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INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ 
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3. října 2022 v Kongresovém centru České národní banky

Odpovědné
     veřejné zadávání

Konference se koná pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Konference je zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty 

odpovědného veřejného zadávání, zejména inovace. Cílem konference je zasadit téma 

do mezinárodního a zejména evropského kontextu, představit národní strategie k prosazo-

vání strategického přístupu k veřejným zakázkám a přiblížit výhled očekávaných trendů 

ve strategickém a odpovědném zadávání veřejných zakázek.

PROGRAM:

16:30  Závěr a networking

14:30 – 15:00 Přestávka

12:00 – 13:00 Oběd

Slavnostní zahájení 

          Ivan Bartoš, ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj

          Stanislav Klik, náměstek ministra, Ministerstvo práce 

           a sociálních věcí

10:00 – 10:15 

10:15 – 11:10 Význam inovací ve veřejných zakázkách a strategického 

zadávání veřejných zakázek v kontextu současných 

evropských výzev

         Anna Cavazzini, předsedkyně výboru pro vnitřní trh 

          a ochranu spotřebitele, Evropský parlament

         Anna Lupi, právní zástupce, DG GROW, Evropská komise

11:10 – 12:00 Příklady úspěšné implementace inovací ve veřejných 

zakázkách a strategického zadávání na národní úrovni

          Erika Bozzay, seniorní poradce, OECD

13:00 – 14:30 Role centralizace veřejných nákupů z pohledu inovací 

a strategického zadávání

          Gerhard Martin Weiner, vedoucí platformy NaBe, Platforma 

           pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, Rakousko

          Peter Nohrstedt, manažer udržitelnosti, Adda, Švédsko

          Jana Dubcová, ředitelka, Centrální nákup Plzeňského kraje

          Leoš Vrzalík, vedoucí nákupu udržitelnosti, Asahi Europe 

           & International

15:00 – 16:30 Kontrola a strategické zadávání

          Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

          Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně ministra, 

           Ministerstvo pro místní rozvoj

          Vítězslava Fričová, právní zástupce, DG GROW, 

           Evropská komise

          Adam Jareš, právní expert, Transparency International

Konferencí vás provádí:

Adam Gromnica

Na konferenci vystupují:

Anna Cavazzini pochází z Německa a od roku 2019 je poslankyní Evropského 

parlamentu za stranu Zelených/EFA. Bojuje za udržitelný vnitřní trh Evropské unie  

a spravedlivou globalizaci – zkrátka za spravedlivé a udržitelné ekonomické 

struktury v EU i mimo ni. Od listopadu 2020 je předsedkyní Výboru pro vnitřní trh      

a ochranu spotřebitelů. Je také členkou Výboru pro mezinárodní obchod a místo-

předsedkyní brazilské delegace. Jejími volebními obvody jsou Sasko a Sasko-

Anhaltsko. Než se stala europoslankyní, pracovala v Evropském parlamentu pro 

Spolkové ministerstvo zahraničí a OSN a byla poradkyní různých nevládních 

organizací.

Anna Lupi je právní a politická referentka na Generálním ředitelství pro růst 

Evropské komise v Bruselu, kde se již téměř pět let zabývá právem a politikou EU      

v oblasti veřejných zakázek. Pracuje jako odborná referentka pro řadu členských 

států EU, kde zajišťuje správné uplatňování předpisů EU upravujících zadávání 

veřejných zakázek. Má na starosti sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek  

a řídí několik projektů, jejichž cílem je motivovat zadavatele veřejných zakázek v celé 

EU, aby ve svých veřejných zadávacích řízeních uplatňovali sociální aspekty, a ma-

ximálně tak využili současný legislativní rámec. Před svým působením v Komisi se 

angažovala v záležitostech vnitřního trhu pro italské předsednictví Rady EU.

