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Být společností, 
která je pro partnery 
volbou Jistoty. 
Jistoty odpovědnosti, 
odborné erudice, 
technické úrovně 
a zdatnosti, nasazení 
a přímočarého 
směřování k cíli, kvality 
a citlivého přístupu 
k okolí a lidem. 
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To be the option 
of assurance for 
partners. The assurance 
of responsibility, 
professional expertise, 
high technical standards 
and proficiency, 
commitment and 
relentless pursuit 
of goals, quality and 
a sensitive approach 
to the surrounding area 
and people. 
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 57. Metro IV.C2 – Střížkov station
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Patřit v oborech dopravních, 
vodohospodářských a průmyslových staveb 
mezi nejvýznamnější a z pohledu zákazníků 
nejžádanější stavební společnosti 
v České republice.

Podporou růstu a rozvoje aktivit 
ve Slovenské republice vytvářet předpoklady 
pro možnost stanovení obdobných cílů.



7

O
u

r V
isio

n

To figure as one of the key contractors in the fields 
of traffic, water management and industrial construction and, 
from the customer’s perspective, 
to be one of the most popular construction companies 
in the Czech Republic.

By supporting the growth and development 
of operations in the Slovak Republic, to lay foundations so 
that similar goals can be set.

2
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Vážení partneři, dámy a pánové,

vstoupili jsme do roku 2008 s optimistickými vyhlídkami. Měl 
by pokračovat ekonomický růst v ČR, byť by neměl dosahovat 
tak vysokých hodnot jako v uplynulých dvou letech. Mělo by se 
dařit i stavebnictví, které je lakmusovým papírkem stavu eko-
nomiky. A rok 2008 je také bezpečně ve středu mezi volebními 
obdobími, takže i společenské prostředí by mělo být ustálené. 

Loňský rok 2007 nebyl jednoduchý. Díky mnoha vlivům jsme 
prožili tak trochu ospalou první polovinu roku – aktivita na stav-
bách byla omezená a stejně tak objem soutěží o nové zakáz-
ky byl nízký v oborech, které naše společnost rozvíjí. To nebyl 
problém pouze SMP CZ, ale i mnohých dalších subjektů na trhu. 
Oproti tomu druhý půlrok byl zcela opačný. Konečný účet za rok 
2007 vypadal tedy tak, že jsme docílili prakticky totožných vý-
konů jako v roce předchozím (z toho 2/3 byly zrealizovány ve 
II. pololetí), slušného hospodářského výsledku a rekordního ob-
jemu zajištěné zakázky. Podařilo se nám dobudovat strukturu 
společnosti – především posílením výrobních divizí – a tím při-
pravit SMP CZ na růst v roce 2008. Doplnili jsme některé no-
vé specializace – vzniklo středisko sanací betonových konstruk-
cí a středisko železobetonových konstrukcí. Byla založena divize 
průmyslových a energetických staveb, která se stala čtvrtou vý-
robní divizí. 

Dokončili jsme (často jako účastník sdružení) mnoho krás-
ných i významných staveb. V dopravních stavbách např. Obchvat 
Nymburka – I. etapu a v rámci něj nádherný zavěšený most přes 
Labe, Přeložku silnice Chomutov-Křimov, jejíž součástí je monu-
mentální most přes Hačku a segmentový most Chmelda, Průtah 
Karlovými Vary s dalším segmentovým mostem u Tesca a ele-
gantním zavěšeným Tuhnickým mostem, na jihu Čech pak např. 
mosty na dálnici D3 – úsek Mezno-Chotoviny, a další. Zrekon-
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Dear Partners, Ladies and Gentlemen,

We entered 2008 with buoyant prospects. Economic growth 
is projected to continue in the Czech Republic, albeit not at the 
same fast pace as in the past two years. Construction, the acid 
test for the economy, is also set to thrive. As 2008 falls snugly in 
the middle of the current government’s term of office, the so-
cial environment should be stable too. 

Last year was by no means easy. A combination of many fac-
tors resulted in a sluggish first half of the year – construction ac-
tivity was constrained and new contracts in the areas we are 
developing were few and far between. This problem was not 
limited solely to SMP CZ – many other market operators suf-
fered too. The second half of the year was the complete oppo-
site. Consequently, the 2007 balance sheet reported virtually 
the same level of production as in the previous year (of which 
two thirds was undertaken in the latter half of the year), decent 
economic performance, and a record volume of contracts. We 
managed to finalize the company structure – in particular by re-
inforcing the production divisions – and thus prepare SMP CZ for 
growth in 2008. We added some new fields of specialization – 
a new concrete structure repair centre and a reinforced-concrete 
structure centre. A fourth production division – the Industrial 
Construction and Energy Installations Division – was set up. 

We completed (often as part of a consortium) a myriad of 
beautiful, prominent structures. Traffic projects included the 
Nymburk by-pass (Stage I), part of which was an impressive 
suspension bridge over the River Labe, the relaying of the road 
from Chomutov to Křimov, part of which was the monumen-
tal bridge across the River Hačka and the Chmelda segmented 
bridge, the Karlovy Vary through road, featuring another seg-
mented bridge near Tesco and the elegant Tuhnický suspen-

CEO
’s Sta
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m
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struovali jsme zajímavý historický most v Libochovicích na seve-
ru Čech. Z vodohospodářských a průmyslových staveb byla pře-
dána ČOV a kanalizace Kolovraty, Čerpání důlních vod v Bílině, 
Vyrovnávací nádrž Libouš nebo úpravy pasové dopravy Severní-
ho lomu v Prunéřově.

Mezi největší úspěchy roku 2007 řadíme vedle dokončených 
reprezentativních staveb i velmi dobrý výsledek obchodního 
útvaru – největší objem nové zakázky v celé historii. Mezi nimi 
si zvlášť ceníme dvou staveb – získané části Retrofitu Elektrár-
ny Tušimice II. a prestižní Opravy Karlova mostu. Velikou radost 
nám určitě udělalo i udělení cen za nejlepší dopravní stavbu ro-
ku 2006 – Most přes Úhlavu (získána ve sdružení se společnost-
mi Metrostav a Bögl a Krýsl) a nejlepší vodohospodářskou stav-
bu roku 2006 – Revitalizaci toku Dubské Bystřice. Ohromným 
oceněním a zadostiučiněním za dobrou práci pro všechny za-
městnance společnosti bylo nepochybně udělení ceny za nej-
lepší stavební firmu roku 2006 v kategorii firem nad 200 za-
městnanců, kterou SMP CZ převzalo z rukou vicepremiéra vlády 
pana Čunka.

To vše je již ale minulost a je třeba jít a bojovat dál. Musíme 
se ještě více zaměřit na další vylepšení personální práce, zjed-
nodušit interní procesy, zrychlit toky dat a informací, zkvalit-
ňovat risk management ve všech oblastech. Konkurence pořád 
posiluje a zdokonaluje se, a chceme-li zůstat atraktivním part-
nerem pro naše zákazníky, nesmíme zaostávat.

Na závěr chci poděkovat všem partnerům a spolupracovní-
kům za to, co pro SMP v loňském roce vykonali. Partnerům – zá-
kazníkům za důvěru na zakázkách, které nám přidělili, a spolu-
pracovníkům – zaměstnancům za práci, kterou na nich odvádějí. 
Ale nejen to – také za to, jak pomáhají posilovat zvuk naší spo-
lečnosti, vnitřní klima v ní i zdravou hrdost na příslušnost ke 
značce SMP.

Martin Doksanský
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sion bridge, as well as bridges on the D3 motorway in Southern 
Bohemia – along the Mezno-Chotoviny section, etc. We renovat-
ed an interesting historical bridge in Libochovice, in Northern 
Bohemia. In the context of water management and industrial 
construction projects, we delivered the Kolovraty wastewater 
treatment plant and sewage system, a mine pumping facility in 
Bílina, the Libouš distribution reservoir, and modifications to the 
North Quarry belt conveying system in Prunéřov.

Besides the completion of decent reference projects, major 
achievements in 2007 included the robust result chalked up by 
the commercial section, boasting the largest volume of new busi-
ness in the company’s history. Two projects in particular spring 
to mind – part of the retrofitting of Tušimice II Power Station and 
the high-profile job of repairing Charles Bridge. We are also ob-
viously pleased by the prizes we won for best transport con-
struction project in 2006, for the bridge across the Úhlava (as 
part of a consortium with Metrostav and Bögl a Krýsl), and best 
water management construction project in 2006, for revitalizing 
the flow of Dubská Bystřice. A major accolade and reward for 
a job well done by all the company’s employees was undoubt-
edly the prize for the best building firm of 2006 in the category 
of companies with more than 200 employees; this award was 
presented to SMP CZ by Deputy Prime Minister Čunek.

However, all this is now behind us and we need to focus on 
the job at hand. We have to make even more effort to hone our 
human resources work, streamline internal processes, speed up 
the flow of data and information, and improve the quality of risk 
management in all areas. The competition is becoming stronger 
and improving all the time, and if we are to remain an appeal-
ing prospect for our customers we must keep step.

By way of conclusion, I would like to thank all our partners 
and associates for everything they did for SMP last year. I ex-
tend my gratitude to our partners – customers – for their confi-
dence in awarding us contracts, and to our associates – employ-
ees – for the work they did. More than that, I thank them for 
helping to consolidate the company’s standing, internal climate 
and healthy pride in belonging to the SMP brand.

Martin Doksanský

5
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Společnost vychází z dlouholeté tradice, staví na technickém 
umu a dovednostech svých zaměstnanců, ale přitom nezapomí-
ná na budoucnost. Prioritami SMP CZ jsou:

Spokojení zákazníci.  
Naplňování potřeb zákazníků a jejich maximální spokojenosti 

dosahovat odpovědným přístupem, přímočarým směřováním 
k cíli, vysokou odbornou úrovní, nadstandardní kvalitou a citli-
vým přístupem k životnímu prostředí.

Motivovaní a loajální zaměstnanci.  
Vytvářet pro zaměstnance podmínky dlouhodobé stability 

a perspektivy, možnosti profesního růstu a podpory maximál-
ních výkonů v bezpečném prostředí. Společně rozvíjet firemní 
kulturu a podporovat pocit sounáležitosti a hrdosti na firemní 
značku.

Naplnění očekávání akcionářů.  
Trvale dobrými výsledky a stabilními výkony zabezpečit růst 

hodnoty společnosti. Dodržovat principy a  pravidla uplatňova-
ná ve skupině VINCI.

Pozitivní prostředí.  
Chceme napomáhat pozitivní atmosféře v české společnosti 

a ve světě kolem nás. Jsme připraveni podílet se na obecně pro-
spěšných programech. Budeme aktivní v humanitární pomoci, 
podpoře umění, vědy a sportovních aktivit.

6
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The company draws on its long-standing tradition and the 
technical know-how and skills of its employees, and always 
keeps an eye on future opportunities. SMP CZ’s priorities are:

Customer satisfaction.  
To fulfil the needs of customers and ensure their maximum 

satisfaction by employing a responsible approach, the relentless 
pursuit of goals, high professional standards, superior quality 
and a sensitive environmental mindset.

