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 1.  Úvodní slovo předsedy 
představenstva

Vážení klienti a obchodní partneři, 

r ok 2013 byl pro EKOSPOL dalším úspěšným rokem, dokonce vzhledem k počtu prodaných bytů nejúspěšněj-
ším rokem v historii EKOSPOLu.

EKOSPOL prodal v roce 2013 celkem 653 bytů, čímž potvrdil své zařazení mezi dva největší rezidenční de-
velopery v ČR. 

Všechny své realizované projekty EKOSPOL vyprodal před dokončením, čímž se jasně odlišil od ostatních 
velkých developerů.

Projekt Nové Měcholupy III dokonce vytvořil nový rekord, kdy všechny byty byly vyprodány ještě před zaháje-
ním stavby. Celý projekt Nové Měcholupy se stal nejprodávanějším projektem celé české historie rezidenčního 
developmentu.

EKOSPOL připravuje bytové projekty pro výstavbu 5000 bytů v celkové hodnotě cca 10 miliard korun, které 
uvede na trh v příštích 5 letech.

Podrobnější popis toho, co jsme v roce 2013 realizovali, je uveden na následujících stranách.

Přeji Vám příjemnou četbu!

RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva,
EKOSPOL a.s. 
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 2.  Orgány a vedení společnosti

předseda dozorčí rady
Bc. Pavel Štefek

člen dozorčí rady
Ing. Jan Zedník

člen dozorčí rady
Ing. Julie Vasko

Generální ředitel
RNDr. Evžen Korec, CSc.

člen představenstva
Jana Korcová

člen představenstva
Mgr. Eva Hromasová

Vedení společnosti

Statutární orgán – představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel
RNDr. Evžen Korec, CSc.

Ředitelka sekretariátu 
generálního ředitele
Ing. Pavlína Bělohlávková

Ředitel sektoru 
přípravy staveb
Ing. Jan Zedník

Finanční ředitelka
Ing. Julie Vasko

Ředitel právního 
sektoru
Bc. Pavel Štefek

Tiskový mluvčí 
a vedoucí oddělení PR
Ing. Milan Jankovský

Vedoucí oddělení 
analýz, tiskové 
a venkovní reklamy
Ing. Ondřej Šťastný

Vedoucí oddělení 
personalistiky 
a manažer IT
Mgr. Tomáš Betlach

Vedoucí oddělení 
rozpočtů
Ing. Vladimír Ulč

Vedoucí oddělení 
klientských změn
Ing. Jiří Káš

Vedoucí oddělení 
reklamací a manažer 
jakosti
Milan Hynek

Vedoucí oddělení 
recepce
Ing. Pavla Jindráková

Vedoucí manažer 
projektu
Ing. Zdeněk Janda

Vedoucí manažer 
projektu
Ing. Pavel Čačík

Vedoucí manažer 
projektu
Ing. Roman Havlíček

Manažer správy 
nemovitostí a technik 
autodopravy
Pavel Haluza
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 3.  Bytové areály dokončené v roce 2013
V roce 2013 společnost EKOSPOL dokončila a předala klientům celkem 320 nových bytů 
ve třech bytových areálech.

Nové Měcholupy II

Bytový areál Nové Měcholupy se nachází 
mezi ulicemi Hor noměcholupská a Janov-
ská v pražské čtvrti Horní Měcho lupy. Jed-
ná se o tradiční rezi denční lokalitu v blíz-
kosti Hos tivařské přehrady a hostivař ského 
golfového areálu. Cel kem v této lokalitě 
plánuje společnost EKOSPOL a.s. vystavět 
v několika etapách více než 700 bytů, by-

tový areál Nové Měcholupy II je pouze první etapou. Celý bytový areál je díky svojí skladbě, velikosti 
bytů a výborné dopravní dostupnosti koncipován jako ideální startovací bydlení pro mladé lidi.

lokalita Praha 15 – Horní Měcholupy

počet bytů 136 (domy A a B)

zahájení stavby leden 2012

kolaudace březen 2013

generální dodavatel IMOS Brno, a.s.

V březnu 2013 dokončenou první etapu této lokality tvoří dva moderní sedmipodlažní bytové domy s nezamě-
nitelnou moderní architekturou, které se staly novou architektonickou dominantou Horních Měcholup. Projekt 
nabídl byty o dispozicích 1+kk až 4+kk o velikostech 32 m2–85 m2 s možností případného sloučení do větších 
rodinných bytů v rámci programu klientských změn. Každý z bytů má vlastní balkon nebo terasu.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodala společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem vnitřních 
dveří a plovoucích laminátových podlah se stala společnost JAF HOLZ spol. s r.o. Na balkonech a v sociálním 
zařízení bytů byl použit kompletní drenážně – izolační systém SCHÖNOX, balkony jsou osazeny hliníkovým 
zábradlím systému WERZALIT. Dodavatelem vstupních dveří do bytů je společnost SHERLOCK bezpečnostní 
dveře, s.r.o., okna s šestikomorovým profilem značky Inoutic Prestige dodává společnost PKS okna a.s. a do-
davatelem výtahů je společnost OTIS a.s.

Kombinace bezkonkurenčně nejnižší konečné ceny bytů s dlouhodobě osvědčenou kvalitou 
EKOSPOL způsobila, že bytový areál Nové Měcholupy II byl kompletně vyprodán několik 
měsíců před dokončením. Optimální poměr ceny a kvality a skvěle dopravně dostupná lo-
kalita s kompletní občanskou vybaveností jsou přesně tím, co zájemci o startovací bydlení 
vyhledávají. 
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Prodejnost nejen této, ale i dalších etap projektu Nové Měcholupy tak doslova trhá re-
kordy a tento bytový areál se poprávu stal nejprodávanější bytovou lokalitou v historii 
celé České republiky. Za necelé 3 roky zde společnost EKOSPOL prodala přes 550 bytů, 
což se nikdy nikde žádnému jinému developerovi nepodařilo.

Slavnostní otevření bytového areálu 
Nové Měcholupy II coby již 42. vel-
kého developerského projektu společ-
nosti EKOSPOL proběhlo 14. března 
2013 za účasti novinářů a význam-
ných osobností veřejného života. 
Úvodního slova se ujal Ing. Pavel 
Ševčík, viceprezident a obchodně 
technický ředitel Svazu podnikate-
lů ve stavebnictví ČR, který vyzdvihl 
rostoucí investiční aktivitu společnosti 
EKOSPOL a její zásluhy o udržení čes-
kého stavebnictví nad vodou v době, 
kdy investice do tohoto sektoru vše-
obecně klesají. Zásluhy společnos-
ti EKOSPOL o rozvoj městské části Praha 15, kde tato společnost postavila již více než 750 nových 
bytů ve 4 projektech, následně ocenil Ing. arch. Igor Filipovič, místostarosta Městské části Praha 
15. Ing. Jan Sadil, generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky, popřál společnosti 
EKOSPOL ještě mnoho takto prodejně úspěšných projektů a pochválil i dlouhodobou a již tradiční spo-
lupráci s Hypoteční bankou při zajišťování financování bydlení klientů. Oboustranně špičkovou spoluprá-
ci se společností EKOSPOL vyzdvihli také představitelé klíčových subdodavatelů Ing. Roman Busta, 
marketingový ředitel společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a Ing. Tomáš Březina, předseda 
představenstva společnosti BEST. Za generálního dodavatele stavby pak promluvil Ing. Oldřich 
Štercl, generální ředitel a předseda představenstva společnosti IMOS Brno. Stručné předsta-
vení stavebně technických parametrů projektu následně přiblížil Ing. Zdeněk Janda, 
vedoucí manažer projektu ze společnosti EKOSPOL. Závěrečné slovo a poděkování 
všem spolupracovníkům a dodavatelům, kteří se na realizaci tohoto projektu podí-
leli, přednesl RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a před-
seda představenstva společnosti EKOSPOL a.s.



8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bytové areály

Panorama Kyje II

Bytový areál Panorama Kyje je v součas-
nosti jedním z největších developersky 
realizovaných bytových areálů v celé Pra-
ze. V několika etapách zde společnost 
EKOSPOL postaví cca 1000 bytů. Na-
chází se v Praze 14 – Kyjích mezi ulicemi 
Budovatelská a Sicherova. V docházkové 
vzdálenosti najdeme stanici metra B, díky 

které je snadno dostupné jak centrum Prahy, tak i oblíbené nákupní a zábavní Centrum Černý Most. 

lokalita Praha 14 – Kyje

počet bytů 89 (domy A a B)

zahájení stavby září 2012

kolaudace říjen 2013

generální dodavatel Průmstav, a.s.

Ceny v tomto projektu nastavila společnost EKOSPOL s jediným cílem – aby se jeho byty staly nejlevnějšími 
kvalitními byty u metra v celé Praze.

Bytový areál Panorama Kyje II volně navazuje na velmi úspěšnou první etapu, která byla dokončena již v roce 
2009 a všech 221 bytů zde již bylo dávno vyprodáno. Také prodejnost druhé etapy byla rekordní 
a již půl roku před dokončením byly všechny byty prodány.

V projektu Panorama Kyje II vzniklo celkem 89 bytů ve dvou moderních čtyřpodlažních viladomech, které 
citlivě navazují na okolní vilovou zástavbu. Na výběr byly byty kategorií od 1+kk až po 5+kk o velikostech 
30 m2–119 m2. Každý byt má vlastní balkon, ty v horních ustupujících podlažích disponují atraktivními střešními 
terasami, byty v přízemí pak nabízejí žádané předzahrádky.
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dokončené v roce 2013

Obklady, dlažby a zařizovací před-
měty dodal již tradiční partner, společ-
nost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavate-
lem plovoucích laminátových podlah 
byla společnost JAF HOLZ spol. s r. o. 
a vnitřní bytové dveře dodala společ-
nost GERBRICH s.r.o. Na balkonech 
a v sociálním zařízení bytů byl použit 
kompletní izolační systém Schlüter, 
balkony jsou osazeny bezúdržbovým 
hliníkovým zábradlím systému Integra 
Metal System. Dodavatelem vstupních 
dveří do bytů je společnost SHERLOCK 
bezpečnostní dveře, s.r.o., okna s šes-
tikomorovým profilem značky Inoutic 
Prestige dodává společnost PKS okna 
a.s. a dodavatelem výtahů je společ-
nost Schindler  CZ, a.s.

