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Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení klienti a obchodní partneři.
I letos se v této výroční zprávě dočtete základní informace
o úspěších, kterých jsme dosáhli v uplynulém roce 2019. Ten byl
ve znamení dokončení prémiového projektu Michelské zahrady,
jehož kolaudace se uskutečnila v samotném závěru roku.
Tento projekt s pouhými 36 nadstandardními byty představoval
pro EKOSPOL výrazný milník, protože vůbec poprvé se pustil do
prémiového segmentu trhu. Terasové zahrádky u bytů poskytují svým
majitelům dokonalý výhled na Prahu. Není proto divu, že i o tento
projekt byl mezi kupujícími obrovský zájem.
Byť velikostí jsou spíše menší, mezi referenčními projekty budou
mít Michelské zahrady zaslouženě významné místo. Nejde jen
o vyšší standard použitý u všech bytů, ale také o úžasné místo
s neopakovatelnými panoramatickými výhledy. Vyhledávaná lokalita s sebou nesla vysoké nároky na výstavbu
a donutila nás vymyslet neotřelá řešení. Tento prémiový projekt tak obohatil pražský rezidenční trh.
Jaro bylo ve znamení zahájení 160 bytů v projektu Ekorezidence Hodkovičky. I tento projekt pro nás znamenal
určitý předěl – všechny byty jsou totiž vybaveny rekuperací, která je od loňského roku v tomto typu budov
povinná. Atraktivní místo u Vltavy a velmi příznivé ceny, které byly hluboko pod celopražským průměrem,
vyvolaly obrovský zájem klientů. Na konci roku tak svého majitele měly už tři čtvrtiny všech bytů. Dá se proto
očekávat, že i tento projekt bude vyprodán ještě před dokončením a přidá se tak do dlouhé řady našich
projektů, kde v době kolaudace nebyl k dispozici už ani jediný byt.
Nově jsme do nabídky zařadili čtyři výjimečné parcely pro stavbu luxusních vil v lokalitě Alšova vyhlídka
s nádherným výhledem na přilehlé chráněné území. Pokračovali jsme také v prodeji parcel Slavík Kbely, které
představují jedno z mála míst na území Prahy, kde je možné koupit parcelu pro stavbu rodinného domu.
Velké plány máme i do dalších let, protože veškeré zisky reinvestujeme do nákupu nových pozemků
a výstavby nových projektů. Patříme k největším soukromým vlastníkům pozemků v Praze a blízkém
okolí, kde vlastníme půl milionu metrů čtverečních pozemků. Aktuálně na nich připravujeme 16 projektů
s celkem 7 000 byty.
EKOSPOL patřil i v roce 2019 k nejoblíbenějším zaměstnavatelům, o některou z vybraných pozic se hlásilo
takřka 5 tisíc zájemců. To je v době takřka nulové nezaměstnanosti velký úspěch.
Všechny naše projekty a hlavně 10 tisíc klientů, kteří si od nás koupili byt nebo parcelu, jsou závazkem k tomu,
abychom pokračovali v naší práci a proměně Prahy. Rozpracované projekty jsou zárukou toho, že i v příštích
letech potvrdíme pozici EKOSPOLU jako dlouhodobého lídra developerského trhu. Budu rád, když u toho
budeme společně.
Přeji vám příjemné čtení!
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s.
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O společnosti EKOSPOL
Společnost EKOSPOL se za 27 let své existence vypracovala do pozice lídra
českého developerského trhu a dokončila 56 velkých developerských projektů,
v nichž našlo bydlení přes 10 000 spokojených zákazníků.
EKOSPOL díky svým dlouholetým zkušenostem nabízí klientům optimální poměr mezi cenou a kvalitou.
Projekty společnosti EKOSPOL proto bývají vyprodány ještě před dokončením.

