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I. Profil spole čnosti MEKOS GROUP a.s.  

  

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 
Obchodní 
firma: 

MEKOS GROUP a.s. 

Právní 
forma: 

akciová spole čnost  

Sídlo: Polská 1174/3A, 
77900 Olomouc 

I ČO: 26821834 

DI Č: CZ26821834 

Bankovní 
spojení: 

ČSOB Olomouc 
č.ú.187321110/0300  
 

 

2. STATUTÁRNÍ ORGÁN A MANAGE-
MENT SPOLEČNOSTI 

Statutární orgán: 
Představenstvo spole čnosti: 
Ing. Michal P říleský 
- p ředseda p ředstavenstva 
Ing.Jan P říleský - člen p řed-
stavenstva 
Ing. Petr Machala - člen p řed-
stavenstva 
Petra P říleská - člen p ředsta-
venstva 

Dozor čí rada: 
Počet člen ů dozor čí rady je 
stanoven 
na t ři. 
Členové dozor čí rady jmenovaní 
ustavující VH z   : 
Ing. Martin Volmut - p ředseda 
Michal Prokeš 
Martin P říleský 

Management spole čnosti: 

Ing. Petr Machala 
výkonný ředitel od 10/ 2007 
 

3. P ŘEDMĚT ČINNOSTI 

   Spole čnost vznikla v polo-
vin ě roku 2006 transformací 
spole čnosti MEKOS GROUP, 
s.r.o. na akciovou spole čnost.  
Původní spo le čnost s ru čením 
omezeným byla založena na kon-
ci roku 2003 ja ko samostatný 
subjekt,  vy člen ěný ze sester-
ské spole čnosti EMPECOM, 
s.r.o. s hlavní náplní staveb-
ní činnost. 

  
   Akciová spole čnost  pokra čuje 
v činnosti transformované spo-
le čnosti. V jejím rámci zajiš ťu-
je celkové opravy budov v četn ě 
výměny oken a dve ří, dlažeb a 
obklad ů, rekonstrukce ZTI, TO a 
elektroinstalace, dále opravy 
vněj ších i vnit řních omítek a 
zámečnických výrobk ů - ocelových 
vrat a m říží, opravy st řech a 
hro mosvodů, oplocení. Do firemní 
nápln ě pat ří také údržba a sprá-
va nemovitostí, zajiš ťování 
technických služeb.   
 
   Sídlo má spole čnost v Olomou-
ci. Firma má dnes 25 stálých 
zaměstnanc ů, disponuje škálou 
externích spolupracovník ů (sub-
dodavatel ů). Kvalifikace zam ěst-
nanc ů - SŠ a VŠ, p řevážn ě sta-
vební, elektrotechnika. Pracovní 
funkce - projektanti , stavební 
technici, elektromonté ři, zed-
nické profese, řemesla.  
Působnost spole čnosti je p řede-
vším regionální.  
   Hlavním p ředmětem podnikání 
je stavebnic tví. V rámci správy 
a údržby budov zajiš ťuje spole č-
nost komunální služby - opravy, 
údržby v profesíc h zednictví, 
řemesla PSV, elektromontáže. 
 
   Společnost má úspěšně zaveden 
systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 
9001:2001 a EMS dle ČSN EN ISO 
14001:2005, v roce 2009 proběhl úspěšný 
audit  obou systémů certifikační společnos-
tí ÖQS Austria (viz firemní doklady). Spo-
lečnost je držitelem certifikátu NBÚ na 
stupeň vyhrazené pro seznamování se 
s utaj. skutečnostmi.  
 
   Hlavní p ředmět podnikání dle 
výpisu z ob chodního rejst říku je 
následovný:  
-  poskytování technických slu-

žeb 
-  nakládání s odpady (vyjma 

nebezpe čných) 
-  velkoobchod 
-  správa a údržba nemovitostí 
-  zprost ředkování služeb 
-  provád ění staveb, jejich zm ěn 

a odstra ňování 
-  projektová činnost ve výstav-

bě 
-  montáž, opravy, revize a 

zkoušky vyhrazených elektric-
kých 
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4. ORGANIZA ČNÍ SCHEMA MEKOS GROUP a.s. platné od 1. listopadu 2 009 

 
 
 

 

Předseda p ředstave nstva  

Výkonný ředitel 

Vedoucí 
montážní 
skupiny 
 

Účetní  

Pracovník IT 

Vedoucí 
montážní 
skupiny 

Montér  

Montér  

Montér  

Montér  

Montér  

Montér  
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II. Finan ční zpráva 

1. ZPRÁVA P ŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI MEKOS GROUP A.S. O VÝSLEDCÍCH 
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, O STAVU MAJETKU A O RO ČNÍ Ú ČETNÍ UZÁV ĚRCE 
ZA ROK 2009, NÁVRH NA ROZD ĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009 

 
 

   Spole čnost byla v prvním 
plném roce po transformaci 
úsp ěšně konsolidována, dosáh la 
plánovaných ekonomických vý-
sledk ů, došlo k personálním 
změnám a dopln ění pracovního 
kolektivu. K dnešnímu dni je 
akcioná řská struktura stejná 
jako v roce minulém - 270 ks 
akcií vlastní Ing. Michal P ří-
leský, 30 ks akcií vlast ní Ing. 
Jan P říleský. 
 