Cílem EKOSPOLu bylo nabídnout v této lokalitě nejlevnější kva litní nové byty u metra. 
Tomu odpovídalo i nastavení cen, které v době zahájení prodeje atakovaly dokonce hra-
nici 36 tisíc korun za metr čtvereční, což je u bytů v blízkosti metra na prostou raritou. 
Z tohoto důvodu láká lokalita nejen zájemce o vlastní bydlení, ale také drobné investory, 
kteří koupí několika bytů bezpečně ukládají své pe níze a navíc realizují zajímavý zisk 
z pronájmu.
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Bytové areály

Vilapark Uhříněveská obora I

Bytový areál Vilapark Uhříněveská obo-
ra se nachází v Praze – Uhříněvsi mezi 
ulicemi Bečovská a V Bytovkách, v těsné 
blízkosti přírodní pa mátky a jedné z nej-
větších souvisle zalesněných ploch v Pra-
ze – Obory v Uhříněvsi. Komorní projekt 
viladomů byl koncipován jako nejlev-
nější rodinné bydlení v Praze, kde 

se ceny bytů v průměru pohybují jen lehce nad 40 000 Kč/m2. 

lokalita Praha 22 - Uhříněves

počet bytů 95 (domy C, D a E)

zahájení stavby červenec 2012

kolaudace říjen 2013

generální dodavatel IMOS Brno, a.s.

Celkem v rámci tohoto byto vého areálu vyroste 151 bytů v pěti tří až pětipodlažních viladomech s ustupujícími 
horními patry, která dají vzniknout terasám s krásným výhledem přímo na Uhříněveskou oboru. 

V první etapě dokončila společnost EKOSPOL tři viladomy (budovy C, D a E) s celkem 95 byty v kategoriích 
1+kk až 3+kk o velikostech 32 m2–82 m2 opět s možností případného spojení menších bytů do větších rodin-
ných v rámci klientských změn. Každý z bytů má balkon nebo terasu, u většiny bytů v přízemí jsou atraktivní 
a velmi rozlehlé předzahrádky. Vlivem pravidelného architektonického řešení projektu a jeho zasazení na do-
sud volný pozemek přineslo dokončení první etapy projektu Vilapark Uhříněveská obora také vznik nové ulice 
v městské části Praha-Uhříněves. Ulice dostala pojmenování „U uhříněveské obory“.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodala opět společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem plo-
voucích laminátových podlah byla společnost JAF HOLZ spol. s r.o. a vnitřní bytové dveře dodala společnost 
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dokončené v roce 2013

GERBRICH s.r.o. Na balkonech a v sociálním 
zařízení bytů byl použit kompletní drenážně-
-izolační systém SCHÖNOX, balkony jsou osa-
zeny hliníkovým zábradlím systému WERZALIT. 
Dodavatelem vstupních dveří do bytů je spo-
lečnost SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., 
okna s šestikomorovým profilem značky Inou-
tic Prestige dodává společnost PKS okna a.s. 
a dodavatelem výtahů je společnost OTIS a.s.

Není divu, že i u třetího dokončeného 
projektu společnosti EKOSPOL v roce 
2013 byly v době dokončení vypro-
dány všechny byty, a to nejen v první 
etapě, ale dokonce i v navazující dru-
hé etapě. Všech 151 bytů tak našlo své 
majitele dokonce rok před dokonče-
ním!

Fenomenální prodejní úspěchy pro jektu Vilapark Uhříněveská obora potvrzují, že o kva-
litní rodinné bydlení v lokalitě Uhříněvsi je dlouho době velký zájem. Prokázal to již před-
cházející a dávno vypro daný projekt společnosti EKOSPOL nazvaný Viladomy Uhříněves 
se 136 byty. Naplno se zde uplatňuje koncept dostupného rodinného bydlení, když je 
o byty největší zájem právě mezi mladými rodinami s malými dětmi.
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 4.  Bytové areály, jejichž výstavba 
začala nebo probíhala v roce 2013

Nové Měcholupy III

Již v prosinci 2012 byla zahájena stavba další 
etapy projektu Nové Měcholupy. Tentokrát se 
jednalo o projekt Nové Měcholupy III, který 
tak plynule navazuje na v roce 2013 dokonče-
nou a vyprodanou etapu II. Nové Měcholupy 
III rovněž pokračují v konceptu startovacího 
bydlení pro mladé lidi, který charakterizují pře-
devším menší, zato ale výborně dispozičně op-

timalizované byty. Ceny v této etapě EKOSPOL stlačil na téměř neuvěřitelných 35 000 Kč/m2, 
čímž se tyto byty staly jednoznačně nejlevnějšími kvalitními novými byty v celé Praze!

lokalita Praha 15 – Horní Měcholupy

počet bytů 93 (dům C)

zahájení stavby prosinec 2012

kolaudace únor 2014

generální dodavatel IMOS Brno, a.s.

Etapu III Nových Měcholup tvoří moderní sedmipodlažní bytový dům s 93 byty, který svojí nezaměnitelnou archi-
tekturou barevně doplňuje etapu II. Byty jsou kategorie 1+kk až 4+kk o velikostech 32 m2–78 m2, každý z bytů 
má balkon nebo terasu.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodala znovu společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem vnitřních 
dveří a plovoucích laminátových podlah je společnost JAF HOLZ spol. s r.o. Na balkonech a v sociálním zařízení 
bytů je použit kompletní drenážně – izolační systém SCHÖNOX, balkony jsou osazeny hliníkovým zábradlím 
systému Integra Metal System. Dodavatelem vstupních dveří do bytů je společnost SHERLOCK bezpečnostní 
dveře, s.r.o., okna s šestikomorovým profilem značky Inoutic Prestige dodává společnost PKS okna a.s. a doda-
vatelem výtahů je společnost OTIS a.s.

Projekt Nové Měcholupy III se stal v historii společnosti EKOSPOL novým mezníkem. Všech-
ny byty byly totiž vyprodány ještě před samotným zahájením stavby!!! Takto rychle se byty 
neprodávaly ani v období největšího realitního boomu před rokem 2008. EKOSPOL dokonce 
musel při prodeji bytů pracovat s pořadníky, kdy na jeden byt bylo až 5 zájemců najednou.

Kromě obrovského zájmu z řad singles, mladých párů a začínajících ro-
din, pro něž EKOSPOL tento koncept startovacího bydlení 

původně zamýšlel, byla přibližně čtvrtina bytů prodána 
také realitním investorům a lidem, kteří se nechtějí 

spoléhat na penzijní systém a koupí druhého či 
dalšího bytu na pronájem se snaží zabezpečit 

na stáří.
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Nové Měcholupy IV

V květnu 2013, necelý půlrok po předcho-
zí etapě, byla vlivem extrémně rychlé pro-
dejnosti v předstihu zahájena stavba na-
vazující etapy projektu Nové Měcholupy 
IV. Všech celkem 202 nových bytů 
o dispozicích 1+kk až 4+kk a veli-
kostech 32 m2 – 97 m2, opět s balko-
nem nebo terasou u každého bytu, 

našlo své majitele ještě v průběhu roku 2013. Bytový areál byl tedy vyprodán déle 
než půl roku před dokončením!

lokalita Praha 15 – Horní Měcholupy

počet bytů 202 (dům D)

zahájení stavby květen 2013

kolaudace srpen 2014

generální dodavatel IMOS Brno, a.s.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty již tradičně dodává společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem 
plovoucích lamináto-vých podlah je společnost JAF HOLZ spol. s r.o. Vnitřní bytové dveře dodává společnost 
GERBRICH s.r.o. Na balkonech a v sociálním zařízení bytů bude použit kompletní drenážně-izolační systém 
SCHÖNOX, balkony jsou osazeny hliníkovým zábradlím systému Integra Metal System. Dodavatelem vstup-
ních dveří do bytů je společnost SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., okna s šestikomorovým profilem znač-
ky Inoutic Prestige dodává společnost PKS okna a.s. a dodavatelem výtahů je společnost OTIS a.s.

Projekt Nové Měcholupy IV pokračoval v trendu nastoleném předcházející etapou a stal 
se jedním z hlavních důvodů, proč se společnost EKOSPOL posunula mezi dva největší rezi-
denční developery v zemi a až do posledních měsíců roku 2013 sváděla souboj o samotné 
čelo trhu. 

Kromě stabilního zájmu o menší startovací byty se společnost EKOSPOL oproti předcházejícím etapám roz-
hodla navýšit také nabídku větších rodinných bytů, o které zaregistrovala vlivem extrémně nízkých cen a úroků 
z hypoték velký zájem. 
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Bytové areály, jejichž výstavba 

Nové Měcholupy V

Není divu, že další půlrok na to byla zahá-
jena i výstavba zatím poslední etapy by-
tového areálu Nové Měcholupy V. V této 
etapě vzniknou znovu dva sedmi až deseti-
podlažní bytové domy s optimalizovanými 
byty o dispozicích 1+kk až 4+kk a velikos-
tech 32 m2 – 96 m2. Každý z bytů má opět 
balkon nebo terasu.

lokalita Praha 15 – Horní Měcholupy

počet bytů 154 (domy E a F)

zahájení stavby listopad 2013

kolaudace březen 2015

generální dodavatel Průmstav, a.s.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodává společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem plovoucích 
laminátových podlah je společnost JAF HOLZ spol. s r.o. Vnitřní bytové dveře dodává společnost GERBRICH 
s.r.o. Na balkonech a v sociálním zařízení bytů je použit kompletní drenážně-izolační systém SCHÖNOX, bal-
kony jsou osazeny hliníkovým zábradlím systému Integra Metal System. Dodavatelem vstupních dveří do bytů 
je společnost SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., okna s šestikomorovým profilem značky Inoutic Prestige 
dodává společnost PKS okna a.s. a dodavatelem výtahů je společnost OTIS a.s.