Employee motivation and loyalty.  
To create conditions of long-term stability and prospects for 

employees, offering the possibility of professional advancement 
and encouraging staff to put in sterling performance in a safe 
setting. To work together to develop corporate culture and pro-
mote solidarity and pride in the company brand.

Meeting shareholder expectations.  
To secure a rise in the company’s value by means of consis-

tently sound results and stable performance. To adhere to prin-
ciples and rules applied in the VINCI group.

Upbeat ambience.  
We are keen to help generate a positive atmosphere in Czech 

society and in the world around us. We stand ready to lend 
a hand to good causes. We will be active in humanitarian aid 
and in support for the arts, science and sport.

7
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SM 7, a. s. 
Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem 
Česká republika 
Tel.:  +420 326 377 900
Fax:  +420 326 377 901
www.sm7-dsi.cz 
sm7@sm7-dsi.cz
 
Ing. Jiří Daňhelka – ředitel společnosti 

Základní kapitál:  19,300 mil. Kč
Vlastník: SMP CZ 100%
Založena:  1995
Počet zaměstnanců:   85
Výkony roku 2007: 203,473 mil. Kč

Stavební společnost SM 7, a. s., byla založena na konci roku 
1995 společností Stavby mostů Praha, a. s., s cílem vybudovat 
specializovanou firmu zabývající se předpínáním betonových 
konstrukcí. V průběhu roku 1996 společnost SM 7 začala spolu-
pracovat s mnichovskou společností Dywidag Systems Interna-
tional GmbH (DSI), úspěšně působící v oblasti předpínacích sys-
témů po celém světě. Vyústěním této spolupráce bylo v roce 
1997 uzavření licenční smlouvy, podle které se SM 7 stala licenč-
ním partnerem společnosti DSI pro český a slovenský stavební 
trh, a je tudíž plně zodpovědná za zavádění předpínacích sys-
témů Dywidag na tomto teritoriu. V rámci organizační struktury 
DSI je činnost společnosti SM 7, a. s., koordinována zastoupením 
v Rakousku – DSI Salzburg. Možnost využívání celého sortimen-
tu předpínacích systémů Dywidag umožnilo SM 7 rozšířit její pů-
sobení do mnoha oblastí stavebního trhu.

 
Hlavní činnosti SM 7 

Předpínání betonových konstrukcí 
mostní konstrukce 
spínání budov, nádrží a zásobníků 
deskové konstrukce 

Závěsové systémy mostů 
Geotechnika (horninové kotvy) 

kotvení konstrukcí, stěn, tunelů a svahů 
mikropiloty 

Injektáž kanálků a dutin 
tlaková injektáž 
vakuová injektáž 

Prodej materiálu 
kotevní materiál 
prostředky pro spínání bednění 
materiál pro geotechniku 
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SM 7, a. s. 
Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem 
Czech Republic
Tel.:  +420 326 377 900
Fax:  +420 326 377 901
www.sm7-dsi.cz 
sm7@sm7-dsi.cz

Jiří Daňhelka – Company Director 

Share capital:  CZK 19.300 million
Owner: SMP CZ  100%
Incorporated:  1995
Number of employees:  85
2007 production: CZK 203.473 million

SM 7, a.s. was formed by Stavby mostů Praha, a.s. at the end 
of 1995 with a view to setting up a construction company spe-
cializing in the prestressing of concrete structures. In 1996, SM 7 
started cooperating with the Munich-based company Dywidag 
Systems International GmbH (DSI), which runs successful pre-
stressing operations across the world. In 1997, this cooperation 
resulted in the conclusion of a licence agreement granting SM 7 
the status of DSI licensed partner for the Czech and Slovak con-
struction markets, fully responsible for introducing Dywidag’s 
prestressing systems in this territory. Within the DSI organiza-
tional structure, the activities of SM 7, a.s. are coordinated by 
the DSI Salzburg office in Austria. The opportunity to use the 
full range of Dywidag prestressing systems has enabled SM 7 
to expand its operations into many areas of the construction 
market. 

SM 7’s core activities
Prestressing of concrete structures

bridge structures
bonding of bridges, tanks and silos
slab structures

Bridge suspension systems
Geoconstruction (rock anchors)

anchoring of wall, tunnel and slope structures
micropiles

Channel and cavity injection
pressure injection
vacuum injection

Sales of materials
anchoring materials
equipment for the bonding of casing
materials for geoconstruction
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Od 1. 1. 2007 byl do dceřiné společnosti SM 7 začleněn Hyd-
roservis, který do té doby byl součástí SMP CZ. Jeho zaměstan-
ci jsou velice dobře vybaveni všemi typy hydraulických válců 
a mají dlouholeté zkušenosti se zvedáním konstrukcí, synchron-
ním zvedáním, posuny ocelových konstrukcí, skruží atd. Hydro-
servis má společné sídlo se SM 7 v Brandýse nad Labem. 

Po celý rok se společnost potýkala s trvalým nedodržováním 
termínů smluvených zakázek ze strany objednatelů. Stálý posun 
termínů kladl zvýšené nároky na management SM 7. Zároveň se 
u našeho licenčního partnera DSI vyskytla řada problémů, které 
bylo nutno řešit velmi operativně. 

Na poklesu ročního výkonu u SM 7 měl vliv i pokles zakázky 
pro naši mateřskou společnost SMP CZ. V roce 2007 to bylo pou-
ze 23 % z celkového objemu prací pro naše mostaře. 

Další nepříznivou skutečností byl zvýšený konkurenční boj na 
našem trhu, který stlačil jednotkové ceny za předpínání mezi-
ročně o mnoho procent. 

Přes tato mnohá negativa se SM 7 vyrovnala s upraveným 
ročním plánem výkonů a zisku. Odměnou jí byla i v červenci pře-
daná nová administrativní budova v Brandýse nad Labem, což 
umožnilo sestěhování všech zaměstnanců na jedno místo. 

Vybrané referenční stavby z roku 2007:
Karlovy Vary – most přes Ohři 
Hydroservis – zvedání nosné konstrukce mostu Toužim 
Předpínání zemních kotev v přístavu Mělník 
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On 1 January 2007, Hydroservis – up to then part of SMP CZ – 
was incorporated into the SM 7 subsidiary. Hydroservis employ-
ees are well equipped with all types of jacks, and boast long-
standing experience in raising structures, synchronous jacking, 
moving structural steelwork, centring, etc. Hydroservis shares 
the same registered office as SM 7 in Brandýs nad Labem. 

Throughout the year, the company was plagued by client 
non-compliance with contractual deadlines. The constant post-
ponements placed greater pressure on the SM 7 management. 
At the same time, DSI, our licence partner, suffered numerous 
problems that had to be handled ad hoc. 

The decline in SM 7’s annual production was compounded 
by the reduced number of contracts won by SMP CZ as the 
parent company. In 2007, this accounted for just 23% of the total 
volume of work for our bridge construction engineers. 

Another adverse factor was the keener competition on the 
market, which pushed down prestressing unit prices significant-
ly year on year. 

Despite all these downsides, SM 7 coped well with the re-
viewed annual production and profit plan. It was duly rewarded 
in July with a new administration building in Brandýs nad Labem, 
enabling it to group all employees under one roof. 

Select Reference Projects of the 2007: 
Karlovy Vary – bridge over the River Ohře
Hydroservis – raising the supporting structure of Toužim Bridge 
Prestressing land anchors at the port in Mělník

13
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Stavby mostov Slovakia, a. s. 
Janka Kráľa 11/231
974 01 Banská Bystrica 
Slovenská republika 
Tel.:  +421 484 142 622
Fax:  +421 484 148 359
www.stavbymostov.sk
info@stavbymostov.sk

Ing. Rastislav Kán – ředitel společnosti 

Základní kapitál:  16 100 tis. Sk.
Vlastník: SMP CZ 100%
Založena:  26. 10. 1997
Počet zaměstnanců:  40 
Výkony roku 2007: 265,587 mil. Kč

Akciová společnost Stavby mostov Slovakia byla založena 
v roce 1997 a má jediného 100% vlastníka, a to SMP CZ. 

Společnost provádí:
novostavby inženýrských konstrukcí
rekonstrukce a opravy mostních a inženýrských staveb
dodávky speciálních mostních technologií

Společnost pokračovala v roce 2007 v konsolidaci svých řídi-
cích pracovníků, jak přípravy, tak obchodu a staveb. Jejím nos-
ným programem byly práce na dálnici D1 Mengusovce-Jánovce. 
Zde se vyrovnala se svými úkoly na jedničku, a to ve všech dis-
ciplínách, jakými jsou kvalita, termíny, objemy. Dá se říci, že si 
za velmi krátkou dobu upevnila vlastní pozici v konkurenci vel-
kých mostních slovenských firem. 

Také v obchodní politice se společnost stále více osamo-
statňuje od mateřské společnosti. Výsledkem jsou nejen získa-
né stavby mostů pro Strabag na obchvatu FIGA, či silniční most 
v Banské Bystrici, ale také úspěšná nabídka spolu se SSŽ a Euro-
vií na stavbě Žarnovica-Šašovské Podhradie. 

Díky tomu společnost v roce 2007 překročila objem prací přes 
300 mil. SKK za dodržení plánovaného zisku. 

Celý minulý rok byl rokem solidního dynamického rozvoje 
prezentujícího dobré jméno mateřské společnosti ve Slovenské 
republice.

Vybrané referenční stavby z roku 2007:
FIGA 
D1 Mengusovce-Jánovce, obj. 235 
Oravský Podzámok

15
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Stavby mostov Slovakia, a. s. 
Janka Kráľa 11/231
974 01 Banská Bystrica 
Slovak Republic
Tel.:  +421 484 142 622
Fax:  +421 484 148 359
www.stavbymostov.sk
info@stavbymostov.sk

Rastislav Kán – Company Director 

Share capital:  SKK 16,100,000
Owner: SMP CZ 100%
Incorporated:  26 October 1997
Number of employees:  40 
2007 production: CZK 265.587 million

Stavby mostov Slovakia is a public limited company founded 
in 1997. Its sole owner is SMP CZ. 

The company provides:
new utility structures
retrofitting and repair of bridges and utility structures
supply of special bridge technology

In 2007, the company continued consolidating its manage-
rial staff in terms of training, sales and structures. The corner-
stone of operations was work on the D1 motorway between 
Mengusovce and Jánovce. Here the company accomplished its 
tasks to perfection in all respects – quality, deadlines, and quan-
tities. It has quickly cemented its position in competition with 
large bridge building companies in Slovakia. 

It is becoming increasingly independent of its parent compa-
ny in sales policy too. This has resulted in bridge construction 
projects for Strabag on the FIGA by-pass and a road bridge in Ban-
ská Bystrica, and also in a successful bid together with SSŽ and 
Eurovia in the Žarnovica-Šašovské Podhradie project tender. 

This success saw the company carry out work worth more 
than SKK 300 million while keeping to the planned profit. 

The whole of last year was a period of solid, dynamic develop-
ment, spreading the parent company’s sound reputation in the 
Slovak Republic.

