
„Stavba trvala 196 dní a dnes již návštěvníci Prahy 
mohou obdivovat krásy města také z oken lanové 

dráhy.“

Společnost SMP CZ byla generálním 
zhotovitelem rekonstrukce mostu ve stanici 
lanové dráhy Nebozízek. Důvodem bylo 
dlouhodobé sesouvání petřínského svahu,  
a tím i posun mostu.
Montáž nového mostu byla provedena 
z dovezených prefabrikátů. Jedná se o 
osmipolovou konstrukci – prostá pole o 
celkové délce 89,2 m s podélným sklonem 
30 %. V příčném řezu je vždy dvojice 
předpjatých prefabrikovaných nosníků tvaru 
nepravidelného T, které jsou spojeny příčníky. 
Rozpětí polí je v rozmezí od 8,73 do 12,5 m.  
Celková šířka mostu dosahuje v běžném 
poli 4,4 m, ve výhybně až 5,8 m. Nosníky 
mostu jsou uloženy na elastomerová ložiska 
- všesměrná na horních koncích  
a pevná na koncích dolních. Součástí mostu 
je schodišťové nástupiště a přístupové 
schodiště s podestou a kolejový svršek. Na 
samonosný most bylo osazeno nové zábradlí 
a vstupní branky na nástupiště. Koleje jsou 
původní, dostaly však nová upevňovadla  
a plastbetonové podlití podkladnic. Spodní 
stavba byla kompletně sanována a opatřena 
nátěrem. Byla opravena kanalizační šachta 
a potrubí odvádějící vodu z příčného žlabu 
v horní části nad mostem. Na mostě je šest 
nových lamp veřejného osvětlení  
a znehodnocovač jízdenek.  Součástí prací 
bylo uvedení parku do původního stavu. 

 

Novou lanovou 
dráhou na Petřín
PRAHA
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Po zlepšování situace v letech 2014-2015 nastal 
v roce 2016 opět pád. A ne malý. Ukázalo se, že 
zlepšování ve dvou předchozích letech připadalo 
na vrub především dočerpávání evropských dotací. 
Oficiální statistiky roku 2016 uvádějí, že bylo 
souhrnně uzavřeno o 31 % méně nových zakázek 
oproti předchozímu roku, v absolutním čísle se jednalo 
jen o 90 mld. Kč. To je nejméně za posledních  
16 let. Stejně tak bylo zahájeno i méně nových soutěží. 
To vše s sebou zákonitě přináší další zostření již tak 
dost tvrdého konkurenčního boje a další nelogický 
pokles nabízených cen.

Stavebnictví bohužel není v centru pozornosti leaderů 
tohoto státu a nic nenaznačuje, že se tento stav v 
nejbližších měsících změní. Chceme-li se dočkat 
nějaké změny, musíme se o to zasadit sami – my 
všichni podnikatelé ve stavebnictví. Bez vyšší míry 
sjednocení dodavatelské sféry – patrně pod záštitou 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví – se nic nestane. 
Co chybí především? Dlouhodobá (nebo alespoň 
střednědobá) respektovaná koncepce rozvoje v 
hlavních stavebních segmentech. Tlak ze strany 
státních a municipálních orgánů na vyčerpávání 
dostupných investičních prostředků. Smysluplná, 
objektivní a prakticky založená náprava stavební 
legislativy. Podpora v zajišťování dostupných 
pracovních kapacit (střední odborné školství, 
motivace k práci ve stavebnictví, zlepšení možností 
zaměstnávání zahraničních pracovníků). 

Zmíněné problémy se bohužel projevují i v podnikání 
naší skupiny SMP. Nepodařilo se nám naplnit plán 
získání nové zakázky – vyhráli jsme jen asi polovinu 
zamýšleného objemu. Kromě obecného nedostatku 
poptávky je to důsledek toho, že nechceme získávat 
stavby za mimořádně nízké ceny. Proto jsme také 
začali zpracovávat nabídky na zahraniční 
zakázky – SMP CZ se intenzivně věnovalo nabídkám 
na rekonstrukce německých dálničních úseků (ve 
spolupráci s německou sesterskou společností ) a 
ARKO TECHNOLOGY začalo nabízet vodohospodářské 

stavby v Srbsku a Polsku. S potěšením můžeme 
konstatovat, že jsme uspěli na jedné z německých 
nabídek a od poloviny roku 2017 tam uplatníme část 
našich mostařských kapacit.

V realizacích byla lepší situace. Dokončili jsme a 
předali mnoho krásných staveb, za některé jsme 
získali i ocenění Stavby roku. A nebylo jich v roce 
2016 málo. Zde je výčet všech oceněných staveb v 
roce 2016: Modernizace plavebních komor Brandýs 
nad Labem a Velký Osek (investor Ředitelství 
vodních cest), Úpravna vody Kančí obora na 
Břeclavsku (investor Vodovody a kanalizace Břeclav), 
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe na trati 
Lovosice – Česká Lípa (investor Správa železniční 
dopravní cesty), Úpravna vody Mostiště (investor 
Svazek obcí Žďársko), Přemostění Českých drah v 
Poděbradech (investor Středočeský kraj a město 
Poděbrady), Bezbariérové zpřístupnění metra Anděl 
(investor Dopravní podnik hlavního města Prahy) a 
Kanalizace a čistírna odpadních vod Ústí nad Orlicí 
(město Ústí nad Orlicí ).

Konečně se nám naplno od ledna 2016 rozeběhla i 
naše největší stavba – výstavba Nové vodní linky 
pražské Ústřední čistírny odpadních vod. Po 
měsících čekání a příprav jsme začali být naplno 
vystaveni jinému problému českého stavebnictví 
– nedostatku kvalifikovaných dělnických kapacit. 
Tuzemských i zahraničních. Nicméně pereme se s 
tímto problémem a stavba potěšitelně roste před 
očima.

Významný kus práce jsme udělali v organizaci naší 
skupiny SMP. Sjednotili jsme účetní a manažerský 
software, a tím dali předpoklad pro zjednodušení a 
úspory ve správních agendách. SMP CZ převzala tzv. 
backoffice pro společnosti PRŮMSTAV a FREYSSINET 
CS ( již dříve jsme správní agendu zajišťovali pro 
OK Třebestovice). Jednotlivé společnosti skupiny se 
postupně zapojují do společného sdílení finančních 
prostředků – tzv. cash poolingu. A více se projevuje i 
integrace kapacit a spolupráce na vlastních stavbách – 
nejzářnějším příkladem je výstavba železobetonových 
konstrukcí na pražské čistírně, do které se postupně 
zapojila většina společností ze skupiny.

Je před námi obtížný rok, nejen pro naši skupinu, ale 
pro celé stavebnictví. Mým velkým přáním je, aby nás 
v naší skupině SMP, v samotné společnosti SMP CZ, 
sdílené obtíže ještě více semkly. Abychom vlastní pílí, 
úsilím a bojovností překonali nástrahy roku 2017 a 
abychom díky nové dobré zakázce, kvalitně řízeným 
stavbám, péčí o vlastní zaměstnance a dobrým 
ekonomickým výsledkům vstupovali do roku 2018 
konsolidovaní, silní a zdraví. A to nejen firemně, ale  
i osobně.

Děkuji všem za spolupráci.

Martin Doksanský 
předseda představenstva a generální ředitel skupiny SMP

České stavebnictví  
nemělo v roce 2016  
na růžích ustláno… 
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Profil SMP CZ

Stěžejním oborem společnosti SMP CZ jsou dopravní stavby . SMP CZ má 
více než 60letou tradici ve výstavbách a rekonstrukcích železobetonových 
mostů, ocelových a dřevěných lávek. Výjimečnou specializací je výstavba 
mostů z příčných prefabrikátů, technologií letmé betonáže a zavěšených a 
visutých mostů.  

SMP CZ je v České a Slovenské republice součástí skupiny SMP spolu 
s firmami ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS, OK Třebestovice, 
PREFA PRO, PRŮMSTAV a SMS . Skupina SMP je schopna pokrýt svými 
specializacemi prakticky veškeré stavební činnosti.  
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Společnost SMP CZ působí v oblasti stavebnictví v České 
a Slovenské republice a řadí se mezi patnáct nejvýznamnějších 
stavebních společností na českém trhu. 

V oblasti vodohospodářských staveb SMP CZ provádí komplexní 
dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodních a 
kanalizačních systémů, realizuje protipovodňová opatření a úpravy 
vodních toků. V této oblasti SMP CZ zaujímá přední místo na českém trhu.

SMP CZ realizuje široký rozsah průmyslových staveb , včetně dodávek 
technologických celků, výstavby objemných úložišť, retenčních nádrží, 
zakázky technické a občanské vybavenosti, sanace krajiny po důlní těžbě 
a odstraňování ekologických škod. SMP CZ disponuje specializovanými 
projektovými týmy se zkušenostmi z realizace těchto staveb.

SMP CZ provádí podzemní a inženýrské stavby , práce v hloubených i 
ražených tunelech a vlastní potřebná oprávnění tyto činnosti provádět.

Profil SM
P CZ

Klíčové události

2016 Dokončili jsme stavbu 
mostu přes údolí řeky 
Chomutovky.

2001 Změna názvu na SMP 
Construction. Společnost 
začíná působit v oboru 
podzemních staveb a 
rozšiřuje svou působnost  
i na stavby vodohospodářské, 
ekologické a energetické. 2015 Na podzim roku 2015 byla 

zahájena výstavba největší 
vodohospodářské stavby v 
České republice:  Celková 
přestavba a rekonstrukce 
Ústřední čistírny odpadních 
vod Praha – Nová vodní 
linka, kde SMP CZ je 
vedoucím účastníkem 
čtyřčlenného sdružení.

2014 Vznik společností PREFA PRO 
a OK Třebestovice 
spoluvlastněné společnostmi 
SMP CZ (50 %) a EUROVIA 
(50 %). Nově vzniklé 
společnosti zajišťují výrobu 
a montáž prefabrikátů a 
ocelových konstrukcí.  

2013 Úzká spolupráce se 
sesterskou společností 
PRŮMSTAV s působností 
v oboru pozemního 
stavitelství. 

2012 SMP CZ kupuje 100% 
podíl ve firmě ARKO 
Technology se specializací 
na dodávky investičních 
celků vodohospodářských 
staveb, provozování 
vodohospodářských zařízení 
pro veřejnou potřebu, 
výrobu bazénů a bazénové 
technologie a oblast 
dmychadel a kompresorů.  