V době zhruba 12 měsíců před dokončením stavby zbývalo v této etapě aktuálně prodat 
jen posledních 17 bytů. Bytový areál Nové Měcholupy V byl tak rok před dokončením 
prodán již z 89 % a nemůže být pochyb o tom, že bude s jistotou vyprodán několik měsíců 
před dokončením. Prodejní výsledky této i všech předcházejících etap potvrzují, že bytový 
areál Nové Měcholupy společnosti EKOSPOL je s přehledem nejprodávanější bytovou lo-
kalitou v historii českého rezidenčního developmentu!
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začala nebo probíhala v roce 2013

Panorama Kyje III

Bytový areál Panorama Kyje, v němž cel-
kem v několika navazujících etapách vyros-
te až 1000 bytů, je druhou stěžejní loka-
litou developerské společnosti EKOSPOL. 
Soustředíme se zde na nabídku nej-
levnějších kvalitních nových bytů 
u metra v celé Praze.

lokalita Praha 14 – Kyje

počet bytů 72 (domy C a D)

zahájení stavby květen 2013

kolaudace květen 2014

generální dodavatel Průmstav, a.s.

Po vynikajícím prodejním úspěchu předcházející etapy, bytového areálu Panorama Kyje II, byla v květnu 2013 
zahájena výstavba další navazující etapy. Oproti předchozí etapě byl kladen důraz i na rozšíření nabídky 
o větší rodinné byty. Ve dvou typově podobných bytových domech tak není situováno 89 bytů, jako v předchá-
zející etapě, ale jen 72. 

Ve dvou moderních čtyřpodlažních viladomech s ustupujícími podlažími najdeme široký výběr kategorií bytů 
od 1+kk až po 5+kk o velikostech 30 m2–114 m2. Každý byt má vlastní balkon, ty v horních podlažích disponují 
atraktivními střešními terasami, byty v přízemí pak nabízejí předzahrádky.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodává společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem plovoucích la-
minátových podlah je společnost JAF HOLZ spol. s r.o. Vnitřní bytové dveře dodává společnost GERBRICH s.r.o. 
Na balkonech a v sociálním zařízení bytů je použit kompletní izolační systém Schlüter, balkony jsou osazeny 
hliníkovým zábradlím systému Integra Metal System. Dodavatelem vstupních dveří do bytů je společnost SHER-
LOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., okna s šestikomorovým profilem značky Inoutic Prestige dodává společnost 
PKS okna a.s. a dodavatelem výtahů je společnost Schindler CZ, a.s.

Cílem společnosti EKOSPOL v projektu Panorama Kyje bylo nabídnout nejlevnější kva litní 
nové byty u metra v celé Praze, a tomu byly přizpůsobeny i ceny začínající na 36 tisících 
korun za metr čtvereční. Vzhledem k tomu, že v hlavním městě neexistuje jiná alternativa 
nových bytů na metru v této cenové relaci, byla třetí etapa bytového areálu Panorama Kyje 
v době zahájení stavby prodána z neuvěřitelných 70 %! Ke konci roku 2013, půl roku před 
dokončením, pak již byly všechny byty beznadějně vyprodány! 
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Bytové areály, jejichž výstavba 

Panorama Kyje IV

Výstavba další etapy bytového areálu 
Panorama Kyje IV byla zahájena v říjnu 
2013, pouhých pět měsíců po předcháze-
jící etapě. Architektonicky je řešena jako 
moderní terasový bytový dům se šesti nad-
zemními a jedním podzemním podlažím, 
který nabídne celkem 97 bytů s nádher-
ným výhledem na panorama Prahy a stane 

se novou architektonickou dominantou této lokality viditelnou ze všech směrů. 

lokalita Praha 14 – Kyje

počet bytů 97 (dům E)

zahájení stavby říjen 2013

kolaudace říjen 2014

generální dodavatel Průmstav, a.s.

V projektu Panorama Kyje IV najdeme byty kategorií od 1+kk až po 4+kk o výměrách 30 m2–108 m2. Ka-
ždý byt má vlastní balkon, ty v horních ustupujících podlažích disponují atraktivními střešními terasami, byty 
v přízemí pak nabízejí předzahrádky.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodává již tradičně společnost SIKO KOUPELNY a.s. Vnitřní byto-
vé dveře dodává společnost GERBRICH s.r.o. Na balkonech a v sociálním zařízení bytů je použit kompletní 
izolační systém Schlüter, balkony jsou osazeny hliníkovým zábradlím systému Integra Metal System. Doda-
vatelem vstupních dveří do bytů je společnost SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., okna s šestikomoro-
vým profilem značky Inoutic Prestige dodává společnost PKS okna a.s. a dodavatelem výtahů je společnost 
Schindler CZ, a.s.

I tato etapa bytového areálu Panorama Kyje pokračovala ve vynikajících prodejních 
výsledcích předchozích etap a s přehledem se stala nejprodávanější bytovou lokalitou 
u metra v celé Praze! Ke konci roku 2013, tři čtvrtě roku před dokončením, zbývalo z pů-
vodních 97 bytů prodat již jen posledních 17!
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začala nebo probíhala v roce 2013

Vilapark Uhříněveská obora II

Výstavba druhé etapy bytového areálu Vi-
lapark Uhříněveská obora (domů A a B) 
byla zahájena v dubnu 2013. I tato etapa 
navázala díky nejnižší ceně rodinné-
ho bydlení v celé Praze na vynika-
jící prodejní výsledky předcházející 
etapy. Díky tomu bylo do konce 
léta 2013 vyprodáno všech 56 bytů. 

Projekt tak byl kompletně doprodán zhruba tři čtvrtě roku před dokončením!

lokalita Praha 22 - Uhříněves

počet bytů 56 (domy A a B)

zahájení stavby duben 2013

kolaudace duben 2014

generální dodavatel IMOS Brno, a.s.

Ve druhé etapě nabízí projekt Vilapark Uhříněveská obora celkem dva viladomy s 56 byty v kategoriích 1+kk 
až 3+kk o velikostech 31 m2–80 m2. Každý z bytů má balkon nebo terasu, u většiny bytů v přízemí jsou atrak-
tivní rozlehlé předzahrádky.

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodává společnost SIKO KOUPELNY a.s. Dodavatelem plovoucích 
laminátových podlah je společnost JAF HOLZ spol. s r.o. Vnitřní bytové dveře dodává společnost GERBRICH 
s.r.o. Na balkonech a v sociálním zařízení bytů je použit kompletní drenážně-izolační systém SCHÖNOX, 
balkony jsou osazeny hliníkovým zábradlím systému WERZALIT, prosklení balkonů zajišťuje společnost MK 
2007 s.r.o. Dodavatelem vstupních dveří do bytů je společnost SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., okna 
s šestikomorovým profilem značky Inoutic Prestige dodává společnost PKS okna a.s. a dodavatelem výtahů je 
společnost OTIS a.s.

Dosavadní prodejní úspěchy pro jektu Vilapark Uhříněveská obora potvrzují, že o kvalitní 
bydlení v lokalitě Uhříněvse je dlouho době velký zájem. Již na sklonku léta 2013, tedy zhru-
ba tři čtvrtě roku před dokončením stavby, byly již vyprodány kompletně všechny byty.
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 5.  Bytové areály prodávané v roce 2013
Kromě lokalit, které byly popsány v předcházejících kapitolách, realizovala společnost EKOSPOL v roce 2013 
prodej také dalších rezidenčních projektů. Jednak šlo o další etapu zavedené lokality v Kyjích, bytový areál 
Panorama Kyje V. Dále společnost EKOSPOL prodávala také rezidenční projekty Viladomy Dubeč 
a Výhledy Barrandov I.

Panorama Kyje V 
Bytový areál Panorama Kyje V navazuje na již 
téměř vyprodanou etapu IV, kterou společnost 
EKOSPOL začala stavět v říjnu 2013. Prodej 
bytového areálu Panorama Kyje V byl zahájen 
rovněž v říjnu 2013.

Jedná se o tři čtyřpodlažní bytové viladomy 
s ustupujícími podlažími, typově velmi podob-
né bytovým domům etapy II a III. 

Bytový areál Panorama Kyje V nabízí cel-
kem 105 vysoce kvalitních nových bytů o dis-
pozicích od 1+kk až po 5+kk a výměrách 
29–108 m2. Jak je u společnosti EKOSPOL 
zvykem, všechny byty disponují buď balkonem, 
nebo terasou. Byty v přízemí mají opět navrže-
ny velmi atraktivní rozlehlé předzahrádky.

Bytový areál Panorama Kyje V je zasazen mezi již dokončené etapy II a I bytového areálu Panorama Kyje. 
EKOSPOL tak pokračuje v realizaci jednoho z největších developerských projektů v Čes-
ké republice, kde dohromady v několika etapách postaví zhruba 1000 bytů. V období 
let 2012 a 2013 se jedná o jednoznačně nejlevnější bytový projekt nových bytů na metru 
v celé Praze!

Viladomy Dubeč
V roce 2013 dále pokračoval prodej rezidenč-
ní lokality Viladomy Dubeč. Tento bytový areál 
se nachází v Praze – Dubči mezi ulicemi Měst-
ská a Kolocova, v sousedství luxusních vil a ro-
dinných domů.

Projekt je tvořen čtyřmi tří až čtyřpodlažními vi-
ladomy s celkem 123 byty o dispozicích 1+kk 
až 4+kk. Každý byt má balkon či terasu, u bytů 
v přízemí jsou navrženy nádherné předzahrád-
ky. Většina bytů poskytuje z balkonů a jižně 
situovaných teras krásný výhled na téměř ce-
lou Dubeč, jednu z nejmalebnějších městských 
částí v Praze.
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Výhledy Barrandov I
Dále v roce 2013 pokračoval i prodej bytů 
v I. etapě projektu Výhledy Barrandov, kde 
EKOSPOL odstartoval doslova ceno-
vou revoluci, když průměrnou cenu 
bytů stlačil pod 45 000 Kč/m2. Dosud 
se totiž nové byty v této lokalitě prodá-
valy vysoko nad hranicí 50 000 Kč/m2.

Bytový areál se nachází v Praze 5 – Hlubo-
čepích, podél ulice Werichova. Pražská čtvrť 
Hlubočepy a zejména pak její část Barrandov 
jsou synonymem pro moderní rezidenční bydle-
ní, které vyniká výbornou dopravní dostupností 
do centra Prahy, snadným napojením na Praž-
ský okruh a zároveň obrovskými přírodními plo-
chami v těsné blízkosti – chráněné Prokopské 
a Dalejské údolí se nachází v docházkové vzdálenosti od bytového areálu.

