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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: Eva Hromasová

1.2 Dozorčí rada
 předseda dozorčí rady: Bc. Pavel Štefek
 člen dozorčí rady: Ing. Kateřina Kosíková
 člen dozorčí rady: Ing. Julie Berdichevska
Základní kapitál společnosti EKOSPOL a.s.: 101.000.000,- Kč

1.3 Vedení společnosti
Generální ředitel:

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Asistentka generálního ředitele:

Eva Hromasová

Asistentka generálního ředitele:

Dominika Hejná, DiS.

Tiskový mluvčí:

Karel Zeman

Ředitel sektoru prodeje nemovitostí:

Karel Zeman

Ředitel sektoru přípravy staveb:

Ing. Jan Zedník

Ředitel sektoru výstavby:

Ing. Evžen Svoboda

Finanční a personální ředitelka:

Ing. Julie Berdichevska

Personalista

Mgr. Tomáš Betlach

Koordinátorka sektoru nákupu nemovitostí:

Ing. Jana Růžková

Vedoucí manažer projektu „Rezidence Strašnice“:

Ing. Bohumil Ouda

Vedoucí manažer projektu „Panorama Kyje I“:

Ing. Miroslav Matuščák

Vedoucí manažer projektu „Rezidence Dalejské výhledy“:

Ing. Bohumil Linhart

Vedoucí právního oddělení:

Bc. Pavel Štefek

Vedoucí oddělení rozpočtů a výběrových řízení:

Ing. Vladimír Ulč

Vedoucí oddělení inženýringu:

Ing. Václav Frolík

Vedoucí oddělení marketingu:

Ing. Daniel Donoval

Vedoucí oddělení recepce:

Mgr. Jitka Krajčová

Manažer správy nemovitostí a technik autodopravy:

Pavel Haluza

Manažer jakosti a EMS, reklamační technik:

Milan Hynek

strana 3 (celkem 17 + přílohy)

Výroční zpráva společnosti

za rok 2008

2. Bytový areál dokončený v roce 2008
2.1 Bytový areál Nové Měcholupy
Bytový areál Nové Měcholupy se nachází v Praze 10 – Dolních Měcholupech mezi
ulicemi Dolnoměcholupská a V Dolinách.
Stavební povolení k tomuto projektu bylo vydáno 7. 8. 2007 a následně, v témže
měsíci, byla zahájena i vlastní realizace stavby.
Urbanistickým a architektonickým řešením je stavba členěna do dvou stavebních
objektů, které jsou tvořeny vždy šesti sekcemi se samostatnými vchody. Jednotlivé
objekty jsou k sobě zrcadlově pootočeny. Hmota navržených nízkopodlažních objektů
je komponována v základních kvádrových tvarech s plochými střechami vytvářejícími
dynamickou kaskádu, která je výškově i půdorysně členěna na hmoty o velikosti
rodinných vil.
V bytových domech je umístěno celkem 130 bytů v kategoriích 1+kk, 2+kk
a 3+kk, o velikosti od 35 m² až po 75 m². U všech bytů jsou balkony nebo terasy
a u bytů v přízemí také malé předzahrádky. V suterénu objektů je celkem 56
garážových stání a ke všem bytům rovněž náleží malé sklípky.
Stavba
je
založena
na pilotech. Svislé příčné
nosné
konstrukce
jsou
tvořeny
železobetonovými
stěnami, obvodové zdi jsou
pak
vyzděny
z cihel
POROTHERM.
Vodorovné
nosné
konstrukce
jsou
tvořeny křížem armovanými
betonovými deskami. Příčky
v bytech jsou vyzděny rovněž
z cihel POROTHERM.
Okna jsou z pětikomorových
plastových profilů s dvojitým
těsněním, dorazem a mikroventilací, v přízemí s bezpečnostním sklem. Vstupní dveře
jsou prosklené, z hliníkových profilů, vnitřní dveře jsou dřevěné v obložkových
zárubních. Obytné místnosti jsou vybaveny plovoucími laminátovými podlahami,
na chodbách a sociálních zařízeních je použita keramická dlažba.