„Veřejné zakázky již nelze považovat za nástroj k prosazování  rozpočtových škrtů 

na základě cenové konkurence. Orgány veřejné správy začínají chápat, že se jedná 

o strategický nástroj pro udržitelné a etické nákupy pro jejich občany za nejlepší 

cenu, jakou může trh nabídnout.“

Anna Lupi

Anna Cavazzini

Leona Gergelová Šteigrová je od 15. srpna 2022 náměstkyní sekce bydlení, výstavby  

a veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Donedávna leaderem 

projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, kde řídila 

aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 byla na rovněž na 

MPSV vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek. Od roku 

2021 je i členkou Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro 

oblast veřejných zakázek. Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na 

Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma 

europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde 

mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evrop-

ské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU.

Leona Gergelová Šteigrová 

Peter Nohrstedt pracuje v oblasti zadávání zelených a udržitelných veřejných zaká-

zek více než 15 let. Během těchto let se nejvíce zaměřoval na veřejné zakázky a jejich 

dodavatele. Získal tak nejen podrobné znalosti a širokou síť kontaktů, ale i možnost 

proniknout do strategických otázek spojených se zadáváním veřejných zakázek. 

Peter má za úkol především rozvíjet a budovat podporu pro zadávání veřejných 

zakázek v oblasti životního prostředí ve Švédsku, ale také přispívat k podpoře GPP 

EU prostřednictvím svého členství v poradní skupině EU GPP. Na starosti měl také 

řadu mezinárodních projektů, kde působil v mezinárodních expertních skupinách, 

jako je poradní výbor iniciativy OSN pro udržitelné zadávání veřejných zakázek           

a v mezinárodní radě se zaměřením na ekologické nákupy v Asii.

„Zadávání veřejných zakázek představuje důležitý nástroj k dosahování sociálně-

politických cílů. Začlenění environmentálních a sociálních hledisek do postupů 

zadávání veřejných zakázek přispívá k udržitelnému rozvoji a zajišťování kvalitních 

národních cílů Švédska v oblasti životního prostředí.“

Peter Nohrstedt

www.sovz.cz LinkedIn Group "Odpovědné veřejné zakázky” @odpovedneverejnezakazky

Ivan Bartoš je místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. 

Dlouholetý předseda České pirátské strany, stál už u jejího vzniku v roce 2009.        

Od podzimu 2017 působí jako poslanec Parlamentu České republiky, tento mandát 

obhájil i v roce 2021. Čtyři roky zastával ve Sněmovně pozici předsedy Výboru pro 

veřejnou správu a regionální rozvoj, vedle této oblasti se věnoval také například 

problematice digitalizace.

Ivan Bartoš se narodil v severočeském Jablonci nad Nisou. V sedmnácti letech odjel 

studovat do Spojených států amerických, zde i úspěšně odmaturoval. Následně 

složil rovněž českou maturitní zkoušku v rodném městě na Gymnáziu U Balvanu.     

V devatenácti letech začal studovat v Praze na dvou vysokých školách: teologii na 

Husitské teologické fakultě a informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Nakonec se rozhodl více zaměřit na informační studia, v nichž 

získal i velký doktorát. Během studií se také ještě jednou vrátil do Ameriky, kde 

absolvoval jeden semestr na Fakultě počítačových věd na University of New Orleans.

Profesně působil v několika českých a nadnárodních společnostech v oboru 

informačních technologií, pracoval například pro Newton IT, Monster Worldwide,   

T-Mobile či startoval pracovní portál Air Jobs.

Ivan Bartoš

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 

a následně doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy. 

V počátku svého profesního života se Stanislav Klik specializoval na práci, zaměře-

nou především na tematiku Evropské unie a její legislativy, a to v Parlamentním 

institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podílel se na zajišťování 

odborných stanovisek pro poslance i senátory, zejména ekonomické analýzy 

a stanoviska kompatibility s právem EU; spolu s kolegy se věnoval rovněž školení 

poslanců i senátorů. 

Po třech letech profesně i lidsky zajímavé práce se s rodinou rozhodl vrátit do Hra-

dce Králové, kde se na příštích 15 let stal kvestorem Univerzity Hradec Králové. 

Pozice kvestora je v českém prostředí kombinací ekonomického a provozního 

náměstka, jenž spolu s kolegy a jím řízenými pracovišti zajišťuje chod univerzity 

v oblasti finanční (rozpočet, účetnictví a daně), investičního rozvoje (výstavba 

a rekonstrukce budov), personální agendy, provozní či veřejných zakázek; kompe-

tencí kvestora je rovněž řízení vysokoškolských kolejí. 

