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1. Orgány a vedení společnosti 

1.1 Statutární orgán – představenstvo 
� předseda představenstva: RNDr. Evžen Korec, CSc. 

� člen představenstva: Jana Korcová 

� člen představenstva: Mgr. Eva Hromasová 

1.2 Dozorčí rada 
� předseda dozorčí rady: Bc. Pavel Štefek 

� člen dozorčí rady: Ing. Jan Zedník 

� člen dozorčí rady: Ing. Julie Vasko 

Základní kapitál společnosti EKOSPOL a.s.: 101.000.000,� Kč 

1.3 Vedení společnosti 
Generální ředitel: RNDr. Evžen Korec, CSc. 

Asistentka generálního ředitele: Ing. Pavlína Bělohlávková 

Asistentka generálního ředitele: Ing. Karolína Hrošková 

Tiskový mluvčí: Ing. Milan Jankovský 

Ředitel sektoru prodeje nemovitostí: Karel Zeman 

Ředitel sektoru přípravy staveb: Ing. Jan Zedník 

Finanční a personální ředitelka: Ing. Julie Vasko 

Ředitel právního sektoru: Bc. Pavel Štefek 

Ředitel sektoru marketingu: Ing. Daniel Donoval 

Vedoucí manažer projektu: Ing. Zdeněk Janda 

Vedoucí manažer projektu: Ing. Pavel Čačík 

Vedoucí manažer projektu: Ing. Roman Havlíček 

Vedoucí manažer projektu: Ing. Karol Svoboda 

Vedoucí oddělení inženýringu: Ing. Jiří Valášek 

Vedoucí oddělení personalistiky: Mgr. Tomáš Betlach 

Vedoucí oddělení rozpočtů: Ing. Vladimír Ulč 

Vedoucí oddělení výběrových řízení: Ing. Aleš Jungman 

Vedoucí oddělení klientských změn: Ing. Aleš Novák 

Vedoucí oddělení reklamací a manažer jakosti: Milan Hynek 

Vedoucí oddělení recepce: Ing. Pavla Jindráková 

Manažer správy nemovitostí a technik autodopravy: Pavel Haluza 
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Viladomy Uhříněves II, 17. 5 2012 

2. Bytové areály dokončené v roce 2012 

2.1 Viladomy Uhříněves II 

lokalita Praha 22 = Uhříněves 

počet bytů 58 

počet garážových stání 27 

počet venkovních parkovacích stání 23 

zahájení stavby květen 2011 

dokončení stavby květen 2012 

generální dodavatel Průmstav, a.s. 

 

Rezidenční projekt Viladomy Uhříněves II se nachází v Praze – Uhříněvsi v ulici 
Blšanecká. Jedná se o pokračování úspěšné první etapy, která byla dokončena a 
zcela vyprodána již v roce 2011. Druhá etapa je tvořena třemi dvou až třípodlažními 
viladomy se zajímavou a originální architekturou.  

V projektu se nachází byty všech kategorií – 
1+kk až 4+kk o podlahové ploše 31 – 94 m2. 
Každý z bytů má balkon nebo terasu, byty v přízemí pak atraktivní předzahrádky. 

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodala společnost SIKO KOUPELNY a.s. 

Na balkonech a v sociálním zařízení bytů byl použit kompletní drenážně � izolační 
systém BLANKE, balkony byly osazeny hliníkovým zábradlím systému WERZALIT. 

Vnitřní bytové dveře dodala společnost GERBRICH s.r.o. 

Dodavatelem plovoucích laminátových podlah byla společnost ASKO a.s. 
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Slavnostní otevření bytového areálu Viladomy Uhříněves II proběhlo 17. května 2012 
za účasti novinářů a významných osobností veřejného života. Slavnostního otevření 
se mimo jiných zúčastnili: Ing. Jan Sadil, generální ředitel a předseda 
představenstva Hypoteční banky, akademickou sféru reprezentovali 
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro oblast výstavby a investiční činnosti 
ČVUT v Praze a prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka stavební fakulty 
ČVUT, oboustranně špičkovou spolupráci se společností EKOSPOL pak vyzdvihl 
Ing. Milan Valenta, obchodní ředitel generálního dodavatele stavby, společnosti 
Průmstav, a.s., architektonickou koncepci projektu přítomným přiblížil Ing. Andrej 
Páleš, architekt bytového areálu, a o stavebně�technických aspektech krátce 
pohovořil Ing. Pavel Čačík, vedoucí manažer projektu. Závěrečné slovo a 
poděkování všem spolupracovníkům na závěr přednesl RNDr. Evžen Korec, CSc., 
generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL.  