Select Reference Projects of the 2007: 
FIGA 
D1 Mengusovce-Jánovce, Project 235 
Oravský Podzámok
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Představenstvo
Předseda: Jean-Louis Choulot
Místopředseda: Martin Doksanský
Členové: Jan Jech
 Dame Ndiaye
 Ladislav Urban 
  do 30. 4. 2008
 Vojtěch Janoušek 
  od 1. 5. 2008

Prokura: Vladimír Brejcha
 Dame Ndiaye 

Dozorčí rada
Předseda: Václav Krauz
Členové: Eric Abadie
 Rainer Beisel
 Eric Zeller
 Olivier Mathieu
 Josef Richtr

Vedení společnosti
Generální ředitel: Martin Doksanský 
Výkonný ředitel: Václav Krauz 
Finanční ředitel: Dame Ndiaye 
Obchodní ředitel: Jan Jech 
Ředitel správy dceřiných 

společností:  Vladimír Brejcha 
Personální ředitelka:  Jarmila Engelová 
  do 31. 12. 2007
Personální ředitel: Pavel Kameník 
  od 1. 1. 2008
 
Ředitel divize 1:  Antonín Brnušák
Ředitel divize 3 Luděk Borový
Ředitel divize 5:  Jan Freudl, ml.
Ředitel divize 7:  Pavel Panuška
Ředitel divize 8:  Milan Vyhnis v. z.

Generální 
ředitel 

Personální 
ředitel 

Finanční
ředitel 

Obchodní 
ředitel 

DIVIZE 1 

DOPRAVNÍ STAVBY

DIVIZE 5 
VODOHOSPODÁŘSKÉ

STAVBY

DIVIZE 3 
PODZEMNÍ STAVBY 

A SPECIALIZACE

DIVIZE 7 

SERVIS

DIVIZE 8 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Ředitel správy  
dceřiných

společností

Výkonný 
ředitel 

SM 7 SMS

Organizační schéma společnosti
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Board of Directors 
Chairman: Jean-Louis Choulot
Vice-Chairman: Martin Doksanský
Members: Jan Jech
 Dame Ndiaye
 Ladislav Urban 
  until 30 April 2008
 Vojtěch Janoušek 
  from 1 May 2008

Power of Attorney: Vladimír Brejcha
 Dame Ndiaye

Supervisory Board
Chairman: Václav Krauz
Members: Eric Abadie
 Rainer Beisel
 Eric Zeller
 Olivier Mathieu
 Josef Richtr

Company Management
Chief Executive Officer: Martin Doksanský 
Executive Director: Václav Krauz 
Financial Director: Dame Ndiaye 
Commercial Director: Jan Jech 
Director for Subsidiary 

Management:  Vladimír Brejcha
HR Director:  Jarmila Engelová 
  until 31 December 2007
HR Director: Pavel Kameník 
  from 1 January 2008 

Division 1 Director:  Antonín Brnušák 
Division 3 Director:  Luděk Borový 
Division 5 Director:  Jan Freudl, jr. 
Division 7 Director:  Pavel Panuška 
Division 8 Director:  Milan Vyhnis (acting) 

Chief Executive
Officer 

DIVISION 1

TRAFFIC CONSTRUCTION

DIVISION 5
WATER MANAGEMENT

CONSTRUCTION

DIVISION 3 
UNDERGROUND CONSTRUCTION 

AND SPECIAL WORKS

DIVISION 7

SERVICES

DIVISION 9

INDUSTRIAL CONSTRUCTION

SM 7 SMS

Executive
 Director 

Commercial
Director

Financial
Director

HR
Director

Director
for Subsidiary
Managvement
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Organisational Diagram of SMP CZ
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SMP CZ, a. s., je držitelem certifikátu systému certifikova-
ných stavebních dodavatelů č. 7701 (vydaného certifikačním 
orgánem SILMOS-Q), kterým potvrzujeme splnění  kvalifikač-
ních předpokladů ve smyslu zákona 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách.

 
Dále jsme držiteli certifikátů

> systému managementu jakosti  podle ČSN EN ISO 9001:2001, 
> systému environmentálního managementu podle 

ČSN EN ISO 14001:2005, 
> a systému managementu BOZP podle OHSAS 18001. 

Při posuzování shody výrobků (ve smyslu zákona č. 22/1997 
Sb.), které vyrábíme v našich provozovnách v Brandýse nad La-
bem a v Berouně spolupracujeme s autorizovanými zkušebna-
mi TZÚS a VÚPS. Výrobna ocelových konstrukcí v Berouně spl-
ňuje pro výrobu, dílenskou i staveništní montáž požadavky ČSN 
73 2601. Kvalitu svých výrobků prokazujeme mimo jiné i Vel-
kým průkazem způsobilosti vydaným certifikačním ogánem 
VÚPS a Českými drahami.

Naše společnost vlastní Oprávnění k hornické činnosti a k čin-
nosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona ČNR 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů, s použitím vyhlášky Čes-
kého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické čin-
nosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k pro-
jektování objektů a zařízení, která jsou součástí těchto činností, 
vydané Obvodním báňských úřadem.

Národní bezpečnostní úřad České republiky po prověření naší 
společnosti vydal osvědčení pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“.
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SMP CZ, a.s. holds Certified Construction Contractor System 
Certificate No 7701 (issued by the certifying authority SILMOS-Q). 
This certificate confirms that we comply with all qualification re-
quirements within the meaning of Act No 137/2006 on public 
procurement.

We also hold the following certificates:
> quality management system, in accordance with 

ČSN EN ISO 9001:2001, 
> environmental management system, in accordance with 

ČSN EN ISO 14001:2005, 
> occupational health and safety management system, 

in accordance with OHSAS 18001. 

In assessing the compliance of the products (within the 
meaning of Act No 22/1997) we manufacture at our establish-
ments in Brandýs nad Labem and in Beroun, we cooperate with 
the authorized testing laboratories of TZÚS and VÚPS. The steel 
structure plant in Beroun meets ČSN 73 2601 requirements for 
manufacturing and for workshop and on-site assembly. We 
prove the quality of our products inter alia by means of a Large 
Certificate of Compliance issued by the VÚPS certifying authori-
ty and České dráhy.

The company holds Authorization for Mining and Mining-
related Operations within the scope laid down in Act of the 
Czech National Council No 61/1988 on mining activities, explo-
sives and state mining administration, as amended, in conjunc-
tion with Decree of the Czech Mining Authority No 15/1995 on 
authorization to engage in mining and mining-related activities. 
The company also holds authorization to design structures and 
facilities constituting part of mining and mining-related activi-
ties, issued by the District Mining Authority.

After screening the company, the National Security Authority 
of the Czech Republic issued a certificate with the ‘Reserved’ 
level of classification.
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Dne 5. 2. 2007 byl podepsán dosud největší kontrakt společ-
nosti v historii – OB 11 Rekonstrukce elektrárny Tušimice II – sta-
vební část. To bylo současně i impulsem pro vytvoření základu 
nové divize D 8 – Průmyslové stavby.

 
Dne 28. 2. 2007 se uskutečnilo jednání  SMP, FCC a Vinci 

Grands Projects o koordinaci obchodních aktivit se zvláštním dů-
razem na přípravu PPP projektů.

5. 3. proběhlo slavnostní otevření stavby Protipovodňová 
opatření na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem za přítom-
nosti hejtmana Ústeckého kraje Ing. Šulce a primátora města 
Ústí nad Labem Ing. Kubaty. 

Akci provádí středisko 56 Ing. Pavliče.

Dne 26. 3. jsme zahájili práce na realizaci mostu přes Husí po-
tok na stavbě Dálnice 47 – stavba 4705. Most bude mít dva sa-
mostatné pasy pro každý směr dálnice a bude mít celkem 21  
mostních polí.      

29. 5. 2007 proběhlo slavnostní otevření stavby zavěšeného 
mostu přes Labe v Nymburku na silnici I/38 za účasti hejtmana 
Středočeského kraje Petra Bendla a generálního ředitele ŘSD ČR 
Alfréda Brunclíka. Tuto stavbu realizovalo sdružení Mosty Nym-
burk, kde bylo SMP CZ jako vedoucí člen sdružení. Dalšími členy 
sdružení byly společnosti Metrostav a PSVS. 

Na konci května byly úspěšně dokončeny zkoušky těsnosti re-
konstruované vyhnívací nádrže číslo 7 v Ústřední čistírně odpad-
ních vod v Praze – Troji. Tímto byl dán základ pro zahájení rekon-
strukce dalších nádrží číslo 1 – 6.

6. 6. 2007 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci elek-
trárny Tušimice II, část OB 11. Tuto zakázku realizujeme ve sdru-
žení s firmou Viamont.

7. 6. 2007 byla provedena kolaudace stavby administrativ-
ní budovy v Brandýse nad Labem, v této moderní budově reali-
zované jako investice naší společnosti bude nové sídlo dceřiné 
společnosti SM 7.

Ve dnech 11. až 14. 6. 2007 proběhly volby, ve kterých za-
městnanci vybírali své zástupce v  dozorčí radě společnosti. Do 
dozorčí rady byli zvoleni pánové Václav Krauz a Josef Richtr.

12. 6. 2007 se konala v hotelu Marriott Road show, na které 
byla postupně představena skupina VINCI a její jednotlivé slož-
ky v České a Slovenské republice. Generální ředitel VINCI pan Xa-
vier Huillard v živé diskusi s účastníky nastínil představy a vize, 
které chce VINCI uplatňovat v našem regionu. Potěšitelné je, že 
vyslovil enormní zájem o další akvizice a o to, aby v rámci sku-
piny jednotlivé společnosti více kooperovaly.

29. 6. 2007 byla slavnostně otevřena přeložka silnice I/7 Cho-
mutov–Křimov. Na této stavbě jsme realizovali, jako člen sdruže-
ní, stavbu mostu přes údolí Hačky. Realizace této konstrukce byla 
prováděna metodou letmé betonáže s unikátním řešením jed-
noho mostního komůrkového průřezu pro čtyřpruhovou vozovku. 
Vozovka se nachází ve výšce 62 metrů nad úrovní terénu v údolí.

1. 7. byla zahájena naše činnost na stavbě Městského okruhu 
v Praze zajišťováním budov ohrožených ražením silničních tune-
lů v prostoru Letné a na stadionu Sparty. 
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On 5 February 2007, the largest contract in the company’s 
history was signed – OB 11 Retrofitting of Tušimice II Power Sta-
tion – construction part. This was also the impetus to form the 
basis of the new Division D 8 – Industrial Construction.

 
On 28 February 2007, a meeting was held between SMP, FCC 

and Vinci Grands Projects on the coordination of business acti-
vities, with special attention being paid to the preparation of 
PPP projects.

On 5 March, work on the Flood Protection Measures at Stře-
kovské nábřeží, Ústí nad Labem, was officially commenced; this 
event was attended by the Ústecký kraj Provincial Governor, 
Šulc, and the Mayor of Ústí nad Labem, Mr. Kubata. This project 
is carried out by Mr. Pavlič’s Centre 56.

