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1. Statutární orgán, dozorčí rada, vedení společnosti 
 

 
Statutární orgán – představenstvo: 
 

 předseda představenstva:   RNDr. Evžen Korec, CSc. 
 člen představenstva:   Jana Korcová 

 člen představenstva:   Eva Hromasová 
 
Dozorčí rada: 

 předseda:   Bc. Pavel Štefek 
 člen:          Ing. Kateřina Kosíková 
 člen:          Ing. Julie Berdichevska 

 
Základní kapitál společnosti EKOSPOL a.s.:      101.000.000,- Kč 
 
 
Vedení společnosti: 
 

 Generální ředitel:                                     RNDr. Evžen Korec, CSc. 
 Asistentka generálního ředitele:                Eva Hromasová 
 Asistentka generálního ředitele, personalistka:   Ing. Kateřina Šupová 
 Asistentka generálního ředitele, 

     koordinátorka sektoru nákupu nemovitostí:   Ing. Jana Růžková 
 Tiskový mluvčí:       Karel Zeman 

 Ředitel sektoru prodeje nemovitostí:      Karel Zeman 
 Ředitel sektoru přípravy staveb:                   Ing. Jan Zedník 
 Finanční a personální ředitelka:    Ing. Julie Berdichevska 
 Vedoucí manažer projektu „Bytový areál Boloňská“:        Ing. Bohumil Ouda 
 Vedoucí manažer projektu „Patria Letňany“:   Martin Klíma 

 Vedoucí manažer projektu „Koloděje V Lipách II“:          Richard Cach 
  Vedoucí manažer projektu „Nové Měcholupy“:  Ing. Evžen Svoboda  
  Vedoucí manažer projektu „Rezidence Strašnice“:  Ing. Bohumil Ouda 
 Vedoucí manažer projektu „Panorama Kyje“:                  Ing. Miroslav Matuščák  
 Vedoucí právního oddělení:                    Bc. Pavel Štefek 
 Vedoucí oddělení rozpočtů a výběrových řízení:  Ing. Vladimír Ulč 

 Vedoucí oddělení inženýringu:                    Ing. Václav Frolík 
 Manažer správy nemovitostí a technik autodopravy: Pavel Haluza 
 Vedoucí recepce:      Mgr. Jitka Krajčová 
 Manažer jakosti a EMS, reklamační technik:                   Milan Hynek 
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2. Dokončené bytové areály v roce 2007 
 
 

 Bytový areál Boloňská 
 

  
Projekt v hodnotě více jak 0,5 miliardy korun s 276 byty je situován při ulici 
Hornoměcholupská v městské části Praha 15 – Horní Měcholupy.  

 
Bytový areál se skládá ze tří bytových domů s 12ti sekcemi s byty o velikosti 

1+kk až 4+kk. Domy mají jedno podzemní a pět až sedm nadzemních podlaží s výtahy. 
Konstrukce domů je zděná v kombinaci se ztužujícími železobetonovými konstrukcemi.  
Na střechu je položena skládaná betonová krytina. Ve všech bytech jsou osazeny 
kvalitní pětikomorové okenní profily s protihlukovými skly, do ulice Hornoměcholupská 
v kombinaci s větracími klapkami s hlukovým útlumem. Vybavení bytů je na vysoké 
úrovni. Vnitřní dveře jsou osazeny do obložkových zárubní, jako podlahové krytiny jsou 
použity kvalitní dlažby, koberce a laminátové plovoucí podlahy, jsou připraveny přívody 
pro pračku a myčku. Ve všech bytech je příprava pro zabezpečovací zařízení s možností 
napojení na pult centralizované ochrany a strukturovaná kabeláž umožňující rozvod 
vysokorychlostního internetu a kabelové televize do všech obytných místností. Na 
balkony je použit kompletní drenážněizolační systém Blanke a celohliníkové zábradlí 
Werzalit. Parkování pro majitele bytů je zajištěno v třípodlažním parkovacím domě se 
132 stáními a další venkovní parkovací místa jsou nově vybudována při ulici Boloňská. 
 