2005 Změna názvu na SMP CZ. 
Skupina VINCI Construction 
získává ve společnosti 100% 
majoritu. 

Společnost Stavby mostů 
Praha se stává členem 
skupiny VINCI Construction.

Vznik dceřiných společností 
SM7 se zaměřením na 
předpínání železobetonových 
konstrukcí a SMS s orientací 
na výstavbu mostů na území 
Slovenské republiky.  

Do společnosti Stavby mostů 
Praha vstupuje francouzská 
společnost GTM Dumez. 

Vznik společnosti Stavby 
mostů Praha se specializací 
na mostní stavby. 

Založení specializovaného 
mostařského závodu u firmy 
Stavby silnic a železnic.   

1953

1990

1995

1998

2001



Naše stavby oceněné v roce 2016 

Úpravna vody 
Kančí obora 

BŘECLAV

Stavba Jihomoravského kraje 2015, 1. místo 
v kategorii vodohospodářské a ekologické 
stavby. 08

Profil SM
P CZ

Naše realizace 

Rekonstrukce
Novostavby 
Jiné
Opravy

70 % 
20 % 

9 % 
1 % 

druhy výstavby

Obrat: 2 193 848 tisíc Kč  

realizace dle regionu

Hlavní město Praha
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Kraj Vysočina
Bez specifikace
Jihočeský kraj
Karlovský kraj
Pardubický kraj

46 % 
20 % 
11 % 

8 % 
5 %
3 % 
2 % 
2 %
2 % 
1 % 

typy staveb

Vodohospodářské stavby
Dopravní stavby 
Servisy
Průmyslové stavby
Energetické stavby
Pozemní stavby
Podzemní a inženýrské stavby

55 % 
31 % 

4 % 
3 % 
3 %
2 % 
2 % 
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Přemostění přes trať Českých drah 

PODĚBRADY

Perfektní provedení technicky obtížné stavby mimoúrovňového křížení silnice II/329  
s frekventovanou elektrifikovanou železniční tratí v blízkosti vlakového nádraží v Poděbradech získalo  
v červnu titul Česká dopravní stavba & technologie. Dodavatelem této stavby byly společnosti M – SILNICE 
a SMP CZ. FREYSSINET CS zde působil jako subdodavatel. Investorem této stavby byl Středočeský kraj  
a město Poděbrady.

Úpravna vody 
Mostiště 
Lucie Zímová
člen představenstva,  

administrativně-finanční ředitelka 

ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Vodohospodářská stavba roku 2015  
v kategorii staveb pro zásobování pitnou 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod. 

Modernizace 
plavební komory 

BRANDÝS NAD LABEM

SMP CZ obdržela ocenění v soutěži Česká dopravní 
stavba za modernizaci plavební komory v Brandýse 
nad Labem. Ředitelství vodních cest cenu udělilo za 
stabilizaci základů plavební komory, která byla před 
80 lety postavena na nestabilních tekutých píscích, 
a celkovou modernizaci pohonů ovládání vrat a 
segmentových uzávěrů obtoků, modernizaci řídicího 
systému a ovládání komory, elektroinstalací, osvětlení  
a strojního vybavení. Investorem bylo Ředitelství 
vodních cest ČR.  

Kanalizace a čistírna  
odpadních vod 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Vodohospodářská stavba roku 2015 v kategorii 
staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění 
a čištění  odpadních vod. 



Kolegyně a kolegové
Celkem: 451 zaměstnanců  

Muži 
Ženy 

335 
116 

ženy/muži 

typy 
 pracovních smluv

Smlouva na dobu neurčitou 
Smlouva na dobu určitou 

341 
110 

Zaměstnanci se zdravotním hendikepem: 1 
 Údaje dle HR reportingu VINCI 2016
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Vedení SMP CZ
PŘEDSTAVENSTVO A VEDENÍ  

DOZORČÍ RADA 
André Michel Hubard
předseda dozorčí rady
 
Eric Abadie
člen dozorčí rady
 
Eric Barthélemy
člen dozorčí rady
 
Antonín Brnušák
člen dozorčí rady
 
Marc Pierre Fernand Huysman 
člen dozorčí rady
 
Pavel Němejc
člen dozorčí rady, zástupce zaměstnanců

Bezbariérové 
zpřístupnění 
metra Anděl 

PRAHA

Hlavní město Praha udělilo v červnu 2016 
společnosti SMP CZ cenu za realizaci 
bezbariérového zpřístupnění stanice metra Anděl, 
díky kterému se výrazně zjednoduší doprava tělesně 
hendikepovaných na tak zásadním dopravním 
uzlu městské hromadné dopravy. Ocenění bylo 
získáno především za vypořádání se s náročnými 
geologickými podmínkami. Tato stavba byla 
realizována ve sdružení SMP CZ (vedoucí sdružení) 
a RVES, Anděl společníci, Eurogas (nástupce RVES). 
Investorem byl Dopravní podnik hlavního města 
Prahy.   

Rekonstrukce 
mostu v km  
38,1876 na trati  
Lovosice - Česká Lípa 

LOVOSICE, ČESKÁ LÍPA

Titul Česká dopravní stavba & technologie v kategorii 
mosty a tunely získala v červnu stavba mostu na 
trati Lovosice – Česká Lípa. Jednalo se o rekonstrukci 
mostu přes řeku Labe spočívající v odstranění 
původní nýtové ocelové konstrukce o sedmi polích 
a délce 336 m a nahrazení novou konstrukcí s 
průběžnou jízdní dráhou. Demontáž a montáž 
obloukové konstrukce nad vodou byla prováděna 
zaplavováním soulodí. Dodavatelem byla Společnost 
most Lovosice – Česká Lípa složená z firem SMP CZ 
(vedoucí sdružení), Chládek & Tintěra, HABAU CZ 
a BILFINGER MCE Slaný. Investorem byla Správa 
železniční dopravní cesty. 
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Martin Doksanský
předseda představenstva a generální ředitel skupiny SMP  
 
Antonín Brnušák
ředitel technického rozvoje

Jan Jech
místopředseda představenstva, obchodní ředitel skupiny SMP  
 
Lucie Zímová
člen představenstva,  
administrativně-finanční ředitelka

Jan Freudl 
člen představenstva, výrobní ředitel
 
Pavel Kameník
člen představenstva, personální ředitel   
 
Jiří Bažata 
ředitel divize Velké projekty 

Milan Pavlič 
ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby
 
Petr Popsimov 
ředitel divize Dopravní stavby
  
Václav Vlček
ředitel závodu Severozápad

Felix Wintr
ekonomický ředitel 
 
Jindřich Tautrman
člen představenstva, obchodní ředitel



VINCI

KONCESE    CONTRACTING

VINCI Autoroutes VINCI Airpots Další koncese VINCI Energies VINCI ConstructionEurovia
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Jsme součástí 
skupiny VINCI  

VINCI je světový hráč v oblastech 
koncesí a výstavby. Zaměstnává téměř 
190 000 spolupracovníků ve stovce zemí. 
Koncipuje, financuje, staví a spravuje 
infrastruktury a zařízení, která přispívají ke 
zlepšení každodenního života a dopravní 
obslužnosti každého z nás.

Protože se jedná o stavby sloužící 
veřejnosti , považuje VINCI dialog s 
partnery z řad státních i soukromých 
organizací za nezbytnou podmínku své 
činnosti.

Jelikož její vizí je globální úspěch a 
neomezuje se pouze na ekonomické 
výsledky, VINCI se zavazuje 
k environmentální, sociální a 
společenské výkonnosti . Ambicí VINCI 
je vytvořit dlouhodobou hodnotu pro své 
klienty, akcionáře a pro společnost.  

Co děláme
Rychlejší a bezpečnější dopravní 
komunikace, přístup všech k 
dostatečnému množství pitné vody, 
objekty bytové a občanské vybavenosti, 
stavby s velkým rozsahem 
a technickou náročností – projekty, na 
jejichž budování se podílí, a obory, ve 
kterých je společnost SMP CZ pevně 
zakotvena.

S našimi klienty, zainteresovanými 
stranami pracujeme v prostředí 
založeném na partnerství s cílem umožnit 
jim realizaci projektů, o kterých sní.  
 
Nabízíme technologie, znalecké posudky 
a garantujeme dobrý tým na správném 
místě a ve správný okamžik.
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Celková 
přestavba a 
rozšíření ÚČOV 
Etapa 001 – Nová 
vodní linka „Nová vodní linka výrazně přispěje ke 

zlepšení kvality vyčištěných odpadních 
vod vypouštěných do řeky Vltavy.“

Účelem projektu je zajištění významu města 
odpovídající čištění odpadních vod v souladu  
s normou Evropské unie na kvalitu odtoku a 
zkvalitnění životního prostředí. Zabezpečení 
nepřetržitého čištění odpadních vod i v průběhu 
budoucích stavebních prací na rekonstrukci stávající 
Ústřední čistírny odpadních vod a její integraci spolu 
s Novou vodní linkou do unikátního mikroregionu 
trojské kotliny a vybudování rekreačního areálu na 
zakryté Nové vodní lince.

Celková základní koncepce řešení přestavby a 
rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod spočívá ve 
výstavbě Nové vodní linky, která převezme až  
50 % budoucí kapacity, hlavní čerpací stanice a nátoků 
na Ústřední čistírnu odpadních vod a v rekonstrukci 
stávající Ústřední čistírny odpadních vod.  

Stavbu provádí Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ 
je vedoucím účastníkem a dalšími členy jsou 
společnosti HOCHTIEF CZ, SUEZ International a WTE 
Wassertechnik. Investorem stavby je hlavní město 
Praha prostřednictvím odboru strategických investic 
a správcem stavby je Pražská vodohospodářská 
společnost.
 
Celá stavba Nové vodní linky se nachází v oblasti, kde 
hrozí povodně. Z těchto důvodů je stavba po dobu 
výstavby chráněna zemním opevněným valem na 
povodeň Q20. V konečném stavu bude stavba zakryta 
a chráněna na výšku hladiny povodně z roku 2002.
 
Předpokládaný termín dokončení je v roce 2018 a po 
něm bude následovat roční zkušební provoz. 