On 26 March, we launched work on the construction of 
a bridge over Husí potok as part of the construction of Motor-
way 47 – Project 4705. The 21-span bridge will have two sepa-
rate lanes for each direction of the motorway. 

On 29 May 2007, the suspension bridge over the Labe was of-
ficially opened in Nymburk as part of the I/38 road. This event 
was attended by the Středočeský kraj Provincial Governor, Petr 
Bendl, and the Chief Executive Officer of the Czech Road and 
Motorway Directorate, Alfréd Brunclík. This project was imple-
mented by the Mosty Nymburk consortium, in which SMP CZ 
was the lead company. Other consortium members were Metro-
stav and PSVS. 

At the end of May, tightness tests of the renovated Digester 
7, at the Praha – Troja Central Wastewater Treatment Plant were 
successfully completed. This served as the basis for the start of 
renovation work on Digesters 1 to 6.

On 6 June 2007, construction work began on the retrofitting 
of Tušimice II Power Station (Part OB 11). We are participating in 
this contract as part of a consortium with Viamont.

On 7 June 2007, the administration building in Brandýs nad 
Labem was granted an approbation certificate; this modern 
building, an investment by our company, will be the new head-
quarters of the SM 7 subsidiary.

Elections were held between 11 and 14 June 2007 for 
employees to choose their representatives in the company’s Su-
pervisory Board. Václav Krauz and Josef Richtr were elected to 
the Supervisory Board.

On 12 June 2007, a road show was held at the Marriott Ho-
tel to introduce the VINCI group and its different compa-
nies in the Czech Republic and Slovakia. Xavier Huillard, the 
CEO of VINCI, outlined VINCI’s plans and visions  for the regi-
on in a lively discussion with attendees. It is pleasing to note 
that he expressed keen interest in the prospect of further ac-
quisitions and in encouraging greater cooperation between the 
group companies.

On 29 June 2007, the relaid I/7 road between Chomutov and 
Křimov was officially opened. Our assignment within the scope 
of this consortium project was to build a bridge across Hačka 
Valley. This structure was built by means of free-cantilever con-
creting involving the unique design of a single bridge box secti-
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Dne 18. 7. 2007 byla uzavřena a podepsána Smlouva o dílo 
na Opravu Karlova mostu mezi naší společností a Magistrátem 
hl. m. Prahy. 

Dne 17. 8. 2007 bylo naší společnosti předáno staveniště 
pro Opravu Karlova mostu. Po dobu tří let se bude opravovat 
mostovka včetně izolace a kamenné parapetní zábradlí. Vlast-
ní stavební práce byly zahájeny na Malostranské straně odstra-
něním dlažby na mostovce a výkopem pro kanalizační šachtu 
prováděným archeologickou metodou. Dále bylo zahájeno roze-
bírání zábradlí v oblasti nad Čertovkou. Souběžně probíhají jed-
nání o zajištění nových kamenných kvádrů, způsobu spárování 
a úpravy povrchů  opravovaného zábradlí. 

20. 8. byl zprovozněn další úsek stavby II/247 Přivaděč k prů-
myslové zóně Prosmyky, od km 0,8 do km 1,6, který obsahuje 
dva mostní objekty. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci 
investora, jímž je Ústecký kraj, v čele s hejtmanem Ing. Jiřím Šul-
cem i všech zhotovitelů. Naše společnost je na této stavbě v ro-
li vedoucího sdružení. Členy jsou Stavby silnic a železnic, a. s., 
a Metrostav, a. s.

31. 8. byla slavnostně otevřena stavba Rekonstrukce mostu 
v Libochovicích za účasti ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého 
kraje, jenž tuto stavbu investoval. Akce se dále účastnili zástup-
ci města, zhotovitele a dalších zúčastněných subjektů.

18. 9. na slavnostním zasedání ve Schwarzenberském paláci 
jsme jako vedoucí sdružení spolu se společnostmi Metrostav, a. s., 
a Bögl a Krýsl, k. s., převzali nominaci na titul Dopravní stavba 
roku – Most Úhlava na D5.

27. 9. byly na stavbě Rekonstrukce Elektrárny Tušimice II pře-
dány první stavební připravenosti technologickým dodavatelům 
Škody Praha Invest. 

11. 10. byla naše společnost na slavnostním večeru ke Dni 
stavitelství a architektury v Betlémské kapli vyhlášena Společ-
ností roku 2006 ve velkém stavebnictví.

11. 10. byla zahájena rekonstrukce vyhnívacích nádrží 1 – 6 
v ÚČOV v Praze – Troji. 

Ve dnech 12. a 13. 10. se uskutečnil celostátní Den otevřených 
dveří na stavbách v rámci Dne stavitelství a architektury. Me-
zi vytipovanými stavbami po celé republice byly i stavby, kte-
ré provádí či se na nich podílí naše společnost – ÚČOV Troja, Sil-
nice I/4 – Nová Hospoda, Silnice – I/6 Karlovy Vary, SOKP 514 
– Most přes Berounku a Dálnice D3-306 Mezno-Chotoviny či Re-
konstrukce Karlova mostu, kam se přišlo podívat cca 150 zá-
jemců. Součástí Dne byla přeprava návštěvníků lodí přes Vltavu 
a návštěva muzea Karlova mostu.

26. 10. byla slavnostně zprovozněna silniční stavba „Silnice 
R6 Karlovy Vary – západ, 2. stavba za účasti zástupců premié-
ra vlády M. Topolánka, generálního ředitele ŘSD A. Brunclíka, 
hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Pavla, primátorky města 
JUDr. Vlkové, zástupců zhotovitelských firem a dalších pozva-
ných hostů. Naše společnost zde zrealizovala objekt 207 – Esta-
káda přes Chodovský potok o délce 520 m. Nosná konstrukce té-
to estakády je segmentová, část je zbudována z tyčových pre-
fabrikátů.
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on for a four-lane road. The road passed 62 metres above the 
bottom of the valley.

On 1 July, we started working on the Prague City Ring Road 
by securing buildings at risk from road tunnel boring in and 
around Letná and the Sparta Stadium. 

On 18 July 2007, a works contract for the repair of Charles 
Bridge was concluded and signed by the company and Prague 
City Hall. 

On 17 August 2007, the site for the repair of Charles Bridge 
was handed over to the company. The bridge deck, including 
insulation and the stone under-sill railing, will be repaired over 
a period of three years. The actual construction work began in 
the Lesser Quarter with the removal of the bridge deck paving 
and excavation work for a sewer shaft; this work was carried 
out using archaeological excavation methods. The task of dis-
mantling the railing in the area above Čertovka was also star-
ted. At the same time, negotiations were held on how to secure 
the new stone ashlars, and on the method for jointing and finis-
hing the surface of the repaired railing. 

On 20 August, another section of the II/247 slip road to the 
Prosmyky industrial estate (from the 0.8 km point to the 1.6 km 
point), incorporating two bridge structures, was put into opera-
tion. The official opening ceremony was attended by represen-
tatives of the investor, i.e. the province of Ústecký kraj, led by 
the provincial governor, Jiří Šulc, and all contractors. Our compa-
ny was the lead member of the project consortium. Other mem-
bers were Stavby silnic a železnic, a.s. and Metrostav, a.s.

On 31 August, the renovated bridge in Libochovice was offici-
ally re-opened at a ceremony attended by Jiří Šulc, the governor 
of the province of Ústecký kraj, which was the project investor. 
The event was also attended by representatives of the munici-
pality, the contractor and other parties involved.

On 18 September, at an official ceremony in Schwarzenberg 
Palace, as the lead company in a consortium with Metrostav, 
a.s. and Bögl a Krýsl, k.s. we were nominated for the Trans-
port Structure of the Year for the Úhlava Bridge on the D5 mo-
torway.

On 27 September, the first structural preparations were han-
ded over to the technological suppliers of Škoda Praha Invest 
in the context of the Tušimice II Power Station Retrofitting pro-
ject. 

On 11 October, the company was named the Company of the 
Year 2006 in Large-Scale Construction at a gala evening to mark 
the Day of Construction and Architecture in Bethlehem Chapel.

On 11 October, the reconstruction of Digesters 1 to 6 com-
menced at Praha – Troja Central Wastewater Treatment Plant. 

On 12 and 13 October, a national Open Day at building project 
sites was held as part of the Day of Construction and Architectu-
re. Of the building sites chosen across the country, those invol-
ving our company included the Troja Central Wastewater Treat-
ment Plant, the I/4 Road – Nová Hospoda, the I/6 Road – Karlovy 
Vary, SOKP 514 – Bridge across the Berounka, the D3-306 Motor-
way – Mezno-Chotoviny, and the renovation of Charles Bridge, 31
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Dne 6. 11. byla slavnostně zahájena stavba D 0805 Lovosi-
ce-Řehlovice za účasti náměstka ministra dopravy Ing. Hodače, 
šéfů SFDI, ŘSD, zhotovitelských firem a řady dalších významných 
hostů. SMP CZ je členem vítězného sdružení.

Dne 7. 11. proběhl technický den na zavěšeném mostě přes 
Ohři v K. Varech, kterého se zúčastnili hejtman KV kraje JUDr. Pa-
vel, primátorka KV JUDr. Vlková, náměstek primátorky Ing. Keř-
ka, projektanti a stavbaři. Středisko Ing. Popsimova provádějí-
cí tuto stavbu připravilo projekci s prezentací stavby, o jejímž 
průběhu promluvili pánové Procházka, vedoucí projekční spo-
lečnosti Pontika, a Martin Nožička, stavbyvedoucí na této stav-
bě. Poté byl dán prostor zástupcům médií pro dotazy. I přes ne-
příznivé počasí se této prezentace naší práce zúčastnil slušný 
počet zájemců.

Dne 15. 11.  byla slavnostně uvedena do zkušebního provo-
zu PČOV v Kolovratech za účasti GŘ PVS, GŘ SMP, zástupců obcí 
a dalších pozvaných. 

Dne 15. 11. na slavnostním večeru při vyhlašování Dopravní 
stavby roku 2006 obdržela stavba 0510/IV Most přes Úhlavu Ce-
nu SFDI. Tuto stavbu jsme jako vedoucí člen realizovali ve sdru-
žení se společnostmi Metrostav, a. s., a Bögl a Krýsl, k. s.  

Dne 19. 11. byla slavnostně předána s ročním předstihem do 
provozu stavba R4 – křižovatka Nová Hospoda, kterou jsme reali-
zovali ve sdružení, v jehož čele stál Strabag. Dalšími členy sdru-
žení byly SSŽ a PSVS. 

1. 12. byla slavnostně uvedena do provozu dálnice D47 v úse-
ku Rudná-Bohumín. Na tomto úseku jsem realizovali významné 
mostní objekty na mimoúrovňových kříženích Rudná a Hrušov, 
rovněž tak jsme zde provedli montáž rozhodujícího množství že-
lezobetonových záchytných systémů.