 
„Bytový areál Boloňská“ - květen 2007 
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Veškeré byty v areálu byly prodány již 1 rok před dokončením. Jedná se 
tak o nejrychleji prodaný bytový projekt podobně velkého rozsahu v Praze. 
 
Velký podíl na atraktivitě projektu má i vynikající lokalita s výbornou dopravní 
dostupností MHD i osobním automobilem, kompletní občanská vybavenost v okolí 
včetně velkých nákupních a zábavních center, blízkost Hostivařské přehrady, velkého 
lesoparku a sportovních areálů pro aktivní využití volného času. 
 
Celý projekt byl realizován v průběhu 16ti měsíců od zahájení stavby do slavnostního 
otevření v období od února 2006 do června 2007. 
 

Bytový areál byl slavnostně otevřen dne 18. června 2007 za účasti celé řady 
významných hostů z řad zastupitelů hl. města Prahy, starostů významných městských 
částí Prahy i představitelů dalších orgánů státní správy a širokého zastoupení redaktorů 
významných deníků.  
 

 

 

 

 
Slavnostní otevření „Bytový areál Boloňská“ -  červen 2007 
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 Patria Letňany 
 

 

Projekt s 56 byty v hodnotě přes 100 milionů korun situovaný při ulici 
Beranových  v Praze 9 – Letňanech je ceněn především pro svou atraktivní 
architekturu. 
 
Projekt tvoří dva čtyřpodlažní domy s byty o velikosti 1+kk až 4+kk s dynamickou 
střechou v podobě vlny. Byty v posledním podlaží mají velmi atraktivní a žádané 
rozlehlé střešní terasy zaručující výhled do okolí a poskytující soukromí. K části bytů 
v přízemí patří rovněž velmi žádané předzahrádky. 
Již v základní ceně jsou byty vybaveny vysokým standardem. Jako již u všech bytů 
Ekospolu jsou vnitřní dveře osazeny do obložkových zárubní, v obytných místnostech 
jsou položeny laminátové plovoucí podlahy, v ložnicích koberce, v předsíních, komorách, 
koupelnách a WC jsou dlažby. Samozřejmostí je přívod pro pračku a myčku. Ve všech 
bytech je strukturovaná kabeláž umožňující rozvod vysokorychlostního internetu a 
kabelové televize do všech obytných místností. Byty s předzahrádkami mají 
bezpečnostní skla. Parkování pro obyvatele domů je zajištěno v garážích v suterénu 
domu, kde jsou i sklípky k jednotlivým bytům.  
Mimo výjimečnou architekturu je projekt atraktivní i svou polohou s vynikající dopravní 
dostupností MHD, novou stanicí metra, kompletní občanskou vybaveností v okolí včetně 
velkých nákupních a zábavních center, aquaparkem, golfovým hřištěm a dalšími místy 
pro aktivní trávení volného času. 
 

 
Bytový areál „Patria Letňany“ – stav květen 2007 
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Projekt byl téměř vyprodán ještě před zahájením stavebních prací. 
Kompletně byl vyprodán rok před dokončením. 
 
Výstavba probíhala od srpna 2006 do září 2007, kdy byly i byty předány klientům. 
 
 
Slavností otevření proběhlo v pátek 14. září 2007 za účasti významných hostů z řad 
zastupitelů hl. města Prahy, starostů městských částí a dalších významných 
představitelů státní správy a samosprávy a redaktorů významných deníků. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bytový areál „Patria Letňany“ – září 2007 
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3. Výročí Ekospolu - 15 let na trhu nemovitostí     

 
 

Ekospol 14. září oslavil výročí 15 let na špičce trhu nemovitostí za účasti 
významných hostů v čele s primátorem hl. města Prahy MUDr. Pavlem 
Bémem a představil dva nové bytové projekty za téměř miliardu korun. 
 

