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Společnost EKOSPOL a.s. úspěšně dokončila a zkolaudovala výstavbu
bytového areálu „U Hostivařské přehrady“
v Praze 15 - Horních Měcholupech

Společnost EKOSPOL a.s. v listopadu 2005 úspěšně dokončila a zkolaudovala
výstavbu bytového areálu „U Hostivařské přehrady“ v Praze 15. O mimořádném
zájmu o tento projekt s jedním z nejkrásnějších výhledů v Praze svědčí, že
všechny byty byly prodány ještě před dokončením.
Výstavba bytů v areálu „U Hostivařské přehrady“ byla intenzivně mediálně
sledována. Mladá Fronta Dnes ve svém seriálu o bydlení každý týden informovala
o postupu prací. Celkem 214 bytů
v areálu „U Hostivařské přehrady“ o
celkové bytové podlahové ploše přes
11.600 m2 je umístěno v objektu o pěti až
sedmi nadzemních podlažích. Součástí
objektu jsou i podzemní garáže. Veškeré
práce jsou tradičně provedeny ve
vynikající kvalitě v souladu s evropskými
certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a BOZP
OHSAS 18001, jejichž je společnost
EKOSPOL a.s. jako jedna z mála Slavnostní otevření bytového areálu 10.01.2006
developerských společností držitelem.
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EKOSPOL a.s. vyprodal veškeré byty před dokončením a před kolaudací
bytového areálu v Roztokách u Prahy v lokalitě „V Solníkách III. etapa“
Nově dokončený bytový areál
v lokalitě Roztoky u Prahy –
„V Solníkách III. etapa“ se 136
byty je třetí etapou největšího
developerského
projektu
bydlení v České republice,
vezme-li se v úvahu celková
plocha, na které probíhá
výstavba. V Roztokách je
výstavba realizována na cca
400.000
m2
pozemků.
V první etapě bylo dosud
postaveno 150 bytů. Ve druhé etapě bylo zasíťováno cca 200 parcel a připraveno
tak pro stavbu rodinných domů.
Bytový areál „V Solníkách III. etapa“ tvoří tři bytové domy o čtyřech nadzemních
podlažích včetně vybudování infrastruktury a dopravního napojení na stávající
obecní komunikace. Celý projekt byl realizován mezi říjnem 2004 a říjnem 2005
včetně provedení veškerých klientských změn, zkolaudováni všech objektů a
následného předání klientům,
které
proběhlo
v listopadu.
Slavnostního otevření se zúčastnili
představitelé vlády (náměstek
místopředsedy vlády – Mgr. Ivo
Hartman, MBA), ředitel Státního
fondu rozvoje bydlení – JUDr. Jan
Wagner, vedení města Roztok
(starosta
–
Mgr.
Stanislav
Boloňský),
vedení
Ekospolu
(generální ředitel – RNDr. Evžen
Korec, CSc.) a řada dalších
významných osobností.
Slavnostní otevření bytového areálu 8.11.2005
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EKOSPOL a.s. zahájil prodej svého zatím největšího bytového projektu „Bytový areál Boloňská“, v Praha 10
V září 2005 společnost Ekospol a.s. zahájila prodej svého zatím největšího
bytového projektu pod názvem „Bytový areál Boloňská“, ve kterém se nachází 276
bytů. „Bytový areál Boloňská“ se skládá ze tří objektů umístěných rovnoběžně
podél ulice Boloňská. Každý objekt je rozdělen do čtyř sekcí se samostatným
vchodem a výtahem. Také v tomto případě, jako u bytů „U Hostivařské přehrady“,
je největší předností projektu blízkost lesoparku a oblíbené přehradní nádrže. O
byty v tomto projektu je obrovský zájem. Důkazem toho je 60 % prodaných bytů
za 4 měsíce. Není pochyb, že „Bytový areál Boloňská“ bude kompletně prodán
dříve, než bude postaven. Obdobně je tomu u všech bytových projektů společnosti
Ekospol.

