
Zákon o veřejných zakázkách - komentář 

Část první. Obecná ustanovení (§ 1 až 20) 

Část druhá. Zadávací řízení (§21 až 85) 
Hlava první. Druhy a podmínky použití zadávacích řízení (§21 až 25) 
Hlava druhá. Zahájení a průběh zadávacího řízení (§ 26 až 38) 
Hlava třetí. Lhůty (§ 39 až 43) 
Hlava čtvrtá. Zadávací dokumentace a technické podmínky (§ 44 až 49) 
Hlava pátá. Kvalifikace (§ 50 až 67) 

Díl první. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci (§ 50 až 62) 
Díl druhý. Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci (§ 63 až 66) 
Díl třetí. Jistota (§ 67) 

Hlava šestá. Nabídka (§ 68 až 70) 
Hlava sedmá. Otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek 

(§71 až 85) 
Díl první. Otevírání obálek s nabídkami (§ 71 až 73) 
Díl druhý. Hodnotící komise (§ 74 až 75) 
Díl třetí. Posouzení a hodnocení nabídek (§ 76 až 80) 

Hlava osmá. Ukončení zadávacího řízení (§ 81 až 85) 

Část třetí. Zvláštní postupy v zadávacím řízení (§ 86 až 101) 
Hlava první. Předběžné oznámení a pravidelné předběžné oznámení 

(§ 86 až 88) 
Hlava druhá. Rámcové smlouvy (§ 89 až 92) 
Hlava třetí. Dynamický nákupní systém (§ 93 až 95) 
Hlava čtvrtá. Elektronická aukce (§ 96 až 97) 
Hlava pátá. Další instituty (§ 98 až 101) 

Část čtvrtá. Soutěž o návrh (§ 102 až 109) 

Část pátá. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 110 až 124) 
Hlava první. Námitky (§ 110 až 111) 
Hlava druhá. Dohled nad dodržováním zákona (§ 112 až 123) 

Díl první. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek (§ 112) 
Díl druhý. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (§ 113 až 119) 
Díl třetí. Správní delikty (§ 120 až 121) 
Díl čtvrtý. Společná ustanovení o výkonu dohledu (§ 122 až 123) 

Hlava třetí. Zrušena 



Část šestá. Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných 
dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek (§ 125 až 145) 
Hlava první. Seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 až 132) 
Hlava druhá. Systém certifikovaných dodavatelů (§ 133 až 142) 
Hlava třetí. Zahraniční seznam dodavatelů (§ 143) 
Hlava čtvrtá. Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

(§ 144 až 145) 

Část sedmá. Společná ustanovení (§ 146 až 157) 

Část osmá. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 158 až 160) 

Část devátá. Účinnost (§161) 

Přechodná ustanovení zákona č. 417/2009 Sb 

Příloha č. 1 Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie 

Příloha č. 2 Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie 

Příloha č. 3 Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a) 

Přehled souvisejících předpisů 


