Lídr bytové výstavby v ČR
Výroční zpráva 1. 1. 2015 – 30. 6. 2016
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1. Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení klienti a obchodní partneři,

toto tradiční ohlédnutí za uplynulým rokem je
poslední dobou stále příjemnější. Jinak tomu
nebude ani při hodnocení roku 2015.
Počet prodaných bytů jen v loňském roce dosáhl
hranice 900, což je nejvíce v dosavadní historii
EKOSPOLU.
Za takřka čtvrtstoletí působení na českém
rezidenčním trhu už zájemci o byt vědí, že EKOSPOL
nabízí nejlepší poměr kvality a ceny. I proto se jako
jeden z mála velkých developerů můžeme
pochlubit tím, že máme své projekty vyprodané
dlouho před dokončením stavby a často už před jejím zahájením. K EKOSPOLU se vyplatí přijít
včas. Ležáky hledejte jinde.
Rostoucí poptávka po novém bydlení vedla v uplynulém období k růstu cen bytů. V EKOSPOLU
jsme se přesto snažili držet ceny nízko, aby si naše kvalitní byty mohlo dovolit co nejvíce lidí.
Dokládají to i nezávislé cenové statistiky – zatímco průměrná cena nabízených bytů v Praze
na konci loňského roku přesahovala 64 tisíc korun za metr čtvereční, u nás vyšel metr
čtvereční průměrně na 48 tisíc korun. EKOSPOL tak byl o 16 tisíc korun pod celopražským
průměrem.
Tak nízké ceny při zachování vysoké kvality dosahujeme díky optimalizaci ve všech fázích
developerského procesu. Jen díky tomu patří naše byty k nejlevnějším na trhu. A to i přes to,
že kvalitou patří mezi nejlepší.
Neochvějnou pozici na čele EKOSPOL loni obhájil i na mediálním poli, kdy se opět stal
nejcitovanější developerskou firmou roku. To jen dokládá, že i média oceňují pozici a význam
EKOSPOLU na rezidenčním trhu.
Kromě mediálních vystoupení a komentářů jsem své zkušenosti z 24letého působení na
developerském trhu loni zúročil ve třetí knize „Pozemky ukrývají poklady“. I o tuto knihu, která
navazuje na dvě předchozí s radami při koupi a pronájmu bytu, byl mezi čtenáři velký zájem.
Dobré jméno si EKOSPOL získal i jako vyhledávaný zaměstnavatel. V období od 1. 1. 2015 do
30. 6. 2016 se o některou z uvolněných pozic ucházelo takřka 15 tisíc zájemců. Pouze zlomek
těch nejlepších však zaměstnání u dlouhodobého lídra trhu získal.
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Výborné výsledky a pozitivní zprávy nás však nesmí ukolébat. Naopak musíme ještě více
zabrat, abychom svou mimořádnou pozici na trhu obhájili i v dalších letech. Věřím, že to i díky
vám, našim klientům a partnerům, opět dokážeme.

Přeji vám příjemné čtení!
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a.s.
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2. O společnosti EKOSPOL
Společnost EKOSPOL se za 24 let své existence vypracovala do pozice lídra českého
developerského trhu. Dokončila přes 50 velkých developerských projektů, v nichž našlo
bydlení přes 9000 spokojených zákazníků. Společnost EKOSPOL díky svým dlouholetým
zkušenostem nabízí klientům optimální poměr mezi cenou a kvalitou, její projekty proto bývají
vyprodány ještě před dokončením. EKOSPOL navíc vždy financuje výstavbu z vlastních
prostředků bez využití bankovních úvěrů a ručí za ni celým svým základním jměním ve výši
101 000 000 Kč. Zákazníci proto mají stoprocentní jistotu dokončení projektu.
Nejvýznamnější ocenění pro EKOSPOL
•

Prestižní cena „Czech Superbrands 2015“ a
zařazení mezi nejobdivovanější společnosti
v České republice dle žebříčku CZECH TOP
100.

•

Zvláštní uznání za efektivní a kvalitní využití
cihlového systému POROTHERM ve výstavbě
obytných souborů v rámci soutěže
„POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011–2012“ za projekt Viladomy Uhříněves.



V roce 2011 byl EKOSPOL zařazen mezi 50 největších rezidenčních developerů
uplynulého desetiletí v regionu celé střední a východní Evropy na základě analýzy
renomovaného mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal).

•

Zvláštní cena generálního ředitele společnosti Wienerberger cihlářský průmysl v
soutěži „POROTHERM DŮM 2010“ za bytový areál Rezidence Dalejské výhledy.

