
Slávnostné otvorenie
Milan Kaplan 
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streda 8. 11.Malcolmov beh   
7:00 - zraz pred hotelom Imperial
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Malcolmov beh   
7:00 - zraz pred hotelom Imperial

výstava
dLouhá 6 / CZ, SK, PL, EN
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 eSOURCING MEETING
 Moderuje: tomáš trenkler

LENka kUNdRaTOvá
Posledných dvanásť mesiacov

MaRTIN zELINka
CTIRad fISChER
kRITICké NákUpNé Chyby

TOMáš vEIT
ZdenĚK PYTlÍČeK
(MILaN kapLaN)
pROCUREMENT 4.0

jaN vašEk
michal KrisTiŇáK
definovanie PriorÍT náKuPu

PeTer KraljiČ  
GlobaliZácia, KonKurencieschoPnosť 
a SUppLy MaNaGEMENT

miloŠ olejnÍK
aNGUS McINTOSh
vyjEdNávaNIE v dObE ELEkTRONIzáCIE

epROCUREMENT MEETING
Moderuje: tomáš trenkler

LENka kUNdRaTOvá
Čo roK dal

jaN vašEk
náKladY ŽivoTného cYKlu

jaroslav KraČún  
TIMO RaNTaNEN
STEvE RObINSON
sKúsenosTi s ekaTaLóGMI

michal KrisTiŇáK
umenie Presnej ŠPecifiKácie KomodÍT

daša paLákOvá
jaROSLav LExa 
RáMCOvá dOhOda vS . dyNaMICký 
NákUpNý SySTéM

IvO LOCaTELLI
jaN zaháLka
ELEkTRONICké INšpIRáCIE z OSTaTNýCh
KrajÍn eú

SpOLU (vernisáŽ)
Výstava výtvarných prác nákupcov, obstarávateľov, tímu PROEBIZ a širokého okruhu ich spolupracovníkov či rodinných príslušníkov. 
Obrazy, sochy, maľby, keramické plastiky, fotografie a ďalšie výtvarné realizácie. Výstava prebieha po celú dobu trvania festivalu.

fSa faIR SOURCING aWaRdS
Galavečer s vyhodnotením výsledkov súťaže a odovzdávaním cien. FSA - ocenenie za inšpiratívne, inovatívne 
alebo dlhodobé využívania eNástrojov, podporu a šírenie elektronizácie nákupného procesu a VO.

dLhá káva  (NETWORkING MEETING)
Štrnásť okrúhlych stolov s desiatimi stoličkami. Jednotlivým stolom priradíme buď veľkú tému alebo výraznú osobnosť z radov prednášajúcich a organizátorov tohtoročného eBF. Témy, ľudí alebo obory 
určím najneskôr ako to pôjde, aby odrážali v čo najväčšej miere udalosti predchádzajúcich dní. Pozývame vás k stolom na posledné diskusie, bilancovanie a definovanie budúcich tém. Po jedenástej to 
zabalíme, pustím poslednýkrát znelku, rozlúčime sa a rozídeme sa. To bude koniec eBF 2017. Ahoj za rok.

kOMENTOvaNá pREhLIadka OSTRavy

vZťahY v náKuPe
Moderuje: petra vrbová

 1.  Predzvesť dodávateľských problémov
pETRa vRbOvá

 2. ako z globálneho urobiť skvelého 
 lokálneho dodávateľa.
MaGdaLéNa SLáMOvá

 3. riešenia kríz s dodávateľmi
róberT obmaŠČÍK

 4. Tance s interným klientom
MONIka WEISS

úsPech 
KraljiČovej maTice
Moderuje: Jan vašek

 1.  využitie potenciálu Kraljičovej matice
jaN vašEk

 2. ako riadiť bottleneck dodávateľov
MaTEUSz bOROWIECkI

 3. strategický kvadrant - príklady z praxe
jaNa vRbOvá

 4. ako najefektívnejšie využívať eKatalógy
TOMáš vEIT

MaRTIN zELINka
kRITICké NákUpNé Chyby

• Čo sú kritické chyby v nákupe, ako ich riešiť  
a ako sa im zďaleka vyhnúť. ako sa z takých  
chýb poučiť a neprísť pri tom o skalp.  