Od března 2022 působí v roli  náměstka ministra pro řízení sekce ekonomické            

a provozní na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Stanislav Klik

ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj

náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

předsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Evropský parlament

předsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Evropský parlament

Gerhard Weiner je vedoucí centra Akčního plánu udržitelného zadávání veřejných 

zakázek v Rakousku. Od roku 2019 spravuje platformu naBe, servisní bod Akčního 

plánu pod Ministerstvem životního prostředí v Rakousku. Jeho důležitou rolí je 

rozvoj environmentálních a sociálních kritérií a jejich aplikace v rámci zadávání 

veřejných zakázek. Předtím pracoval téměř osm let jako zástupce generálního 

ředitele v zastřešující organizaci pro organizace aplikovaného výzkumu se zaměře-

ním na malé a střední podniky technicky zaměřené směrem k udržitelné výstavbě, 

obnovitelné energii a environmentálním technologiím, inovativním materiálům       

a smart řešením. Je absolventem inženýrského studia počítačového oboru, 

doktorský titul získal ze sociálních a ekonomických věd.

Gerhard Martin Weiner

Erika Bozzay pracuje jako vedoucí politická poradkyně v týmu pro zadávání 

veřejných zakázek ředitelství veřejné správy a řízení v OECD. V organizaci OECD 

začala působit na počátku roku 2014 a nejprve pracovala pro společnou iniciativu 

OECD a Evropské unie nazvanou SIGMA, kde vedla profesionální tým pro zadávání 

veřejných zakázek. Při modernizaci systému veřejných zakázek úzce spolupracova-

la s různými zeměmi, které nejsou členy OECD. Před svým působením v OECD 

pracovala více než 12 let pro maďarskou státní správu, v posledních letech jako státní 

tajemnice na Ministerstvu národního rozvoje a hospodářství. Zúčastnila se 

přístupových jednání Maďarska s Evropskou unií a aktivně se jako členka Maďarské 

rady pro veřejné zadávání podílela na vytvoření maďarského systému veřejných 

zakázek.

Erika Bozzay

seniorní poradce, OECD

vedoucí platformy NaBe, Platforma pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, 

Rakousko

manažer udržitelnosti, Adda, Švédsko

Jana Dubcová je ředitelkou Centrálního nákupu Plzeňského kraje od roku 2019. Do 

té doby zde působila jako právnička. V Plzeňském kraji prosazuje inovativní způsoby 

zadávání veřejných zakázek. Dbá na neustálé vzdělávání svých zaměstnanců. 

Přispívá do odborných časopisů zaměřených na veřejné zakázky. Účastní se 

konferencí, a to jak z pozice přednášejícího, tak účastníka. Aktivně propaguje 

Centrální nákup Plzeňského kraje na LinkedInu.

Jana Dubcová

ředitelka, Centrální nákup Plzeňského kraje

Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE a sustainable leadership na University of 

Cambridge.

Od roku 2019 působí na pozici sustainability procurement lead v Asahi Europe & 

International, kde zodpovídá za implementaci udržitelnosti v centrálním nákupu. 

Zaměřuje se hlavně na uhlíkovou neutralitu, udržitelné obaly a získávání surovin, 

uhlíkově neutrální dodavatelský řetězec, cirkularitu, life cycle assessment atd. 

Šestnáct let působil jako manažer ve společnosti Skanska, kde měl na starosti mimo 

jiné řízení udržitelnosti. Několik let byl členem a následně také předsedou předsta-

venstva České rady pro šetrné budovy.

Leoš Vrzalík

vedoucí nákupu udržitelnosti, Asahi Europe & International

Petr Mlsna je od 1. prosince 2020 předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. Od roku 2003 zastával řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legislativní radě 

vlády. Na přelomu let 2012 a 2013 byl ministrem bez portfeje a předsedou 

Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na ministerstvu spravedl-

nosti a ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Od roku 2015 až do jmenování 

předsedou ÚOHS řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní 

samosprávy na ministerstvu vnitra. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity 

Karlovy, kde získal i titul JUDr. v oboru ústavního práva a titul Ph.D. v oboru teoretic-

ké právní vědy. V roce 2021 mu byl na téže fakultě udělen titul docent v oboru 

ústavního práva a státovědy. Je též absolventem Fakulty sociálních studií Univerzity 

Karlovy, kde v rámci německo-rakouských studií dosáhl titulu PhDr.

