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Vztahy V nákupu
Moderuje: petra vrbová

 1.  Předzvěsti dodavatelských problémů
petra VrboVá

 2.   Jak z globálního udělat skvělého 
 lokálního dodavatele
Magdaléna SláMoVá

 3. Řešení krizí s dodavateli
RóbeRt ObMaščík

 4. tance s interním klientem
Monika WeiSS

PROcuReMent 4.0
Moderuje: Zdeněk Pytlíček

 1.  automatizace nákupních procesů
toMáš Veit

 2. Rozvoj nákupce pro „SILIcOn aGe“
Will beattie

 3. Sdílení ratingu dodavatelů
Zdeněk PytLíček

 4. Jak si užít věk robotů
JIŘí šMeLa 

ZdRaVOtnIctVí
Moderuje: Alena Ševčíková

 1.  Hodnocení kvality u zdravotnického materiálu
aLena šeVčíkOVá

 2. Úskalí smluvních vztahů
Jana HybšOVá

 3. Využití eaukce při modernizaci 
 laboratorního vybavení
lukáš ureš

kValita
Moderuje: Marcela Turčanová

 1.  Výběr provozovatele MHd s ohledem 
 na kvalitu služby
MaRceLa tuRčanOVá

 2. nároky na kvalitu a eaukce
anna MatuSzeWSka

 3. Subjektivní hodnocení
MaRtIn Očkáš

 4. nákup It s ohledem na náklady životního cyklu
Jan Vašek

eu CaSeS
Moderuje: Ama Eyo

 1. Úskalí ekatalogů
tiMo rantanen

 2. Zkušenosti s využíváním dnS
dean CorbiSiero

 3. efektivní eaukce a letiště Lodž
aRtuR FRaJ

 4. Plná elektronizace procesu
bRanISLaV šaRMíR

Velké nákupy
 Moderuje: Kateřina Koláčková

 1.  Úspěšný návod na nákup energií
kateŘIna kOLáčkOVá

 2. Prostředky a nástroje kvality 
 při VZ na stavební práce
ĽubOMíR kubIčka

 3. nákup, který nás nevykolejil: 40 tramvají
danIeL MORyS, PetR tOMaLa

 4. Rekonstrukce Státní opery
VáClaV pelouCh

pelMel
 Moderuje: daša paláková

 1.  Zkušenosti s dodavatelem promítnuté 
 do multikritérií
aLena VačkáŘOVá

 2. nákup elektrobusů a využití multikritérií v praxi  
 MaRtIn GaRaJ

 3. telekomunikace
 Jan nOVOtný

 4. elektronické uzavírání smluv
VlaStiMil Fidler

SteVe robinSon
eLektROnIZace ZakáZek Ve MěStecH
• CardiFF

SteVe robinSon

• ŽIaR nad HROnOM
peter antal

• ŽďáR nad SáZaVOu 
Jan HaVLík

• eindhoVen
JaaP StRatInG

 eSourCing Meeting
 Moderuje: Tomáš Trenkler

Milan kaplan
POSLednícH dVanáct MěSíců

Martin zelinka
Ctirad FiSCher
kRItIcké nákuPní cHyby

toMáš Veit
Zdeněk PytLíček
(Milan kaplan)
PROcuReMent 4.0

Jan Vašek
MIcHaL kRIStIŇák
deFInOVání PRIORIt nákuPu

PeteR kRaLJIč  
GLObaLIZace, kOnkuRenceScHOPnOSt 
a Supply ManageMent

MILOš OLeJník
anguS McintoSh
VyJednáVání V dObě eLektROnIZace

eproCureMent Meeting
Moderuje: Tomáš Trenkler

Milan kaplan
Co rok dal

Jan Vašek
nákLady ŽIVOtníHO cykLu

JaROSLaV kRačÚn  
tiMo rantanen
SteVe robinSon
zkušenoSti S ekatalogy

MIcHaL kRIStIŇák
uMění PŘeSné SPecIFIkace kOMOdIt

daša palákoVá
JaROSLaV Lexa 
RáMcOVá dOHOda VS. dynaMIcký 
nákuPní SyStéM

iVo loCatelli
Jan ZaHáLka
elektroniCké inSpiraCe 
Z OStatnícH ZeMí eu

Jan ZaHáLka 
& Ctirad FiSCher
ukLíZíMe! POJIšťuJeMe!
názorný příklad hledání cesty, jak pro 
potřeby veřejného obstarávání využít 
postup, který jste viděli u privátní firmy, 
záviděli jste jim ho, a byli jste přesvědčeni, 
že vy to takhle udělat nemůžete. 

