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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 zdravou
moderní stavební firmou, která bude schopna konkurence na trhu i po vstupu České
republiky do Evropské unie a na stavebním trhu bude figurovat i pod vedením dalších
generací.“

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.
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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
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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
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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

Sídlo firmy

Generální ředitel společnosti a jednatel
Miloš Smolík
Tel.:
+420 281 040 620
Zástupce generálního ředitele a jednatel
Ing.Jiří Pospíšil
Tel.:
+257 810 844

Ředitel společnosti a jednatel
Pavel Směták
Tel.:
+420 281 040 611
Sekretariát
Tel.:
+420 281 040 611
Iveta Lindaufová
Fax:
+420 281 040 699
Technický a obchodní ředitel a jednatel
Ing. Miloš Smolík Tel./Fax: +420 281 040 635
Výrobní ředitel
Ing. Radim
Tel.:
+420 281 040 639
Zwiener
Ekonomický ředitel
Ing. Jana
Tel.
+420 281 040 622
Pospíšilová
Hlavní stavbyvedoucí středisko VS1
Tomáš Kudrna
Tel.:
+420 281 040 638
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milos.smolik@ekis-as.cz
jiri.pospisil@ekis-as.cz

pavel.smetak@ekis-as.cz
iveta.lindaufova@ekis-as.cz

mila.smolik@ekis-as.cz
radim.zwiener@ekis-as.cz

jana.pospisilova@ekis-as.cz
tomas.kudrna@ekis-as.cz

Hlavní stavbyvedoucí střediska VS2
Ing. Martin Škopek Tel.:
+420 281 040 637
Hlavní stavbyvedoucí střediska VS3
Zdeněk Jirát
Tel.: +420 602 396 722
Hlavní stavbyvedoucí střediska VS4
Ing. Pavel Pospíšil Tel.:
+420 602 431 609
Vedoucí střediska projekce
Ing. Lubomír
Tel./fax: +420 281 040 615
Kovář
Vedoucí střediska geodézie
Ing. Daniel Suk
Tel.: +420 281 040 628
Vedoucí střediska MTZ a stavebnin
Ondřej Pekárna
Tel./fax:+420 281 040 633
Vedoucí střediska mechanizace
Petr Bílek
Tel.:
+420 281 040 629
Vedoucí personálního oddělení
Eva Stodolová
Tel.:
+420 281 040 621
Manažer inženýrské činnosti
Ing. Eva
Tel.:+420 281 040 623
Růžičková
Přípravář staveb
Ing. Michal Milt
Tel.:+420 281 040 643

Mapa – sídlo firmy Ekis, spol. s r.o.
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martin.skopek@ekis-as.cz
zdenek.jirat@ekis-as.cz
pavel.pospisil@ekis-as.cz

lubomir.kovar@ekis-as.cz
daniel.suk@ekis-as.cz
ondrej.pekarna@ekis-as.cz
petr.bilek@ekis-as.cz
eva.stodolova@ekis-as.cz
eva.ruzickova@ekis-as.cz

michal.milt@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. Sídlo společnosti bylo
v pronajatých prostorách Základní školy v ulici Kuncova v Praze Stodůlkách.
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 1992-1999 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. V dalších letech od roku
2000 společnost rozšířila svou činnost na oblast pozemních staveb a báňských staveb a i
do dalších lokalit Prahy a Středočeského kraje. Realizovala stavby ve Kbelech,
Stodůlkách, Zličíně, Lysolajích, Dobřichovicích, Černošicích, Všenorech,
Karlíku,
Říčanech, Dolních Břežanech a v Ohrobci.
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 IIIELEKTRO).
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
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Vývoj společnosti v roce 2008
Obrat ze stavební činnosti v roce 2008 dosáhl výše 206 mil. Kč. Oproti velmi úspěšnému
roku 2007, kdy obrat dosáhl téměř 285 mil. Kč, tedy došlo k poklesu o 79 mil. Kč. Pokles
výnosů byl převážně zapříčiněn tím, že se snížil objem stavební výroby realizované
subdodavatelsky a zároveň celkový počet zaměstnanců, převážně stavebních dělníků,
poklesl. Zároveň však celková stavební produkce v České republice vykázala v roce 2008
oproti minulým rokům klesající tendenci. Důsledkem toho je tedy větší konkurence v boji o
zakázky, která může vést k získání menšího objemu zakázek.