 
Ekospol oslavil výročí 15 let na trhu nemovitostí při slavnostním otevření bytového areálu „Patria Letňany“  

 
Ekospol za 15 let své činnosti úspěšně dokončil více jak 30 velkých developerských 
projektů za cca 4 miliardy korun pro cca 7.000 klientů. Podstatným 
způsobem přispěl k rozvoji některých městských částí Prahy jako například 
v Praze 6 – Suchdole, kde zrealizoval přes 300 bytů (Výhledy I. a II.), 42 parcel na 
luxusní vilovou výstavbu (Výhledy III.), 96 parcel pro výstavbu RD v Újezdě nad Lesy, 
207 parcel pro RD v Praze 8 - Ďáblicích, 207 parcel pro RD v Praze 9 - Kolodějích, 163 
parcel pro RD v Šestajovicích. Ekospol realizuje největší developerský projekt v ČR 
(dle rozlohy, na které probíhá výstavba) na 400.000m2 stavebních pozemků v Roztokách 
u Prahy, kde již zrealizoval tři etapy výstavby s 287 byty a 192 parcelami pro RD a další 
etapy připravuje. 

 
Ekospol v současné době patří podle nezávislých hodnocení mezi 10 
největších developerských společností v Praze dle podílu na trhu bytové 
výstavby. Ekospol dosáhl velmi významného úspěchu v hodnocení projektu The 
2005 EVA RANKING CR, kde se zařadil mezi TOP 100 firem ze všech oborů v 
ČR. Tento projekt hodnotí přední firmy ze všech oborů z hlediska vytváření ekonomické 
přidané hodnoty. Ekospol se v rámci hodnocených 1700 firem umístil mezi sto 
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nejlepšími firmami, a to jako jedna z pouze dvou developerských firem, které se 
propracovaly mezi prvních sto firem. 

 
 

Ekospol je výjimečný rychlostí prodejnosti svých projektů, které jsou 
vyprodány dlouho před dokončením výstavby, z větší části již před zahájením 
výstavby, jako např. v srpnu 2007 zahájený projekt „Nové Měcholupy“ se 130 byty.  

 
 
 

4. Představení nových projektů 
 
 

 Rezidence Strašnice 
 
Projekt, jehož prodej začal v srpnu 2007, výborně splňuje podmínky dnešního 
moderního rezidenčního bydlení. Jedná se o jeden z posledních developerských projektů 
v této atraktivní části Prahy s omezenou nabídkou stavebních pozemků. Projekt tvoří 2 
obytné 5-ti a 6-ti podlažní domy s výtahy, ve kterých se bude nacházet 102 bytů o 
velikosti 1+kk až 4+kk. Atraktivní architektura bytových domů vhodně zapadá do okolní 
zástavby činžovních domů. Domy jsou navrženy v moderním, decentním, členitém stylu, 
který plně reprezentuje výjimečnost bydlení v této lokalitě. Každý byt bude mít balkon 
nebo lodžii popř. terasu. Část balkonů je zasklená včetně vytápění a umožní jejich 
využití jako např. zimní zahradu nebo rozšíření obytné plochy. V posledních podlažích 
jsou umístěné velké luxusní byty s rozlehlými terasami. Již v základní ceně bytů je 
vysoký standard vybavení jako např. plovoucí laminátové podlahy v obývacích pokojích, 
obložkové zárubně, bezpečnostní vstupní dveře do bytů, bezpečnostní skla u bytů 
v přízemí, strukturovaná kabeláž umožňující rozvod vysokorychlostního internetu a 
kabelové televize do všech obytných místností v domě. Klienti budou mít samozřejmě 
možnost výběru dalšího nadstandardního vybavení za zvýhodněné ceny. Parkování 
obyvatel bytového areálu bude zajištěno v suterénu domu, kde mimo parkovacích stání 
jsou i samostatné uzamykatelné parkovací boxy. Pro návštěvníky jsou určená venkovní 
parkovací stání. Samozřejmostí budou i další prostory vybavenosti domů - kočárkárny a 
sklípky. 
 
