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Ojedinělý projekt  
dokončen
Společnost HSF System SK dokončila realizaci 
tří zakázek v nákupní zóně Hobby Park Prešov. 
Postupně zde jako generální dodavatel postavila 
od října 2018 do června 2020 obchodní domy 
Hornbach, SIKO koupelny a ASKO – NÁBYTEK. 
Objem zakázek na ploše 80 000 m2 přesáhl  
500 mil. Kč. Developerem byla slovensko- 
rakouská společnost Atrios.HSF SYSTEM a.s.
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Partneři i v těžké době 
HSF System a Dolní Vítkovice (DOV) prodloužily 
partnerství o další rok. Dlouhodobě vyznáváme 
stejné hodnoty, které staví na budoucnosti, vzdě-
lání a inovacích. DOV je unikátní areál z poloviny 
19. století, který patří k nejnavštěvovanějším 
místům v Česku.

Stavaři pomáhají
Stavět na pestré kultuře se vyplatí. Finančně 
jsme podpořili Centrum kultury a vzdělávání 
(CKV), příspěvkovou organizaci městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. CKV například 
provozuje Minikino, Kluby Parník a Atlantik nebo 
pořádá oblíbené akce pro veřejnost.

Unikátní online show
Byli jsme hlavním partnerem speciálních 
online koncertů, které probíhaly pod taktovkou 
společnosti High Lite Touring v průmyslové zóně 
Industrial Area NP v Ostravě. Výjimečné koncerty 
kapel Munroe a Roberta Křesťana s Druhou 
Trávou doplnila unikátní show seskupení Marpo 
a Troublegang. 

Upevnění pozice
V roce 2019 jsme dosáhli konsolidovaného obratu  
1,9 mld. Kč, což je o 26,25 % více než v roce 2018. 
Konsolidovaný čistý zisk za rok 2019, který  
meziročně narostl o 130 %, pak činil 90,57 mil. Kč.  
Na výborném výsledku se podílely společnosti  
HSF System a HSF System SK. Na českém staveb-
ním trhu jsme svoji silnou pozici potvrdili, výrazně 
jsme pak posílili na Slovensku.

Sídlo firmy v Česku Sídlo firmy na Slovensku

Vyhledávaný  
zaměstnavatel
Patříme mezi nejlépe hodnocené „stavební“ 
zaměstnavatele. Získali jsme 1. místo v kategorii 
„Nadřízení“ a 6. místo v kategorii „Stabilita  
a budoucnost“ mezi 133 hodnocenými firmami 
za rok 2020. Žebříček zveřejnil odborný časopis 
Stavitel podle hodnocení specializovaného webu 
Atmoskop. V roce 2019 jsme zaměstnávali  
118 lidí. Průměrná doba zaměstnání v naší spo-
lečnosti je přes 8 let, což je nadprůměrné číslo.

Mezi nejlepšími
Rekordní tržby i zisk (rok 2019) má za sebou 
naše dceřiná společnost HSF System SK. 
Každoroční růst společnosti se odráží také 
na stále se lepšící tržní pozici. Podle žebříč-
ku Top 100 časopisu Eurostav jsme obsadili 
13. pozici podle dosažených tržeb, podle 
výsledku hospodaření jsme dokonce mezi 
pěti nejúspěšnějšími stavebními firmami  
na Slovensku.

Dobrý soused  
i na Slovensku
Různé zájmové aktivity zaměřené na mládež, 
sociální nebo sportovní oblast podporujeme také 
na Slovensku. Pomohli jsme například závodům 
minikár, Dětské Tour Petra Sagana nebo Žilin-
skému maratonu.

„V roce 2019 jsme splnili všechny strategické 
cíle včetně posílení naší pozice na českém 
i slovenském stavebním trhu, udržení kvality 
prací a termínových parametrů staveb nebo 
zavádění nových technologií pro projektování, 
přípravu výroby a realizaci staveb prostřednic-
tvím metodiky BIM,“ uvádí Jan Hasík, ředitel 
společnosti HSF System.

 „Posílili jsme náš projekční tým o tři nové 
kolegy. Máme za sebou již několik projektů 
metodou BIM za pomocí programu Revit. 
Nyní finalizujeme realizační dokumentaci  
pro halu SO 04 v průmyslové zóně IANP  
v Ostravě-Porubě a sousedního objektu 
House Porubka. Oba tyto projekty jsou 
realizovány za pomocí programu Revit,“ 
říká Boris Lhoták, vedoucí projekčního 
oddělení společnosti HSF System.


