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Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021

Šestý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání se koná 4. listopadu      

v Lichtenštejnském paláci a akce bude pro zájemce zároveň živě přenášena   

na online platformě. Konference se zaměří na strategický přístup k veřejnému 

nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. Jejím cílem 

je zasadit téma odpovědného veřejného zadávání do mezinárodního kontextu, 

představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspiro-

vat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpověd-

ném zadávání. Na konferenci bude uděleno ocenění za přínos k rozvoji 

odpovědného veřejného zadávání v České republice. 

Na konferenci se registrujte 

na stránkách Institutu odpovědného 

veřejného zadávání . zde

·    Odpovědné veřejné zadávání 

     – dobrovolná příležitost nebo 

    zákonná povinnost?

·    Odpovědný nákup ICT

·    Veřejné zakázky a inovace 

    pro udržitelná řešení

·    Tržiště dobré praxe

Program konference 

je k dispozici .zde

Hlavní témata konference

V polovině září se, více jak rok po jejím 

vzniku, konalo první prezenční setkání 

členů Platformy Odpovědného veřejné-

ho zadávání. Akce se zúčastnilo 50 zá-

stupců z 26 organizací, které jsou členy 

Platformy OVZ, která vznikla v rámci 

projektu Odpovědný přístup k veřej-

ným nákupům – Strategické zadávání 

veřejných zakázek.  

Platforma OVZ je neformálním sdruže-

ním zadavatelů, kteří implementují odpo-

vědné veřejné zadávání a mají zájem 

tento strategický přístup rozvíjet.

Hlavním tématem setkání byla novela 

ZZVZ (§6, odst. 4). Stěžejní a inspirativ-

ní byla zjištění, jak se na novelu zadava-

telé adaptovali, přizpůsobili, jaké nasta-

vovali interní mechanismy, jaké z nich 

fungovaly, jaké naopak ne. Důležité bylo 

slyšet, jaké v souvislosti s novelou řešili 

zadavatelé problémy. Několikrát zazně-

la také pochvala na stranu MPSV, které 

sehrálo důležitou roli v rychlé a praktické 

podpoře zadavatelů hned v počátku, kdy 

byla novela schválena. Zadavatelům se 

líbí a oceňují zejména Kontrolní list        

a webinář, který v rámci projektu OVZ 

vznikl.

Po roce pravidelných online schůzek     

s frekvencí co 14 dní, bylo dvoudenní,    

z epidemiologických důvodů několikrát 

odložené setkání Platformy OVZ, balzá-

mem pro duši všech zúčastněných. 

Potvrdilo se, že potkávání se „naživo“ 

má nenahraditelnou přidanou hodnotu 

při společných diskuzích a sdílení dobré 

Platforma Odpovědného veřejného zadávání 

praxe nebo zkušeností nejen v otázkách 

veřejných zakázek.

Podstatný je i konsensus, že téma odpo-

vědného veřejného zadávání dává zada-

vatelům smysl a v rámci Platformy jsou 

její členové odhodlaní jej nadále posou-

vat.
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Martin Hadaš je absolventem Právni-

cké fakulty Univerzity Karlovy a postgra-

duálního studijního programu LL.M. in 

Cor-porate Law na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity ve spolupráci      

s Nottingham Trent University. Zadávání 

veřejných zakázek se věnuje od roku 

2005, kdy nastoupil do poradenské spo-

lečnosti RAVEN Consulting, a. s. (nyní 

Erste Grantika Advisory, a. s.). Od roku 

2011 vede odbor veřejných zakázek 

rektorátu Masarykovy univerzity, který 

Martin Hadaš

zajišťuje centrální nákupy, podílí se na 

řízení stavebních zakázek a zakázek 

spolufinancovaných z dotačních progra-

mů, koordinuje elektronické zadávání    

a poskytuje metodickou podporu univer-

zitním hospodářským střediskům. Podílí 

se na výuce předmětu Veřejné zakázky 

na Právnické fakultě Masarykovy uni-

verzity. O praktických aspektech veřej-

ného zadávání přednáší na konferen-

cích a seminářích.  

Tom Václavík je ředitelem a odborným 

garantem a předsedou spolku Skutečně 

zdravá škola.

Pracuje jako konzultant v oblasti udrži-

telných potravních systémů, jednoduše 

řečeno, v oblasti „jídla z blízka“. Pro-

pojuje a inspiruje zemědělce, majitele 

restaurací a jedlíky k vzájemné spolu-

práci na zachování a rozšiřování tra-

dičních regionálních pokrmů a produktů, 

vyráběných řemeslným způsobem še-

trným k přírodě a respektujících tradiční 

moudrost. Má na starosti vytvoření 

programu Skutečně zdravá škola, který 

dětem pomůže získat představu o tom, 

odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují 

a vyrábějí, a porozumět vztahům mezi 

jídlem, které jedí, a světem, ve kterém 

žijí.

