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Odpovědné
veřejné zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí se záštitou Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva
pro místní rozvoj pořádá 5. ročník konference o odpovědném veřejném zadávání.

ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
2020
Role strategického veřejného zadávání
při řešení ekonomické krize
25. listopadu 2020

Cílem konference je odborná diskuse o trendech
v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména
v reakci na současnou krizi související s pandemií
nemoci COVID-19. Veřejné zakázky mohou být
významným stimulem pro obnovení ekonomického
růstu. Na konferenci se bude debatovat o řešeních,
která v době krize odpovědné veřejné zadávání
nabízí, a jak lze tento strategický přístup v dnešní
praxi využívat.
V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos
k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České
republice.
Konference se koná v rámci realizace projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické
zadávání veřejných zakázek,“ který podporuje zadavatele při implementaci strategického zadávání veřejných zakázek, poskytuje vzdělávání v oblasti udržitelných nákupů veřejné správy či publikuje příklady
dobré praxe. Více informací na www.sovz.cz

Záštitu konferenci udělili:

Projekt „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“
je spoluﬁnancován Evropskou unií. Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727.
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Program konference
Konferencí Vás provedou
9:00 - 9:30

Úvodní slovo
Robin Povšík, náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vladislav Smrž, náměstek sekce politiky a mezinárodních vztahů,
Ministerstvo životního prostředí

9:30 - 10:00

Zahraniční zkušenost s odpovědným veřejným zadáváním v době ekonomické krize
Shaun McCarthy OBE, ředitel, Action Sustainability

10:00 - 10:40

Aktuální význam veřejných zakázek pro ekonomickou obnovu a pro naplnění
celoevropských cílů v oblasti udržitelnosti
Luděk Niedermayer, poslanec a 1. místopředseda Hospodářského výboru,
Parlament Evropské Unie

10:40 - 11:00

Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

11:00 - 11:15

Přestávka

11:15 - 12:45

Veřejné zakázky v době ekonomické krize – role veřejných zakázek pro socio-ekonomický rozvoj země a pro podporu závazků v oblasti udržitelnosti
Tomáš Nidetzký, víceguvernér, Česká národní banka
Ingrid Štegmannová, státní tajemnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vladimír Kočí, děkan, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionál. rozvoje, Min. pro místní rozvoj
Hana Šišková, radní, městská část Praha 7

12:45 - 13:45

Přestávka

13:45 - 14:15

Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

14:15 - 15:30

Strategické zadávání v současné praxi – inspirativní příklady strategického zadávání
v ČR
Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu, Česká televize
Martin Najman, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Dopravní podnik hl. m. Prahy
Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Magistrát města Děčín

15:30 - 15:45

Přestávka

15:45 - 17:00

ZakázKAvárna – neformální diskuse o vizích a inovacích v odpovědném nakupování
Leoš Vrzalík, vedoucí udržitelného nakupování, Asahi CE & Europe Services
Adéla Havlová, partnerka, HAVEL & PARTNERS
Martin Kolovratník, poslanec (ANO 2011), Parlament České republiky
Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita
Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční, Povodí Vltavy, s.p.

17:00
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Leona Gergelová Šteigrová
Je leaderem projektů odpovědného/strategického
veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející
odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je
rovněž vedoucí oddělení a zástupce ředitele
pro oblast veřejných zakázek na MPSV. Vystudovala
mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se
specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti
EU zastupovala Českou republiku v Evropské
unii a předsedala Výboru pro vzdělávání
„Odpovědnému zadávání
Rady EU. Ve volném čase miluje
stoprocentně věřím, jedná se o přístup,
cestování se svými dětmi.
který je správný a efektivní, a je budoucností
chytrého nákupu. Tento přístup šíříme v rámci
projektů SOVZ, ale současně se jej snažím maximálně využívat i v rámci své každodenní agendy
při zadávání veřejných zakázek na MPSV. Dosud
jsme tak ve veřejných zakázkách v řádech stovek
miliónů korun získali přidanou hodnotu v podobě
podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob,
důstojné práce, zapojení sociálních podniků
či nákupu ekologicky šetrných variant
zboží a energií.“

