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SLOVO MARTINA DOKSANSKÉHO

Závěr roku 2019 a začátek roku 2020 vnesly do našich životů
něco, s čím se vyrovnáváme a určitě ještě budeme vyrovnávat
dlouhou dobu. Významným způsobem se vychýlila rovnováha,
ve které byl svět usazen. Všichni máme ještě poměrně dobře
v paměti dobu před více než deseti lety, dobu sklonku prvého
desetiletí nového století, kdy se výrazně otřásla ekonomická
stabilita světa. Propojený svět si po poměrně nedlouhé době
s tímto výkyvem poradil a – co je důležité – relativně mírnou,
neagresivní cestou. Tentokrát došlo k tomu, že se svět ocitl
v ohrožení zdraví a životů lidí, což je věc daleko vážnější, a navíc ve druhém sledu došlo a dochází i k tvrdým ekonomickým
dopadům. Vše je příliš čerstvé a teprve uvidíme, jak hluboké
změny a dopady situace související se světovou zdravotní
pandemií nastolí, ale že to bude těžké, o tom pochybuje asi
málokdo.
Pokud se vrátíme o rok zpátky, v loňské roční zprávě jsme po
dlouhých letech psali o tom, že máme konečně důvod hledět
vpřed s optimismem a vírou v lepší časy pro stavaře působící
v inženýrském stavitelství. Vypořádali jsme se s posledními
problematickými zakázkami v podobě špatně oceněných nebo
více rizikových projektů z let předchozích a po celý rok 2019
jsme se chovali při získávání nových zakázek zodpovědně. Na
prahu roku 2020 jsme se cítili silnější, s dobrou vizí budoucího
vývoje a s očekáváním našeho dalšího možného posílení. Teď
jsme opatrnější a s pokorou čekáme, co následující měsíce
přinesou.

Dotvořili jsme vnitřní strukturu Skupiny SMP – vedení výkonné části společnosti zcela převzal Jan Freudl a úspěšně se ujal
řízení všech výrobních procesů SMP CZ. Jasně se vyprofilovala
a osamostatnila část správy Skupiny a backofficu. Všech osm
našich společností je stabilních, s dobrými projekty v portfoliu plánované zakázky a v kontextu celé naší Skupiny vytváří
výjimečný soubor firem pro realizaci široké škály mostních
staveb, vodohospodářských technologických celků (čistíren
odpadních vod a úpraven vod) a rozsáhlých pozemních staveb
– především bytových domů nejvyšší kvality.
Na závěr chci vyjádřit naši víru, že si společně poradíme
i s výzvou v podobě koronavirové epidemie. První měsíce roku
2020 ukázaly výjimečnou obětavost, odolnost a odvahu všech
našich zaměstnanců. Děkujeme za to Vám všem a přejeme
hodně zdraví, sil a stabilní a pevné zázemí.
Za vedení Skupiny SMP
Martin Doksanský
generální ředitel a předseda představenstva SMP CZ

Jaký byl rok 2019 pro naši Skupinu SMP v konkrétních datech?
Docílili jsme téměř 4 miliard Kč konsolidovaných výkonů
(aktivity), z čehož na SMP CZ, jako nejsilnější společnost Skupiny, připadá necelá polovina. Provozní zisk byl na úrovni
2,8 % a zásoba práce odpovídala na konci roku 2019 zhruba
13měsíční průměrné produkci Skupiny. Získali jsme opět
několik významných ocenění staveb roku: SMP CZ za Novou
vodní linku pražské čistírny odpadních vod a za Rekonstrukci
vodního díla Labská, PRŮMSTAV za Rekonstrukci Národního
muzea. Navíc rekonstrukce železniční trati Pňovany–
Bezdružice, respektive oprava mostu přes přehradu
Hracholusky, získala mezinárodní ocenění za výjimečný projekt opravy ocelového mostu – cenu přebírali v říjnu 2019 naši
zástupci v centru EU v Bruselu. Dokončili jsme mnoho dalších
krásných staveb, na které můžeme být právem hrdí.
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SVŮJ SPOLEČNÝ PŘÍBĚH BUDUJEME PŘESNĚ NA MÍRU

Pracovní týmy společnosti SMP CZ se podílejí na
řešení široké škály problémů spojených s mobilitou,
zkracováním vzdáleností, zlepšováním životních
podmínek ve městech a obcích a péčí o životní
prostředí.
SMP CZ pomáhá propojovat města a přinášet do
nich život na jejich povrchu i pod ním.
Technická kvalita projektů SMP CZ je na špičkové
úrovni - do našich řešení neustále integrujeme
inovace a technologické novinky.
SMP CZ nabízí svým klientům nejvyšší kvalitu
realizovaných projektů.
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SVŮJ SPOLEČNÝ PŘÍBĚH BUDUJEME PŘESNĚ NA MÍRU

DOPRAVNÍ STAVBY

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

jsou stěžejním oborem SMP CZ. Naše
know-how stavíme na více než 60leté
tradici ve výstavbě a rekonstrukcích
železobetonových a betonových
předpjatých mostů všech rozpětí
a stavbách ocelových a dřevěných
lávek. Hlavní objem výroby je realizován
v monolitických konstrukcích. V nabídce
máme rovněž mosty prefabrikované,
a to jak z podélných prefabrikátů –
nosníků, tak příčných prefabrikátů –
segmentů.

zahrnují moderní a vysoce účinná
řešení náročných komplexních
technologických celků.
Naší specializací jsou
zejména komplexní dodávky
čistíren odpadních vod, úpraven
pitné vody, vodovodní a kanalizační
systémy, realizace projektů na vodních
dílech, rekonstrukce plavebních komor,
protipovodňová opatření a úpravy
vodních toků.

provádíme stavby, opravy
a rekonstrukce technologických
celků pro klasické uhelné elektrárny,
v náročných podmínkách jaderných
elektráren a pro důlní společnosti.

Výjimečnou specializací je výstavba
mostů z příčně dělených prefabrikátů
technologií letmé montáže a dále
pak zavěšených a visutých mostů.
Realizujeme také silnice či protihlukové
stěny.
Jsme jedinou stavební společností
v České republice, která je schopná
ryze ze svých vlastních zdrojů realizovat
komplexní dodávky mostů včetně
předpínání, zavěšených konstrukcí,
těžké prefabrikace, ocelových mostních
prvků, dilatací, ložisek atd.

7 | SMP CZ, PROFIL 2019

PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

POZEMNÍ STAVBY

představují práce v hloubených
i ražených tunelech, výstavbu a opravy
stanic metra, a to včetně potřebných
oprávnění tyto činnosti provádět.

zhmotňují naše zkušenosti s realizací
technických a občanských staveb, jako
jsou např. školy, sportovní areály atd.

Na českém trhu jsme jednou z mála
společností, která může klientům
nabízet v rámci staveb úpraven vod
a čistíren odpadních vod ucelená
řešení od projekčního návrhu přes
realizaci stavební i technologické části
až po provozování dokončeného díla vše vlastními kapacitami.
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Výstavba dálničního mostu na dálnici D35, Pardubický kraj

30 LET SPOLEČNÉHO PŘÍBĚHU

2020

V roce 2020 SMP CZ
slaví 30 let společného
příběhu.
Žijte ho s námi!

30 LET SPOLEČNÉHO PŘÍBĚHU

2019

2016

SMP CZ zakládá spolu
s německým partnerem
novou mostařskou firmu
VIA STRUCTURE. V roce
2020 vstupuje do její
akcionářské struktury také
další společnost
z VINCI Construction,
polský WARBUD.

SMP CZ vstupuje
do úzké spolupráce
s německou větví
EUROVIA při výstavbě
dálničních staveb
a mostů v Německu.
O rok později je získán
první společný projekt,
mostní objekty
na stavbě rekonstrukce
dálnice A7 - projekt PPP.

SMP CZ získává ocenění za
projekt Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze.
Projekt rekonstrukce
železničního mostu
Hracholusky je oceněn
evropskou cenou
v Bruselu.

11 | SMP CZ, PROFIL 2019

2015

SMP CZ je vedoucím
účastníkem čtyřčlenného
sdružení, které realizuje
největší vodohospodářskou
stavbu v České republice:
celkovou přestavbu
a rekonstrukci Ústřední
čistírny odpadních vod v
Praze, novou vodní linku.
SMP CZ dostala na základě
ovládací smlouvy pověření
ze strany hlavního akcionáře
VINCI Construction začlenit
PRŮMSTAV do Skupiny SMP.

2014

SMP CZ ve spolupráci se
společností EUROVIA CS
zakládá společnosti
PREFA PRO pro oblast
prefabrikace, zejména
pro dopravní stavby
a OK Třebestovice pro
oblast ocelových
konstrukcí s hlavním
zaměřením na projekty
dopravního stavitelství.

2012

2011

SMP CZ kupuje 100% podíl ve
firmě ARKO TECHNOLOGY se
specializací na dodávky investičních celků vodohospodářských
staveb, provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou
potřebu, výstavbu bazénů
a specializované dodávky
dmychadel a kompresorů.

SMP CZ vstupuje na
zahraniční trh. V Polsku
se podílí na realizaci
dálnic před fotbalovým
šampionátem
EURO 2012.

Společnost SM 7 se přejmenovává na FREYSSINET CS.
Ukončuje se dlouholetá licenční
spolupráce se společností
Dywidag a 50% podíl je nabídnut
v rámci Skupiny VINCI francouzskému specialistovi na
předpínání – firmě FREYSSINET.

