
Odůvodnění použití JŘBU v v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016

2013 2014 2015 2016 celkem podáno odůvodnění

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na otevřené řízení (a1) 17 34 36 20 107

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na omezené řízení (a2) 11 22 33 19 85

Zahrnuté výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami 

stanovenými v dané směrnici.(pouze v případě dodávek) (b) 2 5 12 7 26

Stavební práce / dodávky / služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou 

technické (c1) 45 71 81 56 253

Stavební práce / dodávky / služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou 

umělecké (c2) 3 5 8 15 31

Stavební práce / dodávky / služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou 

spojené s ochranou výhradních práv (c3) 32 41 44 35 152

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými 

podmínkami stanovenými v dané směrnici. (d) 28 28 32 22 110

Dodatečné stavební práce / dodávky / služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v 

dané směrnici. ( e ) 37 56 57 51 201

Nové stavební práce / služby, které představují opakování stávajících stavebních prací / služeb a jsou objednány v 

souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici. (f) 9 21 19 18 67

Zakázka na služby zadaná vítězi nebo jednomu z vítězů veřejné soutěže na určitý výkon. (g) 2 7 7 9 25

Zboží kótované a nakoupené na trhu komodit. (h) 7 8 14 7 36

Nákup zboží za obzvláště výhodných podmínek od dodavatele, který ukončuje obchodní činnost (i1) 0 1 1 1 3

Nákup zboží za obzvláště výhodných podmínek od konkurzních správců nebo likvidátorů firmy v úpadku, po 

dohodě s věřiteli nebo v podobném řízení (i2) 1 0 5 0 6

Žádná z nabídek obdržených v návaznosti na otevřené řízení, omezené řízení nebo soutěžní dialog neodpovídala 

požadavkům nebo nebyla přijatelná. Do jednání byli zařazeni pouze ti zájemci, kteří splnili kritéria pro kvalitativní 

výběr. (j) 3 6 10 10 29

Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské 

unie: Předmětem zakázky jsou služby uvedené v příloze II B dané směrnice (k1) 3 9 8 4 24
Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské 

unie: Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice (k2) 50 75 86 88 299

celkem podáno odůvodnění 250 389 453 362

Zdroj: Informační systém o veřejných zakázkách ke dni 11. 1. 2017 pro roky 2013 - 2015; rok 2016 ke dni 7. 2. 2017
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