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Příloha č. 1  
 
Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí předpisy 
 

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012 

Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 

        Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj 

1. Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro 

účely zákona o veřejných zakázkách 

2. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení  

o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách 

3. Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných 

zakázek 

4. Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající  

se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných 

zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody 

        Související vyhlášky ostatních resortů 

1. Vyhláška č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech 

atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši 

poplatku za podání žádosti o atest 

2. Vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského 

materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách 

3. Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti  

o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek 

       Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 

1. Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. 

2. Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb.,  

o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží 

pořizovaného Českou republikou 

       Usnesení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 

1. Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona  

o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou 
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2. Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného 

zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy 

3. Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o seznamu komodit, které budou 

pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o vzorovém 

provozním řádu elektronických tržišť, o metodickém pokynu k vybraným chybám  

v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání 

elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků 

4. Usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č. 381 k návrhu zákona, kterým se mění zákon  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

5. Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k pravidlům uplatňování 

environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy  

a samosprávy 

6. Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 279 o záměru budoucí úpravy zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

7. Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 481 o změně usnesení vlády ze dne 22. února 

2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek 

8. Usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 o opatřeních při zadávání veřejných 

zakázek a při hodnocení nabídek 

9. Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o metodice k používání některých 

všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních 

počítačů 

Zdroj: www.portal-vz.cz, 2012, vlastní zpracování 
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Příloha č. 2  
 
Organizační struktura Úřadu pro hospodářskou soutěž 

 

Zdroj: www.compet.cz, 2012, příloha byla celá převzata bez úprav 