SMP CZ získává ocenění
za opravu Karlova
mostu.

2007

SMP CZ získává ocenění
Nejlepší stavební firma
roku 2006 v kategorii Velké
stavební společnosti
nad 250 zaměstnanců.
SMP CZ zahajuje
rekonstrukci elektrárny
Tušimice.

SMP CZ, PROFIL 2019 |
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30 LET SPOLEČNÉHO PŘÍBĚHU

2005

Změna názvu
na SMP CZ. Skupina
VINCI Construction
získává ve společnosti
100% majoritu.
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2002

2001

SMP Construction rozšiřuje
svou působnost i na stavby
vodohospodářské,
ekologické a energetické.
Dochází k prodeji podílu
ve společnosti
Transportbeton Mosty.

Stavby mostů Praha
se podílejí
na specializovaných
pracích při výstavbě
pražského
metra.
Ve Francii se na přelomu
let 2000/2001
uskutečňuje významné
spojení mnoha velikých
francouzských stavebních
společností do nového
koncernu pod značkou
VINCI. Společnost Stavby
mostů Praha se stává
členem Skupiny VINCI
Construction a díky tomu
dochází ke změně názvu
na SMP Construction.

1997

Vznik dceřiných
společností SM 7 se
zaměřením na předpínání
železobetonových konstrukcí
a SMS s orientací na
výstavbu mostů na území
Slovenské republiky.

1994

Do společnosti Stavby
mostů Praha vstupuje
francouzská společnosti
GTM Dumez, která
kupuje 50,2 % akcií,
a stává se tak v září 1994
majoritním vlastníkem.

1993

1990

Stavby mostů Praha zakládají
dceřinou společnost
Transportbeton Mosty.

Vznik státního podniku
Stavby mostů Praha se
specializací na mostní
stavby. Ten je v roce 1992
vyčleněn ze Státního
fondu národního majetku
a přetransformován na
akciovou společnost.

1953

Založení specializovaného
mostařského závodu u firmy
Stavby silnic a železnic. Ten
se v průběhu 70. a 80. let
minulého století podílí na
nejvýznamnějších mostařských projektech v tehdejším
Československu. Jedná se
například o Nuselský nebo
Barrandovský most v Praze,
mosty na dálnici D1 ve
Hvězdonicích a D5 v Berouně
nebo zavěšený most přes
rybník Jordán v Táboře.

SMP CZ, PROFIL 2019 |
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JSME SOUČÁSTÍ SKUPINY VINCI

48,1

miliard eur
obrat 2019

222 397
zaměstnanců

110

zemí světa

SPOLEČNOSTI SKUPINY SMP

VINCI působí ve stovce zemí jakožto investor, stavitel
i provozovatel staveb a infrastruktury, a tak se zásadním
způsobem podílí na proměně měst a na územním rozvoji.
V roce 2019 Skupina VINCI uspořádala propagační kampaň
pod názvem „Dělat užitečnou práci“, která zdůraznila význam
profesí Skupiny v každodenním životě a její přínos pro
společnost. Skupina VINCI tak chtěla potvrdit snahu o to, aby
prostřednictvím děl, která ve své většině patří k veřejně prospěšným stavbám, svých řešení přispívajících k udržitelnějšímu světu
a svým postojem společensky odpovědného podniku „přinášela
prospěch lidem a byla šetrná k naší planetě“.
Sledovaným cílem činnosti Skupiny VINCI je globální výkonnost,
a to nejenom technická, ekonomická a finanční, ale také sociální,
ekologická a celospolečenská. Tento přístup je nerozlučně spjat
s rolí Skupiny VINCI jakožto důležitého aktéra urbanistického
rozvoje, jehož díla mají dlouhodobý charakter a významný dopad
na regiony a kvalitu života jejich obyvatel.

OK Třebestovice
portály dopravního značení
a návěstidla, protihlukové stěny,
konstrukce mostů a lávek, mostní
ložiska a závěry

VIA STRUCTURE
dopravní stavby

PREFA PRO
výroba velkorozměrových
prefabrikátů pro dopravní
stavitelství

FREYSSINET CS
předpínání konstrukcí
a mostní závěsy, sanace
a rekonstrukce, mostní
ložiska, hydroservis
a zvedání těžkých
břemen

Ambicí Skupiny VINCI je přispívat s využitím odhodlání svých
222 397 zaměstnanců a jejich smyslu pro podnikání
k budování udržitelnějšího světa a současně plně dostát
své roli soukromoprávního, a přitom veřejně prospěšného
partnera.
SMS
dopravní, vodohospodářské,
průmyslové, ekologické stavby
včetně občanské vybavenosti

290 000

PRŮMSTAV
bytové domy,
průmyslové stavby
včetně občanské
vybavenosti

staveb

SMP CZ
dopravní, vodohospodářské, průmyslové, ekologické stavby včetně
občanské vybavenosti

Podívejte se na film

3 000

společností
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Být užiteční lidem a šetrní
k planetě.

SPOLEČNOSTI SKUPINY SMP
SMP CZ je v České a Slovenské republice a v Německu součástí
Skupiny SMP spolu s firmami ARKO TECHNOLOGY,
FREYSSINET CS, OK Třebestovice, PREFA PRO, PRŮMSTAV,
SMS a VIA STRUCTURE. Skupina SMP je schopna pokrýt svými
specializacemi prakticky veškeré stavební činnosti.

3 992 384
tisíc Kč

konsolidovaný
obrat 2019
ARKO TECHNOLOGY
čistírny odpadních vod
a kanalizace, úpravny vody
a vodovody, provozování
vodohospodářských zařízení,
dodávky dmychadel
a kompresorů

833

zaměstnanců
připadajících
na Skupinu SMP

SMP CZ, PROFIL 2019 |
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VEDENÍ SKUPINY SMP A SPOLEČNOSTI SMP CZ

VEDENÍ SKUPINY SMP A SPOLEČNOSTI SMP

Představenstvo a vedení

MARTIN DOKSANSKÝ
předseda představenstva
a generální ředitel
SMP CZ

Ředitelé divizí

JAN JECH
místopředseda
představenstva SMP CZ,
obchodní ředitel Skupiny SMP

JAN FREUDL
člen představenstva,
výkonný ředitel
SMP CZ

LUCIE ZÍMOVÁ
členka představenstva SMP CZ,
administrativně-finanční
ředitelka Skupiny SMP

PETR POPSIMOV
ředitel
divize
Dopravní stavby

JINDŘICH TAUTRMAN
ředitel divize
Vodohospodářské
a průmyslové stavby

JIŘÍ BAŽATA
ředitel
divize
Velké projekty

VÁCLAV VLČEK
ředitel
závodu
Severozápad

Dozorčí rada
PAVEL KAMENÍK
člen představenstva SMP CZ,
personální ředitel
Skupiny SMP

MICHAL KUŽNÍK
technický
ředitel
Skupiny SMP

FELIX WINTR
ekonomický
ředitel
SMP CZ

MILAN VYHNIS
provozní
ředitel
SMP CZ

JEAN-PHILIPPE LOISEAU
předseda dozorčí rady
ERIC ABADIE

člen dozorčí rady
ERIC BARTHÉLEMY

člen dozorčí rady

MARC PIERRE FERNAND CORNIL HUYSMAN

člen dozorčí rady
PAVEL NĚMEJC

člen dozorčí rady, zástupce zaměstnanců

Údaje platné k 31. 12. 2019
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NAŠE REALIZACE

KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ

Obrat 2019 / 1 777 497 tisíc Kč

509 spolupracovníků

Typy staveb

dopravní stavby / 46 %
vodohospodářské stavby / 43 %
průmyslové stavby / 5 %
podzemní stavby / 3 %
pozemní stavby / 3 %

Druhy výstavby

rekonstrukce / 64 %
novostavby / 32 %
jiné / 4 %

Ženy a muži

Profesní zařazení

ženy / 115
muži / 394

technicko-hospodářské profese / 346
dělnické profese / 163

Pracovní smlouvy

smlouvy na dobu neurčitou / 389
smlouvy na dobu určitou / 107
smlouvy na dobu studia / 13

zdravotní hendikep / 3
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Podívejte se na film

Spojuje nás láska a zaujetí pro
stavebnictví.

Zdroj: HR reporting VINCI k 31. 12. 2019
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Ústřední čistírna odpadních vod - nová vodní linka, Praha

NAŠE STAVBY OCENĚNÉ V ROCE 2019

NAŠE STAVBY OCENĚNÉ V ROCE 2019

ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE REKONSTRUKCÍ SPODNÍCH VÝPUSTÍ
V OBTOKOVÉM TUNELU VODNÍHO DÍLA LABSKÁ
Královéhradecký kraj, Špindlerův Mlýn
V 16. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2019 bylo uděleno ocenění stavbě
vodního dílo Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí
v obtokovém tunelu. Soutěž každoročně vyhlašuje Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vodní dílo také získalo ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019. Tuto soutěž
vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů
a kanalizací České republiky pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního
prostředí.
Podívejte se na film

Most přes přehradu
Hracholusky.

