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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
nejenom kvalitním dodavatelem staveb, ale také solidním partnerem, kterého spokojený
zákazník v budoucnu znovu rád osloví“
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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Struktura výnosů v roce 2018
Výnosy v tis.

Výnosy v %

Inženýrské stavby

60 647

25%

Pozemní stavby

181 511

73%

Projektová činnost

3 592

1%

Ostatní výnosy

1 616

1%
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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 m3 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

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
1993

založení střediska v Horních Počernicích a v Radotíně a první významné stavby v těchto
lokalitách, založení střediska mechanizace
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
2000

přestěhování sídla společnosti do Horních Počernic ulice Věžická, založení dceřiné
společnosti EKIS III-ELEKTRO s.r.o.
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

2004

založení střediska projekce

2005

realizace stavby za podpory z fondu EU, založení střediska bezvýkopových technologií

2008

změna organizační struktury společnosti

2017

likvidace dceřiných společnosti - EKIS II., EKIS III.

Vývoj společnosti v roce 2018
Celkový obrat firmy v roce 2018 se oproti roku 2017 snížil z 260 mil Kč na 247 mil Kč.

V roce 2018 realizovala společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. řadu
staveb jak pro veřejné zadavatele, tak i pro privátní sektor. Pro veřejné zadavatele byly
realizovány zejména stavby v Průhonicích, v Hloubětíně na Praze 14, v Praze 6,
v Kolodějích a v Praze 19 Kbelích. Privátní sektor byl zastoupen zejména stavbami
v Praze 12 Komořanech, v Praze Klánovicích a v Nehvizdech ve Středočeském kraji.

Střediska inženýrských sítí – výrobní středisko 1 a 3:
Hl.m.Praha – stavba č.0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu
V létě 2018 veřejný zadavatel Hl.m.Praha dokončil administraci jím požadovaných
změn v ulici K Motelu a tak bylo možné, po více jak ročním přerušení prací, konečně
dokončit práce – finální povrchy v ulici K Motelu.

Hl.m.Praha - stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část
V říjnu 2017 byla zahájena stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001
Východní část.
Stavba spočívala v rekonstrukci stávající jednotné kanalizace
prováděné částečně bezvýkopově a částečně klasickou formou výměn šachet a
kanalizačního potrubí v otevřené rýze, dále v rekonstrukci vodovodu formou výstavby
nového, včetně vodovodních přípojek a komplexní obnově komunikací v ulici
Frágnerova a v části ulice Na Ostrohu. Stavba byla dokončena v říjnu 2018.