Nové Měcholupy, 21. 10. 2008

Vyšším dodavatelem stavby byla vybrána společnost BERGER BOHEMIA a.s. Plzeň.
Obklady, dlažby a zařizovací předměty dodávala společnost SIKO KOUPELNY a.s.
Na balkonech a v sociálních zařízeních bytů je použit kompletní drenážně-izolační
systém BLANKE. Balkony jsou osazeny celohliníkovým zábradlím systému WERZALIT.
Stavba byla dokončena a kolaudována v říjnu 2008. Byty včetně všech
klientských změn byly následně předány do užívání klientům do konce roku 2008,
tedy přibližně dva měsíce před původně plánovaným termínem.
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Stavba byla provedena ve vysoké kvalitě společnosti EKOSPOL a.s.
Slavnostní otevření celého
bytového areálu proběhlo dne
21. 10. 2008
za
přítomnosti
významných hostů. Společnost
EKOSPOL a dokončený projekt
„Nové Měcholupy“ ocenili ve
svých projevech ředitel státního
fondu rozvoje bydlení JUDr. Jan
Wagner, starosta městské části
Dolní Měcholupy Ing. Karel
Hagel,
prezident
svazu
podnikatelů ve stavebnictví ČR
Nové Měcholupy, 21. 10. 2008
Ing. Václav Matyáš a předseda
představenstva a generální ředitel Hypoteční banky Ing. Jan Sadil. Závěrečného
slova se ujal předseda představenstva a generální ředitel společnosti EKOSPOL
RNDr. Evžen Korec, CSc.
Atraktivní lokalita, atypická
líbivá
architektura
a
vynikající
kvalita
za
rozumnou cenu, to jsou tři
hlavní
charakteristiky,
které plně vystihují tento
bytový
projekt,
jehož
úspěšnost nejlépe dokazuje
fakt, že všechny byty byly
vyprodány jeden rok před
dokončením stavby!

Nové Měcholupy – slavnostní otevření, 21. 10. 2008

3. Bytové areály, jejichž výstavba začala v roce 2008
3.1 Rezidence Strašnice
V dubnu 2008 byla zahájena výstavba bytového areálu „Rezidence Strašnice“.
Projekt se nachází v exkluzivní lokalitě v Praze 10 – Strašnicích, mezi ulicemi
Strančická a Průběžná. Tato lokalita je charakteristická jen velmi omezenou nabídkou
volných pozemků, a proto se jedná o jeden z posledních nových bytových
projektů v této lokalitě.
Jedná se o bytový areál se 102 byty o velikosti 1+kk až 4+kk, které jsou rozmístěny
v pěti sekcích se samostatnými vstupy, přičemž jedna sekce tvoří samostatný objekt
a zbývající čtyři podélný deskový objekt. Celý bytový areál je podsklepen jedním
podzemním propojeným podlažím s 24 samostatnými garážemi a 38 garážovými
stáními. V podzemním podlaží jsou rovněž umístěny sklípky, výměníková stanice
a také veškeré páteřní rozvody kanalizace, vody, elektřiny a slaboproudů. Svislé
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komunikace jsou řešeny jako tříramenné schodiště s výtahovou šachtou a výtahem
uprostřed.

Rezidence Strašnice, vizualizace

Vlastní
objekt
je
převážně
železobetonové konstrukce s částečně
nosným zdivem. Obvodový plášť je
železobetonový
se
zateplovacím
systémem s kamennou tepelnou izolací
a částečně z keramických bloků
s omítkou. Vnitřní dělící stěny jsou
z keramických příčkovek, ve sklepě
z pórobetonových tvárnic. Okna jsou
z pětikomorových plastových profilů
s povrchem v dekoru dřeva na vnější
straně. Vstupní dveře objektu jsou
hliníkové, bezpečnostní a protipožární.