Nejvýznamnější ocenění
Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži „Stavba roku
2009“ za projekt Nové Měcholupy
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
Zvláštní cena generálního ředitele společnosti Wienerberger cihlářský
průmysl v soutěži „POROTHERM DŮM 2010“ za bytový areál
Rezidence Dalejské výhledy
Jediný český rezidenční developer s prestižním oceněním 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 - 2016 a 2018

2009
Ekospol získal prestižní cenu Czech
Superbrands 2015 a byl zařazen mezi
nejobdivovanější společnosti v České
republice dle žebříčku CZECH TOP 100

V roce 2009 získal Ekospol ocenění
Stavba roku za bytový areál Nové
Měcholupy
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Orgány a vedení společnosti
Statutární orgán – představenstvo
Předseda představenstva RNDr. Evžen Korec, CSc.
Jana Korcová
Mgr. Eva Hromasová

Členové představenstva

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady Bc. Pavel Štefek
Ing. Evžen Korec
Ing. Ondřej Chalupa

Členové dozorčí rady

Sídlo společnosti
u Strossmayerova
náměstí v Praze

Vedení společnosti
Generální ředitel RNDr. Evžen Korec, CSc.
Zástupce generálního ředitele
Ředitel sektorů: výstavby, projekce, výběrových Ing. Ondřej Chalupa
řízení, správy a údržby nemovitostí a autodopravy
Ředitel sektoru prodeje nemovitostí Ing. Zdeněk Buček
Ředitel právního sektoru Bc. Pavel Štefek
Zástupce ředitele personálního sektoru Ing. Klára Hnátová
Finanční ředitel Bc. Vítězslav Machaň
Tiskový mluvčí a vedoucí oddělení PR Bc. Filip Sušanka
Ing. Zdeněk Janda
Vedoucí manažeři projektů Ing. Pavel Čačík
Ing. Bohumil Linhart
Vedoucí oddělení klientských změn Ing. Antonín Dvořák
Vedoucí oddělení reklamací a manažer jakosti Milan Hynek
Vedoucí oddělení recepce Ing. Pavla Jindráková

AAA

2012

Ekospol je jediným českým rezidenčním
developerem oceněným ČEKIA Stability
Award v letech 2009-2012 s nejvyšším
možným ratingem AAA

Generální ředitel Ekospolu RNDr. Evžen
Korec, CSc. získal titul manažer odvětví
v soutěži Manažer roku 2012
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EKOSPOL v 2019

Zpráva o podnikatelské činnosti
a stavu majetku společnosti

Společnost EKOSPOL v roce 2019 dokončila a novým
majitelům předala 36 prémiových bytů v komorním
projektu Michelské zahrady. Začala stavět 160
moderních bytů v projektu Ekorezidence Hodkovičky.
EKOSPOL si i v roce 2019 udržel pozici nejlépe platícího zaměstnavatele
ve stavebnictví v České republice, do výběrového řízení se na vypsané
pozice v roce 2019 přihlásilo téměř 5 tisíc zájemců.
Průměrná roční mzda zaměstnance EKOSPOLU přesáhla v roce 2019
hranici 783 000 Kč a průměrná měsíční mzda tak činila 65 273 korun.
V celé zemi přitom na konci čtvrtého čtvrtletí podle ČSÚ dosahovala
průměrná mzda 36 114 korun měsíčně.
Právě díky výborným finančním podmínkám a motivačnímu systému
odměňování patřil Ekospol k nejvyhledávanějším zaměstnavatelům
v zemi.
Post mediální jedničky českého developmentu obsadil také v roce
2019 Evžen Korec, který se opět stal nejcitovanější osobností oboru.
Generální ředitel EKOSPOLU RNDr. Evžen Korec, CSc. rovněž
pokračoval v úspěších na knižním trhu. Celkově se titulů „Co je v domě,
není pro mě!“, „Koupě bytu pod lupou“ a „Pozemky ukrývají poklady“
prodalo již téměř 10 000 výtisků. Další tisíce prodaných kusů si na své
konto připsala i kniha „Jak jsem zachránil ZOO v Táboře“, která se díky

Graf 1: Srovnání vývoje průměrných mezd v Ekospolu a v ČR mezi lety
2015 a 2019 (zdroj: EKOSPOL a.s., Český statistický úřad)
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145
Prodáno 145 nových bytů

84 %
84 % bytů v nových projektech bylo prodáno do 6 měsíců
od zahájení prodeje

65 273
Průměrná mzda 65 273 Kč
měsíčně

1
Nejcitovanější osobnost developmentu: Evžen Korec

velkému zájmu dočkala i dotisku. V loňském roce pak obohatil trh rovnou
o dvě knihy – „Noční život v ZOO Tábor“ a „Jak prodloužit život vašeho psa“.
Zástupci společnosti EKOSPOL pravidelně přednášejí na nejprestižnějších
konferencích a univerzitách. V roce 2019 přednášel generální ředitel
společnosti Evžen Korec například na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Graf 2: Úspěšnost uchazečů při průchodu výběrovým řízením ve společnosti Ekospol (zdroj: EKOSPOL a.s.)