Výhledy Barrandov jsou tvořeny dvěma moderními devítipodlažními domy s ustupujícími patry, která dala 
vzniknout rozlehlým střešním terasám s unikátním výhledem na Prokopské údolí a celé pražské panorama. Pro-
jekt nabízí byty všech velikostí a dispozic, od 1+kk až po velkorysá 5+kk s balkonem nebo terasou u každého 
z nich. V první etapě tohoto projektu je v nabídce 136 bytů z prvního domu.

Prodej garáží v roce 2013
Kromě všech výše uvedených bytových projektů prodá-
vala developerská společnost EKOSPOL v roce 2013 
také projekt garážového domu, který vhodně doplňuje 
nabídku nových bytů v lokalitě Nové Měcholupy. 

Garážový dům Měcholupy nabízí samostatně uzamy-
katelné garážové boxy a otevřená střešní parkovací 
stání nejen kupujícím nových bytů v projektu, ale i zá-
jemcům ze sousedního sídliště nebo ze širšího okolí. 
Prostorná střešní parkovací a garážová stání v cenách 
od 50 do 310 tisíc korun a o velikostech od 15 do 23 m2 
nemají v současné době v okolí Hostivařské přehrady 
a v blízkosti Golfu Hostivař konkurenci. Datum zahájení 
stavby je v lednu 2014 a generálním dodavatelem byla vybrána společnost PP53, a.s.

Z celkového počtu 115 parkovacích a garážových stání jich ke konci roku 2013 zbývalo 
volných už jen posledních 45. V době zahájení stavby počátkem ledna 2014 tak bude i Ga-
rážový dům Měcholupy vyprodán nejméně z 60 %.

Prodej parcel v roce 2013
V roce 2013 také pokračoval prodej lukrativních 
parcel pro výstavbu rodinných domů v loka-
litě Nové Ďáblice III.

Nové Ďáblice III se nacházejí v exkluzivní vilové čtvrti 
podél ulice Zářijová v Praze 8 – Ďáblicích. Jedná se 
o posledních 13 parcel o výměrách 660–3960 m2 v mi-
mořádně žádané lokalitě pro nadstandardní bydlení.
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 6.  Připravované bytové projekty 
pro rok 2014 

Rok 2013 byl z pohledu prodaných bytů pro společnost EKOSPOL rokem rekordním. Celkových 653 pro-
daných bytových jednotek v roce 2013 představuje nejlepší výsledek za celou 21letou 
historii společnosti. EKOSPOL se tak jednoznačně zařadil mezi dva nejvýznamnější české 
rezidenční developery současnosti a svým prodejem dosáhl tržního podílu ve výši 13 %.

Také v roce 2014 plánuje EKOSPOL zahájení prodeje dalších bytových areálů s několika stovkami bytů. Půjde 
jednak o další etapy současných projektů, ale také o několik projektů ve zcela nových lokalitách. 

Další etapy současných projektů, které společnost EKOSPOL začne prodávat v průběhu 
roku 2014:

  Nové Měcholupy VI

  Panorama Kyje VI a VII

Připravované projekty ve zcela nových lokalitách s očekávaným zahájením prodeje 
v roce 2014:

  Slunečné terasy

 • Praha – Řeporyje, mezi ulicemi Jáchymovská a Smíchovská

 • celkem 135 bytů ve 4 terasových domech

 • byty s atraktivními jižně orientovanými terasami a nádherným 
výhledem

 • klidná lokalita v sousedství rodinných domů, metro v docház-
kové vzdálenosti

  Michelské zahrady

 • Praha 4 – Michle, podél ulice U Plynárny, v jižním svahu 
v blízkosti zastávky tramvaje

 • pouze 40 bytů v bytovém domě s velkými terasami a terasový-
mi zahradami

 • byty s atraktivními jižně orientovanými terasami a nádherným 
výhledem

 • lokalita s kompletní občanskou vybaveností jen 10 minut MHD 
od centra Prahy 

  EKOCITY Uhříněves

 • Praha – Uhříněves, v blízkosti lokality projektu Viladomy Uhří-
něves mezi ulicemi Sušilova a Františka Diviše

 • celkem 256 bytů v šesti šestipodlažních bytových domech 
s ustupujícími horními patry

 • projekt nejlevnějšího rodinného bydlení v zeleni v celé Praze

 • nový koncept bydlení společnosti EKOSPOL nazvaný jedno-
duše EKOCITY, který představuje moderní blokovou městskou 
strukturu bydlení v zeleni a ve standardu 21. století 

Ekospol připravuje další bytové projekty pro výstavbu 5000 bytů 
v celkové hodnotě cca 10 miliard Kč, které uvede na trh v příštích 5 letech.
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lokalita budoucí tržby 
v mil. Kč

Nové Měcholupy II 25

Nové Měcholupy III 64

Nové Měcholupy IV 375

Nové Měcholupy V 244

Panorama Kyje II 82

Panorama Kyje III 155

Panorama Kyje IV 144

Panorama Kyje V 58

Vilapark Uhříněveská obora I 106

Vilapark Uhříněveská obora II 112

Ostatní projekty (Garážový dům Mě-
cholupy, venkovní garáže Panorama Kyje, 
Výhledy Barrandov I, Slunečné terasy)

39

Prodej bytů – uzavřené předkupní smlouvy:

lokalita budoucí tržby 
v mil. Kč

Nové Měcholupy II 20

Nové Měcholupy III 18

Nové Měcholupy IV 276

Nové Měcholupy V 209

Panorama Kyje II 23

Panorama Kyje III 146

Panorama Kyje IV 117

Panorama Kyje V 62

Vilapark Uhříněveská obora I 72

Vilapark Uhříněveská obora II 80

Výhledy Barrandov I 122

Viladomy Dubeč 94

Ostatní projekty (Garážový dům Mě-
cholupy, venkovní garáže Panorama Kyje, 
Slunečné terasy, parcely Nové Ďáblice)

43

Prodej bytů – uzavřené rezervační smlouvy:

 7.  Zpráva o podnikatelské činnosti 
a majetku společnosti v roce 2013

Developerská činnost v oblasti výstavby bytových 
a nebytových objektů a prodeje bytů a parcel
Prodej developerských projektů zajišťuje sektor prodeje nemovitostí, jehož hlavními cíli 
v roce 2013 bylo:

  doprodej bytů a uzavření kupních smluv v projektu Nové Měcholupy II se 136 byty s cílem prodeje 
všech bytů do termínu dokončení výstavby

  doprodej bytů a uzavření kupních smluv v projektu Panorama Kyje II s 89 byty s cílem prodeje všech 
bytů do termínu dokončení výstavby

  doprodej bytů a uzavření kupních smluv v projektu Vilapark Uhříněveská obora I s 95 byty s cílem 
prodeje všech bytů do termínu dokončení výstavby

  prodej bytů v lokalitě Nové Měcholupy III, IV a V

  prodej bytů v lokalitě Panorama Kyje III, IV a V

  prodej bytů v lokalitě Vilapark Uhříněveská obora II

  prodej bytů v lokalitě Výhledy Barrandov I

  prodej bytů v lokalitě Viladomy Dubeč

  prodej garážových stání v projektu Garážový dům Měcholupy

  prodej parcel v lokalitě Nové Ďáblice III

Všechny tyto hlavní cíle byly splněny při následujících parametrech:
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lokalita tržby v mil. Kč

Nové Měcholupy II 257

Panorama Kyje II 166

Vilapark Uhříněveská obora I 222

Prodej bytů – uzavřené kupní smlouvy:

Hlavní prodejní cíl společnosti EKOSPOL, tedy vyprodat všechny byty do doby dokončení projektu, se v roce 
2013 podařilo bezezbytku naplnit. Všech 320 nových bytů ve všech třech dokončených projektech se podařilo 
kompletně vyprodat do okamžiku kolaudace. Společnost EKOSPOL je tak dlouhodobě jediným z vý-
znamných rezidenčních developerů, který má všechny své dokončené projekty vyprodány!

Také všechny projekty ve stádiu výstavby vykazují velmi vysoké procento vyprodanosti nebo jsou vyprodané 
dokonce zcela. V Nových Měcholupech III a IV byly poslední volné byty vyprodány déle než půl roku před 
dokončením, v etapě V zbývá více než rok před dokončením prodat pouze posledních 17 volných bytů. 

V lokalitě Nové Měcholupy tak EKOSPOL za necelé tři roky prodal ve čtyřech etapách více 
než 550 bytů, což činí z projektu vůbec nejprodávanější rezidenční developerský projekt 
v celé České republice!

Také obě etapy Vilaparku Uhříněveská obora jsou již několik měsíců kompletně vyprodány, druhá etapa do-
konce více než tři čtvrtě roku před dokončením. A konečně Panorama Kyje II a III byly vyprodány již ve fázi 
hrubé stavby, etapa IV pak nabízí tři čtvrtě roku před dokončením k prodeji jen posledních 17 bytů.

Hlavními DŮVODY ÚSPĚŠNÉHO PRODEJE všech nabízených projektů společnosti EKOSPOL 
v roce 2013 byly především:

  Široká nabídka bytů v tzv. superlevných projektech EKOSPOLu. Již od podzimu 2012 jsme 
uvedli na trh nový segment nabídky, který tvoří nové byty ve velkých developerských projektech se stovka-
mi bytů za ceny, které konkurují cenám starých paneláků. Díky tomu se o koupi bytů v novostavbě zajímají 
i lidé, které by to nikdy předtím nenapadlo. Společnost EKOSPOL je přitom díky své nabídce hlavním 
tvůrcem tohoto segmentu trhu.

  Záruka nejnižší ceny na nové byty v Praze! – tato dlouhodobá strategie společnosti EKOSPOL, 
která koresponduje s již tradičním mottem „nejlepší poměr kvality a ceny“, zásadním způsobem ovliv-
ňuje rozhodování zájemců o koupi nového bytu. Výzva „Najděte levnější byt od konkurence 
a EKOSPOL Vám tuto cenu nejen dorovná, ale ještě navíc Vás odmění bonusem ve výši 
50 000 Kč!“ se setkává s mimořádným ohlasem. Byty od společnosti EKOSPOL se tak stávají synony-
mem absolutně nejlevnějších kvalitních nových bytů v Praze.