V průběhu roku 2008 byly zrealizovány zemní práce, spodní hydroizolace objektu,
veškeré nosné svislé a vodorovné konstrukce, vnitřní vyzdívky, hrubé rozvody vody,
kanalizace, topení, elektřiny a slaboproudů. Dále byla osazena okna a provedeny
vnitřní štukové omítky a pojistná hydroizolace střech.
Objekt je napojen na infrastrukturu, z níž byla provedena kompletní dešťová
a splašková kanalizace s napojením do ulic Průběžné a Strančické. Pro definitivní
napojení elektřiny byla postavena nová trafostanice s výkonem 400 kVA
a propojením na širší okolí rozvodů PRE. V ulici Strančické byl kompletně
rekonstruován plynovod, provedena přeložka telefonního kabelu a kabelové televize.
Pro vytápění objektu byl zrealizován přívodní teplovod včetně předávací stanice jako
investice Pražské teplárenské a.s.
Celá výstavba probíhá v souladu s časovým harmonogramem, dle schválené
projektové dokumentace včetně klientských změn. Pravidelně je kontrolována kvalita
dle dokumentace, obecných technických předpisů a kontrolního zkušebního plánu
v souladu s normami ISO. Předpokládané datum dokončení celé stavby je červen
2009.
Bytový areál Rezidence Strašnice
plně
odpovídá
vysokým
požadavkům
moderního
rezidenčního bydlení. Atraktivní
architektura
bytových
domů
vhodně zapadá do stávající okolní
zástavby, na ustupujících podlažích
jsou
velmi
žádané
terasy
s výhledem do okolí. Každý byt
již ve své základní ceně
obsahuje
velmi
vysoký
standard vybavení. V obývacích
Rezidence Strašnice, vizualizace
pokojích jsou plovoucí laminátové
podlahy, v koupelně, předsíni a kuchyňském koutě potom kvalitní keramická dlažba.
Vnitřní dveře jsou plné, hladké, fóliované, usazené v obložkových zárubních,
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v obytných místnostech ze 2/3
prosklené. Byty jsou vybaveny
domácím telefonem s elektrickým
vrátným,
společnou
televizní
anténou a strukturovanou kabeláží,
která
umožňuje
rozvod
vysokorychlostního
internetu
a
kabelové
televize
do
všech
obytných místností.
I tento projekt společnosti
EKOSPOL je, jak již bývá
pravidlem, velmi úspěšný. To Rezidence Strašnice, 9. 4. 2009
nejlépe dokazuje fakt, že již ve fázi hrubé stavby bylo vyprodáno téměř
85% všech bytů!

3.2 Panorama Kyje I
Dalším atraktivním bytovým areálem společnosti EKOSPOL, jehož výstavba byla
zahájena v dubnu 2008 je bytový areál „Panorama Kyje I“. Území pro výstavbu
tohoto projektu se nachází v Praze 14 – Kyjích, mezi ulicemi Budovatelská a Jamská.
Bytový areál je navržen formou šesti bloků bytových domů, z nichž se pět skládá
ze dvou schodišťových sekcí a jeden ze tří schodišťových sekcí. Celkový počet
bytů v tomto projektu je 221 o velikostech 1+kk až 4+kk, pro budoucí majitele bytů
je rovněž připraveno 133 garážových stání a 88 stání venkovních.

Panorama Kyje I, vizualizace

Navržený bytový areál je tvořen vzájemně
se prolínajícími kvádrovými hmotami.
Bytové domy jsou dvoupodlažní s jedním či
dvěma ustupujícími podlažími. Linie střech
domů se dvěma ustupujícími podlažími je
zvlněna, a vytváří tak plynulý přechod
k nižším partiím objektů. V suterénech
všech domů jsou umístěny garáže a ostatní
příslušenství. Domy jsou přístupné z úrovně
upraveného
terénu
na
mezipodestu
schodiště, některé byty v 1. NP mají
samostatný vstup a vlastní předzahrádku.

Dispozice bytových domů v areálu je daná tvarem pozemku a jeho orientací.
Navržené objekty vytvářejí kompaktní celek se všemi funkcemi moderní a kvalitní
bytové výstavby. Jednotlivé bytové domy jsou řešeny tradičními vyzdívanými
technologiemi se sádrovými vnitřními omítkami, keramickými obklady a dlažbami. Ve
všech objektech jsou osazena kvalitní pětikomorová plastová okna a bezpečnostní
vstupní dveře do jednotlivých bytů. K dopravě v jednotlivých sekcích slouží
dvouramenná železobetonová schodiště a lanové výtahy. Na balkonech je použito
celohliníkové zábradlí. Vnitřní instalace a zařizovací předměty jsou provedeny
z materiálů renomovaných výrobců.
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Také v tomto projektu dostávají všichni
klienti společnosti EKOSPOL již v základní
ceně vysoké standardní vybavení bytu.
Např.
plovoucí
laminátové
podlahy
v obývacích
pokojích,
vnitřní
dveře
v obložkových zárubních, bezpečnostní skla
u oken v 1. NP či strukturovanou kabeláž.
Předpokládaný termín dokončení projektu je
podzim
2009
s následným
předáním
jednotlivých
bytů
klientům
včetně
zrealizovaných klientských změn.

Panorama Kyje I, vizualizace

Celý projekt „Panorama Kyje I“ je příkladem
moderního a atraktivního bydlení s jedinečným
výhledem do okolní krajiny, kde se nabízí
spousta možností relaxace a aktivního trávení
volného času. Ani veškerý komfort velkoměsta
však není daleko – nachází se pouze 1 stanici
metrem či 5 minut autem, v podobě
vyhlášeného nákupního a zábavního Centra
Černý Most.

