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Tisková zpráva – 26.01.2015 

 

 

CHYTŘE A EKONOMICKY. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHY 7 VYUŽÍVÁ PEO. 
 

Kancelářský papír, obálky, euro obaly, zkrátka věci, které potřebuje pro běžný chod každý 

úřad i firma. Právě tyto potřeby nakupuje od září loňského roku městská část Prahy 7 přes 

unikátní nákupní portál PEO. Portál nabízí zboží za již vysoutěžené ceny z e-aukcí a úřadům 

a firmám tak šetří administrativu, čas i peníze. 

 

 

Městský úřad Praha 7 se rozhodl začít využívat teprve letos vzniklý e-shop PEO v září loňského 

roku. Díky tomu nakupuje zboží za ceny z elektronických aukcí, tedy levně a transparentně. 

„Čistící prostředky, archivační potřeby, nebo například kancelářský papír nakupují běžně snad 

všechny firmy a stejně tak organizace státní správy. Chcete-li si porovnat ceny na trhu, jedná se o 

administrativní proces, který samozřejmě zabírá spoustu času. Díky nákupnímu portálu PEO tak 

mohou organizace nakupovat nejen levněji, jelikož ceny jsou vysoutěženy v e-aukci, ale také 

jednodušeji. Ušetří totiž čas,“ uvedl obchodní partner eCENTRE Jindřich Morávek, který PEO 

vedení pražské městské části vloni představil. 

 

PEO nestojí organizace ani firmy žádné velké peníze.  

 

Nákupní portál PEO – www.lidesobe.cz je navíc cenově dostupný pro každého.  „Nákupní portál 

PEO není otevřen pro veřejnost. Je určen pouze pro registrované klienty. Jedinou podmínkou je 

rezervace do systému, která v současné chvíli stojí organizace jen pár tisíc korun na rok. Za tuto 

částku získává organizace ceny z aukcí u stovek položek, tedy porovnání cen na trhu, které by si 

jinak musel klient udělat sám,“ vysvětluje výhody PEO Alice Mazurková, ředitelka marketingu a 

komunikace společnosti eCENTRE. 

  

 

 

 



 
 
Společnost eCENTRE působí na českém trhu od roku 2006. Prostřednictvím sdružování poptávky, nastavování 

technologických procesů a využití elektronických aukcí, pomáhá snižovat náklady domácnostem, podnikatelům 

i organizacím veřejné správy. Svým klientům již ušetřila přes 1 miliardu korun.  

V případě dotazů mne prosím kontaktujte:  

Alice Mazurková - T: +420 734 380 547, E-mail: mazurkova@ecentre.cz 

Ředitelka marketingu a komunikace společnosti  eCENTRE 

eCENTRE, a.s. eCENTRE Slovakia s.r.o. 

SÍDLO: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 
tel.: +420 222 232 205, e-mail: ecentre@ecentre.cz 
POBOČKA: Nemocniční ul. 987/12, 702 00 Ostrava 
tel.: +420 597 075 400, e-mail: ecentre@ecentre.cz 
 
IČ: 27149862 │ DIČ: CZ 27149862 │ č. ú. 205515008/0300, ČSOB, a.s. 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským 
soudem v Praze oddíl B, vložka 9339  
 

SÍDLO: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 
tel.: +421 949 346 160, e-mail: ecentre@ecentresk.com 
 
 
 
IČO: 47726563 │ DIČ: 2024073095 │ IČ DPH: SK2024073095   
č. ú. 4019835815/7500, ČSOB, a.s. 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo: 62196/L 
 

 

 

PEO nabízí trvale nízké ceny i pro domácnosti. 

 

Nákupní portál PEO nabízí trvale nízké ceny zboží nejen pro firmy a veřejnou správu, ale i pro 

domácnosti. Ty za registraci do unikátního e-shopu zaplatí dokonce jen 490 korun. 

 

„Naším cílem je nabídnout lidem alternativu, která jim ušetří čas a zjednoduší život. Spousta 

maminek, seniorů, ale i ostatních lidí dnes nemá čas na rodinu, nemá čas věnovat se více dětem, 

jelikož tráví velkou část svého dne v práci, péčí o domácnost, sháněním nákupů ve velkých 

obchodních střediscích, apod. Nákupní portál PEO nabízí možnost nákupu základních položek pro 

život, které nakupuje každá domácnost, jako jsou úklidové prostředky, prací prášek a jiné, za nízké 

ceny. Navíc zboží domácnostem přijede až domů,“ uvádí Alice Mazurková.  

 

Lidé touto formou mohou ušetřit, nebo se dokonce stát Obchodními partnery eCENTRE a získat 

tak možnost rozvíjet vlastní podnikání. PEO (People United, tedy „Lidé sobě“) je tedy nejen cesta k 

úsporám, ale i k přivýdělku či vlastnímu podnikání.     

 