11. 12. byl slavnostně předán do předčasného užívání zavě-
šený most přes Ohři v Karlových Varech jako součást další eta-
py průtahu Karlovými Vary. Této slavnostní akce se zúčastnili 
kromě dalších významných hostů hejtman Karlovarského kra-
je JUDr. Pavel, primátorka JUDr. Vlková a náměstek primátorky 
Ing. Keřka. Tuto stavbu jsme realizovali ve sdružení se společ-
nostmi SSŽ, Strabag a Berger.

17. 12. proběhlo slavnostní otevření stavby D3 0306 Mezno- 
Chotoviny,  kterou realizovala naše společnost jako člen sdruže-
ní společně s a. s. STRABAG, za účasti premiéra vlády M. Topo-
lánka a dalších významných hostů.
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which drew approximately 150 visitors. This event included the 
ferrying of visitors across the Vltava and a visit to the Charles 
Bridge Museum.

On 26 October, the road project ‘R6 Road: Karlovy Vary – 
West, Stage 2’ was officially opened. The ceremony was atten-
ded by Prime Minister Miroslav Topolánek, the CEO of the Road 
and Motorway Directorate, A. Brunclík, the governor of the pro-
vince of Karlovarský kraj, Mr. Pavel, the mayor of Karlovy Vary, 
Mrs. Vlková, representatives of contractors, and other invitees. 
Our company was responsible for Structure 207 – the 520-met-
re elevated road over the Chodovský Stream. The road’s suppor-
ting structure is segmented; part is constructed from prefabri-
cated pole units.

On 6 November, work officially began on the D 0805 Lovosi-
ce-Řehlovice project. The ceremony was attended by the Depu-
ty Minister for Transport, Mr. Hodač, the directors of the State 
Fund for Transport Infrastructure, the Road and Motorway Direc-
torate, and contractors, and by other important guests. SMP CZ 
si the member of succesfull consortium.

On 7 November, a periodical technical meeting was held at 
the suspension bridge spanning the Ohře in Karlovy Vary, at-
tended by the provincial governor, Mr. Pavel, the city mayor, 
Mrs. Vlková, the deputy mayor, Mr. Keřka, architects and con-
tractors. Mr. Popsimov’s Centre, responsible for this structure, 
prepared a screening to present the project, with contributions 
from Mr. Procházka, head of the design company Pontika, and 
Martin Nožička, the project’s building manager. The media were 
then permitted to ask questions. Although the weather was 
bad, this presentation of our work was attended by a decent 
number of people.

On 15 November, the branch wastewater treatment plant in 
Kolovraty was put into trial operation; this event was attended 
by the CEO of PVS, the CEO of SMP, representatives of municipa-
lities and other invitees. 

On 15 November, at a gala evening to announce the Trans-
port Structures of the Year 2006, the 0510/IV Bridge across the 
Úhlava won the State Fund for Transport Infrastructure Prize. We 
were the lead company behind this project, in a consortium with 
Metrostav, a.s. and Bögl a Krýsl, k.s. 

On 19 November, the R4 Nová Hospoda junction was offici-
ally delivered a year before the deadline. We carried out work 
on this project as part of a consortium headed by Strabag. Other 
consortium members were SSŽ and PSVS. 

On 1 December, the Rudná-Bohumín section of the D47 motor-
way was officially opened. Here, we built major bridge structu-
res on the Rudná and Hrušov flyovers, and installed many of the 
reinforced-concrete absorption systems.

On 11 December, the suspension bridge across the Ohře in 
Karlovy Vary was officially put into premature operation as part 
of the further stage of the Karlovy Vary through-road. This for-
mal event was attended by the provincial governor of Karlovar-
ský kraj, Mr. Pavel, the mayor of Karlovy Vary, Mrs. Vlková, the 
deputy mayor, Mr. Keřka, and other important guests. We took 
part in this project in a consortium with SSŽ, Strabag and Berger.
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Rok 2007 byl z pohledu získané zakázky nejúspěšnějším 
v historii SMP CZ. Podařilo se získat zakázku za téměř 4 mld. Kč. 
Na tomto úspěchu se podílí všechny oblasti našeho podnikání – 
tj. získané akce jsou jak stavby z oboru dopravního stavitelství – 
mosty, hloubené tunely, protihluková opatření atd., ale i stavby 
vodohospodářské – čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, 
retenční nádrže atd. a konečně i stavby z oboru staveb průmys-
lových – za všechny jmenujme projekt komplexní obnovy elek-
trárny Tušimice II. Získáním zakázky v tomto rozsahu byl vytvo-
řen dobrý základ pro rok 2008 i pro další roky.

Mezi nejvýznamnější získané zakázky v roce 2007 patří mj.: 

Dopravní stavby 
D8 – 0805 – Lovosice-Řehlovice 

(člen sdružení)
Rekonstrukce mostu ve Žďáru nad Sázavou 

(zhotovitel – generální dodavatel)
Rekonstrukce mostu v Libochovicích 

(zhotovitel – generální dodavatel)
Část hloubeného úseku na Městském okruhu v Praze 

(subdodavatel) 
Mosty na silnici R35 Sedlice-Opatovice 

(subdodavatel)
Rekonstrukce mostu v Třebčicích 

(člen sdružení)
D47 – 4705 most přes Husí potok 

(subdodavatel)
D1 Mořice-Kojetín 

(subdodavatel)
R6 Nové Sedlo-Jenišov 

(člen sdružení)

Vodohospodářské stavby 
Čistírna odpadních vod Varnsdorf 

(zhotovitel – generální dodavatel)
Retenční nádrž Libouš 

(zhotovitel – generální dodavatel)
Úpravna vody České Budějovice 

(subdodavatel)
Protipovodňová opatření Třebovka 

(vedoucí člen sdružení)

Průmyslové stavby
Komplexní obnova elektrárny Tušimice II 

OB 11 (člen sdružení)
OB 5 (subdodavatel)

Jako bonbónek se nám podařilo získat prestižní akci „Oprava 
Karlova mostu – etapa 0003 - oprava mostovky“.

SMP CZ, a. s., získala v roce 2007 též celou řadu prestižních 
ocenění – především to bylo ocenění Stavební firma roku 2006, 
které uděluje Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Dále to byla oce-
nění Dopravní stavba roku 2006 za stavbu Most přes Úhlavu 
na D5 – 0510/IV, Nejlepší stavba vodního hospodářství v roce 
2006 za stavbu Dubská Bystřice – rekonstrukce koryta, Mostní 
dílo roku 2005 za stavbu Silniční estakáda na letišti Praha Ruzy-
ně – terminál sever 2 a konečně Čestné uznání od České beto-
nářské společnosti ČSSI v soutěži Vynikající betonová konstruk-
ce 2005-2006 v kategorii Mosty za konstrukci Estakády na letišti 
Praha – Ruzyně. Všechna tato ocenění jsou velkým závazkem 
a současně povzbuzením do další práce. 
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In terms of contracts won, 2007 was the most successful year 
in the history of SMP CZ. The company was responsible for con-
tracts totalling almost CZK 4 billion. All areas of our business 
contribute to this success – the contracts are for traffic construc-
tion (bridges, tunnels, noise abatement measures), for water 
management construction (wastewater treatment plants, drin-
king water treatment plants, retention reservoirs, etc.) and for 
industrial construction (e.g. the project for the comprehensive 
retrofitting of Tušimice II Power Station). The acquisition of con-
tracts on such a scale laid solid foundations for 2008 and the 
years to come.

The most noteworthy contracts in 2007 included: 
 
Traffic projects:

D8 – 0805 – Lovosice-Řehlovice 
(consortium member)

Bridge renovation in Žďár nad Sázavou
(general contractor)

Bridge renovation in Libochovice
(general contractor)

Part of the excavated section of the Prague City Ring Road 
(subcontractor)

Bridges on the R35 Road Sedlice-Opatovice 
(subcontractor)

Bridge renovation in Třebčice 
(consortium member)

D47 – 4705 bridge over Husí potok 
(subcontractor)

D1 Mořice-Kojetín 
(subcontractor)

R6 Nové Sedlo-Jenišov 
(consortium member)

Water management projects:
Varnsdorf wastewater treatment plant 

(general contractor)
Libouš retention reservoir 

(general contractor)
České Budějovice treatment plant 

(subcontractor)
Třebovka anti-flood measures 

(consortium lead member)

Industrial projects:
Comprehensive retrofitting of Tušimice II power station 

OB 11 (consortium member)
OB 5 (subcontractor)

The icing on the cake was our triumph in the prestigious pro-
ject ‘Charles Bridge Repair – Stage 0003 – Bridge Deck Repair’.

In 2007, SMP CZ, a.s. also won numerous high-profile awards; 
in particular, it was named the Construction Company of 2006 
by the Association of Building Enterprises. Other accolades in-
cluded Transport Structure of the Year 2006 for the bridge across 
the Úhlava on the D5 – 0510/IV, Best Water Management Structu-
re in 2006 for the restoration of the river bed at Dubská Bystřice, 
Bridge of the Year 2005 for the elevated road at Prague Airport 
– Terminal North 2, and a Special Mention by the Czech Concre-
te Society ČSSI in the Bridges Category of the contest ’Concrete 
Structure of Excellence 2005-2006‛ for the elevated road at Pra-
gue Airport. All these prizes are viewed as a major commitment 
and encouragement as the company moves forward.   
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Realizované stavby zahájené před rokem 2007

Jako hlavní zhotovitel jsme dokončili
V rámci rozšíření působnosti naší společnosti do dalších sta-

vebních oborů mimo segment dopravních staveb jsme realizo-
vali práce na celkem 104 stavbách. 

V oblasti tradičního segmentu stavební výroby v dopravních 
stavbách bylo v roce 2007 uvedeno do provozu několik význam-
ných úseků dopravní infrastruktury České republiky. Z nejvý-
znamnějších lze jmenovat uvedení do provozu přemostění Labe 
zavěšeným mostem v Nymburce o délce hlavního pole 132 me-
try, jehož střední část byla montována ojedinělým způsobem, 
kdy celá konstrukce byla dovezena na lodi a vyzvednuta do defi-
nitivní polohy. Celý most dosahuje délky 544 metry. Na obchva-
tu města Chomutova silnicí I/7 jsme realizovali jako člen sdru-
žení obdobné významné technické dílo most přes údolí potoka 
Hačka. Nosná konstrukce o čtyřech polích budovaná metodou 
letmé betonáže pro obě poloviny čtyřpruhové rychlostní komu-
nikace se nachází ve výšce až 62 metry nad údolím a dosahu-
je délky 336 metrů.

Karlovy Vary mají od října 2007 úplný průtah silnice I/6, na 
této zakázce jsme se podíleli segmentovým mostem o délce 
638 metrů. Na stejné stavbě byl dokončen v listopadu 2007 za-
věšený most přes Ohři, který významně zlepší situaci v městské 
dopravě v tomto lázeňském městě. Z dalších staveb jmenujme 
dokončení stavby I/4 Nová Hospoda a otevření dalšího úseku 
dálnice D3 Mezno-Chotoviny. 

V oblasti oprav a rekonstrukcí objektů na silničních komunika-
cích byla provedena úplná rekonstrukce historického mostu přes 
Ohři v Libochovicích v Ústeckém kraji, oprava mostu v Jindřicho-
vě u Chebu a další. Rozsáhlý výčet dokončených staveb zahrnu-
je výstavbu několika lávek pro pěší, jako ocelovou příhradovou 
lávku u Střelnice v Plzni-Lobzích.