Panorama Kyje I, 10. 12. 2008

Také prodejnost tohoto projektu lze
označit za více než úspěšnou, ve fázi
hrubé stavby bylo prodáno téměř 80%
všech bytů!

4. Bytové areály, jejichž prodej začal v roce 2008
4.1 Rezidence Dalejské výhledy
V dubnu 2008 byl zahájen prodej dalšího exkluzivního projektu společnosti EKOSPOL
– Rezidence Dalejské výhledy. Tento projekt se právem řadí mezi pražské top
projekty, a to díky své jedinečné architektuře a výjimečné poloze na okraji
chráněného Dalejského a Prokopského údolí. Unikátní poloha projektu tak
zaručuje bydlení v lokalitě s velmi čistým vzduchem a ničím nerušeným výhledem
do Prokopského údolí.
Lokalita projektu Rezidence Dalejské výhledy se nachází v Praze 13 – Stodůlkách,
podél ulice Smíchovská. Celý bytový areál je tvořen dvěma obytnými domy s celkem
76 byty o velikostech 1+kk až 4+kk a s originální architekturou vzájemně
se prolínajících kvádrových hmot. Z hlavní hmoty pak vystupují arkýře, které
kompozičně navazují na ustupující podlaží. Z jednotlivých domů tak bude nádherný
výhled do okolí. U většiny bytů v 1. NP jsou navrženy velmi žádané předzahrádky.
V suterénech objektů se nachází 60 podzemních garážových stání a další společné
prostory pro obyvatele domu.
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K celkové atraktivitě projektu přispívá
i vynikající infrastruktura celé lokality –
blízkost nákupních, zábavních center
a sportovních areálů, stanice metra trasy
„B“ v docházkové vzdálenosti či rychlá
dostupnost autem do centra Prahy i na
pražský okruh.
Jako u ostatních projektů společnosti
EKOSPOL také byty v tomto projektu jsou
již v základní ceně vybaveny velmi
vysokým standardem a pro opravdu
nejnáročnější klienty je připravena bohatá
nabídka
nadstandardního
provedení

Rezidence Dalejské výhledy, vizualizace

koupelen, dveří a podlah za zvýhodněné
ceny.
Stavba
bytového
areálu
Rezidence
Dalejské výhledy začne v dubnu 2009
a noví obyvatelé se do svých bytů budou
stěhovat v létě 2010.

Rezidence Dalejské výhledy, vizualizace

Fakt, že již po třech měsících prodeje
bylo prodáno 30% bytů, jen
naplňuje předpoklad tohoto projektu
stát se jednou z nejlepších adres pro
rezidenční bydlení v Praze.

4.2 Viladomy Uhříněves
V prosinci 2008 byl zahájen prodej projektu Viladomy Uhříněves. Tento zajímavý
projekt se nachází v Praze 10 – Uhříněvsi, mezi ulicemi Vyderská a Fr. Diviše.
Motto projektu „bydlení v přírodě s městem na dosah“ hovoří za vše. Celý
bytový areál je umístěn do nádherné mikrolokality v sousedství luxusní vilové
zástavby. Je tvořen sedmi viladomy s dvěma podlažími a třetím ustupujícím podlažím.
V projektu je celkem 136 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk s balkóny, terasami,
střešními terasami a předzahrádkami. Architektonické řešení je koncipováno tak,
aby se viladomy staly harmonickým prvkem v okolní zástavbě a citlivým propojením
se stávajícími rodinnými vilami. U většiny bytů v 1. NP jsou navrženy velmi oblíbené
předzahrádky, které jsou klientům jako bonus poskytovány zdarma. Byty v horních
podlažích jsou pak vybaveny atraktivními střešními terasami. V suterénech objektů je
umístěno 63 garážových stání, dalších 73 parkovacích stání je na povrchu.

