
SMP CZ
Profil 2017

POMÁHÁME
PROPOJOVAT MĚSTA
A PŘINÁŠÍME DO NICH ŽIVOT
NA JEJICH POVRCHU I POD NÍM





Kdo jsme
Slovo Martina Doksanského
Realizace 2017
Naše přesvědčení
Účetní závěrka

OBSAH 

4 
11
13
25
34

KDO JSME

4

Pracovní týmy společnosti SMP CZ se podílejí na řešení problémů 
týkajících se mobility, zkrácení vzdáleností, zlepšení životních 
podmínek, optimalizace městských zařízení nebo rozvoje biologické 
rozmanitosti měst. SMP CZ pomáhá propojovat města a přinášet do 
nich život na jejich povrchu i pod ním. 

Obchodní výzvy společnosti SMP CZ, a to jak v rozsáhlých 
projektech, tak v místních operacích, vyžadují harmonii v celém 
životním cyklu projektu – výborné zvládnutí provozu, integraci 
nových technologií a inovací. 

SMP CZ nabízí svým klientům špičkové studie a realizace. 
Přesvědčení, která v kombinaci s reálnou kulturou bezpečnosti  
a touhou po občanské a environmentální odpovědnosti přispívají  
k tomu, aby naše povolání plnilo svůj význam.
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DOPRAVNÍ STAVBY 
jsou stěžejním oborem SMP CZ. Naše know-how stavíme na více než 60leté tradici ve výstavbách  
a rekonstrukcích železobetonových mostů, ocelových a dřevěných lávek. Realizujeme silnice, protihlukové 
stěny. Výjimečnou specializací je výstavba mostů z příčných prefabrikátů, technologií letmé betonáže, 
zavěšených a visutých mostů.

PRŮMYSLOVÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY 
provádíme včetně dodávek technologických celků, výstavby objemných úložišť, retenčních nádrží, realizujeme 
zakázky technické a občanské vybavenosti, sanace krajiny po důlní těžbě a odstraňování ekologických škod.  
SMP CZ disponuje specializovanými projektovými týmy se zkušenostmi z realizace těchto staveb.

POZEMNÍ STAVBY  
zhmotňují naše zkušenosti s realizací technických a občanských staveb, jako jsou školy, stadiony, nemocnice atd. 

CO
DĚLÁME 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY  
zahrnují komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních systémů, 
protipovodňová opatření a úpravy vodních toků, přehrady, plavební komory. V této oblasti SMP CZ zaujímá přední 
místo na českém trhu.

PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY 
představují práce v hloubených i ražených tunelech včetně potřebných oprávnění tyto činnosti provádět.

KDO JSME
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KLÍČOVÉ
UDÁLOSTI 

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

SMP CZ VSTUPUJE 
realizačně na stavební trh v Německu - stavíme 
mosty na dálnici A7. 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 2015
největší vodohospodářské stavby v České 
republice - celkové přestavby a rekonstrukce 
Ústřední čistírny odpadních vod Praha –  
Nová vodní linka, kde SMP CZ je vedoucím 
účastníkem čtyřčlenného sdružení. 

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

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE 2013
se sesterskou společností PRŮMSTAV  
s působností v oboru pozemního stavitelství. 

ZAHAJUJEME 2007
první stavby v energetickém sektoru - jedna 
z největších staveb v historii společnosti, 
rekonstrukce Elektrárny Tušimice.

ZMĚNA NÁZVU 2005
na SMP CZ. Skupina VINCI Construction získává ve 
společnosti 100% majoritu. 

SPOLEČNOST STAVBY MOSTŮ PRAHA 2001
se stává členem skupiny VINCI Construction a 
název společnosti se mění na SMP Construction. 

VZNIK DCEŘINÝCH SPOL. SMP A SMS 1998
se zaměřením na předpínání železobetonových 
konstrukcí a SMS s orientací na výstavbu mostů 
na území Slovenské republiky.  

DO SPOLEČNOSTI 1995
Stavby mostů Praha vstupuje francouzský podnik 
GTM Dumez. 

VZNIK SPOLEČNOSTI 1990
Stavby mostů Praha se specializací na mostní 
stavby. 

ZALOŽENÍ 1953
specializovaného mostařského závodu u firmy 
Stavby silnic a železnic. 