Naše infrastruktury a stavby 
občanské vybavenosti slouží 
potřebám veřejného zájmu. Proto 
chceme do našich projektů co 
nejdříve zapojit všechny zúčastněné 
strany: obchodní partnery, 
klienty, dodavatele, města a obce, 
obyvatele, občanská sdružení atd. 

Zavazujeme se, že budeme 
podporovat naslouchání názorů a 
předběžná jednání s obchodními 
partnery za účelem jejich 
aktivnějšího zapojení se do našich 
projektů. 

CÍSAŘSKÝ OSTROV, PRAHA 

Významná stavba  
roku 2016 v běhu



Bývalý dvorec Otýgl leží uprostřed louky  
v údolí řeky Vydry v Šumavském národním 
parku. V letech 1523-1818 zde byla v 
provozu sklárna, která vyráběla duté sklo 
a skleněné kuličky pro růžence. Protože 
sklárna měla jen jednu pec – „ein Tigel” 
- získalo místo dnešní název Antýgl. Po 
uzavření hutě byl roubený objekt upraven 
na zájezdní hostinec. Vydra patří mezi 
nejkrásnější šumavské horské říčky s 
peřejnatým řečištěm a obřími hrnci 
vymletými v žulových balvanech. Protéká 
malebnou krajinou přírodní rezervace 
Povydří a její tok dosahuje délky 23 km.
Původní lávka přes Vydru byla postavena 
kolem roku 1969 v rámci zprovoznění 
autocampingu Antýgl. Lávka spojuje kemp s 
Vchynicko-tetovským plavebním kanálem. 
Naše společnost prováděla  rekonstrukci 
mostu. Ta spočívala v odstranění původní 
lávky a následném  osazení novou ocelovou 
konstrukcí, byla namontována dřevěná 
mostovka a zábradlí. Závěrem se provedlo 
dozdění kamenných opěr, dláždění, terénní 
úpravy a zábradlí na předpolích. 

15

Lávka  
přes Vydru,  
nespoutanou 
řeku Šumavy 

„Aby se zabránilo znečištění řeky Vydry 
a byli ochráněni vodní živočichové, byly 

všechny betonářské práce prováděny tak, 
aby docházelo k minimálnímu  dotyku  

s přilehlým břehovým porostem.“ 
 

ANTÝGL
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„Stavba dálničního mostu D1-035 
byla pro realizační tým SMP CZ 

fyzicky náročná. I přesto byly oba 
mosty dokončeny nejen v termínu, ale 
především v kvalitě odpovídající jménu 

a historii naší společnosti. To je zásluhou 
nejen realizačního týmu, ale především 
kvalitních pracovníků, kteří na stavbě 

působili.“  

Most D1-035 je součástí 
nejfrekventovanější dopravní tepny v České 
republice. Převádí čtyřproudou dálnici 
D1 v km 29,161 přes údolí Drahanského 
potoka a silnici II/109, jedinou příjezdovou 
komunikaci do obce Hvězdonice.
Výstavba probíhala ve čtyřech na sebe 
navazujících etapách. V první a druhé 
etapě byly realizovány přejezdy středního 
dělicího pruhu dálnice, rozšíření krajnice 
a přípravné práce pro realizaci mostu. V 
březnu 2016 byla po dohodě s vedením 
stavby a se správci komunikací zahájena 
třetí etapa výstavby, která spočívala v 
demolici a výstavbě levého dálničního mostu 
ve směru na Prahu. Demolice původního 
mostu probíhala v souběhu s demontáží 
havarijního podepření mostu. Třetí etapa 
byla dokončena za 106 kalendářních dní a 
v polovině července byl levý most uveden 
do předčasného užívání. Ihned po převedení 
provozu byla zahájena čtvrtá etapa výstavby, 
jejíž průběh byl obdobný jako u etapy 
předchozí - nejdříve souběh demolice 
původního mostu s demontáží havarijního 
podepření a poté samotná výstavba 
pravého dálničního mostu ve směru na 
Brno. Čtvrtá etapa byla dokončena za 110 
kalendářních dní a  pravý most byl uveden 
do předčasného užívání. Na závěr byly ještě 
provedeny terénní úpravy pod mostem, 
úprava okolí a demontáž zařízení stavby, 
čímž byla stavba dokončena a její kolaudace 
je plánována na konec června 2017. 

Rekonstrukce 
mostu na  
dálnici D1
DÁLNICE D1, 35. KM
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„Dostavbou dálnice D8 došlo ke 
snížení dopravní zátěže na okolních 
komunikacích a zlepšení plynulosti 

provozu.“  

Stavba prochází chráněnou krajinnou oblastí 
České středohoří a tvoří plynulý celek pro 
automobilovou dopravu z Prahy do Drážďan. 
Naše práce spočívaly v realizaci dvou 
souběžných mostních objektů (A 210), 
kde pravý most má délku 553,70 m a levý 
457,70 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitý 
nosník komorového průřezu o 12, respektive 
10 (levý most) polích budovaný technologií 
letmé montáže v symetrických vahadlech 
ze segmentů s kontaktními spárami. Stavbu 
jsme prováděli ve sdružení společností 
EUROVIA CS, Metrostav a BERGER 
BOHEMIA. 

Mostní  
objekty na 
estakádě 
Prackovice  
DÁLNICE D8, PRACKOVICE
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„Celá rekonstrukce mostu je rozdělena na 
čtyři etapy výstavby. Základní podmínkou 

jednotlivých etap je zachování dvou 
jízdních pruhů pro jednotlivé  jízdní směry 
a zajištění pěšího a cyklistického provozu 

vždy po jedné chodníkové římse.“ 

Nuselský most patří mezi dominantní 
dopravní stavby hlavního města Prahy. 
Na mostě je šestipruhová komunikace se 
středním dělicím pásem a v tubusu nosné 
konstrukce je vedena trasa C pražského 
metra. 
Celková rekonstrukce mostu zahrnuje 
kompletní výměnu mostního svršku, 
příslušenství a sanaci betonových částí 
spodní stavby a nosné konstrukce. Tu 
provádí SMP CZ ve sdružení se společností 
Dálniční stavby Praha.
Během celé rekonstrukce, která je plánována 
do září 2017, je v co největší míře využívána 
spolupráce Skupiny SMP. Chodníkové panely 
dodává společnost PREFA PRO, sanační 
práce a posuny zavěšených sanačních lávek 
zajišťuje společnost FREYSSINET CS.

Sanace  
Nuselského 
mostu 

PRAHA 2

„Celá rekonstrukce mostu je rozdělena na 
čtyři etapy výstavby. Základní podmínkou 

jednotlivých etap je zachování dvou 
jízdních pruhů pro jednotlivé  jízdní směry 
a zajištění pěšího a cyklistického provozu 

vždy po jedné chodníkové římse.“ 

Nuselský most patří mezi dominantní 
dopravní stavby hlavního města Prahy. 
Na mostě je šestipruhová komunikace se 
středním dělicím pásem a v tubusu nosné 
konstrukce je vedena trasa C pražského 
metra. 
Celková rekonstrukce mostu zahrnuje 
kompletní výměnu mostního svršku, 
příslušenství a sanaci betonových částí 
spodní stavby a nosné konstrukce. Tu 
provádí SMP CZ ve sdružení se společností 
Dálniční stavby Praha.
Během celé rekonstrukce, která je plánována 
do září 2017, je v co největší míře využívána 
spolupráce skupiny SMP. Chodníkové panely 
dodává společnost PREFA PRO, sanační 
práce a posuny zavěšených sanačních lávek 
zajišťuje společnost FREYSSINET CS. 

Sanace  
Nuselského 
mostu 

PRAHA 2
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„Díky zprovoznění Korunovační ulice 
se zlepšila dopravní situace v této části 

Prahy.“

Oprava mostu v ulici Korunovační probíhala  
z důvodu nevyhovující zatížitelnosti mostu  
a havarijního stavu spodní stavby. Jednalo se 
o opravu totální, tedy snesení stávající mostní 
konstrukce, odbourání spodní stavby a výstavbu 
mostu nového.
Mostní konstrukce přemosťuje stávající 
železniční trať Praha-Bubny – Chomutov, 
niveleta komunikace v místě mostu překonává 
přibližně 6 m hluboký zářez. Stavba se nachází 
v centru Prahy na rozhraní městských částí 
Praha 6 a Praha 7. Most byl navržen s ohledem 
na výhledově budovanou dvoukolejnou trať 
Praha-Kladno. Jedná se o silniční most  
o jednom poli, kde nosnou konstrukci tvoří 
deset předpjatých prefabrikovaných nosníků, 
které jsou spřaženy železobetonovou deskou  
a příčně ukončeny nadpodporovými příčníky. 

Most přes  
Buštěhradskou 
dráhu 
PRAHA 7
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SMP CZ byla zhotovitelem stavby Most přes 
údolí říčky Chomutovky, který je součástí 
obchvatu obce Velemyšleves na silnici I/27. 
Niveleta mostu překračuje hluboké údolí 
říčky Chomutovky ve výšce přibližně 36 
metrů.
Jedná se o most s celkovou délkou 537 m 
o sedmi polích s rozpětími 45 + 65 + 90 + 
120 + 90 + 65 + 45 m. Nosnou konstrukci 
délky 521,60 m a šířky 14,1 m tvoří spojitý 
předpjatý nosník komorového průřezu s 
proměnnou výškou komory od 2,6 do 6 m.  
Na mostě je navržena třívrstvá vozovka 
na celoplošnou izolaci z natavovaných 
asfaltových izolačních pásů. Pro snížení 
hlukové zátěže nad obcí Velemyšleves je na 
mostě použita protihluková stěna. Mostní 
závěry jsou lamelové se sníženou hlučností. 

Hluboké  
údolí řeky  
Chomutovky 
překlenuje 
nový most 

VELEMYŠLEVES

„Po zprovoznění celého obchvatu se 
výrazně ulevilo obci Velemyšleves ze-

jména od tranzitní dopravy. Rovněž došlo 
ke zkrácení cesty mezi městy  

Most a Žatec.“ 

Výška pilířů    
13,7 - 31 m 

 

Délka mostu 
 537 m 

Délka vahadel 
127 m 

Výšky nivelity   
cca 36 m 
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Předmětem stavby, kterou jsme realizovali 
ve sdružení zhotovitelů SMP CZ, SYNER 
VHS Vysočina a Vodohospodářské stavby, 
byla rekonstrukce stávajícího dosluhujícího 
vodovodního přivaděče mezi armaturní 
šachtou Chudeřice a čerpací stanicí 
Všechlapy. 
Účelem bylo zajištění stabilní dodávky pitné 
vody v požadované kvalitě a množství v 
Severočeské vodárenské soustavě a obci 
Chotějovice.
Jednalo se o liniovou stavbu, která byla 
rozdělena na tři samostatné stavební 
objekty: část armaturní šachta Chudeřice-
Chotějovice, rozváděcí řad a Chotějovice 
– čerpací stanice Všechlapy o celkové délce 
potrubí přes 6 km. Z toho sklolaminátové 
potrubí DN 500 tvoří většinu, a to  
5 750 m, délka potrubí z vysokohustotního 
polyetylénu PE-HD činí 298,5 m. 