Komorní bytový areál 
obklopený vilovou čtvrtí, 
originální architektura viladomů, blízkost přírody a snadná dostupnost 
centra Prahy, to vše s optimálním poměrem kvality a ceny. To byly hlavní 
aspekty úspěšnosti tohoto projektu. V době dokončení stavby byly všechny 
byty beznadějně vyprodány! 

 

 

 

 

Viladomy Uhříněves II – slavnostní otevření, 17. 5. 2012 
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Nový Park Písnice B, 23. 10 2012 

2.2 Nový Park Písnice B 

lokalita Praha 12 – Písnice 

počet bytů 108 

počet garážových stání 44 uzamykatelných garážových boxů 

počet venkovních parkovacích stání 70 

zahájení stavby listopad 2011 

dokončení stavby listopad 2012 

generální dodavatel IMOS Brno, a.s. 

 
Rezidenční projekt Nový Park Písnice B je situován do tradiční vilové čtvrti mezi 
ulicemi Švihovská a V Zákopech v Praze – Písnici. Jedná se o pokračování úspěšné 
etapy A, která byla dokončena a zcela vyprodána již v roce 2011. Etapa B je tvořena 
dvěma tří až čtyřpodlažními bytovými domy s charakteristickými sedlovými střechami, 
které umožňují přirozené splynutí bytových domů se stávající zástavbou.  

Celý bytový areál je umístěn v unikátní 
lokalitě na samém okraji přírodního parku 
Modřanská rokle – Cholupice s největší zalesněnou plochou v Praze. Právě 
blízkost přírody dělá z Písnice jednu z nejvyhledávanějších lokalit pro 
nadstandardní bydlení v Praze, k jejíž atraktivitě v budoucnu přispěje i 
plánovaná stanice metra, která bude vzdálena jen 500 metrů od bytového 
areálu. 

V projektu jsou byty všech kategorií od 1+kk až po 4+kk o podlahové ploše 28 m2 – 
101 m2. Byty v prvním nadzemním podlaží mají oblíbené předzahrádky, všechny byty 
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ve vyšších podlažích pak balkony. V podzemním podlaží, které je pod částí objektu, 
jsou situovány sklípky a technická zázemí. 

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodala společnost SIKO KOUPELNY a.s. 

Dodavatelem vnitřních dveří a plovoucích laminátových podlah byla společnost JAF 
HOLZ spol. s r.o. 

Zábradlí balkonů bylo osazeno hliníkovými profily a bezpečnostním sklem systému 
Integra Metal System. 

Slavnostní otevření bytového areálu Nový Park Písnice B proběhlo 23. října 2012 za 
účasti novinářů a významných osobností veřejného života. Společnost EKOSPOL a její 
další úspěšný projekt ve svých projevech ocenili: prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., 
prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze, Ing. Miloslav Mašek, 
CSc., generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Vlastimil 
Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a náměstek generálního ředitele pro 
věci obchodní a Josef Kotek, generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Oboustranně špičkovou spolupráci se 
společností EKOSPOL vyzdvihli také další představitelé klíčových subdodavatelů 
Ing. Tomáš Březina, předseda představenstva společnosti BEST a Ing. Vítězslav 
Vala, spolumajitel společnosti SIKO Koupelny. Za generálního dodavatele stavby pak 
promluvil Ing. Oldřich Štercl, generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti IMOS Brno, stavebně technické parametry projektu krátce představil 
Ing. Karol Svoboda, vedoucí manažer projektu ze společnosti EKOSPOL. Závěrečné 
slovo a poděkování všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, na závěr 
přednesl RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti EKOSPOL.  

Nový Park Písnice B – slavnostní otevření, 23. 10. 2012 
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Nové Měcholupy II = vizualizace 

Unikátní lokalita vilové čtvrti na samém okraji přírodního parku, budoucí 
stanice metra v těsné blízkosti, tradiční architektura se sedlovými 
střechami, to vše, jak už je u společnosti EKOSPOL zvykem, za 
bezkonkurenční ceny. Není tedy divu, že zájem o bydlení v tomto projektu 
byl obrovský a v době dokončení stavby byly opět všechny byty kompletně 
vyprodány! 

3. Bytové areály, jejichž výstavba začala v roce 2012 

3.1 Nové Měchoupy II 

lokalita Praha 15 – Horní Měcholupy 

počet bytů 136 

počet garážových stání 45 

počet venkovních parkovacích stání 58 

zahájení stavby leden 2012 

dokončení stavby březen 2013 

generální dodavatel IMOS Brno, a.s. 

