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Profil společnosti
Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.)
byla založena v roce 1991 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, v oddílu C, vložka 2362 s hlavním předmětem podnikání v oblasti
provádění staveb. Specializujeme se na výstavbu inženýrských sítí, komunikací a
pozemních staveb. Pro všechny druhy realizovaných staveb jsme schopni zajistit
vlastními silami projektovou, inženýrskou a zeměměřičskou činnost. Svým širokým
rozsahem činnosti zajišťujeme komplexní plnění požadavků stavebníků v oblasti
výstavby inženýrských a pozemních staveb.
„Cílem vedení společnosti je, aby Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. byla
nejnom kvalitním dodavatelem staveb, ale také solidním partnerem, kterého
spokojený zákazník v budoucnu znovu rád oslovíů“

Vlastní výrobní činnost je rozdělena do výrobních středisek a má své zázemí na dvou
provozovnách, ze kterých je zajišťována realizace prováděných staveb.Z východní
centrální plochy v Praze 9 - Horních Počernicích při ul. Náchodská, která je zároveň
sídlem společnosti, je zajišťována výstavba ve východní části Prahy. Ze západní
plochy v Praze 5 - Radotíně, nám. Osvoboditelů, je zajišťována výstavba v západní
části Prahy a v přilehlém území středních Čech. Tato provozovna zajišťuje komplexní
výstavbu infrastruktury městských částí Prahy na západním břehu Vltavy a obcí v
širokém okolí Prahy.Společnost je pro realizaci všech druhů staveb, které jsou
předmětem její činnosti, odpovídajícím způsobem technicky vybavena. Majetkem
společnosti jsou ekologicky a výkonově vynikající bagry světové úrovně, zařízení pro
bourací práce, pro rozpojování zemin, hutnící prostředky a další technika potřebná
pro provádění inženýrských sítí, komunikací a všech souvisejících činností.
Společnost je samozřejmě vybavena ve velkém rozsahu i dalším mechanickým a
elektrickým nářadím drobnějšího charakteru.
Technické vybavení společnosti dokumentuje nejenom snahu o kvalitní provedení
všech prací pomocí výkonné techniky, ale i snahu při pořizování nových mechanizmů
a prostředků vzhledem k prostředí, ve kterém se zakázky realizují, dbát na zajištění
plnění ekologických a hygienických norem.
V rámci stavební činnosti jsou sledovány nové trendy a technologie vztahující se k
předmětu činnosti společnosti. S přihlédnutím k velikosti společnosti a potřebám
provozu firmy není v současné době vyvíjena činnost na poli vědy a výzkumu.
EKIS, spol. s r.o. nemá v zahraničí žádnou organizační složku.
Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.je držitelem certifikátu dle
ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu dle ČSN EN ISO 14 001:2005 a od roku 2010
certifikátu dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Ve všech uvedených oblastech
provádí certifikační orgán v EKIS pravidelné dozorové audity a jedenkrát za tři roky
recertifikace.
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Hlavní předměty podnikání
I. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování


demolice a zemní práce, příprava území

 výstavba pozemních staveb - opravy a celkové rekonstrukce objektů pozemních staveb, průmyslové provozy, sklady, opravárenské dílny a rodinné domy


výstavba inženýrských staveb - výstavba kanalizačních stok včetně všech objektů a přípojek, výstavba vodovodních řadů včetně všech objektů a přípojek,
výstavba plynovodních řadů včetně všech objektů a přípojek, výstavba elektrických sítí NN (1kV) včetně přípojek


výstavba komunikací - silnice, místní komunikace, zpevněné plochy včetně
doplňkových komunikací (chodníky, krajnice, vodorovné a svislé značení
apod.), výstavba veřejného osvětlení



bezvýkopové technologie – vrtané protlaky, zemní podtunelovače, horizontální
řízené vrtání

II. Činnost prováděná hornickým způsobem


vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v §2 a
3, zák. č. 61/88 Sb.



podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a
tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 3
horniny

III. Výkon zeměměřických činností
Zahrnuje činnosti v rozsahu podle zákona o zeměměřictví, např.:



vytyčení staveb



zaměření skutečného provedení staveb



zaměření polohopisu a výškopisu



zpracování věcných břemen pro katastr nemovitostí



zpracování geometrických plánů

IV. Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zahrnuje obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů
(zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k
zabezpečení přípravy a realizace staveb, jako např.:



činnosti spojené s vyřízením ohlášení, rozhodnutí o umístění stavby,
stavebního povolení pro všechny druhy staveb s již zpracovanou projektovou
dokumentací