•

Cena Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži „Stavba roku 2009“ za projekt Nové
Měcholupy.



EKOSPOL dosáhl jako jediný český rezidenční developer na prestižní ocenění ČEKIA
Stability Award v letech 2009–2012 s nejvyšším možným ratingem AAA, jež uděluje
Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) ve spolupráci
se sdružením CZECH TOP 100.



Generální ředitel a předseda představenstva společnosti
EKOSPOL RNDr. Evžen Korec, CSc. byl v prestižní soutěži
Manažer roku 2012 oceněn cenou pro Manažera odvětví v
segmentu
výstavby
nemovitostí,
pronájmu
a
developmentu.



Nejcitovanější developer podle analýz Newton Media
v letech 2011-2015.
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3. Orgány a vedení společnosti
Statutární orgán – představenstvo
předseda představenstva - RNDr. Evžen Korec, CSc.
člen představenstva - Jana Korcová
člen představenstva - Mgr. Eva Hromasová

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady - Bc. Pavel Štefek
člen dozorčí rady - Ing. Jan Zedník
člen dozorčí rady - Evžen Korec

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

Vedení společnosti
generální ředitel - RNDr. Evžen Korec, CSc.
asistentka generálního ředitele - Mgr. Radka Mrňová, Ing. Zuzana Partlová
ředitel sektoru přípravy staveb - Ing. Jan Zedník
ředitel sektoru výstavby - Ing. Petr Valeš
ředitel sektoru prodeje nemovitostí - Mgr. Marek Měchura
ředitel právního sektoru - Bc. Pavel Štefek
ředitel personálního sektoru a manažer IT - Mgr. Tomáš Betlach
finanční ředitel - Ing. Pavel Bednář
zástupci ředitele sektoru marketingu - Mgr. Josef König, Bc. Adam Pýcha
vedoucí manažeři projektů - Ing. Zdeněk Janda, Ing. Pavel Čačík, Ing. Jiří Sládek
vedoucí oddělení výběrových řízení – Ing. Ondřej Chalupa
vedoucí oddělení klientských změn - Ing. Jiří Káš
vedoucí oddělení reklamací a manažer jakosti - Milan Hynek
vedoucí oddělení recepce - Ing. Pavla Jindráková
manažer správy nemovitostí a technik autodopravy - Pavel Haluza
tiskový mluvčí a vedoucí oddělení PR - Bc. Filip Sušanka
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4. EKOSPOL v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016
Společnost EKOSPOL v roce 2015 prodala 900 nových bytů.
Prodáno
900 nových bytů

14 686 uchazečů
o zaměstnání

Společnost EKOSPOL i v tomto období potvrdila pozici
jednoho z nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice,
do výběrového řízení na některou z nabízených pozic se
přihlásilo 14 686 zájemců.

Nejcitovanější firma
z oboru

Bezkonkurenčně
nejcitovanější
firmou
českého
developmentu zůstala v uvedeném období společnost
Ekospol, byla zmíněna v 1096 mediálních příspěvcích.
Obhájila tak prvenství z předchozích čtyř let.

Nejcitovanější
developer: Korec

Podle analýzy společnosti Newton Media získal v roce 2015
pozici bezkonkurenčně nejcitovanější osobnosti na českém
realitním trhu generální ředitel a předseda představenstva
Evžen Korec. Tuto pozici drží nepřetržitě už pět let.
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Průměrná mzda
63 273 korun
měsíčně

Prodáno 10 000
knih

I v roce 2015 zůstával EKOSPOL nejlépe platícím
zaměstnavatelem v českém stavebnictví a patřil i mezi
nejlépe platící firmy v celé ČR. Průměrný plat činil 63 273
korun měsíčně, a právě díky výborným platovým
podmínkám a motivačnímu systému odměňování patřil
EKOSPOL k nejvyhledávanějším zaměstnavatelům v zemi.
Průměrný plat v roce 2015 přitom podle ČSÚ dosahoval v ČR
26 467 korun měsíčně.

Generální ředitel EKOSPOLU RNDr. Evžen Korec, CSc.
pokračoval v úspěších na knižním trhu. Po titulech Co je
v domě, není pro mě! a Koupě bytu pod lupou vydal
koncem roku 2015 další bestseller o realitním trhu s názvem
Pozemky ukrývají poklady. Výše uvedených knih se prodalo
už takřka 10 000 výtisků.

