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Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021
IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565
Č. účtu: 33301491/0100, KB Most - exp. Litvínov
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
YSSEN – spol. s.r.o.

Název společnosti:
Právní forma společnosti:
společnost s ručením omezeným
Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021.
IČ:
DIČ:

44566565
CZ44566565

Sídlo:

Areál s.p. DHL,
435 14 Litvínov – Záluží

Tel:
Fax:
Email:

476 209 033
476 209 035
info@yssen.cz

Statutární orgán:

jednatel
Ing. Vladimír Serdula

Kontaktní spojení:

Areál s.p. DHL, P.O.BOX č. 4
435 14 Litvínov – Záluží

Ředitel společnosti:

Ing. Vladimír Vopelka
476 209 031, 724 054 845
vopelka@yssen.cz

Vedoucí odd. přípravy:

Ing. Tomáš Suchý
775 101 237
suchy@yssen.cz

Společnost YSSEN – spol. s.r.o. se do obchodního rejstříku zapsala v roce 1992. Od té doby
realizovala nespočet zakázek na území celých Čech, vč. Prahy a mezi naše zákazníky patří jak nejrůznější
fyzické osoby, tak i významné firmy a instituce, naše i zahraniční. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2001, ISO
14001:2005 a OHSAS 18001:2008. V loňském roce jsme byli zapsáni do Seznamu odborných dodavatelů
v programu Zelená úsporám (www.zelenausporam.cz).
Máme osvědčení na:
 Sanaci betonových konstrukcí - Mapei spol. s.r.o.
 Zateplovací systémy
- Baumit, spol. s.r.o.
- Stomix, spol. s.r.o.
- Knauf Praha s.r.o.
- Český Caparol s.r.o.
- Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
 Sádrokartonové konstrukce
- Rigips, s.r.o.
- Knauf Praha s.r.o.
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HISTORIE SPOLEČNOSTI 1992 - 2010
Firma YSSEN – spol. s r.o. vznikla v roce 1992 jako obchodní společnost, která se zabývala dvěma
okruhy činností:
- velkoobchod s nástroji, nářadím a brusivem
- kompletní výbavou interiérů
V roce 1996 došlo v důsledku zvyšujícího se počtu realizovaných zakázek ke zvýšení obratu, což vedlo
k přehodnocení stávající firemní struktury a uskutečnila se transformace společnosti na holding.
V rámci tohoto přechodu došlo ke vzniku samostatné společnosti YSSEN – spol. s r.o., jakožto právního
a ekonomického nástupce oddělení kompletní výbavy interiérů. Vytvořila se tak obchodní, montážní a stavební
firma, která realizuje své zakázky na území celých Čech, včetně Prahy a mezi naše zákazníky dnes patří jak
nejrůznější fyzické osoby, tak významné firmy a instituce, naše i zahraniční, státní i soukromé.
Zkušenosti našich pracovníků a jejich odborná způsobilost jsou pro každého investora zárukou toho, že
dílo bude provedeno v dohodnutém termínu a vysoké kvalitě. Dokladem maximálního tlaku vedení firmy na
kvalitu fungování společnosti je i skutečnost, že v srpnu r. 2004 jsme získali certifikát ČSN EN ISO 9001:2001,
v červnu r. 2006 jsme získali certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 a v prosinci r. 2008 jsme získali certifikát ČSN
OHSAS 18001:2008.
Děkujeme všem zákazníkům naší firmy, že se na nás obracejí se svými přáními a požadavky, čímž nám
umožnili, že v letošním roce to bude již 19 let, co působíme na českém trhu.

SEZNAM AKCÍ V REALIZACI
ČR Ministerstvo financí – rok 2009
-

obnovení komunikace Most – Braňany
(objem 13,5 mil. Kč bez DPH)

Povodí Ohře, s.p. – rok 2009 - 2010
-

jez Ohře Tuhnice – rekonstrukce
(objem 17,1 mil. Kč bez DPH)

Městský úřad Klášterec nad Ohří – rok 2010
-

realizace energetických úspor na budově ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří
(objem 20 mil. Kč bez DPH)

SEZNAM PROVEDENÝCH AKCÍ
Město Litvínov – rok 2000
-

Rekonstrukce domů T 20 v Litvínově
(objem 18 mil. Kč bez DPH)

Město Litvínov – rok 2002
-

Rekonstrukce MÚ v Litvínově v Tržní ul.
(objem 25,53 mil. Kč bez DPH)

Město Litvínov – rok 2003
-

I. Etapa úpravy koryta Janovského potoka
(objem 2,5 mil. Kč bez DPH)

Swietelsky stavební s.r.o. – rok 2003 - 2004
-

Část výstavby nového závodu Greiner packaging včetně interiérů
(objem 15 mil. Kč bez DPH)
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SPORTaS, s.r.o. – rok 2004
-

Rekonstrukce a dostavba sportovního zázemí
(objem 12 mil. Kč bez DPH)

Krušnohorská poliklinika s.r.o. – rok 2005
-

kompletní rekonstrukce areálu Nemocnice následné péče
(objem 21,56 mil. Kč bez DPH)

