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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

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj

4. listopadu 2021

Lichtenštejnský palác v Praze a online



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. 



PROGRAM

11:10 – 11:30 Přestávka

12:45 – 13:45 Oběd

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

09:15 – 10:40 Odpovědné veřejné zadávání – příležitost nebo zákonná povinnost?

Marc Steiner, soudce, Spolkový Nejvyšší správní soud, Švýcarsko

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

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? 

Marc Steiner, soudce, Spolkový Nejvyšší správní soud, Švýcarsko

Marcin Skowron, poradce, Úřad pro veřejné zakázky, Polsko

Gerhard Weiner, vedoucí platformy NaBe, Platforma pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, 

Rakousko

11.50 – 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, vedoucí centrálního nákupu, Česká televize

Dmytro Kapotia, vedoucí komunikace se zadavateli, TCO Certified 

Bart Devos, ředitel pro Evropu, Responsible Business Alliance 

11:30 – 11:50 Odpovědné veřejné zadávání z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

09:00 – 09:15 Zahájení konference

Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ingrid Štegmannová, státní tajemnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí

14:05 – 14:55 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?

Anita Poort, členka týmu pro inovační a strategické veřejné zakázky, Evropská komise

Lidia Caparelli, senior manažer, Consip

13:45 – 14:05 Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání
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16.00 – 16:15 Přestávka

14:55 – 16:00 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, právní expert na odpovědné veřejné zadávání, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí

Tom Václavík, ředitel programu, Skutečně zdravá škola

Jakub Kodym, vedoucí veřejných zakázek v oblasti logistiky a služeb, Evropský parlament

Adéla Havlová, partnerka, Havel & Partners

16:15 – 17:00 Tržiště dobré praxe 

Série krátkých prezentací odborníků z praxe představí nedávné veřejné zakázky s aspekty udržitelných 

veřejných nákupů.

Zdeněk Cvejn, Univerzita Karlova

Martin Hadaš, Masarykova univerzita

Lenka Hollerová, Město Jičín

Zbyněk Miklík, Liberecký kraj

Martin Vyklický, Vysoké učení technické v Brně
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Leona Gergelová Šteigrová

Konferencí vás provedou:

Leona Gergelová Šteigrová je leaderem projektů 

odpovědného/strategického veřejného zadávání na 

MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné 

zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení 

a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek na 

MPSV. 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 ředitel-

ka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou 

republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro 

vzdělávání Rady EU. Ve volném čase miluje cestování 

se svými dětmi.

Adam Gromnica

Adam Gromnica se zabývá tématem zaměstnávání 

znevýhodněných prostřednictvím odpovědného 

veřejného zadávání, mj. problematikou zaměstnává-

ní 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 

průzkumu reformních návrhů na transformaci 

přístupu k veřejné kupní síle nebo mapování mož-

ností a praxe zapojování sociálních podniků do do-

dávek veřejným zadavatelům. Adam vystudoval 

Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity a Filozo-

fickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 

Zkušenosti sbíral v advokacii, veřejné správě či v kan-

celáři veřejného ochránce práv.

Leona Gergelová Šteigrová je leaderem projektů 

odpovědného/strategického veřejného zadávání na 

MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné 

zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení 

a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek na 

MPSV. 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 ředitel-

ka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou 

republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro 

vzdělávání Rady EU. Ve volném čase miluje cestování 

se svými dětmi.
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Na konferenci vystupují:

Zdeněk Cvejn

Zdeněk Cvejn vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 

1994 působí jako právník ve veřejné sféře. Veřejnému zadávání se věnuje 

více než 10 let. Mimo jiné od roku 2011 působil na Ministerstvu vnitra          

na pozici ředitele odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů. Od roku 

2014 vede odbor veřejných zakázek Univerzity Karlovy. V této funkci 

odpovídá mimo jiné za zadávání veřejných zakázek na UK, za celouniverzitní 

nákupy, metodickou podporu zaměstnanců při zadávání veřejných zakázek, 

školení a informační setkání pro zaměstnance zajišťující agendu veřejných 

zakázek. 

Martin Hadaš

Monika Dobrovodská

Monika Dobrovodská se v rámci projektu na Ministerstvu práce a sociálních 

věcí věnuje metodice odpovědného veřejného zadávání, jak implemento-

vat OVZ v organizacích, dále pak konzultacím se zadavateli a OVZ také školí. 