JaROSLaV Lexa
& MáRIO bIŇaS
StaVíMe!
názorný příklad hledání cesty, jak pro 
potřeby veřejného obstarávání využít 
postup, který jste viděli u privátní firmy, 
záviděli jste jim ho, a byli jste přesvědčeni, 
že vy to takhle udělat nemůžete. 

WorkFloW
PROceSní náStROJ

•  Jak řídit proces vzniku, schvalování, připomínko-
vání a vyřízení nákupního požadavku. 

erMMa V Sk goV 
a OStatní eaukCe

• tréninkové práce s eaukcí typu eRMMa 
v prostředí Sk GOV (dle zákona 343/2015 Z.z.) 
a ostatní typy eaukcí v režimu zakázek 
s nízkou hodnotou.

erMMa V noVéM kabátu
neJÚSPěšněJší tyP eaukCe 
V POdání těcH neJZkušeněJšícH

• Jak správně využít nejflexibilnější a nejrozšířenější 
eaukční prostředí. 

 JOSePHIne Sk
PROceSní náStROJ V Sk PROStŘedí

• Jak snadno elektronizovat Sk veřejné zakázky 
a spřátelit se s nástrojem, který to umožňuje.

neJVýHOdněJší POMěR 
nabídkOVé ceny a kVaLIty

• tréninkové práce ukážou, jak správně 
nastavovat dynamická multikritéria 
u elektronického vyjednávání.

PŘíPadOVé StudIe
Moderuje: Ondrej Jombík

 1.  . tendr na ořezy a kácení pod vedeními ee
        . tendr pro externí logistické centrum

OndReJ JOMbík
 2. tcO na nákup uPS

PeteR MaJtán
 3. nákup palet pro 4 výrobní závody

JIŘí RóŽańSkI
 4. Holandská eaukce při pořizování     

 bankovního It systému
MateuSz boroWieCki

nákuPcI,  
nákuPní týMy
Moderuje: Karel otýs

 1.  Profil moderního nákupce
VOJtěcH kLéZL, kaReL OtýS

 2. nákupní tým v obklíčení
MaRtIn RůŽIčka

 3. Jak posílit roli nákupců
Ctirad FiSCher

ebanky  
a ePOJIšťOVny
Moderuje: Pavel Hrnčíř 

Marketing a kreatiVa • nákuP MedIáLníHO PRO-
Storu • PROdeJ POHLedáVek • Vendor loCk-in u it

 MILOš OLeJník
extRéMní VyJednáVání

• Pohled na možnosti využití extrémního vyjed-
návání při řešení fatálních nákupních situací, 
jaké jsou průvodní jevy a důsledky extrémního 
vyjednávání. 

 MIcHaL kRIStIŇák
 RóbeRt ObMaščík
 OndReJ JOMbík

Jan Vašek
Pět VěčnýcH nákuPnícH 
PRObLéMů: náVOd k POuŽItí

• Stanovení priorit nákupu
• co nakupovat a od koho
• typ spolupráce s dodavatelem
• Sladění zájmu s dodavatelem
• Jak získat interní podporu

ÚSPěcH  
kRaLJIčOVy MatIce
Moderuje: Jan vašek

 1.  Využití potenciálu kraljičovy matice
Jan Vašek

 2. Jak řídit bottleneck dodavatele
MateuSz boroWieCki

 3. Strategický kvadrant 
Jana VRbOVá

 4. Jak nejefektivněji využívat ekatalogy
toMáš Veit

Martin zelinka
kRItIcké nákuPní cHyby

• co jsou to kritické chyby v nákupu, jak je řešit a 
jak se jim zdaleka vyhnout. Jak se z takových chyb 
poučit a nepřijít při tom o skalp.  