činnosti spojené s kolaudací



činnosti spojené s vyřízením všech druhů zápisů a vkladů do katastru nemovitostí a zajištění všech dokladů s tím souvisejících, včetně činností spojených
s vyřízením zcelování a přerozdělování pozemků



zajištění technického dozoru investora



zajištění DIO, DIR



zajištění smluvních vztahů o věcných břemenech

V. Projektová činnost ve výstavbě
Zabývá se především projektováním pozemních staveb, dále pak i projektováním
inženýrských sítí a vodohospodářských staveb.



vypracování studie



vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas



vypracování projektové dokumentace pro územní řízení



vypracování projektové dokumentace pro ohlášení



vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení



vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

Kontaktní údaje
Sídlo společnosti:

Tel.: 281 040 611

IČ: 18626084

Náchodská 2421

Fax: 281 040 699

DIČ: CZ18626084

Praha 9 -Horní Počernice

GSM: 724 080 948

193 00

E-mail: ekis@ekis-as.cz

Sídlo firmy

Mapa – sídlo firmy Ekis, spol. s r.o.

Historie společnosti
Společnost Ekologické a inženýrské stavby byla založena v roce 1991, v době kdy se
začal restrukturalizovat stavební trh v České republice. Vzhledem k zaměření
společnosti - výstavba inženýrských sítí - měla společnost hned od počátku obrovský
potenciál, jelikož v této době byla infrastruktura našich měst a obcí značně
zanedbaná.
Společnost začala působit v Horních Počernicích na stavbách inženýrských sítí a
komunikací. V roce 1992 získala společnost první zakázky v Praze 5 Radotíně. V
těchto dvou oblastech si společnost získala renomé, zakořenila a vybudovala svá 2
sídla. V průběhu let 1992-2013 se činnost společnosti rozšířila do dalších oblastí
Prahy a Středočeského kraje. Společnost získala zakázky na výstavbu inženýrských
sítí a komunikací v Dolních Počernicích, Běchovicích, Nelahozevsi. a i do dalších
lokalit Prahy a Středočeského kraje. Realizovala stavby ve Kbelích, Stodůlkách,
Zličíně, Lysolajích, Dobřichovicích, Černošicích, Všenorech, Karlíku, Říčanech,
Dolních Břežanech a v Ohrobci, v Libři a v Libni u Lebeře, Lhotě u Dolních Břežan, v
Berouně, v Bašti, ve Vestci, v Úvalech a v mnoha dalších městech a obcích.
V letech 1998-2002 byly založeny dceřiné společnosti EKIS I spol. s r.o., EKIS II
spol. s r.o., EKIS III-ELEKTRO spol. s r.o.. Tyto společnosti se zabývají realizacemi
báňských staveb (EKIS I), výstavbami vodovodů, plynovodů, kotelen, domovního ZTI
a topení (EKIS II) a venkovních a vnitřních elektrorozvodů a rozvodů veřejného
osvětlení (EKIS III-ELEKTRO).
V roce 2000 bylo založeno v rámci společnosti geodetické středisko, v roce 2004
vzniklo středisko projekce. V roce 2008 se výrazně změnila organizační struktura ve
vedení společnosti. Majoritní majitel opustil post ředitele společnosti a byl ustaven
čtyřčlenný management, který byl pověřen vedením společnosti.

Historie v hlavních bodech:
1991 - založení společnosti, sídlo společnosti v Praze Stodůlkách
1992 - založení střediska v Horních Počernicích a v Radotíně a první významné stavby
v těchto lokalitách, založení střediska mechanizace
1993 - první stavba pro společnost UNILEVER v Nelahozevsi
1995 - založení dceřiné společnosti EKIS I s.r.o.
1997 - založení dceřiné společnosti EKIS II s.r.o.
1998 - založení střediska pozemních staveb - výstavba obytného areálu Věžická
1999 - přestěhování sídla společnosti do Horních Počernic ulice Věžická, založení

dceřiné společnosti EKIS III-ELEKTRO s.r.o.
2000 - založení střediska geodézie
2001 - vybudování hlavního sídla v Praze Horních Počernicích v ulici Náchodská
2002 - změna majetkových podílů společnosti, snížení počtu majitelů ze čtyř na tři
2003 - výstavba areálu společnosti Rothlehner
2004 - založení střediska projekce
2005 - realizace stavby za podpory z fondu EU, založení střediska bezvýkopových
technologií
2008 - změna organizační struktury společnosti

Vývoj společnosti v roce 2013
Celkový obrat firmy v roce 2013 se oproti roku 2013 snížil z 196 mil Kč na 180 mil Kč.
V roce 2013 realizovala společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. řadu
zakázek jak pro veřejné zadavatele, tak i pro soukromý sektor. Z veřejných
zadavatelů byly nejvýznamnější zakázky pro Pražskou vodohospodářské společnost
a.s., dále pro Hl.m.Prahu – odbor městského investora a odbor správy majetku, pro
obce Libeř, Vestec U Prahy, Struhařov, Dolní Břežany. Pro soukromý sektor byly
např. realizovány stavební zakázky v Bášti, Lhotě u Dolních Břežan, ve Vestci.
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Střediska inženýrských sítí:

PVS a.s. - rekonstrukce čerpací stanice Bruska, Praha 6 - 3.část
V prosinci roku 2012 byla zahájena rekonstrukce čerpací stanice Bruska, 3.část,
která byla dokončena v roce 2013. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní
obnova armaturní komory vodojemu číslo 2 a to jak stavební části, tak i
technologické části včetně elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bylo dokončeno
napojení čerpací stanice na přivaděč vodojemu Sedlec litinovým potrubím DN 150 a
bylo provedeno propojení vodojemu č.1 a 2 litinovým potrubím DN 800 délky 110bm.
V areálu byly rovněž provedeny úpravy povrchů, terénní úpravy a nové veřejné
osvětlení. Realizace byla mj. komplikována tím, že v průběhu realizace nesmělo dojít
k omezení dodávek pitné vody v oblasti.
PVS a.s. - rekonstrukce výtlaku DN 400, ul. Žernosecká, Praha 18
V tomto roce byla prováděna náročná rekonstrukce 2500m stávajícího kanalizačního
výtlaku OC DN 400 a to částečně klasicky výměnou potrubí ve výkopu a částečně
metodou swagelining (zatahování nového potrubí do stávajícího) v prostoru od
křižovatky Žernosecká x Ďáblická až do areálu PVK a.s. za OC Globus Letňany v
ulici U Červeného mlýnku. Trasa vedení podcházela i dálnici D8 a realizace byla
náročná i díky vysoké hladině spodní vody a tudíž musely být zřizovány provizorní
odvodňovací čerpací stanice.
ČOV Svépravice – etapa 0012 Domkovská – DK:
Na jaře roku 2013 byla dokončena výstavba dešťové kanalizace v ulici Domkovská a
navazujících ulicích v Praze 9 Horních Počernicích.
Kompostárna Struhařov
Na podzim roku 2013 byla zahájena a v prosinci 2013 i dokončena stavba
kompostárny v obci Struhařov pro likvidaci bioodpadu ze Struhařova a okolních obcí.
Byla realizována výstavba kompostovací plochy a navazujících obslužných
komunikací, správní budovy a budovy pro obsluhu, údržbu a parkování dopravních a
mechanizačních prostředků, systému odvádění dešťových vod včetně akumulační
nádrže, kalová pole, oplocení, autováha, EZS.
ZTV Vestec – část B,C – inženýrské sítě a komunikace
Pro objednatele obec Vestec u Prahy realizovala naše společnost výstavbu
inženýrských sítí – kanalizací, vodovodů, plynovodu, veřejného osvětlení a
komunikací pro budoucí výstavby rodinných a bytových domů v části obce zvané
Hrnčíře. Výstavba byla po dokončení výstavby inženýrských sítí a komunikací, před
dokončením povrchů chodníků přerušena z důvodů navazující výstavby rozvodů NN
a VN s tím, že výstavby chodníků bude následně zrealizována v roce 2014.

Povodně 2013:
V červnu roku 2013 došlo na území Hl.m. Prahy k zatopení řady oblastí sousedících
s řekou Berounkou, Vltavou a jejich přítoky. Následně po opadnuté velké vody se
společnost podílela na odstraňování povodňových škod a to jak pro Hl.m.Prahu, tak
hlavně pro Městskou část Praha 16.
Rekonstrukce kamenného mostu v obci Libeř a výstavba lávky pro pěší a
cyklisty
V obci Libeř, Praha Západ naše společnost realizovala rekonstrukci historického
kamenného mostu číslo 00315.1 přes Záhořanský potok na hlavním silničním tahu,
vedoucím obcí. Průběh výstavby byl rovněž ovlivněn extrémními dešťovými srážkami
s následnou povodní v červnu 2013.
Souběžně s rekonstrukcí mostu byla provedena i výstavba dřevěné lávky pro pěší a
cyklisty.
Revitalizace území bývalé čistírny odpadní vod, k.ú. Radotín
V srpnu 2013 nám předal investor Hl.m. Praha staveniště k realizaci stavby
Revitalizace území bývalé čistírny odpadní vod, k.ú. Radotín. Jde o výstavbu
koupacího biotopu včetně potřebného zázemí – sportovního a dětské hřiště, objektu
pokladny, objektu plavčíka, bufetu, šaten a sprch, technologického zázemí,
automatického systému zavlažování, parkoviště v prostoru bývalé čistírny odpadních
vod a černých skládek na břehu řeku Berounky v Praze 5 Radotíně. Stavba bude
dokončena a předána v létě roku 2014.
Vodovod Vestec
V rámci dostavby a rekonstrukce vodovodní sítě obce Dolní Břežany prováděla naše
společnost pro firmu POHL CZ a.s. na podzim roku 2013 přeložku stávajících
vodovodních řadů OC DN 300 za nové z litinového potrubí DN 300 v celkové délce
480bm v obci Vestec u Prahy, v areálu Safina.
Inženýrské sítě a komunikace Lhota jih
Pro soukromého investora byla na podzim roku 2013 zahájena výstavby kanalizací,
vodovodů, plynovodů a následných komunikací, včetně veřejného osvětlení pro
výstavbu budoucích rodinných domů v obci Lhota u Dolních Břežan. Stavba bude
dokončena a předána investorovi v roce 2014.
KB immobilien - Výstavba IS pro 57 RD v k.ú. Bášť, lokalita Za Bažantnicí
V srpnu 2013 byla v obci Bášť dokončena pro soukromého investora výstavba
inženýrských sítí a komunikací pro 57 parcel – výstavba kanalizace, vodovodu,
plynovodu, veřejných částí přípojek, veřejného osvětlení, komunikací včetně poldrů a
terénních úprav. Stavba byla omezována nejprve probíhajících archeologickým