Tom Václavík

Představujeme řečníky konference OVZ

Výběr vystupujících za Českou republiku:

Adéla Havlová je partnerem advokátní 

kanceláře Havel&Partners. Specializuje 

se na oblast veřejného sektoru, právo 

nemovitostí a stavebnictví, otázky vy-

vlastnění, právo společností a obchodní 

právo. V oblasti veřejného sektoru se 

zaměřuje zejména na právo veřejných 

zakázek a koncesí, projektů PPP, právo 

veřejné podpory; zvláštní specializaci 

pak představuje oblast dopravy (od 

výstavby infrastruktury po zajišťování 

veřejných služeb v přepravě cestují-

cích), oblast IT, zdravotnictví, nákupu 

investičních celků, výstavby, pojišťov-

nictví, bankovních a finančních služeb, 

ale i mediálních a dalších odbor-      

ných poradenských služeb. Poskytuje 

poradenství veřejným a sektorovým 

zadavatelům při přípravě a komplexní    

organizaci zadávacích řízení dle zákona 

o veřejných zakázkách a koncesního 

zákona, včetně centrálního a sdružené-

ho zadávání, zadávání rámcových 

Adéla Havlová

smluv (dohod) a opcí, vedení jednacích 

řízení s dodavateli, podpory při plnění 

publikačních povinností jakož i řešení 

následných otázek spojených s realizací 

zakázek. 

Dále poskytuje poradenství i dodavate-

lům, zejména při přípravě nabídek, při 

účasti v zadávacích řízeních a při jed-

náních o smlouvách, jakož i v námitko-

vých a přezkumných řízeních před 

Úřadem pro ochranu hospodářské sou-

těže a ve správním soudnictví.

Kromě působení v advokacii je také 

členkou výkonného výboru Asociace pro 

veřejné zakázky (AVZ), představenstva 

Komory administrátorů veřejných zaká-

zek a redakční rady časopisu Veřejné 

zakázky a PPP. Pravidelně publikuje      

a přednáší k tématu veřejných zakázek  

a podílí se aktivně i na činnosti dalších 

zájmových sdružení, zejména Asociace 

pro rozvoj infrastruktury (ARI). 

Lenka Hollerová

Lenka Hollerová pracuje v oblasti 

veřejné správy 17 let, z toho osmým 

rokem jako vedoucí oddělení veřejných 

zakázek MěÚ Jičín. Zároveň působí  

metodicky v oblasti veřejných zakázek 

pro všechny příspěvkové organizace 

města Jičína. Odpovědnému veřejnému 

zadávání se intenzivně  věnuje od roku 

2017.

„Odpovědné veřejné zadávání dává mé 

práci zakázkáře další rozměr. Je to smy-

sluplná a správná cesta, po které se mě-

sto Jičín vydalo a snaží se být i inspirací 

pro ostatní.”

mailto:sovz@mpsv.cz
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Velmi aktuálním průřezovým tématem  

je udržitelné a hospodárné nakládání    

s vodou. Východiska, i jednotlivá opa-

tření pro nakládání s dešťovou vodou 

představuje přehledná, komplexní         

a prakticky zaměřená metodika Voda ve 

městě – Metodika pro hospodaření        

s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 

infrastrukturu zpracovaná UCEEB       

ve spolupráci s Univerzitou J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem, jež je 

zdarma ke stažení po registraci. V me-

todice je představena kromě sady 

využitelných opatření, jejich specifik      

Hospodaření s vodou

a limitací, i řada příkladů dobré praxe     

z České republiky i zahraničí, u někte-

rých z nich jsou pro ilustraci vyčísleny 

náklady i celospolečenské přínosy v ho-

rizontu 25 let a doba návratnosti in-

vestice. Velkou roli při výběru a přípravě 

opatření hraje zapojení veřejnosti (parti-

cipace).

Další zdroje informací k hospodaření     

s vodou najdete  nebo na webu zde

Odpovědného veřejného zadávání mezi 

Ekologicky šetrnými řešeními. 

Stejně jako v minulém newsletteru      

i tentokrát vás jménem výzkumného 

týmu VŠCHT prosíme o součinnost   

v rámci celorepublikového výzkumu 

o zeleném zadávání.

Stačí vyplnit krátký elektronický dotaz-

ník . Vyplnění dotazníku na této adrese

zabere zhruba 15 minut.

Získané informace budou použity k vě-

decké analýze problému a publikovány 

pouze v souhrnných datech, čímž je 

zajištěna anonymita odpovědí. Informa-

ce nebudou poskytnuty třetí osobě. 

Vaše odpovědi budou součástí celore-

publikového výzkumu, na kterém se 

podílejí přední odborníci z Karlovy uni-

verzity a Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze. 

Cílem výzkumu je zjistit možnosti pod-

pory zlepšení podmínek pro zadavatele, 

kteří jsou často pod velkým tlakem sou-

těžit podle jediného hodnotícího kritéria 

a často bez důrazu na environmentální 

kvalitu přijímaného plnění.

Děkujeme předem za vyplnění dotazní-

ku. Přispíváte tím k dalšímu rozvoji odpo-

vědného zadávání. 

Kontaktní osobou je: 

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. 

(marketa.sumpikova@vscht.cz), ko-

ordinátorka výzkumu 

Zelené zadávání  

EKOLOGICKY ŠETRNÁ ŘEŠENÍ
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