Město Meziboří – rok 2005
-

rekonstrukce naučné stezky, opěrné zdi a odvodňovacích kanálů vodní nádrže Meziboří
(objem 3,7 mil. Kč)

Město Litvínov – rok 2005
-

rekonstrukce historické střechy – Radniční sklípek Litvínov
(objem 1,95 mil. Kč)

Město Litvínov – rok 2005
-

kompletní rekonstrukce chodníků a komunikací v ul. Ruská v Litvínově
(objem 1,9 mil. Kč)

Město Litvínov – rok 2006
-

rekonstrukce ulic ČSA a Mládežnická v Litvínově
(objem cca 5,2 mil. Kč bez DPH)

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s.r.o. – rok 2006
-

stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch vč. Doplnění a úprav odvodnění v Litvínově u Koldůmu
(objem 3,7 mil. Kč bez DPH)

EMERAN 1860 – rok 2006
-

rekonstrukce a dostavba lyžařského střediska „Sport areál Klíny“
(objem 15,25 mil. Kč bez DPH)

EKOSTAVBY Louny s.r.o. – rok 2006
-

Výstavba administrativní budovy Nemak Europe
(objem 6,5 mil. Kč)

OKMP Group a.s. – rok 2007
-

rekonstrukce budovy vč. parkoviště, přístupových cest a dalších ploch
(objem 15,13 mil. Kč)

Mostecká uhelná a.s. – rok 2007
-

generální oprava sociálních zařízení a kanalizace
(objem 5,25 mil. Kč)

Město Litvínov – rok 2007 - 2008
-

parkoviště s obslužnou komunikací a cyklostezkou ul. Žižkova a S. K. Neumanna
(objem cca 9,5 mil. Kč bez DPH)

Město Litvínov – rok 2007 - 2008
-

výstavba multifunkčního hřiště ZŠ Ruská
(objem cca 4,3 mil. Kč bez DPH)

ČR – Ministerstvo financí – rok 2008 - 2009
-

komunikační propojení a IS – Čepirožská výšina II. etapa
(objem cca 5,89 mil. Kč bez DPH)

Společenství vlastníků jednotek 209 v Mostě – rok 2008 - 2009
-

zateplení objektu a výměna oken vč. parapetů
(objem cca 5,7 mil. Kč bez DPH)

4|Stránka

Povodí Ohře, s.p. – rok 2008 - 2009
-

rekonstrukce Maršovského potoka v Unčíně
(objem cca 12,73 mil. Kč bez DPH)

Městský úřad Klášterec nad Ohří – rok 2009
-

realizace energetických úspor na budově ZUŠ v Klášterci nad Ohří
(objem cca 5,25 mil. Kč bez DPH)

INELSEV s.r.o. – rok 2009
-

kompletní příprava území pro FVE 100kWp ve Velebudicích
(objem cca 0,85 mil. Kč bez DPH)

Palivový kombinát Ústí – rok 2009
-

opravy střech v areálech lok. Doly a úpravny Komořany
(objem cca 2,86 mil. Kč bez DPH)

Palivový kombinát Ústí – rok 2009
-

demolice v areálu Dolu Hlubina II. etapa
(objem cca 19,51 mil. Kč bez DPH)

Město Litvínov – rok 2009
-

obnova části střechy zámku Valdštejnů v Litvínově
(objem cca 1,38 mil. Kč bez DPH)

Město Litvínov – rok 2009
-

rekonstrukce MŠ ul. Bezručova v Litvínově
(objem cca 6,4 mil. Kč bez DPH)

V Litvínově dne 23.3.2010

………………………….
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel společnosti

samospráva

Gymnázium Litvínov
(fasáda)

Městský úřad Litvínov
kompletní rekonstrukce budovy

samospráva

Pietní park Litvínov
(cesty a úprava terénu)

Sportovní areál 2. ZŠ Litvínov
(přístavba budovy včetně výstavby hřiště s umělou trávou)

vodohospodářské stavby

Janovský potok
(rekonstrukce části koryta potoku)

Fláje - vodní nádrž
(rekonstrukce koryta)

historické objekty

Radniční sklípek
(rekonstrukce historické střechy)

Horský penzion EMERAN - Klíny
(interiér)

občanská vybavenost

Stezka a cyklostezka
(rekonstrukce cesty Meziboří - Litvínov)

Domy T-20 Litvínov
(kompletní rekonstrukce)

rodinné domy

Rodinný dům - Kladno
(novostavba)

Rodinný dům - Litvínov
(rekonstrukce)

rodinné domy

Rodinný dům - Litvínov
(rekonstrukce)

Rodinné domy Litvínov
kompletní rekonstrukce včetně dodání interieru na klíč

Rodinný dům Litvínov
kompletní rekonstrukce včetně dodání interieru na klíč

(interiéry)

penzion

Horský penzion EMERAN - Klíny
(kompletní rekonstrukce)

občanská vybavenost

ulice ČSA
(Litvínov)

ulice k Loučkám
(Litvínov)

administrativní budovy

NEMAK - Havraň u Mostu
(novostavba)

administrativní budovy

GREINER Louka u Litvínova
(část výstavby nového závodu, včetně interiérů)

Universal banka Most
(kompletní rekonstrukce)