 

Bytový areál Nové Měcholupy 
se nachází mezi ulicemi Hor�
noměcholupská a Janovská 
v pražské čtvrti Horní Měcho�
lupy. Jedná se o tradiční rezi�
denční lokalitu v blízkosti Hos�
tivařské přehrady a hostivař�
ského golfového areálu. Cel�
kem v této lokalitě vyroste 
v několika etapách téměř 600 
bytů. Celý bytový areál je díky 
svojí skladbě, velikosti bytů a výborné dopravní 
dostupnosti koncipován jako ideální startovací 
bydlení pro mladé lidi. 

V etapě II tohoto projektu vzniknou dva sedmipodlažní bytové domy 
s nezaměnitelnou moderní architekturou, které se stanou novou dominantou Horních 
Měcholup. Byty jsou kategorie 1+kk až 4+kk o velikostech 32 m2 – 85 m2, každý 
z bytů má balkon nebo terasu. 

Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodává 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 WERZALIT. 
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Nové Měcholupy II – prosinec 2012 

Vilapark Uhříněveská obora = vizualizace 

Kombinace bezkonkurenční ceny bytů s vynikající a skvěle dopravně 
dostupnou lokalitou se ukázala 
jako přesně ta, kterou zájemci o 
startovací bydlení vyhledávají. 
Prodejnost tohoto projektu tak 
doslova trhá rekordy. Na konci 
roku 2012, tedy několik měsíců 
před dokončením stavby, zůstává 
v nabídce jen několik posledních 
bytů, které budou během několika 
týdnů doprodány. 

 
 

 
 

3.2 Vilapark Uhříněveská obora I 

lokalita Praha 22 = Uhříněves 

počet bytů 95 (domy C, D, E) 

počet garážových stání 51 

počet venkovních parkovacích stání 56 

zahájení stavby červenec 2012 

dokončení stavby říjen 2013 

generální dodavatel IMOS Brno, a.s. 

 

Bytový areál Vilapark Uhříněveská obora se nachází v Praze – Uhříněvsi mezi ulicemi 
Bečovská a V Bytovkách, 
v těsné blízkosti přírodní pa�
mátky Obora v Uhříněvsi. 
Komorní projekt viladomů je 
koncipován jako nejlevnější 
rodinné bydlení v Praze, 
kde se ceny bytů v průměru 
pohybují jen lehce nad 
40 000 Kč / m2.  

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 
pak vzniknou tři viladomy s 95 byty v kategoriích 1+kk až 3+kk o velikostech 32 m2 – 
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Vilapark Uhříněveská obora I – prosinec 2012 

82 m2. Každý z bytů má balkon nebo terasu, u většiny bytů v přízemí jsou atraktivní 
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.  

Dosavadní prodejní úspěchy pro=
jektu Vilapark Uhříněveská obora 
potvrzují, že o kvalitní bydlení 
v lokalitě Uhříněvse je dlouho=
době velký zájem. Prokázal to již 
náš předcházející a dávno vypro=
daný projekt Viladomy Uhříněves 
a prokazuje to i současný Vila=

park. Naplno se zde uplatňuje koncept dostupného rodinného bydlení, 
když je o byty největší zájem právě mezi mladými rodinami s malými 
dětmi. Na konci roku 2012, tedy celých 10 měsíců před dokončením 
stavby, je již více než 80 % všech bytů vyprodaných. 
 

3.3 Panorama Kyje II 

lokalita Praha 14 – Kyje 

počet bytů 90 

počet garážových stání 50 

počet venkovních parkovacích stání 30 

zahájení stavby září 2012 

dokončení stavby září 2013 

generální dodavatel Průmstav, a.s. 

 

Bytový areál Panorama Kyje se nachází v Praze – 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. 
Ceny v tomto projektu byly nastaveny s jediným cílem, aby se 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 v roce 2009 a jejíž 221 bytů je již dávno vyprodáno. Celkem v této 
lokalitě vznikne v několika dalších etapách téměř 900 bytů. 
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Panorama Kyje II = vizualizace 

Panorama Kyje II – prosinec 2012 

V projektu Panorama Kyje II vznikne celkem 90 bytů ve dvou moderních 
čtyřpodlažních viladomech, které 
budou citlivě navazovat na okolní 
vilovou zástavbu. Na výběr jsou 
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 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 izolační systém Schlüter, 
balkony jsou osazeny hliníkovým zábradlím systému Integra Metal System.  