2017

VSTUPUJEME 2002
do segmentu vodohospodářských staveb. 



VINCI je světový hráč v oblastech koncesí a výstavby. Zaměstnává téměř 195 000 spolupracovníků ve stovce zemí. 
Koncipuje, financuje, staví a spravuje infrastruktury a zařízení, která přispívají ke zlepšení každodenního života a 
dopravní obslužnosti každého z nás.

Protože se jedná o stavby sloužící veřejnosti, považuje VINCI dialog s partnery z řad státních i soukromých  
organizací za nezbytnou podmínku své činnosti. 
 
Jelikož její vizí je globální úspěch a neomezuje se pouze na ekonomické výsledky, VINCI se zavazuje  
k environmentální, sociální a společenské výkonnosti. Ambicí VINCI je vytvořit dlouhodobou hodnotu  
pro své klienty. 

JSME SOUČÁSTÍ 
SKUPINY VINCI  

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

OBRAT
40 248 M€ 

ZAMĚSTNANCŮ
194 428 

ZEMÍ SVĚTA
100

STAVEB
280 000 

konsolidovaný 
obrat 2017

3 454 776 
tisíc Kč

 
zaměstnanců 

připadajících na 
skupinu SMP

794
 

ÚDAJE 2017

VIA Structure

FREYSSINET CS, Prefa Pro

ARKO TECHNOLOGY

SMS
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KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ 
CELKEM: 447

ZDRAVOTNÍ HENDIKEP: 2 Údaje HR reportingu VINCI 2017

DOBA NEURČITÁ: 340

DOBA URČITÁ,DOHODY ATD.: 107

MUŽI: 338 

ŽENY: 109

NAŠE REALIZACE 
OBRAT: 1 768 769 TISÍC KČ

DOPRAVNÍ: 20%

VODOHOSPODÁŘSKÉ: 67 %

JINÉ: 5%

PODZEMNÍ: 4%

ENERGETICKÉ: 2%
POZEMNÍ: 2%

REKONSTRUKCE: 41 %

NOVOSTAVBY: 55 %

JINÉ: 4 %

Typy staveb Druhy výstavby
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VEDENÍ
SMP CZ 

PŘEDSTAVENSTVO A VEDENÍ 
Martin Doksanský
předseda představenstva a generální ředitel  

Jan Jech
místopředseda představenstva,  
obchodní ředitel skupiny SMP  

Lucie Zímová
členka představenstva,  
administrativně-finanční ředitelka skupiny SMP  

Antonín Brnušák
technický ředitel skupiny SMP

Jan Freudl 
člen představenstva, výkonný ředitel

Pavel Kameník 
člen představenstva, personální ředitel 

Jindřich Tautrman
člen představenstva, obchodní ředitel 

Felix Wintr
ekonomický ředitel

Jiří Bažata 
ředitel divize Velké projekty 

Milan Pavlič 
ředitel divize  
Vodohospodářské a průmyslové stavby  

Petr Popsimov 
ředitel divize Dopravní stavby

Václav Vlček
ředitel závodu Severozápad 

DOZORČÍ RADA
Jean-Philippe Loiseau
předseda dozorčí rady 

Eric Abadie
člen dozorčí rady 

Eric Barthélemy
člen dozorčí rady 

Antonín Brnušák
člen dozorčí rady 

Marc Pierre Fernand Huysman 
člen dozorčí rady  

Pavel Němejc
člen dozorčí rady, zástupce zaměstnanců 
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NAŠE STAVBY  
OCENĚNÉ V ROCE 2017   

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 
PŘES LABE LOVOSICE A PŘEMOSTĚNÍ TRATI 
ČESKÝCH DRAH, PODĚBRADY

Na mezinárodním sympoziu MOSTY 2017 jsou každoročně 
vyhlašovány ceny Mostní dílo roku, které zaštiťuje ministr dopravy. 
V roce 2017 bylo toto ocenění uděleno dvěma našim stavbám, 
a to rekonstrukci železničního mostu přes Labe v Lovosicích a 
přemostění trati Českých drah v Poděbradech.