Petr Mlsna

předseda, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

náměstkyně ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

Adam Jareš je vedoucí právník české kanceláře Transparency International, kde      

se věnuje mimo jiné tématu veřejných zakázek. V organizaci garantuje tzv. pakty 

integrity, na základě kterých je organizace zapojena jako nezávislý monitor do zadá-

vacích řízení a realizace veřejných zakázek. Adam absolvoval magisterské a doktor-

ské studium na Fakultě právnické ZČU. Na Právnické fakultě MUNI vykonal rigorózní 

zkoušku v oboru Právo informačních technologií. Má za sebou praxi v advokacii, 

soukromém sektoru, státní správě i samosprávě. Ve své praxi se věnoval především 

právu územních samosprávných celků, svobodnému přístupu k informacím, 

místním referendům nebo digitalizaci veřejnoprávního a soukromoprávního styku.

Adam Jareš

Vítězslava Fričová je právničkou působící v Evropské komisi na Ředitelství pro vnitřní 

trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW). Do její kompetence 

spadá agenda vymáhání práva EU v oblasti veřejných zakázek a přezkum veřejných 

zakázek, kde má na starost mj. organizaci pracovní skupiny Evropské komise 

sdružující národní přezkumné orgány (Network of first instance review bodies).

V letech 2014 – 2018 vedla Metodické oddělení na Sekci veřejných zakázek Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, a předtím pracovala v Oddělení EU Kanceláře 

Senátu Parlamentu ČR v oblasti předběžné kontroly legislativního procesu EU.

Vítězslava Fričová vystudovala Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu 

(program francouzsko-české veřejné správy) Masarykovy univerzity v Brně a post-

graduálně College of Europe se specializací na evropské právo v belgických 

Bruggách.

Vítězslava Fričová

právní zástupce, DG GROW, Evropská komise

právní expert, Transparency International

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

O projektu

Projekt  Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/

0.0/15_025/0015727“ realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí od února 2020 s cílem zavést koncept 

strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.

  

Tento projekt staví na výstupech předchozího projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného 

veřejného zadávání, který byl realizován od roku 2016, nový navazující projekt klade důraz na implementaci 

strategického přístupu k veřejným nákupům, tedy na systémové uplatňování pravidel odpovědného veřejného 

zadávání a propojení priorit a cílů konkrétního zadavatele s jím investovanými prostředky do veřejných zakázek. 

Jde o snahu začlenit užívání principů OVZ do každodenní praxe zadávání veřejných zakázek a zajistit tak funkční 

řešení pro efektivnější vynakládání veřejných prostředků, zejména s ohledem na potřeby v oblasti zaměstnanosti, 

sociální začleňování, případně udržitelnosti obecně, tj. včetně dopadu na životní prostředí.

Již na podzim roku 2020 byl zřízen vzdělávací , který je unikátní vzdělávací Institut odpovědného veřejného zadávání

platformou v České republice, a která poskytuje komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří 

chtějí ve veřejných nákupech uplatňovat odpovědný přístup a rozvíjet své kompetence pro strategické nakupování. 

Vzdělávání zahrnuje širokou škálu kompetencí pro strategické směřování veřejných nákupů, které zadavatele vedou 

k promýšlení dopadů veřejné zakázky, k naplňování obecných společenských cílů nebo priorit organizace a při tom 

získají praktické informace, tipy a příklady, které mohou ve své praxi ihned využívat a současně na všech setkáních 

poznat nové kolegy, od nichž se mohou dále inspirovat.  Institut nabízí jak základní semináře s úvodem do problema-

tiky, včetně klíčových principů konceptu, právního zakotvení, přehledu jednotlivých příležitostí a témat, tak i odborné 

semináře ke specifickým tématům, institutům a inovativním postupům pro praktické uplatňování v různých oblas-

tech veřejného zadávání.