Hl.m.Praha – stavba č.0102 TV Koloděje, etapa 0009 a 0010
Lednový předpokládaný začátek stavby č.0102 TV Koloděje etapa 0009 a 0010 musel
být z důvodů na straně objednatele Hl.m.Praha odložen, protože objednatel neměl
vyřešeny přeložky kabelových sítí, které měly být prováděny souběžně s touto
stavbou. Z tohoto důvodu začala stavba etapy 0009 až na konci dubna 2018. Navíc
z důvodů koordinace této stavby s rekonstrukcí povrchů v ulici Podzámecká investora
TSK hl.m.Prahy mohla být etapa 0010 zahájena až v srpnu 2018 po dokončení
investice TSK.
Stavba č.0102 TV Koloděje etapa 0009 a 0010 zahrnuje rekonstrukci stávající
splaškové a dešťové kanalizace a provedení nových povrchů ulic Kvasinská,
Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská, K Sibřině, v části ulice Podzámecká, v ulici
K Jízdárně, Synkovické a U Kosinů.
Z důvodů kolize výstavby rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici
K Jízdárně se stávajícím plynovodem, který byl umístěn přímo nad potrubí kanalizace,
byla stavba etapy 0009 v listopadu 2018 přerušena do doby vyřešení této kolize (ať už
změnou technologie rekonstrukce kanalizace, nebo přeložkou plynovodu jejím
správcem).
Hl.m.Praha - stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0021 Pokojná
Na podzim 2018 byla zahájena stavba č.7500 TV Praha 6, etapa 0021 Pokojná výstavba nového kanalizačního řadu, nové čerpací stanice a dostavba vodovodu
včetně přípojek. Stavba bude dokončena v roce 2019.
MČ Praha Kbely – Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo
náměstí
V srpnu 2017 byla zahájena pro investora MČ Praha 19 Kbely rekonstrukce pěších
komunikací v prostoru Lužanská – Katusická – Toužimská – Novákovo náměstí.
Stavba zahrnovala rekonstrukci a realizaci nových chodníků (resp. cestní sítě jako
takové – chodníků s povrchem ze zámkové dlažby a chodníků se štěrkovým povrchem
zpevněným rohožemi), realizaci nového veřejného osvětlení, úpravu stávajících
sadových úprav a jejich doplnění novými stromy, keřy a květinovými záhony a nového
městského mobiliáře. Po zimě se pokračovalo sadovými úpravami a instalací nového
mobiliáře + bylo dokončeno parkoviště v místech, kde bylo v roce 2017 umístěno
zařízení staveniště. Stavba byla kompletně dokončena v červenci 2018.
Soukromý investor – ZTV Svárov
V obci Dolní Břežany byla v lokalitě Svárov v březnu 2017 zahájena výstavba
kanalizací, vodovodů, plynovodů, veřejného osvětlení a nových komunikací v ulicích
Od Cholupic, Jasmínová, Třešňová, Šeříková. V roce 2018 byla dokončena výstavba
komunikací a veřejného osvětlení.

Soukromý investor - OC Billa Praha Komořany
V únoru 2018 byla v Praze Komořanech zahájena výstavby retail parku tvořeného
obchodním domem s hlavním nájemcem Billa, komunikacemi a zpevněnými plochami,
výstavbou splaškové a dešťové kanalizace, areálového vodovodu a areálového
osvětlení. Ke stavbě se v červnu 2018 přidala i přeložka stávajícího horkovodu.
Všechny práce byly dokončeny v září 2018.

Střediska pozemních staveb – výrobní střediska 2 a 4:
Soukromý investor – výstavba logistické haly v Nehvizdech
Na jaře 2018 byla dokončena výstavba logistické haly 100x80m soukromého investora
v Nehvizdech. Objekt haly je řešen jako skeletový systém se základním konstrukčním
systémem 12x24m s lehkým obvodovým pláštěm z PUR panelů. Uvnitř objektu při jižní
a západní fasádě je umístěna administrativní vestavba. Vestavba je řešena jako
jednopodlažní se sníženou pultovou střechou oproti skladové hale. Okolní zpevněné
plochy jsou dlážděné. Na podzim roku 2018 na již provedenou stavbu logistické haly
navázala výstavba tzv. relax zóny pro zaměstnance areálu.
Soukromý investor – výstavby 2 RD Klánovice
V červnu 2018 byla zahájena výstavby 2 RD v ulici Slavětínské v Praze Klánovicích.
Do konce roku 2018 byla dokončena hrubá stavba. Dokončení obou objektů RD se
předpokládá do léta 2019.
MČ Praha 14 – Komunitní centrum Hloubětínská
V Praze Hloubětíně v ulici Hloubětínské pokračovala výstavba komunitního centra,
která začala v prosinci 2017. Z důvodů závažných nedostatků v projektové
dokumentaci a v nezkoordinovanosti jednotlivých částí projektu stavby byla stavba
objednatelem na několik měsíců přerušena. Jedná se o novostavbu, kterou tvoří jeden
třípodlažní objekt se sedlovou střechou. Půdorys objektu je obdélník o stranách
12x30m. Objekt je rozdělen na dva trakty (jižní a severní) posunuté o půl patra a
propojené schodištěm a výtahem ve střední části. Hlavní vstup je do prvního
nadzemního podlaží. V úrovně 1.NP jsou kavárna a knihovna, ve 2.NP jsou klubovny
a galerie knihovny. Suterén je z části zapuštěn do terénu. Druhé nadzemní podlaží se
nachází v krovu.
Kolem objektu jsou provedeny zpevněné plochy z žulové dlažby. Na protější parcele
přes ulici bylo vybudováno parkoviště s 15 kolmými parkovacími stáními pro OA. Při
provádění výstavby parkoviště byla zjištěna kolize se stávajícími kabelovými rozvody,
které bylo nutné přeložit.
Stavba bude v důsledku chyb v projektové dokumentaci dokončena až v roce 2019.