„Optimální poměr mezi kvalitou a cenou“ je dalším mottem charakterizujícím
projekt Viladomy Uhříněves a vlastně i všechny projekty společnosti EKOSPOL.
Vysoký standard již v základní ceně bytu, možnost výběru z mnoha typů
nadstandardního vybavení za výhodné ceny, výborná občanská vybavenost, dopravní
dostupnost, nádherné okolí, to jsou další charakteristiky projektu.
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U všech projektů, které jsou
momentálně
v nabídce,
nabízí
společnost EKOSPOL ve spolupráci
s Hypoteční bankou již tradičně
jednu
z
nejvýhodnějších
hypoték na českém trhu HYPOTÉKU EKOSPOL, při které
stačí klientům pouze 30.000,- Kč
z vlastních zdrojů a zbytek ceny
je uhrazen hypotéčním úvěrem.
Viladomy Uhříněves, vizualizace

5. Připravované bytové projekty
Na rok 2009 plánuje společnost EKOSPOL spuštění prodeje dalších 4 bytových
projektů v hodnotě cca 2 miliardy korun.
■ Viladomy u Vinořského zámku
- Praha
9
–
Vinoř,
podél
ulice
Mladoboleslavská
- bydlení v krásné lokalitě v těsné blízkosti
Vinořského zámku
- 58 bytů o velikostech 1+kk – 3+kk
ve třech třípodlažních viladomech
- 40
podzemních
garážových
stání
a 14 venkovních stání
- jedinečné okolí – přírodní rezervace
Vinořský park, kaskáda 7 rybníků, lesy
u Vinořského a Ctěnického potoku

Viladomy u Vinořského zámku, vizualizace

■ Nový park Písnice
-

Praha 4 – Písnice, mezi ulicemi V Zákopech a Švihovská
184 bytů ve čtyřech dvou až třípodlažních viladomech s obytným podkrovím
88 podzemních garážových stání a 105 venkovních stání
500 m od bytového areálu je plánována stanice metra

■ Vilapark Uhříněveská obora
-

Praha Uhříněves, při ulici Bečovská
170 bytů
85 podzemních garážových stání a 85 venkovních stání
v blízkém okolí se nachází Uhříněveská obora

■ Panorama Kyje II – cca 400 bytů
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Také plány společnosti EKOSPOL do dalších let jsou ambiciózní. Kromě výše
uvedených projektů společnost dále pracuje na přípravě těchto lokalit:
 Viladomy Dubeč – 144 bytů
 Nové Kolovraty – 116 bytů
 Bytové domy „Janovská“ – cca 750 bytů
Společnost EKOSPOL v současné době realizuje, prodává či připravuje bytové
projekty v celkové hodnotě cca 6 miliard korun!
Společnost 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 zrealizovala tři etapy výstavby s 287 byty a 192
parcelami pro RD a připravuje další etapy v celkové hodnotě cca 15 miliard korun.

6. Činnost společnosti v roce 2008
6.1 Developerská činnost v oblasti výstavby bytových objektů
a prodeje bytů
Prodej developerských projektů zajišťuje sektor prodeje nemovitostí, jehož hlavní cíle
v roce 2008 byly:
 doprodej bytů v lokalitě Praha 10 „Nové Měcholupy“ se 130 byty, uzavření
kupních smluv a předání bytů klientům
 prodej bytů v lokalitě Praha 10 „Rezidence Strašnice“ se 102 byty s cílem prodat
všechny byty do dokončení výstavby v roce 2009
 prodej bytů v lokalitě Praha 14 „Panorama Kyje“ s 221 byty s cílem prodat
všechny byty do dokončení výstavby v roce 2009
 příprava a zahájení prodeje bytů v lokalitách „Rezidence Dalejské výhledy“ se 76
byty a Viladomy Uhříněves se 136 byty
Všechny tyto hlavní cíle byly splněny při dosažení následujících parametrů:
Prodej bytů - uzavřené kupní smlouvy:
Lokalita

Tržby v mil. Kč

Bytový areál Nové Měcholupy

306,6

Prodej bytů - uzavřené předkupní smlouvy:
Lokalita

Budoucí tržby v mil. Kč

Rezidence Strašnice

152,8

Panorama Kyje I

246,2
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Cíl prodat všechny byty v lokalitě Nové Měcholupy do dokončení stavby byl
splněn se značným předstihem. Všechny byty v této lokalitě byly prodány
téměř rok před dokončením.
Prodej lokalit Rezidence Strašnice a Panorama Kyje pokračoval velmi úspěšně.
V obou lokalitách bylo již v době dokončení hrubé stavby prodáno cca 80%
bytů.
Zahájení prodeje nového projektu Rezidence Dalejské výhledy bylo úspěšné
především díky atraktivní lokalitě a velmi zdařilému architektonickému návrhu
bytových domů. Před zahájením stavby bylo prodáno již 30% bytů. Podařilo se
zahájit také prodej dalšího projektu – Viladomy Uhříněves.
I přes dopady světové hospodářské krize na trh nemovitostí v ČR a pokles poptávky
po bytech se dařilo držet příznivou dynamiku prodeje. Hlavními důvody úspěšného
prodeje byly především tyto faktory:





dobré jméno společnosti EKOSPOL mezi klienty
kvalita staveb společnosti EKOSPOL
možnost financování až 100% hypotékou
financování výstavby z vlastních zdrojů bez využití bankovních úvěrů