   Předmět činnosti spole čnosti 
zůstal zachován - tz n. p řevážn ě 
stavební činnost, elektromontá-
že,projekt SNIB (systémy nízko-
energetických inteli gentních 
budov), poskytování technických 
služeb, zprost ředkování služeb, 
správa a údržba nemovitostí. 
Struktura hlavních investor ů –  
Olomoucký kraj, Statutární m ěs-
to Olo mouc, Technické služby 
města Olomouce, soukromý sektor 
(údržba nemovitostí - drob né 
stavební práce).  
 
   Hlavní zakázky spole čnosti –  
oprava budov v areálu TS Olo-
mouc, dodávka elektroinstala ce  
do objektu RIVERHOUSE ( TRNY 
s.r.o. )byly úsp ěšně dokon čeny 
. Další stavby nap ř. přístavba 
muzea v P řerov ě ( Olomoucký 
kraj ) byly úsp ěšně zahájeny. 
  
   Plánovaný obrat spole čnosti 
pro rok 2009 byl 8 0 mil. K č, 
skute čný obrat spole čnosti či-
nil 53 mil. K č, tzn. p řibližn ě 
70%. Nižší skute čný ob rat byl 
částe čně zp ůsoben přesunutím 
realizace akcí ( uzav řené SoD 
s investory ) do dalšíh o roku a 
sa mozřejm ě také ekonomickou 
krizí ve spole čnosti.  
 

    Bylo dosaženo obratu ve výši 
53 mil K č a hospodá řský výsledek 
spole čnosti p řed zdan ěním činil 
1 760 tis. K č, respektive 1 360 
tis. Kč po zdan ění. Nepoda řilo se 
tedy dosáhnout plánovaných vý-
sledk ů. Z tohoto d ůvodu p ředsta-
venstvo navrhuje nerozd ělovat 
vytvo řený zisk spole čnosti  ( 
mimo dopln ění vytvo řeného povin-
ného rezervního fondu spo le čnosti 
ve výši 5%).  
 
Zisk ve výši 1 360 tis. K č tedy 
bude rozd ělen takto: 
 
    68 015 K č p řid ělen do rezerv-
ního fondu spole čnosti; 
    1 292 284 K č z ůstane nerozd ě-
leno    
 
Stav majetku: 
 
   V roce 2009 nedošlo k nákupu 
ani prodeji majetku spole čnosti. 
Nebyly provedeny práce investi ční 
povahy do nemovitostí. Z toho 
důvodu stav majetku mírn ě pokle sl 
(ú četní odpisy) na hodnotu                            
9 697 tis.K č 
 
   Ú četní záv ěrka roku 2009 byla 
zpracována  a je p ředkládána 
dnešní valné hromad ě. N a základ ě 
účetní záv ěrky bude da ňovým po-
radcem po kontrole ú četnictví 
vypracováno da ňové p řiznání spo-
le čnosti za rok 2009. Kopie ú čet-
ní záv ěrky je p řílohou této zprá-
vy. 

 

5 



 

 
II. Finan ční zpráva  

 
 

2. VYBRANÉ UKAZATELE ROKU 2009 

 
celkový obrat spole čnosti   53 169 tis.K č 

výsledek hospoda ření 1 779 tis.K č 

výsledek hospoda ření po zdan ění 1 360 tis.K č 

dlouhodobý hmotný majetek 9 697 tis.K č 

základní kapitál 3 000 tis.K č 

bankovní úv ěry dlouhodobé 1 200 tis.K č 

bankovní úv ěry krátkodobé 743 tis.K č 

závazky ke spole čník ům 2 520 tis.K č 
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3. Ú ČETNÍ ZÁV ĚRKA ROKU 2009 
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4. ROZVAHA 
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5. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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III. Firemní dokumenty  

 

III. Firemní dokumenty 
 

1. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJST ŘÍKU 
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III. Firemní dokumenty  

 

2. ŽIVNOSTENSKÉ LISTY, KONCESNÍ LISTINY 

 
Projektová činnost ve výstavb ě 

 

Správa a údržba nemovitostí 

 
 
Velkoobchod 

 

Zprost ředkování služeb 
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Nakládání s odpady 

 

Poskytování technických služeb 

 
 
Montáž, opravy, revize 

 

Provád ění staveb 
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III. Firemní dokumenty  

 

3. CERTIFIKÁT ISO 9001:2000 
 

 

4. CERTIFIKÁT ISO 14001:2004 

 

5. CERTIFIKÁT ISO 18001:2007 
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IV. Referen ční stavby 
 
Kompletní rekonstrukce ubytovny 
Křižíkova Olomouc  

Výstavba haly dílen  

  

  

Rekonstrukce hangáru v  areálu  
letišt ě P řerov  

Oprava administrativní budovy  
v areálu Technických služeb m ěsta 
Olomouce 
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