Vývoj výkonů ze stavební činnosti v letech 1991 - 2008
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100 000

50 000
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rok

V průběhu roku 2008 naše společnost v požadovaných termínech a kvalitě dokončila
zejména významné inženýrské stavby jako např. TV Kbely, etapa 007 – Semilská,
inženýrské sítě a povrchy komunikací k obchodnímu centru Palmovka na Praze 8,
rozšíření Karlovarské ulice, inženýrské sítě k Obytnému souboru Jáchymovská,
rekonstrukce komunikace ul. V Chobotě v Říčanech, oprava komunikace Fügnerova a
komunikace V Rybníčkách v Černošicích či opravy místních komunikací U Dubu ve
Všenorech. Mezi významné dokončené pozemní stavby patří např. Botanická zahrada
SOŠ v Praze 9 – Obnova historicky cenného území a likvidace ekologických havárií nebo
Stavební úpravy SOŠ Lipí – pavilon C 3.NP či Rekonstrukce atria Gymnázia Českolipská.
Významnou stavební zakázkou realizovanou pomocí bezvýkopové technologie bylo v roce
2008 provedení tlakové kanalizace pro Obec Chotutice jako subdodávka pro Stavitelství
Řehoř, s.r.o.
Realizace všech staveb v tomto roce probíhala v souladu se zavedenými systémy ISO
90001 a ISO 140001. V červnu 2008 proběhla ve společnosti opakovaná certifikace
systému managementu jakosti a společnost získala opět certifikát dle ČSN EN ISO
9001:2001, tentokrát s platností do 2.7.2011.
Během roku 2008 byly zahájeny stavby, které budou dokončeny v příštím roce. Mezi
významné zahájené inženýrské stavby v roce 2008 patří stavba Západní Město pro
9

generálního dodavatele Skansku CZ , kde naše společnost realizuje inženýrské sítě. Dále
naše společnost zahájila významnou zakázku pro obec Radonice – obytná zástavba,
kompletní provedení inženýrských sítí. Mezi další významné zahájené inženýrské stavby
patří stavba Autobusové zastávky pro investora Obci Dolní Břežany, kde společnost EKIS,
spol. s r.o. provádí dodávky a montáž autobusových zastávek včetně povrchů komunikací.
V roce 2008 zahájil úsek pozemních staveb významnou stavbu Novostavba
provozněskladového objektu Místního hospodářství a Sběrného dvora pro investora
Městská část Praha – Horní Počernice.
V průběhu roku 2007 se začal projevovat začínající nedostatek kvalifikované pracovní síly
na českém trhu. Nedostatek pracovních sil trval i v roce 2008 jak u technických pracovníků
tak u dělnických profesí. Tento nedostatek se projevuje na výsledcích společnosti a
určitým způsobem brání v rozvoji společnosti.
Po celý rok 2007 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 bude mimosoudně ukončeno v roce 2009.
V průběhu celého roku byl odpovídajícím způsobem inovován strojní a dopravní park a to
v závislosti na výrobních potřebách společnosti.
Společnost se v roce 2008 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 76,4 % celkového objemu realizovaných stavebních zakázek.
Pozemní stavby se na celkové obratu ze stavební činnosti podílely 22 %. Oproti roku 2007
došlo k nárůstu podílu pozemních staveb na celkovém obratu společnosti a i do budoucna
se předpokládá tento růst. Projektová činnost se na celkovém obratu společnosti projevila
1,6% a do budoucna předpokládáme její rozvoj a větší podíl na obratu.
Stavební produkce byla, stejně jako v předcházejících letech, soustředěna převážně do
státní sféry oproti sféře privátní. Zakázky společnosti pro veřejné zadavatele činily 77,7 %
veškerých realizovaných zakázek v tomto roce.
Byl rozšířen předmět podnikání společnosti o nakládání s odpady, zapsáno do
Obch.rejstříku 23.6.2008.
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Významné stavby roku 2008
Stavby dokončené v roce 2008
Inženýrské stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Dokončení

IS - Obytný soubor BD Jáchymovská

Viamo Praha, a.s.

Praha 13

duben

Rekonstrukce komunikace ul. V Chobotě

Město Říčany

Říčany

červen

Oprava komunikace Fügnerova a komunikace

Město Černošice

Černošice

červen

Oprava komunikace U Dubu

Obec Všenory

Všenory

červen

Obchodní centrum Palmovka

Casta, a.s.

