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Nákup 4.0 a 200 kooperačních rozhovorů na 5. ročníku  

CEE Procurement & Supply Forum 
  

Praha 18. října 2018 – Více než 200 matchmakingů proběhlo na největším setkání 

německých nákupčích s dodavateli z 15 středo- a východoevropských zemí. 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) a německá Asociace 

pro řízení materiálů, nákupů a logistiky (BME) pro ně 16. října v Praze 

uspořádaly pátý ročník CEE Procurement & Supply Forum. 

„Střední a východní Evropa nabízí vysokou kvalitu a produktivitu výroby, která staví na 

kvalifikovaných odbornících a moderně vybavených továrnách, což každý rok 

potvrzuje také náš konjukturální průzkum," řekl Bernard Bauer, výkonný člen 

představenstva ČNOPK, a dodal: „Vzhledem k rychlým změnám v našich 

ekonomikách je stále důležitější vytvářet propojený průmysl.“  

Čtvrtá průmyslová revoluce neproniká jen do výroby, ale ve stejné míře ovlivňuje také 

nákup. Digitální propojení mezi nákupčími a dodavateli bylo proto jedním ze stěžejních 

bodů fóra. Kvůli digitalizaci jsou dodavatelé často vystaveni obrovským změnám. 

„Střední a východní Evropa prochází proměnou. Spolu s ČNOPK a dalšími partnery  

z celého regionu chceme obě strany – nákupčí i dodavatele – při těchto změnách 

aktivně podporovat,“ sdělil Olaf Holzgrefe, vedoucí oddělení International Business & 

Affairs v asociaci BME. Kromě kooperačních rozhovorů byly na programu také diskuze 

a workshopy, mimo jiné k managementu dodavatelů a šancím a výzvám regionu CEE. 

Šestý ročník fóra se bude konat na podzim roku 2019. 
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O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své existence. 

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. Jejím 

posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci obou zemí. Sleduje trendy a 

těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. V roce 

2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 organizuje soutěž Connect 

Visions to Solutions. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila TopTématem „Inteligentní 

infrastruktura“.  
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