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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. Činnost firmy se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí, pozemních staveb včetně staveb prováděných hornickým způsobem a
bezvýkopovou technologií. Společnost je schopna zajistit pro všechny druhy realizovaných staveb jak inženýrskou činnost, tak i veškeré geodetické práce s ní související.
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.
EKIS, spol. s r.o. nemá v zahraničí žádnou organizační složku.
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.
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Hlavní předměty podnikání
I. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•
•
•

•

Demolice a zemní práce - příprava území , zemní práce
Výstavba pozemních staveb - opravy a celkové rekonstrukce objektů pozemních staveb, průmyslové provozy, sklady, opravárenské dílny, 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 (1 kV) včetně přípojek
Výstavba komunikací – silnice, místní komunikace, zpevnění ploch včetně
doplňkových komunikací (chodníky, krajnice, vodorovné a svislé značení
apod.), výstavba veřejného osvětlení

II. Činnost prováděná hornickým způsobem
•
•
•

Podzemní práce prováděné hornickým způsobem v rozsahu hloubení jam a
šachtic do 15 m hloubky a ražení štol a tunelů do 16 m2 příčného průřezu do
50 m délky.
Strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a horizontální vrty s délkou od 30 m
do 200 m.
Bezvýkopové technologie - vrtané protlaky a zemní podtunelovače, horizontální řízené vrtání.

III. Výkon zeměměřických činností
Zahrnuje činnosti v rozsahu podle zákona o zeměměřictví pro ověřování:
• Geodetického podkladu pro výstavbu,
• Zaměřování staveb,
• Dokumentace o vytyčení sítí,
• Dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely
výstavby.

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, územního rozhodnutí, stavebního povolení pro všechny druhy staveb s již zpracovanou projektovou dokumentací
nebo se zajištěním vypracování projektové dokumentace včetně všech dokladů s tím souvisejících
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.

4

V. Projektová činnost ve výstavbě
Zabývá se především je projektováním pozemních staveb, následně projekční středisko soustředí pozornost na projektování inženýrských sítí a vodohospodářských
staveb.

Kontaktní údaje
Sídlo společnosti:
Náchodská 2421
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

Tel.: 281 040 611
Fax: 281 040 699
GSM: 724 080 948
E-mail: ekis@ekis-as.cz

IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Sekretariát ředitele společnosti

Monika Pokorná

monika.pokorna@ekis-as.cz

Ředitel společnosti

Miloš Smolík

milos.smolik@ekis-as.cz

Obchodní ředitel

Ing. Jiří Pospíšil

jiri.pospisil@ekis-as.cz

Výrobní ředitel DI

Pavel Směták

pavel.smetak@ekis-as.cz

Výrobní ředitel DII

Ing. Radim Zwiener

radim.zwiener@ekis-as.cz

Technický ředitel

Ing. Miloš Smolík

mila.smolik@ekis-as.cz

Ekonomický ředitel

Ing. Lucie Vlasáková

lucie.vlasakova@ekis-as.cz

Vedoucí MTZ

Stanislav Horák

stanislav.horak@ekis-as.cz

Vedoucí mechanizace a dopravy

Václav Bláha

ekis@ekis-as.cz

Personální oddělení

Ing. Veronika Matoušková

veronika.matouskova@ekis-as.cz

Středisko projekční, zeměměřičské Ing. Daniel Suk

daniel.suk@ekis-as.cz

5

Mapa – sídlo firmy Ekis, spol. s r.o.
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VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2007
Rok 2007 byl pro společnost úspěšný srovnatelně s doposud nejlepším rokem 2006.
Obrat ze stavební činnosti dosáhl výše 285 mil. Kč, což je o více než 7 mil. Kč více,
než v roce předešlém. Tento výsledek byl přímo ovlivněn pokračujícím příznivým
vývojem na trhu stavebnictví v České republice a zároveň úsilím managementu společnosti vedoucím k zajištění výrobní kapacity po celý rok 2007.