V oblasti vodohospodářských staveb jsme realizovali první 
část generální opravy vyhnívacích nádrží č. 7 a 8 ústřední čis-
tírny odpadních vod v Praze Troji. Byla dokončena rekonstrukce 
čistírny odpadních vod v Aši v Karlovarském kraji. Za významné 
dokončené zakázky lze považovat rovněž břehová opevnění lo-
mu Ležáky, čerpání důlních vod na dole Bílina v Ústeckém kraji 
a retenční nádrž Libouš pro Severočeské doly.

Jako podzhotovitel jsme přispěli k dokončení
V oboru dopravních staveb bylo dokončeno několik význam-

ných subdodávek. Na dokončeném úseku dálnice D 4708 Rud-
ná-Hrušov jsme realizovali několik monolitických mostních sta-
veb. Významnou měrou jsme se podíleli na zlepšení životního 
prostředí výstavbou protihlukových zdí podél silničních komuni-
kací z lehčeného betonu s vysokou pohltivostí hluku. 

 Podzemní dopravní stavby jsou reprezentovány dokončová-
ním našeho podílu prací na výstavbě stanic pražského metra 
Střížkov a Letňany na trase IV.C2.

Probíhající a zahájené stavby v průběhu roku 2007

Za maximální možný počin v realizaci nových staveb je mož-
no považovat zahájení Opravy Karlova mostu v Praze v pozi-
ci generálního dodavatele. Tato stavba zahrnující rekonstrukci 
mostovky a kamenného zábradlí je realizována s minimálním 
dopadem na návštěvníky Prahy, takřka za plného provozu. 

Z dopravních staveb realizovaných společností v roce 2007, 
jejichž výstavba pokračovala a jejich dokončení je plánováno 
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Projects launched prior to 2007

Completion of projects as the general contractor
In the context of our activities geared towards expanding into 

other branches of construction outside the traffic segment, we 
carried out work on 104 projects. 

In the traditional segment of traffic construction, several ma-
jor sections of traffic infrastructure were put into operation in 
the Czech Republic. One of the most significant was the suspen-
sion bridge over the Labe in Nymburk, with a main segment of 
132 metres, the central part of which was installed by means of 
a unique solution – the whole structure was transported by ship 
and then raised into position. As a whole, the bridge is 544 me-
tres long. As part of the work on the I/7 Chomutov by-pass, our 
job as a consortium member was to build a similar major bridge 
across the valley of the River Hačka. The main structure of four 
segments, built by means of free-cantilever concreting for both 
halves of the four-lane expressway, towers 62 metres above the 
valley and is 336 metres long.

Since October 2007, Karlovy Vary has had a complete through-
road – the I/6; we contributed to this contract with a 638-me-
tre segmented bridge. Under the same project, a suspension 
bridge across the River Ohře was completed in November 2007 
which will significantly improve the traffic situation in this spa 
town. Other projects included the completion of the I/4 Nová 
Hospoda and the opening of another section of the D3 motor-
way between Mezno and Chotoviny. 

In the field of road repairs and reconstruction, the historical 
bridge over the Ohře in Libochovice, in the province of in Ústec-
ký kraj, was completely renovated, and the bridge in Jindřichov, 
near Cheb, was repaired. The long list of completed projects in-
cludes the construction of several footbridges, such as the steel 
trussed footbridge at Střelnice in Plzeň-Lobzy.

In the field of water management construction, we imple-
mented the first part of the general overhaul of Digesters 7 and 8 
at the central wastewater treatment plant in Praha-Troja. Reno-
vation of a wastewater treatment plant in Aš, in the province of 
Karlovarsky kraj, was completed. Noteworthy contracts comple-
ted last year include the bank protection of the Ležáky quarry, 
mine pumping at Bílina Mine in Ústecký kraj, and the Libouš re-
tention reservoir for Severočeské doly.

Contribution to the completion of projects 
as a subcontractor
Several important traffic construction subcontracting pro-

jects were completed. We built several monolithic bridges on 
the completed section of the D 4708 motorway at Rudná-Hru-
šov. We made a major contribution to the environment by con-
structing roadside noise abatement walls made of lightweight 
concrete with high noise absorption properties. 

 An example of our underground transport construction work 
is the completion of our contribution to the construction of the 
Prague metro stations Střížkov and Letňany on Line IV.C2.

Projects ongoing and commenced in 2007

The number-one new project was the launch of repair work 
on Charles Bridge in Prague as the general contractor. This job in-
volves the renovation of the bridge deck and stone railing and is 
being carried out with minimum inconvenience to people visit-
ing Prague, i.e. the bridge has not been closed. 
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na příští roky, je nutné jmenovat Výstavbu obchvatu Litomě-
řic u Prosmyk, kde byla zahájena výstavba dalšího objektu – 
mostu přes Labe technologií letmé betonáže. Další významnou 
stavbou je realizace segmentového mostu na zakázce Silnice I/6 
u Tisové na Sokolovsku. 

Ze zahájených staveb realizovaných v subdodavatelském 
vztahu je nutno jmenovat výstavbu 842 metry dlouhého dálnič-
ního mostu na dálnici D47 realizovaného pomocí výsuvné skru-
že a výstavbu části estakády na trase Silničního obchvatu kolem 
Prahy v úseku řeky Berounky. V kategorii podzemních staveb je 
to zahájení prací na tunelu Blanka na Městském okruhu v Pra-
ze.

Pokračovaly práce na rekonstrukci úpravny vody Souš v Jizer-
ských horách a byly provedeny podstatné objekty akce Klatovy 
– čisté město, která zahrnuje rozsáhlou výstavbu kanalizačních 
a vodovodních řadů.

V oboru průmyslových staveb byly zahájeny rozsáhlé práce 
na stavební části obchodního balíčku 11 Komplexní rekonstrukce 
tepelné elektrárny Tušimice II pro investora ČEZ a generálního 
dodavatele ŠKODA PRAHA Invest a v subdodávce stavební práce 
ve strojovně této elektrárny pro obchodní balíček 5. Pokračovaly 
práce na obchodním balíčku 4 – Vodní hospodářství.

S ohledem na všeobecný trend v oblasti stavebnictví by-
ly v roce 2007 investice nižší než v předchozích letech. Nejvý-
znamnější z nich byla dostavba nového sídla dceřiné společnos-
ti SM 7 v Brandýse nad Labem. 

Přehled staveb roku 2007

Zahájené stavby   71
  
Dokončené stavby   52

Rozpočtové náklady dokončených staveb v Kč  2 280 000 000

Skladba stavebních prací v roce 2007

Dopravní stavby  51 %
 
Podzemní stavby  8 %

Vodohospodářské stavby 17 % 
 
Energetické stavby  18 %

Servisy 6 % 
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Traffic projects implemented by the company in 2007 and 
planned for continuation and completion in subsequent years 
include the construction of the Litoměřice by-pass at Prosmyky; 
the construction of another structure – a bridge over the Labe 
with free-cantilever concreting technology – has been launched 
here. Another significant project is a segmented bridge under 
the I/6 Road contract at Tisová, in the Sokolov district. 

Of work launched by the company in the capacity of subcon-
tractor, it is worth mentioning the construction of the 842-me-
tre motorway bridge on the D47 motorway, built by means of 
retracting centring, and the construction of part of an elevated 
road at the Berounka River section of the by-pass around Pra-
gue. In the category of underground structures, the company 
started work on Blanka Tunnel on the Prague Ring Road.

Work continued on the Souš water treatment plant in Jizer-
ské hory, and significant structures were built under the Klato-
vy – Clean Town project, including the large-scale construction 
of sewerage network and water pipes.

In the field of industrial construction, extensive work began 
on the structural part of Commercial Package (OB) 11 of the 
Comprehensive Retrofitting of Tušimice II Power Station for ČEZ 
(the investor) and ŠKODA PRAHA Invest (the general contractor), 
along with subcontracted construction work in the power stati-
on’s turbine hall for Commercial Package 5. Work also continued 
on Commercial Package 4 – Water Management.

In the light of the general construction trend, investments in 
2007 were lower than in previous years. The most significant in-
vestment was the completion of new headquarters for the sub-
sidiary SM 7 in Brandýs nad Labem.  

Overview of Construction Projects in 2007

Projects launched  71

Projects completed  52

Estimated costs of completed projects  CZK 2,280,000,000

Composition of Construction Work in 2007

Traffic Construction  51 %
 
Underground Construction 8 %

Water Management Construction 17 % 
 
Energetic Construction  18 %

Services 6 % 
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V úvodu této Roční zprávy je uvedeno, že naše společnost 
získala v loňském roce ocenění Stavební firma roku. Za tímto 
oceněním stojí naši zaměstnanci – náš kapitál a náš potenciál 
pro další rozvoj a růst.

Rok 2007 byl z pohledu zaměstnanců, či lidského potenciálu 
rokem vyrovnaným a nepřinesl žádné významné události, které 
by měly dopad na naše zaměstnance. Z pohledu personální prá-
ce přece jen rokem výjimečným. A to hned ze tří důvodů:

> přepracovali jsme motivační systém pro naše zaměstnance,
> připravili jsme restrukturalizace mezd,
> a po více než 18 letech předala dosavadní personální ředitelka 
vedení personálních záležitostí svému nástupci.

To, co jsme zaseli v roce 2007, však budeme sklízet až v le-
tech následujících. 

K hodnocení roku loňského tak uvádíme:
Z důvodu neustále rostoucích požadavků na zvyšování efek-

tivnosti, snižování nákladů a v neposlední řadě z důvodu napro-
stého nedostatku volných pracovníků na trhu jsme přizpůsobili 
personální práci i těmto trendům, což se však projevilo pouze mi-
nimálním meziročním nárůstem počtu zaměstnanců. Ve srovná-
ní s rokem 2006 to byl nárůst o 24 zaměstnanců. K 31. 12. 2007 
pracovalo v naší společnosti 795 zaměstnanců. 

I v roce 2007 jsme dále prohlubovali plánované a cílené 
vzdělávání našich zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že potřebu-
jeme, aby byl tento výcvik co nejefektivnější, zvýšili jsme po-
díl interního vzdělávání, realizovaného našimi specialisty. Vedle 
vnitrofiremního vzdělávání jsme se zaměřili na další zvyšová-
ní technických znalostí a dovedností. Přípravný kurz k autorizaci 
absolvovali další inženýři a technici. Z důvodu nutnosti komuni-
kovat v anglickém či francouzském jazyce probíhala i v loňském 
roce jazyková výuka, u které byla, tak jako v letech předchozích 
realizována nadstavba v podobě 2 – 3 týdenních specializova-
ných kurzů v zahraničí.

Pracoviště naší společnosti jsou předmětem pravidelných 
kontrol zaměřených i na dodržování hygienických a bezpečnost-
ních požadavků. Pro všechny zaměstnance platí možnost nad-
standardní lékařské péče buď přímo na pracovišti, nebo po do-
hodě v ordinacích některého z našich smluvních lékařů. 