 
 Panorama Kyje 

 
Bytový areál, který je dokonalým příkladem moderní architektury se všemi předpoklady 
pro nadčasové a atraktivní bydlení. Blízkost stanice metra „B“ Rajská zahrada se všemi 
možnostmi nákupů a zábavy v nedalekých centrech na Černém mostě, okolní zeleň a 
příroda poskytující dostatek prostoru pro aktivní trávení volného času jsou předpoklady 
pro úspěšný projekt. Areál bude tvořen 6ti obytnými 3 až 4 podlažními domy s 221 byty 
1+kk až 4+kk s balkony, terasami a předzahrádkami. Z jednotlivých domů bude 
nádherný nerušený výhled do okolí. Již v základní ceně bytů je vysoký standard 
vybavení v obdobném rozsahu jako u projektu ve Strašnicích. Klienti budou mít 
samozřejmě možnost výběru dalšího nadstandardního vybavení za zvýhodněné ceny. V 
suterénech objektů se nachází 133 podzemních garážových stání, sklepní koje a další 
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technické prostory domů. Pro parkování obyvatel bytového areálu a návštěv bude 
sloužit také 88 venkovních stání. 

 
U obou projektů Ekospol nabízí již tradičně jednu z nejvýhodnějších hypoték na českém 
trhu HYPOTÉKU EKOSPOL, při které stačí pouze 30.000,-Kč z vlastních zdrojů a zbytek 
ceny uhradit hypotéčním úvěrem.  
 
Další plány Ekospolu jsou ambiciózní. V přípravě je několik dalších projektů. Kromě 
představených („Panorama Kyje“ – 221 bytů, „Rezidence Strašnice“ – 102 bytů) jsou 
v přípravě také projekty „Rezidence Dalejské výhledy“ – 76 bytů, „Viladomy Dubeč“, 
„Viladomy Uhříněves“, „Viladomy u Vinořského zámku“, „Nové Kolovraty“ nebo 
„Ďáblická Perla“. V srpnu 2007 začaly stavební práce na již vyprodaném projektu „Nové 
Měcholupy“ se 130 byty. Celkem se jedná o projekty za téměř 3 miliardy korun. 
Zájem o nové byty od Ekospolu je tak velký, že u připravovaných bytových projektů se 
registruje v pořadnících již několik tisíc zájemců. 
 

 

 

5. Činnost organizace v roce 2007 

 

EKOSPOL a.s. v roce 2007 úspěšně pokračoval ve svých stavebních, developerských a 
investorských činnostech. Činnosti firmy EKOSPOL a.s. lze členit do následujících 
oblastí: 

 

 Developerská činnost v oblasti výstavby bytových objektů a prodeje 
bytů 

 

Prodej developerských projektů zajišťuje sektor prodeje nemovitostí, jehož hlavními cíly 
v roce 2007 bylo: 
 

o prodej všech bytů před dokončením stavby, uzavření kupních smluv a předání 
bytů klientům v lokalitě Praha 10, „Bytový areál Boloňská“ s 276 byty  

 
o prodej všech bytů před dokončením stavby, uzavření kupních smluv a předání 

bytů klientům v lokalitě Praha 9, „Patria Letňany“ s 56 byty  
 

o prodej bytů v lokalitě Praha 10 „Nové Měcholupy“ se 130 byty s cílem doprodeje 
všech bytů před dokončením stavby (termín dokončení stavby v r.2008) 

 
o prodej pozemků pro výstavbu RD v Praze 9 – Koloděje v lokalitě „V Lipách II“ 

se 78 pozemky 
 

o příprava a zahájení prodeje bytů v lokalitě Praha 10 „Rezidence Strašnice“ se 102 
byty  
 

o příprava a zahájení prodeje bytů v lokalitě Praha 14 „Panorama Kyje“ s 221 byty  
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Všechny tyto hlavní cíle byly splněny při následujících parametrech: 
 
Prodej bytů - uzavřené kupní smlouvy 
 

Lokalita Tržby v mil. Kč 

Bytový areál Boloňská 505,30 

Patria Letňany 118,91 

 
Prodej bytů - uzavřené předkupní smlouvy 
 

Lokalita Budoucí tržby v mil. Kč 

Nové Měcholupy 300,05 

Rezidence Strašnice 154,80 

Panorama Kyje 254,39  

 

Cíl prodeje všech 130 bytů do dokončení stavby v lokalitě „Nové Měcholupy“ byl splněn 
se značným předstihem. Většina bytů byla prodána již v době zahájení výstavby a 
v době dokončení hrubé stavby byla lokalita kompletně vyprodána. 
 
