
KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELI
A DODAVATELI VE VEŘEJNÉM ZADÁVÁNÍ

PROGRAM SEMINÁŘE:

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732. 

Efektivní a komplexní odpovědné veřejné zadávání často vyžaduje, aby při hledání vhodného řešení došlo
k zapojení trhu. Vhodná komunikace v mezích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
se tak stává zcela nezbytnou součástí zadávání veřejných zakázek.

Registrace

Komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném zadávání nejen z pohledu odpovědného veřejného zadávání.
Komunikace - příležitost nebo důvod k obavám a neopodstatněný risk? Co komunikace přináší, je to žádoucí a za jakých podmínek?  Obavy z porušení 
hlavních zásad zadávání . Transparentnost komunikace.
Komunikace s dodavateli a koncept odpovědného veřejného zadávání. Komunikace strategie veřejného zadávání Ukotvení do českých podmínek.

Vystoupí: Sarah Ireland, Director of Commissioning and Improvement, Croydon Council (VB), Agnieszka Kutek, Senior Strategy Officer, 
Croydon Council (VB), Genine Whitehorn,  Commercial, Strategy, Support & Assurance Lead, NHS England (VB), Tim Rudin, Supplier Skills and 
Responsible Procurement Manager, Commercial Strategy and Performance, Transport for London (VB), Jiří Šimon, ředitel Odboru pro 
veřejné zakázky, Ministerstvo zemědělství (ČR), Petra Ingerová, Oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČR)

Diskuse

Coffee break

Možnosti komunikace mezi zadavateli a dodavateli a jejich praktické využití.
Praktické rady při využívání v zahraničí běžných institutů a možností jako předběžné tržní konzultace, příležitosti "meet the buyer" či technické 
školení pro dodavatele za účelem zvýšení jejich přístupu k veřejným zakázkám. Řízení umožňující jednání s dodavateli, zejména řízení se soutěžním 
dialogem.  Ukotvení do českých podmínek

Vystoupí:Amman Batth, Director, AMBA Consultancy Ltd. (VB), Yaron-Nessa Alam, Corporate Commissioning Manager, Croydon Council  
(VB), Jiří Šimon, ředitel Odboru pro veřejné zakázky, Ministerstvo zemědělství (ČR), Petra Ingerová, Oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (ČR)

Diskuse

Oběd

9.00 – 9.30

 

 

 

 

9:30 – 11:15 

11:15 – 11:30 

11:30 – 13:00  

18. září 2017, 9.00 – 14.00 hod.
Lichtenštejnský palác, Zlatý sál, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Mezinárodní odborný seminář

13:00 – 14:00  

Britští odborníci představí dobrou praxi v oblasti komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném
zadávání, důraz bude kladen na instituty a možnosti využitelné v České republice. Čeští odborníci v rámci
společných panelových diskusí navíc objasní, jestli a jak zmíněnou zahraniční praxi použít v České republice
dle našeho právního řádu.

PROČ JÍT CESTOU ODPOVĚDNÉHO
VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ (OVZ)?

KONZULTAČNÍ MÍSTO 

PRO SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ 

VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Chtěli byste

OBRAŤTE SE NA TÝM PROJEKTU PODPORA IMPLEMENTACE 
A ROZVOJE SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ.

Pomůžeme vám

Kontaktujte nás na nebo na tel. číslech 221 923 283, 221 923 487.   sovz@mpsv.cz  

Řadu informací najdete také na našich webových stránkách de si můžete stáhnout www.sovz.cz, k
komplexní metodiku, najít vzorové textace či příklady dobré praxe.

Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 získat maximální hodnotu za veřejné prostředky vynaložené ve veřejných zakázkách?

zajistit, aby vaše organizace zadávala veřejné zakázky sociálně odpovědně? 

umět řešit strategické priority vaší instituce i prostřednictvím veřejných zakázek? 

najít vhodné příležitosti pro sociálně odpovědné zadávání ve vašich veřejných zakázkách, 

definovat konkrétní sociální či environmentální požadavky, kritéria hodnocení a smluvní podmínky, 

implementovat principy sociálně odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci, 

vyškolit váš tým i další zaměstnance,

najít příklady dobré praxe a sdílet vaše zkušenosti s komunitou zadavatelů zadávajících odpovědně, 

najít inspiraci v zahraničí.