Eva Chvalkovská
Odborně se zaměřuje zejména na možnosti
podpory malých a středních podniků, férové
vztahy v dodavatelském řetězci a vtažení
dodavatelů do tématu odpovědného veřejného
zadávání. Věnuje se i nové oblasti měření
a reportingu odpovědného veřejného zadávání.
Eva se podílí na tvorbě metodických materiálů,
obsahu konferencí a seminářů i individuálních
konzultacích pro zadavatele. Úspěšně také
přispívá k rozvoji aktivit projektu a networkingu.
„Odpovědné
V týmu do její kompetence spadá koordinace
veřejné zadávání vede
Platformy odpovědného veřejného zadávání,
zadavatele k rozšíření obzorů
komunikace a rozvoj mezinárodních aktivit.
a uvažování nad skutečným
Má předchozí desetiletou zkušenost
přínosem a dopadem plnění.
Strategické propojení nákupů
z Americké obchodní komory v ČR, kde
na priority v oblasti udržitelnosti,
působila i jako zástupkyně ředitele.
ať už na straně zadavatelů
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou
nebo dodavatelů,
v Praze, obor hospodářská politika
dává smysl.“
na Národohospodářské fakultě.

Konec
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Shaun McCarthy OBE

Hosté

Robin Povšík

Je náměstkem ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové a osmnáct let je zastupitelem v Mladé
Boleslavi. V minulosti působil jako poradce I. místopředsedy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,
ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR nebo také jako náměstek hejtmana
Středočeského kraje pro oblast dopravy.

Je ředitelem organizace Action Sustainability
ve Velké Británii a uznávaným a zkušeným expertem
na oblast udržitelnosti. Mimo jiné byl předsedou
Komise pro udržitelný Londýn 2012, která fungovala
jako hlavní poradní orgán starosty Londýna a ministra
pro olympiádu. Je nositelem Řádu britského impéria
– OBE, a to právě za činnost v oblasti udržitelnosti
a práci na olympijských hrách v Londýně. Nyní působí
jako ředitel v britské poradenské společnosti Action
Sustainability, jež pomáhá s implementací prvků
udržitelnosti organizacím v soukromém i veřejKe společensky
odpovědnému, tedy
ném sektoru. Osobně se podílel i na tvorbě
udržitelnému, zadávání
pokynů ISO 20400 pro udržitelné nakupování,
veřejných zakázek říká:
které byly vydány v roce 2017.

„Udržitelné nakupování je dobré
nakupování. Prostřednictvím
udržitelnosti můžete vytvářet
hodnoty a jako veřejný zadavatel máte povinnost to
tak dělat.“

Luděk Niedermayer

Vladislav Smrž

Je náměstkem sekce politiky a mezinárodních vztahů
na Ministerstvu životního prostředí. Do jeho kompetence
patří zastupování rezortu životního prostředí v orgánech
Evropské unie při projednávání návrhů předpisů
a dokumentů EU a pozic EU na mezinárodních jednáních
v oblasti životního prostředí a environmentálního pilíře
udržitelného rozvoje.
Vladislav Smrž koordinuje a zajišťuje plnění mezinárodních smluvních závazků ČR a ministerstva včetně zastoupení ČR a ministerstva na vrcholných jednáních smluvních
stran mezinárodních environmentálních smluv a mezinárodních organizací s environmentální dimenzí.
Mezi další kompetence náměstka sekce politiky a mezinárodních vztahů patří formulace, aktualizace a dohled
nad implementací Státní politiky životního prostředí ČR
a koordinace vyhodnocení a aktualizace Strategického
rámce udržitelného rozvoje ČR. Rovněž zajišťuje a řídí
agendu světelného znečištění, agendu čisté mobility
a smart cities. V neposlední řadě je třeba zmínit také
iniciativy #dost bylo plastu, dobrovolné závazky
a #nakupujemeodpovědně, ve kterých se náměstek Smrž
aktivně podílí.