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Praha – Císařský ostrov
Celkovou přestavbu a rozšíření
Ústřední čistírny odpadních vod
v Praze na Císařském ostrově, novou
vodní linku přihlásila do soutěže
Stavba roku společnost SMP CZ,
která byla vedoucím Sdružení ÚČOV
Praha.
Stavba obdržela nominaci na titul
Stavba roku 2019 a na slavnostním
večeru v Betlémské kapli dne
21. října 2019 jí byl titul Stavba
roku 2019 v kategorii Novostavba
předán. Porota ocenila vytvoření
technicky a prostorově náročné
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stavby dokonale odpovídající technologickým a environmentálním
požadavkům.
Soutěž Český energetický
a ekologický projekt prezentuje projekty, stavby, technologie
a inovace zaměřené na zvýšení
energetické účinnosti a dosažení
úspor energie. Její 17. ročník se
uskutečnil pod záštitou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, vlády ČR,
Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, Ministerstva životního prostředí
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj

ČR, hl. města Prahy a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
V roce 2019 toto ocenění získala
Ústřední čistírna odpadních vod
Praha. Porota ocenila moderní
architektonicko-urbanistické řešení
areálu a jeho jednotlivých technologických celků, které přispěje ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě.
Světově ojedinělé je uplatnění
kontejnmentu biologické linky, kdy
je za povodní celý objekt hermeticky uzavřen a zaplaven.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO
MOSTU PŘES PŘEHRADU
HRACHOLUSKY
Plzeňský kraj
V roce 2019 dokončila společnost
SMP CZ unikátní rekonstrukci
železničního mostu přes přehradu
Hracholusky, kterou uskutečnila
ve sdružení s MCE Slaný. Za tuto stavbu
získalo sdružení v Bruselu cenu Award
of Merit od Evropské asociace
ocelových konstrukcí.
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TECHNICKÁ ZAJÍMAVOST

VÝZNAMNÉ STAVBY 2019 V BĚHU

ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE VODNÍHO DÍLA LABSKÁ
Královéhradecký kraj, Špindlerův Mlýn

MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA
Středočeský kraj a Kraj Vysočina, Hulice

SMP CZ realizovala zvýšení retenční funkce vodního díla Labská
rekonstrukcí spodních výpustí
v obtokovém tunelu.

Úpravna vody Želivka je vodárenský komplex budov a technologických zařízení zajištujících výrobu
pitné vody pro hlavní město Prahu,
část Středočeského kraje a Vysočinu. Stavbu provádí sdružení firem
SMP CZ, Metrostav a GEOSAN
GROUP. Předání díla objednateli je
naplánováno na prosinec 2020.

Pro začlenění nové haly do systému
úpravny vody se provádělo mnoho
dílčích úprav v areálových objektech
i na trubním vedení. To je litinové
o průměrech DN 600 až DN 1600.
Práce v objektech se prováděly
v době plánované odstávky tak, aby
nebyla ohrožena dodávka pitné vody
pro spotřebitele.

Pravidelné sezonní zhoršování
mikroskopického obrazu surové
vody a zvyšování výskytu pesticidů
pozorované v poslední dekádě přineslo potřebu modernizace technologie úpravy vody, a to zejména doplněním technologické linky o GAU
filtraci. Jedná se o proces čištění,
který využívá jako filtrační médium
granulované aktivní uhlí. V rámci
projektu tak vzniká přímo v areálu
úpravny nová hala GAU filtrace
o rozloze bezmála 0,5 ha. Celý objekt je navržen na průtok v rozmezí
1,1–3,5 m3/s v 16 filtrech o celkové
ploše 1 604 m2 a s výškou náplně
1,7 m (2 827 m3).

Hlavní ocelová konstrukce haly GAU
je již postavena a betonáž vlastních filtračních van je dokončena.
K tomuto nezvyklému postupu jsme
byli donuceni termínem provedení
ocelových a betonových konstrukcí.
Pokud by byl postup obrácený, hala
by nebyla do zimy 2019 opláštěna
a nedaly by se dělat exteriérové
činnosti. Na podzim 2019 proběhla
montáž opláštění z panelů Kingspan,
střešního pláště složeného z trapézových plechů, pěnového skla
lepeného do asfaltu a asfaltového
modifikovaného pásu SBS.

Vodní dílo Labská se nachází
v Krkonoších a je první ze dvou
přehrad na řece Labi pod Špindlerovým Mlýnem. Přehradní hráz
byla postavena v letech 1910–1916
firmou Redlich a Berger z Vídně. Je
založena na ortorulách v hloubce
4–7 m pod povrchem terénu, je
tížná oblouková, Intzeho typu
a provedena z místního rulového
lomového kamene.
Hlavním účelem vodního díla je
zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku, částečná ochrana
území pod přehradou před účinky
povodní, zajištění minimálního
průtoku v Labi pod nádrží ve výši
cca 0,5 m3/s, zlepšení průtoku pod
vodním dílem pro vodní sporty, rybí
hospodářství a rekreační využití.

dění od průtoků minimálních do
průtoků povodňových.
Z důvodu zajištění dostatečné
kapacity stávajících bezpečnostních přelivů bylo při rekonstrukci
vodního díla realizováno zajištění jejich ochrany před vniknutím
splavenin, které by mohlo mít za
následek snižování jejich kapacity
případným ucpáním naplaveninami. Na výtoku z obtokového tunelu
v podhrází byla součástí realizované
rekonstrukce oprava kamenných
břehových zdí s ohledem na prováděné úpravy zkapacitnění spodních
výpustí na vodním díle.

Stavbu jsme prováděli ve sdružení, kde společnost SMP CZ jako
vedoucí člen sdružení byla zhotovitelem stavebních prací a druhý člen
sdružení, LABSKÁ, strojní a stavební společnost, zajišťovala dodání
technologické části nového díla.
Rekonstrukce spodních výpustí
v obtokovém tunelu vodního díla
Labská spočívala v nahrazení pěti
původních výpustí DN 1100 délky
cca 10 m dvěma kapacitními výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí
DN 800 s novými regulačními uzávěry odpovídajícími požadavkům
platných norem a vyhlášek
a umožňujícími spolehlivé převá-

Zhotovitel: SMP CZ, Geosan Group,
Metrostav
Investor: Úpravna vody Želivka
Projektant: Sweco Hydroprojekt
Doba realizace:
říjen 2018 – prosinec 2020

VÝSTAVBA DÁLNIČNÍHO MOSTU NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI D35
Pardubický kraj, Opatovice-Časy
Realizovaný úsek dálnice D35
o délce 12,6 kilometrů se nachází
mezi obcemi Opatovice nad Labem
a Časy.

Zhotovitel: SMP CZ a LABSKÁ, strojní
a stavební společnost
Investor: Povodí Labe
Projektant: HG partner
Doba realizace: říjen 2017 – říjen 2019

Ocenění: Vodohospodářská stavba roku 2019 a Cena Inženýrské komory
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V roce 2020 se dokončují stavební práce v hale GAU, montují se
technologické rozvody a drenážní
systém a buduje se propojovací
potrubí. Jedná se o výtlak na GAU
z tvárné litiny průměru 1 600 mm
a délce cca 112 m a dva similární
řady filtrátu z GAU o průměru
1 400 mm, každý o délce cca
120 m. V části úpravny budou provedeny nové komunikace a finální
terénní úpravy.

Zhotovitelem je sdružení firem
STRABAG, M-SILNICE a SMP CZ.
Naše společnost realizuje největší
mostní objekt trasy – most přes
inundační území Labe. Přemostění
tvoří dva nezávislé předpjaté trámové mosty: dvoutrámový most
o dvaceti polích budovaný na výsuvné skruži a třípólový komorový most
s podélnými náběhy stavěný metodou letmé betonáže.

Celková délka mostu je 1 060,5 m
(levý most) a 1 064,0 m (pravý most).
Mosty jsou založeny hlubinně na
vrtaných velkoprůměrových pilotách
délky 16–21 m.
SMP CZ navrhla, upravila a dodává
vlastní výsuvnou skruž RÖRO.

Zhotovitel: sdružení SMP CZ,
M-SILNICE, STRABAG
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pontex
Doba realizace: březen 2019 – 2022
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VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

SANACE KOMOR VODOJEMU,
REKONSTRUKCE KANALIZACE
A ČERPACÍ STANICE HRDLOŘEZY
Praha 3 – Jarov
SMP CZ prováděla rekonstrukci podzemních
akumulačních nádrží, armaturních komor staré
a nové akumulace a obslužné komunikace v areálu vodojemu a čerpací stanice Hrdlořezy.
Stará akumulace byla vystavěna ve třicátých letech
minulého století. Před rekonstrukcí měla dvě komory o objemech 3 700 a 7 420 m³, které byly nově
spojeny do jedné velké komory. Nový stav této
akumulace nyní disponuje kapacitou
11 120 m³. V komorách byla sanována původní
stropní konstrukce a komory byly kompletně vymyty. Z důvodu nevyhovujících statických vlastností
byla zbourána a vystavěna nová armaturní komora.
Původní technologie a elektroinstalace byly kompletně demontovány a bylo dodáno nové nerezové
potrubí a uzavírací armatury. Střecha akumulace
má novou hydroizolaci a je opět zasypána zeminou.
Nová akumulace byla vystavěna v sedmdesátých
letech minulého století, má dvě komory, každou
o objemu 6 000 m3. Statické vlastnosti nové
akumulace byly horší než u akumulace staré.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Stropy, sloupy komor vodojemů a nadzemní části
armaturních komor se proto kompletně zbouraly
a nahradily novými železobetonovými konstrukcemi. Stěny komor vodojemu byly sanovány a na
dně komor byly vybetonovány nové spádové vrstvy.
Původní technologie a elektroinstalace se rovněž
kompletně demontovaly a bylo dodáno nové nerezové potrubí a uzavírací armatury. Střecha akumulace je zaizolovaná a zasypaná zeminou.
V areálu byla zbourána a vystavěna nová obslužná
komunikace z asfaltových vrstev, v místě deponie
byla vystavěna nová železobetonová vozovka
a železobetonová opěrná stěna. Jsou zde i nová
parkovací stání pro obsluhu areálu a nové přístupy
do čerpací stanice.