SPORTOVNÍ PŘÍSTAV 

HLUBOK Á NAD VLTAVOU

Odborná porota složená ze 
zástupců Českého svazu 
stavebních inženýrů, České komory 
stavebních inženýrů a techniků, 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
a Jihočeského kraje udělila stavbě 
Sportovního přístavu Hluboká nad 
Vltavou čestné uznání „PRESTA – 
prestižní stavba jižních Čech“.

Ocenění bylo uděleno za kvalitní 
provedení stavby a začlenění 
přístaviště ke stávajícím 
rekreačním a sportovním zařízením 
města. Přístav umožňuje další 
využití vodního toku řeky Vltavy. 
Možnost kotvení nejen malých 
plavidel a zázemí přístavu 
poskytuje příležitost navštívit 
historické perly jižních Čech. 
V přístavu rovněž dochází k 
nekonvenčnímu řešení propojení 
obou cyklostezek na břehu řeky 
pomocí zvedacího mostu. 

REKONSTRUKCE 
ÚPRAVNY VODY 
HVĚZDIČKA 

PŘÍBRAM

SMP CZ získala za stavbu 
rekonstrukce Úpravny 
vody Hvězdička ocenění 
Vodohospodářská stavba 
roku 2017 v kategorii staveb 
pro zásobování pitnou vodou a 
odvádění a čištění odpadních 
vod. 

KDO JSME
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Rok 2017 nevybočil svými konečnými 
výsledky ve stavebnictví z řady 
několika posledních let, přesto je ale 
možné po delší době projevit určitý 
mírný optimismus. Ne v souvislosti 
s výkony, statistickými výsledky a 
skutečným stavem našeho oboru v 
roce 2017, ale spíše se snad konečně 
opodstatněnými nadějemi vzhledem k 
budoucnosti.

Oficiální výsledky ukazují, že bylo 
podepsáno podstatně více nových 
kontraktů než v roce 2016, který byl 
ale v tomto jednoznačně nejhorším 
rokem po miléniu. Celkové vykázané 
výkony stavebních firem odpovídají 
průměru posledních šesti let, 
pozitivním jevem je nárůst průměrné 
velikosti jednotlivých zakázek o 
třetinu na zhruba 24 mil. Kč a zvýšený 
počet zadaných velkých zakázek nad 
1 mld. Kč – celkem jich bylo čtrnáct. 
Přetrvávají ale problémy spojené se 
stavební legislativou, která je brzdou 
rychlejšího rozvoje stavebnictví, 
pomalou přípravou staveb, dlouhými 
stavebněpovolovacími procedurami, 
obavami a nerozhodností na straně 
veřejných zadavatelů, zneužíváním 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže pro konkurenční boj a 
nedostatky ve vládním zastřešení 
stavebnictví. Těmi jsou především 
roztříštěnost působnosti stavebnictví 
mezi mnoho ministerstev, 
nezakotvení nadčasových 
dlouhodobých závazných strategií 
jednotlivých rezortů (dopravy, 
hospodaření s vodou v přírodě, 
nakládání s odpady, v energetice 
atd.), nečerpání dostupných rozpočtů 
veřejných financí apod.

Největším problémem celého českého 
hospodářství a budoucího rozvoje 
země je nedostatek pracovních sil na 
trhu - chybí volní lidé, přetahování 
zaměstnanců konkurencí roztáčí 
nebezpečnou spirálu enormního růstu 
mzdových nákladů bez propojení  
 

SLOVO 
MARTINA DOKSANSKÉHO
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na růst produktivity a výkonnosti. 
Starší zaměstnanci odchází postupně 
do důchodu, absolventů středních 
a vysokých škol není dostatek a co 
se týká nové generace dělníků – tak 
ti nejsou vůbec. Stavební učiliště 
prakticky nevychovávají nikoho, 
sehnat mladého českého dělníka 
je malý zázrak. Zbývá tedy jediná 
možnost – zahraniční pracovníci, ale 
těm není českým státem umožňován 
vstup a integrace v potřebném 
množství. Nedostatek dostupných, 
volných kapacit pracovních sil 
je velikým rizikem, koncentrace 
pozornosti a vůle řešit tento problém 
ze strany vlády a odpovědných 
složek je z mého pohledu naprosto 
nedostatečná.

