
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 

 DŮVODŮ
7

odpovědně

Posílení
dobrého jména 

veřejné
organizace.

Konference se koná pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

PROGRAM:

Konferencí vás provádí:

Adam Gromnica

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.

Hana Látalová

Na konferenci vystupují:

Laura Bauer vystudovala environmentální vědy se zaměřením na komunikaci na 

Leuphana University v Lüneburgu v Německu. V magisterském programu na 

Vídeňské univerzitě získala zkušenosti zejména v oblasti odpadového hospodářství. 

Během studia se zapojila do několika projektů udržitelnosti a absolvovala Erasmus 

semestr na univerzitě v Uppsale ve Švédsku. Před nástupem do platformy naBE 

pracovala na projektech udržitelnosti v kompetenčním centru pro transformaci 

udržitelnosti a odpovědnosti na fakultě ekonomie a obchodu Vídeňské univerzity.

Jaroslav Lexa je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 

a Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici v oboru - právo. Po absolvování studia 

působil na více pozicích. Zastupoval Allianz pojišťovnu, a.s., v problematice veřej-

ných zakázek. Pracoval na oboru legislativy a metodiky na Úřadu pro veřejné 

zakázky (ÚVO) a jako ředitel odboru veřejných zakázek na Ministerstvu práce, 

sociálních věcí a rodiny SR. Od roku 2018 se jako ředitel Institutu pro veřejné zakázky 

ÚVO věnoval analytické činnosti, budování proklientského přístupu a vzdělávání       

v oblasti veřejných nákupů.

Jaroslav Lexa je uznávaným a dlouholetým odborníkem ve veřejných zakázkách, 

který se prosazuje za aplikaci inovativních postupů v této oblasti včetně sociálního 

aspektu a ochrany životního prostředí. Je jedním ze zakladatelů „Asociace uživatelů 

a příznivců eAukcí“, občanského sdružení na rozšiřování znalostí o veřejných 

zakázkách. Do funkce místopředsedy Úřadu pro veřejné zakázky byl jmenován 

vládou Slovenské republiky od 6. února 2020.

Jaroslav Lexa

Laura Bauer

Miloslav Franěk vystudoval anorganickou chemii na Karlově univerzitě v Praze, 

pracovní cestu začal jako odborný asistent ve Výzkumném ústavu vodohospodář-

ském. Po listopadu 89 přešel do obchodní sféry a přes 14 let sbíral zkušenosti v ob-

lasti průmyslových plynů. Jako obchodní ředitel pracoval v divizi odpadních vod 

průmyslových čerpadel, později se s předním dodavatelem EPC v oblasti ropy           

a zemního plynu podílel na zahraničních plynárenských projektech. Poskytuje pod-

poru Business mentoringu pro malé a střední podniky. Podílel se na aktivitách 

předních výrobních a strojírenských společností v mezinárodních projektech             

v energetice. Působil v oddělení Energetického manažera na Magistrátu hlavního 

města Prahy, nyní pomáhá s rozběhem aktivit Pražského společenství obnovitelné 

energie.

„Nikdy nebylo více důvodů k ukončení éry fosilních zdrojů energie. Připojte se…“

Miroslav Franěk

Jáchym Hercher pracuje jako ekonomický poradce na Zastoupení Evropské komise 

v Česku. Mezi roky 2014 a 2020 spoluvytvářel politiku veřejných zakázek na Generál-

ním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG 

GROW) Evropské komise, a to hlavně v oblasti zakázkových dat a datové analytiky. 

Jeho hlavním projektem byly „eForms“, standard Evropské unie pro zveřejňování 

dat o veřejných zakázkách, který se bude povinně používat od října 2023. Kromě 

toho Jáchym také například spolupracoval na datovém standardu pro veřejné 

zakázky Open Contracting Data Standard, vedl produktový tým v Seznam.cz a pra-

coval v české státní správě.

Jáchym Hercher

Publikace projektu 

Odpovědné veřejné zadávání

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 pro-

vozní na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Stanislav Klik

náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

projektová manažerka, 

naBE Platforma pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, Rakousko

místopředseda, Úřad pro veřejné zakázky, Slovensko

S týmem Datlab sbírá a analyzuje data o veřejných zakázkách z 50 zemí světa, mezi 

klienty je Evropská komise, Policie ČR nebo univerzita v Cambridge. Jejich nástroj    

k ověřování firem proti ruským sankcím doporučuje MMR. Aktuálně ho nejvíc 

zaměstnává práce na automatickém nástroji pro kontrolu rizik veřejných zadavate-

lů kontrola.datlab.eu .