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Pražská vodohospodářská společnost
Projektant: Sweco Hydroprojekt
Doba realizace: červenec 2017 – červen 2020

ZVÝŠENÍ RETENCE
A ZABEZPEČENÍ VODNÍHO DÍLA
KLABAVA PROTI POVODŇOVÝM
PRŮTOKŮM
Plzeňský kraj
SMP CZ realizovala rozšíření retence
a zabezpečení vodního díla Klabava
proti povodňovým průtokům.
Stavba se nachází na řece Klabava v Plzeňském kraji. Stavba zahrnovala rozšíření předpolí, provedení nových kamenných dlažeb a sjízdné rampy, kompletní
demolice a provedení funkčních bloků
se segmentovými uzávěry, výstavbu
ocelové lávky s betonovou mostovkou,
rozšíření kapacity skluzu včetně betonáže dna skluzů s největším sklonem
40 %, odfrézování a novou přibetonávku
starých zdí – v části hrazené provizorní jímkou pro převedení velkých vod
pouze s novou římsou, novou panelovou
komunikaci s úpravou terénu pod hrází,
nový železobetonový vlnolam s osvětlením, nové pozinkované zábradlí cca
500 m2 a elektroinstalaci pro ovládání
segmentů.
Při stavbě bylo uloženo 560 t výztuže,
80 t kari sítí a 8 794 m3 betonu.
Součástí velké rekonstrukce byla
i výstavba malé vodní elektrárny, která
je umístěna na odbočce spodní výpusti
DN 1600 a byla zkolaudována v roce
2018. Na podzim 2019 byly dokončeny
venkovní úpravy.
Zvětšený retenční ovladatelný prostor
nádrže chrání dílo i při navrženém průtoku Q 1000.

Zhotovitel: SMP CZ a EUROVIA CS
Investor: Povodí Vltavy
Projektant: Aquatis
Doba realizace:
červenec 2017 – říjen 2019
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MODERNIZACE ÚPRAVY VODY
KLÍČAVA
Středočeský kraj, Zbečno
Úpravna vody Klíčava vznikla
spolu s přehradou Klíčava na
stejnojmenném potoce mezi
lety 1953–1955. Úpravna začala
zásobovat město Kladno vodou
ještě před samotným dokončením
hráze již v roce 1954. V průběhu
své existence prodělala několik
stavebních úprav. Ta poslední byla
provedena na konci 90. let minulého století. V období 1999-2005
byl odběr dočasně pozastaven,
od roku 2005 úpravna setrvale
funguje.
Komplexní rekonstrukce sestávala ze
čtyř menších projektů s cílem modernizovat úpravnu, zlepšit kvalitu
vyčištěné vody, zkapacitnit technologie čerpání vody a zajistit její
spolehlivý a bezporuchový provoz
v plně automatickém, bezobslužném
režimu.
Dvoustupňová úprava vody byla
doplněna o třetí stupeň, tedy filtraci
přes granulované aktivní uhlí. První
stupeň úpravy, který tvořil čiřič, byl
doplněn o flotaci, jež byla osazena
v nevyužité původní nádrži druhého
čiřiče. Výtlačný řad tvořený dvěma čerpadly posílilo další výtlačné
čerpadlo. Řidící systém byl doplněn
a aktualizován o nové technologie.
Celá rekonstrukce se uskutečnila
za provozu úpravny vody, což kladlo
vyšší nároky na provádění stavebních
prací, a zejména na oddělení špinavé
a čisté části provozu.

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Vodárny Kladno – Mělník
Projektant: Sweco Hydroprojekt
Doba realizace: říjen 2018 – listopad 2019
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Veškeré práce probíhaly uvnitř budovy, takže nebylo možné použít skoro
žádnou mechanizaci s výjimkou
ručního paletového vozíku. Všechny
demoliční práce se prováděly ručně.
Při betonáži nových nádrží flotace
bylo nutné využít odlehčeného systému, který umožňuje ruční manipulaci a sestavení.
Výstavba byla rozdělena do několika
fází. V objektech nejprve proběhly
demoliční práce, následovala sanace
betonových konstrukcí a v návaznosti
na ni pak samotná výstavba, která
však tvořila poměrně malou část celkového objemu prací. Největší část
naopak zaujímá technologie a elektro, které následovaly po finalizaci
stavebních prací.

VODOHOSPODÁŘSKÉ EXPERIMENTÁLNÍ
CENTRUM FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT
Praha
Halová laboratoř Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT
v Praze s gigantickými rozměry 90 x 12 m
sloužila výuce hydrauliky a výzkumu v oblasti
vodohospodářské praxe od roku 1976 až do
února 2019. Vznikl tu například nejen hydraulický návrh závodní dráhy pro vodní slalom
na olympiádu v Tokiu 2020 a olympiádu v Riu
de Janeiro 2016, ale i řada dalších unikátních
projektů, jako hydraulický model plavební komory Děčín nebo protipovodňové zabezpečení
hostivařské přehrady v Praze.
Vodohospodářské experimentální centrum a jeho
unikátní halová laboratoř slouží pro vodohospodářský výzkum kateder hydrauliky a hydrologie,
hydrotechniky, meliorací a krajinného inženýrství,
zdravotního a ekologického inženýrství, pro laboratorní výuku předmětů oboru Vodní stavby
a vodní hospodářství i pro experimenty při diplomových a disertačních pracích. V hale také probíhá
základní celofakultní laboratorní výuka předmětu Hydraulika pro program Stavební inženýrství.
V laboratoři se studenti učí například navrhování
potrubních systémů, fungování přepadů vody přes
jezy či měření viskozity kapalin.
SMP CZ prováděla rekonstrukci haly, která je
svými parametry největší podobnou laboratoří
ve středoevropském regionu v rámci vysokoškolských výzkumných center. Jejím předmětem byla
modernizace a rekonstrukce objektů v halové
laboratoři, výměna vzduchotechniky a stavební
elektroinstalace, sanace tlakové nádrže a stávající
strojní technologie.
Zvětšený retenční ovladatelný prostor nádrže
chrání dílo i při navrženém průtoku Q 1000
a vyrábí elektrickou energii s maximálním
výkonem 200 kW.

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Projektant: AQUA PROCON
Doba realizace: leden–listopad 2019

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU
PŘES PŘEHRADU HRACHOLUSKY
Plzeňský kraj, železniční trať Pňovany-Bezdružice
Rekonstrukce 120 let starého železničního
mostu se týkala sanace kamenných částí
stavby a výměny staré nevyhovující ocelové nosné konstrukce na přechodu trati
přes vodní tok Mži ve výšce cca 38 metrů
nad běžnou provozní hladinou hracholuské přehrady. Jedná se o most o pěti polích,
z nichž dvě krajní jsou kamenná klenbová
a tři vnitřní jsou shodné ocelové nýtované
příhradové konstrukce s horní prvkovou
mostovkou s rozpětím 3,6 x 57 m. Práce
jsme prováděli ve sdružení se společností
MCE Slaný.
Celková délka rekonstruovaného mostu je
208,4 m. Spodní stavba sestává ze dvou
vysokých kamenných velmi štíhlých pilířů
plošně založených v údolí řeky Mže. Původní
stavba tohoto mostu byla realizována před
napuštěním přehrady Hracholusky, takže
v dnešní době stojí pilíře ve vodě. Další dva
pilíře a obě opěry jsou postaveny v horní
části údolního svahu a jsou součástí krajních
klenbových konstrukcí.

Ocenění: Cena Evropské asociace ocelových konstrukcí

Rekonstrukcí došlo k výměně tří hlavních
příhradových ocelových polí, a to unikátním způsobem montáže, který v České
republice dosud nebyl použit. Nová nosná
konstrukce o hmotnosti jednoho pole 181 t
se kompletně smontovala na předpolí na
montážní plošině a provedla se na ní protikorozní ochrana. Pak se celé pole příčně a následně podélně pomocí speciálního rámu na
teflonech v obrácené poloze břichem vzhůru
vysunulo nad budoucí místo trvalého osazení. Zde se vysokopevnostními tyčemi prostřednictvím roznášecího roštu stará i nová
konstrukce spojily mostovkami k sobě, obě se
pomocí lisů nadzvedly a na konci uchytily do
speciálně pro tento účel vyrobených otáčedel
opřených o úložný práh opěry a pilíře. Pomocí hydraulických lisů pak došlo k postupnému
otočení obou sepnutých konstrukcí o 180° do
polohy nová dole, stará nahoře. Obě

konstrukce se poté od sebe rozepnuly, stará
se vysunula zase břichem vzhůru na předpolí,
kde se rozdělila na transportní kusy, a nová
se spustila na nová kalotová ložiska a usadila
do definitivní polohy.
Na návodní straně nového mostu je umístěna lávka pro pěší. Její tvar sleduje dolní
pasy příhradových nosníků všech tří hlavních
polí. Na obou koncových břehových částech
je lávka zakončena rovnými poli s železobetonovými opěrami založenými na mikropilotách. Podlaha je z ocelových roštů, které
nevyžadují žádnou zimní údržbu, zábradlí je
ze síťoviny s lankem napnutým do ocelových
rámů. Opěry pokračují rampami vedenými
po terénu obou břehů, které navazují na síť
cyklotras a místních stezek pro pěší.