Protože OVZ vám pomůže dosahovat strategické cíle prostřednictvím veřejných nákupů

O VZ je efektivní - kromě nákupu primárního plnění obdržíte i další, přidanou hodnotu

v eřejná správa by měla jít příkladem, firmy už společenskou odpovědnost uplatňují

O VZ zlepší image a reputaci veřejné zprávy

O VZ přispěje k místnímu sociálnímu, environmentálnímu a ekonomickému rozvoji;

s OVZ jdete cestou trvale udržitelného rozvoje

s  OVZ ukážete, že hospodaříte efektivně s veřejnými prostředky

v ýsledek OVZ je vidět

p rostřednictvím OVZ komunikujete navenek své hodnoty

O VZ zvýší důvěryhodnost a respekt veřejné zprávy

OVZ baví manažery i administrátory zakázek; svou prací přispívají dobré věci

OVZ zvýší loajálnost zaměstnanců veřejné správy, s dobrou veřejnou správou

je možné se lépe identifikovat

s OVZ budete inovační 

trh umí na OVZ reagovat 

OVZ mívá synergický efekt, obdržíte často více, než o co si řeknete

PROTOŽE OVZ PŘINÁŠÍ „vALUE FOR MONEY“
– SKUTEČNOU HODNOTU  za vydaNÉ VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY.



Sarah Ireland 25 let pracuje pro radu londýnské městské části Croydon na řadě pozic, kde se zabývá 

problematikou veřejného nakupování, zadávání zakázek, strategie, politik, funkčního společenství i roz-

vojem třetího sektoru.  Je držitelkou kvalifikace CIPFA Akreditovaného institutu pro veřejné finance           

a účetnictví. Jako ředitelka odboru zaměřeného na strategie ve veřejném nakupování Sarah dohlíží na 

využívání zdrojů rady města, zlepšování služeb, začleňování principů rovnosti a diverzity do poskytování 

služeb, řízení obchodních smluv, zadávání veřejných zakázek a zlepšování výkonnosti.

Sarah Ireland

Amman Batth, Director

Jiří vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj jako 

vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek, nyní je ředitelem odboru pro veřejné zakázky na Mini-

sterstvu zemědělství. Spolupodílel se na novelách zákona o veřejných zakázkách i na novém zákonu       

o zadávání veřejných zakázek. Přednáší v oblasti veřejných zakázek pro odbornou veřejnost, tématu 

společensky odpovědného zadávání se věnuje v rámci resortu zemědělství od roku 2014. Je inovátorem 

v rámci zadávání veřejných zakázek, pod jeho vedením bylo dosud realizováno přes deset předběžných 

tržních konzultací s dodavateli a další ne zcela běžně užívané nástroje, které však zákon umožňuje. Je 

šťastně ženatý a má 5 dětí.

Jiří Šimon

Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své 

doktorandské práci se specializovala na téma europeaizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy, kde – mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU – zastupovala Českou republiku 

v Evropské unii. Během předsednictví ČR v Radě EU předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské 

unie. Tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek se věnuje již řadu let, nejprve jako ředitelka 

neziskové organizace Nová ekonomika. Od roku 2014 působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde po věcné stránce vede i projekt Sociálně odpovědného 

veřejného zadávání.

Leona Gergelová Šteigrová

Yaron-Nessa Alam

Petra se věnuje zadávání veřejných zakázek a jeho metodice. V současné době pracuje pro oddělení 

veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Součástí projektu Sociálně odpovědného 

veřejného zadávání je od jeho zahájení, spolupodílí se na tvorbě vzorových dokumentů i osvětě. Od za-

hájení studia práv a během zahraničních studijních pobytů se zaměřuje také na problematiku lidských 

práv, rovných příležitostí a životního prostředí.