Zajímá ji téma udržitelnosti ve veřejných nákupech. Monika vystudovala 

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Dříve působila na Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci, kde několik let vedla právní a legisla-

tivní oddělení ústředního inspektorátu.

Martin Hadaš  absolvoval Právnickou fakulty Univerzity Karlovy a postgra-

duální studijní program LL.M. in Corporate Law na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. 

Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil                

do poradenské společnosti 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 

programů, koordinuje elektronické zadávání a poskytuje metodickou 

podporu univerzitním hospodářským střediskům. Podílí se na výuce 

předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.       

O praktických aspektech veřejného zadávání přednáší na konferencích         

a seminářích.
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Adéla Havlová se specializuje na právo veřejného sektoru. Od roku 2006 

působí jako advokátka v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, jejíž tým 

veřejných zakázek získal za jejího působení coby partnerky již čtyřikrát titul 

Právnická firma roku v oblasti Veřejné zakázky. V letech 1998-2005 působila 

pro významnou rakouskou kancelář v Praze a ve Vídni, od září 2018 až         

do února 2019 absolvovala pobyt v Bonnu se zaměřením na zadávací praxi   

v Německu a zapojila se do německé platformy pro veřejné zakázky DVNW. 

V období září 2019 až květen 2020 absolvovala dvousemestrální kurz 

„Oběhové hospodářství“ na VŠCHT. Jako členka Expertní skupiny MMR se 

podílí na připomínkování novel, stanovisek a metodik k zákonu o zadávání 

veřejných zakázek, a to v zastoupení Asociace pro rozvoj infrastruktury 

(ARI). Kromě toho působí ve výkonném výboru Asociace pro veřejné 

zakázky (AVZ) a zapojuje se do činnosti pracovní skupiny MPSV pro spole-

čensky odpovědné zadávání. Od roku 2014 je členkou rozkladové komise 

ÚOHS. Pravidelně publikuje a přednáší.

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. O své práci říká, že odpovědné veřejné zadávání dává její práci 

zakázkáře další rozměr. Podle Lenky je to „smysluplná a správná cesta,         

po které se město Jičín vydalo a snaží se být i inspirací pro ostatní“.

Jakub Kodym je vedoucí oddělení veřejných zakázek interních nákupů 

Evropského parlamentu. Narozen 1978, absolvent ekonomie na UK a ma-

nagementu na Univerzitě v Nantes. V oblasti veřejných zakázek a koncesí 

působí od roku 2011, od roku 2018 vede oddělení nákupů služeb pro interní 

potřeby EP a rovněž příležitostně přednáší a publikuje zejména na téma 

hodnoticích kritérií a value-for-money. V poslední době mj. vedl zakázky       

v souvislosti s implementací nové cateringové politiky EP v Bruselu a v Lu-

cemburku s řadou provozních, ale také environmentálních a sociálních 

inovací.

Adéla Havlová

Lenka Hollerová

Jakub Kodym
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Petr Mlsna je od 1. prosince 2020 předsedou Úřadu pro ochranu hospodář-

ské soutěže. Od roku 2003 zastával řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legis-

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

a předsedou Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na mi-

nisterstvu spravedlnosti 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 teoretické 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.

Martin Rajman je absolventem VŠE. Po studiích strávil sedm let v auditor-

ské společnosti Deloitte, nejdříve jako asistent auditu, později jako audit 

manažer. Poté pracoval roka půl jako finanční ředitel společnosti AQS, a.s. 

Po dokončení akvizice TV NOVA skupinou CME, na které spolupracoval, 

přešel do skupiny TV NOVA, kde byl zodpovědný za účetnictví a finance 

několika společností včetně Nadace Nova a byl i členem statutárních 

orgánů. Po jmenování Petra Dvořáka ředitelem České televize přijal funkci 

vedoucího centrálního nákupu České televize, kde pracuje od roku 2012. 

Martin Rajman je kvalifikovaným účetním britské asociace ACCA.

Petr Mlsna

Martin Rajman
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Zbyněk Miklík vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu  

v Brně. V současné době je náměstkem hejtmana Libereckého kraje, v jeho 

gesci je řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a in-

formatiky. Ve veřejném zadávání prosazuje transparentnost, rovné a nedis-

kriminační příležitosti a elektronizaci veřejných zakázek včetně zakázek 

malého rozsahu.