 anguS McintoSh
 Ctirad FiSCher
 PeteR MaJtán
 Will beattie

Spolu (VeRnISáŽ)
Výstava výtvarných prací nákupců, zakázkářů, týmu pROebIZ a širokého okruhu jejich spolupracovníků a rodinných příslušníků. 
Obrazy, sochy, malby, keramické plastiky, fotografie a další výtvarné realizace. Výstava běží po celou dobu trvání festivalu.

FSa Fair SourCing aWardS
Galavečer s vyhodnocením výsledků soutěže a předáváním cen. Fsa - ocenění za inspirativní, inovativní 
nebo dlouhodobé využívání eNástrojů, podporu a šíření eletronizace nákupního procesu a VZ.

dlouhá káVa  (netWorking Meeting)
aneb závěrečné přátelské diskuzní posezení. patnáct kulatých stolů s deseti židlemi. Ke každému přisednou organizátoři ebF a přednášející s připraveným tématem pro diskuzi a s chutí reagovat i na 
otázky mimo ně. pokud najdete volné židle, můžete měnit i stoly podle zájmu. Je připravený i speciální stůl pro všechny, kteří už budou vyhledávat jen TICHO – tak je i nazvaný. po jedenácté to zabalíme, 
pustíme naposled znělku, rozloučíme se a rozjedeme se. To bude konec ebF 2017. ahoj za rok.

eproCureMent
 Moderuje: Jaroslav Kračún

• dnešek eProcurementu v eu, výzvy, vize
diskutují:
iVo loCatelli EC

StaniSlaV bogdanoV CZ 

ZVOnIMIR JukIć hr

Martina groMoVá sk

ZuZana kRaJčOVIčOVá sk

WorkFloW
PROPOJení S eaukCeMi

•  Jak zvýšit efektivitu procesu realizace nákupního 
požadavku eaukčním vyjednáváním.  

OStatní eaukCe 
•  Jak pracovat s méně užívanými typy eaukcí 
HOLLand, nIPPOn a RFx poptáVka. 

erMMa V Cz goV 
a OStatní eaukCe

• tréninkové práce s eaukcí typu eRMMa 
v prostředí cZ GOV (dle zákona 134/2016 Sb). 
Prezentace ostatních typů eaukcí v režimu 
zakázek malého rozsahu.

JOSePHIne cZ
PROceSní náStROJ V cZ PROStŘedí

• Jak snadno elektronizovat cZ veřejné zakázky 
a spřátelit se s nástrojem, který to umožňuje.

kOMentOVaná PROHLídka OStRaVy tRaMVaJí

PŘíPadOVé StudIe
Moderuje: Mário Biňas

 1.  Výhody eaukcí při nákupu hutnického materiálu
MáRIO bIŇaS

 2. Multikriteriální hodnocení nákupu 
 investic a služeb
šárka kalinoVá

 3. Výběr dodavatele Gastro služeb
toMáš Szabó

 4. Pivovar, Investice, caPex, holandská eaukce
Mario VeCChia

• VÚb banka
taMara pollákoVá

• kooperativa pojišťovna
Jana dOVIčOVIčOVá

• Sberbank
dMitry Shubenko

• equa bank
PaVeL HRnčíŘ

královna drdolů 
dámy, svěřte se do rukou naší filmové maskérky
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královna drdolů 
dámy, svěřte se do rukou naší filmové maskérky
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7:30 - 16:00
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eforUM / KoNgresový sál, 
hotel imperial / CZ, sK, pl, eN

eforUM / KoNgresový sál, 
hotel imperial / CZ, sK, pl, eN

eFORuM / KONGResOVý sál
hotel imperial / CZ, eN

KUlaTÉ SToly / eforUM  
KoNgresový sál, hotel imperial / CZ, sK, pl, eN
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