Petra Ingerová

Genine Whitehorn

Genine je vedoucí v oblasti obchodních záležitostí, zadávání veřejných zakázek a veřejného nakupování 

ve veřejném sektoru, jejímž cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby za dostupnou cenu. Genine praco-

vala ve veřejném sektoru 13 let, nejprve v místní samosprávě a v nedávných letech pak v Národní zdra-

votní službě (National Health Service - NHS). Genine zapáleně pracuje na poskytování udržitelných a ino-

vativních řešení, jejichž středobodem jsou potřeby zákazníka. Proto často musí přemýšlet jinak, 

zpochybňovat status quo a nebát se troufalosti. Genine věří, že sociální hodnota je mocný nástroj, který 

pomůže organizacím ve veřejném sektoru vytvořit pákový efekt, aby mohly využít zdroje dostupné na trhu 

a maximalizovat tak hodnotu získanou pro občany a daňové poplatníky.

Tim pracuje více něž 10 let v oboru odpovědného nakupování ve společnosti Transport for London (TfL)    

a Greater London Authority (GLA). V současnosti je manažerem pro odpovědné zadávání zakázek a pro-

gramu pro dovednosti dodavatelů. Jeho úkolem je implementace sociálních, ekonomických a environ-

mentálních aspektů odpovědného zadávání v zakázkách TfL, které činí cca 6 mld. liber ročně. Tim také 

řídí tým programu pro dovednosti dodavatelů, jehož cílem je zohlednění požadavků na dovednosti a za-

městnávání v zakázkách, a spolupracuje s dodavateli, aby byly zajištěny konkrétní výsledky po celém 

Londýně. Dosud tento tým napomohl tomu, aby v dodavatelském řetězci společnosti TfL bylo vytvořeno 

přes 5000 učňovských praxí, a nedávno získal ocenění londýnského starosty Dragon Award v kategorii 

Podnik a zaměstnanost.

Tim Rudin

Agnieszka Kutek

Agnieszka pracuje pro radu londýnské městské části Croydon v týmu, který je zaměřen na veřejné 

zakázky a zdokonalování organizace. Získala magisterský titul v oboru sociální politika a plánování na 

London School of Economics. Agnieszka má ze své odborné praxe zkušenosti s řízením širokého spektra 

projektů,  zejména z oblasti zlepšování služeb, veřejného nakupování, získávání sociální hodnoty ve 

veřejném zadávání, bydlení a naplňování strategie rady. V současné době vede tým zabývající se vy-

hodnocováním implementace odpovědného zadávání a jeho výsledků v Croydonu, s cílem oživit vizi       

a přístup zadavatele k odpovědnému veřejnému zadávání tak, aby byla zajištěna maximalizace 

příležitostí přinášející sociální hodnotu.

Amman je specialistkou zadávání veřejných zakázek s vice než 20 letou praxí v soukromém i veřejném 

sektoru ve Velké Británii. Amman zahájila svoji praxi nejdříve v soukromém sektoru. Věnovala se IT za-

kázkám a spolupracovala se společnostmi jako například Hewlett Packard, Siemens, Computer Sciences 

Corporation nebo Scottish and Southern Energy. Pro veřejný sektor začala Amman pracovat v roce 2007, 

po úspěšném absolvování MCIPS. Od té doby spolupracovala se zadavateli jako Transport for London, 

Yaron-Nessa Alam je manažerkou pro veřejné zakázky rady londýnské městské části Croydon a pracuje   

v týmu, který je zaměřen na veřejné zakázky a zdokonalování organizace. Je profesionální odbornicí na 

zadávání veřejných zakázek a je také členkou Autorizovaného institutu veřejného nakupování a dodava-

telů. Má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek, vytvářením strategií a plněním zakázek.  

Yaron-Nessa aktivně sdílí dobrou praxi z oboru, poskytuje mnohé strategické rady a podporu v oblasti 

získávání sociální hodnoty ve veřejných zakázkách, odpovědného zadávání a dopadu na místní komu-

nity. V současné době vede dohled nad plněním smluv v rámci Komunitního fondu, a zajišťuje tak, že ve-

řejné peníze jsou využity maximálně efektivně a strategicky, aby byly prospěšné pro místní komunitu.

National Health Service, s několika univerzitami i místními samosprávami (například  Richmond, 

Kensington, Hammersmith, Westminster, Barnet nebo Croydon). Zaměřuje se na veřejné nakupování      

a zadávání veřejných zakázek v oblasti rodinných a různých sociálních služeb. V roce 2013 Amman zalo-

žila vlastní konzultační společnost. V současné době spolupracuje se States of Guernsey na Norman-

ských ostrovech.