Vývoj výkonů ze stavební činnosti v letech 1991 - 2007
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Rok

V průběhu roku 2007 společnost v požadovaných termínech a kvalitě dokončila
zejména významné stavby jako například: Cyklotrasa Kbely - Letňany, cyklostezka
Toužimská, Praha 9 – Kbely, Cyklistická stezka podél biologických rybníků, Praha Horní Počernice, Cyklo Kbely - Letňany, Toužimská, stavba č. : 1037 "Výstavba ČOV
Hor. Počernice", Rekonstrukce bývalých koníren - HOTEL CHVALSKÁ TVRZ,
Prostor kruhové křižovatky a navazující veřejné prostory bez tělesa silnice v obci
Dolní Břežany, Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě - lokalita Malá Strana v obci
Dolní Břežany, stavba "I/4 připojení Velké a Malé Chuchle, II. stavba a oprava ulice
Dostihové včetně mostu D061", Stavba "II/101 Dolní Břežany, okružní křižovatky - K
Točné - výstavba + Pražská – přestavba, Stavba objektu SO 302 - Dešťová kanalizace
stavby: "I/4 Připojení Velké a Malé Chuchle, 2. stavba a oprava ulice Dostihové a
další stavby.
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Realizace všech staveb v tomto roce probíhala v souladu se zavedenými systémy ISO
90001 a ISO 140001. V srpnu 2007 společnost požádala o opakovanou certifikaci zavedeného a udržovaného systému environmentálního managementu a 22.10.2007 jí
byl vystaven další certifikát dle ČSN EN ISO 140001 s platností do 22.10.2010
V průběhu roku 2007 se začal projevovat začínající nedostatek kvalifikované pracovní síly na českém trhu. V největší míře bylo touto situací postiženo středisko pozemních staveb a to zejména na stavbě Rekonstrukce bývalých koníren - HOTEL
CHVALSKÁ TVRZ.
Po celý rok probíhalo soudní jednání s největším dlužníkem společnosti, se společností HOTEL LYSINY a.s., pro kterou naše firma v letech 2005 – 2006 realizovala
stavbu Adaptace objektu č.p. 474, ul. Pod Lysinami 1/474, Praha 4. Toto soudní jednání zatím nebylo ukončeno a předpokládá se, že bude vedeno ještě po převážnou
dobu roku 2008.
V průběhu celého roku byl odpovídajícím způsobem inovován strojní a dopravní
park a to v závislosti na výrobních potřebách společnosti.
Společnost se v roce 2007 soustředila také na oblast bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany. Na stavbách společnosti se nevyskytl žádný těžký
ani smrtelný pracovní úraz.
Podobně jako v předchozích letech převládal objem stavební činnosti v oblasti inženýrských staveb, které činily 82,72 % celkového objemu realizovaných stavebních
zakázek. Pozemní stavby se na celkové obratu ze stavební činnosti podílely 6,93 %.
Oproti roku 2007 klesl podíl výkonů střediska VS 2 – pozemní stavby na 0,09 %
z celkových výkonů. Toto středisko dokončovalo v průběhu roku akce, které již započaly v roce 2006 a následně provádělo řadu drobných zakázek.
Střediska inženýrských sítí si dokončovala v tomto roce nosné zakázky z roku 2006
(např. stavbu č. 1037 "Výstavba ČOV Hor. Počernice", Připojení Malé a Velké Chuchle, TV Radotín, et. 0005, Radotín západ, část jih, Kanalizace a vodovod Malá Strana
v obci Dolní Břežany) a zároveň také prováděla řadu dalších staveb menšího charakteru.
Stavební produkce byla, stejně jako v předcházejících letech, soustředěna převážně
do státní sféry oproti sféře privátní. Zakázky společnosti pro veřejné zadavatele činily 86,81 % veškerých realizovaných zakázek v tomto roce.
Ke konci roku 2007 byly valnou hromadou a změnou společenské smlouvy zvoleni
další dva jednatelé společnosti – Pavel Směták a Ing. Miloš Smolík. Zároveň byl rozšířen předmět podnikání společnosti o realitní činnost. Tento krok plně odpovídá
strategii společnosti, která je zaměřena na rozvoj dalších činností v oblastech, které
souvisejí se stavební výrobou a dalšími doplňujícími službami.
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Po dokončení projektu dne 12.12.2006 a následném podání závěrečné zprávy spolu
se žádostí o proplacení výdajů byla společnosti proplacena v roce 2007 dotace ve výši
2.411.272,88 Kč na výstavbu nové skladové haly z Grantového schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl. m. Prahy – JPD 2 pro Cíl 2. Po plném zavedení
projektu do provozu se zvýšila kvalita poskytovaných služeb a úroveň společnosti.
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PŘEHLED O PLNĚNÍ ZAKÁZEK V POSLEDNÍCH 3 LETECH
Naše společnost realizovala za uplynulá období stavby především v Praze, z toho
větší objemy v Horních Počernicích, Radotíně, Dolních Počernicích, Kbelech, Běchovicích, MČ Praha 14, dále v oblasti Prahy západ, zejména v Dobřichovicích a Dolních
Břežanech a v oblasti Prahy východ.