  Dobré jméno společnosti EKOSPOL mezi klienty – koupě bytu či pozemku od společnosti 
EKOSPOL vždy patřila a patří mezi jeden z nejvýhodnějších a zároveň nejbezpečnějších způsobů inves-
tování. Bezpečnost takovéto investice klienti oceňují obzvláště v době nejisté ekonomické situace. Díky 
vysoké kvalitě našich staveb a také individuálnímu přístupu všech našich pracovníků každoročně roste 
počet těch klientů, kteří se na EKOSPOL obracejí na základě doporučení.

  Kvalita staveb společnosti EKOSPOL – kvalita našich staveb je velmi přísně posuzována nejen dle 
certifikátů ISO, ale také dle detailního a náročného „Kontrolního a zkušebního plánu“, který dokumentuje 
a prověřuje veškeré procesy výstavby a její kvalitu. Výsledkem je stavba ve vysoké kvalitě s minimem ná-
sledných reklamací.

  Financování výstavby bez využití bankovních úvěrů – EKOSPOL je jediným významným ryze 
českým developerem financujícím své projekty bez využití bankovních úvěrů. Díky dostatečnému vlastnímu 
kapitálu mají naši klienti 100% jistotu úspěšného dokončení stavby ve stanoveném termínu a v dohodnuté 
kvalitě.

  Dlouhodobě nízké sazby úroků z hypoték, které stimulovaly zájem o koupi nových 
bytů. Díky rekordně nízkým hypotéčním úrokům je dnes možné při vhodně zvoleném financování dokon-
ce platit nižší hypotéku, než kolik by činilo tržní nájemné za srovnatelný byt.
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  Fenomén nákupu bytů na investici – nákup bytů jako formy investice a prostředku zajištění na stáří 
zvolilo v roce 2013 přibližně 30 % našich kupujících. Vzhledem k tomu, že chaos v penzijním systému, 
nepříliš atraktivní a přitom nejisté výnosy penzijních fondů budou pokračovat i v roce 2014 a navíc poroste 
inflace, očekáváme další zesílení tohoto trendu.

Správa a pronájem vlastních nemovitostí
Správu a pronájem vlastních nemovitostí vykonával EKOSPOL v roce 2013 v následujících 
objektech:

  Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 19

  Praha 7 – Holešovice, Umělecká 13

  Praha 10 – Vršovice, Bulharská 42

Ostatní činnosti
Sektor nákupu nemovitostí
Sektor nákupu nemovitostí zajišťuje vyhledávání a nákup vhodných pozemků pro developerské projekty spo-
lečnosti EKOSPOL. V roce 2013 byly uzavřeny kupní smlouvy na pozemky v katastrálních územích Michle, 
Bohnice a Kyje. Tyto pozemky umožní v budoucnu výstavbu řádově několika stovek bytů.

Dále byla do finální fáze dotažena vyjednávání o dalších pozemcích v několika lokalitách Prahy, které umožní 
výstavbu několika tisíc nových bytů. 

Dále sektor nákupu nemovitostí v roce 2013 prověřil cca 150 lokalit z hlediska možné výstavby bytových domů.

Sektor přípravy staveb
Sektor přípravy staveb zajišťuje pro developerské projekty společnosti EKOSPOL inženýrskou a projekční činnost.

ODDĚLENÍ INŽENÝRINGU

Oddělení inženýringu zajistilo v roce 2013 vydání následujících povolení:

Stavební povolení pro projekty:

  Panorama Kyje V a VI

ODDĚLENÍ PROJEKCE

Oddělení projekce zpracovalo v roce 2013 následující podklady:

Studie pro lokality:

  Panorama Kyje VII a VIII

  Nové Měcholupy VI

  Michelské zahrady

  Bytový areál Střížkov

  Bytový areál Počernická

Dokumentace pro územní 
řízení:

  Michelské zahrady

  EKOCITY Uhříněves

  Nové Měcholupy VI

  Sportovní areál Kyje
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Právní sektor
Kromě standardní pracovní náplně, mezi kterou patří zejména tvorba a oponování smluv, obchodních podmí-
nek a dalších dokumentů s dodavateli, obchodními partnery, klienty a dalšími třetími stranami, se právní sektor 
společnosti EKOSPOL v roce 2013 věnoval také důsledné přípravě a analýze nového občanského zákoníku. 
Ten vstoupí v platnost od 1. 1. 2014 a bude mít zásadní dopad do řady občanskoprávních vztahů, zejména 
týkajících se nemovitostí. Vedle toho zajišťoval právní sektor v roce 2013 i právní ošetření ochrany značky a au-
torských práv spojených s novými produkty společnosti, které na trh uvedeme v roce 2014.

Sektor marketingu
Hlavní činností sektoru marketingu bylo zajištění vhodného marketingového mixu pro podporu prodeje bytů 
a zároveň zvyšování všeobecného povědomí o společnosti EKOSPOL a jejích produktech.

Sektor marketingu v roce 2013 zajišťoval především tyto činnosti:

  plánování inzerce ve vybraných médiích – především na internetu, v tisku a na nosičích venkovní 
reklamy a zároveň vyhodnocování efektivity všech těchto mediatypů

  PR aktivity – komunikace s médii, zajištění citovanosti společnosti v médiích, vydávání tiskových zpráv, 
psaní odborných článků, zveřejňování průzkumů trhu, přednášky na odborných konferencích a vysokých 
školách, sponzorské aktivity atd.

  monitoring konkurence – mapování konkurenčních projektů z hlediska cen, nákupu pozemků, marke-
tingových nástrojů, prodejnosti bytů atd., souhrnné analýzy celého developerského trhu

  aktualizace a provoz webových stránek společnosti a inzerce společnosti na všech podstatných 
realitních serverech

  příprava materiálů pro prezentaci a prodej nových projektů – výroba vizualizací a 3D flash 
animací, zajištění grafické přípravy a tisku veškerých POS materiálů – prospektů, katalogů bytů, propa-
gačních letáků, pozvánek, informačních brožur atd.

  výstavy a veletrhy – plánování, realizace a vyhodnocování efektivity účasti na významných staveb-
ních veletrzích. V roce 2013 se EKOSPOL zúčastnil veletrhu Bydlení 2013 konaném v pražském areálu 
PVA Letňany.

  slavnostní prezentace dokončených projektů – příprava a organizace slavnostního otevření 
dokončených projektů. V roce 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření projektu Nové Měcholupy II.

Sektor prodeje nemovitostí
Sektor prodeje nemovitostí společnosti EKOSPOL se v roce 2013 zásadní měrou podílel na splnění stanove-
ných obchodních cílů společnosti. Vlivem výrazného meziročního nárůstu prodejů byl doplněn o nové realitní 
makléře tak, aby společnost bez komplikací zvládla zvýšený zájem o nemovitosti ze strany klientů.

Kromě tradičního prodeje nemovitostí retailovým způsobem zaznamenal sektor prodeje společnosti EKOSPOL 
výrazné zvýšení zájmu ze strany menších realitních investorů – fyzických či právnických osob, které nakupova-
ly celé balíky několika menších výnosových nemovitostí za účelem pronájmu. Nejštědřejším klientem z tohoto 
pohledu se stala fyzická osoba, která jen v roce 2013 zakoupila celkem 9 bytů v různých etapách projektů 
Nové Měcholupy a Panorama Kyje. Celkem tento investor koupil v roce 2013 již svůj třináctý byt od develo-
perské společnosti EKOSPOL.

Nejdražší prodaný byt v roce 2013 byl realizován rovněž v projektu Panorama Kyje za kupní cenu 
5 697 400 Kč vč. DPH.

Oddělení klientských změn
Oddělení klientských změn společnosti EKOSPOL se v roce 2013 staralo zejména o předvádění a výběr stan-
dardního či nadstandardního vybavení klientům, koordinaci práce dodavatelů a finální realizaci klientských 
změn dle přání klientů. 
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V roce 2013 nadále sílil trend, který započal již v roce 2009 s příchodem hospodářské recese. Na místo 
tehdy běžných požadavků na klientské změny v hodnotách několika desítek tisíc korun, hledají dnešní klienti 
optimální byt v rámci svého rozpočtu a k finančně náročnějším klientským změnám již nepřistupují. Posuny 
příček, změny dispozic bytů a další náročnější úpravy jsou spíše ojedinělé. Svůj podíl na tom má jistě i po-
kračující proces optimalizací dispozic bytů, kdy si zákazníci společnosti EKOSPOL mohou vybrat z důmyslně 
navržených dispozic, v nichž lze každý metr čtvereční plochy prakticky využít.

Nejčastější klientské změny, které oddělení klientských změn společnosti EKOSPOL v roce 2013 řešilo, tedy 
obnášely zejména nejrůznější posuny elektrických zásuvek a instalací, případně výměny „kus za kus“, nej-
častěji vanu za sprchový kout a naopak. Doslova se jedná o položky v řádu jednotek tisíc korun. Naopak 
nejdražší klientská změna realizovaná v roce 2013 měla hodnotu přesně 499 999 Kč a v této výši zůstala 
ojedinělá.

Oddělení personalistiky
S dynamickým rozvojem, zvýšenými nároky na lidské zdroje a také s rostoucí atraktivitou společnosti EKOSPOL 
jakožto žádaného zaměstnavatele se muselo vyrovnat personální oddělení společnosti. V roce 2013 se do výbě-
rových řízení na otevřené pozice přihlásilo celkem 10 956 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo na zkušební dobu 
přijato celkem 48. To představuje pouhých 0,43 % přijatých, společnost EKOSPOL tedy v roce 2013 přijala v prů-
měru jednoho z 228 uchazečů o zaměstnání. Po uplynutí zkušební doby pak zůstalo 20 přijatých, což představuje 
0,18 % či jednoho z 548 uchazečů.

