Odpovědné
veřejné zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj pořádají mezinárodní odbornou konferenci

INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
AKTUÁLNÍ TRENDY A VÝZVY
3. října 2022
Kongresové centrum České národní banky, Senovážné nám. 30, Praha 1
Konference bude 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
prosazování strategického přístupu k veřejným zakázkám a přiblížit výhled očekávaných
trendů ve strategickém a odpovědném zadávání veřejných zakázek.

PROGRAM:
10:00 – 10:15

Slavnostní zahájení
Ivan Bartoš, ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj
Stanislav Klik, náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

12:00 – 13:00

Oběd

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

14:30 – 15:00

Přestávka

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

16:30

Závěr a networking

Konference se koná pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Konference je ﬁnancována z 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. Účast na konferenci je zdarma.

Více informací a registrace ZDE.