Je poslancem Evropského Parlamentu od roku 2014
zvolený za TOP 09 a Starostové. V Evropském Parlamentu
je členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany, kde
působí jako vedoucí České národní delegace. Je 1. místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON),
náhradníkem ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
(ITRE) a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Je
členem TOP 09.
Po skončení brněnské Masarykovy univerzity (v té době
ještě UJEP), kde vystudoval Operační výzkum a teorii
systémů a pak působil krátce v oblasti výzkumu teorie
struktur, nastoupil v roce 1991 do centrální banky. O pět
let později se stal ve svých 29 letech nejmladším členem
Bankovní rady České národní banky. V prosinci 2000
byl jmenován víceguvernérem. Funkci znovu obhájil
v roce 2002. Zúčastnil se řady studijních pobytů
a stáží, a to zejména v oblasti kapitálového trhu,
obchodování s deriváty a řízení rizik. Na tato témata
se také soustředí na odborných konferencích,
kurzech a ve své publikační činnosti. Podílel se
na analýzách měnově-politického schématu ČNB
a na změně způsobu provádění měnové politiky.
Dále se zaměřuje na problematiku měnové politiky
v centrálních bankách jiných zemí. Po krizi na rozvíjejících se trzích v roce 1997 působil v pracovní skupině,
která pracovala na analýze možných změn ve ﬁnančním
systému. Podílí se na činnosti pracovních skupin MMF
a IBRD ohledně správy a makroekonomickém významu
devizových rezerv.

„Probíhající krize
je provázena poklesem investic.
Pokud se tento pokles aspoň z části
podaří zastavit nebo zmírnit, bude to znamenat snazší cestu k oživení ekonomiky.
Zásadní roli v tom musí sehrát v první fázi stát.
I proto byl schválen projekt NEXT GENERATION
EU, který bude pro nás znamenat stovky miliard
korun na investice či jejich podporu, které
uhradí rozpočet EU. Je zcela zásadní, abychom
tyto prostředky efektivně využili nejen
pro podporu ekonomického oživení,
ale i pro zásadní modernizaci
naší ekonomiky.“

Zejména po odchodu z ČNB aktivně vystupoval v médiích,
psal mnoho článků zaměřených na ekonomickou politiku,
společenské otázky a Evropskou Unii. Většina byla publikována v Respektu a Hospodářských novinách.
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Tomáš Nidetzký

David Koppitz
V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady
České národní banky, od prosince 2018 je jejím
víceguvernérem. Je absolventem Fakulty informatiky
a statistiky Vysoké škole ekonomické v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University
v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil na manažerských
„Důležitou strategickou
pozicích v Komerční bance, České spořitelrolí hospodářských politik je
jejich proticyklické působení,
ně, ČSOB a ING/NN. Byl členem prezidia
které preventivně brání vytváAsociace penzijních fondů České republiky
ření nadměrných nerovnováh
a České asociace pojišťoven. Je spoluautoa v obdobích ekonomického
rem knihy „Finanční řízení bank“.
stresu pomáhá k rychlejšímu
návratu do normálu.“

Ingrid Štegmannová
Je státní tajemnicí na Ministerstvu práce a sociálních věcí,
kde má ve své gesci agendu státní služby, právní, veřejných
zakázek a vnitřní správy. V oblasti veřejných zakázek usiluje
v rámci ministerského projektu o systémové ukotvení principů sociálně odpovědného (resp. strategického) zadávání
veřejných zakázek nejen v resortu práce a sociálních věcí,
ale také šířeji v České republice. Na ministerstvu
působí ve vedoucích pozicích od roku 2014,
„Ve veřejných
mj. jako ředitelka odboru koordinace a právní
nákupech, jsou-li
podpory státní služby. Dříve pracovala pro Svaz
realizovány společensky odpoměst a obcí České republiky a na Magistrátu
vědně, lze zohlednit požadavky
města Ostravy, kde získala bohaté zkušenosti
na důstojné pracovní podmínky lidí
v oblasti veřejné správy a v rámci mezinárodrealizujících zakázku, místní zaměstnanost,
ní spolupráce včetně řízení řady projektů
férové vztahy v dodavatelském řetězci,
na podporu municipalit. Ingrid Štegmannová
i vliv na životní prostředí. Strategický
přístup k veřejným nákupům je jednou
absolvovala doktorandské studium v oboru
z efektivních cest, jak dosahovat
Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií
cílů, které si jako společnost
Univerzity Karlovy, kde předtím vystudovala
klademe.“
magisterský obor Řízení a supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích.

