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Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

pořádá šestý ročník konference

4. listopadu 2021

Lichtenštejnský palác v Praze a online

PROGRAM

Konference se koná v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek, 

který poskytuje odborné veřejnosti informace o udržitelných nákupech veřejné správy, pořádá školení a semináře, 

provádí výzkum či publikuje příklady dobré praxe. Více informací na .sovz.cz

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele 

měst, obcí, krajů a státních institucí, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému 

nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. 

Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, 

představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování,

inspirovat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných trendů 

v odpovědném zadávání. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání

09:00 – 09:15 Zahájení konference

11:05 – 11:25 Přestávka

11:25 – 11:45 Odpovědné veřejné zadávání z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

12:45 – 13:45 Oběd

15:50 – 16:05 Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

10:50 – 11:05 Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

14:25 – 14:40 Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

15:30 – 15:50 Přestávka

16:05 – 17:00 Tržiště dobré praxe 

Série krátkých prezentací odborníků z praxe představí nedávné veřejné zakázky 

s aspekty udržitelných veřejných nákupů.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

09:15 – 10:50 Odpovědné veřejné zadávání – příležitost nebo zákonná povinnost?

Marc Steiner, soudce, Spolkový Nejvyšší správní soud, Švýcarsko

Evropské země přistupují k odpovědnému veřejnému zadávání různě. Jaké mají zkušenosti se zákonným zakotvením 

odpovědného veřejného zadávání? Jaké jsou trendy na úrovni EU či národních států? Jak systematicky přistupují k podpoře 

odpovědného veřejného zadávání? 

Udržitelné zadávání veřejných zakázek: právní rámec a kultura zadávání zakázek - key note

Marc Steiner, Spolkový Nejvyšší správní soud, Švýcarsko

Artur Kowalski, Úřad pro veřejné zakázky, Polsko

zástupce Rakouska tbc

11.45 – 12:45 Odpovědný nákup ICT

Informační a komunikační technika má z pohledu celého životního cyklu významný dopad na životní prostředí i sociální 

podmínky. Jaké jsou hlavní výzvy spojené s pořizováním a provozem ICT? Jak ošetřit rizika špatných pracovních podmínek 

v dodavatelském řetězci? Jak řešit environmentální dopad ICT a jaké jsou možnosti cirkulární ekonomiky?

Martin Rajman, Česká televize

Dmytro Kapotia, TCO Certified 

Bart Devos, Responsible Business Alliance 

13:45 – 14:25 Veřejné zakázky a inovace pro udržitelná řešení

Aktuálním tématem jsou rovněž inovace. Do jaké míry může kupní síla veřejných zadavatelů podporovat rozvoj inovací? 

Jak se má zadavatel vypořádat s komplexními otázkami, které přináší hledání inovativních řešení? Jak se propojují inovace 

a udržitelnost, respektive odpovědné veřejné zadávání? Kde se mohou zadavatelé inspirovat a kde najdou podporu?

Ivo Locatelli, Evropská komise

Lidia Caparelli, Consip

14:40 – 15:30 Udržitelnost při nakupování potravin

Evropská unie sdělila, že by se udržitelné potraviny měly dostat do školního stravování, nemocnic a jiných veřejných 

stravovacích provozů. Trend je jednoznačný. Jak ale efektivně nastavit systém nákupů potravin, aby byl udržitelný 

environmentálně i sociálně a zároveň se jednalo o etický nákup? A jaká je vize udržitelných potravinových systémů 

v České republice? 

Monika Dobrovodská, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tomáš Václavík, Skutečně zdravá škola

další vystupující v jednání

Registrujte se na stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání ZDE. 

http://www.sovz.cz
https://institut.sovz.cz/seminar/konference-odpovedne-verejne-zadavani-2021-2/
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