Vizualizace „Bytového areálu Boloňská“
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Hodnocení společnosti EKOSPOL a.s. nezávislými institucemi
Mezi nezávislé instituce se bezesporu řadí Hospodářské noviny. V jejich článku
s názvem „Trh s byty v Praze ovládá deset firem“ z 30.05.2005 byl Ekospol
a.s. vyhodnocen jako jeden z největších developerů na pražském trhu. Dle počtu
prodávaných bytů byl zařazen na sedmé místo.
Anketa TOP - STAV 100 je dalším hodnocením nezávislou institucí.
Organizátory ankety TOP-STAV 100 jsou ÚRS Praha, a.s. a Svaz podnikatelů ve
stavebnictví. Významným kritériem výběru, v němž je hodnoceno více než 2000
firem, je transparentnost jejich ekonomiky. Firmy jsou hodnoceny podle
objektivních ekonomických kritérií převzatých z účetních závěrek. TOP – STAV 100
je cennou informací o firmách působících ve výrazně konkurenčním prostředí
stavebního trhu. Od roku 2002 je společnost Ekospol a.s. hodnocena dle
rentability tržeb vždy na prvním místě. Výsledky za rok 2005 ještě nejsou
k dispozici (hodnotí se vždy zpětně za rok).
TOP – STAV 100 - VIII. ročník (hodnocení za rok 2004)
Podniky stavební výroby – dle rentability tržeb
Poř.č. IČO
Podnik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63999854
13690299
42340802
26026279
26212005
13642464
61466123
25253361
45359130
41603281

EKOSPOL a.s.
REKO, as.
KKS, spol. s.r.o.
ZVÁNOVEC, a.s.
Dálniční stavby Praha, a.s.
GEMO OLOMOUC, s.r.o.
SMO, a.s.
Trigema s.r.o.
Atlanta, a.s.
SaM silnice a mosty, a.s.

Rentabilita tržeb %
20,2
14,9
12,7
12,3
10,6
9,6
9,6
9,5
6,9
6,8

Ze všech uvedených hodnocení jednoznačně vyplývá dlouhodobá stabilní pozice
společnosti EKOSPOL a.s. mezi první desítkou společností na velmi konkurenčním
stavebním trhu ČR.
Tuto skutečnost potvrzuje i množství citací EKOSPOLu, jako firmy patřící mezi
leadry svého oboru, v nejvýznamnějších periodikách. Jako např. v Mladé frontě,
Hospodářských novinách, Lidových novinách, Metru a dalším denním tisku a
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v odborných časopisech jako Ekonom, Můj dům, Realit, Střecha nad hlavou,
Projekt, Stavitel, České stavebnictví a další.

Porovnání průměrné mzdy (PM) v ČR a PM v EKOSPOLu, a.s.
EKOSPOL a.s. patří mezi firmy s nejvyšší průměrnou mzdou v ČR
Průměrná měsíční mzda ve společnosti Ekospol a.s. v roce 2005 činila 41 264,- Kč.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 54,5

Porovnání průměrné mzdy v ČR s průměrnou mzdou EKOSPOLu a.s.
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ČINNOST FIRMY V ROCE 2005
EKOSPOL a.s. v roce 2005 úspěšně pokračoval ve svých stavebních,
developerských a investorských činnostech. Činnosti firmy EKOSPOL a.s. lze členit
do následujících oblastí:

1. Developerská činnost v oblasti výstavby bytových objektů a
prodeje bytů
a) prodej bytů v realizovaných projektech - uzavření kupních smluv
Lokalita
U Hostivařské přehrady
Roztoky V Solníkách III. etapa

tržby v mil. Kč
456
183,9

b) prodej bytů v připravovaných bytových projektech
Lokalita
Bytový areál Boloňská

prodej v mil. Kč
302

c) prodej nebytových prostor v dokončených bytových objektech
Lokalita
Výhledy I. a II.

prodej v mil. Kč
5,3

2. Developerská činnost v oblasti výstavby technické infrastruktury
pro stavební pozemky a prodej zainvestovaných stavebních parcel
Prodej zainvestovaných stavebních parcel v následujících lokalitách
Lokalita

prodej v mil. Kč

Roztoky V Solníkách I., II., III. etapa

160,1

3. Správa, pronájem a prodej vlastních nemovitostí
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Správu a pronájem vlastních nemovitostí vykonával EKOSPOL a.s. v roce 2005
v následujících vlastních objektech:
Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 19
Praha 7 – Holešovice, Umělecká 13
Praha 10 – Vršovice, Bulharská 42

4. Ostatní činnosti
Pro developerské projekty EKOSPOlu zajišťuje nákup pozemků vlastní
oddělení nákupu nemovitostí. V roce 2005 jím byla uzavřena kupní smlouva
na pozemek v katastrálním území Letňany, který umožní výstavbu 56 bytů
v bytovém areálu „Patria Letňany“. Byla podepsána smlouva o kupní smlouvě
budoucí na zakoupení pozemků v Horních Měcholupech o celkové výměře cca 3 ha
pro výstavbu cca 900 bytů.
EKOSPOL dále zajišťuje projekční a inženýrskou činnost (oddělení v sektoru
přípravy staveb).
Oddělení projekce
Byly vypracovány studie na:
a) úpravu územního plánu v MČ Praha Libuš a Praha Dolní Měcholupy při ul.