Vladimír Kočí
Ve své odborné činnosti se věnuje posuzování životního cyklu LCA, obecně problematice produktové
ekologie a ekotoxikologie. Na VŠCHT Praha byl v roce
2007 habilitován docentem pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Kromě VŠCHT Praha
přednáší problematiku Produktové ekologie na Fakultě architektury ČVUT Praha, na Přírodovědecké
fakultě UK a na UMPRUM. Vypracoval několik
„Stát by měl jít
desítek studií LCA pro komerční i nekomerční
příkladem a i ve veřejném
organizace. Od roku 2014 zastává funkci děkazadávání zohledňovat
na Fakulty technologie ochrany životního
environmentálně šetrnější
prostředí
VŠCHT Praha. Je řešitelem několika
výrobky, energie, služby
výzkumných
projektů zaměřených na LCA.
a vše, co pro svůj provoz
potřebuje.“
Působí jako nezávislý posuzovatel studií LCA
a EPD pro The International EPD System®.
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Je absolventem Fakulty podnikatelské Vysokého
učení technického v Brně a Southern Oregon
University v USA. Od roku 2015 se podílí na řízení
regionální politiky ČR z manažerských pozic
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nejprve jako
ředitel odboru regionální politiky, nyní z pozice
náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje.
V posledních letech se věnuje také transformaci tzv. uhelných regionů. Před působením ve státní správě získával odbor„Regionální politika by měla
nou a manažerskou praxi ve vedení
být v čase poměrně konzistentní,
mezinárodní poradenské ﬁrmy
i když se samozřejmě musí přizpůsobit
aktuální situaci. Proto tedy pokračujeme v tom,
pro municipální sektor, kde úzce
co předpokládá schválená SRR 21+, a to je speciﬁcký
spolupracoval s řadou měst
přístup pro různé typy území, které mají odlišné problémy i potenciál.
a obcí i jejich asociacemi.
Je spoluautorem publikace
Očekáváme odlišné dopady krize na různé regiony – ta může mimořádně
o strategickém plánování
kriticky dopadnout na velké aglomerace i na nejslabší regiony, které
a řízení pro města, obce
z pohledu regionální politiky aktuálně vymezujeme jako hospodářsky
a regiony.
a sociálně ohrožená území. Na základě sledovaných dat zvážíme speciﬁcký
přístup státu k těmto regionům i nad rámec toho, co nyní navrhuje Akční
plán SRR 21-22, který je před schválením.
Krize klade vysoké nároky na stanovení investičních priorit, proto se také
intenzivně věnujeme plánům pro efektivní využití zdrojů z EU v rámci
veřejných investic v regionech. Bereme současnou napjatou situaci
také jako příležitost pro inovace a chytrá, udržitelná řešení,
která budou hrát významnou roli v procesu přizpůsobování se
aktuálním podmínkám. I proto nyní komunikujeme s ostatními
ministerstvy a dalšími partnery při přípravě koncepce
Smart City. Ta je zaměřena hlavně na odolnost
vytvářenou skrze SMART řešení
pro obce, města a regiony.“