INVESTOR: BOELS Česká republika s.r.o.
Rok realizace

Název stavby

07

Renovace prostor haly Boels

07

Renovace prostor haly Boels - zpevněná plocha

INVESTOR: Česká nemovitostní, a.s.
Rok realizace
07

Název stavby
Kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod v k.ú. Horní
Počernice

INVESTOR: Energie – stavební a báňská a.s.
Rok realizace
03 - 04

Název stavby
TV Radotín, etapa 0007 – Radotín sever

INVESTOR: EXCON village, s.r.o.
Rok realizace
07

Název stavby
Zastávka BUS MHD a chodník v ulici Semilská - východ

INVESTOR: LIGA a.s.
Rok realizace

Název stavby

04

DVÚ Jana Masaryka – sanace sklepních prostor, oprava dešťové
kanalizace a zpevněné plochy

05

Oprava asfaltových ploch parc. č. 2442/1, 2443/4, část 2442/2,
Praha 6 - Strahov
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INVESTOR: MČ Praha – Dolní Počernice
Rok realizace
07

Název stavby
Cesta podél Počernického rybníka

INVESTOR: MČ Praha 14
Rok realizace

Název stavby

05

Školka ul. Generála Janouška

07

Komunikace - Jiráskova čtvrť - 2. etapa, komunikace Dvořišťská a
chodníky komunikací přilehlých

INVESTOR: MČ Praha 19
Rok realizace
07

Název stavby
Cyklotrasa Kbely - Letňany, cyklostezka Toužimská, Praha 9 Kbely

INVESTOR: MČ Praha 20 – Horní Počernice
Rok realizace

Název stavby

04

Rekonstrukce cyklostezky a chodníku v ulici U Úlů

04 - 05

Rekonstrukce domu pečovatelské služby

05

Průzkumné práce v areálu Chvalského zámku

05

Rekonstrukce objektu bývalého chléva pro prostory Nadace Infocentra - Chvalský zámek

05

Rekonstrukce parku v Ratibořické ulici

05

Rekonstrukce ulice Ratibořické v úseku Chvalkovická – Lipí

07

Cyklistická stezka podél biologických rybníků, Praha - Horní Počernice
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INVESTOR: Hlavní město Praha
Rok realizace

Název stavby

03 - 04

Stavba č. 3295 „TV Horní Počernice, etapa 0010 – Komunikace II“

03 - 04

Stavba č. 3082 „TV Radotín, et. 0007 - Radotín sever“

04 - 05

Stavba č. 0083 „Horní Počernice – ČOV Svépravice – splašková
kanalizace“

04 - 05

Stavba č. 0093 „TV Kbely, etapa 0010 – chodníky Toužimská a
Mladoboleslavská“

04 - 05

Stavba č. 3295 „TV Horní Počernice, etapa 0012 - IS ostatní – jednotná kanalizace“