I zahájení prodeje nových lokalit „Rezidence Strašnice“ a „Panorama Kyje“ bylo velmi 
úspěšné, když během 3 měsíců od zahájení prodeje bylo v obou lokalitách prodáno cca 
50% bytů. Hlavním cílem nadále bude prodej cca 80% bytů do doby dokončení hrubé 
stavby a kompletní prodej všech bytů do doby dokončení stavby. 
 

 
       Bytový areál „Nové Měcholupy“ – stav duben 2008 
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Stavba bytového areálu „Nové Měcholupy“ byla zahájena v srpnu 2007. 
130 bytů o velikosti 1+kk až 3+kk je umístěno ve dvou nízkopodlažních domech. 
Většina přízemních bytů má předzahrádky, ostatní byty mají balkony nebo velmi žádané 
terasy. Parkování pro majitele bytů bude mimo venkovních parkovacích stání zajištěno 
v suterénu domu, kde jsou umístěny i sklípky. 
Již ve standardním vybavení bytů jsou laminátové plovoucí podlahy ve všech obytných 
místnostech, v ostatních místnostech dlažby, vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi, 
strukturovaná kabeláž umožňující rozvod vysokorychlostního internetu a kabelové 
televize do všech obytných místností, bezpečnostní skla u bytů s předzahrádkami. 
 

 

 

 Developerská činnost v oblasti výstavby technické infrastruktury pro 
parcely a prodej zainvestovaných parcel pro výstavbu RD 

 
 
Prodej pozemků pro výstavbu RD – uzavřené kupní smlouvy 
 

Lokalita Tržby v mil. Kč 

Koloděje V Lipách II. 135,40 

 

Prodej kompletně zainvestovaných stavebních parcel v lokalitě Koloděje „V Lipách II“ 
byl neméně úspěšný jako prodej bytů, když do konce roku 2007 bylo všech 78 parcel 
prodáno. 
 
 

 

 Správa a pronájem vlastních nemovitostí 
 

Správu a pronájem vlastních nemovitostí vykonával EKOSPOL a.s. v roce 2007 
v následujících vlastních objektech: 

 

Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 19 
Praha 7 – Holešovice, Umělecká 13 
Praha 10 – Vršovice, Bulharská 42 

 
 

 Ostatní činnosti 
 

o Sektor nákupu nemovitostí 

Pro developerské projekty Ekospolu zajišťuje nákup pozemků vlastní sektor 
nákupu nemovitostí. Uzavřeny byly kupní smlouvy na pozemky v katastrálním 
území Kyje (dokoupení pozemků pro projekt „Panorama Kyje II.“, Dolní 
Měcholupy, Dubeč, Uhříněves, Stodůlky, Kolovraty a Písnice (II. etapa). 
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o Sektor přípravy staveb 

Sektor přípravy staveb zajišťuje pro developreské projekty Ekospolu inženýrskou 
a projekční činnost. 

Oddělení inženýringu: 
 

Oddělení inženýringu zajistilo vydání následujících rozhodnutí a povolení: 
 

Územní rozhodnutí pro: 
a) bytový dům „Rezidence Strašnice“ 

b) bytový areál „Panorama Kyje I.“ 

c) bytové domy „Nové Měcholupy“ 

Stavební povolení pro: 
a) bytové domy „Nové Měcholupy“ – inženýrské sítě, komunikace, bytové domy 

b) bytový dům „Rezidence Strašnice“ – inženýrské sítě, komunikace, bytové 

domy 

Dále oddělení inženýringu prověřilo v roce 2007 cca 50 pozemků z hlediska 
možné výstavby. 