6.2 Správa a pronájem vlastních nemovitostí
Správu a pronájem vlastních nemovitostí vykonávala společnost EKOSPOL v roce
2008 v následujících objektech, které vlastní:
 Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 19
 Praha 7 – Holešovice, Umělecká 13
 Praha 10 – Vršovice, Bulharská 42

6.3 Ostatní činnosti
6.3.1 Sektor nákupu nemovitostí
Sektor nákupu nemovitostí zajišťuje nákup vhodných pozemků pro developerské
projekty společnosti EKOSPOL. V roce 2008 byly uzavřeny kupní smlouvy na pozemky
v těchto katastrálních územích: Vinoř (bytový projekt „Viladomy u Vinořského
zámku“), Uhříněves (bytový projekt „Vilapark Uhříněveská obora“),
Kolovraty (bytový projekt „Nové Kolovraty“), Dolní Měcholupy (Velké
rozvojové území), Písnice (bytový projekt „Písnické zahrady“)
a Hlubočepy.

6.3.2 Sektor přípravy staveb
Sektor přípravy staveb zajišťuje pro developerské projekty společnosti EKOSPOL
inženýrskou a projekční činnost.
■ Oddělení inženýringu
Oddělení inženýringu zajistilo v roce 2008 vydání následujících rozhodnutí a povolení:
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Územní rozhodnutí pro projekty:
 Rezidence Dalejské výhledy
 Viladomy Uhříněves
Stavební povolení pro projekty:
 Panorama Kyje I (inženýrské sítě, komunikace, bytové domy)
 Rezidence Dalejské výhledy (inženýrské sítě, komunikace, bytové domy)
Dále oddělení inženýringu v roce 2008 prověřilo cca 50 pozemků z hlediska možné
výstavby bytových domů.
■ Oddělení projekce
Oddělení projekce zpracovalo v roce 2008 následující podklady:
Studie pro lokality:





Viladomy Uhříněves
Vilapark Uhříněveská obora
Bytové domy „Janovská“
Bytové domy „Hlubočepy“

Dokumentace pro územní řízení:
 Nové Kolovraty
 Viladomy Uhříněves
 Viladomy u Vinořského zámku

6.3.3 Oddělení marketingu
Hlavní činností marketingového oddělení v roce 2008 bylo zajištění vhodného
marketingového mixu tak, aby co nejvíce podporoval prodej bytů a zajistil všeobecné
povědomí lidí o značce EKOSPOL a jejích produktech. Oddělení se zároveň snažilo
o využití všech nástrojů „public relations“, které přispívají k pozitivnímu obrazu
společnosti v očích nejširší veřejnosti. Jedním z takovýchto nástrojů bylo vydávání
tiskových zpráv, které prezentovaly činnost společnosti, nejrůznějších prognóz
a postojů k aktuálním společenským a ekonomickým tématům.
Ze složek marketingového mixu zajišťovalo oddělení zejména vhodnou propagaci
produktů – inzercí v tisku, na internetu, venkovní reklamu. Dále mělo oddělení na
starosti provoz a aktualizaci webových stránek společnosti a přípravu veškerých
materiálů pro prezentaci a prodej nových projektů.
Neméně důležitou činností bylo vytváření nejrůznějších analýz – monitoring
konkurenčních společností či vyhodnocování efektivity inzerce – které slouží jako
podklady pro mnohá strategická rozhodnutí firmy.
V roce 2008 oddělení rovněž zabezpečilo účast společnosti EKOSPOL na všech
významných pražských stavebních veletrzích – Bydlení, Nový byt a dům, For Arch,
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a také připravilo slavnostní prezentaci dokončeného bytového areálu „Nové
Měcholupy“.