1 z 202

Ekospol průměrně
přijímá jednoho z 202
uchazečů o zaměstnání.

9.42 %

Na první kolo výběrového
řízení byl ve sledovaném
období pozván každý
jedenáctý uchazeč
o zaměstnání v Ekospolu.

13.03 %

Do druhého kola
výběrového řízení
postoupil každý sedmý
uchazeč z prvního kola.

40.3 %

Do zaměstnání nastoupilo
40 % uchazečů
z druhého kola.

Knihy „Jak prodloužit život vašeho psa“ a „Noční život v ZOO Tábor“
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Sponzorská činnost
Zoologická zahrada Tábor
Společnost EKOSPOL je generálním sponzorem ZOO Tábor, která je
rozlohou největší zoologickou zahradou v jižních Čechách.
Táborskou zoo, které kvůli vysokým dluhům hrozil zánik a rozprodej
chovaných zvířat, v roce 2015 zachránil před likvidací právě generální
ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL RNDr. Evžen
Korec, CSc.
Po nutných úpravách se veřejnosti otevřela v červnu 2015. Zoologická
zahrada se díky novým investicím začala opět rozvíjet a za první měsíc
po znovuotevření ji navštívilo 25 tisíc lidí. V roce 2016 byla návštěvnost
již 70 tisíc a v roce 2017 pak došlo k desetiprocentnímu nárůstu roční
návštěvnosti na 77 tisíc. Tento růst pokračoval i v roce 2018, kdy zahradu
navštívilo 83 tisíc lidí a v roce 2019 počet návštěvníků opět vzrostl na 86
tisíc. Díky tomu se ZOO Tábor zařadila mezi nejnavštěvovanější turistické
cíle v jižních Čechách.
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. Klient navíc za každý zakoupený byt získá roční
VIP rodinnou vstupenku do zoo zdarma.

Nosál červený v ZOO Tábor
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Jeřáb mandžuský v ZOO Tábor

Společnost pro zvířata
EKOSPOL dlouhodobě podporuje občanské sdružení Společnost pro
zvířata (Společnost pro zvířata - ZO ČSOP). To se snaží svou činností
přispět k ochraně zvířat před důsledky negativního chování lidí, pomáhá
zvířatům v nouzi a snaží se zabránit jejich strádání.

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.
Fosa madagaskarská v ZOO Tábor
(foto: RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.)

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.

Kniha „ Jak jsem zachránil zoo v Táboře”

Návrat zubra evropského do volné
přírody

I klienti Ekospolu se podílejí na unikátním
projektu návratu zubra evropského
do české krajiny.
Zoologická zahrada ZOO Tábor nadále
pokračuje v chovu zubrů tzv. nížinné linie.

Unikátní kniha popisující záchranu
táborské zoo generálním ředitelem
společnosti Ekospol RNDr. Evženem
Korcem, CSc.

Zahájení odchovu mláďat a jejich
vypouštění do vhodného prostředí je
hlavním cílem Zoo Tábor pro nejbližší
období.
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Projekty společnosti EKOSPOL
Mezi hlavní cíle společnosti Ekospol patří vyprodat všechny jednotky v realizovaných bytových projektech před jejich dokončením.
I v roce 2019 se tento hlavní cíl podařilo naplnit a projekt Michelské zahrady je z rozhodující části vyprodán.

Dokončené projekty
Michelské zahrady (Celkový počet bytů: 36)
Bytový areál Michelské zahrady je komorním projektem vyššího standardu v atraktivní lokalitě Praha 4 - Michle. Terasové zahrádky, terasy či balkony ve spojení s jižní orientací většiny bytů poskytují nádherný výhled
na město. Samozřejmostí je výborná občanská vybavenost a skvělá dopravní dostupnost.