Cílem EKOSPOLu bylo nabídnout 
v této lokalitě nejlevnější kva=
litní nové byty u metra. Tomu 
odpovídá i nastavení cen, které 
se v průměru pohybují pod 
40 000 Kč / m2, což je u bytů 
v blízkosti metra v Praze na=
prostý unikát. 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. V době zahá=
jení stavby bylo prodáno více 
než 60 % všech bytů! 

3.4 Nové Měcholupy III 

lokalita Praha 15 – Horní Měcholupy 

počet bytů 93 

počet garážových stání 35 

počet venkovních parkovacích stání 35 

zahájení stavby prosinec 2012 

dokončení stavby leden 2014 

generální dodavatel IMOS Brno, a.s. 
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Nové Měcholupy III = vizualizace 

V roce 2012 byla zahájena stavba také další etapy projektu Nové Měcholupy. 
Tentokrát se jedná o projekt Nové Měcholupy III, který tak plynule navazuje na 
v roce 2012 již téměř vyprodanou etapu II. Nové Měcholupy III rovněž pokračují 
v konceptu startovacího bydlení pro mladé lidi, který charakterizují především menší, 
zato ale výborně dispozičně optimalizované, celkové výměry bytů. 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. 

Etapu III Nových Měcholup tvoří moderní sedmipodlažní bytový dům s 93 byty, který 
svojí nezaměnitelnou architekturou 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 dodává 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 WERZALIT. 

Projekt Nové Měcholupy III 
se stal v historii společnosti 
EKOSPOL novým mezníkem. Všechny 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 rodin, 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 
důchod. 
 

4. Bytové areály prodávané v roce 2012 

Kromě lokalit, které byly popsány v předcházejících kapitolách, zahájil EKOSPOL 
v roce 2012 prodej také dalších rezidenčních projektů. Jednak šlo o jednu zcela 
novou lokalitu – Viladomy Dubeč, a pak také o další etapy již zahájených projektů 
– Vilapark Uhříněveská obora II a Nové Měcholupy IV. Dále pokračoval prodej 
projektu Výhledy Barrandov I s předpokládaným zahájením výstavby na začátku 
roku 2014. 
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Viladomy Dubeč = vizualizace 

Vilapark Uhříněveská obora = vizualizace 

4.1 Viladomy Dubeč 

V březnu 2012 byl zahájen prodej zcela nové rezidenční lokality – Viladomy Dubeč. 
Tento bytový areál se nachází v Praze – Dubči mezi ulicemi Městská a Kolocova, 
v sousedství luxusních vil a rodinných domů. 

Projekt je tvořen čtyřmi tří až 
čtyřpodlažními viladomy s celkem 
123 byty o dispozicích 1+kk až 
4+kk. Každý byt má balkon či 
terasu, u bytů v přízemí jsou 
navrženy nádherné předzahrádky. 
Většina bytů poskytuje z balkonů a 
jižně situovaných teras krásný 
výhled na téměř celou Dubeč, jednu 
z nejmalebnějších městských částí v 
Praze. 

Zahájení výstavby je plánováno na jaro roku 2014 a za 
další rok se budou moci noví obyvatelé do svých domovů nastěhovat. 
 

4.2 Vilapark Uhříněveská Obora II 

V září 2012 byl zahájen prodej II. etapy rezidenčního projektu Vilapark Uhříněveská 
obora. V této etapě vyrostou dva tří až čtyřpodlažní viladomy, které nabídnou celkem 
56 bytů o dispozicích 1+kk – 3+kk. Tyto dva bytové domy plynule navážou na další 
tři, které jsou již rozestavěny v rámci etapy I. 

Celkem tak v tomto bytovém areálu vyroste 151 bytů v pěti tří až pětipodlažních 
viladomech s ustupujícími horními patry, které dají vzniknout terasám s krásným 
výhledem přímo na Uhříněveskou oboru. 

Rovněž také II. etapa pokračuje 
v úspěšném konceptu nejlevněj=
šího rodinného bydlení v Praze, 
když ceny bytů se pohybují do=
konce ještě níže než v případě 
I. etapy, a to v průměru pod 
40 000 Kč / m2. 

Zahájení výstavby je plánováno na 
duben 2013, za další rok bude pro�
jekt dokončen. 

 
 

4.3 Nové Měcholupy IV 

Posledním projektem, jehož prodej byl zahájen v roce 2012, byla další etapa 
veleúspěšné lokality Nové Měcholupy – Nové Měcholupy IV. 
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Nové Měcholupy IV = vizualizace 

IV. etapu Nových Měcholup tvoří moderní desetipodlažní bytový dům s osobitou a 
funkční architekturou. V domě bude celkem 202 bytů kategorií 1+kk – 4+kk o 
výměrách 32 � 97 m2. 