Vedle krátkodobé (ad hoc) spolupráce se zadavateli při řešení jednotlivých otázek souvisejících s OVZ při zadávání 

veřejných zakázek se projekt otevírá i možnosti nastavení dlouhodobé spolupráce. MPSV založilo Platformu odpo-

vědného veřejného zadávání, neformální uskupení veřejných zadavatelů, kteří se hlásí ke strategickému přístupu      

k veřejnému nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání. Klíčovou součástí Platformy je 

sdílení dobré praxe a networking s ostatními členy a odborníky v oboru odpovědného veřejného zadávání. Po přijetí 

novely ZZVZ, která zařadila odpovědné veřejné zadávání mezi zásady do §6 (od 1. 1. 2021), je Platforma OVZ jedineč-

ným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe.

Expertní tým odborných článků a publikací případových studií dobré  projektu dále zpracoval celou řadu  a spoustu 

praxe, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí, které se osvědčily jako funkční nástroj pro uplatnění konkrétních      

a již vyzkoušených postupů odpovědného veřejného zadávání v praxi.

Veškeré zdroje, data, metodické materiály, případové studie, vzdělávací možnosti veřejných zadavatelů, aktuality, 

odborné články atd. jsou publikovány na webovém portálu , který byl vytvořen již v rámci předchozího www.sovz.cz

projektu na podporu implementace odpovědného veřejného zadávání, který realizovalo MPSV. Veškeré informace 

jsou tak přístupné všem zadavatelům. 

Hana Látalová

Kontrolní list pro 

vyhodnocení sociálně 

a environmentálně 

odpovědného zadávání 

a inovací ve veřejné 

zakázce na stavební 

práce

Odpovědné veřejné 

zadávání v kostce 

Veřejné zakázky jako 

nástroj podpory místní 

komunity, ekonomiky 

a životního prostředí 

Odpovědné veřejné 

zadávání a cirkulární 

ekonomika – nábytek 

Publikace projektu 

Odpovědné veřejné zadávání

ke stažení 

ZDE

Jak uspořádat 

konference, semináře 

a jiné akce udržitelně

Odpovědné 

nakupování 

pro města a obce

Kontrolní list (checklist) 

odpovědného veřejného 

zadání s komentářem 

Jak efektivně využít 

odpovědné veřejné 

zadávání v době 

ekonomické krize

Odpovědné 

veřejné zadávání 

(2. doplněné vydání) 

Společenská 

odpovědnost 

a veřejné zakázky

Podpora sociálních 

podniků prostřednictvím 

veřejných zakázek

Odpovědné 

veřejné zadávání 

– evropská praxe

Implementace

odpovědného 

veřejného zadávání

v organizaci

Zdravotnictví 

a odpovědné 

veřejné zadávání

Ostraha 

a odpovědné 

veřejné zadávání

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

ke stažení 

ZDE

Kupní síla 
veřejných zadavatelů 

znamená odpovědnost 
a potenciál hledat 

společensky odpovědná, 
udržitelná řešení.

Veřejný sektor 
jako dobrý příklad 

ve společenské
odpovědnosti.

Odpovědné 
zadávání stojí na našich
společných hodnotách

Maximální 
hodnota za veřejné 

peníze 

Dobrá a efektivní
komunikace se všemi

zainteresovanými 
stranami.

Proč a jak implementovat 
odpovědné veřejné zadávání?

      Co znamená odpovědné veřejné zadávání?

Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje 
produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává 
maximální hodnotu za peníze, vytvářením prospěchu pro společnost 
a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

- odpovědnost, udržitelné
náklady, důstojné pracovní 

podmínky,férová soutěž,
ekologická řešení.

Odpovědné 
zadávání je strategický 

přístup napomáhající 
k naplňování

strategických cílů 
zadavatele.

- zadavatel maximalizuje 
užitek a pozitivní dopad 

na lidi, ekonomiku 
a minimalizuje nega-

tivní dopad na životní 
prostředí.

 

proč zadávat
veřejné zakázky 
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odpovědně

Posílení
dobrého jména 

veřejné
organizace.