 aNGUS McINTOSh
 CTIRad fISChER
 pETER MajTáN
 WILL bEaTTIE

pROCUREMENT 4.0
Moderuje: Zdeněk Pytlíček

 1.  automatizácia nákupných procesov
TOMáš vEIT

 2. rozvoj nákupu pre „silicon aGe“
WILL bEaTTIE 

 3. Zdieľanie ratingu dodávateľov
ZdenĚK PYTlÍČeK

 4. ako si užiť vek robotov
jiřÍ Šmela 

NákUpCOvIa,  
náKuPné TÍmY
Moderuje: Karel otýs

 1.  Profil moderného nákupcu
vojTĚch KléZl, Karel oTýs

 2. nákupný tím v obkľúčení
marTin růŽiČKa

 3. ako posilniť úlohu nákupcov
CTIRad fISChER

jaN vašEk
Päť veČných náKuPných 
Problémov: návod na PouŽiTie

•  stanovenie priorít nákupu
•  Čo nakupovať a od koho
•  Typ spolupráce s dodávateľom
•  Zladenie záujmu s dodávateľom
•  ako získať internú podporu

PrÍPadové ŠTúdie
Moderuje: Ondrej Jombík

 1.  . Tender na orezy a výruby pod vedeniami ee    . Tender pre externé logistické centrum
ondrej jombÍK

 2. Tco na nákup uPs
pETER MajTáN

 3. nákup paliet pro 4 výrobné závody
jiřÍ róŽańsKi

 4. holandská eaukcia pri obstarávaní    
 bankového iT systému
MaTEUSz bOROWIECkI

 miloŠ olejnÍK
ExTRéMNE vyjEdNávaNIE

• Pohľad na možnosti využitia extrémneho 
vyjednávania pri riešení fatálnych nákupných 
situácií, aké sú sprievodné javy a dôsledky 
extrémneho vyjednávania.

 michal KrisTiŇáK
 róberT obmaŠČÍK
 ondrej jombÍK

WORkfLOW
pROCESNý NáSTROj

• ako riadiť proces vzniku, schvaľovania, pripo-
mienkovania a vybavenia nákupnej požiadavky.

WORkfLOW
pREpOjENIE S eaUkCIaMI

•  ako zvýšiť efektivitu procesu realizácie 
nákupnej požiadavky eaukčným vyjednávaním.

ERMMa v NOvOM kabáTE
najúsPeŠnejŠÍ TYP eaUkCIE 
v PodanÍ Tých najsKúsenejŠÍch

• ako správne využiť najflexibilnejšie 
a najrozšírenejšie eaukčné prostredie.  

OSTaTNé eaUkCIE 
• ako pracovať s menej používanými typmi eaukcií 
holland, nippon a rfx dopyt.

ebaNky  
a ePoisťovne
Moderator: Pavel Hrnčíř 

MaRkETING a kREaTIvITa • NákUp MEdIáLNEhO pRIE-
STORU • Predaj PohľadávoK • vendor locK-in u iT

EU CaSES
Moderuje: Ama Eyo

 1. úskalia eKatalógov
TIMO RaNTaNEN

 2. skúsenosti s využíváním dns
dEaN CORbISIERO

 3. efekívne eaukcie a letisko lodž
aRTUR fRaj

 4. Plná elektronizácia procesu
branislav ŠarmÍr

epROCUREMENT
 Moderuje: Jaroslav Kračún

• dnešok eProcurementu v eú, výzvy, vízie
Diskutujúci:
IvO LOCaTELLI EC

STaNISLav bOGdaNOv CZ 

Zvonimir juKić hr

MaRTINa GROMOvá sk

ZuZana KrajČoviČová sk

STEvE RObINSON
ELEkTRONIzáCIa zákazIEk v MESTáCh

kvaLITa
Moderuje: Marcela Turčanová

 1. výber prevádzkovateľa mhd s ohľadom 
na kvalitu služby
marcela TurČanová

 2. nárok na kvalitu a eaukcie
aNNa MaTUSzEWSka

 3. subjektívne hodnotenie
marTin oČKáŠ

 4. nákup iT s ohľadom na náklady životného cyklu
jaN vašEk

„Pelmel“
 Moderuje: daša paláková

 1. skúsenosti s dodávateľmi premietnuté 
do multikritérií
alena vaČKářová

 2. nákup elektrobusov a využitie multikritérií v praxi 
 MaRTIN GaRaj

 3. Telekomunikácie
jaN NOvOTNý

 4. elektronické uzatváranie zmlúv
vLaSTIMIL fIdLER

jaROSLav LExa
& mário biŇas
STavIaME!
názorný príklad hľadania cesty, ako pre 
potreby verejného obstarávania využiť 
postup, ktorý ste videli u privátnej firmy, 
závideli ste im ho a boli ste presvedčení, 
že vy to takto urobiť nemôžete.