Jiří Skuhrovec

Dvacet pět let se zabývá ekologií, ochranou životního prostředí a udržitelným 

rozvojem. Tyto obory vystudoval na Karlově Univerzitě v Praze. V dizertační práci se 

zabýval vazbou mezi turismem, ochranou přírody a uhlíkovou stopou v národním 

parku Šumava. Působil v Ústavu pro ekopolitiku a od roku 2004 v Týmové iniciativě 

pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Od roku 2013 v neziskové organizaci CI2, o.p.s., 

které je spoluzakladatelem. V roce 2021 spoluzaložil firmu CI3, s. r. o., která se 

specializuje na výpočty uhlíkové stopy a související poradenství. 

Zabývá se především vlivem chování jedinců, firem a měst na životní prostředí          

a snahou o jeho číselné vyjádření. Podílel se na řadě projektů v této oblasti, jejichž 

výsledkem je např. vydání první publikace o ekologické stopě v českém jazyce v roce 

2000 (Rábelová, E., Třebický, V. Bendl, J.: Unese Země civilizaci? Životní prostředí, 

migrace bezpečnost, ekologická stopa, Planeta 2000, VIII, 1/2000) a řada dalších 

publikací. V rámci svých působišť se v současné době zabývá především uhlíkovou    

a ekologickou stopou na úrovni firem, ale i ve veřejné správě a na dalších úrovních       

a otázkám změny klimatu a adaptacím na tyto změny. Pravidelně se věnuje 

publikační a lektorské činnosti.

Viktor Třebický

CEO, Ci3

CEO, DatLab

ekonomický poradce, Evropská komise

Radek Holomčík vystudoval SPŠ v Uherském Hradišti, obor elektrotechnika. Po 

střední škole začal pracovat v oboru a poté vystudoval Teorii interaktivních médií      

a Management v kultuře na FF MU v Brně. V lednu 2018 byl zvolen za 2. místopřed-

sedu Pirátů. V lednu 2020 byl zvolen 3. místopředsedou. Od roku 2022 je náměst-

kem člena vlády na Ministerstvu zemědělství.

Radek Holomčík

náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství

Giorgia Dalla Libera Marchiori je koordinátorkou kampaně Buy Better Food, evrop-

ské kampaně na podporu udržitelného zadávání veřejných zakázek na potraviny. 

Cílem kampaně je dosáhnout evropské regulace, která při nákupu potravin pro 

veřejné jídelny podpoří všechny veřejné zadavatele potravin v Evropě upřednostňu-

jící udržitelnost a zdraví před nejlevnější cenou. Giorgia je členkou ICLEI Food Team 

a také pracuje na několika projektech financovaných EU, které se zaměřují na udrži-

telnou, zdravou a spravedlivou transformaci našich potravinových systémů v Evropě 

i mimo ni. Má zkušenosti s globálním zdravím a ve své práci se zvláště zajímá o apli-

kaci systémového myšlení a světového zdraví. 

"Veřejné peníze vynaložené na zdravé a udržitelné potraviny jsou nejlepší investicí, 

kterou můžeme udělat, abychom zajistili zdraví lidí na zdravé planetě. Udržitelné 

veřejné zásobování potravinami je hnacím motorem, který potřebujeme k nutné 

transformaci našich narušených, nezdravých a znečišťujících potravinových 

systémů."

Giorgia Dalla Libera Marchiori

manažerka, Buy Better Food, ICLEI, Německo

Milan Kazda byl v roce 1993 zvolen místostarostou v obci Kněžice a od roku 1998 

pracuje jako starosta. Je spoluautorem konceptu ESO Kněžice a jednatelem 

provozní společnosti Energetika Kněžice s.r.o. Milan Kazda byl iniciátorem výstavby 

bioplynové stanice, kotelny na biomasu a systému centrálního vytápění, do kterého 

je zapojeno více jak 90 % obyvatel Kněžic. Obec se snaží efektivně zpracovávat 

biologicky rozložitelný odpad a využívat jej v prospěch výroby elektřiny a tepla           

a centrálně distribuovat obyvatelům. Bioplynová stanice s nepřetržitým provozem 

vyrábí ze zemědělských, potravinářských a dalších materiálů a odpadů elektřinu      

a teplo pro vytápění obce. Kotelna na biomasu dodává teplo v době, kdy by přeby-

tečné teplo ze samotné bioplynové stanice nestačilo na vytápění obce. Díky 

podpoře starosty Milana Kazdy se obec Kněžice pyšní titulem první energeticky 

soběstačná obec. 

Milan Kazda

starosta, obec Kněžice

projektový manažer, Pražské společenství obnovitelné energie

Jan Kříž studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní karié-

ry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního 

prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu 

Životní prostředí a poté na SFŽP ČR v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru 

Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní 

ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na 

Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka sekce ekonomiky 

životního prostředí.