Zbyněk Miklík



Tomáš Václavík je ředitel, odborný garant a předseda spolku Skutečně 

zdravá škola. Pracuje jako konzultant v oblasti udržitelných potravních 

systémů, jednoduše řečeno, v oblasti „jídla z blízka“. Propojuje a inspiruje 

zemědělce, majitele restaurací a jedlíky k vzájemné spolupráci na zachování 

a rozšiřování tradičních regionálních pokrmů a produktů, vyráběných 

řemeslným způsobem šetrným k přírodě a respektujících tradiční moud-

rost. 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 kte-

rém žijí.

Martin Vyklický se jako absolvent Provozně ekonomické fakulty Men-

delovy univerzity v Brně téměř nepřetržitě zabývá problematikou veřejné-

ho zadávání. První kontakt s veřejnými zakázkami získal jako referent           

na sekci veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde 

získal zkušenosti s vedením správních řízení v oblasti veřejného zadávání. 

Působil také jako Ph.D. student a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně, 

kde přednášel a zároveň aktivně publikoval odborné články vztahující se        

k problematice veřejného zadávání. V současné době se aktivně věnuje 

zadavatelské činnosti jako vedoucí odboru veřejných zakázek na Vysokém 

učení technickém v Brně, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších technic-

kých univerzit v ČR. Pravidelně se účastní (jako účastník či jako přednášející) 

konferencí, seminářů či workshopů zaměřených na problematiku veřejných 

zakázek. Příležitostně publikuje v odborných časopisech zaměřených         

na problematiku veřejných zakázek. Je zastáncem a propagátorem otevře-

ného, méně konzervativního, méně formalistického, rozumného a inovativ-

ního přístupu k zadávání veřejných zakázek kdy procesní hledisko zadávání 

nehraje klíčovou roli. V současné době se zaměřuje zejména na rozvoj 

metody BVA jako efektivního a univerzálního nástroje pro výběr kvalitního 

dodavatele. 

Tomáš Václavík

Martin Vyklický
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Ingrid Štegmannová je státní tajemnicí na Ministerstvu práce a sociálních 

věcí, kde má ve své gesci agendu státní služby, právní, veřejných zakázek        

a vnitřní správy. V oblasti veřejných zakázek usiluje v rámci ministerského 

projektu o systémové ukotvení principů sociálně odpovědného (resp. 

strategického) zadávání veřejných zakázek nejen v resortu práce a sociál-

ních věcí, ale také šířeji v České republice. Na ministerstvu působí ve vedou-

cích pozicích od roku 2014, mj. jako ředitelka odboru koordinace a právní 

podpory státní služby. Dříve pracovala pro Svaz měst a obcí České republiky 

a na Magistrátu města Ostravy, kde získala bohaté zkušenosti v oblasti 

veřejné správy a v rámci mezinárodní spolupráce včetně řízení řady projektů 

na podporu municipalit. Ingrid Štegmannová absolvovala doktorandské 

studium v oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy, kde předtím vystudovala magisterský obor Řízení a supervize            

v sociálních a zdravotnických organizacích.

Ingrid Štegmannová



Zahraniční hosté

Lidia Capparelli je povoláním právnička. Od roku 2001 pracuje na různých 

pozicích s rozličnými pravomocemi pro Consip - ústřední orgán pro zadávání 

veřejných zakázek v Itálii. Zde má na starosti otázky udržitelnosti. Je členkou 

italského řídícího výboru pro provádění italského Národního akčního plánu 

udržitelnosti, který má na starosti italské Ministerstvo životního prostředí. 

Rovněž je členkou poradní skupiny GPP (Zadávání zelených zakázek)            

na evropské úrovni, vyučuje rovněž na SNA (Národní škola pro italskou 

správu).

Bart Devos je ředitelem aliance Responsible Business Alliance pro oblast 

Evropy, kde má na starosti evropskou kancelář a agendu této organizace    

na evropském kontinentu. Před svým působením v této alianci pracoval 

Bart na pozici evropského manažera pro udržitelnost ve společnosti 

Samsung Electronics. Dříve zastával různé pozice ve veřejném i neziskovém 

sektoru, mimo jiné působil jako poradce ve francouzském Národním 

shromáždění, vykonával úlohu delegáta mládeže na půdě OSN pro udržitel-

ný rozvoj a poradce pro rozvoj strategie a zapojení zainteresovaných stran 

pro několik mezinárodních organizací. Získal titul bakaláře a magistra             

v oboru právo na Svobodné univerzitě v Bruselu a magisterský titul v oboru 

Konflikt a rozvoj na univerzitě v Gentu. Bart hovoří anglicky, francouzsky, 

holandsky, italsky a španělsky.