Dolnoměcholupská
b) změnu územního plánu v MČ Praha Dolní Měcholupy při ul. K Dubečku,
v MČ Praha 5 - Vidoule, v MČ Praha Suchdol v kat. území Sedlec, v MČ
Praha Libuš
Byl zpracován návrh dokumentace pro územní řízení:
a) areál bytových domů se 184 byty „Nový park Písnice“ v MČ Praha Libuš,
b) dva bytové domy s 56 byty „Patria Letňany“ v MČ Praha 18 včetně

urbanistické studie celé související rozvojové lokality.
Oddělení inženýringu:
Územní rozhodnutí (ÚR)
Bylo zajištěno ÚR pro „Bytový areál Boloňská“ v MČ Praha 15.
Stavební povolení (SP)
Bylo zajištěno vydání stavebního povolení pro
a) bytový areál Boloňská - inženýrské sítě, komunikace, bytové domy, garáže
b) rekonstrukce bytu č. 12 v Umělecké ulici
Kolaudační rozhodnutí
Bylo zajištěno vydání kolaudačního rozhodnutí pro
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a) komunikace a inženýrské sítě Solníky II, Roztoky
b) bytové domy v Solníkách III, Roztoky včetně komunikace a IS
c) Újezd nad Lesy, Lesní čtvrť I a II – komunikace a inženýrské sítě
d) Ďáblice pod Hájem – komunikace a inženýrské sítě
e) Nové Ďáblice I, komunikace a veřejné osvětlení 1. a 2. etapa, 2. stavební

fáze pro areál rodinných domů
f) bytový areál „U Hostivařské přehrady“ (214 bytů) včetně komunikací,
inženýrských sítí a garáží
Vlastní stavby tech. infrastruktury realizuje sektor výstavby inženýrských sítí
V roce 2005 byly realizovány tyto stavební celky :
Roztoky V Solníkách III.etapa
Byla dokončena výstavba všech síti tj. kanalizace vč. přípojek, vodovodů vč.
přípojek, plynovodů vč. přípojek, komunikace a rozvodů NN a VO.
Nové Ďáblice II.etapa
Byla dokončena výstavba komunikace a výstavba VO.
Ďáblice pod Hájem
Byla dokončena a zkolaudována konečná fáze komunikací a ČTÚ.
Újezd nad Lesy, Lesní čtvrť I.
Byly dokončeny komunikace, VO, sadové úpravy a rekonstrukce drenáží.
Újezd nad Lesy, Lesní čtvrť II.
Byly realizovány vjezdy na jednotlivé pozemky.
V závěru roku 2005 byla zahájena příprava projektu Koloděje „V Lipách 2. etapa“.
Právní oddělení
V roce 2005 bylo uzavřeno cca 300 smluv. V tomto počtu nejsou zahrnuty
pracovní smlouvy a smlouvy uzavírané pracovníky oddělení prodeje nemovitostí,
na nichž však právní oddělení také participuje. Z počtu 8 ukončených sporných
případů v roce 2005 jich bylo 5 ukončeno dohodou (smírem), ve dvou sporech
bylo soudem rozhodnuto ve prospěch společnosti a jeden spor byl ukončen
v neprospěch společnosti.
Podporu prodeje v roce 2005 zabezpečovalo oddělení marketingu účastí na
všech významných pražských stavebních veletrzích např. For ARCH, For Habitat,
Pragointeriér. Kromě toho marketingové oddělení zorganizovalo roznos letáků do
všech domácností v Praze. Velkou mírou tak přispělo k vyprodání projektu „U
Hostivařské přehrady“ a k úspěšnému zahájení prodeje „Bytového areálu
Boloňská“.
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Závěr:
V roce 2005 se podařilo potvrdit stabilitu firmy umístěním mezi první TOP desítkou
developerských a stavebních firem v ČR. Úspěšně byl dokončen a zkolaudován
bytový areál „U Hostivařské přehrady“ v Praze 15 - Horních Měcholupech. Všechny
byty v tomto projektu s jedním z nejkrásnějších výhledů v Praze byly kompletně
vyprodány ještě před dokončením a slavnostním otevřením.
Úspěšně byla realizována a před dokončením také vyprodána 3. etapa největšího
developerského projektu v současnosti v ČR v Roztokách u Prahy – lokalita
V Solníkách. Současně společnost zahájila prodej bytů v „Bytovém areálu
Boloňská“ v Praze 10.

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