách výrobků, o pracích
a výkonech. Hospodářská
smlouva vzniká přijetím návrhu
smlouvy, popřípadě rozhodnu-
tím arbitráže. 
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