Jak se dařilo v roce 2017 našim 
společnostem? SMP CZ vykázala 
výkony ve výši necelé 1,8 mld. Kč, 
což je nižší výsledek oproti 
předchozím rokům, ale je v souladu 
se stanoveným plánem. Vykázali jsme 
mírně kladný hospodářský výsledek 
a rok jsme skončili se zhruba 450 
zaměstnanci. Nových zakázek jsme 
získali méně, než jsme si předsevzali 
(o cca 20 %), ale to je způsobeno 
tím, že některé nabídky odevzdané 

v průběhu roku, u kterých máme 
naději na úspěch, budou uzavírány 
až v roce 2018. A dalším důvodem 
je i to, že jsme nechtěli následovat 
některé konkurenty v nelogické 
cenové taktice – podhodnocování 
nabízených prací a získávání zakázek 
hluboko pod nákladovou cenou. To 
byl nešvar patrný zvláště u všech 
velkých dopravních staveb, které se 
v roce 2017 nabízely a které vítězům 
s dumpingovými cenami přinesou 
určitě vrásky na čele.

I ostatní dceřiné společnosti naší 
skupiny SMP „trpěly“ nedostatkem 
dostupné smysluplné zakázky na 
trhu. Nižší aktivita oproti plánu 
byla problémem společností 
FREYSSINET CS, OK Třebestovice 
a SMS, pokles byl pro jednotlivé 
společnosti v rozmezí 10-20 %. 
Většině se ale podařilo získat takový 
objem nové zakázky, který umožnil 
optimističtější nastavení plánů pro 
rok 2018. Problém, který přetrvává, 
je slovenský trh a nedostatek 
zakázky pro SMS. Tamní povolební 
uspořádávání státní správy trvalo po 
posledních parlamentních volbách 
mimořádně dlouho, téměř dva roky, 
a když už to konečně vypadalo na 

nový rozvoj, přišly politické otřesy na 
počátku roku 2018…  Snad se situace 
brzy uklidní. Celá naše skupina 
SMP je svými výsledky zhruba na 
dvojnásobku výsledků samotného 
SMP CZ – celkové nekonsolidované 
výkony byly okolo 3,9 mld. Kč, čistý 
hospodářský výsledek po zdanění 
okolo 0,6 % vykázaných výkonů 
a počet zaměstnanců téměř 800. 
Zásobu práce máme přibližně na 
10 měsíců vzhledem k plánované 
aktivitě roku 2018. Plány pro rok 
2018 jsou postaveny v přibližně 
stejné výši jako v roce 2017, jen 
plán čistého hrubého výsledku je 
dvojnásobný, tj. 1,2 % z plánovaných 
výkonů.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem zaměstnancům za obětavost 
a pracovitost ve prospěch našich 
společností a celého koncernu VINCI. 
A našim klientům patří poděkování 
za jejich důvěru a spolupráci. Za 
představenstvo naší společnosti přeji 
všem dobrý rok 2018.

Martin Doksanský
předseda představenstva a generální ředitel 
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VÝZNAMNÁ STAVBA 2017 
PPP BAB 7 AS BOCKENEM – AS GÖTTINGEN 

SEESEN, NĚMECKO

SMP CZ ve sdružení se společností Via Structure 
zahájila v průběhu roku 2017 práce na realizaci 13 
inženýrských objektů. Ty jsou součástí výstavby 
šestiproudového úseku spolkové dálnice A7 v úseku AS 
Bockenem - AS Göttingen. Výstavbu zajišťuje sdružení  

pro výstavbu CJV A7 pro svého zadavatele Konsorcium 
Via Niedersachsen, jehož součástí je i VINCI  
Concessions Deutschland GmbH. Via Niedersachsen 
zajišťuje pro Spolkovou republiku Německo kompletní 
realizaci včetně financování a zajištění provozu po 
dobu 30 let.

Sdružení PPPA7 SMPVS je složeno Z technických 
pracovníků obou společností a dělnických kapacit z 
SMP CZ. Realizační dokumentace, kterou zpracovávají 
německé projekční kanceláře, je nedílnou součástÍ 
zakázky.

Stavební objekty, které naše sdružení realizuje, se 
skládají ze 7 dálničních mostních objektů, jednoho 
dálničního nadjezdu a mostu pro zvěř, dvou propustků 
a dvou opěrných zdí.  

