
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

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.

Konference se koná pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Více informací a registrace .ZDE

Odpovědné
     veřejné zadávání

PROGRAM:

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. 

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 udržitelnost 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

                  (EN only)

III. salónek 1. mezipatro – Roundtable of European Competency Centres for Sustainable Public Procurement 

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

          Nejvyšší kontrolní 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

https://institut.sovz.cz/seminare/seznam/
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