Praha 8

červenec

Komunikace Zvonková vč. kanalizace, vody a VO

Město Černošice

Černošice

září

Rozšíření Karlovarské ulice

Skanska DS, a.s

Praha 6

říjen

TV Kbely, etapa 0017 - Semilská

Hl.m.Praha

Praha 9

říjen

Zásíťování pozemků Chebská,Táborská,Kladenská

Prague Hills, a.s.

Černošice

listopad

Obec Chotutice

Chotutice

srpen

Investor

Lokalita

Dokončení

V Rybníčkách

Tlaková kanalizace v obci Chotuťice technologií
HDD pro gen.dod. Stavitelství Řehoř a.s.

Pozemní stavby
Název stavby
Botanická zahrada SOŠ-obnova historicky
cenného území

SOŠ stavební a zahradnická Praha 9

srpen

Stavební úpravy SOŠ Lipí – pavilon C 3.NP

SOŠ pro admin. EU

Lipí

srpen

Gymnázium Českolipská-rekonstrukce atria

Gymnázium Českolipská

Praha 9

říjen

Investor

Lokalita

Projekty dokončené v roce 2008
Název projektu
Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu
se zázemím" spolufinancovaného z ROP NUTS II Severovýchod

KLIFI, spol. s r.o. Žamberk

Rodinné domy

Soukr.osoby
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Praha a okolí

Stavby zahájené v roce 2008
Inženýrské stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Zahájení

Západní město

Skanska CZ, a.s

Praha 13

červenec

Obytná zástavba Radonice

Obec Radnice

Radonice

srpen

Bezbariérové úpravy chodníku v ulici Karlštejnská

Strabag a.s.

Černošice

srpen

Dětské dopravní hřiště

MČ Praha 16

Praha 16

prosinec

Centrum Karlštejnská

Reimo, a.s.

Černošice

říjen

Autobusové zastávky v lokalitě Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany

Dolní Břežany

listopad

Oprava komunikace Poštovní

Město Černošce

Černošice

prosinec

Pozemní stavby
Název stavby
Novostavba provozněskladového objektu
Místního hospodářství a sběrného dvora

Investor

MČ Praha 20

12

Lokalita

Zahájení

Praha 9

září

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

Inženýrské sítě a komunikace ulice Náchodská

MČ Praha 20

Praha 9

1994-1996

STL plynofikace obce Dobřichovice

Obec Dobřichovice

Dobřichovice

2000-2001

Rekonstrukce ČOV a hlavního kanalizačního sběrače Město Černošice

Černošice

2002

Inženýrské sítě a komunikace

Hl.m.Praha

Praha 5

2003-2007

Rekonstrukce komunikací

Obec Dobřichovice

Dobřichovice

2004

Rekonstrukce DVÚ Jana Masaryka

Hlavní město Praha

Praha 2

2004

ČOV Svépravice - výstavba kanalizace

Hlavní město Praha

Praha 9

2004-05

TV Kbely

Hlavní město Praha

Praha 9

2004-05

Rozšíření vodovodní sítě a VDJ

Obec Dobřichovice

Dobřichovice

2004-05

Středočeský kraj
Kruhová křižovatka

Gen.Dod. Strabag a.s.

Dobřichovice

2005

Metropol Zličín – kanalizace

SSŽ a.s.

Praha 5

2002

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

Pozemní stavby
Název stavby

Investor

Lokalita

Období

Rekonstrukce objektu stodoly v areálu
Chvalského zámku na víceúčelové kulturní zařízení

Nadace Chvalského zámku Praha 9

2004

Infocentrum Horní Počernice

MČ Praha 20

Praha 9

2005

Rekonstrukce hotelu Lysiny

Hotel Lysyny a.s.

Praha 4

2005-06

Rekonstrukce bývalých koníren

Hotel Chvalská tvrz

Praha 9

2006-07

Rekonstrukce provozního pavilónu Gymnázia
Českolipská

Gymnázium Českolipská

Praha 9

2004

Novostavba areálu společnosti Rothlehner

Rothlehner pracovní plošiny s.r.o. Praha 9

2003

Novostavby rodinných domů

soukromé osoby

Praha a okolí

2005-2008

Lokalita

Období

Stavby činností prováděné hornickým způsobem
Název stavby

Investor

Stavba „I/4 připojení Velké a Malé Chuchle,
II. Stavba a oprava ul. Dostihové vč. mostu D061“

Strabag a.s.