Průměrný věk všech zaměstnanců společnosti EKOSPOL činil ke konci roku 2013 přesně 35,5 roku. 

a majetku společnosti v roce 2013
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 8.  O společnosti EKOSPOL
EKOSPOL patří mezi dva největší rezidenční developery v ČR dle počtu prodaných bytů. 
V roce 2013 EKOSPOL dokončil již svůj 44. velký developerský projekt a stylově tak vykro-
čil do 21. roku své existence. Za tu dobu EKOSPOL poskytl nový domov více než 8000 spo-
kojených klientů.

EKOSPOL podstatným způsobem přispívá k rozvoji některých městských částí Prahy. Mezi 
nejvýznamnější dokončené projekty společnosti EKOSPOL patří:

  Vilapark Uhříněveská obora I – Praha 22 – Uhříněves, 95 bytů

  Nové Měcholupy II – Praha 15 – Horní Měcholupy, 136 bytů

  Panorama Kyje I + II – Praha 14 – Kyje, 310 bytů

  Nový Park Písnice A + B – Praha 12 – Písnice, 217 bytů

  Viladomy Uhříněves I + II – Praha 22 – Uhříněves, 136 bytů

  Viladomy u Vinořského zámku – Praha – Vinoř, 58 bytů

  Rezidence Dalejské výhledy – Praha 13 – Stodůlky, 75 bytů

  Rezidence Strašnice – Praha 10 – Strašnice, 102 bytů

  Nové Měcholupy – Praha 15 – Dolní Měcholupy, 130 bytů

  Patria Letňany – Praha 18 – Letňany, 56 bytů

  Bytový areál Boloňská – Praha 15 – Horní Měcholupy, 276 bytů

  U Hostivařské přehrady – Praha 15 – Horní Měcholupy, 214 bytů

  V Solníkách – 3 etapy, Roztoky u Prahy, celkem 287 bytů + 192 parcel

  Výhledy I + II – Praha 6 – Suchdol, 308 bytů

  Výhledy III – Praha 6 – Suchdol, 42 parcel pro luxusní vilovou výstavbu

  Počernická – Praha 10 – Malešice, 258 bytů

  V lipách I + II – Praha 9 – Koloděje, 164 parcel pro RD

  Pod hájem, Nové Ďáblice – Praha 8 – Ďáblice, 207 parcel pro RD

  Lesní čtvrť I + II + III – Újezd nad Lesy, 96 parcel pro výstavbu RD

  Na Skalce + Zahradní čtvrť – Šestajovice, 140 parcel pro RD

EKOSPOL při své developerské činnosti dbá o vysokou kvalitu bytů, která je kontrolována dle velmi ná-
ročného „Kontrolního a zkušebního plánu“. Kvalitu bytů dále garantují tři certifikáty, které jsou uznávány v celé 
Evropské unii a které mohou získat jen firmy splňující přísná kritéria. Jedná se o certifikát řízení jakosti ISO 
9001, certifikát environmentálního managementu ISO 14001, dokazující vzorný přístup k životnímu 
prostředí a minimalizaci dopadů své činnosti na něj, a certifikát managementu BOZP OHSAS 18001.

Hlavním cílem společnosti EKOSPOL je zákazník spokojený nejen s cenou bytu, ale i s jeho kvalitou. Vynika-
jící poměr mezi kvalitou a cenou bytů je výsledkem dlouhodobé strategie firmy vycházející z optimali-
zace všech procesů při přípravě staveb i vlastní výstavbě. Důkazem spokojenosti klientů je skutečnost, že by-
tové projekty společnosti EKOSPOL se mohou pyšnit vysokým procentem předprodanosti 
v době zahájení výstavby a v době dokončení bývají pravidelně vyprodány.

EKOSPOL jako jeden z mála developerů díky dostatečnému vlastnímu kapitálu nevyužívá pro finan-
cování svých projektů bankovních úvěrů, což pro klienty znamená 100% jistotu dokončení bytu 
v plánovaných termínech.
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Projekty i významné osobnosti společnosti EKOSPOL 
sbírají prestižní ocenění. V roce 2009 získal pro-
jekt Nové Měcholupy prestižní Cenu Státní-
ho fondu rozvoje bydlení v soutěži Stavba 
roku 2009. Odborná porota v této kategorii hod-
notila komplexní škálu kritérií, počínaje kvalitou ar-
chitektonického řešení a použitých materiálů, funkč-
ním a prostorovým řešením, přes citlivost začlenění 
stavby do okolního prostředí a délku její realizace, 
až po cenovou dostupnost bytů a celkovou spokoje-
nost koncových uživatelů.

V roce 2010 byl v soutěži POROTHERM 
DŮM 2010 oceněn bytový areál Reziden-
ce Dalejské výhledy. Odnesl si Zvláštní cenu 
generálního ředitele vyhlašovatele soutěže, společ-
nosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. „Důvo-
dem je výborné vyvážení technického řešení, vazby 
na infra strukturu, užitných hodnot domu a ceny by-
dlení dle aktuální po ptávky,“ stojí doslova v oficiál-
ních výsledcích soutěže.

V roce 2011 byl v rámci sou těže PORO-
THERM DŮM BRICK AWARD 2011–2012 
oceněn projekt Viladomy Uhříněves. Odne-
sl si zvláštní uznání za efek tivní a kvalitní využití cih-
lového systému POROTHERM ve výstavbě obytných 
souborů.

V roce 2013 si pak tentýž projekt odnesl Cenu ředitele společnosti BAUMIT při udílení cen 
Fasáda roku 2013. 

Dařilo se i generálnímu řediteli a předsedovi představenstva společnosti EKOSPOL 
RNDr. Evženu Korcovi, CSc. Ten byl v prestižní soutěži Manažer roku 2012 oceněn cenou 
pro Manažera odvětví v segmentu výstavby nemovitostí, pronájmu a developmentu. 

Společnost EKOSPOL i její generální ředitel se pak v roce 2013 počtvrté za sebou stali nej-
citovanějšími hráči na českém realitním trhu.

Mezi další významné konkurenční výhody společnosti EKOSPOL patří i následující:

EKOSPOL zaručuje nejnižší ceny nových bytů v Praze. V roce 2009 přišel EKOSPOL s originál-
ní marketingovou akcí „Záruka nejnižší 
ceny“. Tato akce vyzývá k nalezení levněj-
šího srovnatelného bytu od konkurenčního 
developera a v případě, že se to někomu 
podaří, garantuje EKOSPOL dorovnání této 
konkurenční nabídky a další bonus ve výši 
50 000 Kč navíc. EKOSPOL chce tímto pří-
stupem demonstrovat svoji cenovou politiku, 
kterou charakterizují absolutně nejnižší ceny 
nových bytů v dané lokalitě při zachování 
jejich vysoké kvality. EKOSPOL „Záruku nej-
nižší ceny“ postupně rozšířil na všechny své 
projekty a tento přístup se stal dlouhodobou 
strategií společnosti.

Jako jediný český rezidenční deve-
loper dosáhl EKOSPOL na prestiž-
ní ocenění ČEKIA Stability Award 
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v letech 2009–2012, jež každoročně uděluje Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) ve spo-
lupráci se sdružením CZECH TOP 100. Toto nezávislé ocenění založené na objektivních ekonomických 
kritériích dokládá, že EKOSPOL je „stabilní společností s vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění 
závazků z obchodního styku, vysokou pravděpodobností návratnosti investic a nízkým úvěrovým rizi-
kem“. EKOSPOL se tak zařadil do vybrané společnosti renomovaných leaderů svých odvětví, firem jako 
např. ČEZ, RWE Transgas, MAKRO Cash & Carry, KPMG, T-Mobile, Telefónica O2 a další.

V roce 2011 byl EKOSPOL zařazen mezi 50 největších rezidenčních developerů uplynu-
lého desetiletí v regionu celé střední a východní Evropy. Tento žebříček byl sestaven v rámci 
rozsáhlé analýzy renomovaného mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal).

Podle prestižního žebříčku TOP STAV 100, který každoročně zveřejňuje inženýrská a poradenská 
organizace ÚRS Praha, a. s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a redakcí časo-
pisu Stavebnictví a kde jsou hodnoceny stavební firmy v ČR (cca 2000 firem) dle objektivních ekonomic-
kých kritérií, se EKOSPOL pravidelně umisťoval mezi prvními 10 firmami. V hodnocení dle 
rentability tržeb se dokonce v letech 2000–2007 umístil vždy na 1. místě!

EKOSPOL byl do tohoto žebříčku zařazován jen do roku 2007, kdy se kromě develop-
mentu zabýval i stavební činností a splňoval tak kritéria pro zařazení. Od roku 2007 
se však EKOSPOL věnuje výhradně rezidenčnímu developmentu a investorské činnosti, 
vlastní stavební činnost již nevyvíjí, a proto dále není v žebříčku TOP STAV 100 hodnocen.

Významná umístění společnosti EKOSPOL v žebříčku TOP STAV 100:

Hodnocení dle 
rentability tržeb

1. místo 2007

1. místo 2006

1. místo 2005

1. místo 2004

1. místo 2003

1. místo 2002

1. místo 2001

1. místo 2000

Hodnocení dle 
rentability aktiv

4. místo 2007

7. místo 2004

6. místo 2002

5. místo 2001

14. místo 2000

Hodnocení dle 
hospodářského 

výsledku

8. místo 2007

9. místo 2001

6. místo 2000

EKOSPOL také dosáhl velmi významného úspěchu v hodnocení The 2005 EVA RANKING CR, kde 
se zařadil mezi TOP 100 firem ze všech oborů v ČR. Tento žebříček sestavují společnosti Central 
European Capital CZ a Česká Kapitálová Informační Agentura a hodnotí přední firmy ze všech oborů 
z hlediska vytváření ekonomické přidané hodnoty. EKOSPOL se v rámci hodnocených 1700 firem umístil 
mezi sto nejlepšími, a to jako jedna z pouhých dvou developerských firem, které se mezi první stovku pro-
pracovaly.