Rok 2007 byl rokem, kdy se volili noví členové dozorčí rady. 
Dva členy dozorčí rady volili i zaměstnanci společnosti. Svou vol-
bou se tak nepřímo podílejí na řízení celé společnosti.

Zaměstnanci naší společnosti jsou naší alfou i omegou…
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In the introduction to this Annual Report, we mentioned that 
the company was named Construction Company of the Year 
last year. The people behind this award are our employees – 
our capital and potential for further development and growth.

From the perspective of employees, or human potential, 
2007 was a balanced year with no major events affecting our 
staff. Yet from the perspective of human resources work it was 
an exceptional year. There were three reasons for that:

> we reworked the employee incentive system,
> we prepared wage restructuring,
> and after 18 years the human resources director passed on the 
management of staff matters to her successor.

However, we will be reaping what we sowed in 2007 for 
years to come. 

Our assessment of last year includes the following factors:
Given the steadily growing demands on improved effici-

ency and reduced costs and the dearth of available workers on 
the market, we adapted our human resources work to these 
trends; however, the year-on-year increase in the number of 
employees was minimal. Compared to 2006, there were 24 
more employees. As at 31 December 2007, 795 employees worked 
for the company. 

In 2007, we continued to intensify the planned and targeted 
training of our employees. As we need this training to be as ef-
fective as possible, we increased the share of internal training 
via our own specialists. Besides intra-company training, we also 
focused on further enhancement of technical knowledge and 
skills. Further engineers and technicians took a preparatory 
course in readiness for authorization. Based on the need to com-
municate in English and French, language courses were again 
provided last year; as in previous years, additional two- and 
three-week specialized courses abroad were arranged.

The company’s work areas are subject to regular inspections 
to ensure compliance with health and safety requirements. All 
employees have access to superior medical care either on the 
company premises or, by agreement, at the surgeries of our 
contracted doctors. 

New members of the Supervisory Board were elected in 2007. 
Two members of the Supervisory Board are company employees. 
By electing these representatives, employees make an indirect 
contribution to the management of the whole company.

The company’s employees are our alpha and omega… 
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Každá rozvíjející se a prosperující společnost by měla přijmout 
svůj díl odpovědnosti a část svých prostředků věnovat do oblas-
ti charitativní pomoci a sponzoringu. Naše společnost je příkla-
dem takového přístupu a každý rok zvyšuje vklad do těchto ak-
tivit.

Snažíme se být užiteční v různých oblastech – první z nich je 
oblast charitativní pomoci různým občanským sdružením, nada-
cím a oblasti zdravotnictví. Nezaměřujeme svou pozornost pou-
ze na subjekty pomáhající dětem, snažíme se rovnoměrně po-
krývat celé spektrum potřebných v této oblasti.

Další z oblastí je oblast sponzoringu sportu. Podporujeme 
sport na různých úrovních a v různých regionech, především 
tam, kde je naše společnost úspěšná a kde dlouhodobě realizu-
je své zakázky. Více let již spolupracujeme např. i s dívčím beach 
volejbalovým oddílem Blue Sport Praha. Děvčata z tohoto klubu 
uspěla na mistrovství ČR v kategoriích žákyň, kadetek i juniorek, 
ve které obsadila dokonce všechna tři medaliová místa. Úspěš-
ně reprezentovaly i na ME a MS, kde obsadily 2., resp. 3. místo. 
A v průběhu roku 2007 jsme spojili svou značku se jménem Ni-
koly Sudové, úspěšné reprezentantky ČR v boulích, jež v právě 
skončeném ročníku světového poháru obsadila 2. místo. 

Snažíme se i motivovat naše zaměstnance ke sportovním ak-
tivitám. Dvakrát ročně organizujeme sportovní hry, kde v zimě 
probíhá soutěžení v lyžařských dovednostech a v létě se soutě-
ží ve volejbalu, nohejbalu, tenisu a fotbalu. V tomto roce se po-
prvé naše hokejové mužstvo zúčastnilo Construction Cupu, kde 
obsadilo 2. místo. 

Podprojeme i kulturní projekty, za všechny jmenujme naše 
již tradiční partnerství s Divadlem Na Fidlovačce, v němž jed-
nou za rok probíhá divadelní představení věnované našim part-
nerům v podnikání.

Nevyhýbáme se ani spolupráci a podpoře škol, kdy naše pro-
středky pomáhají ke zlepšení školního prostředí či zkvalitnění 
výuky. Naši přední odborníci přednáškami na vysokých školách 
předávají své znalosti další generaci, publikují v odborném tis-
ku, účastní se různých odborných konferencí a seminářů. Stá-
le více hledáme cesty spolupráce s učňovským školstvím, kde 
se snažíme aktivně se podílet na náboru nových sil pro staveb-
nictví.
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Every developing and prospering company should assume its 
share of responsibility and channel resources into charity and 
sponsorship. Our company follows this example and every year 
increases the resources it invests in these activities.

We strive to be useful in diverse areas. In particular, we focus 
on charitable help for various civic associations, foundations and 
healthcare facilities. We do not concentrate solely on organiza-
tions specializing in children; instead we try to ensure even co-
verage of the full range of needy people in this field.

Another area is sport sponsorship. We encourage sport at dif-
ferent levels and in different regions, especially where the com-
pany has enjoyed success and has performed contracts in the 
long term. For example, we have collaborated with the Blue 
Sport Praha girls’ beach volleyball team for several years. The 
girls from this club have enjoyed success at the Czech national 
championships in the pupil, cadet and junior categories (in the 
last category they took a clean sweep of the medals). They have 
also done well at the European and World Championships, finish-
ing second and third respectively. In 2007, we also linked our 
brand to Nikola Sudová, the Czech Republic’s top bowling repre-
sentative who came second in the recently completed world 
cup season. 

We also try to motivate employees to do some sport. Twice 
a year, we organize a sports day; in the winter there are skiing 
disciplines and in the summer we offer volleyball, football-ten-
nis, tennis and football. This year our ice-hockey team took part 
in the Construction Cup for the first time and ended up as run-
ners-up. 

We also promote cultural projects. We enjoy a traditional 
partnership with the Na Fidlovačce Theatre, where once a year 
a performance is put on for our business partners.

Nor are we reticent about working with and supporting 
schools – we channel funds into improving the educational en-
vironment and improving the quality of teaching. Our top ex-
perts deliver lectures at universities in order to pass on their 
knowledge to the next generation; they also publish papers in 
the industrial press and take part in various expert conferences 
and seminars. We are increasingly looking at ways of collabo-
rating with the apprenticeship-based education system, as this 
is an area where we can actively contribute to the recruitment 
of new resources for the construction industry.
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Naší snahou je udržet vedoucí postavení v mostním stavi-
telství, kde patříme mezi největší a nejvýznamnější dodavate-
le. Přitom však nesmíme zapomínat podporovat, rozvíjet obo-
ry podzemních, vodohospodářských a průmyslových staveb. 
V souvislosti s tím se budeme snažit rozšířit svou územní působ-
nost jak v rámci ČR, tak i na území Slovenské republiky. Tak jako 
v minulých letech budeme i v budoucnu dávat oporu a zázemí 
našim dvěma dceřiným společnostem při jejich dalším úspěš-
ném rozvoji. 

Nezapomeneme ani na investování – nejen do zásadních vý-
robních technologií, ale v současné době hlavně do nových, 
mladých spolupracovníků, kteří do naší společnosti nastoupí. 
Budeme podporovat všestranné vzdělávání a osobní růst našich 
zaměstnanců. Prezentací našich spičkových odborníků na od-
borných fórech budeme budovat dobrý image naší společnosti.

V oblasti obchodní budeme i nadále dbát na upevňování 
vztahů a vazeb s klienty a partnery, aby v nás i nadále vidě-
li svou jistotu. Naší snahou je rozšiřování společnosti i prostřed-
nictvím akvizic.
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We seek to consolidate our lead in bridge-building, where 
we figure among the largest, most noteworthy contractors. In 
doing so, we must not neglect the promotion and development 
of underground, water management and industrial construc-
tion. With this in mind, we will strive to expand our geographi-
cal coverage in the Czech Republic and Slovakia. As in previous 
years, we will continue to give support and backing to our two 
subsidiaries in their further successful development. 

Nor will we overlook investment, which will be channelled 
not only into crucial production technologies, but also – and es-
pecially – into the new, young staff that will be joining the com-
pany. We will encourage the comprehensive training and per-
sonal growth of our employees. We will use presentations by 
our top experts at professional forums as a platform to foster 
the first-rate image of our company.

In our business operations, we will maintain our drive to con-
solidate relations and ties with clients and partners so that they 
continue to look to us as a source of assurance. We also plan to 
expand the company through acquisitions.
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Komentáře ke grafům

1. Nárůst krátkodobých pohledávek a závazků souvisí s nedostatkem 
finanční hotovosti na stavebním trhu. Tento fakt si vyžádal změnu politiky 
řízení finančních toků v naší společnosti. 

2. Každý rok dochází k neustálému nárůstu obratu společnosti a k tomu 
i odpovídajícího čistého hospodářského výsledku. Za tento trend vděčíme 
úspěšné diverzifikaci podnikatelského portfolia v oblasti vodohospodářské 
činnosti a průmyslových staveb. 
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Commentaries for graphs

1. The increase in short-term receivables and liabilities is related 
to the lack of cash in the construction market. This fact has led to a change 
in our company’s cash-flow management policy. 