REALIZACE 2017
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BW 2087    Dálniční mostní objekt nad místní    
              komunikací. Jednopólová železobetonová nosná  
              konstrukce o rozpětí 23 m a šířce 18,55 m je  
              samostatná pro každý jízdní směr, v příčném  
              řezu má tři trámy. Masivní železobetonová  
              spodní stavba je plošně založená.

BW  2083a  Úprava vyústění propustku pod dálnicí.

BW 2083    Dálniční mostní objekt nad místní  
              komunikací. Železobetonová jednopólová  
              rámová konstrukce o rozpětí 20,57 m a šířce  
              18,20 m je samostatná pro každý jízdní směr,  
              založení je plošné.

BW 2082    Dálniční mostní objekt nad tratí Deutsche 
              Bahn. Jedná se o předpjatou nosnou konstrukci  
              o dvou polích o rozpětí 23,034 + 18,886 m a  
              šířce 18,50 m, která je samostatná pro každý  
              jízdní směr. V příčném řezu má nosná konstrukce  
              tři trámy, masivní železobetonová spodní stavba  
              je založena plošně.

BW 2080    Přesypaný dálniční mostní objekt pro  
              převedení vodoteče. Rámová železobetonová  
              konstrukce světlé šířky 4,0 m a délky 62,2 5 m je  
              plošně založena.  
 
BW  2079d  Nadjezd nad dálnicí a místní komunikací pro  
              převedení zvěře o šířce 50,73 m a celkové délce  
              87,60 m. Nosná konstrukce je z předpjatého  
              betonu o třech polích o rozpětí 22,00 + 30,00   
              + 22,00 m.

BW  2077a  Prodloužení vyústění obou konců propustku  
              pod dálničním tělesem.

BW 2077    Dálniční mostní objekt nad místní  
              komunikací. Železobetonová monolitická  
              přesypaná klenba o délce 62,17 m a světlé šířce  
              12,22 m.

BW 2076    Dálniční mostní objekt nad místní  
              komunikací. Železobetonová monolitická  
              rámová konstrukce délky 35,8 m a světlé šířce  
              6,50 m.

BW 2075    Dálniční mostní objekt nad místní  
              komunikací. Železobetonová monolitická  
              přesypaná klenba délky 34,80 m a světlé šířce  
              10,00 m.

BW 2068    Nadjezd nad dálnicí pro převedení místní  
              komunikace o celkové délce 59,40 m a šířce  
              14,30 m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá    
              dvoutrámová konstrukce o dvou polích o rozpětí  
              28,40 + 31,00 m.

StW2        Opěrná stěna v zářezu dálničního tělesa délky  
              250 m.

StW3        Opěrná stěna pro rozšíření násypu dálničního  
              tělesa délky 405 m. 



VYTVÁŘÍME RYCHLEJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

SANACE NUSELSKÉHO MOSTU 

PRAHA 2/4

„Lokální, jasně ohraničené sanace umožnily zachování původního architektonicky brutalistického  
  stylu mostu.“ 

Základní podmínkou celého průběhu kompletní 
opravy mostu bylo zachování dvou jízdních pruhů 
pro každý jízdní směr a současně zajištění pěšího 
a cyklistického provozu vždy po jedné chodníkové 
římse. Všechny práce na Nuselském mostě tedy 
probíhaly za plného provozu této významné 
pražské dopravní tepny.

Celá rekonstrukce mostu byla s ohledem na 
finanční plán investora rozložena na 5 let. Práce 
započaly opravou střední římsy, pokládkou 
nových hydroizolačních vrstev a osazením 
zádržného systému a stožárů veřejného osvětlení. 
Následovala kompletní výměna vozovkového 
souvrství včetně opravy mostovky a pokládky 
nové hydroizolace. Největší rozsah oprav 
Nuselského mostu byl však naplánován pro roky 
2015-2017, kdy probíhala oprava chodníkové 
římsy ve směru do centra a sanace betonových 
částí nosné konstrukce. Pro jejich zpřístupnění 
byly navrženy posuvné zavěšené přístupové lávky. 
Pro urychlení prací byly zhotovitelem nasazeny 
lávky dvě o celkové hmotnosti téměř 200 t. 
Posun lávek byl prováděn pomocí přímočarých 
hydraulických válců firmou FREYSSINET CS v 
taktu přibližně 4 týdnů o maximální délce 28 m. 
Montáž a demontáž přístupových lávek byla 
prováděna z parku Folimanka a za kompletní 
uzavírky Čiklovy ulice. Na zpřístupněném 
povrchu betonové konstrukce prováděla sanace 
společnost FREYSSINET CS. Veškeré reprofilace 
v tloušťkách od 2 do 200 mm byly realizovány 
pouze lokálně, nikoliv celoplošně, čímž došlo 
k nastavení vysoké úrovně kvality a kontroly 
provádění sanačních prací. Celková plocha všech 
sanovaných ploch mostu byla 41 682 m2. 
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DOPRAVNÍ STAVBY 
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DOKONČENÍ DÁLNICE D3  

