
 

 

 

 

Závěrečný seminář projektu PROGR-EAST 
Předobchodní zadávání veřejných zakázek 

(Pre-commercial procurement) 
Inovativní technologie veřejných zakázek na podporu růstu konkurenceschopnosti 

ve veřejných službách v zemích střední a východní Evropy 

 

26. září 2012 (středa), 9:15 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Na Příkopě 3, Praha 

zasedací místnost odboru veřejného investování - 3. patro,  
 

Cílem závěrečného semináře projektu PROGR-EAST je upozornit členské státy EÚ na existující ale málo používanou 
novou koncepci Evropské unie pro proces veřejných zakázek - možnost veřejných zakázek v předobchodní fázi 
(anglicky pre-commercial procurement). 

Ve více případech může klasický exkluzivní vývoj bránit inovacím. Výlučné vyhrazení práv pro veřejného zadavatele 
často odrazuje společnosti od investic do další komercializaci. Vysoká cena výlučného vlastnictví výsledků projektů 
snižuje motivaci zadavatelů na to, aby se podělili s výsledky projektů s ostatními veřejnými zadavateli. To může také 
vést k fragmentaci trhu, finančním překážkám zakázek konkurujících si vývojů, nevyužitým příležitostem na 
inovativnější řešení. V případě zakázek v předobchodní fázi si zadavatel nerezervuje výsledky výzkumu a vývoje 
výhradně pro své použití. 

Cílem je proto umožnit cenově výhodný vývoj inovativních řešení pro veřejné služby se širšími a komplexnějšími 
možnostmi. S cílem zajistit dohodu, která by byla přínosem pro veřejné zadavatele i pro společnosti zúčastněné na 
zakázkách v předobchodní fázi, jsou rizika i zisk z výzkumu a vývoje děleny mezi nimi tak, že obě strany mají 
motivaci podporovat širokou komercializaci a uplatňování nových řešení. 

Seminář představí výsledky projektu PROGR-EAST v EU a v České republice, možnosti využití veřejných zakázek 
v předobchodní fázi, strategii EU v této oblasti, výzvy k předkládání návrhů, příklady jeho uplatnění v EU, 
metodiku nasazení v podmínkách ČR i potenciální pilotní aplikace.  

Účast na semináři je zdarma. Počet účastníků je omezen kapacitou místnosti. 

Cílová skupina účastníků: zástupci institucí veřejné správy připravující inovativní projekty, koncoví uživatelé 
(podnikatelský sektor, podnikatelské asociace), další uživatelé inovativních služeb (veřejná správa, asociace, IT 
firmy), partneři podpůrných projektů a zprostředkovatelé. 

 

Kontakt: 

Ing. Peter DRUGA (národní expert projektu) 
Ing. Ivan FILUS (administrativní koordinátor) 
BIC Bratislava, Zochova 5, 811 03 Bratislava 
tel: +421-2-5441 7515, 5441 7606 
e-mail: progr-east@bic.sk 
www.bic.sk/progr-east 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

09:15 Registrace účastníků 

 

09:30    Otevření  

 

09:40   Prezentace podpory inovativních technologií zakázek na podporu růstu konkurenceschopnosti ve 
veřejných službách v zemích střední a východní Evropy v rámci projektu PROGR-EAST 

 

10:00  Pre-commercial Procurement - Metodologie veřejných zakázek ve předobchodní fázi - kdy, pro koho a za 
jakých podmínek je to zajímavé 

• proces zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi 

• představení projektů EU a úspěšných příkladů nasazení v EU a ve světě 

• představení návrhů příkladů nasazení v zemích projektu PROGR-EAST 

• diskuse na téma: Je připravena veřejná správa v České republice využívat veřejné zakázky 
v předobchodní fázi? 
 

11:30  Podpora veřejných zakázek ve předobchodní fázi ze strany Evropské komise 

• strategie využití veřejných zakázek ve předobchodní fázi v akčním plánu Evropa 2020 

• představení aktuálních výzev k předkládání návrhů financovaných ze 7. rámcového programu EU pro 
výzkum, vývoj technologií a demonstrace (FP7) 

 

12:00 Ukončení semináře 

 

 

 

 

Seminář je organizován v rámci projektu PROGR-EAST zaměřeném na podporu využívání specifického typu veřejných zakázek 
PCP ("pre-commercial procurement") v pěti cílových evropských zemích (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko  
a Slovinsko) s ohledem na specifické potřeby a omezení pro veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje v zemích střední  

a východní Evropy. Projekt PROGR-EAST je financován Evropským společenstvím v rámci sedmého rámcového programu pro 
výzkum, vývoj technologií a demonstrace (2007-2013) - FP7 v tématu Informační a komunikační technologie. 

ProgrAM 