Zhotovitel: SMP CZ, MCE Slaný
Investor: Správa železnic a Plzeňský kraj
Projektant: TOP CON Servis
Doba realizace: leden 2018 – duben 2019
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REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU
V MOSTĚ
Ústecký kraj, Most-Rudolice

MOSTNÍ OBJEKTY NA SPOLKOVÉ DÁLNICI A7
Spolková republika Německo
SMP CZ ve sdružení se společností
VIA STRUCTURE realizuje třináct inženýrských
objektů, které jsou součástí výstavby šestiproudového úseku spolkové dálnice
A7 Hannover–Kassel v úseku AS Bockenem –
AS Göttingen.

Rekonstrukce spočívala v demolici
původního a výstavbě nového silničního
mostu přes trojkolejnou elektrifikovanou železniční trať, řeku Bílinu, místní
pozemní komunikaci a cyklostezku
z Mostu do Chánova.

Objednatelem je velké sdružení pro výstavbu
ARGE CJV A7 (Construction Join Venture A7 –
Eurovia DE, Rohde, Stutz). Zadavatelem je konsorcium Via Niedersachsen, které pro Spolkovou
republiku Německo provádí kompletní realizaci
včetně financování a zajištění provozu po dobu
30 let. Součástí konsorcia Via Niedersachsen je
VINCI Concessions Deutschland.

Stavba byla realizována ve sdružení se
společností SILNICE GROUP a dokončena
v létě 2019. Investorem bylo statutární
město Most.
Nová nosná konstrukce byla navržena
jako monolitická předpjatá dvoutrámová
konstrukce spojená s dvojicemi obdélníkových pilířů vrubovými klouby. V místě nad
tratí se však spodní líc nosné konstrukce
nacházel příliš blízko trakčního vedení pod
napětím, nebylo tedy možné navrhnout
betonáž na pevné skruži s dřevěnými
příhradovými ramenáty jako v ostatních
polích.
Část nosné konstrukce v poli nad tratí byla
proto nahrazena dvojicí skořepinových
předpjatých prefabrikátů, které vnějším
povrchem kopírují navržený tvar nosné
konstrukce. Tyto prefabrikáty tak mohly být vybetonovány na skruži v bednění
sousedního pole. Poté je jeřáb o maximální nosnosti 350 t vyzvedl a přesunul na
připravené podpůrné věže umístěné po
stranách železnice. V další fázi, kdy se betonovala celá mostovka včetně zmonolitnění skořepin, se mohlo bednění skořepin
bez dalších úprav použít znovu, a to pro
betonáž krajního pole. Finální betonáž
nosné konstrukce probíhala již za plného
provozu tratě pod mostem.

Zhotovitel: SMP CZ, SILNICE GROUP
Investor: statutární město Most
Projektant: Pontex
Doba realizace:
červenec 2017 – červenec 2019
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a na mostu přes dálnici pro zvěř. V první polovině
roku 2019 započala výstavba čtyř dálničních mostů a jednoho mostu pro zvěř, dálničního nadjezdu
a opěrné zdi.
Výstavba probíhá za omezeného, ale nepřetržitého
provozu na dálnici a bude dokončena v roce
2021.
Zhotovitel: SMP CZ, VIA STUCTURE
Objednatel: sdružení ARGE CJV A7
Investor: Via Niedersachsen
Doba realizace: 2018–2021

V roce 2017 byla zahájena inženýrská a projekční
příprava stavby. Samotná realizace byla spuštěna
o rok později, a to pracemi na dálničním nadjezdu

LÁVKA PŘES DÁLNICI D5
Středočeský kraj, Králův Dvůr
Rekonstruovaná lávka pro pěší přes dálnici D5
v Králově Dvoře spojuje městské části Počaply
a Karlovu Huť.
Lávka je směrově vedena jako tři přímé úseky, a to
přímá nástupní rampa, následně kolmé hlavní pole
přes dálnici a opět kolmá sestupná rampa. Půdorysně tak lávka vytváří písmeno „U“. Spodní stavba
je tvořena dvěma nízkými opěrami a pěti pilíři.
Nosná konstrukce lávky se skládá ze šesti prostých polí. Kratší pole mají rozpětí 23,5 m, delší
32,2 m. Každé pole je tvořeno dvojicí ocelových
nosníků profilu 800 spřažených železobetonovou
deskou.

Nová ocelová konstrukce hlavního pole byla zadána společnosti OK Třebestovice, která patří do
Skupiny SMP. Délka nové konstrukce je 32,8 m,
podélně jsou nosníky profilu 800 zakrouženy do
vrcholového oblouku.
Prefabrikované segmenty vyrobila v rámci Skupiny
SMP společnost PREFA PRO. Technická skupina
závodu Severozápad vyvinula při přípravě výrobně-technické dokumentace detaily kotvení zábradlí a ocelových prvků pro rektifikaci prefabrikátů
a stabilitu římsových částí segmentů.

Plynulost stavby a krátkou dobu výstavby se podařilo zajistit díky dopravě ocelové konstrukce
a prefabrikátů hlavního pole lávky a ramp do těsné
blízkosti budoucího místa osazení, kde docházelo
ke kompletaci, následnému osazení a zmonolitnění segmentů lávky.
Rekonstrukce lávky byla dokončena na konci listopadu 2019.
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: město Králův Dvůr
Projektant: SUNCAD
Doba realizace: srpen 2019 – listopad 2019
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
Jihočeský kraj, Dukovany
NÁHRADA STABILNÍHO HASICÍHO
HALONOVÉHO ZAŘÍZENÍ – ZATĚSNĚNÍ
HAŠENÝCH ÚSEKŮ
SMP CZ provádí zatěsnění jedenácti hašených úseků na každém reaktorovém bloku
včetně životně důležitých prostor. Prostřednictvím door fan testů se zjišťuje netěsnost
jednotlivých úseků a je zpracován projekt
včetně návrhu způsobu utěsnění. Jedná se
především o utěsňování styků jednotlivých
konstrukcí, prostupů instalací přes tyto kon
strukce či trhlin ve stěnách, ale i přetěsnění
či výměnu dveří včetně zárubní. Po dokončení utěsnění každého jednotlivého hašeného
úseku se provádí závěrečný test. Realizace
probíhá nejen v období odstávek, ale převážně při současném provozu reaktorových
bloků.
Zhotovitel: SMP CZ, NUVIA
Investor: ČEZ
Projektant: ENERGOPROJEKT PRAHA
Doba realizace: říjen 2018 – prosinec 2020

NÁHRADA STABILNÍHO HASICÍHO
HALONOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na výměnu stávajícího stabilního hasicího halonového zařízení za nové s plynným
hasivem. Součástí díla je instalace nového
hasicího zařízení včetně doprovodných úprav
v identických prostorách provedeného zatěsnění. Po uvedení nově instalovaného systému
hašení do provozu budou původní rozvody
včetně příslušenství halonového hasicího
zařízení demontovány.
Zhotovitel: SMP CZ, NUVIA
Investor: ČEZ
Projektant: NUVIA
Doba realizace: září 2019 – prosinec 2020
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1.
MANIFEST
Politika rozvoje Skupiny VINCI
a hlavní směry v oblasti dlouhodobě
udržitelného rozvoje jsou definovány
v celkovém rámci Manifestu skupiny
„Společně“. Ten je shrnutím přesvědčení, jimiž se řídí všechny podniky
skupiny. Formalizuje jejich závazky
vůči jejich klientům, zaměstnancům
a všem zúčastněným stranám spolupodílejícím se na jejich činnosti.
Manifest, vypracovaný výkonným
výborem VINCI, platí pro všechny
stupně hierarchie a všechny
subjekty Skupiny po celém světě.