Hana Šišková
Je od roku 2018 radní pro vzdělávání, školství
a Místní agendu 21 v Praze 7. Původní profesí
muzikoložka, překladatelka a lektorka
angličtiny se v roli radní zabývá
„MČ Praha 7 vyhlásila
především vzděláváním a rozvojem
v květnu 2019 stav klimatické
nouze a v rámci tohoto vyhlášení
škol zřizovaných městskou částí
se zavázala plnit opatření, která se
a udržitelným rozvojem
snažíme dlouhodobě naplňovat. Jedním
a společenskou odpovědností
z těchto opatření je i postupný přechod
v nejširším slova smyslu. Obě
k odpovědnému veřejnému zadávání. Kromě
své agendy v rámci možností
nastavování vlastních pravidel a procesů, které
propojuje a vnáší téma
povedou postupně k co nejširšímu plnění tohoto
udržitelnosti a společenské
závazku ze strany MČ a jejích příspěvkových organizací,
hledáme cesty, jak podpořit i další aktéry sídlící v Praze 7
odpovědnosti i do škol
ke společensky odpovědnému chování v mnoha
a školek a zároveň si uvědooblastech,
včetně uplatňování odpovědného veřejného
muje důležitost osvěty
zadávání. Nástrojem tohoto postupného ovlivňování
a vzdělávání pro úspěšnost
a vtahování dalších hráčů je projekt Odpovědná
realizace opatření vedoucích
Sedmička, který postupně rozjíždíme, a do kterého
k udržitelnosti a společensky
mimo jiné spadá i vzdělávání a podpora ﬁrem
odpovědnému chování v rámci
a podnikatelů ve společensky
Úřadu MČ i dalších aktérů v Praze 7.
odpovědném chování."
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Martin Rajman

Věra Havlová

Je absolventem VŠE. Po studiích strávil sedm let
v auditorské společnosti Deloitte, nejdříve jako asistent
auditu, později jako audit manažer. Poté pracoval rok
a půl jako ﬁnanční ředitel společnosti AQS, a.s.
Po dokončení akvizice TV NOVA skupinou CME, na které
spolupracoval, přešel do skupiny TV NOVA, kde
byl zodpovědný za účetnictví a ﬁnance
několika společností včetně Nadace Nova
a byl i členem statutárních orgánů.
„Odpovědné zadávání je
Po jmenování Petra Dvořáka řediteneslučitelné s formalistickým přístupem
lem České televize přijal funkci
k veřejným zakázkám, se snahou hodnotit
vedoucího centrálního nákupu
jen nabídkovou cenu a eliminovat riziko
České televize, kde pracuje
„napadení“ zadávacího řízení. Nutí zadavatele
od roku 2012. Martin Rajman je
změnit svůj přístup, tedy začít důkladně analyzovat
své potřeby, přemýšlet o svém poslání a své roli,
kvaliﬁkovaným účetním britské
porozumět trhu, být kreativní, komunikovat
asociace ACCA. Je ženatý, má
s dodavateli, zvažovat rizika, opravdu porozumět
tři syny. Je vášnivým milovnípořizovanému předmětu a jeho životnímu cyklu.
kem historických automobilů,
Výsledkem je dosažení nejlepšího poměru hodnoty
agenta 007, lesní gastronomie
k ceně (resp. principů 3E) či nejnižších nákladů
a pobytů v přírodě.
životního cyklu. A taková nákupní rozhodnutí

Veřejným zakázkám se věnuje od podzimu roku 2011,
kdy vzniklo na děčínském úřadě specializované
oddělení. V rámci zadávání zakázek se jí daří využívat
svých předchozích zkušeností, ať již z období jejího
působení na stavebním úřadu, či z činnosti
na oddělení IT. Zjednodušování práce pro„Většina
zadavatelů má
střednictvím výpočetní techniky je zároveň
ve veřejné zakázce prvek
i jedním z jejích koníčků. Velkou výhodou
odpovědného zadávání, jen je
pro vedení veřejných zakázek jí je znalost
třeba si ho uvědomit a dát mu
místního prostředí včetně fungování
větší váhu, provázanost s dalšími
úřadu, státní správy i samosprávy.
podmínkami a kontrolu při realizaci
plnění. Po prvním úspěšném zadání
a realizaci se otevřou dveře dalším
možnostem a nápadům, které
jsou v mezích zákona a přitom
dávají zakázce povolenou
přidanou hodnotu.“