průzkumem, následně zase investiční akcí ČEZ a úpravami vodoteče ze strany
Povodí Labe.
Mezi další realizované zakázky v roce 2013 patří např. výstavba dešťové kanalizace
a komunikace v ulici Pod Struhami a výstavbu přechodu pro chodce v ulici Jílovská,
výstavba slunečních hodin, realizace nového chodníku podél ulice Točná, vše v obci
Dolní Břežany, realizace splaškové a dešťové kanalizace v části ulice Dehtínská
v Praze 5 Radotíně, výstavba veřejných částí přípojek a komunikací pro MŠ
Husníkova na Praze 13 realizace ZTI a ÚT pro polyfunkční dům v ulici Hanusova,
výstavba horkovodu pro komplex River Garden v Karlíně atd. Dále byla v roce 2013
zahájena např. výstavba cyklostezky v obci Všenory.
Středisko pozemních staveb:
Rekonstrukce rozvodů elektro a ZTI gymnázia Českolipská, Praha
V době letních školních prázdnin proběhla 1.etapa rekonstrukce gymnázia
Českolipská – rekonstrukce učeben, tělocvičen, laboratoří a kabinetů učitelů –
výstavba nových rozvodů ZTI a NN včetně následných nových povrchových úprav –
maleb, obkladů, dlažeb atd. SO 01 a 02 – objektů tělocvičen a B,E,O,X. V dalších
etapách rekonstrukce se bude pokračovat v letních školních prázdninách roku 2013
a 2014 a to SO 04, 05 – objekty D,G,R,Z a jídelny v roce 2013 a v roce 2014 SO 03
– objekty C,F,P,V.

Dále se středisko pozemních staveb podílelo na realizaci např. Rekonstrukce čerpací
stanice Bruska, kde mělo na starost kompletní stavební část rekonstrukce vodojemu
číslo 2.
Středisko pozemních staveb zahájilo v roce 2013 několik zakázek s termínem
dokončení v roce 2014 a to zejména výstavbu rodinného domu v Radonicích,
rekonstrukci stávajícího objektu v ulici Náchodská v Praze 9 Horních Počernicích,
výstavbu viladomu Máchova v Mladé Boleslavi.
Středisko projekce:
roce 2013 středisko projekce provádělo činnosti pro státní i soukromou sféru.
Nejdůležitějšími akcemi byly projekty týkající se dotačních titulů ROP, SFDI, OPŽP.

1.Komunikace a inženýrské stavby:
- Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích
- Rekonstrukce místních komunikací v Řevnicích

- Modernizace komunikací v Dolních Břežanech
- Nové dopravní napojení Českých přístavů, Praha Holešovice
- Výstavba dešťové kanalizace v Drahelčicích
- Revitalizace obce Libeř – III etapa

2. Pozemní stavby
- Rekonstrukce objektu autoservisu Praha 9
- Novostavba rodinného domu Radonice
- Stavební úpravy vnitřních prostor pavilonu A - SOŠ Lipí
- Realizační dokumentace zámečnických prvků pro Hornbach CS
3. Technický dozor stavebníka
- Výstavba chaty ve Stříbrné Skalici

Kromě projektové činnosti středisko projekce zajišťuje kompletní inženýrskou činnost,
autorské dozory a provádění rozpočtů v ceníkové soustavě ÚRS.
Na konci roku 2013 došlo k nákupu nové výpočetní techniky (pracovní stanice,
monitory).

Významné stavby roku 2013
Název stavby

Investor

Lokalita

Dokončení

Výstavba IS pro 57 RD v kú Bašť

KB immobilien

Bašť

2012-2013

Rekonstrukce čerpací stanice Bruska,3. část

PVS a.s.