VESELÍ NAD LUŽNICÍ - BOŠILEC

„I díky včasnému dokončení tří mostních objektů 
bylo možné zprovoznit další část dálnice D3  
v úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec.“

Práce probíhaly v letech 2016-2017.

Jednalo se o dva paralelní jednopolové mosty délky 
28 m přes Bechyňský potok na hlavní trase dálnice D3. 
Mosty jsou založeny na velkoprůměrových pilotách, 
nosná konstrukce z předpjatých nosníků se spřahující 
deskou je uložena na masivních železobetonových 
opěrách. Součástí výstavby byla i demolice původního 
mostu podobné konstrukce s nevyhovující nosností. 

Mosty byly budovány po sobě z důvodu převedení 
provozu z původního na nový pravý most. Následně 
byl původní most zdemolován a na jeho místě 
vybudován nový. Přes problémy s rozvodněným tokem 
v době budování základů levého mostu byly práce 
dokončeny včas.

Stavba čtyřpolového 100 m dlouhého nadjezdu pro 
silnici II/147 přes dálnici D3 s monolitickou nosnou 
konstrukcí na železobetonových pilířích a opěrách 
založených na pilotách byla náročná především z 
důvodu zachování provozu pod nově budovaným 
mostem. 

Výstavba rámového 12 m dlouhého mostu přes 
potok Svodnice na silnici II/603 byla zajímavá plošným 
založením ve velmi náročném prostředí zvodnělého 
podloží.  



ZHODNOCUJEME ZDROJE VODY 

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  
PRAHA 

„Po dokončení projektu se zkvalitní životní prostředí 
obyvatelům města Prahy.“

Celková základní koncepce řešení komplexní přestavby a 
rozšíření pražské Ústřední čistírny odpadních vod spočívá ve 
výstavbě Nové vodní linky, hlavní čerpací stanice a nátokových 
labyrintů a v rekonstrukci původní Ústřední čistírny odpadních 
vod. 

Stavba Nové vodní linky, která převezme až 50 % budoucí 
kapacity čištění odpadních vod v Praze, je prováděna na 
základě smlouvy o dílo mezi hlavním městem Prahou a 
Sdružením ÚČOV (kde SMP CZ je vedoucím sdružení) podle 
smluvních podmínek FIDIC, tzv. Žluté knihy - vyprojektuj, 
postav a provozuj (Design, build and operate). Výstavba byla 
zahájena v říjnu 2015 a bude ukončena v srpnu 2018 a poté 
bude následovat 15měsíční zkušební provoz.

Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s 
regenerací kalu sestávající z objektů mechanického a hrubého 
předčištění, biologické vodní linky, dosazovacích nádrží, třetího 
stupně čištění, povodňové čerpací stanice a dalších objektů. 
Celková kapacita Nové vodní linky je 4,1 m3/s biologicky 
vyčištěné odpadní vody.

Účelem projektu je zajistit významu města odpovídající úroveň 
čištění odpadních vod v souladu s normou EU na kvalitu 
odtoku, zajistit co nejvyšší přínos ke zkvalitnění životního 
prostředí včetně protipovodňového zabezpečení celého provozu 
Nové vodní linky. 

Výstavbou Nové vodní linky se zabezpečí nepřetržité čištění 
odpadních vod i v průběhu budoucích stavebních prací na 
rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod. 

17

Hlavním záměrem akce byla regulace toku potoka proti 20leté vodě. 
Jedná se o údolnici potoka Velká, který je pravostranným přítokem 
řeky Opavy, do níž ústí v místní části města Opavy. Povodí toku 
spadá do povodí řeky Opavy a říční soustavy řeky Odry. 

