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Aktuality

Vedení města Jičín chce zadávat 

zakázky společensky odpovědně 
Udržitelný provoz úřadu, podpora malých a sociálních podniků, 

problematika férových dodavatelských vztahů – to byla hlavní témata 

semináře o odpovědném veřejném zadávání, který se na podnět zástupců 

města uskutečnil v únoru v Jičíně. Kromě pěti desítek zástupců různých 

odborů městského úřadu a příspěvkových organizací se semináře 

zúčastnili i představitelé vedení města – starosta Jan Malý, místostarostové 

Petr Hamáček a Jan Jiřička a tajemník Peter Bareš.

Seminář se zaměřil na  problema-
tiku udržitelnosti při veřejných 
nákupech kancelářských potřeb, 
občerstvení a textilu. Dalším z dis-
kutovaných témat společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek 
pak byla komunikace zadavatele s dodavate-
li, její potenciál a přínosy.

Město Jičín již koncept odpovědného ve-
řejného zadávání zahrnulo do  vnitřního 
předpisu a v několika zakázkách otestovalo 
samo (například při zajištění tisku městské-
ho zpravodaje) nebo prostřednictvím říze-
né organizace (při nákupu, praní a  žehlení 
prádla). Město má také bohaté zkušenosti 
s předběžnými tržními konzultacemi. Ty jsou 

jak ze strany zadávajících, tak potenciálních 
dodavatelů vnímány jako přínosné. 

„Důležité je ztotožnění se s  podstatou samot-
ného odpovědného přístupu k  zadávání  ná-
kupů a veřejnému zadávání obecně, posunout 
‚trend‘ odpovědného zadávání do  společen-
ského standardu a  všeobecné normy, která je 
stále podporována vedením města, tak aby 
odpovědné zadávání nebylo jen o pár nadšen-
cích ze zakázkového oddělení, ale o celkovém 
postoji organizace,“ uvedla Lenka Hollerová, 
vedoucí oddělení veřejných zakázek města 
Jičín. V odpovědném zadávání hodlá město 
Jičín nadále pokračovat a koncept by měl být 
nově upraven rovněž ve strategickém plánu 
rozvoje města.

O  uskutečnění tohoto semináře informovalo 
město Jičín prostřednictvím svých komunikač-
ních kanálů. Pozitivní ohlas na seminář vyústil 
v  pozvání týmu projektu na  podporu odpo-
vědného veřejného zadávání k  uspořádání 
obdobného semináře v  Humpolci. Jsme rádi, 
že toto téma můžeme šířit dále a že roste počet 
těch, kteří hledají způsob, jak získat z vynalože-
ných veřejných prostředků maximum pro svou 
obec a pro společnost. Pokud vás téma zajímá, 
neváhejte nás kontaktovat na  sovz@mpsv.cz 
nebo navštivte web www.sovz.cz. 

Mgr. et Bc. Adam Gromnica
Podpora implementace a rozvoje sociálně 
odpovědného veřejného zadávání
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Konference dozorování – Brno 2019

Autor tohoto textu se domnívá, 
že téměř každý, kdo se po-
hybuje v  oboru dopravních 
staveb v českém prostředí, by 
s  jistou mírou oborové sebe-

refl exe musel uznat, že v  oblasti investor-
ského projektového řízení mají dopravní 
stavby prostor k rozvoji. Protože jsou si této 
skutečnosti vědomy i  konzultační společ-
nosti, které se v  oboru pohybují, s  podpo-
rou České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE) vznikla v  roce 2018 Konference do-
zorování. Tato konference do pojmu „dozo-
rování“ zahrnuje projektové řízení a správu 
zakázky na  investorské úrovni, a  proto se 
mezi tématy neobjevují jen ryze praktické 
problémy novel předpisů a  zkušeností ze 
staveb, ale hovoří se i o koncepcích, meto-
dikách a budoucnosti.

Diskuse a informovanost

Na první ročník Konference dozorování v roce 
2018 byla odezva nad očekávání velká. Zcela 
jasně se ukázala potřeba diskusí a konfrontací 
názorů na  další vývoj tohoto oboru. Je zřej-

mé, že postoje, cíle a  očekávání stran, které 
se procesů investorského projektového řízení 
účastní, se liší. Tato skutečnost je zcela přiroze-
ná. Právě akce Konference dozorování má být 
fórem, kde je možné diskutovat, polemizovat 
a  své postoje si vysvětlovat. Podle účastníků 