Praha 6

2012-2013

Rekonstrukce výtlaku DN 400, Žernosecká

PVS a.s.

Praha 16

2012-2013

Kompostárna Struhařov

Obec Struhařov

Struhařov

2013

ZTV Vestec – část B, C

Obec Vestec

Hrnčíře

2013-2014

IS a kom Lhota jih

p.Rynda

Lhota

2013-2014

Rek.mostu č.00315.1

PKB

Libeř

2013

Výstavba lávky pro pěší a cyklisty

Obec Libeř

Libeř

2013

Vodovody Vestec – Safina

POHL CZ a.s.

Vestec

2013

Kanalizace Dehtínská

Čermák a Hrachovec a.sPraha 5

2013

Revitalizace území býv.ČOV Radotín

Hl.m.Praha

2013-2014

Praha 5

Pozemní stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Dokončení

Rek. rozvodů gymnázium Českolipská

Hl.m.Praha

Praha 9

2013-2015

RD Radonice

Šanych

Radonice

2013-2014

Rek.objektu Náchodská

MČ Praha 20

Praha 9

2013-2014

Vlialdům Máchova

Novostav

Mladá Boleslav 2013-2014

Významné projekty
Název projektu

Investor

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Město Černošice

Modernizace komunikací v Dolních Břežanech

Obec Dolní Břežany

Revitalizace obce Libeř – III etapa

Obec Libeř

Nové dopravní napojení Českých přístavů, Praha Holešovice

České přístavy, a.s.,

Novostavba rodinného domu na parcele 188/82, Radonice

Technolak, s.r.o., Svémyslice,

Přehled referenčních staveb z minulých let
Naše společnost realizovala za uplynulá období stavby především v Praze, z toho větší
objemy v Horních Počernicích, v Radotíně, v Dolních Počernicích, ve Kbelých, Běchovicích,
MČ Praha 14, dále v oblasti Prahy západ, zejména v Dobřichovicích, Černošicích a Dolních
Břežanech a v oblasti Prahy východ.

Inženýrské stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Období

ČOV Svépravice - výstavba kanalizace

Hlavní město Praha

Praha 9

2004-05

Rozšíření vodovodní sítě a VDJ

Obec Dobřichovice

Dobřichovice

2004-05

Dobřichovice

2005

Středočeský kraj
Kruhová křižovatka

Gen.Dod. Strabag a.s.

Inženýrské sítě k BD Rotavská

M.č. Praha 13 a BD Rotavská Praha 13

2006

IS a komunikace Lokalita Za Příkopem

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2006

Okružní křižovatky - K Točné a Pražská

Dolní Břežany

Dolní Břežany

2006-07

Komunikace a inženýrské sítě

Město Černošice

Černošice

2007

IS-Obytný soubor BD Jáchymovská

Central Group (subd.Viamo) Praha 5

2008

Obchodní centrum Palmovka

Casta, a.s.(subd.)

Praha 8

2008

Rozšíření Karlovarské ulice

Skanska D.S.(subd.)

Praha 6

2008

TV Kbely, etapa 0017 Semilská

Hl.m.Praha

Praha 9

2008

Zasíťování pozemků Chebská, Táborská, Kladenská Prague Hills, a.s.

Černošice

2008

Autobusové zastávky v lokalitě Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2009

Regenerace prostoru historické návsi

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2009

TV Kbely, etapa 0026 Hornopočernická

Hl.m.Praha

Praha

2009

Obytná zástavba Radonice

Obec Radnice

Radonice

2009

Úprava vodoteče a rybníku Haltýř

Obec Radonice

Radonice

2010

Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady

subd.SANTINI, a.s.

Praha 2

2010

Roztoky přeložka

subd.Skanska DS a.s.

Roztoky

2007-10

TV Horní Počernice, etapa 0024 Sekeřická

Hl.m.Praha, MČ Praha 20 Praha 9

2009-10

Zasíťování pozemků

REZOS, s.r.o.

Horní Žďár

2009-2010

TV Radotín, etapa 0022 Javořická a 0018 Vojetická Hl.m.Praha( subd.Č&H)

Praha 5

2010

TV Kbely, etapa 0015 Sběrná

Praha 9

2010

Hl.m.Praha

Zvýšení bezpečnosti chodců

Město Černošice

Černošice

2010

Úprava bezbariériérového přístupu dvorů

EÚO SOŠ Lipí

Praha

2010

Pěší propojení a parkoviště sídliště Radotín

MČ Praha 16

Praha 5

2010

AZ Jirny, Šestajovice, Horoušánky

Svazek obcí Úvalsko

Praha východ

2010-11

Centrální park - Rybníky Mlynářský a Na Sádkách

Obec Dolní Břežany (subd.pro KHL-EKO)

2010-11

Parkoviště Stodůlky

MČPraha 13

Praha 5

2011

Regenerace hist.návsi v obci Lhota u Dolní Břežan

Obec Dolní Břežany

Lhota

2011

Vodohospodářská investice Města Úvaly

OHL ŽS a.s.