Rekonstrukce 
vodovodního 
přivaděče  
BÍLINA, VŠECHLAPY

„Práce probíhaly v souladu s projektovou 
dokumentací a platnými technickými 
normami s ohledem na minimalizaci 

jakýchkoli dopadů stavební činnosti na 
životní prostředí, podle stanoveného 
plánu a téměř bez přerušení, za což 
vděčíme i příznivým klimatickým  
podmínkám v zimním období.“ 
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SMP CZ prováděla rekonstrukci koruny 
hráze a opravu návodního líce na vodním 
díle Kružberk. To se nachází na řece Moravici 
a zadržuje až 35,5 milionů m3 vody.
Jednalo se o kompletní rekonstrukci 
včetně nového odvodnění v koruně hráze 
a na mostech. Nové betonové zábradlí si 
zachovalo stejný architektonický ráz a bylo 
osazeno zabudovaným LED osvětlením 
pro nasvícení chodníků. Ve strojovnách 
na blocích č. 10 a 16 byly rekonstruovány 
vnitřní prostory – bylo sanováno zdivo, 
podlahy a výmalby – a všechny strojovny 
byly zrekonstruovány zvenčí. 
U strojovny návodních uzávěrů došlo k 
rekonstrukci vnitřních prostor a opravě 
vnější části. Další stěžejní prací byla sanace 
návodního líce hráze. Nejvíce namáhaný pás 
betonu byl odbourán do hloubky cca 10 cm 
a byl proveden stříkaný beton. Těsnicí klíny 
na dilatacích prošly opravou tak, že došlo 
k demolici těsnicího klínu, výměně izolace, 
opětovné betonáži a zainjektování. 

Vodní dílo 
Kružberk, 
první údolní 
nádrž v povodí 
Odry, má  
novou korunu 
hráze  
ŘEKA MORAVICE, KRUŽBERK

„Obnovená hráz bude sloužit další desítky 
let nejen k zadržování zdroje pitné vody, 

zároveň bude využívána jako místní  
komunikace a jako atraktivní cíl pro 

turisty.“



31 Předmětem stavby byla rekonstrukce 
armaturní komory, čerpací stanice a úprava 
stávající trafostanice podzemního vodojemu 
v Laurové ulici v Praze.
Čerpací stanice má sloužit pro přečerpávání 
pitné vody z vodojemu Laurová do vodojemu 
Malvazinky. Pitná voda je do vodojemu 
Laurová přečerpávána z čerpací stanice 
upravené vody z vodárny v Podolí.
Vodojem, který je funkčně spjatý s čerpací 
stanicí, slouží v době přečerpávání pro 
vyrovnání rozdílů mezi přečerpávaným 
průtokem z vodárny Podolí a čerpaným 
průtokem z vodojemu Laurová do 
vodojemu Malvazinky. Vodojem současně 
vykompenzuje výkyvy v přiváděném 
množství, které vzniknou na výtlačném 
řadu z Podolí při současném čerpání do 
vodojemu Bruska. Ten v minulosti rovněž 
prošel rozsáhlou rekonstrukcí prováděnou 
naší společností.
Ve výhledu má vodojem sloužit pro 
zásobování dolní části pražského Smíchova 
pitnou vodou. 

Podzemní 
vodojem 
a čerpací 
stanice pro 
zásobování 
pražského 
Smíchova  
pitnou vodou
PRAHA 5

„Tato akce je součástí navržených 
opatření při výluce zdroje pitné vody 

Želivka.“

•Max. výkon   
660 l/s 

 

Obestavěný prostor  
1 870 m3 

  
220 m2 

Zastavěná plocha  

Kapacity stavby čerpací stanice:

Obestavěný prostor  
12 400 m3 

  
6 800 m3 

Užitný objem  
celkem   

1 670m2 
 

Zastavěná plocha  

Kapacity stavby vodojemu:
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Závod Severozápad realizoval výstavbu 
nových skyboxů na západní tribuně 
plzeňského zimního stadionu včetně 
výstavby výtahu jak do těchto nových 
prostor, tak na místa vyhrazená pro tělesně 
hendikepované příznivce hokeje. Jako 
dlouholetého partnera plzeňského hokeje 
to pro nás znamenalo skutečnou výzvu a 
prestižní záležitost. 
Celkem bylo vybudováno devět skyboxů 
s kapacitou 72 míst se vstupem do 
hlediště, dále pak přípravna a sociální 
zařízení. Skyboxy jsou mimo jiné vybaveny 
klimatizačními jednotkami, gastro 
technologiemi a elektrickou požární 
signalizací. 
Práce probíhaly nepřetržitě, tak aby nové 
prostory byly připraveny na zahájení 
hokejové sezony.  

Nové  
tribuny  
vítají 
fanoušky 
plzeňského 
hokeje 

PLZEŇ

„Z důvodu neúnosnosti hrací plochy pro 
větší mechanizaci musel být veškerý 

materiál do haly dopravován za pomoci 
jeřábů a stavebního výtahu provizorně vy-
budovaným otvorem v plášti konstrukce 
haly přes výstupovou věž. Uvnitř haly byl 
další přesun pouze ruční záležitostí, a to 

včetně nosné ocelové konstrukce.“ 
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Jednalo o provedení nástavby 3. nadzemního 
podlaží na dvou učebních pavilonech, 
demolici a novou výstavbu stávajícího 
propojovacího pavilonu. Byla provedena 
oprava a rekonstrukce prostor a technologií 
v 1. a 2. nadzemním podlaží učebních 
pavilonů. Objekt nadále slouží jako základní 
a mateřská škola. Po nástavbě a rekonstrukci 
byla kapacita školy navýšena o 11 učeben, z 
nichž 2 jsou uvažovány jako speciální. 
Budovy byly architektonicky sjednoceny s 
ostatními již renovovanými budovami této 
základní a mateřské školy. 

Září plné 
barev 
přivítalo 
školáky ve 
Vejprnicích 

VEJPRNICE

„Stavba probíhala za provozu. Pouze na 
dobu nezbytně nutnou byl vždy jeden 

učební pavilon uvolněn, vystěhován a po 
provedení určených stavebních a tech-
nologických prací byl opět v původních 
prostorách zprovozněn. To vyžadovalo 

velkou zodpovědnost tak, aby byly vždy 
a v každém okamžiku splněny pod-

mínky bezpečnosti práce pro zajištění 
zdraví všech uživatelů areálu základní a 

mateřské školy.“
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Stavební práce probíhaly v uzavřeném areálu 
úpravny uhlí v Ledvicích, která je součástí 
lomu Bílina a leží na hranicích okresů Most 
a Teplice. 
Předmětem stavby byla rekonstrukce 
stávající ocelové konstrukce a opláštění 
uzavřeného dopravního mostu pro dva 
pásové dopravníky, kterými se zaváží objekt 
hlubinného zásobníku uhlím z objektu 
rozdělovací stanice, která je zásobována 
dálkovou pásovou dopravou z dobývacího 
prostoru povrchového dolu.
Most se skládá z osmi mostních polí o 
celkové délce přemostění 194 m. Všechna 
mostní pole jsou provedena jako opláštěné 
uzavřené příhradoviny rozdílných délek a 
jednotné šířky 6,9 m. Součástí oprav byla 
sanace základových patek mostu a nová 
elektroinstalace. 

Rekonstrukce 
ocelové  
konstrukce 
a opláštění 
uzavřeného 
dopravního 
mostu Z2  
pro pásové 
dopravníky 

LEDVICE

„Realizace stavebních prací nebyla 
technicky složitá, náročnost spočívala v 
soustředění více stavebních činností na 

malém prostoru a velmi krátkém čase pro 
realizaci prací v odstávkách.“
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Objekt Prádlo je železobetonový monolitický 
skelet půdorysných rozměrů 37,5 x 30 m, 
kde jsme prováděli sanaci železobetonových 
konstrukcí narušených hloubkovou a 
povrchovou degradací betonů vlivem 
průsaků, dále pak rekonstrukci podlah a 
zámečnických konstrukcí. Součástí byla 
kompletní demolice a následně nová 
výstavba objektu přístavku o půdorysu 
6 x 6 m a výšky 12 m včetně stavební 
elektroinstalace, demontáže a zpětné 
montáže technologie pásového 
dopravníku. 

LEDVICE

„Zakázku jsme zdárně dokončili ve 
smluvním termínu ke spokojenosti 

objednatele, a navázali tak na předchozí 
úspěšně realizované průmyslové  

a energetické stavby.“

Oprava 
železo- 
betonové
konstrukce 
na objektu
třídírny uhlí
Prádlo



Trvale
udržitelný
rozvoj
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Pracovat společně
a opírat se o kvalitní
partnerství se zákazníky
i s jejich prostředím!

Společně! Jedná se o slovo s širokou paletou 
významů, které po formální stránce vzbuzuje 
mnoho asociací. Jde o výzvu k dobré spolupráci 
se všemi lidmi zapojenými do projektů skupiny 
a o výzvu k dialogu se všemi účastníky těchto 
projektů. 

Obecně řečeno, toto slovo znamená, že 
spolupracujeme se všemi ve shodě. Je v něm 
vyjádřena jednoduchost a síla, ale také pokora: 
řekneme-li „společně“, naznačujeme tím, že 
dosáhneme vytyčeného cíle, neboť dáme 
dohromady všechny odborné znalosti, zdroje a 
energie, abychom úspěšně dokončili projekty 
klientů. „Společně“ ale znamená také určitý 
způsob jednání, který zahrnuje otevřenost, 
dialog a respekt k ostatním. Když se ještě 
před deseti lety řeklo „leadership“, lidé si 
vybavili především sílu, velikost a pevnost. 
V současnosti už bychom měli přejít od 
kvantitativního vnímání tohoto slova k vnímání 
kvalitativnímu. 