7. O společnosti EKOSPOL
Společnost EKOSPOL za 16 let své činnosti (od roku 1992) úspěšně dokončila
více než 30 velkých developerských projektů pro cca 7.000 klientů.
Podstatným způsobem přispěla k rozvoji některých městských částí Prahy a blízkého
okolí.
Společnost EKOSPOL již zrealizovala prodej a zasíťování 96 parcel pro výstavbu RD
v Újezdě nad Lesy, 207 parcel pro RD v Praze 8 - Ďáblicích, 164 parcel pro RD
v Praze 9 - Kolodějích, 163 parcel pro RD v Šestajovicích, 192 parcel v Roztokách
u Prahy a 42 parcel na luxusní vilovou výstavbu v Praze 6 – Suchdole (Výhledy III)
včetně výstavby několika luxusních vil.
Nejvýznamnějšími developerskými projekty společnosti EKOSPOL byly následující
bytové areály:
 Výhledy I – celkem 149 bytů, Praha 6 Suchdol
 Výhledy II – celkem 159 bytů, Praha 6 Suchdol
 Roztoky V Solníkách I - celkem 151 bytů, Roztoky u Prahy
 Roztoky V Solníkách III - celkem 136 bytů, Roztoky u Prahy
 U Hostivařské přehrady – 214 bytů, Praha 15 Horní Měcholupy
 Boloňská – 276 bytů, Praha 15 Horní Měcholupy
 Patria Letňany – 56 bytů, Praha 9 Letňany
 Nové Měcholupy – 130 bytů, Praha 15 Dolní Měcholupy
Společnost EKOSPOL při své developerské činnosti dbá na vysokou, „evropskou“
kvalitu bytů. Tuto kvalitu zajišťují 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 (optimalizace všech procesů vzhledem k životnímu
prostředí) a certifikát managementu BOZP OHSAS 18001.
Společnost EKOSPOL patří již od roku 1992 na špičku trhu nemovitostí. Hlavním cílem
společnosti je zákazník spokojený nejen s cenou bytu, ale i s jeho kvalitou.
Optimální poměr mezi kvalitou a cenou bytů je výsledkem dlouhodobé
strategie společnosti vycházející z optimalizace všech procesů při přípravě staveb
i vlastní výstavbě. Kvalita stavby je poté důsledně kontrolována dle „Kontrolního
a zkušebního plánu“. Důkazem spokojenosti klientů je skutečnost, že bytové
projekty společnosti EKOSPOL bývají pravidelně vyprodány i rok před
dokončením.
Společnost EKOSPOL jako jedna z mála developerů nevyužívá bankovních úvěrů
a své projekty financuje výhradně z vlastních zdrojů!

strana 14 (celkem 17 + přílohy)

Výroční zpráva společnosti

za rok 2008

Společnost EKOSPOL v současné době patří podle nezávislých hodnocení mezi 10
největších developerských společností v Praze dle podílu na trhu bytové výstavby.
Podle prestižního žebříčku TOP STAV 100, kde jsou hodnoceny stavební firmy
v ČR (cca 2000 firem) dle objektivních ekonomických kritérií, se společnost EKOSPOL
pravidelně umisťuje mezi prvními 10 firmami, přičemž v hodnocení dle
rentability tržeb je na 1. místě, a to nepřetržitě již od roku 2000! To je
rekord, který nedosáhla žádná jiná společnost!
Společnost EKOSPOL také dosáhla velmi významného úspěchu v hodnocení projektu
THE 2005 EVA RANKING CR, kde se zařadila mezi TOP 100 společností
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. Společnost EKOSPOL se
v rámci hodnocených 1700 firem umístila mezi sto nejlepšími. Mezi první stovkou se
umístily pouze 2 developerské společnosti.

7.1 Společnost EKOSPOL v žebříčku TOP STAV 100 v roce
2007
Již jedenáctým rokem zveřejňuje inženýrská a poradenská organizace
ÚRS Praha a. s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a redakcí
časopisu Stavebnictví žebříček nejvýznamnějších firem působících na českém
stavebním trhu, které rozhodujícím způsobem ovlivňují produkční schopnost
stavebního odvětví – TOP STAV 100.
V ročníku 2007 se společnost EKOSPOL opět umístila na 1. místě žebříčku
podniků z hlediska rentability tržeb, na 4. místě podle rentability aktiv a na 8. místě
podle hospodářského výsledku. Této znamenité bilance dosáhla společnost EKOSPOL
i přesto, že se z hlediska počtu zaměstnanců umístila až na 84. místě. Tento fakt
ukazuje na neoddiskutovatelnou efektivitu práce a optimalizaci všech procesů
ve firmě.
Top 10 stavebních podniků podle rentability tržeb za rok 2007
poř.

IČO

podnik

rentabilita
tržeb
(v %)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

63999854
13642464
42228468
41035704
25508571
25018094
25263579
14706768
61860271
47115921

EKOSPOL a.s.
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
STAKO společnost s ručením omezeným
STASPO, spol. s r.o.
TOMI - REMONT a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
PREZIPP, s.r.o.
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
REKO PRAHA, a.s.
Elektrizace železnic Praha a. s.