Úvaly

2011-12

Libeň

2011-12

Revitalizace historického centra obce Libeň u Libeře Obec Libeř
ČOV Svépravice, etapa Domkovská

Hl.m.Praha

Praha 9

2011-12

Inženýrské sítě a komuniace

Jevany Hills a.s.

Jevany

2012

Transformace zemědělského brownfield

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

2010-13

Rekonstrukce komunikací Všenor

Obec Všenory

Všenory

2012

Chodníky Libeř

Obec Libeř

Libeř

2012

Výstavba IS pro 57 RD v kú Bašť

KM-IMMOBILIEN s.r.o.

Bašť

2012-2013

Pozemní stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Období

Rekonstrukce objektu stodoly v areálu
Chvalského zámku na víceúčelové kulturní zařízení Nadace Chvalského zámku Praha 9

2004

Rekonstrukce hotelu Lysiny

Hotel Lysiny a.s.

Praha 4

2005-06

Rekonstrukce bývalých koníren

Hotel Chvalská tvrz

Praha 9

2006-07

Novostavby rodinných domů

soukromé osoby

Praha a okolí

2005-2008

Botanická zahrada SOŠ - obnova historicky cenného území
zahradnická Praha 9

SOŠ stavební a

2008

Stavební úpravy SOŠ Lipí - pavilon C 3.NP

SOŠ pro admin.EU

Lipí

Gymnázium Českolipská - rekonstrukce atria

Gymnázium Českolipská Praha 9

2008

Demolice objektu v areálu Bílý Vrch

MC Praha 20

2009

Praha 9

2008

Rekonstrukce šaten a soc.zázemí

Gymnázium Českolipská Praha

2009

MČ Praha 20

Praha 9

2009

etapa 0001, provozní budova

Hl.m.Praha

Praha 9

2009-11

Zateplení ZŠ Stoliňská

MČ Praha 20

Praha 9

2011

Stavební úpravy objektů ZŠ

MČ Praha 20

Praha 9

2011

Novostavba provozněskladového objektu
Místního hospodářství a sběrného dvora
Výstavba skleníků botanické zahrady,

Výstavba skleníků botanické zahrady,

Hl.m.Praha

Praha 9

2011-2012

etapa 0002, skleníky
Zateplení jižní fasády, sanace lodžií

Vybíralova 936-938

Praha 9

2012

Revitalizace bytového domu Mezilesí

MČ Praha 20

Praha 9

2012-2013

Novostavba RD Radonice

soukr.investor

Radonice

2011-2013

Vestavba pekařství Hornbach ČM

Hornbach Baumarkt CS

Praha 9

2012

Rekonstrukce prostor 1.NP pavilon B na multif.sál

SOŠ pro administravitu EU Praha 9

Zateplení bočních štítů BD, ul. Vítkovická

SVJ Vítkovická 376-378

Rekonstrukce rozvodů vody a soc.zař. MŠ Křovinovo MČ Praha 20

2012

Praha 9

2012

Praha 9

2012

Rozvaha (v tis. Kč)

běžný rok minulý rok
Aktiva celkem

109942

120054

A

Pohledávky za upsaný kapitál

0

0

B

Dlouhodobý majetek

40967

B.I.

dlouhodobý nehmotný
majetek

B.II.

B.III.

běžný rok minulý rok
Pasiva celkem

109942

120054

A

Vlastní kapitál

92468

90315

41268

A.I.

základní kapitál

5.000

5.000

12

12

A.II.

kapitálové fondy

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

38939

40489

A.III.

fondy tvořené ze zisku

10.292

10.292

Dlouhodobý finanční majetek

2015

767

A.IV.

výsledek hospodaření
minulých let

69023

62974

A.V.

Výsledek hospodaření
běžného účetního období

8152

12049

B

Cizí zdroje

17303

29273

0

0

727

712

z toho: podíly v ovládaných a
B.III.1
řízených osobách

2015

767

C

Oběžná aktiva

68606

78425

B.I.

rezervy

C.I.

zásoby

11037

17026

B.II.

dlouhodobé závazky

C.II.

dlouhodobé pohledávky

3732

4441

B.III.

krátkodobé závazky

16577

27363

C.III.

krátkodobé pohledávky

32096

16943

B.IV.

bankovní úvěry a výpomoci

0

1198

C.IV.

krátkodobý finanční majetek

21740

40015

0

1198

D

Časové rozlišení

369

361

171

466

B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úv.
C

Časové rozlišení

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

997

minulý
rok
372

886

272

111

100

běžný rok

I

Tržby za prodej zboží

A

Náklady vynaložené na
prodané zboží

+

Obchodní marže

II

Výkony

I+II.1.
II.2.

z toho: tržby za prodej vl.
výr., služeb a zboží
Změna stavu vnitr. zás. vl.
výr.

běžný rok minulý rok
1219

F+H+I

Jiné provozní náklady

1493

*

Provozní výsledek hospodaření

10399

13145

M.