05

Stavba č. 0093 „TV Kbely, etapa 0010 – chodník Semilská“

05

Stavba č. 3295 „TV Horní Počernice, etapa 0006 – komunikace
Šanovská“

04 - 05

TV Horní Počernice, et. 0011 - Komunikace III

04 - 06

TV Ho Po, et.0006 - Komunikace Robotnice

05 - 06

Stavba č. 0093 "TV Kbely - et. 0015 Sběrná" - rekonstrukce komunikace Hůlkova

07

Oprava části asfaltové plochy na pozemku p.č. 2442/2 k.ú. Břevnov, Praha 6-areál Strahov

07

Oprava poškozených ploch NH Car v Praze - Strahově

07

Cyklo Kbely - Letňany, Toužimská, Praha 19, č. akce 2950082
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07

Oprava neprůchodnosti areálové kanalizace DN 300 pod plochou
nových hřišť AC Sparta v Praze na Strahově

07

Oprava zpevněných ploch a okapních chodníčků objektu č.p. 858,
k.ú. Holešovice, ostrov Štvanice, Praha

07

Oprava stávající příjezdové komunikace k objektu čp. 858, k.ú.
Holešovice, ostrov Štvanice, Praha 7

06 - 07

stavba č. : 1037 "Výstavba ČOV Hor. Počernice" (registrační číslo
projektu: CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117)
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INVESTOR: Hotel Chvalská Tvrz s.r.o.
Rok realizace
06 - 07

Název stavby
Rekonstrukce bývalých koníren - HOTEL CHVALSKÁ TVRZ

INVESTOR: HOTEL LYSINY a.s.
Rok realizace
05 - 06

Název stavby
Adaptace objektu č.p. 474, ul. Pod Lysinami 1/474, Praha 4
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INVESTOR: Ing. Josef Patrovský
Rok realizace
06 -07

Název stavby
Rodinný dům na p.p.č 4363/3 v katastrálním území Horní Počernice

INVESTOR: Nadace Chvalského zámku
Rok realizace

Název stavby
Rekonstrukce objektu stodoly v areálu Chvalského zámku na víceúčelové kulturní zařízení
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INVESTOR: Obec Dobřichovice
Rok realizace

Název stavby

03 – 04

Obnova komunikací po povodni

04

Chodník pro sochy ul. Karlická

04 – 05

Rozšíření vodovodní sítě a VDJ

INVESTOR: Obec Dolní Břežany
Rok realizace

Název stavby

06

IS a komunikace lokalita Za Příkopem

06 – 07

Prostor kruhové křižovatky a navazující veřejné prostory bez tělesa silnice

06 - 07

Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě - lokalita Malá Strana

07

Komunikaci a oplocení hasičské zbrojnice
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INVESTOR: Obec Všenory
Rok realizace
07

Název stavby
Oprava místních komunikací po nadměrných deštích na jaře 2006

INVESTOR: PVK a.s.
Rok realizace
03 - 05

Název stavby
Odstraňování havárií vodovodů a kanalizací v rámci pravidelné
havarijní služby

INVESTOR: Skanska DS a.s.
Rok realizace
06 - 07

Název stavby
Stavba "I/4 připojení Velké a Malé Chuchle, II. stavba a oprava
ulice Dostihové včetně mostu D061"

INVESTOR: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Rok realizace
07

Název stavby
Provedení řízených vrtů včetně zatažení produktovodu na stavbě: "Vodovod a kanalizace Chrást"
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INVESTOR: Strabag a.s.
Rok realizace

Název stavby
Výstavba okružní křižovatky na silnici II/115 v Dobřichovicích

06 - 07

Stavba objektu SO 302 - Dešťová kanalizace stavby: "I/4 Připojení
Velké a Malé Chuchle, 2. stavba a oprava ulice Dostihové