Jan Kříž

Jiří Stich se po většinu svého profesního života pohyboval v manažerských pozicích 

nadnárodních ICT společností a věnoval se smart konceptům pro energetiku, kraje 

a municipality. Před pěti lety založil společnost Leon Taurus s.r.o. - butikovou 

poradenskou společnost, která má ambici poskytovat svým zákazníkům full servis  

v oblastech business poradenství v oblasti decentralizované energetiky, včetně 

vytváření a provozování energetických komunit, dotačního managementu pro 

výzvy programu Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a OP TAK. 

Leon Taurus se dále věnuje i transferu inovací, v případě potřeby zajišťuje adminis-

trace veřejných zakázek a další služby na míru svým zákazníkům. Více jak 3 roky se 

věnuje tématu energetických komunit a rozvoji PPA projektů v České republice. Pro 

tyto aktivity spoluzaložil společnost Leon Taurus Solar Energy, která buduje 

fotovoltaické elektrárny na plochách svých partnerů a následně jim dodává zelenou 

energii za výhodnějších podmínek, než jim aktuálně nabízí energetický trh. 

Vzhledem k tomu, že většina klientů obou společností jsou subjekty veřejného 

sektoru, je pro Jiřího otázka odpovědného veřejného zadávání zásadní a rád 

přispěje k rozvoji tohoto, zatím v České republice nepříliš rozšířeného způsobu 

zadávání veřejných zakázek.    

„Energetické komunity a komunitní sdílení energie mohou být nejvyšší formou 

demokratizace energetiky. Ale je to běh na dlouhou trať, a ne každý doběhne až  do 

cíle.“

Jiří Stich

koordinátor, Leon Taurus

náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá sedmý ročník konference

ODPOVĚDNÉ 

VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 

2022

4. října 2022

Kongresové centrum České národní banky, 

Senovážné nám. 30, Praha 1

Odpovědné
     veřejné zadávání

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybraná 

témata odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference je vést diskusi o udržitelném 

a strategickém nakupování v evropském kontextu. V průběhu akce budou prezentovány 

konkrétní příklady dobré praxe a předána ocenění za přínos k rozvoji OVZ.

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 

náměstkyně ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

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

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 www.sovz.cz.

17:15   Závěr 

15:15 – 15:45  Přestávka

13:45 – 14:15  Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

12:45 – 13:45 Oběd

10:30 – 11:00  Přestávka

Odpovědné veřejné zadávání – česká cesta a jak dál?

          L eona Gergelová Šteigrová, náměstkyně ministra, Ministerstvo 

           pro místní rozvoj

          Stanislav Klik, náměstek ministra, Ministerstvo práce 

           a sociálních věcí

9:00 – 9:30  

9:30 – 10:30   Máme plán?

          Laura Bauer, projektová manažerka, naBE Platforma pro 

          udržitelnost ve veřejných zakázkách, Rakousko

          Jaroslav Lexa, místopředseda, Úřad pro veřejné zakázky, Slovensko

14:15 – 15:15 I. hlavní sál - Udržitelnost při nákupu potravin 

          Radek Holomčík, náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství

          Giorgia Dalla Libera Marchiori, manažerka, Buy Better Food, 

          ICLEI, Německo

          Laura Bauer, projektová manažerka, naBE Platforma pro udržitel-

          nost ve veřejných zakázkách, Rakousko

II. malý sál 1. mezipatro – Komunitní energetika (CZ only)

          Milan Kazda, starosta obce Kněžice

          Miloslav Franěk, projektový manažer, Pražské společenství 

          obnovitelné energie

          Jiří Stich, konzultant, Leon Taurus

16:45 – 17:15   Vize pro odpovědné veřejné zadávání

          Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně ministra, Ministerstvo 

          pro místní rozvoj

          Jan Kříž, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí

III. salónek 1. mezipatro – Gender Responsive Public Procurement 

           (EN only)

          Salomé Dandenne, manažerka veřejných zakázek, Ministerstvo 

          dopravy, Belgie

          Livija Šepetyté, poradce odpovědného zadávání, Úřad pro veřejné 

           zakázky, Litva

11:00 – 12:45  Měření a data ve veřejných zakázkách

          V iktor Třebický, CEO, CI3

          Jiří Skuhrovec, CEO, DatLab

          Jáchym Hercher, ekonomický poradce, Evropská komise

          Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, 

          Krajský úřad Jihomoravského kraje

III. salónek 1. mezipatro – Roundtable of European Competency 

Centres for Sustainable Public Procurement (EN only)