Obec Průhonice - Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ
Průhonice, ulice Školní
V říjnu 2017 byla zahájena dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ
Průhonice, ulice Školní spočívající v přístavbě tělocvičny; v přestavbě a nástavbě
zázemí (šatnového bloku a doprovodných provozů);v provedení přeložky splaškové a
dešťové kanalizace; v provedení úpravy atletického oválu.
V rámci stavby byly realizovány objekty přístavby nové tělocvičny, která je tvořena
jednopodlažní, jednolodní halou z montovaného ocelového systému se střešními
vazníky; zázemí tvoří dvoupodlažní nepodsklepený objekt propojující stavební objekt
haly s ostatními prostory; součástí stavby je i rekonstrukce stávající haly.
Z důvodů nedostatečné kapacity stávající plynovodní regulační stanice ve stávající
základní škole, nebylo možné stavbu v roce 2018 zcela dokončit. Její dokončení se
posunulo na rok 2019 v návaznosti na celkovou rekonstrukci a zkapacitnění stávající
plynovodní regulační stanice.
Obec Průhonice- dostavba a navýšení kapacity mateřské školky

V listopadu 2018 byla dokončena dostavba stávající mateřské školky. Původní
mateřská školka sestávala ze tří objektů. Dva stávající objekt byly zbourány a místo
nich byly postaveny dva zcela nové propojené pavilony (dvoupodlažní), ve kterých jsou
umístěny třídy a místnosti pro odpočinek a spaní. Dvoupodlažní pavilony s plochou
střechou jsou tvořeny dřevostavbou. Stavba byla komplikována přístupem ke stavbě a
koordinací s probíhající výstavbou nového pavilonu tělocvičny ZŠ Průhonice, která je
v těsném sousedství.

Střediska inženýrských sítí – výrobní střediska 5 a 6:
Výrobní středisko 5, se kromě spolupráce na realizaci mateřské školky a přístavby
tělocvičny v Průhonicích, komunitního centra na Praze 14 a výstavby pavilonu
obchodní centra Billa na Praze 12, realizovalo řadu objektů vodovodů a plynovodů na
stavbách středisek inženýrských sítí např. vodovody a plynovody na stavbě ZTV
Svárov, vodovody v rámci stavby Praha 6 Baba II a zejména vlastní přeložku
horkovodu v Praze Komořanech. Výrobní středisko 6 se podílelo na všech výše
uvedených stavbách.

Významné stavby roku 2018:
Inženýrské stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Realizace

č.0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu
č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001
č.0102 TV Koloděje, etapa 0009 a 0010
Rek.kom.Touž – Novákovo nám.
ZTV Svárov
IS a kom. Pro OC Billa Komořany
Č.7500 TV Praha 6, etapa 0021 Pokojná

Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
MČ Praha 19
Soukr.osoba
Logistik
Hl.m.Praha

Praha Újezd
Praha 6
MČ Koloděje
Praha Kbely
Dolní Břežany
Praha 12
Praha 6

2016 - 2018
201 7- 2018
2018 - 2019
2017 - 2018
2017 - 2018
2018
2018 - 2019

Pozemní stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Realizace

Komunitní centrum Hloubětínská
Dostavba a rek. TV ZŠ Průhonice, ulice Školní
Dostavba a navýšení kapacity MŠ Průhonice
OC Billa
Logistická hala