378 dokončených
bytů

Společnost EKOSPOL ve sledovaném období dokončila 378
nových bytů ve svých úspěšných projektech Nové Měcholupy
V a Panorama Kyje V a VI.

399 bytů nově ve
výstavbě

Společnost EKOSPOL zahájila výstavbu 399 bytů. Z toho 281
bytů vyroste v projektu Výhledy Barrandov, dalších 118 ve
Viladomech Dubeč.

Zástupci společnosti EKOSPOL pravidelně přednášejí na
nejprestižnějších konferencích a univerzitách. V roce 2015
přednášel generální ředitel společnosti Evžen Korec
například na Vysoké škole ekonomické.
Účastnil se také nejprestižnějšího setkání špiček českého
stavitelství Fórum českého stavebnictví, kde v hlavním panelu po boku premiéra Bohuslava
Sobotky a několika ministrů reprezentoval celý development. Společně s ministryní pro místní
rozvoj Karlou Šlechtovou patřil k nejcitovanějším účastníkům konference.
Předávání
know-how
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5. Sponzorská činnost
Zoologická zahrada Tábor

Tygr ussurijský v ZOO Tábor. Foto: Jiří Mikoláš

Společnost EKOSPOL se v roce 2015 stala generálním sponzorem ZOO Tábor, která je největší
zoologickou zahradou v jižních Čechách. Táborskou ZOO, které kvůli vysokým dluhům hrozil
zánik a rozprodej chovaných zvířat, v roce 2015 zachránil právě před fyzickou likvidací
generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL RNDr. Evžen Korec, CSc.
Po nutných úpravách se veřejnosti otevřela v červnu 2015. Zoologická zahrada se nyní díky
novým investicím opět rozvíjí. Jen za druhé pololetí roku 2015 přivítala 50 000 návštěvníků.
Výrazný podíl na tomto úspěšném růstu má právě společnost EKOSPOL, která je s velkým
odstupem největším sponzorem táborské zoologické zahrady.
Hlavním posláním zahrady je chov ohrožených druhů zvířat. Na jejich ochraně se díky
partnerství EKOSPOLU a ZOO Tábor podílí každý, kdo si u EKOSPOLU koupí byt.

Evžen Korec při slavnostním přestřihávání
pásky při znovuotevření ZOO Tábor.
Foto: Jiří Mikoláš
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I klienti EKOSPOLU se tak budou
podílet na unikátním projektu
návratu zubra evropského do české
krajiny. ZOO Tábor jako jediná česká
zoologická zahrada zahájila chov
zubrů tzv. nížinné linie, která je
nejvhodnější pro vypouštění do
volné přírody. Zahájení odchovu
mláďat a jejich vypouštění do
vhodného prostředí je hlavním
cílem ZOO Tábor pro nejbližší
období.
Zubr evropský se díky ZOO Tábor vrátí zpět do české přírody.
Foto: Ondřej Kott

Společnost pro zvířata
EKOSPOL dlouhodobě podporuje
občanské sdružení Společnost pro
zvířata (Společnost pro zvířata –
z. o. ČSOP), které se snaží svou
činností přispět k ochraně zvířat
před důsledky negativního chování
lidí, pomáhá zvířatům v nouzi a snaží
se zabránit jejich strádání.
Podpis petice proti držení zvířat v klecích na akci Konec doby
klecové. Foto: Společnost pro zvířata

Česká krajina
EKOSPOL podporuje také obecně prospěšnou společnost Česká krajina (Česká krajina o.p.s.)
působící 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 již několik let významně podporuje jeden z hlavních projektů zaměřený
na návrat zubra evropského do volné přírody.
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6. Projekty společnosti EKOSPOL
Mezi každoroční hlavní cíle společnosti EKOSPOL patří vyprodat všechny byty v realizovaných
projektech před jejich dokončením. I v roce 2015 se tento hlavní cíl podařilo naplnit a ve všech
dokončených projektech byly všechny byty vyprodány dlouho před jejich kolaudací.
Rovněž všechny projekty, u kterých EKOSPOL zahájil výstavbu, jsou z velké části vyprodány.
Z prodejnosti lze téměř s jistotou usuzovat, že všechny byty v rozestavěných projektech budou
vyprodány v průběhu roku 2016 a tedy dlouho před jejich dokončením.

Dokončené projekty
Nové Měcholupy E
Celkový počet bytů: 112
Termín kolaudace: leden 2015

Nové Měcholupy F
Celkový počet bytů: 42
Termín kolaudace: březen 2015
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Společnost EKOSPOL dokončila
v roce 2015 pátou etapu projektu
Nové Měcholupy, která se skládala
z bytových domů E a F.