Také v této etapě vsadil EKOSPOL na osvědčený koncept startovacího bydlení pro 
mladé lidi. Tomu odpovídají především ceny, které stejně jako v předchozí etapě 
EKOSPOL stlačil na téměř 
neuvěřitelných 35 000 Kč / m2. 

V praxi to znamená, že byt o 
dispozici 1+kk s balkonem pořídí 
kupující již za 1,2 mil. Kč včetně 
DPH, dvoupokojový byt za 1,6 
mil. Kč vč. DPH a rodinný byt 
3+kk za neuvěřitelných 2,4 mil. 
Kč vč. DPH. Jedná se tak o 
jednoznačně nejlevnější kvalitní 
nové byty v celé Praze.  

EKOSPOL tak za jediný rok prodal v této 
lokalitě ve třech etapách téměř 300 bytů, což 
činí z projektu Nové Měcholupy vůbec nejprodávanější rezidenční projekt 
v celé České republice! 
 

4.4 Výhledy Barrandov I 

Prodej bytů v I. etapě projektu Výhledy Barrandov byl zahájen již v roce v 2011 a 
EKOSPOL tak odstartoval doslova cenovou revoluci, když průměrnou cenu 
bytu stlačil pod 45 000 Kč / m2. Do té doby se totiž nové byty v této 
lokalitě prodávaly vysoko nad hranicí 50 000 Kč / m2. 

Bytový areál se nachází v Praze 5 – Hlubočepích, podél ulice Werichova. Pražská 
čtvrť Hlubočepy a zejména pak její část Barrandov jsou synonymem pro moderní 
rezidenční bydlení, které vyniká výbornou dopravní dostupností do centra Prahy, 
snadným napojením na Pražský okruh a zároveň obrovskými přírodními plochami 
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. V obou domech se 
nachází celkem 290 bytů 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 145 bytů z prvního domu. 

Výhledy Barrandov I = vizualizace 
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5. Prodej parcel v roce 2012 

V roce 2012 také pokračoval prodej lukrativních parcel pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitách Nové Ďáblice III a Nové Kolovraty. 

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 – 3900 m2 
v mimořádně žádané lokalitě pro nadstandardní bydlení. 

Nové Kolovraty se nacházejí na okraji pražské čtvrti Kolovraty. Díky výborné 
dopravní dostupnosti lokality – centrum Prahy vlakem do 25 minut, dálnice D1 10 
minut autem – jsou tyto parcely určeny těm zájemcům, kteří si chtějí splnit sen o 
vlastním domě a zároveň potřebují být každý den do půl hodiny v centru města. 
Jedná se celkem o 11 parcel o výměrách 680 – 1980 m2. 

6. Připravované bytové projekty 

Také v roce 2013 plánuje EKOSPOL zahájení prodeje dalších bytových areálů s téměř 
600 byty. Půjde jednak o další etapy současných projektů, ale také o jeden projekt 
v lokalitě zcela nové. 

Další etapy současných projektů: 

■ Nové Měcholupy V – 154 bytů 

■ Panorama Kyje III – 72 bytů 

■ Panorama Kyje IV – 97 bytů 

■ Výhledy Barrandov II – 145 bytů 

Připravovaný projekt ve zcela nové lokalitě: 

■ Slunečné terasy 

� Praha – Řeporyje, mezi ulicemi 
Jáchymovská a Smíchovská 

� celkem 135 bytů ve 4 terasovitých 
domech 

� byty s atraktivními jižně orientovanými 
terasami 

� klidná lokalita v sousedství rodinných 
domů, metro v docházkové vzdálenosti 

 

Celkem tedy EKOSPOL v současné době realizuje, prodává či připravuje bytové 
projekty v hodnotě cca 6 mld. korun! 
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EKOSPOL dále realizuje největší developerský projekt v ČR (dle rozlohy, 
na které probíhá výstavba) na 400 000 m2 stavebních pozemků v Roztokách 
u Prahy, kde již zrealizoval tři etapy výstavby s 287 byty a 192 parcelami pro RD a 
kde další etapy výstavby v celkové hodnotě cca 15 miliard korun připravuje. 