Michelské zahrady

Parcely Alšova vyhlídka (Celkový počet parcel: 4)
Exkluzivní lokalita na okraji Prahy těsně sousedící s chráněným územím
je ideálním místem pro výstavbu luxusní vily. Alšova vyhlídka nabízí
naprosto výjimečné parcely v exkluzivní lokalitě s nádherným výhledem
na přilehlé chráněné území. Parcely leží v klidné lokalitě Praha 6 - Suchdol, kterou pro její malebnost v minulosti vyhledávali přední čeští malíři
v čele s Mikolášem Alšem. Po něm je pojmenovaná osamoceně stojící
skalnatá Alšova vyhlídka. Přímo kolem pozemku vede naučná stezka
Roztocký háj – Tiché údolí, která na svých zastaveních upozorňuje
na výjimečné zástupce fauny a flóry zdejší přírodní rezervace rozkládající se v malebném údolí Únětického potoka.

Parcely Alšova vyhlídka

Projekty ve výstavbě
Ekorezidence Hodkovičky (Celkový počet bytů: 160)
Ekorezidence Hodkovičky je moderní rezidenční projekt v žádané
lokalitě při údolí Vltavy s úchvatnými výhledy nejen na přilehlou řeku,
ale také na Chuchelský háj a Barrandovské skály. Dva bytové domy
nabízejí celkem 160 bytů dispozic 1+kk až 4+kk (od 28m2 do 91m2)
s prostornými terasami či balkony. Samozřejmostí je možnost parkování přímo v domě. Svým charakterem je projekt vhodný nejen
pro aktivní mladé rodiny, ale také jako investiční příležitost.
Ekorezidence Hodkovičky
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Projekty ve výstavbě
Parcely Slavík Kbely (Celkový počet parcel: 27)
Areál 27 parcel pro výstavbu rodinných domů v atraktivní části Prahy
– ve Kbelích. Vynikající dopravní dostupnost ilustruje autobusová
zastávka, která je hned vedle pozemků. Kbely, které spojují pražskou
historii a pamětihodnosti s klidem přírody, parků, lesů a vod, lidé
vyhledávají hlavně kvůli klidnému bydlení. Když k tomu připočteme
výbornou občanskou vybavenost a skvělou dopravní dostupnost,
včetně MHD, tak získáme ideální místo pro rodinné bydlení.
Parcely Slavík Kbely

Připravované projekty
Ekobyty U Obory (Celkový počet bytů: 69)
Ekobyty U Obory mezi ulicemi Františka Diviše a Bystřičná je moderní
rezidenční projekt ve vyhledávané lokalitě jen čtvrt hodiny od centra
a přitom v zeleni. Samozřejmostí je výborná dopravní dostupnost a plná
občanská vybavenost. Vícepodlažní bytový dům nabízí celkem 69 bytů
dispozic 1+kk až 3+kk s balkony či předzahrádkami. Samozřejmostí je
možnost parkování přímo v domě v podzemních parkovacích stáních.

Ekobyty u Obory

Ekocity Uhříněves II (Celkový počet bytů: 220)
Ekocity Uhříněves II je moderní nízkoenergetický rezidenční projekt
v atraktivní lokalitě s výbornou dopravní dostupností. Byty nabídnou
krásné výhledy do zeleně rozprostírající se kolem pramene potoka Dobrá voda. Pět bytových domů nabízí celkem 220 bytů dispozic 1+kk až
4+kk s prostornými terasami či balkony. Samozřejmostí je možnost parkování přímo v domě v podzemních parkovacích stáních. Tento projekt je
vhodný hlavně pro aktivní jednotlivce či mladé rodiny, nový domov zde
ale může najít kdokoliv.
Ekocity Uhříněves II
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Připravované projekty
Ekorezidence Braník (Celkový počet bytů: 289)
Ekorezidence Braník tvoří 5 moderních bytových domů s kapacitou
celkem 289 bytů dispozic 1+kk až 4+kk. Jedinečný projekt spojí skvělou
dopravní dostupnost s klidnou lokalitou v širším centru Prahy. Braník
ležící na pravém břehu Vltavy patří k oblíbených pražským čtvrtím, které
lidé volí pro vlastní bydlení. Nabízí totiž výbornou občanskou vybavenost
a spoustu možností pro sportovce.

Ekorezidence Braník

Výhledy Barrandov II (Celkový počet bytů: 220)
Výhledy Barrandov II navazují na úspěšný projekt Výhledy Barrandov I
dokončený 2017, který byl pro svou jedinečnost vyprodán dlouho před
dokončením. Čtyři moderní bytové domy nabízejí jedinečné spojení
skvělé dopravní dostupnosti do centra Prahy s klidnou lokalitou
a nedalekým Prokopským či Dalejským údolím. Okolní příroda přímo
vybízí ke klidným rodinným procházkám i sportovním výkonům.