07

Stavba "II/101 Dolní Břežany, okružní křižovatky - K Točné - výstavba + Pražská - přestavba

INVESTOR: Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie
Rok realizace
06

Název stavby
Stavební úpravy stávajících prostor objektu "C" na učebny včetně
sociálního zařízení

INVESTOR: SSŽ a.s.
Rok realizace

Název stavby

05

D11 1104/IA Libice- Dobšice, hlavní trasa km 42-51,7 - část SO 01
- propustek DN 600 v km 46,66 a úprava příkopu

06 - 07

Přípojky splaškové kanalizace a hlavní řad a přípojky dešťové
kanalizace ulice Jeřická, Praha 9 - Horní Počernice

INVESTOR: VCES a.s., odštěpný závod PRAHA
Rok realizace
07

Název stavby
Komunikace, dětské hřiště a terasa ZŠ Na Vršku, Dolní Břežany
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Vlastní investice:
Rok realizace
05 - 06

Název stavby
Výstavba víceúčelové haly
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ZHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2007
Výsledek hospodaření před zdaněním se mírně snížil na částku 9,36 mil. Kč, která je
o 0,03 % nižší oproti roku 2006. Celkový objem tržeb za prodej vlastních služeb však
oproti roku 2006 vzrostl o 2,6 % na hodnotu 284.716 tis. Kč

ROZVAHA (V TIS. KČ)
běžný
rok
Aktiva celkem
A

Pohledávky za upsaný kapitál

B

Stálá aktiva

minulý
rok

114.483

120.717

03

0

39.100

běžný
rok
Pasiva celkem

minulý
rok

114.483 120.717

A

Vlastní kapitál

60.828

58.675

43.863

A.I.

základní kapitál

5.000

5.000

166

85

A.II.

kapitálové fondy

0

0

B.I.

dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

38.417

43.261

A.III.

fondy tvořené ze zisku

10.292

10.292

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

517

517

A.IV.

výsledek hospodaření minulých
let

38.484

35.981

A.V.

výsledek hospodaření účetního
období

7.052

7.402

53.655

61.849

0

1.960

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

517

517

B

Cizí zdroje

Oběžná aktiva

74.100

74.656

B.I.

rezervy

C.I.

zásoby

10.092

23.088

B.II.

dlouhodobé závazky

442

2.393

C.II.

dlouhodobé pohledávky

10.814

14.513

B.III.

krátkodobé závazky

53.212

57.496

C.III.

krátkodobé pohledávky

11.090

30.869

B.IV.

bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.IV.

krátkodobý finanční majetek

42.104

0

0

0
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C

D

Časové rozlišení

1.283

6.186 B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úv.
2.198

C

Časové rozlišení
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ)
I+II

Výkony a prodej zboží

276.586 296.308

I+II.1.

z toho: tržby za prodej vl.
výr., služeb a zboží

284.586

II.2.

Změna stavu vnitr. zás. vl.
výr.

II.3.

Aktivace

A+B.

Výk. spotř. a nákl. na prod.
zboží

277.475

*
M.

Provozní výsl. hospodaření
Změna stavu rezerv, opr. položek

VI+..+XII Jiné finanční výnosy

-8.130

13.950

0

4.883

216.394 228.386

J+..+P

Jiné finanční náklady

9.908

9.940

0

0

4

383

549

2.921

*.

Finanční výsl. hospodaření vč.
daně z příjmů z běžné čin.

-545

-2.538

Výsl. hosp. za běžnou činnost

7.052

7.402

+

Přidaná hodnota

60.193

67.922

**

C

Osobní náklady

48.163

53.551

XIII

Mimořádné výnosy

0

0

E

Odpisy dl. nehm. a hm. majetku

3.369

3.128

R+S

Mimořádné náklady

0

0

G.