Dmytro Kapotia vede sekci podpory pro nakupující v Evropě. TCO Certified 

je globální certifikace udržitelnosti pro kancelářské IT produkty a síťová 

zařízení. Certifikace nabízí pro IT produkty  jedenácti kategorií: displeje, 

notebooky, tablety, smartphony, stolní počítače, počítače typu vše v jed-

nom, projektory, sluchátka, síťová zařízení, produkty pro ukládání dat a ser-

very. Kromě udržitelného rozvoje se Dmytro zajímá o moderní technologie, 

investice a vinylové desky.
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Anita Poort se tématu inovativního zadávání veřejných zakázek věnuje       

již více než devět let a velmi nadšeně ho prosazuje. V tomto ohledu dobře 

chápe roli veřejného zadavatele, neboť v roce 2013 pomáhala magistrátu    

v Amsterdamu restrukturalizovat odbor veřejného zadávání a profesionali-

zovat způsob, jakým město využívá veřejné zadávání jako nástroj strategic-

kého řízení. V roce 2017 rozšířila svůj záběr o evropský pohled, když působila 

jako koordinátorka základního dokumentu pro Partnerství městské agendy 

EU v oblasti zadávání veřejných zakázek (Urban Agenda European 

Partnership on Public Procurement). V roce 2019 se zaměřovala především 

na pomoc kolegům z technického odboru města při zajišťování digitálních 

řešení, jejichž cílem bylo zvýšit kvalitu služeb pro veřejnost v Amsterdamu.   

K 1. březnu tohoto roku nastoupila do týmu pro veřejné zakázky v rámci 

Generálního ředitelství Evropské komise pro růst (DG GROW) jako členka 

týmu pro strategické zadávání veřejných zakázek, či (jak sama ráda uvádí): 

do týmu pro veřejné zakázky budoucnosti.

Marcin Skowron je hlavním poradcem na oddělení Evropská Unie a Me-

zinárodní spolupráce v rámci Polského úřadu pro veřejné zakázky, se šest-

náctiletou zkušeností s veřejnými zakázkami a čtrnáctiletou zkušeností         

s udržitelnou politikou veřejných zakázek. Je autorem mnoha publikací         

a materiálů v oblasti udržitelného zadávání veřejných zakázek a lektorem 

postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě.

Marc Steiner je soudce Spolkového Nejvyššího správního soudu ve Švýcar-

sku. Své zkušenosti a znalosti poskytl při přípravě zákona o zeleném veřej-

ném zadávání ve Švýcarsku (2006) a vydal pracovní dokument o tom, jak 

integrovat sociální aspekty do procesů zadávání veřejných zakázek (2009,  

4. verze 2017). V roce 2007 byl jmenován soudcem Spolkového Nejvyššího 

správního soudu (2. divize, která má na starosti především ekonomické 

záležitosti, včetně zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže). 

Marc Steiner absolvoval dvě stáže u Soudního dvora Evropské unie (1996     

a 2008) mj. působil jako odborník během veřejného slyšení Výboru Evrop-

ského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele o „Modernizaci 

zadávání veřejných zakázek“ (květen 2011) a byl jedním z řečníků na sym-

poziu WTO o udržitelném zadávání veřejných zakázek (únor 2017). Rovněž 

se aktivně zúčastnil diskuse na Dni práva a správy klimatu v Madridu (prosi-

nec 2019). Na konferenci OVZ přijal Marc Steiner pozvání jako keynote 

speaker k tématu „Udržitelné zadávání veřejných zakázek: právní rámec       

a kultura zadávání zakázek“.
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www.sovz.cz

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 Ra-

kousku. Jeho důležitou rolí je rozvoj environmentálních a sociálních kritérií  

a jejich aplikace v rámci zadávání zakázek. Předtím pracoval téměř osm let 

jako zástupce generálního ředitele v zastřešující organizaci pro organizace 

aplikovaného výzkumu se zaměřením na malé a střední podniky technicky 

zaměřené směrem k udržitelné výstavbě, obnovitelné energii a environ-

mentálním technologiím, inovativním materiálům a smart řešením. Je ab-

solventem inženýrského studia počítačového oboru, doktorský titul získal 

ze sociálních a ekonomických věd.
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Gerhard Weiner

LinkedIn Group "Odpovědné veřejné zakázky” @odpovedneverejnezakazky

https://www.linkedin.com/groups/8648221/
https://www.linkedin.com/groups/8648221/
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