24,4
15,2
12,5
11,4
9,3
8,7
8,7
8,6
8,3
7,9
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tržby
(v tis. Kč)

771 230
3 480 323
366 292
333 637
517 479
570 690
744 161
615 427
543 118
1 956 162

HV/počet
zaměstn.
(v tis. Kč)

3 356
1 178
661
341
352
200
378
279
425
224
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Top 10 stavebních podniků podle rentability aktiv za rok 2007
poř.

IČO

podnik

rentabilita
aktiv
(v %)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

41327225
13642464
25527380
63999854
41035704
25263579
25018094
42228468
25506820
25508571

Speciální stavby Most spol. s r.o.
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
POZEMSTAV Prostějov,a.s.
EKOSPOL a.s.
STASPO, spol. s r.o.
PREZIPP, s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
STAKO společnost s ručením omezeným
PS BRNO, s.r.o.
TOMI - REMONT a.s.

25,6
23,2
22,2
21,3
20,2
19,2
16,7
14,6
14,4
13,1

aktiva
(v tis. Kč)

Tržby /
aktiva
(v %)

248 406
2 275 602
212 286
883 981
189 296
337 133
297 486
312 061
465 370
365 760

333,4
152,9
293,6
87,2
176,3
220,7
191,8
117,4
204,7
141,5

Top 10 stavebních podniků podle hospodářského výsledku po zdanění za rok 2007
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IČO
27958132
45274924
00014915
13642464
46342796
25337220
25322257
63999854
40614948
60838744

podnik
Skanska CS a.s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
Metrostav a.s.
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
OHL ŽS, a.s.
PSJ holding, a.s. (od roku 2008 PSJ a.s.)
IMOS Brno, a.s.
EKOSPOL a.s.
Dálniční stavby Praha, a.s.
STRABAG a.s.

HV
(v tis. Kč)

1 176 000
996 905
701 478
527 720
256 872
239 531
235 281
187 930
168 011
165 590

rentabilita rentabilita
tržeb
aktiv
(v %)

(v %)

3,3
4,5
2,5
15,2
2,5
5,1
3,5
24,4
6,0
0,8

4,5
7,3
3,8
23,2
3,8
8,0
5,5
21,3
10,7
1,3

8. Sponzorská činnost
Společnost EKOSPOL sponzoruje Občanské sdružení Společnost pro zvířata
(ZO ČSOP Společnost pro zvířata). Toto sdružení se snaží přispět k ochraně
zvířat před důsledky negativního chování lidí, pomáhá zvířatům v nouzi a snaží se
zabránit strádání zvířat. Snaží se přispět k vedení lidské společnosti směrem
k lepšímu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a obecně k úctě k životu jako takovému.

9. Cíle pro další období
Cíle společnosti EKOSPOL pro další období jsou ambiciózní:
 udržet a dále posilovat dlouhodobou stabilní pozici mezi 10-ti největšími
developerskými společnostmi v ČR dle podílu na trhu bytové výstavby
 zahájit prodej dalších plánovaných bytových projektů, aby plynule nahradily
projekty již vyprodané a nabídka bytů tak byla neustále dostatečně široká
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 připravit nákup dalších vhodných pozemků pro bytovou výstavbu
 zvýšit obrat společnosti tak, aby se do roku 2011 přiblížil ke 2 miliardám Kč
 zachovat si výraznou konkurenční výhodu v době ekonomické recese a nadále
projekty financovat výhradně z vlastního kapitálu bez použití bankovních úvěrů

10. Závěr
V roce 2008 společnost EKOSPOL potvrdila svojí stabilní pozici mezi 10-ti největšími
developery v ČR.
Úspěšně byla dokončena výstavba bytového areálu Nové Měcholupy, který byl
kompletně vyprodán téměř rok před dokončením. Stavba byla zkolaudována
a všechny byty předány klientům včetně všech klientských změn.
Začala plánovaná výstavba dvou bytových projektů – Rezidence Strašnice
a Panorama Kyje I, přičemž oba projekty byly již ve fázi hrubé stavby téměř z 80%
vyprodány.
Byl spuštěn prodej dvou nových projektů – Rezidence Dalejské výhledy a Viladomy
Uhříněves a dále pokračují práce na zahájení prodeje dalších plánovaných projektů.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

generální ředitel a předseda představenstva
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Příloha č. 1: Ekonomická část - grafy
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