13

Praha 5

2006-07

Organizační struktura společnosti
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Zhodnocení hospodářských výsledků za rok 2008
V porovnání s rokem 2007 se výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2008 zvýšil o
19,98% na částku 11,23 mil. Kč. Celkový objem tržeb za prodej vlastních služeb se však
oproti roku 2007 snížil o 27,59% na hodnotu 206.149 tis. Kč.

ROZVAHA (V TIS. KČ)

Aktiva celkem

běžný
rok

minulý
rok

118.424

114.483

běžný
rok

minulý
rok

Pasiva celkem

118.424

114.483

A

Vlastní kapitál

67.987

60.828

5.000

5.000

A

Pohledávky za upsaný
kapitál

B

Stálá aktiva

38.879

39.100

A.I.

základní kapitál

B.I.

dlouhodobý nehmotný
majetek

108

166

A.II.

kapitálové fondy

B.II.

Dlouhodobý hmotný
majetek

38.254

38.417

A.III.

fondy tvořené ze zisku

10.292

10.292

B.III.

Dlouhodobý finanční
majetek

517

517

A.IV.

výsledek hospodaření
minulých let

43.736

38.484

B.III.1

z toho: podíly v ovládaných
a řízených osobách

517

0

A.V.

výsledek hospodaření
účetního období

8.956

7.052

B

Cizí zdroje

49.342

53.655

517

C

Oběžná aktiva

78.697

74.100

B.I.

rezervy

C.I.

zásoby

9.626

10.092

B.II.

dlouhodobé závazky

411

442

C.II.

dlouhodobé pohledávky

9.876

10.814

B.III.

krátkodobé závazky

47.745

53.212

C.III.

krátkodobé pohledávky

49.598

11.090

B.IV.

bankovní úvěry a výpomoci

1.186

0

C.IV.

krátkodobý finanční
majetek

9.597

42.104

B.IV.1
.

z toho: dlouhodobé bank.
úv.

D

Časové rozlišení

848

1.283

C

Časové rozlišení

15

0

0
1.098

0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ)
běžný
rok

minulý
rok
276.586

I+II

Výkony a prodej zboží

207.164

I+II.1.

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

206.149

II.2.

Změna stavu vnitr. zás. vl.
výr.

1.015

II.3.

Aktivace

A+B.

Výk. spotř. a nákl. na
prod. zboží

+

284.586

běžný
rok

minulý
rok

*

Provozní výsl. hospodaření

11.420

9.908

M.

Změna stavu rezerv, opr.
položek

0

0

Jiné finanční výnosy

369

4

-8.130VI+..+XII
0

J+..+P

Jiné finanční náklady

558

549

145.012

216.394

*.

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

-189

-545

Přidaná hodnota

62.152

60.193

**

Výsl. hosp. za běžnou
činnost

8.956

7.052

C

Osobní náklady

48.203

48.163

XIII

Mimořádné výnosy

0

E

Odpisy dl. nehm. a hm.
majetku

2.499

3.369

R+S

Mimořádné náklady

0

G.

Změna stavu rezerv, opr.
položek

0

-816

*

Mimořádný výsl.
hospodaření

0

III+IV+V.

Jiné provozní výnosy

1.958

2.794
***

Výsl. hosp. za účet. období

D+F+H+I

Jiné provozní náklady

1.988

2.362
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8.956

7.052

Zaměstnanci
Stav zaměstnanců k 31.12.2008 činil 116 osob, což znamená, že se oproti konci roku
2007 snížil. Snížení počtu zaměstnanců bylo přímo ovlivněno nedostatkem pracovních sil
a nedařilo se stav doplňovat novými pracovníky. Počet technického personálu se zvýšil z
30 zaměstnanců na 37.
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 technikův ČKAIT další
pracovníky, po získání potřebné praxe.
Společnost měla k 31.12.2008 celkem 37 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 2008
nikdo ze stávajících zaměstnanců autorizaci nezískal. V roce 2009 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
autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotně technické: Smolík Miloš, Směták Pavel, Jirát Zdeněk
• autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby – specializace stavby
zdravotně technické - 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.
• 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
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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 2008 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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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.: 101.000,-Kč; 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.: 51.000,-Kč; 51 %.