7. Zpráva o podnikatelské činnosti a majetku 
společnosti v roce 2012 

7.1 Developerská činnost v oblasti výstavby bytových objektů 
a prodeje bytů a parcel 

Prodej developerských projektů zajišťuje sektor prodeje nemovitostí, jehož hlavními 
cíli v roce 2012 bylo: 

� doprodej bytů a uzavření kupních smluv v projektu Viladomy Uhříněves II s 58 
byty s cílem prodeje všech bytů do termínu dokončení výstavby 

� doprodej bytů a uzavření kupních smluv v projektu Nový Park Písnice B se 108 
byty s cílem prodeje všech bytů do termínu dokončení výstavby 

� prodej bytů v lokalitě Nové Měcholupy II, III a IV 

� prodej bytů v lokalitě Vilapark Uhříněveská obora I a II 

� prodej bytů v lokalitě Panorama Kyje II 

� prodej bytů v lokalitě Výhledy Barrandov I 

� prodej parcel v lokalitách Nové Ďáblice III a Nové Kolovraty 

� zahájení prodeje bytů v lokalitě Viladomy Dubeč 

Všechny tyto hlavní cíle byly splněny při následujících parametrech: 

Prodej bytů = uzavřené kupní smlouvy: 

 

lokalita tržby v mil. Kč 

Viladomy Uhříněves II 138 

Nový Park Písnice B 211 
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Prodej bytů = uzavřené předkupní smlouvy: 

 

lokalita budoucí tržby v mil. Kč 

Nový Park Písnice B 129 

Nové Měcholupy II 130 

Nové Měcholupy III 95 

Panorama Kyje II 26 

Vilapark Uhříněveská obora 112 

 
 

Prodej bytů = uzavřené rezervační smlouvy: 

 

lokalita budoucí tržby v mil. Kč 

Nový Park Písnice B 103 

Nové Měcholupy II 92 

Nové Měcholupy III 129 

Nové Měcholupy IV 87 

Panorama Kyje II 22 

Výhledy Barrandov I 55 

Vilapark Uhříněveská obora 125 

Viladomy Dubeč 112 

Hlavní prodejní cíl EKOSPOLu, tedy vyprodat všechny byty do doby dokončení 
projektu, se v roce 2012 podařilo bezezbytku naplnit. Oba dokončené projekty – 
Viladomy Uhříněves II i Nový Park Písnice B byly v době dokončení beznadějně 
vyprodány. EKOSPOL je tak dlouhodobě jediným z významných rezidenčních 
developerů, který má všechny své dokončené projekty vyprodány! 

Také všechny projekty ve stádiu výstavby vykazují velmi vysoké procento 
vyprodanosti. V Nových Měcholupech II zbývá několik měsíců před dokončením 
pouze několik posledních volných bytů, Vilapark Uhříněveská obora I a Panorama 
Kyje II byly ve fázi hrubé stavby vyprodány shodně téměř z 80 % a Nové 
Měcholupy III byly kompletně vyprodány dokonce ještě před zahájením 
výstavby! 
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V lokalitě Nové Měcholupy tak EKOSPOL za jediný rok prodal ve třech 
etapách téměř 300 bytů, což činí z projektu vůbec nejprodávanější 
rezidenční projekt v celé České republice! 

Hlavními důvody úspěšného prodeje všech nabízených projektů byly především: 

� Záruka nejnižší ceny na nové byty v Praze! – tato dlouhodobá strategie 
EKOSPOLu, která koresponduje s již tradičním mottem „nejlepší poměr kvality a 
ceny“, zásadním způsobem ovlivňuje 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 EKOSPOLu se tak stávají synonymem 
absolutně nejlevnějších kvalitních nových bytů v Praze. 

� dobré jméno EKOSPOLu mezi klienty – koupě bytu či pozemku od 
společnosti EKOSPOL vždy patřila a patří mezi jeden z nejvýhodnějších a zároveň 
nejbezpečnějších způsobů investování. 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 EKOSPOLu – 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 následných 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. 

7.2 Správa a pronájem vlastních nemovitostí 

Správu a pronájem vlastních nemovitostí vykonával EKOSPOL v roce 2012 
v následujících objektech: 

� Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 19 

� Praha 7 – Holešovice, Umělecká 13 

� Praha 10 – Vršovice, Bulharská 42 

7.3 Ostatní činnosti 

7.3.1 Sektor nákupu nemovitostí 

Sektor nákupu nemovitostí zajišťuje nákup vhodných pozemků pro developerské 
projekty EKOSPOLu. V roce 2012 byly uzavřeny kupní smlouvy na pozemky 
v katastrálním území Uhříněves. 
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Dále sektor nákupu nemovitostí v roce 2012 prověřil cca 100 lokalit z hlediska možné 
výstavby bytových domů. 