Jestliže naší snahou je být nejlepší v realizaci 
všech našich projektů, tak z hlediska 
komunikace to znamená mít ty nejlepší vztahy 

se všemi aktéry, kteří jsou do nich zapojeni. 
Nestačí to však jen prohlásit, důležité je tento 
cíl každý den prakticky naplňovat. 
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Manifest „Společně!“     
Udržet si náskok před ostatními a opírat se 
o kvalitní partnerství se zákazníky i s jejich 
prostředím: to je podle VINCI způsob, jak zůstat 
špičkovým hráčem ve svém oboru. Jde o ambici 
vycházející z kultury vzájemné spolupráce, která 
se zde rozšiřuje i na vztahy se všemi subjekty 
podílejícími se na projektech skupiny. Je 
založena na vzájemné komunikaci, k níž přispívá 
také Manifest. 

Závazky zakotvené v Manifestu zahrnují hlavní 
zásady a principy, které platí pro partnerské 
společnosti skupiny VINCI. Spojují rovněž 
všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich 
rozdílné profese a původ. 

Manifest zakotvuje závazky, které VINCI 
uplatňuje vůči všem svým partnerům. Největší 
důraz klade na vizi odpovědné skupiny, jejíž 
výkonnost nelze měřit pouze ekonomickými 
ukazateli.  Manifest se přímo hlásí ke globální 
odpovědnosti, včetně ekologické a energetické 
výkonnosti, zdraví a bezpečnosti při práci a také 
k etickému a transparentnímu jednání podniků, 
které jsou součástí skupiny. 

Manifest nabízí společný soubor závazků, které 
mohou přijmout všechny podniky patřící do 
skupiny, a to bez ohledu na různé sociální a 
ekonomické podmínky, institucionální rámec a 
odlišné kultury zemí, v nichž působí. Zároveň 
vychází důsledněji z trvalejší perspektivy. 
Jeho cílem je pak zejména definovat praktické 
zásady a soubor společných hodnot a postojů, 
jichž se v krátkodobém i dlouhodobém výhledu 
mají držet všechny společnosti patřící do 
skupiny VINCI. 

Ze stejně nadčasového hlediska také Manifest 
klade větší důraz na přihlížení k názorům  
veřejných a soukromých partnerů skupiny VINCI 
a na dialog s nimi, což představuje „nezbytnou 
podmínku pro činnost“ skupiny.

 
Tyto závazky na nejvyšší úrovni skupiny  

 
 
 
 
 
prosazuje generální ředitel, který zdůrazňuje 
nutnost „zapojení všech manažerů s cílem 
prosadit uplatňování těchto závazků v praxi“.  
Jde o úkol pro všechny stupně managementu, 
které musí zakotvovat zásady udržitelného 
rozvoje a dialogu se zainteresovanými stranami 
v rámci činnosti a strategického projektu 
skupiny. Tyto zásady se pak stávají poznávací 
značkou skupiny a prostředkem jejího  
odlišení. 

Společně  
koncipovat  
a budovat
   
Soutěžení je radost! Soutěžíme pro 
inovace jako takové. Inovace nabádá k 
přemýšlení o práci. Rozvíjí znalosti a 
vědomosti. Co přináší soutěž o inovaci? 
Spojuje. Přispívá ke sdílení know-how. 
Inspiruje. Motivuje. Posiluje příslušnost 
ke skupině, týmu. Vede ke zvýšení 
konkurenceschopnosti.

Skupina VINCI a společnosti patřící do 
skupiny SMP pořádají soutěž Cena za 
inovaci. Soutěže se může zúčastnit 
každý zaměstnanec jednotlivě nebo 
jako pracovní kolektiv. Cílem je vytvořit 
prostor pro nápady, ocenit je a šířit je 
dále mezi spolupracovníky skupiny VINCI.  

Soutěž Cena za inovaci je výrazem 
velké rozmanitosti oborů, které skupinu 
vytvářejí. Mezi oceněnými inovacemi 
můžeme objevit předměty velmi 
jednoduché, ale přitom velmi důmyslné, 
které zjednoduší každodenní práci našim 
týmům. Tato soutěž ukazuje na kreativitu 
skupiny, povzbuzuje iniciativu každého 
spolupracovníka a přispívá ke zlepšení 
bezpečnosti. Cena za inovaci VINCI 
nás spojuje, je důvodem pro setkání 
a poskytuje velmi účinnou a hybnou 
sílu pro vytváření, rozšiřování a sdílení 
iniciativ, ať už oceněných, či nikoliv. 

Do prvního ročníku soutěže Cena za 
inovaci skupiny SMP bylo přihlášeno 
celkem 15 projektů a zapojilo se 40 
soutěžících, z toho 6 žen. Odměněno 
bylo 9 inovací a 30 předkladatelů. 

Naše infrastruktury 
a stavby občanské 
vybavenosti slouží 
potřebám veřejného 
zájmu. Proto chceme 
do našich projektů co 
nejdříve zapojit všechny 
zúčastněné strany: 
obchodní partnery, 
klienty, dodavatele, 
města a obce, 
obyvatele, občanská 
sdružení atd. 

Zavazujeme se, že 
budeme podporovat 
naslouchání názorů a 
předběžná jednání s 
obchodními partnery 
za účelem jejich 
aktivnějšího zapojení se 
do našich projektů. 

    Vítězky a vítězové prvního ročníku 
soutěže Cena za inovaci skupiny 
SMP
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BIM (Building Information Modelling 
neboli Informační modelování staveb) 
představuje komplexní proces vytváření a 
správy dat o stavbě během celého jejího 
životního cyklu. Dochází k propojení 
projektování, přípravy, výstavby a 
provozování infrastruktury do jednoho 
komplexního digitálního systému.  
 
BIM prezentuje pokrok ve stavebnictví a je 
ideálním společným IT komunikačním nástrojem 
pro všechny účastníky stavebního procesu. 
Nezbytně vyžaduje brzkou a úzkou spolupráci 
investora, projektanta a dodavatele.

Přínosů a výhod BIM je mnoho a jsou viditelné 
v každé fázi projektu:

• větší přijatelnost, představivost a  
  pochopení projektu díky  jeho názornému  
  představení 
• větší kontrola rizik v projektování,  
  provádění, provozu a údržbě projektu 
• vyšší výkon a kvalita služeb 
  poskytovaných klientovi 
• optimalizace projektového řešení  
• prováděcí výkresy lze automaticky  
  generovat z modelu v libovolném místě 
• stanovení výkazů množství a odhady  
  nákladů v kratším čase, více odolnější  
  chybám než tradiční přístup, lepší odhad  
  nákladů a snížení rizik    
• identifikace problémů a řešení -  
  nedostatky dokumentace, kolize jsou  
  rozeznané dříve, než jsou s vysokými  
  náklady řešeny  
• přesnější plány realizace projektu  
• nižší náklady (na návrh, výstavbu, provoz,  
  údržbu a popřípadě odstranění stavby) 
• lepší komunikace mezi klientem,  
  projektantem, dodavateli, subdodavateli,  
  personálem na stavbě atd.  
• optimalizovaný personál - lze mít menší  
  tým na stavbě 
• lepší harmonogramy - lepší korelace  
  výkon x čas dokonalý majetkový elaborát  
  využívaný při provozu a správě díla 

Následující cestou využití je BIM a 4D  
(3D + čas = 4D). BIM nabízí 4D simulaci, která 
spočívá v přiřazení prvků pro úpravy časového 

„rozměru“ 3D modelu, digitální propojení 
parametrů plánování, které jsou součástí BIM: 
simulace průběhu stavby, ověření rozhraní s  
projektovým prostředím během výstavby fází 
(přístupové cesty, umístění jeřábů atd.), ověření  
přístupových cest pro přemisťování velkých 
zařízení v rámci stavby ve výstavbě.  
 
Další cestou využití je BIM a 5D (4D + cena = 5D). 
V 5D simulaci je nástroj 4D doplněn  
o nákladové informace vynakládané na projekt 
(cena práce, materiály, jiné náklady atd.). Cílem 
je vytvořit plánovaný a nákladový rozpočet  
a sledovat náklady na realizaci projektu.

Nástroj pro výcvik týmů: BIM umožňuje 
virtuálně vystavět budoucí stavbu, sledovat 
možnosti a varianty postupu výstavby, nabízí 
řadu možností využít vizualizace jako účinný 
tréninkový nástroj, který pomůže zlepšit 
účinnost projektového a realizačního týmu. 
Tímto způsobem se optimalizují náklady na 
výstavbu a doba výstavby.

Předvídání optimální bezpečnosti: proces 
BIM umožňuje vytvořit prakticky různé fáze 
výstavby ještě před zahájením fyzické stavby. 
To umožňuje studium všech pracovních 
činností a situací při souběžné činnosti na 
řadě míst stavby. Tímto způsobem lze hledat 
nejbezpečnější postup výstavby. 

SMP CZ v současné době pracuje v BIM a 
využívá jeho nesporných výhod na stavbě 
Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. 
Sledujeme obecný vývoj související s BIM v 
České republice a přebíráme zkušenosti ze 
skupiny VINCI Construction. Jsme pro aktivity 
na podporu BIM, jsme členy pracovní skupiny 
MPO, ARI, spolupracujeme s firmou GRAITEC. 
SMP CZ řeší BIM pro dopravní stavitelství 
v rámci výzkumného projektu CESTI 
Technologické agentury ČR. Jedná se  
o projekt zaměřený na technické inovace, 
jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní 
dopravní infrastruktury, a věnuje se silniční a 
kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. 
SMP CZ řeší prvky BIM pro infrastrukturu 
vodovodů a kanalizací v rámci výzkumného 
projektu Smart Regions. 

Během posledních deseti 
let skupina VINCI posílila 
svůj přístup k životnímu 
prostředí zavedením 
ekologických ukazatelů 
a jednotného systému 
ekologického reportingu, 
který je uplatňován ve 
všech společnostech a 
jednotkách skupiny. V roce 
2007 skupina vypracovala 
první bilanci CO2 ve Francii 
a v roce 2008 ji zavedla  
v celosvětovém měřítku. 