15:45 – 16:45 I. hlavní sál – Tržiště dobré praxe

          Nejvyšší kotrolní úřad

          Úřad vlády ČR

          Vysoké učení technické v Brně

          Univerzita Karlova

                             
II. malý sál 1. mezipatro – Kulatý stůl k odpovědnému veřejnému 

zadávání ve zdravotnictví (CZ only)

          Michaela Bervidová, právní oddělení, Centrální nákup 

           Plzeňského kraje

          Klára Látalová, právní oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny 

           v Brně

          Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu, 

          Globopol

          Lydie Zbuzková, vedoucí Oddělení veřejných zakázek, Fakultní 

          nemocnice Bulovka

Jakub Váňa vystudoval magisterský obor na Právnické fakultě Masarykovy univerzi-

ty v Brně a na Fakultě sociálních studií MU bakalářský obor Politologie a Meziná-

rodní vztahy. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje pracuje od roku 2012 na Od-

boru investic, nejprve jako referent oddělení veřejných zakázek, kde spolupracoval 

na přípravě a realizaci zadávacích řízení, jeho agendou bylo posuzování a příprava 

občansko a obchodně právních smluv.

Od roku 2015 je zde vedoucím oddělení veřejných zakázek – koordinuje postupy 

veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek, mj. připravuje a realizuje 

zadávací řízení, zpracovává interní předpisy v oblasti veřejných zakázek a poskytuje 

odbornou metodickou pomoc v rámci Krajského úřadu i příspěvkovým organiza-

cím Jihomoravského kraje. 

„Odpovědné veřejné zadávání je cesta ke smysluplným řešením a udržitelnému 

rozvoji, kterou by se veřejní zadavatelé měli vydat k zajištění efektivního vynakládá-

ní veřejných prostředků.“

Jakub Váňa

vedoucí oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Livija Šepetyté je zakladatelkou a nyní poradkyní kompetenčního centra pro udrži-

telné veřejné zakázky při Úřadu pro veřejné zakázky Litevské republiky.

Působí jako poradce pro veřejné zadavatele a dodavatele v oblasti zelených a inova-

tivních veřejných zakázek, vyvíjí potřebné nástroje, poskytuje školení a spolupracuje 

s tvůrci politik na neustále se měnícím systému udržitelného zadávání veřejných 

zakázek.

Livija se domnívá, že je nezbytné, aby veřejní zadavatelé při zadávání veřejných 

zakázek zohledňovali ekologické, sociální a inovativní aspekty, a proto jako 

projektová manažerka způsobila důležité změny v právním systému zelených 

veřejných zakázek a založila Kompetenční centrum pro udržitelné veřejné zakázky.

Livija Šepetyté

Salomé Dandenne vystudovala ekonomii a sociologii v Belgii. Po několika letech 

jako učitelka na obchodní škole nastoupila v roce 2009 do Federálního úřadu pro 

mobilitu a dopravu. Svou kariéru zahájila jako expertka v oblasti studií udržitelné 

mobility. V roce 2015 nastoupila do odboru veřejných zakázek a dotací a specia-

lizovala se na dotační řízení. Od roku 2011 je Salomé také jmenována koordinátorkou 

pro gendererové otázky ve své organizaci.

Salomé Dandenne

manažerka veřejných zakázek, Ministerstvo dopravy, Belgie

poradce odpovědného zadávání, Úřad pro veřejné zakázky, Litva

Margit Slimáková se specializuje na odbornou osvětu v oblasti zdravotní prevence    

a výživy. Poskytuje poradenství, publikuje, školí a přednáší. Napsala bestseller Velmi 

osobní kniha o zdraví a založila Globopol coby 1. český think tank pro otázky 

veřejného zdraví. Vystudovala farmacii a výživu a ve své práci využívá osvědčené 

poznatky ze všech oblastí medicíny. Podle rozsáhlého průzkumu nezávislé 

mezinárodní organizace Ashoka je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého 

životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči. V minulosti pobývala         

a pracovala v Německu, Číně, Francii či USA.

Margit Slimáková

specialistka na zdravotní prevenci a výživu, Globopol
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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. 
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https://www.albatrosmedia.cz/tituly/36466105/velmi-osobni-kniha-o-zdravi/
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_cirkularni-nabytek_verze-pro-web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/checklist-ikonka-1.png
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/ovz_v_kostce_titulka-300x300.png
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2021/01/sovz_publikace_udrzitelne-akce_komplet.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/04/sovz_publikace_krizovy_balicek_text_web.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/2019/01/sovz_publikace_socpodniky_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_mesta-a-obce_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_evropska_praxe_cz_text_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/sovz_implementace_infografika.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_ostraha.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_zdravotnictvi_zkracena_verze_final.pdf
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/
https://www.linkedin.com/groups/8648221/
https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
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