7.3.2 Sektor přípravy staveb 

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

■ Oddělení inženýringu 

Oddělení inženýringu zajistilo v roce 2012 vydání následujících povolení: 

Územní rozhodnutí pro projekty: 
� Panorama Kyje II, III, IV 

Stavební povolení pro projekty: 
� Panorama Kyje II, III, IV 

■ Oddělení projekce 

Oddělení projekce zpracovalo v roce 2012 následující podklady: 

Studie pro lokality: 
� ���CITY Uhříněves II 
� Roztoky – Na Dubečnici 

Dokumentace pro územní řízení: 
� Výhledy Barrandov 
� Slunečné terasy 
� Viladomy Dubeč 

7.3.3 Sektor marketingu 

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

Sektor marketingu v roce 2012 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, 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, marketingových nástrojů, prodejnosti bytů atd., souhrnné 
analýzy celého developerského trhu 
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� aktualizace a provoz webových stránek společnosti 

� 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, propagačních letáků, pozvánek, 
informačních brožur atd. 

� výstavy a veletrhy – plánování, realizace a vyhodnocování efektivity účasti 
na významných stavebních veletrzích. V roce 2012 se EKOSPOL zúčastnil veletrhu 
Bydlení v pražských Holešovicích. 

� slavnostní prezentace dokončených projektů – příprava a organizace 
slavnostního otevření dokončených projektů. V roce 2012 se jednalo o 2 projekty 
� Viladomy Uhříněves II a Nový Park Písnice B. 

8. O společnosti EKOSPOL 

EKOSPOL patří mezi 3 největší rezidenční developery v ČR dle počtu 
prodaných bytů. V roce 2012 EKOSPOL dokončil již svůj 40. velký 
developerský projekt a stylově tak oslavil 20. výročí svého založení a 
působení na developerském trhu. Za tu dobu EKOSPOL poskytl nový domov 
více než 8000 spokojených klientů. 

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

� 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 

� Panorama Kyje I – Praha 14 – Kyje, 221 bytů 

� Rezidence Strašnice – Praha 10 – Strašnice, 102 bytů 

� Nové Měcholupy – Praha 15 – Dolní Měcholupy, 130 bytů 

� Patria Letňany – Praha 18 – Letňany, 56 bytů 

� 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 a 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 
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� 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 náročného „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 EKOSPOLu je zákazník spokojený nejen s cenou bytu, ale i s jeho 
kvalitou. Vynikající poměr mezi kvalitou a cenou bytů je výsledkem dlouhodobé 
strategie firmy vycházející z optimalizace všech procesů při přípravě staveb i vlastní 
výstavbě. Důkazem spokojenosti klientů je skutečnost, že bytové projekty 
EKOSPOLu 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 financování svých projektů bankovních úvěrů, což pro klienty 
znamená 100% jistotu dokončení bytu v plánovaných termínech. 

Projekty EKOSPOLu sbírají významná ocenění. V roce 
2009 získal projekt Nové Měcholupy prestižní 
Cenu Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži 
Stavba roku 2009. Odborná porota v této kategorii 
hodnotila komplexní škálu kritérií, počínaje kvalitou 
architektonického řešení a použitých materiálů, funkčním 
a prostorovým řešením, přes citlivost začlenění stavby 
do okolního prostředí a délku její realizace, až po 
cenovou dostupnost bytů a celkovou spokojenost 
koncových uživatelů. 

V roce 2010 byl v soutěži POROTHERM DŮM 2010 
oceněn bytový areál Rezidence Dalejské výhledy. 
Odnesl si Zvláštní cenu generálního ředitele vyhlašovatele 
soutěže, společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 

„Důvodem je výborné vyvážení 
technického řešení, vazby na infra�
strukturu, užitných hodnot domu a 
ceny bydlení dle aktuální po�
ptávky,“ stojí doslova v oficiálních 
výsledcích soutěže. 

V roce 2011 byl v rámci sou=
těže POROTHERM DŮM BRICK 
AWARD 2011=2012 oceněn 
projekt Viladomy Uhříněves I. 
Odnesl si zvláštní uznání za efek�
tivní a kvalitní využití cihlového 
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systému POROTHERM ve výstavbě obytných souborů. 

EKOSPOL zaručuje nejnižší ceny nových bytů v Praze. V roce 2009 přišel 
EKOSPOL s originální marketingovou akcí „Záruka nejnižší ceny“. Tato akce 
vyzývá k nalezení levnějšího 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 přístupem 
demonstrovat svoji cenovou politiku, kterou charakterizují absolutně nejnižší ceny 
nových bytů v dané lokalitě při zachování jejich vysoké kvality. EKOSPOL „Záruku 
nejnižší ceny“ postupně rozšířil na všechny své projekty a tento přístup se stal 
dlouhodobou strategií společnosti. 

