
Registrace na konferenci
je možná prostřednictvím stránek
www.procurementforum.cz,
kde naleznete veškeré informace

o akci a podmínky účasti.

CENY VSTUPNÉHO:

Naše poděkování patří těmto partnerům:

Místo konání: KC City, Praha
Na Strži 1702/65
Praha 4-Nusle

Kontakt na organizátora:

Blue Events, s.r.o.
Hlubočepská 38c, Praha 5 
Tel: +420�222�749�841
E-mail: info@blueevents.eu
www.blueevents.eu

Vstupné zahrnuje celodenní odborný program, 
příspěvky a konferenční materiály, výtečné

občerstvení během celé konference. 

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS

MEDIA PARTNERS

Máte dotaz k�registraci či průběhu akce?

Zavolejte nám na +420�222�749�841, nebo 

napište na info@BlueEvents.eu
For English visit: www.procurementforum.cz/en

ZÁKLADNÍ CENA

9 900 Kč (+DPH)
Základní vstupné pro jednoho účastníka

na celodenní konferenci.

EARLY BIRDS

7 900 Kč (+DPH)

Včasně registrovaní účastníci, jejichž platba bude 
připsána na náš účet do 9. 11. 2022, mají slevu

2 000 Kč ze základní ceny! 

SKUPINOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

6 400 Kč (+DPH)

Při účasti 2 a více účastníků z jedné firmy je cena za 
druhou a každou další registraci 6 400 Kč.

Konference pro všechny, kteří ve firmách odpovídají

za nákup, supply chain nebo finance.



ATMOSFÉRA
PROCUREMENT
FORA

08:00 – 09:00 Registrace

09:00 – 10:30 TRENDY A TECHNOLOGIE PRO EFEKTIVNÍ NÁKUP

10:30 – 11:15 Networking u kávy/čaje a občerstvení

12:45 – 13:45 Pracovní oběd a networking 

Nespěchejte domů! Budeme rádi, když se zdržíte na výměnu dojmů
s kolegyněmi a kolegy při sklence něčeho dobrého…

Green sourcing�– když primární zdroje docházejí

PROGRAM Moderuje: Patricia Jakešová, expertka na maloobchod

   irmy se potýkají s� vysokou mírou nejistoty 
a a nákup stojí v� první linii, aby se vypořádal 
s� výzvami, pro které se v� minulosti těžko hledá 
srovnání. Otázky související s� novými potřebami 
nákupu otevřeme na konferenci Procurement 
Forum a to nejen v odborném programu. Nenech-
te si ujít příležitost sdílet aktuální témata, 
která hýbou nákupem právě u Vás ve firmě 
s� kolegyněmi a kolegy osobně na Procurement 
Foru 30. listopadu v Praze.

Na osobní setkání s Vámi se těší

Tereza Ordóñez a tým Blue Events 

Z důvodu zvyšujících závazků v oblasti ochrany klimatu upřednostňují firmy sekundární zdroje s nižší 
emisní stopou jako recyklovanou ocel, hliník nebo plast. Aktuální výrobní kapacita mnoha nízkoemis-
ních materiálů však nejspíš zdaleka nepokryje jejich budoucí poptávku. Právě proto se obstarávání 
druhotných zdrojů stává prioritou pro mnoho firem. Potenciál green sourcingu a příklady z praxe 
představí zakladatel největší digitální platformy pro obchodování s odpadními materiály a recykláty 
v Evropě.

        onference je určena především
        těm, kteří ve firmách zodpovídají 
za procurement a jeho efektivitu 
(CPO, Procurement Director, Supply 
Chain Director, Category Manager, …). 
Akce se také účastní ti, kteří pro 
oddělení nákupu vytvářejí zadání 
(finanční ředitelé, jednatelé, majite-
lé), a částečně i dodavatelé.

JAKÉ JSOU NOVÉ POTŘEBY
NÁKUPU?