MČ Praha 14
Obec Průhonice
Obec Průhonice
Logistik
GTL

Praha 14
Průhonice
Průhonice
Praha 12
Nehvizdy

2017- 2019
2017 - 2019
2017 - 2018
2018
2017 - 2018

RD Klánovice

Soukr.osoba

Klánovice

2018 - 2019

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 Kbelech, 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
Inženýrské sítě k BD Rotavská
IS a komunikace Lokalita Za Příkopem
Okružní křižovatky - K Točné a Pražská
Komunikace a inženýrské sítě
IS-Obytný soubor BD Jáchymovská
Obchodní centrum Palmovka
Rozšíření Karlovarské ulice
TV Kbely, etapa 0017 Semilská
Zasíťování pozemků Chebská, Táborská,
Kladenská
Autobusové zastávky v lokalitě Dolní Břežany
Regenerace prostoru historické návsi
TV Kbely, etapa 0026 Hornopočernická
Obytná zástavba
Úprava vodoteče a rybníku Haltýř
Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady
Roztoky přeložka
TV Horní Počernice, etapa 0024 Sekeřická
Zasíťování pozemků
TV Radotín, etapa 0022 Javořická a 0018
Vojetická
TV Kbely, etapa 0015 Sběrná
Zvýšení bezpečnosti chodců
Úprava bezbariériérového přístupu dvorů
Pěší propojení a parkoviště sídliště Radotín
AZ Jirny, Šestajovice
Centrální park - Rybníky Mlynářský a Na Sádkách
Parkoviště Stodůlky

Investor
M.č. Praha 13 a BD Rotavská
Obec Dolní Břežany
Obec Dolní Břežany
Město Černošice
Central Group (subd.Viamo)
Casta, a.s.(subd.)
Skanska D.S.(subd.)
Hl.m.Praha

Lokalita
Praha 13
Dolní Břežany
Dolní Břežany
Černošice
Praha 5
Praha 8
Praha 6
Praha 9

Období
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2008

Prague Hills, a.s.
Obec Dolní Břežany
Obec Dolní Břežany
Hl.m.Praha
Obec Radnice
Obec Radonice
subd.SANTINI a.s.
subd.Skanska DS a.s.
Hl.m.Praha, MČ Praha 20
REZOS s.r.o.

Černošice
Dolní Břežany
Dolní Břežany
Praha
Radonice
Radonice
Praha 2
Roztoky
Praha 9
Horní Žďár

2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2007-10
2009-10
2009-10

Hl.m.Praha( subd.Č&H)
Hl.m.Praha
Město Černošice
SOŠ Lipí
MČ Praha 16
Horoušánky Svazek obcí Úvalsko
Obec Dolní Břežany (subd.pro KHLEKO)
MČ Praha 13

Praha 5
Praha 9
Černošice
Praha 20
Praha 5
Praha východ

2010
2010
2010
2010
2010
2010-11

Dolní Břežany
Praha 5

2011
2011

Název stavby
Regenerace hist.návsi v obci Lhota u Dolní
Břežan
Vodohospodářská investice Města Úvaly
Revitalizace historického centra
ČOV Svépravice, etapa Domkovská
Inženýrské sítě a komuniace
Transformace zemědělského brownfield
Rekonstrukce komunikací Všenor
Chodníky Libeř
Výstavba IS pro 57 RD v kú Bašť
Rekonstrukce čerpací stanice Bruska,3. část
Rekonstrukce výtlaku DN 400, Žernosecká
Kompostárna Struhařov
ZTV Vestec – část B, C
IS a kom Lhota jih
Rek.mostu č.00315.1
Výstavba lávky pro pěší a cyklisty
Vodovody Vestec – Safina
Kanalizace Dehtínská
Revitalizace území býv.ČOV Radotín
Místo u řeky
III/0031 – přeložka silnice a okruž.křiž.
TV Čertousy
TV Horní Počernice, kom.Otovická