jsou i v souladu s hodnotami, které
zadavatel zastává a komunikuje
navenek.“

Martin Najman
Je vedoucím oddělení veřejných zakázek Dopravního podniku
hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP). Vystudoval Právnickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pracoval ve Správě
Pražského hradu, na Ministerstvu zemědělství nebo Magistrátu
hlavního města Prahy. Martin Najman prosazuje myšlenky
odpovědného veřejného zadávání a v rámci DPP se
soustředí na jejich implementaci.
Preferuje inovativní postupy v zadávání veřejných
„Odpovědné zadávání
zakázek DPP a za svůj úspěch považuje výrazné
vnímám jako příležitost dělat
zlepšení zadavatelské praxe (časté využívání
věci lépe! Umožňuje nám k veřejným
zakázkám přistupovat efektivněji
předběžných tržních konzultací, meet the
a získat z nich maximum jak pro
buyer, dělení veřejných zakázek na části,
nás,
zadavatele, tak pro účinnou
odpovědné zadávání). V DPP by rád zavedl
hospodářskou soutěž, společnost
systém kvaliﬁkace, šířeji využíval MTB
i životní prostředí.“
a vyzkoušel na vlastní kůži Best Value Approach.
Za největší přínos pro DPP by považoval zavedení
efektivního Category Managementu, který by
ve svém důsledku znamenal efektivnější nakupování
a komplexní úspory.
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Leoš Vrzalík
Vystudoval Mezinárodní obchod na VŠE a Sustainable
Leadership na University of Cambridge. Většinu své
profesní kariéry strávil na různých manažerských
pozicích ve společnosti Skanska, kde měl mimo
jiné na starosti řízení udržitelnosti, s níž
spojil svůj profesní život. Několik let byl
členem a poté i předsedou Před„Centrální nákup společnosti
stavenstva České rady pro šetrné
Asahi Europe & International
budovy. Na své pozici Sustainabizajišťuje nákupy pro 17 pivovarů v osmi
lity Procurement Lead má
evropských zemích a pro obchodní organizace
na starosti implementaci
společnosti v 90 zemích světa na pěti kontinentech
v celkové hodnotě téměř 2 mld. EUR ročně. Jeden
principů udržitelnosti
z
klíčových cílů společnosti je stát se lídrem v oblasti
v centrálním nákupu společudržitelnosti
ve svém oboru. Jednotlivé cíle udržinosti Asahi Europe & Intertelnosti tak bylo nutno promítnout i do cílů, procenational, přičemž se zaměřusů a aktivit centrálního nákupu, který tak nejen
je především na obalové
aktivně upravuje základní postupy výběru dodavatelů
hospodářství, uhlíkovou
jednotlivých kategorií, ale stal se i řídící organizační
stopu dodavatelského řetězce
jednotkou pro vybrané pilíře udržitelnosti a je tak
oddělením které pro celou společnost řídí oblasti
a dodávky surovin pro výrobu.
a určuje cíle udržitelnosti, které jsou nejvíce
ovlivňovány dodavatelským
řetězcem společnosti.“
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Adéla Havlová

