
pro obce a zástupce veřejné správy

Hradec Králové 

13. 1. 2022



Program semináře (10:00 – 12:00)
v rámci Regionální stálé konference

10:00 – 10:15 Úvodní slovo k semináři – činnosti a aktivity, spolupráce a souvislosti 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje, Centrum investic, rozvoje a inovací

JUDr. Jana Mitrović, oddělení veřejných zakázek, Královéhradecký kraj

10:15 – 11:00 Úvod do odpovědného veřejného zadávání se zaměřením na obce a veřejnou správu

Mgr. Monika Dobrovodská, expert pro odpovědné veřejné zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

11:00 – 11:40 Příklady dobré praxe z regionu – odpovědné veřejné zadávání Města Jičín

Lenka Hollerová, DiS., vedoucí oddělení veřejných zakázek

Městský úřad Jičín

11:40 – 12:00 Diskuse



Proč tento seminář v rámci Regionální stálé konference
• Aktuální téma na úrovni ČR i kraje
• Reagujeme na nové trendy – včetně odpovědného veřejného zadávání (další např. cirkulární 

ekonomika, energetika, sociální podnikání…)
• Podpora sociálních podniků v rámci Regionálního centra podpory sociálního podnikání vzniklé z 

iniciativy RSK HKH

Regionální centrum podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji
Funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) již od roku 2015

✓ semináře, workshopy, veletrhy, 
✓ vzdělávání, Akademie Chytrého regionu – nabídka vzdělávání primárně pro obce (akce, e-learning, 

exkurze,…)
✓ síťování, platforma integračních sociálních podniků
✓ Aktuální katalog sociálních podniků v KHK
✓ interaktivní mapa a katalog produktů sociálních podniků
✓ Informační web www.socialnipodnikanihk.cz a facebookový profil
✓ …..

• Na seminář bude navazovat workshop duben/květen: modelové zadávaní, praktické ukázky  

www.zamestnanyregion.cz

https://www.chytryregion.cz/akademie
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/katalog-podniku
https://www.zamestnanyregion.cz/cs/o-socialnim-podnikani
https://www.facebook.com/zamestnabsovent.cz/
http://www.zamestnanyregion.cz/


Královéhradecký kraj a OVZ
• Zakládající člen platformy odpovědného veřejného zadávání



Úvod do odpovědného veřejného zadávání se zaměřením na obce a 

veřejnou správu
Mgr. Monika Dobrovodská, expert pro odpovědné veřejné zadávání, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Samostatná prezentace 



Příklady dobré praxe z regionu – odpovědné veřejné zadávání Města Jičín

Lenka Hollerová, DiS., vedoucí oddělení veřejných zakázek,

Městský úřad Jičín

• Samostatná prezentace



Diskuse



Děkujeme za pozornost 

Centrum investic, rozvoje a inovací

www.cirihk.cz

http://www.cirihk.cz/