Proč a jak 

implementovat

odpovědné veřejné 

zadávání

ke stažení 

ZDE

Ve své praxi Hana Látalová mimo poskytování právní-

ho poradenství v oblasti veřejných zakázek vykonávala 

generální advokátní praxi, kde zastupovala klienty v ci-

vilních a trestních řízeních před soudy, rozhodčími 

institucemi a v řízeních před správními orgány. Téma 

veřejných zakázek Hanu oslovilo před více než 12 lety, 

kdy začala působit jako právní podpora administráto-

ra veřejných zakázek. Myšlenka odpovědného veřej-

ného zadávání již v té době prostupovala předměty 

veřejných zakázek a přemýšlela nad jejím uchopením. 

V současné době pokládá za nezbytné aplikovat 

odpovědné veřejné zadávání v zadávacích řízeních      

v co nejvyšší míře. V rámci projektu OVZ se zaměřuje 

na metodiku, konzultace a blíže se věnuje sociálním 

aspektům OVZ, zejména zapojením sociálních pod-

niků do veřejných zakázek.

Adam Gromnica se zabývá tématem zaměstnávání 

znevýhodněných prostřednictvím odpovědného ve-

řejného zadávání, mj. problematikou zaměstnávání 

osob se záznamem v evidenci rejstříku trestů a je 

velkým fanouškem cirkulární ekonomiky. Věnuje se 

zejména přednáškové činnosti a publikacím. Podílel 

se na několika mezinárodních projektech včetně prů-

zkumu reformních návrhů na transformaci přístupu   

k veřejné kupní síle nebo mapování možností a praxe 

zapojování sociálních podniků do dodávek veřejným 

zadavatelům. Adam vystudoval Právnickou fakultu 

Masarykovy Univerzity a Filozofickou fakultu Univerzi-

ty Palackého v Olomouci. Zkušenosti sbíral v advokacii, 

veřejné správě či v kanceláři veřejného ochránce práv.

Katalog 

sociálních podniků

ke stažení 

ZDE

https://www.linkedin.com/groups/8648221/
https://www.linkedin.com/groups/8648221/
https://institut.sovz.cz/seminar/odpovedny-pristup-ke-stravovani-a-nakupum-potravin-nejen-ve-verejnych-zakazkach/
https://institut.sovz.cz/seminar/odpovedny-pristup-ke-stravovani-a-nakupum-potravin-nejen-ve-verejnych-zakazkach/
https://www.sovz.cz/platforma-odpovedneho-verejneho-zadavani/
https://www.sovz.cz/platforma-odpovedneho-verejneho-zadavani/
http://sovz.cz/tym/
https://www.sovz.cz/clanky-publikace/
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/
http://www.sovz.cz
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_ostraha.pdf
https://www.sovz.cz/platforma-odpovedneho-verejneho-zadavani/
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/sovz_publikace_lokalnidopady_web-s-prokliky_2021_02_10-1.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_ovz-v-kostce_200205.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_cirkularni-nabytek_verze-pro-web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2021/01/sovz_publikace_udrzitelne-akce_komplet.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_mesta-a-obce_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/04/sovz_publikace_krizovy_balicek_text_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/01/sovz_publikace_socpodniky_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/checklist-s-komentarem_210205.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/03/sovz_publikace_dodavatele_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/sovz_metodika_implementace_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_evropska_praxe_cz_text_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/09/sovz_metodika_2doplnene-vydani_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_zdravotnictvi_zkracena_verze_final.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/sovz_publikace_lokalnidopady_web-s-prokliky_2021_02_10-1.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_cirkularni-nabytek_verze-pro-web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_ovz-v-kostce_200205.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2021/01/sovz_publikace_udrzitelne-akce_komplet.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_mesta-a-obce_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/checklist-s-komentarem_210205.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/09/sovz_metodika_2doplnene-vydani_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/03/sovz_publikace_dodavatele_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_evropska_praxe_cz_text_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/04/sovz_publikace_krizovy_balicek_text_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/01/sovz_publikace_socpodniky_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_zdravotnictvi_zkracena_verze_final.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_ostraha.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/sovz_metodika_implementace_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_implementace_infografika.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf
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