Výhledy Barrandov II

Ekocity Hostivař (Celkový počet bytů: 699)
Projekt Ekocity Hostivař nabídne na sedm set moderních a cenově
dostupných bytů v šesti bytových domech při ulici U Továren v oblíbené
městské části Hostivař. Skvělou dopravní dostupnost podtrhuje vlakové nádraží, které je vzdálené jen několik minut chůze. Sportovní vyžití
nabízí nedaleké Sportovní centrum Hostivař či Hostivařská přehrada
s přilehlým lesoparkem.

Ekocity Hostivař
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Knihy společnosti EKOSPOL
Generální ředitel společnosti Ekospol RNDr. Evžen Korec, CSc. napsal úspěšné
knihy Pozemky ukrývají poklady, Co je v domě, není pro mě! a Koupě bytu pod
lupou.
Svou společnost vybudoval od úplných základů, proto velmi dobře ví, co to obnáší shánět pozemky, jak si co
nejlépe počínat při koupi bytu nebo jak nemovitosti, co nejlépe pronajímat či využít jako investici.
Své zkušenosti a tipy shrnul do úspěšných publikací, kterých se prodalo již přibližně 10 tisíc výtisků.

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. V této knize je poprvé popsáno tzv. Korcovo pravidlo. 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 zajišťovat 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.

Jak prodloužit život vašeho psa
Ojedinělá kniha, v níž se vůbec poprvé v historii literatury určené
chovatelům psů dočtete mimo jiné o tom, jaký je střední věk dožití jednotlivých psích plemen. Unikátní přehled vychází z mnoha světových
vědeckých výzkumů posledního desetiletí a předává odpovědným
chovatelům poznatky, jak mohou docílit prodloužení života svých psů.
Zároveň odtajňuje množství dalších užitečných vědecky podložených informací, které autoři jiných knih většinou opomíjejí, a to například, jaká
jsou genetická onemocnění jednotlivých plemen. Znalost těchto informací
může chovatelům pomoci, aby výrazně zlepšili kvalitu života svých psů.
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Závěr
EKOSPOL opět potvrdil, že oprávněně patří k hlavním hráčům na trhu rezidenčního developmentu. Kolaudací
projektu Michelské zahrady vstoupil do prémiového segmentu rezidenčního trhu a klientům nabídl opravdu
výjimečné bydlení.
Ekospol se za 27 let dostal z pozice malé začínající firmy na post dlouhodobého lídra bytové výstavby. Dokončili
jsme 56 větších bytových projektů pro 10 000 klientů. Přeměnili jsme mnohé pražské lokality k lepšímu,
naposledy například v Kyjích, kde vznikla zcela nová městská čtvrť Panorama Kyje s takřka tisícovkou bytů.
Tisíc bytů jsme postavili také ve dvou projektech v Praze 15 – Nově Měcholupy a U Hostivařské přehrady. Stále
pracujeme i na rozlohou největším rezidenčním projektu v historii ČR v Roztokách u Prahy, kde stavíme bydlení
na 40 hektarech. Zatím je dokončeno na 300 bytů a 200 parcel, což představuje zhruba třetinu plánované
výstavby.
V Praze a nejbližším okolí vlastníme půl milionu metrů čtverečních pozemků pro bytovou výstavbu. Připravujeme
16 projektů s celkem 7 000 byty v tržní hodnotě přesahující 30 miliard korun. Mezi nimi jsou i opravdu velké
projekty s mnoha stovkami bytů v čele s projektem ve Zličíně, který zásadně změní podobu celé městské části.
Postavíme tam totiž více než dva tisíce bytů včetně infrastruktury. Na našich pozemcích tam vyroste i škola
a lávka spojující Zličín a Řepy.
Také v roce 2020 chceme mít výrazné slovo na pražském developerském trhu. Rádi bychom nabídku oživili
hned o dva moderní projekty v Uhříněvsi s dohromady třemi stovkami bytů. Rádi bychom do nabídky zařadili
také projekt s 300 byty v Praze 5, i u něj však záleží na úspěšném dokončení povolovacího procesu. Chceme
i v následujících letech potvrdit svou pozici dlouhodobého lídra bytové výstavby.
Budeme rádi, když při tom budete s námi.
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s.
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