Investor

Lokalita

Obec Dolní Břežany
OHL ŽS a.s.
Obec Libeř
Hl.m.Praha
Jevany Hills a.s.
Obec Dolní Břežany
Obec Všenory
Obec Libeř
KM-IMMOBILIEN s.r.o.
PVS a.s.
PVS a.s.
Obec Struhařov
Obec Vestec
Pan Rynda
PKB
Obec Libeř
POHL CZ a.s.
Čermák a Hrachovec a.s.
Hl.m.Praha
MČ Praha 16
Stř.kraj a Obec Dolní Břežany
Porr a.s.
Hl.m.Praha

Období

Rek.ulice U Stadionu
Big Box-rek.areálové kanalizace
č.0138 TV Kunratice, etapa 0021

Mladá Boleslav
Interwand

Lhota
Úvaly
Libeň
Praha 9
Jevany
Dolní Břežany
Všenory
Libeř
Bášť
Praha 6
Praha 6
Struhařov
Hrnčíře
Lhota
Libeř
Libeř
Vestec
Praha 5
Praha 5
Praha 5
Dolní Břežany
Praha 9
Praha 9
Mladá
Boleslav
Praha 9

2011
2011-12
2011-12
2011-12
2012
2012
2012
2012
2012-13
2012-13
2012-13
2013
2013-14
2013-14
2013
2013
2013
2013
2013-14
2015
2013-15
2014-16
2015-16

Hl.m.Praha

Kunratice

2015-16

č.0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu

Hl.m.Praha

Praha Újezd

2016 -17

č.0137 TV Kyje – Hutě, etapa 0006

Hl.m.Praha

Praha Kyje

2016 -17

č.0050 TV Slivenec, etapa 0007

Hl.m.Praha

Praha 5

2016 -17

Na Hutmance – Jinonická, 1.etapa

Č a H a.s.

č.0196 TV Klánovice, etapa 0007 Plačická

Hl.m.Praha

Praha 5
Praha
Klánovice

č.3168 TV Křeslice, etapa 0004 Na Rovině

Hl.m.Praha

Praha Křeslice

2015 -16

Obytná zóna Křeslice

soukr.osoba

2016 -17

Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a Kolářova

MČ Praha 12

Praha Křeslice
Praha
Modřany

Parkoviště nám.Osvoboditelů

MČ Praha 16 a VCES

2016

č.0138 TV Kunratice, etapa 0021
č.0101 TV Újezd, etapa 0022 – Ke Mlýnu
č.0137 TV Kyje – Hutě, etapa 0006
č.0050 TV Slivenec, etapa 0007
č. 3150 TV Benice, etapa 0003
č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001
č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013
Rek.kom.Touž – Novákovo nám.

Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
Hl.m.Praha
MČ Praha 19

Praha Radotín
Praha
Kunratice
Praha Újezd
Praha Kyje
Praha 5
Praha Benice
Praha 6
Praha 5
Praha Kbely

Obytná zóna Křeslice

soukr.osoba

Křeslice

2015-17

ZTV Svárov

soukr.osoba

Dolní Břežany

2017-18

Komunikace a parkoviště Braník
č.0102 TV Koloděje, etapa 0009 a 0010
IS a kom. Pro OC Billa Komořany
Č.7500 TV Praha 6, etapa 0021 Pokojná