V průběhu roku sbíráme 
informace týkající se 
spotřeb energií, vody, 
pohonných hmot, ujetých 
kilometrů, vyprodukovaných 
odpadů a nákladů 
vynaložených na jejich 
likvidaci. Tyto údaje jsou 
následně zpracovávány v 
interním programu skupiny 
VINCI – Magnitude.  

Uvažujeme o budoucnosti měst a 
trvale udržitelné mobilitě. Naše 
inovace se opírají o ekologické 
koncepce a umožňují zvyšovat 
energetickou a environmentální 
výkonnost námi budovaných 
infrasturktur.

Zavazujeme se, že do roku 2020 
snížíme naše emise skleníkových 
plynů o 30 %, budeme pomáhat 
našim klientům v dosažení 
vyšší energetické efektivnosti 
a podněcovat je k ekologicky 
zodpovědnému chování.

Společně  
za ekologickým růstem!

Kategorie  Ostatní dopad

 

Zemina a kamení 

Beton
Cihly

Železo a ocel

Objemný odpad
 
 

v tunách

8 805 
3 879 

238 
235 
198 
163 
158 
149 

95 
69

Plasty
Železo
Plastové obaly
Papír a lepenka
Papírové a lepenkové obaly
Biologicky rozložitelný odpad

 

62 
15 
12 

8 
7 
5 
4 
3 
1 
1 

14 105 
83 
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Nadace VINCI v České republice, 
která byla založena v roce 2008, si 
vytkla za cíl pokračovat v myšlence své 
mateřské skupiny a vytvořit propojení 
mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem 
podniku a světem měst a venkova, světem 
občanské společnosti…

Naše činnost úzce souvisí s životem územních 
celků. Proto podporujeme angažovanost 
spolupracovníků v jejich mecenášských 
aktivitách a v boji proti sociální vyloučenosti.  
 
Zavazujeme se, že zejména prostřednictvím 
nadace skupiny budeme podporovat 
občanskou angažovanost našich zaměstnanců 
na celém světě.

Společně  
v občanské angažovanosti!

Oblasti intervence 2016 

44 %  
 

 

37 %  
 

 

12 %  
 

pomoc  

7 %  
 

integrace pomocí 
bydlení

Klíčové údaje 

77  
podpořených projektů        

10 680 137 Kč  
finanční podpora        

Od roku 2008 

86 
patronací        

14   
podpořených projektů        

816 840 Kč   
finanční podpora        

15 
patronací        

V roce 2016

Podpořené organizace a výše příspěvků dle regionu od roku 2008

32 

11

7

5

4

4
3

3

2
1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI (Cegelec, 
EUROVIA CS, Fondation d éntreprise VINCI pour la Cité, PRŮMSTAV, SOLETANCHE Česká 
republika, SMP CZ, VINCI ENERGIES CZ), které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodával 
odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního 
začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního 
prostředí, využíval volný čas na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých 
situací.

JEDNÁME
proti všem formám vyloučení: 
Nadace VINCI podporuje projekty, které přinášejí trvalé řešení problémů profesního nebo sociálního 
vyloučení nejchudších osob. 

DOPROVÁZÍME

HODNOTÍME

PODPORUJEME

žadatele projektů:  
Nadace VINCI přináší systematickou pomoc podpořeným projektům: propojujeme finanční podporu  
s kompetencemi, schopnostmi jednoho nebo více spolupracovníků skupiny. 

náš dopad:  
Všechny projekty podpořené Nadací VINCI jsou předmětem hodnocení. Žádající organizace a jejich 
patroni společně hodnotí své aktivity.        

iniciativy:  
Nadace VINCI podporuje iniciativy v regionech, kde působí. 

Solidarita
Pomoc

Podpora

Pochopení

Sociální dialog
Právo

Inovace

Rozdílnost
 Hodnoty

Bohatství

Dovednosti
Kreativita

Komunikace

Zapojení

 Hodnoty
Rozdílnost

Solidarita

Sociální dialog

Podpora



INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ 
 
Nadace VINCI podporuje organizace, které 
umožňují ohroženým nebo vyloučeným  
osobám získat přístup k bydlení: vytváření 
a správa sociálního bydlení, pomoc lidem 
bez přístřeší, lidem žijícím v nevyhovujících 
podmínkách nebo u kterých je riziko ztráty 
bydlení, projekty přispívající k sociálnímu, 
mezigeneračnímu soužití a sdílenému bydlení. 
Středisko křesťanské pomoci - azylový dům 
v Horních Počernicích získalo částku  
60 000 Kč na vybavení azylového domu  
nábytkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ 
 
Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc  
organizacím, které svou činností působí na 
posílení sociální vazby a občanské soudržnosti, 
bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. 
Jedná se o zajištění vhodných aktivit zvláště pro 
mládež v ohrožených lokalitách: střediska dětí  
a mládeže, dílny, pomoc se školními aktivitami, 
projekty na podporu života ve čtvrtích,  
zapojování do sportu a kultury. Centrum pro 
dětský sluch Tamtam v Praze získalo  
40 000 Kč na vybavení místnosti pro vyšetření 
sluchu. Občanské sdružení David a Goliáš  
v Plzni obdrželo 69 000 Kč na nákup 
rehabilitačních, zdravotních a dalších pomůcek. 
Domov pro mne v Brně použije 77 000 Kč na 
vybavení volnočasového centra. Dům na půl 
cesty Bójka v Plzni použije dar 95 000 Kč na  
vybavení nábytkem, respektive dovybavení 
Domu na půli cesty Bójka.
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01 Farma Armády spásy,
      Strahovice 
 
02 Institut pro památky a kulturu,
      Písek 
 
03 Středisko křesťanské pomoci,
       azylový dům, Horní Počernice 
 
04 Domov pro mne,
       Brno

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Nadace VINCI podporuje organizace, které 
zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná 
se o integraci osob formou pracovní aktivity, 
vytváření chráněných dílen nebo pracovišť  
s upraveným pracovním režimem, zajištění 
přístupu k základnímu odbornému vzdělání a 
kvalifikaci. V roce 2016 Nadace VINCI podpořila 
Farmu Armády spásy ve Strahovicích 
částkou 50 000 Kč, která byla použita na  
vybudování krámku, organizaci Jako doma – 
Homelike v Praze darem ve výši  
101 850 Kč na realizaci veganského bistra, ve 
kterém najdou pracovní uplatnění ženy bez 
domova, Lomikámen v Berouně obdržel  
64 000 Kč na zakoupení automobilu pro 
zajištění mobility klientů a zaměstnanců, 
Společnost E v Praze obdržela 15 000 Kč na 
rekonstrukci sprchového koutu, Spolek rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí Daneta 
v Hradci Králové získal 64 000 Kč na pořízení 
šicího stroje pro rozvoj chráněné dílny,  
organizace Zajíček na koni v Praze za dar ve 
výši 55 000 Kč pořídila vitrínu do kavárny, Život 
bez bariér v Nové Pace byl obdarován  
25 990 Kč na zakoupení bubnové sekačky na 
trávu. 
 
 
 
 

ZAJIŠTĚNÍ MOBILITY 
 
Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které  
podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy  
s cílem zabránit sociálnímu nebo profesnímu 
vyloučení. Institut pro památky a kulturu v 
Písku získal 95 000 Kč na zakoupení vlastního 
automobilu, který bude kromě osob  
transportovat například vybavení na konference, 
časopisy, knihy, …

Každá organizace, která požádá Nadaci VINCI
o podporu, musí mít svého patrona, patronku
z řad společností skupiny VINCI v České
republice. V roce 2016 se patronace ujalo
15 spolupracovníků, z toho 4 ze společnosti
SMP CZ.
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V roce 2016 společnost SMP CZ podpořila 
částkou 100 000 Kč Nadační fond Homolka, 
který přispěje k záchraně či zkvalitnění 
lidského života. Asociace rodičů dětí s 
dětskou mozkovou obrnou a přidruženými 
neurologickými onemocněními bylo 
podpořeno částkou 5 000 Kč, která bude 
použita na rehabilitační pobyty a hipoterapii. 
Borůvka Borovany obdržela 10 000 Kč 
ve prospěch těžce tělesně a zdravotně 
hendikepovaných lidí. Borůvka Praha získala 
10 000 Kč na pracovně-tréninkový program pro 
osoby s tělesným hendikepem v rámci projektu 
Pracuji, tedy jsem! v Ta Kavárně a Obchůdku 
Borůvka. Mateřské centrum Lidičky obdrželo  
5 000 Kč. Národní ústav pro autismus 
použije 10 000 Kč na zajištění letního tábora 
pro děti s autismem. Umění proti rakovině 
využije částku 5 000 Kč na podporu projektu 
Galerie pro onkologické pacienty a podporující 
umělce. 
 
 
Vždy v létě a v zimě vyhlašujeme sbírku 
Dobrý soused. Jejím hlavním smyslem 
a cílem je hmotná podpora neziskových 
organizací a současně osobní zapojení našich 
kolegů. Prostřednictvím této spolupráce také 
naplňujeme princip „sousedské“ pomoci 
směrem k Azylovému domu sv. Terezie a Útulku 
Bohnice. Naši kolegové přináší věci, které už 
sami nepotřebují, ale mohou ještě dobře sloužit 
někomu jinému. Pravidelně se jedná především 
o oblečení, přikrývky, hygienické prostředky, ale 
také trvanlivé potraviny, krmení pro psy a kočky. 
 
 
K tomu, abychom pomohli druhým, jsme využili 
také tombolu na našem vánočním večírku. 
Dárky do tomboly jsme nakoupili  
v Obchůdku Borůvka u Jedličkova ústavu, 
textilní dílně Daneta Spolku rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí. Kromě hmotných 
darů jsme darovali zážitkové poukazy do 
kavárny AdAstra a poukaz Pojďte s námi do 
vězení organizace RUBIKON Centrum. Za 
prodej lístků do vánoční tomboly jsme 
vybrali částku 6 545 Kč. Vybrané peníze 

jsme věnovali sdružení David a Goliáš 
v Plzni, které je použije na zdravotní a 
kompenzační pomůcky a úhradu ozdravných 
procedur. 

Sledujeme četnost a 
závažnost pracovních úrazů. 
Míra frekvence představuje 
počet smrtelných úrazů, 
úrazů s dočasnou nebo stálou 
pracovní neschopností na milion 
odpracovaných hodin. Vypočítává 
se vynásobením počtu úrazů 
(které měly za následek alespoň 

jeden den pracovní neschopnosti) 
1 000 000 a následně vydělením 
počtem odpracovaných hodin. 
Míra závažnosti vyjadřuje vztah 
mezi počtem dnů pracovní 
neschopnosti vynásobených 
1 000 a mezi počtem 
odpracovaných hodin. 

