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TISKOVÁ ZPRÁVA
EKOSPOL: Ondřej Vrátný jmenován zástupcem ředitele sektoru nákupu pozemků
27.02.2012, Praha – EKOSPOL, přední česká developerská společnost a jeden ze tří největších
hráčů na pražském rezidenčním trhu, jmenuje od 1. března letošního roku Ondřeje Vrátného do
pozice zástupce ředitele sektoru nákupu nemovitostí.
Mezi hlavní úkoly Ondřeje Vrátného (26) v nové pozici bude patřit zejména koordinace týmu
zabývajícího se akvizicemi, vyjednávání podmínek nákupu pozemků a developerských projektů, analýzy
a vyhodnocování rentability jednotlivých investic a aktivní vyhledávání volných pozemků.

Ondřej Vrátný nastoupil do společnosti EKOSPOL počátkem července loňského roku. Od té doby se
již podílel na akvizici jednoho pozemku a o dalších v současnosti jedná. Má více než sedmileté zkušenosti
z projekčních a inženýrských kanceláří Grant a Building, v rámci svého studia absolvoval také prestižní
stáž na Leibniz Universität v Hannoveru.

Ing. et Ing. Ondřej Vrátný vystudoval s červeným diplomem obor Konstrukce pozemních staveb na
ČVUT v Praze. O rok později dokončil na ČVUT inženýrská studia dalšího studijního oboru, tentokrát
Stavebního managementu. Od roku 2010 studuje na téže škole doktorský studijní obor Konstrukce a
doprava. Hovoří plynně německy a anglicky.
Mezi jeho záliby patří vedle cestování a hudby zejména sportovní tanec, kterému se věnuje závodně a
v letech 2005 a 2006 se stal mistrem a vicemistrem České republiky ve standardních formacích.

EKOSPOL a.s. patří mezi největší a nejúspěšnější ryze české developery. Během 20 let na českém trhu úspěšně
zrealizoval již 40 velkých developerských projektů bydlení pro více než 8000 zákazníků. Všechny své projekty
realizuje výhradně z vlastních finančních prostředků. EKOSPOL a.s. staví a prodává byty s optimálním
poměrem ceny a kvality. Na všechny byty dlouhodobě poskytuje Záruku nejnižší ceny.
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