RŮZNÁ ODVĚTVÍ,
VÍCE POHLEDŮ
NA NÁKUP

F

Cyril Klepek, zakladatel a CEO, CYRKL Zdrojová platforma

11:15 – 12:45 PRAXE Z FIREM

13:45 – 15:00 DISKUSE

15:00 – 17:00 KOKTEJL A NETWORKING

Jak vyjednávat ceny u dodavatelů v B2B v době velké nejistoty a neustálých změn? Jak přejít 
od vyjednávání k řízení cen?  Co to firmě přinese? Je nákup při rostoucích cenách brzdou nebo 
motorem konkurenceschopnosti firmy? Ukážeme, jak na to jdou ti nejúspěšnější.

Karel Otýs, profesionální vyjednavač, trenér a lektor nákupu, obchodu a vyjednávání

Optimalizace skladových procesů pomocí datové analytiky v�Notinu

Datová analytika má čím dál tím větší vliv na úspěch každého e-commerce projektu. Jak se využívá 
při řízení skladových procesů, které ovlivňují nemalou část nákladů každé společnosti i zákaznickou 
zkušenost s obchodem s ohledem na rychlost, bude hlavním tématem příspěvku. Dozvíte se, jak na 
základě dat udělat skladové procesy efektivnější, dostupnost zboží větší a dodávku zboží rychlejší.

Michal Mašika, Head of Mobile and Innovation, Notino

„Vyšší moc“ nebo „podstatná změna okolností“?

Aplikace právních institutů „vyšší moci“ a „podstatné změny okolností“ na dodavatelsko-odběratel-
ské vztahy v době bezprecedentních mimořádných událostí narušujících schopnost dodavatelů plnit 
závazky ze smluv o dodávkách zboží či služeb. 
Kdy se lze oprávněně dovolávat okolnosti vis maior a kdy půjde o tzv. podstatnou změnu okolností 
s právem domáhat se obnovení jednání o smlouvě? 

Roman Felix a Jakub Morávek, advokáti – společníci, Felix a spol. advokátní kancelář

Budování vazeb na novém trhu

Klíčová témata programu rozeberou ve větším detailu lidé zastupující různá odvětví, kteří jsou
ve firmách přímo odpovědní za nákup nebo s ním úzce spolupracují.  

O tom, jaké potřeby předcházely rozhodnutí české jedničky ve výrobě krmiv postavit továrnu 
ve Finsku doslova na zelené louce, o budování vztahů s lokálními dodavateli a výzvách, které 
doprovázely finalizaci prací z pohledu dodavatelského řetězce.

Milan Jeřábek, Supply Chain Director, VAFO Praha

Michaela Beránková, Purchase Manager, Alleima CZ
Zdeněk Jodas, Head of Customer Servise, Imper 
Jan Pleskot, CFO, 2N 
Miroslav Pražák, výrobní ředitel, LIKO-S 
Radmila Svobodová, Logistics and Purchasing Manager, Sonnentor

Power Purchase Agreement jako nová cesta k�energetické stabilitě

V době, kdy mnoho firem hledá způsob, jak snížit náklady na elektřinu a dekarbonizovat, představují 
smlouvy o nákupu elektřiny přímo od výrobce (tzv. Power Purchase Agreements, PPA) pro mnoho 
firem nejlepší či jedinou variantu. Jaké jsou výhody a nevýhody PPA, jaké mohou mít parametry 
a jaké vidíme v této oblasti trendy?

Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

Na stejné lodi – efektivní spolupráce oddělení nákupu a prodeje 

V příspěvku se podíváme na synergie spolupráce dvou oddělení, které vedou jednoznačně k vyššímu 
efektu zisku, možnosti následného rozvoje a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Lukáš Večeř, místopředseda představenstva a ředitel nákupu, Motorpal

Skrytá rizika v dodavatelském řetězci

Správa a monitoring stability a spolehlivosti dodavatelského řetězce z pohledu compliance, ESG 
a schopnosti dostát závazkům z uzavřených smluv.

Petr Krejčí, Presales Consultant, Dun & Bradstreet Czech Republic
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