Martin Hadaš

Specializuje se na právo veřejného sektoru. Od roku
2006 působí jako advokátka v advokátní kanceláři
HAVEL & PARTNERS, jejíž tým veřejných zakázek
získal za jejího působení coby partnerky již čtyřikrát
titul Právnická ﬁrma roku v oblasti Veřejné zakázky.
V letech 1998-2005 působila pro významnou rakouskou kancelář v Praze a ve Vídni, od září 2018 až
do února 2019 absolvovala pobyt v Bonnu se
zaměřením na zadávací praxi v Německu a zapojila
se do německé platformy pro veřejné zakázky
DVNW. V období září 2019 až květen 2020
„Podstatná je vize
absolvovala dvousemestrální kurz „Oběhové
a koncepce zadavatele, s upřímnou
hospodářství“ na VŠCHT. Jako členka
snahou zadavatele získat maximální
Expertní skupiny MMR se podílí na připoa dlouhodobou hodnotu za investované
veřejné prostředky. Účelem je efektivní
mínkování novel, stanovisek a metodik
využívání potenciálu, který veřejné investice
k zákonu o zadávání veřejných zakázek,
přirozeně mají a který může zadavatel
a to v zastoupení Asociace pro rozvoj
skrz širší pohled na „ekonomickou výhodinfrastruktury (ARI). Kromě toho působí
nost“ nabídek v rámci veřejné zakázky
ve
výkonném výboru Asociace pro veřejné
aktivovat. Tento efekt k veřejným
zakázky
(AVZ) a zapojuje se do činnosti
investicím určitě patří
pracovní skupiny MPSV pro společensky
a sluší jim.“
odpovědné zadávání. Od roku 2014 je členkou
rozkladové komise ÚOHS. Pravidelně publikuje
a přednáší.

Martin Kolovratník
Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity
Pardubice a je odborníkem v oblasti dopravy.
Z pozice místopředsedy Hospodářského výboru
a místopředsedy Správní rady SŽDC se stará o rozvoj
vysokorychlostních železnic v České republice.
Je organizátorem již tradiční mezinárodní
„Odpovědným
Železniční konference Pardubice. Stál u zrodu
veřejným zadáváním
prezentace Českého rozhlasu na sociálních
můžeme získat vedle
samotného poptávaného zboží
sítích (Facebook, Google+, YouTube), byl
či služby také značnou přidanou
hlavním průkopníkem živých Skype telefohodnotu,
tzv. „best value“. Tím lze
nátů ze zahraničí do živého vysílání. Sdílí
dosáhnout podpory místní zaměstnapodporu liberálních myšlenek. Martin
nosti a malých a středních podnikaKolovratník vyznává ideu efektivního státu
telů, ale i dlouhodobých úspor
a úspornosti. Díky podpoře občanů se
veřejných ﬁnancí výběrem
na podzim 2013 stal poslancem Parlamentu
nejefektivnějšího
České republiky a tento mandát dokázal obhájit
řešení.“
i ve sněmovních volbách v roce 2017.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
a postgraduální studijní program na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity. Zadávání veřejných
zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do
oddělení výběrových řízení v poradenské společnosti.
Od roku 2011 vede odbor veřejných zakázek
na rektorátu Masarykovy univerzity. Rektorátní tým
zajišťuje centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů, řídí zadávání stavebních
zakázek a souvisejících dodávek a služeb, koordinuje
používání elektronického nástroje zadavatele,
poskytuje metodickou podporu univerzitním pracovištím a provádí kontrolní činnosti. Podílí se na výuce
volitelného předmětu Veřejné zakázky na Právnické
fakultě.

Tomáš Havlíček
Vystudoval Fakultu ekonomickou Západočeské
univerzity v Plzni. Působil několik let ve stavební
ﬁrmě na pozici ekonoma a od roku 2011 je investičním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy.
Za jeho působení začal státní podnik s odpovědným zadáváním v mnoha oblastech – zaměstnávaní studentů a osob znevýhodněných
„Ve chvíli, kdy se
na trhu práce vč. osob se záznamem
do odpovědného zadávání
v rejstříku trestů, setkání typu „meet
pustíte, ovlivňuje to spoustu
procesů a subjektů ve vašem okolí,
the buyer“ vč. představení veřejné
proto je třeba, aby všichni chápali,
zakázky, tržní konzultace, rovné
co děláte, proč to děláte, a že to
podmínky v poddodavatelském řetězci
myslíte opravdu vážně. Odpovědné
vč. transparentního účtu. Tomáš
zadávání se promítá nejen
Havlíček je od roku 2008 členem
do strategie, ale i do vnitroZastupitelstva Středočeského kraje
podnikové kultury, což je
a od roku 2018 rovněž členem
naprosto zásadní věc.“
Zastupitelstva města Kutná Hora.

www.sovz.cz
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