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Konference  

Odpovědné veřejné zadávání 2020 
Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize 

25. listopadu 2020 
videostream 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
se záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj  

pořádá 5. ročník konference o odpovědném veřejném zadávání.  
 

Cílem konference je odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci na současnou krizi 
související s pandemií nemoci COVID-19. Veřejné zakázky mohou být významným stimulem pro obnovení ekonomického růstu. Na 

konferenci se bude debatovat o řešeních, která v době krize odpovědné veřejné zadávání nabízí, a jak lze tento strategický přístup v 
dnešní praxi využívat. 

 
V rámci konference bude uděleno  

ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. 
 

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, obcí, 
krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných zadavatelů. 

  
Konference se koná v rámci realizace projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek,“ 
který podporuje zadavatele při implementaci strategického zadávání veřejných zakázek, poskytuje vzdělávání v oblasti udržitelných 

nákupů veřejné správy či publikuje příklady dobré praxe. Více informací na www.sovz.cz 
 

9:00-9:30 

Úvodní slovo  

• Robin Povšík, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí  

• Vladislav Smrž, náměstek sekce politiky a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí  

9:30-10:00 
Zahraniční zkušenost s odpovědným veřejným zadáváním v době ekonomické krize 

• Shaun McCarthy OBE, ředitel, Action Sustainability  

10:00-10:40 
Aktuální význam veřejných zakázek pro ekonomickou obnovu a pro naplnění celoevropských cílů v oblasti 
udržitelnosti 

• Luděk Niedermayer, Poslanec a 1. místopředseda Hospodářského výboru, Parlament Evropské Unie  

10:40-11:00 Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání 

11:00-11:15 Přestávka 

11:15-12:45 
Veřejné zakázky v době ekonomické krize – role veřejných zakázek pro socio-ekonomický rozvoj země a pro 
podporu závazků v oblasti udržitelnost 

  

• Tomáš Nidetzký, viceguvernér, Česká národní banka 

• Ingrid Štegmannová, státní tajemnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Vladimír Kočí, děkan, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha 

• David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Hana Šišková, radní, městská část Praha 7  
12:45-13:45 Přestávka 

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

14:15-15:30 Strategické zadávání v současné praxi – inspirativní příklady strategického zadávání v ČR 

  

• Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu, Česká televize  

• Martin Najman, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Dopravní podnik hl. m. Prahy 

• Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Magistrát města Děčín 

15:30-15:45 Přestávka 

15:45-17:00 ZakázKAvárna – neformální diskuse o vizích a inovacích v odpovědném nakupování 

  

• Leoš Vrzalík, vedoucí udržitelného nakupování, Asahi CE & Europe Services 

• Adéla Havlová, partnerka,  HAVEL & PARTNERS 

• Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita  

• Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční, Povodí Vltavy, s.p.  

17:00 Konec 
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