Díky optimálnímu poměru ceny a
kvality se celý projekt Nové
Měcholupy stal nejprodávanějším
v historii českého developmentu.



Důvodem obrovského zájmu o byty
v projektu Nové Měcholupy je i
výborná dostupnost na metro „C“
Háje a zároveň blízkost lesoparku a
Hostivařské přehrady.

Panorama Kyje H, I, J
Celkový počet bytů: 105
Termín kolaudace: červen 2015

Panorama Kyje F, G
Celkový počet bytů: 119
Termín kolaudace: září 2015





V roce 2015 společnost EKOSPOL dokončila a předala svým klientům byty páté a
šesté etapy projektu Panorama Kyje. Bytový areál Panorama Kyje je jedním z
největších developerských projektů v celé Praze a nabízí nejlevnější kvalitní nové
byty u metra.
Postupnou realizací všech etap v Kyjích vzniká nová čtvrť téměř s tisícovkou bytů.
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Projekty ve výstavbě
Výhledy Barrandov I
Celkový počet bytů: 281
Zahájení stavby: leden 2016

Stavba - 21. 4. 2016




Exkluzivní lokalita a překrásné výhledy na celou Prahu. To nabízí bytový areál Výhledy
Barrandov, který se začal budovat počátkem roku 2016.
Výjimečnost projektu, který je na dosah oblíbeného Prokopského a Dalejského údolí,
podtrhují i luxusní byty v nejvyšších patrech, které kromě panoramatického výhledu
na město i do zeleně disponují i luxusními terasami.

Viladomy Dubeč
Celkový počet bytů: 118
Zahájení stavby: květen 2016

Stavba - 14. 6. 2016





Stavba projektu Viladomy Dubeč začala v květnu 2016. Projekt je tvořen čtyřmi
viladomy se třemi až čtyřmi nadzemními podlažími, které jsou v souladu s vilovou
zástavbou v sousedství, a nabídnou krásný výhled na celou městskou část PrahaDubeč.
Naprostá většina bytů v tomto projektu, který kombinuje bydlení v klidném a tichém
prostředí se všemi výhodami velkoměsta, byla vyprodána ještě před zahájením
stavby.
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Plánované projekty EKOSPOLU
Panorama Kyje
Celkový počet bytů: 890
Realizováno v předchozích etapách: 703


Bytový areál Panorama
Kyje je jedním z největších
developerských projektů v
celé Praze a nabízí
nejlevnější kvalitní nové
byty u metra. Postupnou
realizací všech etap v Kyjích
vzniká nová čtvrť téměř
s tisícovkou bytů.



Velice žádaná lokalita s
nádherným výhledem na celé panorama Prahy a výbornou občanskou vybaveností,
oblíbené nákupní a zábavní Centrum Černý Most s množstvím dalších hypermarketů
a obchodů vzdálené pouhých 5 minut autem nebo jednu stanici metrem.



Z celkového počtu 890 bytů jich bylo dokončeno již 703, přičemž všechny byly, jak je
u Ekospolu tradicí, vyprodány dlouho před dokončením. Celý projekt nabízí další
etapy Panorama Kyje VII a VIII s 96 a 91 byty.

Výhledy Barrandov
Celkový počet bytů: 281
Ve výstavbě: 281


Bytový areál Výhledy
Barrandov poskytne
obyvatelům hvězdné
bydlení
v luxusní
lokalitě s nádherným
výhledem.



Ustupující
podlaží
v horních patrech nabízí

unikátní
terasy
s výhledem až do tří
světových stran.


Stavba - 26. 2. 2016

V projektu Výhledy Barrandov vyroste celkem 281 bytů o dispozicích 1+kk až 5+kk
včetně luxusních bytů ve vyšších podlažích.
14

Viladomy Dubeč
Celkový počet bytů: 118
Ve výstavbě: 118


Projekt Viladomy Dubeč
tvoří čtyři viladomy se
třemi
až
čtyřmi
nadzemními
podlažími,
které jsou v souladu
s vilovou
zástavbou
v sousedství, a nabídnou
krásný výhled na celou
městskou část PrahaDubeč.



Na majitele nových bytů
čeká neporušená příroda v
sousedství projektu - chráněné území Říčanka, soustava rybníků Lítožnice, Podleský
rybník a přírodní památka Rohožník v docházkové vzdálenosti.