Změna stavu rezerv,
opr.položek

0

0

161

1903

426

561

179158

193057 VI. až XII

Jiné finanční výnosy

181303

187037

N.+ O

Jiné finanční náklady

*

Finanční výsledek hopodaření

-264

Q.

Dań z příjmu za běžnou činnost

1982

2437

-2145

6020

1342

0

0

Výkonová spotřeba

121717

129043

**

Výsledek hospodaření za
běžnou činnost

8152

12049

+

Přidaná hodnota

57551

64114

XIII

Mimořádné výnosy

0

0

C

Osobní náklady

44527

47102

R+S

Mimořádné náklady

0

0

E

Odpisy dl. nehm. a hm.
majetku

3103

3122

*

Mimořádný výsledek
hospodaření

0

0

G.

Změna stavu rezerv, opr.
položek

-111

0

***

Výsledek hospodaření za
účetní období

8152

12049

III+IV+V.

Jiné provozní výnosy

2532

1086

****

Výsledek hospodaření před
zdaněním

10134

14486

D

Daně a poplatky

671

612

II.3.

Aktivace

B.

Zaměstnanci
Stav zaměstnanců k 31.12.2013 činil 112 osob, což znamená, že se oproti konci roku
2012 snížil. Snížení počtu zaměstnanců bylo přímo ovlivněno nedostatkem
pracovních sil a nedařilo se stav doplňovat novými pracovníky. Počet technického
personálu se snížil z 37 zaměstnanců na 35.
V roce 2013 získala společnost dotaci ve výši 1.151.281,90 Kč OPPA na vzdělávání
zaměstnanců. Od srpna 2013 probíhala školení a kurzy zaměstnanců v různých
profesích.Proběhla školení opakovaná ale i nová, kde zaměstnanci si zvýšili
kvalifikaci. Proběhla školení strojníků,lešenářů,řidičů, vazačů, obsluha tlakový
nádob, ale proběhly i kurzy ekonomického směru a kurzy pc programů. Cílem
společnosti je získat do řad autorizovaných inženýrů a technikův ČKAIT další
pracovníky, po získání potřebné praxe. Společnost měla k 31.12.2013 celkem 35
technických zaměstnanců, z nichž níže vyjmenovaní jsou autorizovaným inženýrem
nebo stavitelem, na základě osvědčení vydaném Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru pozemních staveb, dopravních
staveb a vodohospodářských staveb. V roce 2013 nikdo ze stávajících zaměstnanců
autorizaci nezískal. V roce 2014 se však nejméně jeden z pracovníků autorizaci
pokusí získat. Dále jsou také uvedeni zaměstnanci s osvědčením vedoucích
pracovníků pro činnosti prováděné hornickým způsobem a odborně způsobilý
pracovník k provádění montáží a oprav plynových zařízení, k provádění revizí a
zkoušek plynových zařízení.

Autorizované osoby ve společnosti


autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby: Ing. Pospíšil Jiří



autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby: Ing. Pospíšil Jiří



autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby: Ing. Škopek Martin, Ing. Miloš
Smolík, Ing. Jaroslav Bulíř



autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotně technické: Smolík Miloš, Směták Pavel, Jirát Zdeněk



vedoucí pracovník pro činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3
písm. f) zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Zwiener Radim



odborně způsobilý pracovník pro udělení úředního oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických činností ve smyslu § 13, odst. 1,písm.a) – c) zákona
200/1994 Sb.: Ing. Suk Daniel



odborně způsobilý pracovník k provádění montáží a oprav plynových zařízení,
k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení ve smyslu § 6 vyhl. ČÚBP a
ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb.: Vlastimil
Fárka

Bezpečnost práce
Při realizaci zakázek věnuje společnost soustavnou pozornost oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jednoznačným důvodem jsou
možná nebezpečí a rizika, která provázejí každou stavební činnost, a zejména pak
montážní práce a práce prováděné v podzemí hornickým způsobem.
Při nástupu jsou všichni noví zaměstnanci v oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany proškoleni a tato školení jsou jedenkrát za rok
opakována.
V roce 2013 má společnost uzavřenou smlouvu s bezpečnostním technikem, který v
rámci své činnosti bude dohlížet na dodržování a plnění všech povinností
vyplývajících pro společnost z předpisů v oblasti BOZP.