2. Every year there is a continual increase in the company’s turnover 
and our corresponding net operating profit. This trend reflects our successful 
portfolio diversification into the water management and industrial 
premises sectors. 
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(v tis. Kč)

     SMP CZ, a. s. SMP 
      CONSTRUCTION, a. s.
 Rok   2007 2006 2005 2004 2003
 AKTIVA Netto Netto Netto Netto Netto 
 AKTIVA CELKEM  1 477 631 1 091 743 1 124 188 1 137 221 806 343 
A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál  0 0 0 0 0 
B.  Dlouhodobý majetek  187 118 175 778 190 286 183 957 188 786 
B.  I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  1 720 3 647 5 469 6 493 5 643 
B.  II.  Dlouhodobý hmotný majetek  160 384 147 117 153 852 173 042 178 721 
B.  III.  Dlouhodobý finanční majetek  25 014 25 014 30 965 4 422 4 422 
C.  Oběžná aktiva  1 281 122 908 688 918 094 916 712 607 673 
C.  I.  Zásoby  254 975 81 332  93 070 119 057 46 581 
C.  II.  Dlouhodobé pohledávky  54 149 60 665 32 578 40 481 42 158 
C.  III.  Krátkodobé pohledávky  916 161 633 811 615 104 505 064 302 160 
C.  IV.  Krátkodobý finanční majetek 55 837 132 880 177 342 252 110 216 774 
D.  I.  Časové rozlišení  9 391 7 277 15 808 36 552 9 884 
 PASIVA   
 PASIVA CELKEM  1 477 631 1 091 743 1 124 188 1 137 221 806 343 
A.  Vlastní kapitál  428 582 459 953 452 724 501 700 473 060 
A.  I.  Základní kapitál  200 000 200 000 200 000 428 522 428 522 
A.  II.  Kapitálové fondy  163 131 159 729 159 004 4 771 0 
A.  III.  Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  5 955 3 956 2 159 20 191 19 428 
A.  IV.  Výsledek hospodaření minulých let  5 017 45 231 45 231 23 589 10 685 
A.  V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období  54 480 51 037 46 330 24 627 14 425 
B.  Cizí zdroje  1 049 049 631 790 671 464 635 521 333 271 
B.  I.  Rezervy  35 002 47 455 62 447 62 712 35 881 
B.  II.  Dlouhodobé závazky  72 531 69 054 42 551 31 153 0 
B.  III.  Krátkodobé závazky  941 516 515 281 566 466 541 656 297 390 
B.  IV.  Bankovní úvěry a výpomoci  0 0 0 0 0 
C.  I.  Časové rozlišení  0 0 0 0 12 

(v tis. Kč)

     SMP CZ, a. s. SMP 
      CONSTRUCTION, a. s.
 Rok   2007 2006 2005 2004 2003
 VÝNOSY  
 Provozní výnosy celkem 2 418 571 2 185 014 2 690 701 2 245 434 1 652 035
I.  Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0
II.  Výkony  2 400 767 2 174 981 2 289 141 1 847 154 1 439 337
III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  6 067 12 035 25 432 5 660 6 310
IV.  Ostatní provozní výnosy 1 474 –18 366 376 128 392 620 206 388
V. Převod provozních výnosů 10 262 16 364
 Finanční výnosy celkem 5 601 13 286 12 512 3 626 3 003
 Mimořádné výnosy celkem 308 4 284 1 941 1 655 3 344 
 VÝNOSY CELKEM 2 424 480 2 202 584 2 705 154 2 250 715 1 658 382
 NÁKLADY
 Provozní náklady celkem 2 339 218 2 109 836 2 644 605 2 206 438 1 626 291
A.  Náklady vynaložené na prodané zboží  0 0 0 0 0
B.  Výkonová spotřeba  1 802 541 1 634 086 1 867 360 1 493 506 1 095 204
C.  Osobní náklady  413 075 378 447 335 195 284 081 249 738
D.  Daně a poplatky 5 162 5 400 4 837 4 886 4 044
E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 465 28 055 29 182 44 083 42 211
F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  2 958 11 060 11 608 766 19 873
G.  Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
 a komplexních nákladů příštích období  –24 185 –13 933 9 840 12 938 -1 654 
H.  Ostatní provozní náklady 103 065 49 471 386 583 366 178 216 875
I. Převod provozních nákladů 10 135 17 250
 Finanční náklady celkem 11 526 15 698 60 9 818 11 630
 Mimořádné náklady celkem 191 489 31 1 69
 Daň z příjmů 19 065 25 524 14 128 9 831 5 9677
 NÁKLADY CELKEM 2 370 000 2 151 547 2 658 824 2 226 088 1 643 957
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 54 480 51 037 46 330 24 627 14 425
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(in whole thousands of CzK)

 
 Year 
 ASSETS 
 TOTAL ASSETS 
A.  Receivables from subscribed capital stock 
B.  Fixed assets 
B.  I.  Intangible fixed assets 
B.  II.  Tangible fixed assets 
B.  III.  Financial investments 
C.  Current assets 
C.  I.  Inventory 
C.  II.  Long-term receivables 
C.  III.  Short-term receivables 
C.  IV.  Short-term financial assets 
D.  I.  Temporary accounts 
 LIABILITIES 
 TOTAL LIABILITIES 
A.  Registered capital 
A.  I.  Registered capital 
A.  II.  Capital funds 
A.  III.  Reserve funds,indivisible fund and other funds created from net profit
A.  IV.  Profit/loss of the previous years 
A.  V.  Profit/loss of current accounting period 
B.  Not-own capitals 
B.  I.  Reserves 
B.  II.  Long-term payables 
B.  III.  Short-term payables 
B.  IV.  Bank loans and financial assistance 
C.  I.  Accruals 

(in whole thousands of CzK)

 Year
 REVENUES
 Total operating revenues
I.  Revenues from merchandise 
II.  Production 
III.  Revenues from sale of fixed assets and material
IV.  Other operating revenues
V. Transfer of operating revenues
 Total financial revenues
 Total extraordinary revenues
 TOTAL REVENUES
 EXPENSES
 Total operating expenses
A.  Costs of goods sold 
B.  Output consumption 
C.  Personal expenses 
D.  Taxes and fees
E.  Depreciations of intagible and tangible assets
F.  Net book value of sold fixed assets and material sold 
G.  Change in state of adjusting entires from 
 operating activity and complete deffered expenses
H.  Other operating expenses
I. Transfer of operating costs
 Total financial expenses
 Total extraordinary expenses
 Income tax
 TOTAL EXPENSES
 PROFIT/LOSS OF CURRENT ACCOUNTING PERIOD

Profit and Loss A
count as of 31 D

ecem
ber 2007
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(v tis. Kč)

     SMP CZ, a. s. SMP 
      CONSTRUCTION, a. s.
 Rok   2007 2006 2005 2004 2003
P.  Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 132 880 177 342 254 110 216 774 156 277
 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)  
Z.  Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 73 427 72 766 58 548 32 804 17 117
A.  1.  Úpravy o nepeněžní operace 10 292 10 287 13 883 52 672 59 285
A.  * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami  
 pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 83 719 83 053 72 431 85 476 76 402
A.  2.  Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu –29 260 –77 710 –33 783 –53 764 8 538
A.  ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 54 459 5 343 38 648 31 712 84 940
A.  3.  Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků  –1 0 –234 –1 0
A.  4.  Přijaté úroky  2 112 1 126 1 926 1 465 1 320
A.  5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období –19 065 –25 524 –12 183 –8 170 –2 893
A.  6.  Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 118 3 795 1 508 3 243 14 195
A.  7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)  0 0 0 0 0
A.  *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 37 623 –15 260 29 665 28 249 97 562
  Peněžní toky z investiční činnosti   
B.  1.  Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv –37 805 –13 547 –39 037 –26 685 –41 311
B.  2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 609 1 650 24 036 3 378 4 739
B.  3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 –3 951 0 0
B.  *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –36 196 –11 897 –18 952 –23 307 –36 572
 Peněžní toky z finančních činností  
C.  1.  Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti 
 finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3 477  26 503 –284 669 31 153 0
C.  2.  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty –81 947 –43 808 197 188 –759 –493
C.  *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti –78 470 –17 305 –87 481 30 394 –493
F.  Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků –77 043 –44 462 –76 768 35 336 60 497
R.  Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 55 837 132 880 177 342 252 110 216 774
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 Year 
P.  Balance of cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period
 Operating activity
Z.  Profit or loss from activity before tax 
A.  1.  Adjustments for non-cash transactions
A.  * Net cash flow from operations before tax, changes of working capital 
 and extraordinary items 
A.  2.  Change in balance noncash items of working capital
A.  ** Net cash flow from operations before tax and extraordinary items
A.  3.  Interest paid, except capitalised interest
A.  4.  Interest received
A.  5.  Income tax on normal activity, and additional tax of prior periods
A.  6.  Revenues and costs related to extraordinary accounting cases
A.  7.  Dividends and shares of profit accepted (+) 
A.  *** Net cash flow from operating activity
  Investment activity
B.  1.  Expenditures on fixed asset acquisition
B.  2.  Proceeds from sale of fixed assets
B.  3.  Loans and credits to related entities
B.  *** Net cash flow from investment activity
 Financial activity
C.  1.  Change in long–term liabilities or such short–term liabilities that fall within the financial activity 
 (e. g. certain operating credits) to money and cash equivalents
C.  2.  Impact of changes in equity on money and its equivalents
C.  *** Net cash flow related to financial activity
F.  Net increase/decrease in cash
R.  Balance of cash and cash equivalents at the end of the accounting period



Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato roční zpráva slouží výhradně 
k propagačním účelům a není výroční zprávou sestavovanou podle § 21 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Jedná se o výňatek 
z výroční zprávy společnosti za rok 2007, která je v kompletní podobě 
k dispozici v sídle společnosti. 

Please notice that this annual report serves exclusively to publicity 
and it is not the annual report made up according to § 21 of the law 
No. 563/1991 of the Accounting code. This is the extract from the annual 
report of the Company for the year 2007 which is available in complete 
version in the firm domicile. 
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Skupina SMP CZ

Ředitelství SMP CZ
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
Web. stránky: www.smp.cz 

Jean-Louis Choulot
předseda představenstva
Tel.: +420 246 086 201
Fax: +420 246 086 200
E-mail: j.lchoulot@fcc-vinci.cz

Ing. Martin Doksanský
generální ředitel 
Tel.: +420 222 185 230
Fax: +420 222 185 292
E-mail: doksansky@smp.cz

Ing. Václav Krauz
výkonný ředitel
Tel.: +420 222 185 239
Fax: +420 222 319 766
E-mail: krauz@smp.cz

Ing. Dame Ndiaye
finanční ředitel
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: ndiaye@smp.cz

Ing. Jan Jech
obchodní ředitel 
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: jech@smp.cz

Ing. Pavel Kameník
personální ředitel
Tel.: +420 222 185 242
Fax: +420 222 328 122
E-mail: kamenik@smp.cz

Ing. Vladimír Brejcha
ředitel správy dceřiných společností
Tel.: +420 221 779 332
E-mail: brejcha@smp.cz

Divize 1 – Dopravní stavby 
Ing. Antonín Brnušák
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: brnusak@smp.cz

Divize 3 – Podzemní stavby a specializace
Ing. Luděk Borový
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 224
Fax: +420 222 185 311
E-mail: borovy@smp.cz

Divize 5 – Vodohospodářské stavby 
Ing. Jan Freudl ml.
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 288
Fax: +420 222 185 303
E-mail: freudlj@smp.cz

Divize 7 – Servis
Bc. Pavel Panuška
ředitel divize
Tel.: +420 311 747 425
Fax: +420 311 747 444
E-mail: panuska@smp.cz

Divize 8 – Průmyslové stavby 
Milan Vyhnis
ředitel divize
Tel.: + 420 724 563 126
E-mail: vyhnis@smp.cz

Prefa Brandýs nad Labem
Jiří Šimůnek
vedoucí výrobny
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: simunek@smp.cz

Výrobna ocelových konstrukcí Beroun
Ing. Zdeněk Baroch
vedoucí výrobny
Tel.: +420 311 747 440
Fax: +420 311 747 444
E-mail: baroch@smp.cz

Dceřiné společnosti

SM 7, a. s.
Ing. Jiří Daňhelka
ředitel společnosti
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: danhelka@sm7-dsi.cz
Web. stránky: www.sm7-dsi.cz

SMS, a. s.
Ing. Rastislav Kán 
ředitel společnosti
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: kan@stavbymostov.sk
Web. stránky: stavbymostov.sk



Zprava_07_obal.indd 2 30.5.2008 10:38:27



Zprava_07_obal.indd 1 30.5.2008 10:38:27