Slunečné terasy
Celkový počet bytů: 135


Projekt Slunečné terasy
tvoří čtyři šestipodlažní
viladomy
s ustupujícími
horními
patry,
které
poskytnou
velkorysé
bydlení v oblíbené lokalitě
pražských Řeporyjí.



Byty
jsou
vybaveny
terasou či balkonem,
v přízemí pak oblíbenými
předzahrádkami.



Slunečné terasy propojují komfortní bydlení v blízkosti oblíbeného Dalejského údolí
s výbornou dostupností do centra Prahy. Lze očekávat, že všechny byty v tomto
projektu budou vyprodány do zahájení výstavby.
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EKOCITY Uhříněves
Celkový počet bytů: 176


EKOCITY Uhříněves nabízí
dostupné bydlení nejen pro
rodiny. Areál se bude skládat
ze čtyř bytových domů s pěti
nadzemními podlažími a
ustupujícím šestým podlažím
s terasami.



Ke každému z bytů patří buď
balkon, nebo terasa.



Z vyšších
podlaží
bude
nádherný výhled do lesní
Obory v Uhříněvsi, která se nachází jen 10 minut chůze od objektu.

Michelské zahrady
Celkový počet bytů: 36


Komorní projekt pouze
s 36 byty, který nabízí
klidnou oázu v širším
centru
Prahy.
Michelské
zahrady
nabízejí nadstandardní
bydlení
ve
dvou
viladomech v těsném
sousedství
s vyhledávaným
Tyršovým vrchem.



Skvělá dostupnost do
centra a blízkost zeleně
za dostupnou cenu jsou
důvody, proč se podařilo projekt téměř vyprodat v rekordním čase ještě před
zahájením výstavby.
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7. Knihy společnosti EKOSPOL
Generální ředitel EKOSPOLU RNDr. Evžen Korec, CSc. vydal koncem roku 2015 novou úspěšnou
knihu Pozemky ukrývají poklady. Jedná se v pořadí již o třetí publikaci věnovanou realitnímu
trhu. Celkem se prodalo kolem 10 000 výtisků knih Evžena Korce.
Pozemky ukrývají poklady
Kniha se zaměřuje na investice do pozemků a nabízí jak praktické rady pro výběr správné
parcely, tak řadu zajímavostí z historie. Takto uceleně toto téma v České republice dosud
ještě nikdy nebylo publikováno. Postřehy a rady vycházejí z autorova know-how získaného
během takřka čtvrtstoletí dlouhé praxe, přičemž řada poznatků zde byla publikována zcela
poprvé!

Co je v domě, není pro mě!
Praktický manuál čtenáře doslova krok za krokem provede tím, jak efektivně a bez rizika
investovat do nemovitostí za účelem tržního pronájmu. Formou i tematickým zaměřením se
jedná o unikát, který zatím na českém knižním trhu nemá obdoby. Kniha přitom podává
komplexní návod aplikovaný na české tržní, právní i daňové reálie. Čtenáři se tak dozví nejen
to, proč by se investicí do nemovitostí měli zajištovat na stáří, ale i jakou nemovitost pro
investici zvolit. Součástí knihy jsou navíc i vzorové smluvní dokumenty.

Koupě bytu pod lupou
Unikátní kniha shrnující více než dvacetileté osobní zkušenosti, postřehy a rady Evžena Korce,
které ocení každý, kdo zvažuje koupi bytu a chce se vyhnout chybám při jeho výběru a
financování.
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8. ZÁVĚR
Uplynulé období opět dokázalo, že EKOSPOL staví dostupné bydlení především pro běžné
lidi, které však zachovává vysokou kvalitu. Zájem o všechny byty, které jsme nově zařadili do
nabídky, byl tak obrovský, že makléři museli vytvářet pořadníky. Trh jsme obohatili také o
luxusní rozhlehlé byty s neopakovatelným výhledem v žádaném projektu Výhledy Barrandov.
I ten byl v době zahájení výstavby takřka vyprodán.
V příštím roce oslavíme kulatých 25 let přetváření mapy hlavního města Prahy. Za tu dobu
jsme postavili více než 50 velkých developerských projektů a počet našich klientů začíná
atakovat hranici 10 tisíc.
Dobře nakročeno máme i do dalšího čtvrt století fungování EKOSPOLu. Patříme mezi největší
soukromé vlastníky stavebních pozemků v Praze a okolí. V příštích pěti letech chceme uvést
na trh 5 000 nových bytů v celkové hodnotě převyšující deset miliard korun. Tím budeme
opět o krok blíže tomu se nesmazatelně zapsat do historie hlavního města.
Budeme rádi, když při tom budete s námi.

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