ZdravoTnÍcTvo
Moderuje: Alena Ševčíková

 1. hodnotenie kvality zdravotníckeho materiálu
alena ŠevČÍKová

 2. úskalia zmluvných vzťahov
jaNa hybšOvá

 3. využitie eaukcie při modernizácii 
laboratorného vybavenia
LUkáš UREš

veľKé náKuPY
 Moderuje: Kateřina Koláčková

 1. úspešný návod na nákup energií 
KaTeřina KoláČKová 

 2. Prostriedky a nástroje kvality 
  vo vo  pri stavebných prácach
ľubomÍr KubiČKa

 3. nákup, ktorý sa nevykoľajil: 40 električiek
daNIEL MORyS, pETR TOMaLa

 4. rekonštrukcia štátnej opery
váCLav pELOUCh

jaN zaháLka 
& CTIRad fISChER
uPraTujeme! Poisťujeme!
názorný príklad hľadania cesty, ako pre 
potreby verejného obstarávania využiť 
postup, ktorý ste videli u privátnej firmy, 
závideli ste im ho a boli ste presvedčení, 
že vy to takto urobiť nemôžete.

PrÍPadové ŠTúdie
Moderuje: Mário Biňas

 1.  výhody eaukcií pri nákupe hutníckeho materiálu
mário biŇas

 2. multikriteriálne hodnotenie nákupu 
 investícií a služieb
šáRka kaLINOvá

 3. výber dodávateľa Gastro služieb
TOMáš Szabó

 4. Pivovar, investície, caPeX, holandská eaukcia
MaRIO vECChIa

• CaRdIff
STEvE RObINSON

• Žiar nad hronom
pETER aNTaL

• Žďár nad sáZavou 
jan havlÍK

• EINdhOvEN
jaap STRaTING

ERMMa v Sk GOv 
a OSTaTNé eaUkCIE

• Tréningová práca s eaukciou typu ermma 
v prostredí sK Gov (podľa zákona 343/2015 Z.z.) 
a ostatné typy eaukcií v režime zákaziek  
s nízkou hodnotou.

 jOSEphINE Sk
Procesný násTroj v sK ProsTredÍ

• ako ľahko elektronizovať sK verejné obstarávania 
a spriateliť sa s nástrojom, ktorý to umožňuje.

 jOSEphINE Cz
Procesný násTroj v cZ ProsTredÍ

• ako ľahko elektronizovať cZ verejné obstarávania 
a spriateliť sa s nástrojom, ktorý to umožňuje.

najvýhodnejŠÍ Pomer 
pONUkOvEj CENy a kvaLITy

• Tréningové práce ukážu ako správne 
nastaviť dynamické multikritériá 
v elektronickom vyjednávaní.

ERMMa v Cz GOv 
a OSTaTNé eaUkCIE

• Tréningová práca s eaukciou typu ermma 
v prostredí cZ Gov (podľa zákona 134/2016 
Z.z.)a ostatné typy eaukcií v režime 
zákaziek s nízkou hodnotou.

Kráľovna drdolov 
Dámy, zverte sa do rúk našej filmovej maskérky

3
7:00 - 16:00

Kráľovna drdolov 
Dámy, zverte sa do rúk našej filmovej maskérky

22
7:00 - 16:00
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efóruM
CZ, SK, PL, EN

efóruM
CZ, SK, PL, EN

coffee break coffee break coffee break coffee break

lunch time

lunch time

lunch time

lunch time lunch time lunch time lunch time

lunch time lunch time lunch time

coffee break coffee break coffee break coffee break

PROGRAM eBF 2017

• vúb banka
TaMaRa pOLLákOvá

• Kooperativa poisťovna
jana doviČoviČová

• sberbank
dMITRy ShUbENkO

• equa bank
Pavel hrnČÍř