Odmítáme považovat 
pracovní úrazy za 
osudově nevyhnutelné. 
Odpovědností našeho 
managementu je 
vytvářet takové 
pracovní podmínky, 
které zajistí 
nenarušenou tělesnou 
integritu všem 
zaměstnancům, kteří 
se nacházejí na našich 
staveništích a v našich 
provozovnách. 

Zavazujeme se  
k prosazování cíle 
„žádné úrazy“.

Společně  
za dosažení cíle „žádné úrazy“!

2016

2015

2014

1,96

0

0

Míra frekvence

0,15

0

0

Míra závažnosti

83 vedoucích staveb, mistrů, projektových vedoucích a dalších osob 
odpovědných za realizaci zakázek absolvovalo dvoudenní školení 
zaměřené na bezpečnost práce.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V červenci 2016 byl zahájen provoz půjčovny osobních 
ochranných pracovních pomůcek pro práce ve výškách. Stavby 
si mohou zapůjčit potřebné pracovní pomůcky pro zajištění osob 
při realizaci prací ve výškách. Půjčovna je zřízena v Berouně, má 
k dispozici kompletní systémy OOPP a garantuje provádění jejich 
pravidelných revizí.
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Ve dnech 26. 9. - 7. 10. 2016 jsme 
se připojili k Mezinárodnímu týdnu 
bezpečnosti ve skupině VINCI. V době jeho 
konání navštívili vedoucí pracovníci jednotlivé 
stavby, na kterých realizovali nejen kontroly 
BOZP, ale i odprezentovali materiály připravené 
k tématu BOZP. Vedoucí staveb natočili realizaci 
PRESTARTŮ, které svým smyslem přesně 
plní požadavek na prevenci rizik – upozorní 
pracovníky na možná rizika a nebezpečí před 
samotnou realizací pracovních činností. 
 
 
Oddělení BOZP realizovalo 133 interních 
kontrol na 46 různých stavbách. V průběhu 
roku byl zkušebně zaveden jednotný systém 
hodnocení úrovně zajištění BOZP stavby, tzv. 
Index bezpečnosti stavby. Od roku 2017 bude 
tímto indexem ohodnocena každá kontrolovaná 
stavba.

Zavedli jsme Elektronickou knihu úrazů, ve 
které elektronicky evidujeme všechny pracovní 
úrazy vzniklé na našich pracovištích. 

  

Na přelomu listopadu a prosince jsme se 
stali hostiteli setkání odborníků v oblasti 
bezpečnosti práce středoevropské skupiny 
VINCI. Setkání zástupců společností ARKO 
TECHNOLOGY, OK Třebestovice, PRŮMSTAV, 
SMP CZ, SMS, WARBUD, WOOD a VINCI 
Construction se uskutečnilo na stavbě Ústřední 
čistírny odpadních vod v Praze. 

Společně 
za rozdílnost  
a rovnost příležitostí!   
  
Naše kultura se zakládá na promíchávání 
etnických původů a různorodosti 
zkušeností našich zaměstnanců. Bojujeme 
proti jakékoli formě diskriminace při 
náboru, na pracovištích nebo v profesní 
dráze našich spolupracovníků. Tento 
požadavek je předmětem vyškolení našich 
manažerů a seznamujeme s ním také naše 
dodavatele a subdodavatele. 

Zavazujeme se k feminizaci našich 
vedoucích pozic a k jejich širší  
přístupnosti pracovníkům jakéhokoli 
původu. 

 
Společnost SMP CZ získala ocenění Společnost 
přátelská rodině. Prostřednictvím soutěže 
jsou vyhledáváni a oceňováni zaměstnavatelé 
za neobvykle vstřícné podmínky slaďování 
rodinného a pracovního života a mimořádně 
citlivý přistup k rovným příležitostem. Síť 
mateřských center v tomto roce nabízela účast 
v soutěži Společnost přátelská rodině firmám 
i organizacím s celorepublikovým dopadem v 
sedmi krajích - Jihočeském, Jihomoravském, 
Libereckém, Karlovarském, Olomouckém, 
Zlínském a v Kraji Vysočina.

Celorepublikové kolo i krajská kola soutěže 
Společnost přátelská rodině byla součástí 
projektu Rovný není stejný, který je realizován 
za finanční podpory Úřadu vlády České 
republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen 
a mužů.

Hlavními oblastmi hodnocení jsou 
zaměstnavatelská oblast (zaměstnavatelské 
podmínky umožňující slaďování rodinného a 
pracovního života a další aspekty související  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
s rovnými příležitostmi a podporou rodiny), 
společenská odpovědnost (podpora neziskového 
sektoru, dobrovolnické dny a aktivity 
zaměstnanců, podpora a rozvoj regionu, 
transparentní podnikání, protikorupční chování), 
prorodinné aktivity organizace (výhody  
pro rodiny s dětmi, podpora volnočasových 
aktivit pro děti, akce pro celé rodiny, dětský 
koutek, místo na přebalování a kojení, podpora 
mezigeneračního soužití a podpora seniorů, 
podpora hendikepovaných osob a osob se 
speciálními potřebami) a prostředí firmy (zdravé 
a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový 
přístup, ekologické chování organizace a 
udržitelný rozvoj, třídění odpadu, používání 
obnovitelných zdrojů, podpora místních 
produktů).

Vedle těchto hodnocených oblastí porota 
přihlížela k tomu, zda nabízené podmínky mají 
trvalý charakter a jakým způsobem plánuje 
organizace jednotlivé oblasti dále rozvíjet. 
Porota soutěže hodnotila, jak se s jednotlivými 
oblastmi organizace dokázaly vypořádat. 
Zároveň každá přihlášená organizace byla 
hodnocena podle specifických možností, které 
ve své oblasti může nabídnout.

Girls Day ukazuje, že technické obory jsou 
otevřeny ženám. Každým rokem se v dubnu 
dívkám na jeden den otevírají brány technických 
univerzit, firem a výzkumných center. Girls Day 
je interaktivní den otevřených dveří pro dívky, 
které mají jedinečnou šanci seznámit se s 
širokou paletou studijních oborů a profesí 
v oblastech jako informační technologie, 
telekomunikace či stavebnictví. 
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Girls Day probíhá současně v šestnácti 
evropských zemích s cílem získat dívky pro 
vědu a techniku a inspirovat je k výběru 
atraktivních a perspektivních oborů, které jsou 
dosud vnímány jako spíše mužské. Girls Day 
může dívky nasměrovat k úspěšné profesní 
dráze. 

V roce 2016 se jich přihlásilo 230 a vybíraly 
si mezi jedenácti firmami a dvěma vysokými 
školami. 28. dubna přivítala společnost SMP 
CZ šestnáct dívek ze středních průmyslových 
škol stavebních v Praze a Mělníku. V průběhu 
otevřeného dopoledne měly dívky za úkol 
postavit stavby Orchestra dle přesných 
zadávacích podmínek a před komisí složenou ze 
zástupců naší společnosti je zobchodovat. 

Věříme, že náš společný den dívkám ukázal, 
že technických oborů není třeba se bát a že 
mají spoustu možností, jak se v nich mohou v 
budoucnu realizovat. 
 
 
 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci  
v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % 
z celkového počtu svých zaměstnanců.  
V roce 2016 společnost SMP CZ plnila povinný 
podíl jak zaměstnáváním osoby se zdravotním 
postižením, tak odběrem výrobků od firem 
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců 
se zdravotním hendikepem 

Celkový počet odpracovaných hodin našimi 
zaměstnanci v hlavním pracovním poměru 
se zdravotním hendikepem činil 2 080 hodin. 
Celkem jsme od zaměstnavatelů s více než  
50 % zaměstnanců se zdravotním hendikepem 
odebrali zboží a služby za 5 825 782 Kč. Jednalo 
se převážně o zajištění hlídacích služeb, nákup 
kancelářských potřeb, pracovních oděvů a 
ochranných pracovních pomůcek, tisk firemního 
časopisu. 

Společně za trvalou 
profesní dráhu!   
Pracovněprávní vztahy uzavřené s našimi 
zaměstnanci zapadají do dlouhodobé 
perspektivy. Uplatňujeme odpovědnou 
flexibilitu podporující vyrovnaný profesní  
a osobní vývoj našich spolupracovníků.  
 
Zavazujeme se, že všem spolupracovníkům 
nabídneme možnost odborného vzdělávání 
a pracovní mobility v perspektivě jejich 
trvalé zaměstnatelnosti.  
 
Vzdělávání u společnosti SMP CZ zahrnuje 
školení povinná daná zákonnými předpisy, 
školení rozvojová a jazykové vzdělávání. Nadto 
zaměstnanci v rámci celoživotního vzdělávání 
navštěvují veletrhy z oblasti stavebnictví. Ke 
konci roku 2016 pracovalo ve společnosti SMP 
CZ 47 autorizovaných inženýrů či techniků. 
Je pravidelně sledována nejen celková 
proškolenost, ale také vztahy školení-věková 
skupina, školení-socioprofesní zařazení, 
školení-pohlaví, … Celkem bylo za rok 2016 
proškoleno ve všech typech školení 13 075 
hodin, kterými prošlo 419 zaměstnanců, 
a do vzdělávání byla investována celková 
částka 3 758 000 Kč. 

Technické školení 

Administrativa
Managment

3 988 
2 826 
2 221 
2 119 
1 824 

96

Společně 
za sdílením výsledků 
naší výkonnosti!   
Naši spolupracovníci jsou největším 
akcionářem skupiny VINCI. Přejeme si, 
aby se naši zaměstnanci na celém světě 
mohli podílet na výsledcích našeho 
hospodářského růstu prostřednictvím 
zaměstnaneckých akcií a odpovídajících 
mechanismů umožňujících jejich podíl na 
ziscích.  
 
