
Profil společnosti Ekonomické stavby

Společnost Ekonomické stavby je předním výrobcem zděných rodinných domů, který každoročně 

realizuje a předává svým klientům v České republice a na Slovensku přes 300 domů. Společnost 

byla založena v roce 1998 a už od počátku své činnosti se zaměřuje na kvalitu a šíři nabídky 

služeb, která je svým rozsahem na trhu ojedinělá. Ekonomické stavby jsou také jedním z prvních 

výrobců rodinných domů, který se může pochlubit certifikací kvality podle normy ISO 9001.

Cílem  Ekonomických  staveb  je  zpřístupnit  bydlení  v  rodinném  domě  co  nejširšímu  spektru 

zákazníků, čehož dosahují širokou nabídkou služeb – od přípravy individuálního projektu, přes 

vyřízení stavebního povolení a zajištění nejvhodnějšího financování až po samotnou realizaci – 

a příznivými  cenami.  Ekonomické  stavby  chtějí  být  spolehlivým  a  stabilním  partnerem  pro 

výstavbu rodinných domů, který vždy nabízí něco navíc. 

Historie společnosti
Od počátku  své  existence  se  Ekonomické  stavby  specializují  výhradně  na  oblast  bydlení.  A 

ačkoliv  v oblasti  výroby  zůstává  společnost  věrná  klasickým  stavebním  technologiím  a 

materiálům, v oblasti služeb přináší svým klientům vždy něco zcela nového. Hned na počátku 

zavedla službu „individuální projekt a představební servis zdarma“ a doposud je jedinou stavební 

firmou na trhu, která něco podobného nabízí.

Vysoký důraz je kladen také na maximální efektivitu práce, díky které jsou Ekonomické stavby 

schopné postavit  dům za příznivou cenu při  zachování  vysoké kvality  a životnosti.  Zásadním 

milníkem ve vývoji společnosti  bylo zavedení programu Mladá rodina, který umožňuje postavit 

dům již  za  5000 Kč měsíčně.  Tím se také dramaticky  změnila  struktura  klientů  ve  prospěch 

mladých lidí. V roce 2001 dosahuje počet nových klientů za rok čísla 300, čímž se Ekonomické 

stavby stávají největším výrobcem zděných rodinných domů v České republice. 

Struktura společnosti
Ekonomické  stavby  v současnosti  tvoří  celkem  pět  firem,  které  jsou  navzájem  propojeny  do 

holdingové struktury. Ekonomické stavby rodinná a.s. jsou mateřskou firmou, která vlastní a na 

strategické úrovni řídí dceřiné společnosti Ekonomické stavby s.r.o., Professional Company s.r.o. 

a dále slovenskou a polskou pobočku firmy.  Ekonomické stavby jsou rodinnou firmou, kde se 

většina vlastníků přímo podílí na řízení firmy, přičemž největším akcionářem je ředitel společnosti, 

David Mencl. 



Samotná výstavba rodinných domů je v České republice zajišťována společnostmi Ekonomické 

stavby s.r.o. a Professional Company s.r.o. Ekonomické stavby s.r.o. se zaměřují na výstavbu 

cenově  dostupných  domů  při  současném  zachování  nejvyšších  nároků  na  kvalitu  výroby 

a použitých materiálů. Professional Company s.r.o. se oproti tomu zaměřuje na využití speciálních 

technologií  výstavby  rodinných  domů  a  je  schopna  splnit  požadavky  klientů  s netradičními 

požadavky, ať už na celkovou architekturu domu nebo na vybavení interiéru. 

Kvalita na prvním místě
Ekonomické stavby od počátku své existence garantují nejvyšší kvalitu svých služeb. V roce 2003 

firma  navíc  prošla  úspěšně  certifikací  kvality  podle  evropských  norem  jakosti  ISO  9001 

u mezinárodně uznávané zkušebny - německé RW TÜV. Tím se stala jedním z prvních výrobců 

rodinných  domů v ČR,  který  tento certifikát  vlastní.  Každý rok procházejí  Ekonomické stavby 

přezkoušením certifikace u mezinárodní autority. 

Více informací na www.ekonomicke-stavby.cz 

http://www.ekonomicke-stavby.cz/
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