Podívejte se na film

Manifest očima našich
spolupracovníků.
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SPOLEČNĚ KONCIPOVAT A BUDOVAT!
Hlavní události 2019:
Do čtvrtého ročníku přihlásilo
82 spolupracovníků ze šesti společDo soutěže Cena za inovaci se může
ností 43 projektů. Součástí soutěže
přihlásit každý zaměstnanec jednotlivě
je také Výzva studentům vysokých
nebo pracovní kolektiv. Soutěž vytváří
škol a univerzit. Ta oslovila
prostor pro nápady našich spolupra11 studentů ze dvou univerzit.
covníků, rozvíjí inovativní myšlenky,
oceňuje je a napomáhá jejich šíření ve
Inovace se rodí z naší každodenní práce,
společnostech naší Skupiny.
ať už se jedná o technická řešení
a nabídky pro naše klienty, bezpečné pracovní podmínky pro naše týmy,
manažerské techniky a výrobní postupy,
nebo udržitelný rozvoj, digitalizaci
či partnerství se zainteresovanými
stranami.
Cena za inovaci nás spojuje, je
důvodem pro setkávání a prostředkem
pro vytváření, rozšiřování a sdílení
iniciativ, ať už oceněných, či
nikoliv. Přispívá k rozvoji týmové
spolupráce mezi našimi spolupracovníky, společnostmi naší Skupiny a univerzitami. Jsme rádi, že se na jejím rozvíjení
podílíme všichni společně.
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CENA ZA INOVACI 2019 V ČÍSLECH

Inovace
v jednotlivých
kategoriích

Podíl účastníků
dle firem
a univerzit

SMP CZ / 30
PRŮMSTAV / 24
SMS / 15
OK Třebestovice / 5
PREFA PRO / 5
FREYSSINET CS / 3
ČVUT / 6
VUT Brno / 5

Materiály a nástroje / 11
Postupy a technologie / 15
Management / 11
Marketing a služby / 5
Šíření / 1
Studentská soutěž / 11

Podíl projektů
dle firem
a univerzit

PRŮMSTAV / 29,30 %
SMP CZ / 27,40 %
SMS / 13,20 %
OK Třebestovice: / 3,80 %
FREYSSINET CS / 3,80 %
PREFA PRO / 1,90 %
ČVUT / 11,30 %
VUT Brno / 9,30 %
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The Trail by VINCI Construction je
mezinárodní kreativní studentská soutěž a online inovace. Do jejího druhého
ročníku se zapojilo 2 103 studentů
(z toho 826 žen) 95 národností ze
78 zemí a 533 vysokých škol a univerzit.
Výzva The Trail by VINCI Construction
je určena studentkám a studentům
v zemích, kde Skupina působí. Ti mohou
přinášet své inovace v oblastech staveb
a metod výstavby budoucnosti, trvalé
výstavby & udržitelnosti, města na povrchu a pod ním.
Na online platformě společnosti
SMP CZ, která je pořadatelem místního česko-slovenského kola, jsme přivítali týmy PragueIdea a Czechnology
z ČVUT v Praze a Plastic Crystal z VUT
v Brně. Týmy své projekty prezentovaly před odbornou porotou složenou
z našich interních a externích odborníků a spolupracovníků.
Pozvání na celosvětové finále ve Francii
si odnesli předkladatelé projektu útulny
Plastic Crystal ve složení Marco Aulisa,
Vlada Kozhevnikova, Štěpán Macek
a Ondřej Venclík.
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SPOLEČNĚ V OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI!
Hlavní události 2019:

1
Whistleblower může využít
postup pro whistleblowing
dle Compliance kodexu Skupiny SMP.

2

Whistleblower může využít
systém VINCI Integrity:
www.vinci-integrity.com

3

Whistleblower může oslovit
ředitelku Skupiny pro otázky
etiky Mireille Sbrugnerovou:
ethics@vinci.com
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SPOLEČNĚ V DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH ZÁSAD!

Se Skupinou VINCI se často zdůrazňují
především technické a ekonomické
aspekty. VINCI si je však vědoma své
role i v jiných oblastech, jako jsou trvale
udržitelný rozvoj a diverzita. Další
důležité téma pro naši Skupinu je etika,
která je jádrem našich obchodních
kontraktů a vztahů s klienty.
Skupina VINCI v rámci svých postupů
pro odhalování a prevenci korupce
a plánu opatření pro prevenci rizik
v oblasti lidských práv, základních
svobod, zdraví a bezpečnosti osob,
jakož i v oblasti životního prostředí
a obecněji s cílem zajistit správné
uplatňování své Charty etiky
a chování zavedla jednotný postup,
který umožňuje přijímat a zpracovávat
veškerá interní hlášení whistleblowerů
za podmínek naprosté důvěrnosti.

Dotčené dokumenty:
•
•
•
•
•

Charta etiky a chování
Průvodce lidskými právy
Kodex jednání proti korupci
Charta vztahů se subdodavateli
Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
• Compliance kodex Skupiny SMP

Nadace VINCI v České republice, která byla
založena v roce 2008, podporuje projekty, které
přinášejí udržitelná řešení problémů sociální
a profesionální integrace nejchudších lidí.
Nadace podporuje iniciativy, které jsou svým
zaměřením nebo umístěním blízké činnostem
Skupiny VINCI na území České republiky. Dokládá
tak přání Skupiny být trvalým partnerem komunit,
pro které staví a řídí početná díla.
Od svého vzniku Nadace VINCI v České republice
podpořila 104 organizací částkou 12 333 932 Kč
a do svých aktivit zapojila 125 patronek a patronů
z řad svých spolupracovníků.

Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, které svou
činností působí na začlenění do společnosti a bojují proti izolaci
a sociálnímu vyloučení. Organizace Benediktus v Modletíně za
částku 94 300 Kč obnovila podkroví na sociálně-terapeutickou
dílnu a zázemí pro asistenty. Cheiron T v Táboře získal 60 000 Kč
na zřízení a vybavení hudební zkušebny v nízkoprahovém centrum
pro mládež. Kostka v Krásné Lípě za dar 60 000 Kč vybavila klub
Včelka pro děti ze sociálně slabých rodin. Spolek Osvěta v Praze za
částku 96 646 Kč vybavil pohybové centrum pro děti se zrakovým
hendikepem. Terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech
získalo dar 30 000 Kč na vybavení místností, kde probíhají
programy, a zajištění pomůcek a materiálu pro navýšení
poskytovaných služeb.
Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup
k pracovnímu uplatnění. Sociální podnik Střecha obdržel 74 398
Kč na modernizaci vybavení kuchyně bistra. Ústav Pohoda v Ostravě
využil příspěvek ve výši 95 000 Kč na pořízení konvektomatu do
vznikajícího bistra. Organizace V růžovém sadu v Ořechově u Brna
zakoupila za dar 60 000 Kč laserový přístroj na obrábění dřeva.
Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mládež
a občanství. Organizace Savio ve Zlíně za dar 50 793 Kč vybavila
kanceláře nábytkem, počítačovou technikou a metodickými
pomůckami pro osobnostní rozvoj dětí ze základních škol.

9

podpořených
projektů

621 137 Kč
finanční podpory

13
patronací

V roce 2019 společnost SMP CZ podpořila Nadační fond
Homolka částkou 100 000 Kč, která bude použita na vytvoření
odpočinkové zóny pro zdravotníky. Národní ústav pro autismus
obdržel 5 000 Kč na zajištění letního tábora pro děti s autismem
a chováním náročným pro péči. Tělovýchovná jednota SLAVOJ
Bečov nad Teplou byla podpořena částkou 10 000 Kč pro
uspořádání celodenního turnaje ve fotbale pro děti z dětských
domovů. Mobilní hospic Andělé Stromu života v Novém Jičíně
zakoupil za darovanou částku 5 000 Kč mobilní měřič saturace krve
pro dětské pacienty.
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SPOLEČNĚ ZA DOSAŽENÍ CÍLE „ŽÁDNÉ ÚRAZY“!

V České republice žije téměř
70 000 lidí bez domova a 120 000 je
bezdomovectvím ohroženo. Dostat se
na ulici je snadné, stačí třeba bydlet v
nájemním bytě a onemocnět. Návrat
z ulice není snadný a nepodaří se všem.
Vždy v létě a zimě proto vyhlašujeme
sbírku Dobrý soused. V roce 2019 jsme
se zaměřili na zejména sběr dětského,
dámského a pánského oblečení, bot,
hraček a her. Závěrem roku jsme také za
vybranou částku 11 890 Kč zakoupili
jídlo na štědrovečerní večeři pro děti
a jejich maminky z azylového domu
v Opavě.
K tomu, abychom pomohli druhým,
jsme využili také tombolu na našem
vánočním večírku a letních sportovních
hrách.
Za prodej lístků do tomboly jsme vybrali
částku 10 150 Kč, kterou jsme věnovali Charitě v Dobříši na volnočasové
kroužky pro děti ze sociálně slabých
rodin. Výtěžek 12 000 Kčz vánočního v
ečírku směřoval do Spolku Osvěta na
nájem sportovní místnosti pro nevidomé děti.

Politika ochrany zdraví a bezpečnosti se vztahuje na všechny
osoby pohybující se na našich staveništích
a v provozovnách – zaměstnance i pracovníky
dodavatelů. Bezpečnost všech našich spolupracovníků
je naší absolutní prioritou a odpovědnost za ní nesou
vedoucí pracovníci.

Vedení Skupiny VINCI vyhlásilo
v roce 2018 plán Pět klíčových
aktivit, který byl v průběhu
i v roce 2019 nadále sledován
a vyhodnocován.

V rámci správné praxe sledujeme a odměňujeme
nejlepší nápady při řešení bezpečnosti na stavbách.
Celkem bylo za rok 2019 posláno 27 správných praxí
a z toho jich bylo odměněno 12.

V oblasti bezpečnosti práce byly
vyhlášeny pro rok 2019 čtyři cíle:
implementace plánu „Pět
klíčových aktivit“ do života
SMP CZ se zaměřením na
aplikaci pravidla „STOP“,
plnění programu CAP 2020:
žádné smrtelné úrazy na
našich staveništích a proaktiní
přístup k zajištění BOZP,

Zapojujeme se do Mezinárodního
týdne bezpečnosti Skupiny VINCI
Construction. Ústředním tématem
roku 2019 bylo právo STOP. Právo ale
zejména povinnost zastavit se
v případě, kdy opouštíme postup, kdy
jsme nepochopili právě prováděný
úkol nebo kdy se na stavbě objevila
nová událost.
Pro podporu Mezinárodního týdne
bezpečnosti vznikl film s generálním
ředitelem Martinem Doksanským,
realizovalo se setkání pracovníků staveb v Berouně a školení poskytování
první pomoci.
V průběhu Mezinárodního týdne se
uskutečnila kampaň „Uvolni cestu
k záchraně“ zaměřená na důležitost
organizace záchranářských uliček
v dopravních kolonách.