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.: 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.
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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 (SMJ) splňující požadavky
revidované normy ČSN EN ISO 9001 z roku 2001 v rozsahu svého výrobního zaměření.
Opakovaná certifikace SMJ byla provedena v červnu 2005 a společnost získala certifikát
dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do 1. 7. 2008. Další opakovaná certifikace
proběhla v červnu 2008, kdy společnost získala certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2001
s platností do 2. 7. 2011.
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ISO 14001
V průběhu roku 2004 byl ve společnosti zaveden environmentální systém managementu
(EMS) 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. V září 2008
proběhl ve společnosti úspěšně dozorový audit EMS.
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Předpokládaný vývoj společnosti v budoucnu
Společnost bude v příštím roce usilovat o rozvoj a zlepšení činnosti v úseku generálního
ředitele a o stabilizaci v ekonomické a personální oblasti. V roce 2008 totiž došlo
k personálním změnám řídících pracovníků v těchto oblastech z důvodů mateřských
dovolených původních zaměstnankyň. Úsek generálního ředitele nebyl plně rozvinut
z finančních důvodů, neboť společnost se s potížemi vyrovnávala s financováním stavby
Radonice, kde vlivem nástupu finanční krize byl ztížen přístup k bankovním úvěrům.
Významným úkolem pro vedení společnosti tedy bude zajištění financování stavby
Radonice. Vedení společnosti v současné době jedná s KB a.s. o poskytnutí úvěru,
v případě neúspěchu musí vedení hledat jiná řešení. Finanční krize dále způsobila
společnosti potíže při ztrátě velké části zakázky „Zkvalitnění ubytovacích kapacit v
Žamberku vybudováním hotelu se zázemím" spolufinancovaného z ROP NUTS II
Severovýchod. Z těchto důvodů bude prioritním úkolem pro rok 2009 operativně zajistit
náhradu za stavbu v Žamberku a dále doplnit výrobní program o další zakázky. Tento úkol
nebude jednoduchý, neboť se předpokládá, že finanční krize bude probíhat i v roce 2009 a
mimo automobilového průmyslu zajisté nejvíce postihne stavebnictví. Z těchto důvodů se
vedení společnosti bude snažit rozvíjet své činnosti i do jiných oblastí s cílem získat trvalé
výnosy. V sídle společnosti je plánováno zřízení prodeje stavebních materiálů, tzn. zřízení
stavebnin. Dále vedení společnosti plánuje zintenzivnění činnosti v oblasti inženýrské
činnosti a zahájení realitní činnosti. Společnost má k tomuto vytvořeny dobré podmínky,
neboť se jí v minulém roce podařilo zvýšit stav na 37 pracovníků v oblasti THP. Pro příští
rok musí společnost zmodernizovat vozový park osobních vozidel, který je již velmi
zastaralý. Stavebniny musí být pro efektivní provoz vybaveny novým nákladním vozidlem
s hydraulickou rukou. Pro úspěšný chod stavební výroby bude nutné zmodernizovat a
doplnit výrobní úseky o novou hutnící techniku a bude nutné inovovat nákladní dopravní
park. V závěru roku 2009 bude nutné zhodnotit stav těžební techniky, která již také
poměrně rychle stárne. Rozhodnutí o modernizaci bude závislé na finanční situaci
společnosti.
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. Vzhledem ke zvyšující se konkurenci
na trhu bude nutné, aby vedení společnosti získalo certifikát 18001 OHSAS.
Společnost bude v následujícím roce zejména usilovat o zlepšení vnitřní organizace
společnosti.

V Praze, dne 12.6.2009
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GALERIE

23

Investor :

Obec Dolní
Břežany

Kruhový objezd Točná

Autobusové zástávky

IS a komunikace Lokalita Za Příkopem
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Investor: Obec Dobřichovice

Rekonstrukce komunikací

Kruhová křižovatka

Rekonstrukce komunikací

Investor: Hlavní město Praha – Inženýrské sítě a komunikace na Praze 5
- Radotín

Investor: Nadace Chvalského zámku – Rekonstrukce objektu stodoly v
areálu Chvalského zámku na víceúčelové kulturní zařízení

Investor: SOŠ stavební a zahradnická - Botanická zahrada SOŠ-obnova
historicky cenného území

Investor: soukromé osoby – výstavba rodinných domů

Bezvýkopová technologie

Stavba „I/4 připojení Velké a Malé Chuchle, II. Stavba a oprava ul. Dostihové vč.
mostu D061“

Projektová činnost

Projekt RD

Projekt RD

Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu se zázemím"
spolufinancovaného z ROP NUTS II Severovýchod
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