Jako jediný český rezidenční developer dosáhl EKOSPOL na prestižní 
ocenění ČEKIA Stability Award v letech 2009, 2010 a 2011, jenž každoročně 
uděluje Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) ve spolupráci 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 rizikem“. 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 uplynulého 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 časopisu Stavebnictví a kde jsou 
hodnoceny stavební firmy v ČR (cca 2000 firem) dle objektivních ekonomických 
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 
developmentu zabýval i stavební činností a splňoval tak kritéria pro 
zařazení. Od roku 2007 se však EKOSPOL věnuje výhradně rezidenčnímu 
developmentu, vlastní stavební činnost již nevyvíjí, a proto dále není v 
žebříčku TOP STAV 100 hodnocen. 

Významná umístění EKOSPOLu v žebříčku TOP STAV 100: 
Hodnocení dle rentability tržeb 
2007 – 1. místo 
2006 – 1. místo 
2005 – 1. místo 
2004 – 1. místo 
2003 – 1. místo 
2002 – 1. místo 
2001 – 1. místo 
2000 – 1. místo 
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Hodnocení dle rentability aktiv 

2007 – 4. místo 
2004 – 7. místo 
2002 – 6. místo 
2001 – 5. místo 
2000 – 4. místo 

Hodnocení dle hospodářského výsledku 

2007 – 8. místo 
2001 – 9. místo 
2000 – 6. místo 

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 ze dvou developerských firem, které se mezi 
první stovku propracovaly. 

EKOSPOL je pravidelně zván, aby přednášel zásadní teze o developerské 
činnosti v oblasti bydlení na nejprestižnějších konferencích a univerzitách. 
EKOSPOL se tak pravidelně objevuje nejen na akcích pořádaných organizacemi, jako 
jsou Institute for International Research, Stavební fórum či Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví, ale také na půdě nejprestižnějších českých vysokých škol – ČVUT 
nebo VŠE v Praze. 

9. 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 rozmanitosti (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 
podporuje jeden z hlavních projektů, zaměřený na návrat Zubra evropského do volné 
přírody v lokalitě Šumava – Boletice. 
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10. Cíle pro další období 

� udržet a dále posilovat dlouhodobou stabilní pozici mezi 3 největšími rezidenčními 
developery v ČR dle podílu na trhu 

� v roce 2013 dosáhnout min. 500 prodaných bytů 

� v roce 2013 přiblížit obrat společnosti k 1 miliardě Kč 

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

� připravit nákup dalších vhodných pozemků pro bytovou výstavbu 

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

� udržet dlouhodobou strategii EKOSPOLu „Záruka nejnižší ceny“ a nadále ve všech 
lokalitách nabízet byty vysoké kvality za absolutně nejnižší ceny 

11. Závěr 

V roce 2012 EKOSPOL potvrdil svoji stabilní pozici mezi TOP 3 developerskými 
společnostmi v ČR dle počtu prodaných bytů a zároveň udržel svoji unikátní bilanci – 
všechny dokončené byty vyprodané! Takovouto statistikou se v současnosti 
nemůže pyšnit žádný jiný velký rezidenční developer. 

Ekospol v roce 2012 dokončil 2 velké rezidenční projekty – Viladomy Uhříněves II a 
Nový Park Písnice B, oba byly v době kolaudace kompletně vyprodány. 

Zároveň začal výstavbu 4 rezidenčních projektů – Nové Měcholupy II, Vilapark 
Uhříněveská obora I, Panorama Kyje II a Nové Měcholupy III. Projekt Nové 
Měcholupy III se zároveň stal novým milníkem v historii EKOSPOLu, když všechny 
jeho byty byly vyprodány ještě před samotným zahájením výstavby! 

V celé lokalitě Nových Měcholup se tak za jediný rok ve třech etapách 
prodalo téměř 300 bytů, což činí z tohoto projektu vůbec nejprodávanější 
rezidenční projekt v celé České republice! 

V roce 2012 zahájil EKOSPOL prodej jedné zcela nové lokality – Viladomy Dubeč a 
zároveň doplnil nabídku o byty v dalších etapách úspěšných projektů – Nové 
Měcholupy III a IV a Vilapark Uhříněveská obora II. 

V roce 2013 plánuje EKOSPOL svoji nabídku rozšířit o dalších zhruba 600 bytů. Půjde 
jednak o nové etapy stávajících projektů, ale také o zcela nové lokality. Zároveň 
hlavním cílem pro rok 2013 je poprvé v historii společnosti prodat přes 500 nových 
bytů. 

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