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Předměty podnikání  
– živnostenská oprávnění

 Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách  
 1 až 3 živnostenského zákona

 Projektová činnost ve výstavbě
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,  

 vedení daňové evidence
 Geologické práce
 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti  

 a ochrany zdraví při práci
 Geodetické práce

Vlastní experti s osvědčeními
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT – městské inženýrství
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT  

 – vodohospodářské stavby
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT – dopravní stavby
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT  

 – technologické zařízení staveb

 Osvědčení MŽP pro geologické práce
 Koordinátor BOZP
 Osvědčení EIA

Spolupracující experti
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT – pozemní stavby
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT  

 – mosty a inženýrské konstrukce
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT – geotechnika
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT  

 – statika a dynamika staveb
 Energetický auditor

Pojištění za škody způsobené 
poskytováním odborných služeb

 20 000 000 Kč

Integrovaný systém managementu
 ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001
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NDCon s.r.o. 
(dříve Jacobs Consultancy s.r.o. / Babtie s.r.o.)

NDCon s r.o. (dříve Jacobs Consultancy spol. s r.o., Babtie spol. s r.o.) byla založena  
v roce 1996 společností Babtie International a začleněna do britské multidisciplinární 
konzultační společnosti Babtie Group (Babtie s.r.o.). V roce 2004 proběhla fúze s americkou 
společností JACOBS Engineering Group (Jacobs Consultancy spol. s r.o.), následně byla  

v 2011 společnost prodána a přejmenována na současný název tj. NDCon s.r.o. 

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C | vložka C42028 | IČ: 64939511 | DIČ: CZ64939511
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Projekční činnost
 Předprojektová příprava
 Územní studie
 Dokumentace pro územní rozhodnutí
 Dokumentace pro stavební povolení
 Realizační dokumentace
 Tendrová dokumentace
 Dokumentace skutečného provedení

Konzultační činnost
 Krajinná ekologie
 Projektování a vyhodnocení geologických prací
 Hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie,  

 environmentální a sanační geologie
 Biologická hodnocení
 Hlukové a rozptylové analýzy
 Posudky vlivů na životní prostředí – EIA, SEA
 Modelování přírodních procesů,  

 modelování proudění vod
 Služby podnikového ekologa, vodohospodáře, IPPC
 Organizování hromadné dopravy
 Modelování dopravních procesů
 Analýza, návrh a optimalizace dopravních řešení
 Rozvoj a optimalizace dopravní infrastruktury
 Bezpečnost provozu
 Analýza procesů oprav, údržby a provozu infrastruktury
 Telematické systémy
 Průzkumy a statistická vyhodnocení
 Informační systémy a nástroje na podporu rozhodování

 Finančně-ekonomické studie
 Studie proveditelnosti
 Daňové a účetní služby
 Zavádění systémů kvality, EMS, OHSAS
 Outsourcing
 Koncepční a rozvojové studie
 Zajištění výběru zhotovitele dle zákona  

 o veřejných zakázkách
 Digitalizace dokumentů
 Pasportizace území a objektů
 Statistické zpracování dat
 Grafické služby a tisk dokumentů

Inženýrská činnost
 Změny a aktualizace územně-analytické dokumentace
 Příprava projektů
 Technický dozor investora
 FIDIC inženýr
 Finanční řízení projektů
 Projektový management,  

 práce hlavního inženýra projektu
 Koordinátor BOZP
 PR projektů
 Vyhodnocení projektů

Realizační činnost
 Řešeno dle konkrétních požadavků klienta  

 a projektových možností
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Nabízené služby