Péče o zdraví zaměstnanců a pracovní prostředí
Zdravotní péče o zaměstnance byla zajišťována v souladu se zákonnými a firemními
předpisy. Pro všechny zaměstnance je smluvně zajištěno poskytování závodní preventivní péče. V hlavním skladu společnosti je neustále k dispozici dostatečné
množství všech osobních ochranných pomůcek, které jsou potřeba pro výkon
stavební činnosti a zaměstnancům jsou pravidelně přidělovány na základě
vyhodnocení rizik pro jednotlivé pracovní zařazení. Ve společnosti jsou dodržována
zákonná pravidla týkající se přestávek v práci a nároků zaměstnanců na odpočinek.

Přehled společností s kapitálovou účastí EKIS, spol. s r.o.
Společnost EKIS, spol. s r.o. je majoritním vlastníkem tří společností:

Ekologické a inženýrské stavby I, spol. s r.o.
Společnosti Ekologické a inženýrské stavby I, spol. s r.o. se zaměřuje na práce
prováděné hornickým způsobem. IČ: 64940233 Podíl EKIS, spol. s r.o.: 100 %.

Ekologické a inženýrské stavby II, spol. s r.o.
Společnosti Ekologické a inženýrské stavby II, spol. s r.o. se zaměřuje na montáže
rozvodů plynovodů a vodovodů, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,
plnění tlakových nádob na plyny. IČ: 25128833 Podíl EKIS, spol. s r.o.: 100%

EKIS III – ELEKTRO s.r.o.
Společnosti EKIS III - ELEKTRO s.r.o. se zaměřuje na práce elektro, montáže,
opravy, údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení a výrobu rozvaděčů nízkého napětí. IČ: 25752391 Podíl EKIS, spol. s r.o.: 100 %

Tyto společnosti mají oprávnění potřebná k výkonu jejich předmětů činností. Operativně zajišťují a podporují práce na našich zakázkách. S jejich přispěním můžeme
nabídnout potencionálním i současným objednatelům komplexní dodávku jakékoli
inženýrské stavby či souboru staveb. Tento způsob dodávky stavby umožňuje efektivnost, operativnost a snížení nákladů na výstavbu.

Certifikáty
Společnost EKIS, spol. s r.o. má od roku 1999 zavedený a udržovaný systém managementu
jakosti (SMJ), který je v pravidelných tříletých intervalech recertifikován. Poslední platný
certifikát dokladuje systém managementu kvality dle revidované normy ČSN EN ISO
9001:2001 a v roce 2011 byl recertifikován s platností do 30.6.2014.
V průběhu roku 2004 byl ve společnosti zaveden environmentální systém managementu
(EMS) představující zahrnutí ochrany životního prostředí a odpovědností za tuto činnost do
organizační struktury. Poslední recertifikace proběhla v roce 2013 dle normy ČSN EN ISO
14001:2005.Od1.4.2010 se společnost stala držitelem certifikátu dle normy ČSN OHSAS
18001:2008 dokladující zavedení a udržování systému managementu a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
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Předpokládaný vývoj společnosti v budoucnu
Situace ve stavebnictví je čím dál tím těžší. V roce 2013 bylo vypsáno minimálně veřejných
zakázech od Hlavního města Prahy, bylo to dáno tím, že převážná část finančních prostředků
byla vyčleněna na dokončení stavby tunelu Blanka a finanční prostředky určené pro ostatní
stavební investice byly minimální.
Naše společnost se bude snažit sledovat veřejné zakázky nejen na území Hlavního města
Prahy, ale i např. Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem. Jelikož konkurence v Hlavním městě
je veliká, budeme se snažit hledat obchodní partnery i mimo Prahu.
V roce 2014 vedení společnosti chce rozšíšit kancelářské i skladové prostory, přístavbou
haly.
Trvalým úkolem vedení spol. je stálé zkvalitňování pracovníků a to jak v oblasti technických,
tak dělnických profesí. Cílem je pokračovat v dalším vzdělávání THP s cílem získat další
autorizované osoby, v dělnických profesích získávat další pracovníky s certifikovanými
průkazy na další stavební činnosti.
Společnost bude v následujícím roce zejména usilovat o zlepšení vnitřní organizace
společnosti.

V Praze, dne 12.6.2014

19

GALERIE
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Investor : Novostav MB s.r.o. – Novostavba bytového domu ul.Máchova,Mladá Boleslav
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Investor : Ing. Pavel Šenych, PaedDr. Věra Ježková – novostavba RD, Radonice
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Investor: Obec Vestec - ZTV Vestec - část B, C Inženýrské sítě a komunikace VESTEC
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Investor : Obec Libeř - Lávka pro cyklostezku,
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Hlavní město Praha – Revitalizace území po bývalé čistírně odpadních vod k.ú Radotín
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Investor: Hlavní město Praha – Revitalizace území po bývalé čistírně odpadních vod k.ú Radotín
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