Zavazujeme se, že všude, kde to bude 
možné, se postaráme o to, aby 100 % 
zaměstnanců skupiny VINCI mohlo využít 
opatření, která umožňují jejich účast na 
našem hospodářském úspěchu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2007 se společnosti skupiny VINCI 
v České republice poprvé zapojily do 
programu zaměstnaneckých akcií CASTOR 
INTERNATIONAL . V roce 2016 se programu 
zúčastnilo 29 zemí, nárok na nákup firemních 
akcií tak mělo 63 000 zaměstnanců majících 
uzavřenou platnou pracovní smlouvu s některou 
ze společností skupiny VINCI. Díky programu 
CASTOR je nyní zhruba 10 % společnosti VINCI 
v rukou jejích zaměstnanců. Investice zahrnuje 
nákup akcií a získání prémiových akcií, to vše 
je limitováno investiční lhůtou tří let. Výhody 
programu zůstávají i zaměstnancům, kteří v 
průběhu investiční doby odcházejí do důchodu 
či na mateřskou/rodičovskou dovolenou.  

V roce 2016 se do akcionářského programu 
zapojilo 92 našich zaměstnanců koupí 2 296 
akcií v celkové hodnotě 4 027 037 Kč. 

Typy vzdělávacích aktivit 
a  počet proškolených hodin
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Společně 
se setkávat  
a poznávat se   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na veletrhu iKariéra, který probíhá 
(mimo jiné) na Stavební fakultě ČVUT v 
Praze, jsme představili skupinu SMP. Akci 
připravuje studentská organizace IAESTE 
a je pravidelně skvělou příležitostí, jak 
se setkat se studenty- našimi budoucími 
kolegy- a představit jim naše projekty.

Prezentovali jsme činnost celé skupiny 
a také konkrétní volné pracovní pozice. 
A abychom studenty na chvíli vytáhli od 
skript a především jim ukázali, jak může 
vypadat jejich budoucnost, připravili jsme 
pro ně soutěž, v níž byla hlavní cenou 
návštěva stavby. Výherci se společně vydali 
nahlédnout do skutečného stavebního 
světa. 

 01

V roce 2016 jsme začali vydávat 
skupinový časopis SPOLEČNĚ  
přinášející informace o realizovaných 
stavbách, aktivitě a dění nejen ve 
společnosti, ale v rámci celé skupiny 
SMP. Časopis je rovněž distribuován 
všem pracovníkům, zaměstnancům na 
mateřské/rodičovské dovolené, bývalým 
zaměstnancům-důchodcům, klientům 
a partnerům. Umožňuje tak zlepšovat 
informovanost zaměstnanců o dění ve 
společnosti a skupině, sdílet aktivity  
a inspirovat. Časopis SPOLEČNĚ je  
doplněn o elektronický e-letter. 

V rámci projektu Nová kultura firma pořádá nejrůznější setkávací akce určené nejen pro 
všechny stávající zaměstnance, ale zapojuje do nich také rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. 
Jeho cílem je umožnit zaměstnancům napříč celou hierarchií se neformálně setkávat, poznávat se, 
vyměňovat si informace, a posilovat tak soudržnost a loajalitu ke společnosti. Klub seniorů je pak 
příležitostí pro setkání s našimi bývalými kolegy, dnes v důchodu.  

Malé Aklimatizační Letní Tmelení 
Akademiků je seznamovací akce pro 
nové studenty Fakulty stavební 
ČVUT v Praze. Příležitost pro nás 
oslovit na dvě stovky účastníků, 
představit skupinu a společnosti, které 
do ní patří. 



Účetní závěrka
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označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč.

a b c období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 1 606 559 375 095 1 230 464 1 400 680

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 621 466 355 195 266 271 279 490

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 14 988 12 773 2 215 2 484

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3 Software 007 128 98 12 061 837 1 314

4 Ocenitelná práva 008 1 018 28 990 0

5 Goodwill 009 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 684 684 0 175

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 388 0 388 995

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 014 406 333 337 867 68 466 81 416

B. II. 1 Pozemky 016 8 084 0 8 084 9 847

2 Stavby 017 147 836 101 178 46 658 51 867

3 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí

018 249 707 236 689 13 018 15 876

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 13 0 13 13

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 693 0 693 3 813

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 027 200 145 4 555 195 590 195 590

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 028 200 045 4 555 195 490 195 490
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 030 100 0 100 100

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

4 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

Rozvaha k datu 31. 12. 2016 v celých tisících Kč

označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč.

a b c období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 037 978 878 19 900 958 978 1 110 017

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 038 45 141 2 225 42 916 51 598

C. I. 1 Materiál 039 2 757 2 225 532 843

Rozvaha k datu 31. 12. 2016 v celých tisících Kč
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2 Nedokončená výroba a polotovary 040 42 384 0 42 384 50 167

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 588

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 047 24 372 0 24 372 44 266

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 13 755 0 13 755 30 025

2 Pohledávky  - ovládaná nebo ovládající osoba 049 6 000 0 6 000 9 500

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky 043 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 677 0 677 713

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 052 585 0 585 0

8 Odložená daňová pohledávka 051 3 355 0 3 355 4 028

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 057 834 342 17 675 816 667 855 576

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 058 258 862 17 675 241 187 298 432

2 Pohledávky  - ovládaná nebo ovládající osoba 059 478 548 0 478 548 363 397

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky 062 64 675 0 64 675 82 158

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 064 3 197 0 3 197 20 508

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 3 019 0 3 019 2 022

8 Dohadné účty aktivní 066 22 938 0 22 938 84 368

9 Jiné pohledávky 067 3 103 0 3 103 4 691

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 068 75 023 0 75 023 158 577

C. IV. 1 Peníze 072 177 0 177 319

2 Účty v bankách 073 74 846 0 74 846 158 258

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 074 5 215 0 5 215 11 173

D. I. 1 Náklady příštích období 075 1 054 0 1 054 5 387

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 077 4 161 0 4 161 5 786

Rozvaha k datu 31. 12. 2016 v celých tisících Kč

označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

a b c období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 078 1 230 464 1 400 680

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 079 567 345 540 982

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 080 200 000 200 000

1 Základní kapitál 081 200 000 200 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 0 0

3 Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 086 152 645 152 645

2 Ostatní kapitálové fondy 087 152 645 152 645

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 077 0 0

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 092 40 678 40 760

A. III. 1 Rezervní fond 093 40 000 40 000

2 Statutární a ostatní fondy 094 678 760

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 82 + 83) 095 129 577 141 040

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 129 577 141 040

A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 44 445 6 537

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/

B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 101 663 118 859 698

B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 102 216 528 134 238

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 104 15 868 0

4 Ostatní rezervy 106 200 660 134 238

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 108 72 149 90 108

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 114 72 149 90 108

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 093 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0

4 Závazky ke společníkům 095 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0

6 Vydané dluhopisy 097 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0

8 Dohadné účty pasivní 099 0 0

9 Jiné závazky 100 0 0

10 Odložený daňový závazek 101 0 0

označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

a b c období období

5 6

B. III. Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 123 374 441 635 352

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 129 242 864 481 485

4 Závazky ke společníkům 134 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 136 15 745 13 537

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 8 204 8 007

7 Stát - daňové závazky a dotace 138 6 908 7 315

8 Kratkodobé přijaté zálohy 128 12 572 2 000

10 Dohadné účty pasivní 139 87 460 122 447

11 Jiné závazky 140 688 561

C. I. Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 141 1 0

C. I. 1 Výdaje příštích období 142 1 0

Rozvaha k datu 31. 12. 2016 v celých tisících Kč
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 Výkaz zisku a ztráty k datu 31. 12. 2016 v celých tisících Kč

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

a b  řádku sledovaném minulém

c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 2 193 848 1 881 866

A. Výkonová spotřeba 03 1 784 472 1 622 921

2 Spotřeba materiálu a energie 05 320 375 293 504

3 Služby 06 1 464 097 1 329 417

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 16 460 12 045

C. Aktivace 08 -250 3 439

D. Osobní náklady 09 316 775 289 561

1 Mzdové náklady 10 227 290 202 725

2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 89 485 86 836

2.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 12 86 457 84 338

2.3 Ostatní náklady 13 3 028 2 498

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 -118 -12 453

1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 6 505 12 775

1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 9 504 12 010

1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 -2 999 765

2. Úpravy hodnot zásob 18 -6 113 -1 633

3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -510 -23 595

III. Ostatní provozní výnosy 20 44 506 29 980

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 39 341 1 578

2 Tržby z prodeje materiálu 22 697 2 677

3 Jiné provozní výnosy 23 4 468 25 725

F. Ostatní provozní náklady 24 101 817 49 099

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 10 482 1 300

2 Zůstatková cena prodaného materiálu 26 141 975

3 Daně a poplatky 27 4 273 3 951

4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 66 715 22 854

5 Jiné provozní náklady 29 20 206 20 019

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 19 198 -21 798

 Výkaz zisku a ztráty k datu 31. 12. 2016 v celých tisících Kč

 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

a b  řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 45 000 35 000

1 Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 45 000 35 000

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 741 592

1 Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 544 516

2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 197 76

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 0 1

2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 1

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 0 1

2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 1

VII. Ostatní finanční výnosy 46 19 331

K. Ostatní finanční náklady 47 3 883 610

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 41 877 29 822

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 61 075 8 024

L. Daň z příjmů 50 16 630 1 487

1 Daň z příjmů splatná 51 15 957 428

2 Daň z příjmů odložená (+/-) 52 673 1 059

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 44 445 6 537

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 44 445 6 537

* Čistý obrat za účetní období 56 2 284 114 1 947 769

Označení Ukazatel 2016 2015

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 158 577 394 424

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 61 075 8 024

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 18 355 -25 300

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 9 504 12 010

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 83 451 -1 440

A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -28 859 -278

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) -45 000 -35 000

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -741 -591

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 
mimořádnými položkami

79 430 -17 276

A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -209 587 -203 715

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 54 488 -40 593

A. 2 2 Změna stavu závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -278 869 -173 589

A. 2 3 Změna stavu zásob 14 795 10 467

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami -130 156 -220 991

A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 0

A. 4 Přijaté úroky 741 592

A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -16 630 -1 487

A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 0

A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 45 000 35 000

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -101 045 -186 887

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -3 768 -9 109

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 39 341 1 578

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 35 573 -7 531

Peněžní toky z finančních činností

C. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků finančního charakteru (bank.úvěry) 0 0

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -18 082 -41 429

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
období končící k 31. 12. 2016 v celých tisících Kč
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C. 2 4 Úhrada ztráty společníky

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -82 -492

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -18 000 -40 937

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -18 082 -41 429

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -83 554 -235 847

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 75 023 158 577

Ú
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