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BSI – Buying for Social Impact 

 

Konference: Sociální přínosy veřejných zakázek  
6. června 2019 

 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 
 

PROGRAM 
 

9.00 – 9.30    Registrace, občerstvení 

9.30 – 11.10  Zahájení a uvítání 

Úvodní slovo 

Anna Lupi - Legal and Policy Officer, Evropská komise, Generální 

ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 

(DG GROW) 

Panelová diskuse – současné podmínky pro sociálně odpovědné 

veřejné zadávání v ČR, srovnání se situací na Slovensku a v Polsku 

▪ Současné podmínky pro sociálně odpovědné veřejné zadávání  

▪ Sociální podnikání v ČR a využití sociálně odpovědného veřejného 

zadávání 

▪ Aktuální praxe v ČR 

▪ Středoevropský kontext – Slovensko a Polsko 

Leona Gergelová Šteigrová - vedoucí projektu na podporu 

implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR 

Pavel Broum -  vedoucí oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo 

zemědělství ČR 

Petra Francová - expert na sociální podnikání, P3 – People, Planet, Profit  
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Erika Rusnáková - Ministerstvo práce a sociálních věcí a rodiny, 

Slovenská republika 

Przemysław Piechocki - Asociace sociálních družstev, Polsko 

Moderátor - Eva Chvalkovská - projekt na podporu implementace a 

rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR 

Diskuse  

11.10 – 11:40  Přestávka, mini výstava sociálních podniků 

11:40 – 12:40  Příklady dobré praxe zakázek se sociálními aspekty  

Shrnutí relevantních ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek a 

příklady jejich využití v sociálně odpovědně zadaných veřejných zakázkách, 

s důrazem na sociální podniky  

Adam Gromnica projekt na podporu implementace a rozvoje sociálně 

odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Diskuse 

Představení odpoledních workshopů 

12.40 - 13.30  Oběd, mini výstava sociálních podniků 

13.30 - 15.00   3 paralelní workshopy – případové studie a praktické diskuse ve 

skupinách 

1. Veřejné zakázky na úklidové služby a sociální aspekty v nich 

Leona Gergelová Šteigrová - vedoucí projektu na podporu 

implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR 

2. Udržitelné akce – jak můžete zajistit, aby vaše akce byla 

sociálně odpovědná a jaké jsou možnosti spolupráce se 

sociálními podniky 

Eva Chvalkovská - projekt na podporu implementace a rozvoje sociálně 

odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Zuzana Dudáková - ředitelka, sociální podnik Náruč, Modrý domeček  

3. Veřejné zakázky na údržbu veřejného prostranství a zeleně 

Adam Gromnica - projekt na podporu implementace a rozvoje sociálně 

odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Zdeněk Vacek - manažer chráněných dílen, Fokus Vysočina 

15.00 - 15.40  Shrnutí workshopů  

15.40 - 16.00  Diskuse 

Závěrečné slovo 

Leona Gergelová Šteigrová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Petra Francová - P3 – People, Planet, Profit  

Mini výstava sociálních podniků 