STOP.pdf

Nadace VINCI
slaví 10 let.

Podívejte se na film

Mezinárodní týden
bezpečnosti 2019.

Provedli jsme nácvik krizových situací při vyhlášení požárního poplachu. Zaměřili jsme se na evakuaci osob a činnost požárních hlídek.
Vedoucí staveb věnovali pozornost skoronehodám
a nebezpečným situacím na stavbách, o svých
zjištěních a nápravných opatřeních zasílali záznamy.
Celkem bylo za rok učiněno 269 záznamů. Ty jsou
následně zpracovány do souhrnné zprávy, která se
každý měsíc rozesílá všem odpovědným pracovníkům
na stavbách.

Hlavní události 2019:

sjednocení osobních
ochranných pracovních
prostředků,

Podívejte se na film

Všichni pracovníci podílející se na realizaci staveb
absolvovali školení BOZP, to zahrnovalo i problematiku první pomoci. Byla realizována také odborně-profesní školení, konkrétně se jednalo o školení pro
vazače, jeřábníky, obsluhu motorových pil a požární
hlídku. V rámci odborného vzdělávání proběhly rovněž
dvoudenní kurzy BOZP při práci ve výškách.

1

21.06.20

Vedení společnosti realizovalo
50 kontrol, bezpečnostní technici pak
131 kontrol dodržování bezpečnosti
na stavbách a pracovištích. Celkem
bylo provedeno 7 000 zjištění, přibližně 12 % bylo nevyhovujících.

20:15

přechod na novou normu
ČSN EN 45001 – tento
úkol byl po konzultaci
s certifikačním orgánem
přesunut na rok 2020.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UMĚJME
ŘÍCT

STOP

Tváří v tvář nebezpečí je ticho smrtící!
Jérôme Stubler, prezident VINCI Construction
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Od roku 2017 se každá stavba hodnotí
indexem bezpečnosti stavby. Jedná
se o jednotný systém hodnocení
úrovně zajištění BOZP stavby. Cíl pro
rok 2019 – index v průměrné hodnotě
větší než 85 % – byl splněn.

SMP CZ, PROFIL 2019 |

44

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

SPOLEČNĚ ZA ROZDÍLNOST
A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ!

SPOLEČNĚ ZA TRVALOU PROFESNÍ DRÁHU!

Chceme, aby k zásadám společnosti SMP CZ patřila
spravedlivá personální politika, která odpovídá platným
zákonům a je prostá jakékoli diskriminace založené
na pohlaví, věku, mravech, rasové, etnické či státní
příslušnosti, hendikepu a náboženském, politickém či
odborovém přesvědčení. Personální politika založená na
respektu vůči ostatním.

V podmínkách měnícího se trhu spočívá náš úspěch
ve schopnosti získávat talentované pracovníky a na
opatřeních, jež jsou zaváděna za účelem stabilizace
zaměstnanců a dalšího růstu stávajících pracovních
týmů.
Vyrovnaný profesní a osobní rozvoj našich spolupracovníků, kterým nabízíme možnost odborného vzdělávání a pracovní mobility v perspektivě jejich trvalé
zaměstnatelnosti, je našim cílem.

Naší snahou je, abychom naši firemní kulturu společně
postavili na hodnotách, jakými jsou důvěra, respekt,
solidarita a přesvědčení, že lidé mají přednost před
systémy a že předpokladem každého úspěšného projektu
je spojení individuální iniciativy s kolektivní prací.
Přicházíme proto s projektem VIGEO - Prožijte s námi
život plný barev, který je nedílnou součástí kultury Skupiny
VINCI. Projektem zaměřeným na témata diskriminací,
rovných příležitostí a propagace kulturních rozmanitostí.
Hlavní události 2019:
Ve spolupráci s týmem vozíčkářského ragby
PRAGUE ROBOTS jsme uspořádali sportovní
odpoledne a prožili ho společně s našimi zaměstnanci
a jejich dětmi. Zahráli jsme si quadrugby, prožili
adrenalinové chvíle kontaktního sportu, poznali novou
dimenzi pohybu a hráli jsme jako opravdový tým, bez
bariér. Ragbymánii jsme uspořádali jako součást projektu
Prožijte s námi život plný barev, který se
zaměřuje na témata diskriminací, rovných příležitostí
a propagace kulturních rozmanitostí.

Hlavní aktivity 2019:

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 2019 společnost SMP CZ plnila povinný
podíl jak zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
tak odběrem výrobků od firem zaměstnávajících více než
50 % zaměstnanců se zdravotním hendikepem. Celkem
jsme od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců se
zdravotním hendikepem odebrali zboží a služby za
4 267 824 Kč.

Vzdělávání
dle počtu hodin
školení

Vzdělávání u společnosti SMP CZ zahrnuje školení
povinná daná zákonnými předpisy, školení rozvojová a jazykové vzdělávání. Je pravidelně sledována
nejen celková proškolenost, ale také vztahy školení-věková skupina, školení-socioprofesní zařazení,
školení-pohlaví. Celkem bylo za rok 2019 proškoleno
ve všech typech školení 7 743 hodin, kterými prošlo
400 zaměstnanců, a do vzdělávání byla investována
celková částka 707 000 Kč.

Zapojili jsme se do veletrhů pracovních příležitostí
iKariéra Fakulty stavební ČVUT a Fast Jobs Day
Fakulty stavební VUT v Brně. Představili jsme SMP CZ
a společnosti Skupiny SMP v České a Slovenské republice. Se studenty jsme sdíleli jejich sny a představy
o budoucnosti. A byly rozmanité, s příchutí odvahy
i nejistoty a očekávání.
Otevíráme se studentům středních a vysokých škol.
Při dnech výjimečných staveb a setkání jsme se
studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze, VUT v Brně
a středních průmyslových škol Dušní a Josefa Gočára
zavítali na stavby společností SMP CZ a PRŮMSTAV.
Konkrétně se jednalo o rekonstrukce mostu přes
přehradu Hracholusky, vodního díla Klabava, vodojemu
Flora a novostavbu polyfunkčního domu v Praze-Libni.
Girls Day je interaktivní den otevřených dveří pro
dívky převážně ze středních škol, které chtějí nahlédnout do technicky zaměřených firem a univerzit
a třeba tam najít inspiraci pro svou budoucí kariéru. Se
studentkami ze středních průmyslových škol stavebních v Praze a Mělníku jsme prožili jeden den. Dívkám
jsme představili Skupinu VINCI, společnosti SMP CZ
a PRŮMSTAV. Společně jsme se podívali do budoucnosti stavebnictví, jeho nových oborů a profesí a postavili a zobchodovali stavby dle přesných zadávacích
podmínek. Setkání jsme zakončili prohlídkou stavby
polyfunkčního domu v Praze-Libni.
SMP CZ je strategickým partnerem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. V rámci
naší spolupráce se zapojujeme do Technických
čtvrtků. Se studenty jsme hovořili o tématu digitalizace stavebnictví a představili jsme projekt unikátní
rekonstrukce železničního mostu přes přehradu
Hracholusky.
Závěrem roku jsme se studenty Fakulty stavební
ČVUT probírali téma nových čistírenských technologií a přístupu k jejich realizaci.

Cizí jazyky / 4 024
Technická školení / 1 912
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / 1 406
Ostatní / 363
Administrativa a účetnictví / 30
Životní prostředí / 8
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROZVAHA K DATU 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

SPOLEČNĚ ZA SDÍLENÍM VÝSLEDKŮ NAŠÍ
VÝKONNOSTI!

AKTIVA

Naši zaměstnanci se mohou podílet na výsledcích
hospodářského růstu Skupiny VINCI prostřednictvím
zaměstnaneckých akcií a odpovídajících mechanismů
umožňující jejich podíl také na ziscích naší společnosti.

b

Hlavní události 2019:
V roce 2007 se společnosti Skupiny VINCI v České
republice poprvé zapojily do programu zaměstnaneckých
akcií CASTOR INTERNATIONAL. Plán úspor 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 2019 se do akcionářského programu zapojilo
127 našich zaměstnanců koupí 3 696 akcií v celkové
hodnotě 8 384 768 Kč.
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Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

2 633 485

348 366

2 285 119

1 342 287

B.

Stálá aktiva

003

622 747

343 589

279 158

273 500

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

16 729

15 427

1 302

1 880

Ocenitelná práva

006

15 237

14 743

494

1 372

2.1 Software

007

14 219

13 725

494

1 061

2.2 Ostatní ocenitelná práva

008

1 018

1 018

0

311

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

684

684

0

0

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

011

808

0

808

508

013

808

0

808

508

Dlouhodobý hmotný majetek

014

405 644

328 162

77 482

71 243

Pozemky a stavby

015

135 627

94 772

40 855

43 512

1.1 Pozemky

016

7 929

0

7 929

7 929

1.2 Stavby

017

127 698

94 772

32 926

35 583

5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
II.
1

Na konferenci Skupiny SMP a společnosti
SMP CZ informujeme kolegyně a kolegy o výsledcích společností Skupiny SMP. Pravidelně se
zaměřujeme na bezpečnost práce, projekty v personální oblasti, významné realizace a synergie
ve skupině, technický rozvoj a solidární aktivity
Nadace VINCI.

