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eCENTRE v roce 2015 otevírá nové příležitosti! 
 
Rok 2014 je pryč. Byl stejně významný jako roky předtím nebo naopak méně? Čeho jsme 
společně dosáhli a kam se budeme ubírat v roce 2015? Vážení klienti, obchodní partneři, 
dodavatelé, zaměstnanci Základny, přátelé našeho klubu eCENTRE, rok 2014 je úspěšně za námi 
a rok 2015 čeká s otevřenou náručí.  
 
Spuštění národního projektu PEO, zvyšení adaptability systému CENTREsu, spusteni virtuální 
kanceláře pro obchodní partnery naší společnosti i miliony ušetřených peněz pro firmy i 
domácnosti. To vše a mnohem více přinesl rok 2014. Je třeba poděkovat sobě i ostatním za vše, 
co jsme měli možnost se naučit a co jsme dokázali. 
 
 

A čeho tedy společnost eCENTRE v roce 2014 
ve spolupráci s klienty, obchodními partnery a dodavateli dosáhla? 
 
Rok 2014 byl rokem zaměřeným na investice a rozvoj produktů. V roce 2015 tak eCENTRE přináší 
nové příležitosti až na práh dveří tisícům stávajících i nových klientů. 
 
 

Sdružené nákupy PEO pro obce a města 
V březnu 2014 společnost eCENTRE spustila unikátní projekt. Nový produkt, kterým je pro běžnou 
veřejnost uzavřený e-shop PEO (People United, tedy Lidé sobě). 
 
"Tento investiční produkt dává lidem příležitost své vlastní nezbytné nákupy nechat vydělávat. 
Firmám a organizacím veřejné správy dává jistotu nákupů za ceny z e-aukcí. Především obce a 
menší města tak získávají poprvé šanci nakupovat jednoduše, transparentně a bez zbytečné 
administrativy za naprosto mizivé vstupní náklady," uvádí Alice Mazurková, která má projekt na 
starost. 
 

Zvýšení adaptability systému CENTREs 
Fakt, že společnost eCENTRE jde svým klientům naproti, potvrzuje i zcela přepracovaný produkt 
NÁKUPNÍ SYSTÉM CENTREs. Systém, o který stál v minulosti nejeden kraj, město či nemocnice, 
ale který se odvážilo koupit a zavést jen Statutární město Ostrava, může přinést České republice 
stamilionové úspory. Jen Ostrava tak za 4 roky využívání ušetřila téměř 400 milionů korun. 
 
"Kdekdo měl o systém zájem. Překážkou však byla vysoká vstupní investice. Ačkoliv doba 
návratnosti investice byla nižší než 1,5 roku, znamenalo to pro kraje i města často 
nepřekročitelnou bariéru. Nyní jsme předefinovali systém tak, že je finančně dostupný i pro menší 
subjekty. Nově upravený CENTREs může být výrazně levnější, protože řada klientů si již vytvořila 
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vlastní tým zabývající se optimalizací nákupního systému a hledají pouze určitou část řešení 
systému CENTREs." vysvětlil ředitel společnosti Petr Kostelný, který zastřešuje vývoj ve 
společnosti. 
 
Reportáž: Ostrava ušetřila miliony díky aukcím Zdroj: Polar.cz 

  
 

Nový trend - e-Aukce na svoz odpadů pro města a obce 
eCENTRE, a.s. je nositelem nových trendů. A jedním z nich je také e-Výběrové řízení s využitím e-
aukce na odpady pro města a obce. 
 
V srpnu 2014 se uskutečnila elektronická aukce na veřejnou zakázku „Sběr, svoz, přeprava, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na územní města Fulnek“, komplexně 
připravena společností eCENTRE, a.s. E-aukce se účastnilo šest největších dodavatelů na trhu. 
Město ušetřilo dohromady 6 milionů korun a mohlo tak pro své občany snížit ceny za popelnice. 
Od roku 2015 klesnou tarifní ceny o 200 korun, u velkých kontejnerů s obsahem 1 100 litrů se cena 
sníží o rovné dvě tisícikoruny. 
 