 

 

Oddělení projekce 

Oddělení projekce v roce 2007 zpracovalo následující podklady: 
 

Studie pro lokality: 
a) Viladomy Dubeč 

b) Ďáblická perla 

c) Nové Kolovraty 

d) Písnické zahrady 

Dokumentace pro územní řízení: 
a) bytové domy „Rezidence Dalejské výhledy“ 

b) bytové domy „Viladomy Dubeč“ 

Urbanistické návrhy: 

úprava územního plánu v Městské části Praha 14 – „Panorama Kyje II.“ 
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o Právní oddělení  

Hlavním úkolem právního oddělení společnosti v roce 2007 byl dohled nad 
výkony veškerých činností společnosti za účelem zajištění jejich souladu 
se zákonnými a ostatními právními předpisy České republiky. Plnění tohoto úkolu 
zajišťují pracovníci právního oddělení kontrolou nad činnostmi a výkony 
pracovníků ostatních oddělení a sektorů společnosti, zajištěním a dozorem nad 
veškerou smluvní agendou společnosti. Vedle toho se v roce 2007 podařilo, díky 
minimalizaci nových a ukončení dosavadních sporů, výrazně minimalizovat 
agendu soudních sporů. Zároveň se podařilo i výrazně optimalizovat smluvní 
agendu zavedením nových přehledů, umožňující rychlejší a jistější kontrolu plnění 
smluvních závazků a termínů. V roce 2007 bylo uzavřeno cca 340 smluv. V tomto 
počtu nejsou zahrnuty pracovní smlouvy a smlouvy uzavírané pracovníky sektoru 
prodeje nemovitostí, u nichž však rovněž právní oddělení dozoruje jejich soulad 
se vzorovým zněním příp. jinou optimalizaci (konzultace, úpravy, změny ad.).  

 

o Oddělení marketingu 

Oddělení marketingu v roce 2007 zajišťovalo provoz webových stránek 
společnosti, vydávalo pravidelné tiskové zprávy, připravilo materiály pro 
prezentaci a prodej nových projektů. Monitorovalo konkurenční developerské 
společnosti, zajišťovalo inzerci, včetně vyhodnocení její efektivity. V roce 2007 
rovněž zabezpečilo účast na všech významných pražských stavebních veletrzích 
např. For ARCH, For Habitat, Pragointeriér. Oddělení připravilo slavnostní 
prezentace dokončených bytových projektů „Bytový areál Boloňská“ a „Patria 
Letňany“. 

 

 

6. Cíle pro další období 
 
 

o udržet dlouhodobou stabilní pozici mezi první TOP desítkou developerských firem 
v ČR  

 
o v horizontu 5 let dosáhnout největšího podílu na trhu nových bytů v Praze 

 
o připravit nákup dalších pozemků pro developerské projekty umožňující výstavbu 

cca 1.500 bytů v roce 2009 a cca 2.000 bytů v roce 2010 
 

o zvýšit obrat společnosti tak, aby se přiblížil ke 2 miliardám Kč nejpozději v roce 
2009 
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7. Závěr 
 
V roce 2007 se podařilo potvrdit stabilitu firmy umístěním mezi první TOP desítkou 
developerských a stavebních firem v ČR. Úspěšně byla dokončena výstavba dvou 
projektů „Bytový areál Boloňská“ a „Patria Letňany“, které byly kompletně vyprodány již 
rok před dokončením.  

Do nabídky prodeje byly zařazeny i další čtyři projekty. Jedním z nich je bytový areál 
„Nové Měcholupy“, který byl vyprodán do dokončení hrubé stavby, druhým parcely pro 
výstavbu RD se všemi inženýrskými sítěmi a komunikacemi včetně veřejného osvětlení 
„Koloděje V Lipách II“, které byly v roce 2007 kompletně vyprodány. 

Byl zahájen prodej dvou nových bytových projektů „Rezidence Strašnice“ a „Panorama 
Kyje“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Evžen Korec, CSc. 
                               generální ředitel a předseda představenstva 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


















































