
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018
Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách

Odborná konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství

PROGRAM KONFERENCE:

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován Evropskou unií. 
Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732. 

Kvalita je v současné době zřejmě jedním z nejčastěji skloňovaných slov v kontextu zadávání 
veřejných zakázek. Pravidelně diskutujeme o ideálním poměru ceny a kvality, o významu 
subjektivního hodnocení kvality, o negativních dopadech dlouhodobého tlaku na cenová kritéria. 
Přesto zatím v České republice hodnocení „pouze na cenu“ stále dominuje.

Debata se tak soustředí na tři klíčová témata – na kvalitu nastavení procesů a řízení zadávání 
veřejných zakázek, na hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti 
a v neposlední řadě na problematiku zajišťování férových dodavatelských vztahů.

Registrace a podrobnější informace na  (Akce - Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018)www.sovz.cz

Jednacím jazykem konference je čeština, příspěvky zahraničních účastníků budou simultánně tlumočeny.

Prezence, občerstvení

Zahájení - úvodní slova
Tomáš Nidetzký – Česká národní banka, Robin Povšík – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jiří Šimon – 
Ministerstvo zemědělství ČR

Panelová diskuze: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci 
Keynote: Shaun McCarthy – Action Sustainability (Velká Británie), následně budou diskutovat: Valdemar 
Adamiš – Ministerstvo financí ČR, Jiří Šimon – Ministerstvo zemědělství ČR, Matthieu Cahen – OECD 
(Francie), Leona Gergelová Šteigrová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Přestávka na kávu, občerstvení

Panelová diskuze: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
Martin Hadaš – Masarykova universita, Simon Clement – ICLEI (Spolková republika Německo), Jaroslav Lexa 
– Inštitút verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (Slovenská republika), Ondrej Čurilla           
– HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Dalma Kittka - město Budapešť (Maďarská republika)

Oběd

Předávání ocenění za implementaci odpovědného veřejného zadávání v České republice

Panelová diskuze: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
Caitlin Helfrich – Mezinárodní organizace práce, ILO (Švýcarsko), Malika Kessous – Ministère de l’Économie 
et des Finances (Francie), Shaun McCarthy – Action Sustainability (Velká Británie), Státní úřad inspekce 
práce, Jiří Prokš – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Závěrečná číše vína a networking
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20. září 2018, 9.00 – 17.00 hod.

Kongresové centrum ČNB, 
Senovážné náměstí 30, Praha 1
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