Změna stavu rezerv, opr.
položek

-816

980

Mimořádný výsl. hospodaření

0

0

III+IV+V. Jiné provozní výnosy

2.794

1.810

D+F+H+I Jiné provozní náklady

2.362

2.133

7.052

7.402

*
***

Výsl. hosp. za účet. období
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ZAMĚSTNANCI
Stav zaměstnanců k 31.12.2007 činil 128 osob, což znamená, že se oproti konci roku
2006 snížil o 15,8 %. Snížení počtu zaměstnanců bylo přímo ovlivněno zvýšenou
produktivitou práce a případný nedostatek pracovních sil byl operativně řešen subdodavatelsky. Počet technického personálu se snížil na 30 zaměstnanců oproti 34 v
loňském roce.
I nadále věnuje společnost pozornost kvalifikaci jednotlivých profesí, což platí nejen
u posádek strojů a dopravních prostředků, kteří samozřejmě vlastní strojnické, řidičské a profesní průkazy, ale také u zaměstnanců ostatních stavebních profesí. U těchto
zaměstnanců se jedná především o vazačské průkazy, průkazy obsluhy motorových
pil, VZV a další osvědčení umožňující pracovníkům bezpečně vykonávat pracovní
činnost s rozbrušovačkami, řetězovými pilami, kompresory, hutnicí technikou apod.
Cílem společnosti je získat do řad autorizovaných inženýrů a techniků v ČKAIT další
pracovníky, po získání potřebné praxe.
Společnost měla k 31.12.2007 celkem 30 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
2007 nikdo ze stávajících zaměstnanců autorizaci nezískal. 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
autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotnětechnické: Smolík Miloš, Směták Pavel, Jirát Zděněk
autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotnětechnické - Kudrna Tomáš
vedoucí pracovník pro činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3
písm. d) zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Nechyba Jiří
vedoucí pracovník pro činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3
písm. f) zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Zwiener Radim
vedoucí pracovník pro činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3
písm. d) a f) zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Pavel Pospíšil
odborně způsobilý pracovník pro udělení úředního oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřičských činností ve smyslu § 13, odst. 1, písm. a)-c) zákona
200/1994 Sb.
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•

•

odborně způsobilý projektant pro vypracovávání plánů a dokumentace, projektování, nebo navrhování objektů, které jsou součástí činností uvedených v §
3 písm. d) a h) zák. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ing. Pavel Pospíšil
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.: Drnka Pavel

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 2007 společnost uzavřela 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.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI PLATNÉ K 31.12.2007

VALNÁ HROMADA: Miloš Smolík

Ing. Jiří Pospíšil

společník a jednatel

společník a jednatel

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Jaroslava Smolíková

EKIS, spol. s r.o.
platnost od 1. 8. 2007

společník a jednatel

Sekretariát

Závodní pro ČPHZ
dle jmenování

Výrobní ředitel DI
představitel vedení
pro SMJ a EMS

Ředitel společnosti

Obchodní ředitel
zástupce ředitele společnosti

Výrobní ředitel DII

Ekonomický

Technický

ředitel

ředitel

1.1.1
VS 01-inž.stavby
hlav. stavbyvedoucí
úseky:
stavbyvedoucí

VS 03 – inž.stavby
hlav. stavbyvedoucí
úseky:
stavbyvedoucí

oddělení:
Finanční

oddělení:

středisko:

Zakázky

Projekce

oddělení:

oddělení:

Mzdy a personalistika

Mechanizace a doprava

středisko:
Zeměměřická
činnost

VS 02-poz. a inž.st.
hlav.stavbyvedoucí
.