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. V klubu
Mláďat propojujeme naše spolupracovníky,
jejich děti a partnery. Klub seniorů je pak příležitostí pro setkávání s našimi bývalými kolegy, dnes
v důchodu.

Min. úč. období

001

SPOLEČNĚ SE POTKÁVÁME

Společnost SMP CZ je držitelkou ocenění
Společnost přátelská rodině. Soutěž pořádá
organizace Síť pro rodinu a probíhá jako součást
projektu Rovný není stejný za finanční podpory
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro
rovnost žen a mužů.

c

Běžné účetní období

AKTIVA CELKEM

2

Hlavní události 2019:

č. ř.

2

Hmotné movité věci a jejich soubory

018

265 937

233 390

32 547

22 157

4

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

020

13

0

13

13

4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek

023

13

0

13

13

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

4 067

0

4 067

5 561

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

4 067

0

4 067

5 561

Dlouhodobý finanční majetek

027

200 374

0

200 374

200 377

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

028

200 045

0

200 045

200 045

3

Podíly - podstatný vliv

030

329

0

329

332

5

III.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROZVAHA K DATU 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ
AKTIVA
b
C.

č. ř.
c

ROZVAHA K DATU 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

Běžné účetní období

Min. úč. období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

PASIVA

č. ř.

Běžné úč. období

Min. úč. období

c

5

6

PASIVA CELKEM

078

2 285 119

1 342 287

Vlastní kapitál

079

562 915

570 763

Základní kapitál

080

200 000

200 000

Základní kapitál

081

200 000

200 000

Ážio a kapitálové fondy

084

152 645

152 645

Kapitálové fondy

086

152 645

152 645

087

152 645

152 645

Fondy ze zisku

092

40 358

40 776

b

Oběžná aktiva

037

2 006 607

4 777

2 001 830

1 065 861

Zásoby

038

179 950

158

179 792

58 234

1

Materiál

039

3 397

158

3 239

359

2

Nedokončená výroba a polotovary

040

176 553

0

176 553

57 875

Pohledávky

046

1 626 846

4 619

1 622 227

996 088

Dlouhodobé pohledávky

047

18 583

0

18 583

39 910

1.1

Pohledávky z obchodních vztahů

048

6 291

0

6 291

21 034

1.2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

049

7 500

0

7 500

12 500

1

Ostatní rezervní fondy

093

40 000

40 000

1.4

Odložená daňová pohledávka

051

3 620

0

3 620

3 772

2

Statutární a ostatní fondy

094

358

776

1.5

Pohledávky - ostatní

052

1 172

0

1 172

2 604

Výsledek hospodáření minulých let (+/-)

095

152 344

159 043

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

054

397

0

397

517

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let

096

152 344

159 043

1.5.4 Jiné pohledávky

056

775

0

775

2 087

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

17 568

18 299

Krátkodobé pohledávky

057

1 608 263

4 619

1 603 644

956 178

Cizí zdroje

101

1 633 738

699 315

2.1

Pohledávky z obchodních vztahů

058

936 551

4 619

931 932

209 303

Rezervy

102

215 129

173 307

2.2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

436 769

0

436 769

587 059

2

Rezerva na daň z příjmů

104

11 988

0

2.4

Pohledávky - ostatní

061

234 943

0

234 943

159 816

4

Ostatní rezervy

106

203 141

173 307

2.4.1 Pohledávky za společníky

062

33 217

0

33 217

13 804

C.

Závazky

107

1 418 609

526 008

2.4.3 Stát - daňové pohledávky

064

7 499

0

7 499

3 602

I.

Dlouhodobé závazky

108

70 233

62 765

2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

55 822

0

55 822

23 816

4

Závazky z obchodních vztahů

114

67 775

61 420

2.4.5 Dohadné účty aktivní

066

135 394

0

135 394

115 982

9

Závazky - ostatní

119

2 458

1 345

2.4.6 Jiné pohledávky

122

2 458

1 345

I.

II.
1

2

067

3 011

0

3 011

2 612

Peněžní prostředky

071

199 811

0

199 811

11 539

1

Peněžní prostředky v pokladně

072

376

0

376

294

2

Peněžní prostředky na účtech

073

199 435

0

199 435

11 245

Časové rozlišení aktiv

074

4 131

0

4 131

2 926

1

Náklady příštích období

075

2 943

0

2 943

2 535

3

Příjmy příštích období

077

1 188

0

1 188

391

IV.

D.
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A.
I.
1
II.
2

2.1 Ostatní kapitálové fondy
III.

IV.
1
V.
B+C
B.

9.3 Jiné závazky
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROZVAHA K DATU 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ
označ

PASIVA

a

b

II.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K DATU 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ
č. ř.

Běžné úč. období Min. úč. období

a

b

č. ř.

Skutečnost
ve sledovaném
účetním období

Skutečnost
v účetním období
minulém

c

1

2

c

5

6

Krátkodobé závazky

123

1 348 376

463 243

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

160 029

15 155

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

1 777 497

1 691 979

4

Závazky z obchodních vztahů

129

855 692

228 499

A.

Výkonová spotřeba

03

1 456 025

1 331 535

8

Závazky - ostatní

133

332 655

219 589

2

Spotřeba materiálu a energie

05

278 971

166 305

8.1 Závazky ke společníkům

134

52 080

16 133

3

Služby

06

1 177 054

1 165 230

8.3 Závazky k zaměstnancům

136

16 649

14 517

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

07

-118 678

108 043

8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

9 906

8 490

C.

Aktivace (-)

08

-40

-160

8.5 Stát - daňové závazky a dotace

138

4 999

21 692

D.

Osobní náklady

09

365 116

316 171

8.6 Dohadné účty pasivní

139

247 209

157 016

1

Mzdové náklady

10

261 396

228 855

8.7 Jiné závazky

2

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

103 720

87 316

140

1 812

1 741

Časové rozlišení pasiv

141

88 466

72 209

2.1 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

12

100 640

84 588

1

Výdaje příštích období

142

88 265

72 030

2.2 Ostatní náklady

13

3 080

2 728

2

Výnosy příštích období

143

201

179

Úpravy hodnot v provozní oblasti

14

10 599

9 315

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

11 397

9 143

1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

11 397

9 362

1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

2.

Úpravy hodnot zásob

18

3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

-134

276

Ostatní provozní výnosy

20

10 219

148 225

1

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

1 017

90 508

2

Tržby z prodaného materiálu

22

3

Jiné provozní výnosy

23

9 202

57 335

D.

E.
1

III.

F.

*
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-219
-664

-104

382

Ostatní provozní náklady

24

46 735

49 140

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

480

4 264

2

Prodaný materiál

26

191

111

3

Daně a poplatky

27

2 645

2 623

4

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

29 542

31 776

5

Jiné provozní náklady

29

13 877

10 366

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

30

27 959

26 160
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K DATU 31. 12. 2019 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ
a

b

IV.

č. ř.

Skutečnost v účetním
období sledovaném

Skutečnost v účetním
období minulém

c

1

2

31

3 000

0

32

3 000

0

39

3 793

702

1 Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

3 791

686

2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

2

16

43

0

1

45

0

1

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
1 Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

J.

Nákladové úroky a podobné náklady
2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

2 009

275

K.

Ostatní finanční náklady

47

7 132

3 622

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

48

1 670

-2 646

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

49

29 629

23 514

L.

Daň z příjmů

50

12 061

5 215

1 Daň z příjmů splatná

51

11 909

5 145

2 Daň z příjmů odložená (+/-)

52

152

70

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

53

17 568

18 299

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

55

17 568

18 299

****

Čistý obrat za účetní období

56

1 796 518

1 841 181

Označení
P.

Ukazatel

2019

2018

11 539

29 135

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

29 629

23 514

Úpravy o nepeněžní operace

45 091

-45 515

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.
A.

1

A.

1

1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

11 397

9 362

A.

1

2 Změna stavu opravných položek, rezerv

41 024

32 068

A.

1

3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-537

-86 244

A.

1

4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

-3 000

0

A.

1

5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

-3 793

-701

A.

*

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

74 720

-22 001

A.

2

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

160 754

-47 487

A.

2

1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

-627 210

-159 907

A.

2

2 Změna stavu závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

908 858

128 665

A.

2

3 Změna stavu zásob

-120 894

-16 246

A.

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

235 474

-69 488

A.

3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných

0

-1

A.

4

Přijaté úroky

3 793

702

A.

5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

-12 061

-5 215

A.

7

Přijaté dividendy a podíly na zisku

3 000

0

A.

***

230 206

-74 002

-17 535

-14 217

1 017

90 508

-16 518

76 291

-25 416

-19 885

-416

115

-25 000

-20 000

-25 416

-19 885

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti

B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
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C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.

2

5 Přímé platby na vrub fondů

C.

2

6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně

C.

***

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

188 272

-17 596

R.

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

199 811

11 539

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

SMP CZ, PROFIL 2019 |

54

SMP CZ

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 222 185 111
www.smp.cz