EKOSPOL je pravidelně zván, aby přednášel zásadní teze o developerské činnosti v ob-
lasti bydlení na nejprestižnějších konferencích a univerzitách. EKOSPOL se tak pravidelně 
objevuje nejen na prestižních akcích pořádaných renomovanými organizacemi, jako jsou např. Czech Real 
(Institute for International Research), Stavební fórum, Fórum českého stavebnictví (BlueEvents) či Svaz pod-
nikatelů ve stavebnictví, ale také na půdě nejprestižnějších českých vysokých škol. V roce 2013 pravidelně 
přednášel generální ředitel společnosti EKOSPOL např. na Vysoké škole ekonomické v Praze.
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Sponzorská činnost

EKOSPOL podporuje občanské sdružení Společnost pro zvířata (Společnost pro zvířata - z. o. 
ČSOP). Toto občanské sdružení se snaží přispět k ochraně zvířat před důsledky negativního chování lidí, 
pomáhá zvířatům v nouzi a snaží se zabránit jejich strádání. Dále se snaží přispět k vedení lidské společnosti 
směrem k lepšímu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a obecně k úctě k životu jako takovému.

EKOSPOL podporuje obecně prospěšnou společnost Česká krajina (Česká krajina o.p.s.), která 
působí v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Jejím hlavním cílem je ochrana biologické roz-
manitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka. Součástí těchto snah je 
vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně 
jejich návrat do oblastí, kde byly v minulosti vyhubeny. EKOSPOL již několik let významně podporuje 
jeden z hlavních projektů, zaměřený na návrat zubra evropského do volné přírody.
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 9.  Cíle pro další období
  udržet a dále posilovat dlouhodobou stabilní pozici mezi 2 největšími rezidenčními developery v ČR dle 

podílu na trhu

  v roce 2014 dosáhnout minimálně 700 prodaných bytů

  v roce 2014 prodat byty v celkové tržní hodnotě nejméně 1,5 miliardy Kč

  dosahovat takové prodejnosti projektů, aby v době dokončení stavby byly všechny byty vyprodány

  zachovat si výraznou konkurenční výhodu a nadále všechny projekty financovat bez použití bankovních 
úvěrů

  udržet dlouhodobou strategii společnosti EKOSPOL nazvanou „Záruka nejnižší ceny“ a nadále ve všech 
lokalitách nabízet byty vysoké kvality za absolutně nejnižší ceny

 10.   Závěr
V roce 2013 EKOSPOL potvrdil správnost změny své obchodní strategie a soustředění se především na na-
bídku tzv. superlevných projektů se stovkami bytů. Díky tomu zaznamenal meziročně zhruba o polovinu vyšší 
prodeje a svou tržní pozici významně posílil. Dnes patří EKOSPOL mezi TOP 2 developerské společ-
nosti v ČR dle počtu prodaných bytů a zároveň si udržuje svoji unikátní bilanci – všechny 
dokončené byty má trvale vyprodány! Takovouto statistikou se v současnosti nemůže pyšnit žádný 
jiný velký rezidenční developer.

Cíle společnosti EKOSPOL nemohou být jiné, než ty nejvyšší. Naším dlouhodobým cílem 
je stát se absolutní jedničkou na českém trhu. Ne hned v roce 2014, ale v dlouhodobém 
horizontu. 

V roce 2014 plánujeme naši nabídku rozšiřovat o další lokality i nové etapy úspěšných projektů. Cílem pro rok 
2014 je prodat nejméně 700 bytů. EKOSPOL připravuje bytové projekty pro výstavbu 5000 bytů v celkové 
hodnotě cca 10 miliard Kč, které uvede na trh v příštích 5 letech.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a.s.
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Příloha č. 1: Ekonomická část – grafy
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Zpráva auditora EKOSPOL a.s.

Ing. Ji í Novák, auditor, V Zeleném údolí 1304/15, 148 00 Praha 4

Tato zpráva nezávislého auditora je ur ena jedinému akcioná i spole nosti. 

1. ZPRÁVA O Ú ETNÍ ZÁV RCE

Provedl jsem audit p iložené ú etní záv rky akciové spole nosti s obchodní firmou 

EKOSPOL a.s. 
sídlem Dukelských hrdin  19

Praha 7 

a identifika ním íslem  63999854, která se skládá z 
• rozvahy k 31.12.2013 
• výkazu zisku a ztráty za rok kon ící 31.12.2013 
• p ehledu o pen žních tocích za rok kon ící 31.12.2013 
• p ílohy, která obsahuje popis použitých významných ú etních metod a další vysv tlující a dopl ující 

informace. 
Údaje o spole nosti v . p edm tu jejího podnikání jsou uvedeny v p íloze ú etní záv rky. 

1.1.Odpov dnost statutárního orgánu 
Za vedení ú etnictví, jeho úplnost, pr kaznost a správnost a za sestavení a v rné zobrazení ú etní 

záv rky v souladu s eskými ú etními p edpisy odpovídá p edstavenstvo spole nosti EKOSPOL a.s.
Sou ástí této odpov dnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnit ní kontroly nad sestavováním a v rným 
zobrazením ú etní záv rky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zp sobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplat ovat vhodné ú etní metody a provád t dané situaci p im ené 
ú etní odhady. 

1.2. Odpov dnost auditora 
Mojí úlohou je vydat na základ  provedeného auditu výrok o této ú etní záv rce. Audit jsem provedl 

v souladu se zákonem . 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy IFAC 
a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor eské republiky. V souladu s t mito p edpisy 
jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal p im enou jistotu, 
že ú etní záv rka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postup , jejichž cílem je získat d kazní informace o ástkách 
a skute nostech uvedených  v ú etní záv rce. Výb r auditorských postup  závisí na úsudku auditora, 
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj  uvedených v ú etní záv rce 
zp sobené podvodem nebo chybou. P i posouzení t chto rizik auditor posoudí vnit ní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení ú etní záv rky a v rné zobrazení skute ností v ní. Cílem posouzení vnit ních 
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjád it se k ú innosti vnit ních kontrol. Audit 
též zahrnuje posouzení: 
• vhodnosti a správnosti ú etních zásad, metod a postup  použitých p i sestavení ú etní záv rky 
• p im enosti významných ú etních odhad  provedených vedením p i sestavování ú etní záv rky 
• celkové prezentace ú etní záv rky. 

Jsem p esv d en, že získané d kazní informace tvo í dostate ný a vhodný základ pro vyjád ení 
výroku. 

1.3.Výrok auditora 
Podle mého názoru ú etní záv rka podává ve všech významných (materiálních) ohledech v rný 

a poctivý obraz aktiv, pasiv a finan ní pozice spole nosti EKOSPOL a.s. k 31. prosinci 2013 a náklad , 
výnos , výsledk  jejího hospoda ení a pen žních tok  za rok 2013 v souladu se zákonem . 563/1991 
Sb., o ú etnictví a dalšími p edpisy eské republiky (provád cí vyhláškou . 500/2002 Sb. k zákonu 
o ú etnictví a eskými ú etními standardy). 
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Zpráva auditora

Ing. Ji í Nová

2. ZPRÁVA O VÝRO NÍ ZPRÁV

Ov il jsem soulad výro ní zp
s p edpisy eské republiky s výš
zprávy je odpov dné p edstavenst
výrok o souladu výro ní zprávy 
spole nosti EKOSPOL a.s. jsem
2013. 

Ov ení jsem provedl v soula
aplika ními doložkami Komory 
naplánoval a provedl audit tak, aby
které popisují skute nosti, jež j
významných (materiálních) ohled
provedené ov ení poskytuje p im

Podle mého názoru jsou inform
2013 ve všech významných (
EKOSPOL a.s. sestavenou ke dn
z ú etní záv rky a ú etních knih sp

3. ZPRÁVA O ZPRÁV O VZTAZÍC

Ov il jsem v cnou správnost 
spole nosti EKOSPOL a.s. za 
odpov dné p edstavenstvo spole
ov ení stanovisko k této zpráv  o

Ov ení jsem provedl v soulad
Tento standard vyžaduje, abych p
o vztazích neobsahuje významné
dotazování pracovník  spole no
prov ení v cné správnosti údaj
zprávy o vztazích jsem neprovád

Na základ  mého ov ení jse
zpráva o vztazích mezi propojený
obsahuje významné (materiální) v

V Praze dne 23. kv tna 2014

ák, auditor, V Zeleném údolí 1304/15, 148 00 Praha 4

právy za rok 2013 spole nosti EKOSPOL a.s
še uvedenou ú etní záv rkou. Za zpracován
tvo spole nosti. Mým úkolem je vydat na zákla
s ú etní záv rkou. Ú etní informace obsaže

m sesouhlasil s informacemi uvedenými v její 

adu s Mezinárodními auditorskými standardy
auditor eské republiky. Tyto standardy 
y získal p im enou jistotu, že informace obsaž
jsou též p edm tem zobrazení v ú etní zá
ech v souladu s p íslušnou ú etní záv rkou. 

ený podklad pro vyjád ení výroku auditora.

mace uvedené ve výro ní zpráv  spole nosti
materiálních) ohledech v souladu s ú etní 

ni 31.12.2013, z níž byly p evzaty. Jiné než ú
pole nosti jsem neov oval. 

H MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

údaj  uvedených ve zpráv  o vztazích mez
rok kon ící 31.12.2013. Za sestavení této 
nosti EKOSPOL a.s. Mým úkolem je vydat na

o vztazích.

u s auditorským standardem . 56 Komory au
plánoval a provedl ov ení s cílem získat omez

(materiální) v cné nesprávnosti. Ov ení je o
osti a na analytické postupy a výb rovým 

. Proto toto ov ení poskytuje nižší stupe  j
l, a proto nevydávám výrok auditora. 

m nezjistil žádné skute nosti, které by mne 
ými osobami spole nosti EKOSPOL a.s. za r

cné nesprávnosti. 

Ing. Ji í Nov
V Zeleném ú
148 00  Pra
íslo auditor

EKOSPOL a.s.

s. sestavené v souladu 
ní a správnost výro ní 
ad  provedeného auditu 
ené ve výro ní zpráv
ú etní záv rce za rok 

y IFAC a souvisejícími 
vyžadují, aby auditor 

žené ve výro ní zpráv , 
v rce, jsou ve všech 
Jsem p esv d en, že 

EKOSPOL a.s. za rok 
záv rkou spole nosti

etní informace získané 

i propojenými osobami 
zprávy o vztazích je 

a základ  provedeného 

ditor eské republiky. 
zenou jistotu, že zpráva 
omezeno p edevším na 

zp sobem provedené 
jistoty než audit. Audit 

vedly k domn nce, že 
rok kon ící 31.12.2013 

vák
údolí 1304/15
ha 4
rského oprávn ní 0811 

 auditora ke dni 31. 12 2013
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EKOSPOL a.s.

