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Ocenění pro Most a Povodí Vltavy za společensky 
odpovědné zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo práce a sociálních věcí    
a Ministerstvo zemědělství udělilo 
ocenění za přínos k rozvoji společen-
sky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek a za implementaci tohoto 
principu. Z rukou ministryně práce      
a sociálních věcí Michaely Marksové 
letos poprvé ocenění převzali zástup-
ci statutárního města Most a státní-
ho podniku Povodí Vltavy. Zvláštní 
ocenění za podporu rozvoje odpověd-
ného veřejného zadávání v ČR obdr-
žela Sarah Ireland z Velké Británie.

„Nejdůležitější je si uvědomit, že pro-
sazujete změnu ve způsobu zadávání 
veřejných zakázek. Musíme pochopit 
příležitosti, které nám tento přístup 
přináší a porozumět tomu, jak využít 
jeho možnosti a dopad,“ řekla Sarah 
Ireland, ředitelka odboru pro strategie 
veřejného nakupování městské části 
Croydon v Londýně.

Ocenění bylo předáno během konfe-
rence Odpovědné veřejné zadávání 
2017, která se konala 19. září v Lich-
tenštejnském paláci v Praze. 

Na konferenci s podtitulem Strategic-
ký přístup ve veřejném nakupování 
debatovali odborníci z České republi-
ky i ze zahraničí o tom, jak úspěšně 
zakomponovat odpovědné aspekty při 
zadávání veřejných zakázek v organi-
zaci,  a zabývali se i otázkou efektivity         
a možnostmi měření dopadů tohoto 
přístupu. 

O konkrétních příkladech z praxe měli 
účastníci možnost diskutovat s odbor-
níky z Velké Británie, Norska a Polska. 
Prezentace Tima Rudina (Transport 
for London), Anne Cathrine Jacobsen 
(Agency for Public Management and 
eGovernment - Difi), Tomasze Pact-
wy (hlavní město Varšava) jsou k dis-
pozici ZDE.

mailto:sovz@mpsv.cz
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Efektivní a komplexní odpovědné ve-
řejné zadávání často vyžaduje, aby při 
hledání vhodného řešení došlo k za-
pojení trhu. K tématu komunikace 
mezi zadavateli a dodavateli se 18. zá-
ří 2017 uskutečnil v Lichtenštejnském 
paláci v Praze mezinárodní odborný 
seminář, který v rámci projektu „Pod-
pora implementace a rozvoje sociálně 
odpovědného veřejného zadávání“ or-

č. 10
září 2017

ganizovalo Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ve spolupráci s Minister-
stvem zemědělství a Úřadem vlády 
České republiky, Sekcí místopředse-
dy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Cílem semináře bylo představit poslu-
chačům rámec tohoto tématu a nové 
postupy, které bude možné využívat     
i v České republice.

Své zkušenosti a dobrou praxi při 
komunikaci mezi zadavateli a dodava-
teli, včetně několika praktických uká-
zek, sdíleli nejen britští odborníci v ob-
lasti odpovědného veřejného nakupo-
vání a zadávání veřejných zakázek, 
ale i Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a Ministerstvo zemědělství. 

Prezentace a související informace 
jsou k dispozici ZDE.
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Jak ve stavebních zakázkách 
zohledňovat společensky odpovědné aspekty?

vané řešení mohlo mít. Jeden z bloků 
workshopu byl věnován také přímým 
platbám poddodavatelům, které jsou 
ve Velké Británii již několik let běžnou 
praxí. Více informací v komentáři 
ZDE.

Stuart nám také poskytl rozhovor, 
který byl uveřejněn v časopisu Veřejné 
zakázky v praxi. V zářijovém čísle 
mluví o zavádění sociálně odpověd-
ného zadávání do praxe ve Velké Bri-
tánii, o jeho přínosech a také o zapoje-
ní komerčních subjektů.

Komunikace mezi zadavateli 
a dodavateli ve veřejném zadávání

Seminář na toto téma vedl v Praze 
Stuart Cairns, který je jedním z před-
ních právníků specializujících se na 
veřejné zakázky ve Velké Británii.

Z obsahu workshopu lze ve stručnosti 
shrnout, že při zadávání veřejných 
zakázek je velmi důležitá fáze, která 
předchází vypsání samotné zakázky. 
Fáze, ve které zadavatel identifikuje 
své potřeby, hledá řešení pro uspoko-
jení definovaných potřeb a ve které 
zjišťuje, jaký dopad na společnost, 
životní prostředí či ekonomiku by dodá-

Konference 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
2017/2018

Shrnout roční účinnost zákona o za-
dávání veřejných zakázek a věnovat 
se problematickým či nejasným otáz-
kám, které zadavatelům, ale i doda-
vatelům komplikují celý proces zadá-
vání veřejné zakázky, to si klade za 
cíl konference, již 10. října v Praze 
pořádá společnost OTIDEA a.s.

Debatovat se bude o tématech jako: 
prokazování kvalifikace, součinnost 
před podpisem smlouvy, hodnocení 
nabídek, elektronizace veřejných 
zakázek. V prvním bloku s názvem 
Hodnocení jinak než na cenu zmíní 
Leona Gergelová Šteigrová mimo 
jiné příklad dobré praxe, kde byly při 
realizaci veřejné zakázky uplatněny 
společensky odpovědné aspekty. 

Více o programu konference ZDE.
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