soukr.osoba
Hl.m.Praha
soukr.osoba
Hl.m.Praha

Bráník
Praha 9
Praha 4
Praha 6

2014-15
2015

2016
2016

2015-16

2016 - 17
2016 -18
2016 - 17
2016 -17
2017
2017 - 18
2017
2017-18

2017
2018
2018
2018

Pozemní stavby
Název stavby
Rekonstrukce hotelu Lysiny
Rekonstrukce bývalých koníren
Novostavby rodinných domů
Botanická zahrada SOŠ - obnova historicky cenného
území
Stavební úpravy SOŠ Lipí - pavilon C 3.NP
Gymnázium Českolipská - rekonstrukce atria
Demolice objektu v areálu Bílý Vrch
Rekonstrukce šaten a soc.zázemí
Místního hospodářství a sběrného dvora
Výstavba skleníků botanické zahrady,
Zateplení ZŠ Stoliňská
Stavební úpravy objektů ZŠ
Výstavba skleníků botanické zahrady,
Zateplení jižní fasády, sanace lodžií
Revitalizace bytového domu Mezilesí
Novostavba RD Radonice
Vestavba pekařství Hornbach ČM
Rekonstrukce prostor 1.NP pavilon B na multif.sál
Zateplení bočních štítů BD, ul. Vítkovická
Rekonstrukce rozvodů vody a soc.zař. MŠ Křovinovo
Rek. rozvodů gymnázium Českolipská
RD Radonice
Rek.objektu Náchodská MČ

Investor
Hotel Lysiny a.s
Hotel Chvalská tvrz
soukromé osoby

Lokalita
Praha 4
Praha 9
Praha a okolí

Období
2005-06
2006-07
2005-08

SOŠ stavební a zahradnická
SOŠ pro admin.EU
Gymnázium Českolipská
MC Praha 20
Gymnázium Českolipská
MČ Praha 20
Hl.město Praha
MČ Praha 20
MČ Praha 20
Hl.město Praha
Vybíralova 936-938
MČ Praha 20
soukr.investor
Hornbach Baumarkt CS
SOŠ pro administravitu EU
SVJ Vítkovická 376-378
MČ Praha 20
Hl.m.Praha
Pan Šanych
MČ Praha 20

2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009-11
2011
2011
2011-12
2012
2012-13
2011-13
2012
2012
2012
2012
2013-15
2013-14
2013-14

Vlialdům Máchova
Rek. rozvodů gymnázium Českolipská
Rek. rozvodů poliklinika Hostinského
Rek. rozvodů byt.domu
MŠ Brandýs nad Labem
MŠ Břežany II
Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská
Výstavba MŠ Hostavice - Jahodnice
Přístavba haly
Komunitní centrum Hloubětíntská
Dostavba a rek. TV ZŠ Průhonice, ulice Školní
Přístavba haly číslo 3
Logistická hala
Zateplení objektu G

Novostav Mladá Boleslav
Hl.m.Praha
Vltavín Holding
SVJ Viklefova
Město Brandýs n.L.
Obec Břežany II
MČ Praha 9
MČ Praha 14
Almani
MČ Praha 14
Obec Průhonice
Almani
GTL
IMP

Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Radonice
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Praha 9
Radonice
Praha 9
Mladá
Boleslav
Praha 9
Praha 13
Praha 3
Brandýs n/L
Břežany II
Praha 9
Praha 14
Radonice
Praha 14
Průonice
Radonice
Nehvizdy
Praha 4

Dostavba a navýšení kapacity MŠ Průhonice
OC Billa
RD Klánovice

Obec Průhonice
soukr. osoba
soukr. osoba

Průonice
Praha 4
Praha 9

2013-14
2013-15
2015
2015
2014-15
2014-15
2016-17
2016-17
2015-16
2017-18
2017-18
2017
2018
2017
2018
2018
2018

Rozvaha (v tis.Kč)

běžný rok

minulý
rok

běžný rok

minulý
rok

Aktiva celkem

113563

129145

Pasiva celkem

113563

129145

A

Pohledávky za upsaný kapitál

0

0

A

Vlastní kapitál

83820

86264

B

Dlouhodobý majetek

47228

47986

A.I.

základní kapitál

6.380

5.000

B.I.

dlouhodobý nehmotný
majetek

482

315

A.II.

kapitálové fondy

0

0

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

46504

47429

A.III.

fondy tvořené ze zisku

10.292

10.292

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

242

242

A.IV.

výsledek hospodaření
minulých let

66548

65797

A.V.

Výsledek hospodaření
běžného účetního období

600

3795

B.III.1

z toho: podíly v ovládaných a
řízených osobách

242

242

B+C

Cizí zdroje

29743

42801

C

Oběžná aktiva

65996

80969

B.I.

rezervy

0

0

C.I.

zásoby

3362

3412

C.I.

dlouhodobé závazky

5368

12221

C.II.

dlouhodobé pohledávky

1190

2920

C.II.

krátkodobé závazky

24375

30580

C.II.