A právě tímto směrem se dnes upírají pohledy mnoha starostů.  
 
Díky aukci budou mít občané levnější svoz odpadů (Zdroj: Deník.cz) 

  
 

Firmy šetřící v aukcích mohly dát vánoční odměny 
Společnost také úspěšně pokračuje v poskytování služby e-Aukční síně eCENTRE, kde ve 
sdružených aukcích domácnosti i firmy získávají zdarma lepší ceny energií. 
 
Za rok 2014 ušetřili firemní klienti společnosti více než 21 milionů korun. Pokud jste jako 
zaměstnanci dostali vánoční odměny, možná že právě díky tomu, že Váš zaměstnavatel ušetřil v 
e-Aukční síni eCENTRE statisíce korun. Služba, která je prověřena více než 25 tisíci klienty a která 
samotného klienta nic nestojí, jen potvrzuje trend, který společnost eCENTRE nastavuje na trhu. A 
to, že každý byznys by měl mít smysl pro všechny zúčastněné. Ne jen pro toho, kdo daný byznys 
vykonává. 
 
Rozhovor se studentkou vysoké školy, která ušetřila v aukci 15 tisíc korun (Zdroj: eCENTRE) 
Případová studie: Cenové nabídky energií. Kdy jsou skutečně výhodné? (Zdroj: eCENTRE)  
TV host and mayor in CR sparks a revolution in paying for utilities (Zdroj: Financeial Times) 

  
 

Příležitost k vybudování vlastního podniku 
Prostřednictvím produktů vytváří společnost eCENTRE stále nové a nové příležitosti. Jednou z 
hlavních investicí české společnosti, která představuje známou značku na trhu už od roku 2006 a 
která je nositelem nových trendů na poli elektronizace nákupů a veřejných zakázek, je však 
především její rozhodnutí vybudovat vlastní obchodní síť. Hledáte-li přivýdělek, nebo si chcete 
konečně zajistit stabilní příjem na důchod, eCENTRE může být Vaše cesta. 

http://www.ecentre.cz/novinka/958-reportaz-ostrava-usetrila-miliony-diky-aukcim-zdroj-polar-cz
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/diky-aukci-budou-mit-obcane-levnejsi-svoz-odpadu-20140809.html
http://www.ecentre.cz/novinka/974-rozhovor-s-pani-barborou-svagerovou-klientkou-spolecnosti-zdroj-ecentre
http://issuu.com/centresnews/docs/ec_p1_p____padov___studie_-_kdy_jso?e=4471979/9830140
http://www.ecentre.cz/novinka/959-tv-host-and-mayor-in-cr-sparks-a-revolution-in-paying-for-utilities-financial-times
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Nízké ceny a férové podmínky pro všechny (Zdroj: Parlamentní listy) 

 
"Příležitost spolupracovat s námi na poskytování produktů domácnostem, firmám i veřejné správě 
a vybudovat si tak vlastní podnik, tedy vlastní podnikatelskou síť, je zde pro každého," říká s 
úsměvem statutární ředitel a lídr obchodní sítě eCENTRE Vítězslav Grygar. 
 
 

Rok 2014 v číslech: 
 615 realizovaných e-Aukcí 

 Firmy ušetřily ve sdružených aukcích e-Aukční síně eCENTRE 21 milionů korun, v 
průměru 17%. 

 Rodiny ušetří v dalších dvou letech v průměru 20% a celkem 26 milionů korun. 

 Největší aukce roku - Posypová sůl za 200 milionů korun, úspora 21,5 milionů korun. 

 394 realizovaných veřejných zakázek na služby, potraviny, MTZ ad. v rámci projektů 
CENTREs. 

 
 
Ať jste tedy firma, domácnost nebo úřad města, nepromeškejte svou příležitost a vydejte se 
s námi na cestu k úsporám! 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Dalsi-e-aukce-na-dodavky-energii-v-Ricanech-Nizke-ceny-a-ferove-podminky-pro-vsechny-349515