úseky:
stavbyvedoucí

oddělení:
Výrobní příprava

VS 04 – inž. stavby
včetně ČPHZ

oddělení:

oddělení:

Pokladna

MTZ

hlav.stavbyvedoucí

středisko:

úsek: - inž. stavby vč. ČPHZ
vedoucí bezvýkopových technologií

Inženýrská
činnost
úsek:
Sklad H.Počernice

úsek:
Sklad Radotín

oddělení:
Výrobní příprava

oddělení:
SMJ, EMS a metrologie

oddělení:
Životní prostředí

Vypracoval: 26. 7. 2007 Ing. E.Růžičková
Podpis:

Schválil: 26. 7. 2007 M. Smolík - ŘS
Podpis:

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. se zaměřením na práce prováděné hornickým způsobem.
IČ: 64940233
Podíl EKIS, spol. s r.o.: 101.000,- Kč; 100 %

•

Ekologické a inženýrské stavby II, spol. s r.o. se zaměřením 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.: 51.000,- Kč; 51 %

•

EKIS III – ELEKTRO s.r.o. se zaměřením na práce elektro, montáže, opravy,
údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení a výrobu rozvaděčů nízkého napětí.
IČ: 25752391
Podíl EKIS, spol. s r.o.: 60.000,- Kč; 60%

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.

ISO 9001
V roce 1999 byl zaveden fungující systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002 a EKIS, spol.
s r.o. získala příslušný certifikát. Od června roku 2002 je společnost držitelem certifikátu pro zavedený a udržovaný systém managementu jakosti splňující požadavky
revidované normy ČSN EN ISO 9001 z roku 2001 v rozsahu svého výrobního zaměření. V červnu roku 2005 byla provedena opakovaná certifikace SMJ podle ČSN EN
ISO 9001:2001. V průběhu roku 2006 a 2007 proběhly ve společnosti úspěšně dozorované audity SMJ.
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ISO 14001
V průběhu roku 2004 byl ve společnosti zaveden environmentální systém managementu představující zahrnutí ochrany životního prostředí a odpovědnosti za tuto
činnost do organizační struktury. V říjnu 2004 byl pro společnost vystaven certifikát
dokladující, že organizace zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001. V březnu roku 2006 po provedeném dozorovém auditu byl společnosti vystaven nový certifikát podle revidované normy
ČSN EN ISO 14001 z roku 2005, s tím, že platnost nového certifikátu zůstala stejná
jako certifikátu původního, tzn. Do 29.10.2007. V srpnu 2007 společnost požádala o
opakovanou certifikaci zavedeného a udržovaného systému environmentálního managementu a 22.10.2007 jí byl vystaven další certifikát dle ČSN EN ISO 140001
s platností do 22.10.2010
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
Společnost v následujícím roce bude usilovat o zejména zlepšení vnitřní organizace
společnosti. Přípravy ke konci roku 2007 směřují k zavedení generálního ředitelství a
ustanovení managementu společnosti, který bude řídit veškerou provozní a výrobní
činnost firmy samostatně. Do čela generálního ředitelství budou stanoveni majitelé
společnosti a management bude ustaven ze současných ředitelů jednotlivých úseků.
Úkolem generálního ředitelství bude koordinovat činnost mateřské společnosti s dceřinými a dále bude dbát na strategický rozvoj společnosti a prezentaci společnosti
navenek.
Společnost se bude i v nadcházejícím roce soustřeďovat na úspěšné dokončení zakázek, jejichž realizace byla započata v přecházejícím období a na získávání nových
zakázek tak, aby byl zajištěn výrobní program společnosti na celý rok 2008.
Zároveň bude snaha společnosti směřovat k zajišťování lukrativnějších stavebních
zakázek a bude důsledně dbáno na dodržování kvality práce a její provedení v řádných termínech.
V současné době je společnost z hlediska technického zabezpečení poměrně dobře
vybavena. Samozřejmě bylo by nutné některé ze starších strojů nahradit novými, to
však bude záležet na celkovém finančním vývoji společnosti a na vývoji prostředí ve
stavebnictví v ČR. Společnost musí vzít v úvahu skutečnost, že se v mnoha případech vyplatí některé stroje najmout a nepoužívat vlastní. Toto opět vychází z velkého
tlaku na mzdy, ale i značného zdražení ropných produktů v uplynulém období.
Vzhledem ke končící platnosti certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 k 1.7.2008, požádá
společnost před uplynutým platnosti o opakovanou certifikaci SMJ.

V Praze, dne 17.6.2008
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