Krátkodobé pohledávky

39262

20420

C.II..

bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.IV.

Peněžní prostředky

22182

54217

C.II

z toho: dlouhodobé bank. úv.

0

0

D

Časové rozlišení

339

190

D

Časové rozlišení

0

29

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

běžný
rok

minulý
rok

běžný minulý
rok
rok

I.

Tržby za prodej výrobků a služeb

245750 257618

A

Výkonová spotřeba

198418 202999 *

B

Změna stavu zásob vlastní
činnosti

D

Osobní náklady

E

-13

4550 VII

Provozní výsledek hospodaření
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

1366

4899

0

306

479

1848

-653

--887

44310

43916 K

Odpisy dl.nehm.a hm. Majetku

3748

2918 *

Finanční výsledek hospodaření

III.

Ostatní provozní výnosy

1616

3027 L

Daň z příjmu

113

217

F.

Ostatní provozní náklady

1349

1363 **

Výsledek hospodaření před
zdaněním

713

4012

Výsledek hospodaření po zdanění

600

3795

***

Zaměstnanci
Stav zaměstnanců k 31.12.2018 činil 78 osob, což znamená, že se oproti konci roku
2017 snížil. Snížení počtu zaměstnanců bylo přímo ovlivněno nedostatkem pracovních
sil a nedařilo se stav doplňovat novými pracovníky. Počet technického personálu je 31.

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. Viktor Svoboda, Ing. Miloš
Smolík,
autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotně technické: Smolík Miloš, 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

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.

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 dvou 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 %.

REZOS s.r.o.
Společnost REZOS s.r.o. vlastní pozemky ve Horním Žďáře a soustředí se na jejich
prodej, kde byly vybudovány inženýrské sítě společnosti Ekologické a inženýrské
stavby, spol.s r.o.
IČ:26124246 Podíl EKIS, spol.s r.o.: 100%

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 posledně
revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016.Recertifikace proběhla v červnu 2017.
Kontrolní audit proběhl v červnu 2018.
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 2016 dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Na základě rozhodnutí vedení
společnosti se nepokračuje v certifikovaném EMS. Platnost certifikátu skončila
12.8.2018. EMS bude ve společnosti nadále udržován, ale jen jako necertifikovaný
systém.
Od 1.4.2010 se společnost stala držitelem certifikátu dle normy ČSN OHSAS
18001:2008 dokladující zavedení a udržování systému managementu a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Poslední recertifikace proběhla v roce 2016. Poslední
kontrolní audit proběhl v dubnu 2018.

Předpokládaný vývoj společnosti v budoucnu
Stavební produkce v roce 2018 byla podobná jako v roce 2017. Naše společnost se zúčastňuje
veřejných zakázek pro Hlavní město Praha a pro městské části, ale i pro obce mimo Hlavní město
Prahu. Výrobní program pro rok 2019 je téměř naplněn a pro vedení společnosti je jasným úkolem
naplnění výrobního programu pro rok 2020.
Dalším jasným úkolem vedení společnosti je shánět nové pracovníky, zvlášť dělnické profese a
motivovat stávající pracovníky k trvalému vzdělávání.

V Praze dne 20.6.2019
Zpracovala: Eva Smolíková
jednatel společnosti

Investor: Obec Průhonice
Stavba: Přístavba ZŠ Průhonice

Investor: Obec Průhonice
Stavba: MŠ Průhonice

Investor: MČ Praha 14
Stavba: Komunitní centrum Hloubětín – Praha 9

Investor: Magistrát Hlavního města Prahy
Stavba: TV Praha 6, etapa 002, Pokojná

Investor: soukromá osoba
Stavba: OC Billa – Komořany

Investor: soukromá osoba
Stavba: Rodinné domy Klánovice

Investor: Hlavní město Praha
Stavba: TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 komunikace Koloděje