Dukelských hrdinů 747/19
170 00 Praha 7

31.12.2013

63999854
ČR

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni

(v celých tisících CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
liší-li se od bydliště

1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 001 2 038 702 -22 734 2 015 968 1 286 753

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek 003 617 768 -12 734 605 034 592 219

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 742 - 582 160

B.I. Zřizovací výdaje 0051.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0062.

Software 007 742 - 582 1603.

Ocenitelná práva 0084.

Goodwill (+/-) 0095.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0106.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0117.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný… 0128.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 616 936 -12 152 604 784 592 219

B.II. Pozemky 014 580 199 580 199 580 0961.

Stavby 015 12 264 -4 611 7 653 7 7632.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 9 269 -7 541 1 728 1253.

Pěstitelské celky trvalých porostů 0174.

Dospělá zvířata a jejich skupiny 0185.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0196.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 4 4 4 0357.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 15 200 15 200 2008.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 0229.

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 90 90

B.III. Podíly - ovládaná osoba 0241.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným… 0252.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 40 403.

027Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv4.

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0285.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 50 506.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční… 0307.

PREMIER system (c) 1995 - 2011
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1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 031 1 420 119 -10 000 1 410 119 693 939

C.I. Zásoby 032 305 183 305 183 177 705

C.I. Materiál 0331.

Nedokončená výroba a polotovary 034 302 321 302 321 169 0122.

Výrobky 035 2 862 2 862 8 6933.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0364.

Zboží 0375.

Poskytnuté zálohy na zásoby 0386.

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 443

C.II. Pohledávky z obchodních vztahů 040 4431.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0412.

042Pohledávky - podstatný vliv3.

043Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení4.

044Dlouhodobé poskytnuté zálohy5.

Dohadné účty aktivní 0456.

Jiné pohledávky 0467.

Odložená daňová pohledávka 0478.

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 83 350 -10 000 73 350 6 571

C.III. Pohledávky z obchodních vztahů 049 19 774 -10 000 9 774 4 3401.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0502.

051Pohledávky - podstatný vliv3.

052Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení4.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0535.

Stát-daňové pohledávky 0546.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 869 2 869 1 2467.

Dohadné účty aktivní 056 32 32 478.

Jiné pohledávky 057 60 675 60 675 9389.

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 1 031 586 1 031 586 509 220

C.IV. Peníze 059 100 100 961.

Účty v bankách 060 1 031 486 1 031 486 289 4992.

Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 219 6253.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0624.

D.I. Časové rozlišení 063 815 815 595

D.I. Náklady příštích období 064 674 674 5891.

Komplexní náklady příštích období 0652.

Příjmy příštích období 066 141 141 63.

PREMIER system (c) 1995 - 2011

k 31. 12. 2013
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a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

PASIVA CELKEM 067 2 015 968 1 286 753

Vlastní kapitál 068 502 285 413 701A.

Základní kapitál 069 101 000 101 000A.I.

Základní kapitál 070 101 000 101 000A.I. 1.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0712.

Změny základního kapitálu (+/-) 0723.

Kapitálové fondy 073A.II.

Emisní ažio 074A.II. 1.

Ostatní kapitálové fondy 0752.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0763.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 0774.

Rozdíly z přeměn společností 0785.

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 079 59 684 20 239A.III.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 20 200 20 200A.III. 1.

Statutární a ostatní fondy 081 39 484 392.

Výsledek hospodaření minulých let 082 258 964 232 135A.IV.

Nerozdělený zisk minulých let 083 258 964 232 135A.IV. 1.

Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0842.

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0853.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 086 82 637 60 327A.V.

Cizí zdroje 087 529 519 499 793B.

Rezervy 088 1 927 3 483B.I.

Rezervy podle zvlaštních právních předpisů 089B.I. 1.

Rezerva na důchody a podobné závazky 0902.

Rezerva na daň z příjmů 0913.

Ostatní rezervy 092 1 927 3 4834.

Dlouhodobé závazky 093 351 538 351 960B.II.

Závazky z obchodních vztahů 094B.II. 1.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0952.

Závazky - podstatný vliv 0963.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0974.

Dlouhodobé přijaté zálohy 0985.

Vydané dluhopisy 099 350 000 350 0006.

Dlouhodobé směnky k úhradě 1007.
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a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

Dohadné účty pasivní 1018.

Jiné závazky 102 781 1 2559.

Odložený daňový závazek 103 757 70510.

Krátkodobé závazky 104 176 054 144 350B.III.

Závazky z obchodních vztahů 105 112 168 68 067B.III. 1.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1062.

Závazky - podstatný vliv 1073.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 108 8 785 34 9614.

Závazky k zaměstnancům 109 3 695 4 2785.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 110 2 290 2 4426.

Stát - daňové závazky a dotace 111 37 284 23 6477.

Krátkodobé přijaté zálohy 112 4 611 7 1578.

Vydané dluhopisy 1139.

Dohadné účty pasivní 114 1 719 1 59810.

Jiné závazky 115 5 502 2 20011.

Bankovní úvěry a výpomoci 116B.IV.

Bankovní úvěry dlouhodobé 117B.IV. 1.

Krátkodobé bankovní úvěry 1182.

Krátkodobé finanční výpomoci 1193.

Časové rozlišení 120 984 164 373 259C.I.

Výdaje příštích období 121 3 774 5 302C.I. 1.

Výnosy příštích období 122 980 390 367 9572.

PREMIER system (c) 1995 - 2011

22.05.2014

výstavba nemovit. za účelem prodejeakciová společnost

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

RNDr. Evžen Korec, CSc.
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k 31. 12. 2013
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EKOSPOL a.s.

Dukelských hrdinů 747/19
170 00 Praha 7

01.01.2013

63999854
ČR

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ

31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období

(v celých tisících CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
liší-li se od bydliště

TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby za prodej zboží 01   I.

Náklady vynaložené na prodané zboží 02A.

Obchodní marže 03   +

Výkony 04 556 012 288 817   II.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 428 534 229 461   II. 1.

Změna stavu zásob vlastní činností 06 127 478 59 3562.

Aktivace 073.

Výkonová spotřeba 08 474 809 240 819B.

Spotřeba materiálu a energie 09 2 572 2 106B. 1.

Služby 10 472 237 238 7132.

Přidaná hodnota 11 81 203 47 998+

Osobní náklady 12 58 337 36 457C.

Mzdové náklady 13 43 390 27 130C. 1.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 142.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 14 364 8 9453.

Sociální náklady 16 583 3824.

Daně a poplatky 17 10 445 3 692D.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 609 303E.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 175 668 95 101III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 175 668 95 101III. 1.

Tržby z prodeje materiálu 212.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 46 692 19 933F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 46 692 19 933F. 1.

Prodaný materiál 242.

25 -1 582 1 228Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období (+/-)G.

Ostatní provozní výnosy 26 697 237   IV.

Ostatní provozní náklady 27 1 437 - 503H.

Převod provozních výnosů 28   V.

Převod provozních nákladů 29I.

Provozní výsledek hospodaření 30 141 630 82 226*

PREMIER system (c) 1995 - 2011
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Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty
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TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31  VI.

Prodané cenné papíry a podíly 32J.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33  VII.

34Výnosy z podílů ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  VII. 1.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 352.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 363.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 376 1 394VIII.

Náklady z finančního majetku 38K.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39IX.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40L.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41M.

Výnosové úroky 42 2 527 2 206  X.

Nákladové úroky 43 42 136 10 702N.

Ostatní finanční výnosy 44  XI.

Ostatní finanční náklady 45 41 49O.

Převod finančních výnosů 46XII.

Převod finančních nákladů 47P.

Finanční výsledek hospodaření 48 -39 274 -7 151*

Daň z příjmů za běžnou činnost 49 19 719 14 748Q.

- splatná 50 19 667 14 7651.

- odložená 51 52 -172.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 82 637 60 327  **

Mimořádné výnosy 53  XIII.

Mimořádné náklady 54R.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55S.

- splatná 56S. 1.

- odložená 572.

Mimořádný výsledek hospodaření 58  *

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59T.

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 82 637 60 327***

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 102 356 75 075****

22.05.2014

výstavba nemovit. za účelem prodejeakciová společnost

Pozn.:

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Sestaveno dne:

RNDr. Evžen Korec, CSc.

PREMIER system (c) 1995 - 2011

za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
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EKOSPOL  a. s.  

závěrce k 31. 12. 2013
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Přehled o peněžních tocích 31.12.2013

Podnik: EKOSPOL a.s. IČO: 63999854
Sídlo: Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7

Provozní činnost Běžné obd.

P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 289 595
na začátku účetního období

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 102 355

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -90 313

A.1.1. Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek 609
a dále umořování opravné položky k nabytému majetku

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -1 581

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -128 976

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných 39 609
úroků a vyúčtované výnosové úroky

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 26

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 12 042
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 644 723

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, -66 556
aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, 619 132
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

A.2.3. Změna stavu zásob -127 478

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 219 625
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 656 765
a mimořádnými položkami

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -42 136

A.4. Přijaté úroky 2 527

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky -23 795
daně za minulá léta

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř.účetními případy, 0
které tvoří mimoř.hosp.výsledek včetně uhrazené
splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 593 361
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Příloha č. 7: Výkaz Cash Flow
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Investiční činnost Běžné obd.

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -60 116

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 175 668

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 115 552

Finanční činnost Běžné obd.

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, -474
které spadají do finanční činnosti

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival. 33 552

C.2.1. Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení 0
základního kapitálu, emisního ažia, event.rezervního fondu
včetně složených záloh na toto zvýšení

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 39 500

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -124

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené -5 824
srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč.finanč.vypoř.
společníky veřejné obch.spol.a komplementáři u komandit.spol.

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 33 078

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 741 991

R. Stav peněžních prostředků a peněžních 1 031 586
ekvivalentů na konci období

Sestaveno dne: 22.5.2013

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpis statutárního orgánu:

za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
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