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PROFIL SPOLEČNOSTI

Nabízené služby

Konzultační činnost
Projektové podklady – inženýrské, geologické, geodetické, atd.
Studie proveditelnosti, technické a ekonomické studie
Žádosti o dotace (ČR, EU)
Generely vodovodů a kanalizací
Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení
Tendrová (zadávací) dokumentace 
Realizační dokumentace
Autorský dozor
Management staveb, rozpočtový cenový dohled
Inženýrská činnost
Optimalizace provozu 
Organizace a vyhodnocení veřejných soutěží 
Provozní a kanalizační řády
Komplexní inženýrská činnost

Sídlo společnosti

Kontakty

Divize Praha



Obory činnosti:

w
w

w
.a

q
u

ap
ro

co
n

.c
z

Projektová a inženýrská společnost

Sídlo společnosti

Úprava toků Stokování a odvádění vody Kancelářské prostory

V  roce  1990  těsně  po  zásadních  společenských,  politických  a  ekonomických  změnách  byla  založena 
dvěmi českými fyzickými osobami soukromá firma AQUA PROCON. Cílem zakladatelů bylo poskytovat 
projektové a  nženýrské  služby  v  oblasti  vodohospodářských  staveb.  Oproti  jiným  podnikům,  které  
existovaly  již v  období  před  rokem  1990,  se  tedy  firma  AQUA  PROCON  ocitla  již  od  začátku  své  činnosti  
v  podstatě v tržním prostředí. Podařilo se využít možností, které se objevily po roce 1989 a byl tak vytvořen 
základ firmy resp. skupiny, která se od svého založení úspěšně rozvíjela až do její současné podoby.   

V  roce  1992  byla  založena  společnost  AQUA  PROCON  s.r.o.  jako  právní  nástupce  soukromé  firmy  AQUA 
PROCON. Zakládajícími společníky firmy byli Ing. Petr Sukač, Ing. Jan Polášek a Ing. Josef Šebek.   

V  roce  1994  byla  založena  dceřiná  společnost  AP  INVESTING  s.r.o.  Cílem  této  dceřiné  společnosti  je 
poskytovat inženýrské služby v oblasti investiční výstavby v těsné spolupráci s mateřskou společností AQUA 
PROCON  s.r.o.  Ve  stejném  roce  byla  založena  i  dceřiná  společnost  APC  SILNICE,  která  se  zaměřuje  na 
projektovou činnost v oblasti návrhu komunikací.   

V roce 1998 AQUA PROCON s.r.o. investoval finanční zdroje do pořízení starého objektu v Brně na Palackého 
tř. 12 a do následné rekonstrukce s cílem vybudovat zde sídlo firmy. V květnu roku 2000 byly úspěšně 
dokončeny stavební práce a AQUA PROCON s.r.o. a AP INVESTING s.r.o se přestěhovaly do nového sídla. Toto je 
významný mezník v historii společnosti, protože nová vlastní budova umožnila další rozvoj nejen co do počtu 
zaměstnanců, ale i použití nejmodernějších technologií.   

V roce 2002 AQUA PROCON s.r.o. expandoval směrem na západ republiky, byla založena divize v Praze. Další 
významný  mezník  v  rozvoji  společnosti,  protože  tímto  krokem  se  stává  společností  s  působností  po  celé 
České republice.   

V roce 2004 překročil roční obrat společnosti hranici 100 mil. Kč, to je více než 3,3 mil. EUR.   

V  roce  2007  proběhla  modernizace  loga,  která  měla  dát  najevo,  že  společnost  AQUA  PROCON  s.r.o.  tady 
byla, je a nadále i bude. Byla vytyčena nová růstová strategie společnosti.  

V roce 2008 byla založena dceřiná společnost AP INVESTING SK s.r.o., která rozšířila působnost společnosti 
AP INVESTING i na Slovensko.   

V roce 2009 se společnost AQUA PROCON s.r.o. se stává členem seskupení firem CREA Hydro&Energy. CREA 
Hydro&Energy o.  s.  se  orientuje  na  speciální  technologie  v  oblasti  využívání  obnovitelných  zdrojů  energie,  
jež  jsou perspektivní  v  České  republice,  ale  i  na  mezinárodních  trzích.  Vize  klastru  byla  formulována  jako  
podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů sdružení, podpora rozvoje oboru v ČR a v dalších 
teritoriích zájmu, rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru. (oborem se rozumí veškeré činnosti v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a související).   

V  roce  2010  překročil  obrat  skupiny  AQUA  PROCON  200  mil.  Kč  co  je  cca  8  mil.  EUR.  V  témže  roce  se 
součástí skupiny stala Geodetická kancelář Kraus spol. s r.o.

Historie společnosti

Čistírny odpadních vod

1990

AQUA PROCON s.r.o.

AP PLAN s.r.o.

1991

AP INVESTING s.r.o.

1994

Geodetická kancelář
Kraus spol. s r.o.

2010

2008

Prioritním  posláním  společnosti  AQUA  PROCON  s.r.o.  je  zajištění  komplexních  služeb  při  projekční,  inženýrské 

i finanční   přípravě   staveb,   zajištění   realizace   stavby,   případně   její   řízení,   nebo   dodávka   na   klíč,   podpora 

a optimalizace  provozu  řízení  staveb.  Směřujeme  k  neustálému  zlepšování  úrovně  poskytovaných  služeb,  které 

považujeme za kontinuální proces péče o zákazníky a další zainteresované strany. Chceme zákazníkům poskytnout 

služby od myšlenky po realizaci jejich projektů.

Naše organizační struktura umožňuje efektivní využívání služeb jednotlivých specialistů stejně jako vytváření týmů 

s požadovanou profesní skladbou v rámci jedné či více divizí, a to v závislosti na rozsahu a složitosti zpracovávaného 

projektu.

Naší  strategií  je  i  nadále  budovat  silnou  skupinu  firem,  která  by  v  budoucnosti  nejen  potvrdila,  ale  i  posílila  své 

místo na trhu. Chceme dále rozšiřovat směry a aktivity v oblasti stavebnictví tak, abychom mohli nabízet a realizovat pro 

své zákazníky komplexní služby na vysoké odborné úrovni, s vysokou kvalitou a pružností. Naším cílem je patřit mezi  

největší  a  nejvýznamnější  firmy  v  oboru  projektových  a  inženýrských  služeb  v  oblasti  vodohospodářských staveb 

v České republice a na Slovensku.

Strategickým cílem společnosti je další rozšiřování služeb a aktivit mimo hranice České republiky a Slovenska.

Naše vize

Ing. Josef Šebek, MBA Ing. Jan Polášek

Vlastníci společnosti

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AQUA PROCON 2 3 5 10 15 19 25 28 28 28 30 42 54 55 74 75 79 79 77 81 79

AP INVESTING 0 0 0 0 2 3 8 8 8 11 11 12 14 15 16 16 22 24 31 32 33

GK Kraus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Celkem 2 3 5 11 19 24 36 39 39 42 44 57 71 73 93 94 103 105 110 115 128
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AQUA PROCON

AP INVESTING

GK Kraus

Počet zaměstanců

Krajinné Inženýrství

Dopravní stavby

Inženýrské a podzemní stavby

Pozemní průmyslové stavby

Pozemní stavby

Obnovitelné zdroje energie

Stokování a kanalizace

Čištění odpadních vod 

Zásobování pitnou vodou

Protipovodňová ochrana, vodní toky

Hydroenergetika

Hydrotechnické stavby

Úpravny vody

Vodojemy

AP INVESTING SK s.r.o.