Nová úprava důsledně sleduje stávající koryto a směrové vedení 
toku. Úpravy koryta byly realizovány v intravilánu obcí Jaktař a 
Zlatníky, kde tvoří významný krajinný prvek.

Stavba byla členěna do dvou stavebních objektů: Jaktař (km 1,860 
až 2,250) a Zlatníky (km 6,000 až 6,316). Na potoku ve Zlatníkách se 
po obou stranách vybetonovala základová konstrukce s betonovým 
dříkem obloženým kamenem o tloušťce 250 mm. Mezi základy se 
provede kamenný zához. V Jaktaři je základová konstrukce jen na 
části pravého břehu. Opevnění břehu a kamenný zához se provedl 
v celé délce úseku. 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 
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Ve sdružení se společností SYNER VHS Vysočina jsme realizovali 
rekonstrukci úpravny vody. Jednalo se o komplexní rekonstrukci 
stávající technologické linky úpravny vody a s tím související 
stavební úpravy objektů v areálu úpravny vody a kalových lagun. 
Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap – rekonstrukce dolní 
úpravny s akumulací 450 m3 uvedenou do provozu v 60. letech 
minulého století a horní úpravny s akumulací 780 m3 provozovanou 
od roku 1982. Spodní úpravna zpracovává povrchový zdroj 
surové vody a horní úpravna slouží k úpravě vody z podzemních 
zdrojů. Každá etapa představovala rekonstrukci jedné linky za 
současného provozu druhé technologické linky z důvodu trvalého 
zajištění dodávek vody do vodovodní sítě. Součástí zakázky byla 
i rekonstrukce kalových lagun a přívodního potrubí zajišťujícího 
odvádění odpadních vod z úpravny vody na kalové laguny. Stavební 
a technologické úpravy byly dokončeny v červenci 2017  
s následným ročním zkušebním provozem. 

ÚPRAVNA VODY  

CHŘIBSK Á 

ÚPRAVA VODNÍHO TOKU VELKÁ 

JAKTAŘ, ZLATNÍKY
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STAVBA HLAVNÍHO MOLA  
NA KAMENCOVÉM JEZEŘE  
CHOMUTOV

Budoucí slávu Kamencového jezera prý předpověděl už 
chomutovský staletý prorok Suchý Merten, když kdysi dávno 
v 15. století řekl: „Na louce, která je uzavřena ze tří stran do 
jakéhosi kotle, je ukryt veliký poklad. Ten bude po dlouhou 
dobu živit četné rodiny.“

Kamencové jezero se nachází na severovýchodním okraji 
Chomutova a je jediné svého druhu na světě. Způsob vzniku 
jezera není přesně doložen, předpokládá se zatopení lomu po 
těžbě kamencové břidlice nebo vyhoření uhelné sloje.

Naše společnost zde prováděla stavbu nového mola. Původní 
molo, včetně starých dubových pilot a zbytků historických 
konstrukcí, bylo kvůli nevyhovujícímu stavu a jeho založení 
odstraněno investorem, statutárním městem Chomutov, ještě 
před zahájením vlastní stavby nového mola. 

Nové urbanisticko-architektonické řešení navrhlo molo, které 
v maximální míře odpovídá tomu původnímu historickému, 
při zpracování požadavku investora na obnovení jeho 
původního dřevěného charakteru v retro stylu s obnovením 
konstrukcí bazénů. 

Nové molo je navrženo jako plovoucí zařízení se stabilní 
pevnou přístupovou částí ze břehu. Zakázka byla rozdělena 
do dvou etap. Etapa A zahrnovala objekt pevného mola, 
páteřní a relaxační části mola. Etapa B zahrnovala výukový a 
sportovní bazén, „padesátku“ a ostatní objekty.

Realizace probíhala za plného provozu areálu Kamencového 
jezera v době hlavní i vedlejší sezóny. 

ZHODNOCUJEME ZDROJE VODY 
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VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 



ZLEPŠUJEME MOBILITU VE MĚSTECH

REKONSTRUKCE STANICE METRA JINONICE 

PRAHA 5

„Specifičností stanice Jinonice jsou skleněné obklady skláře Františka Víznera, které se nachází ve svislých 
částech stanice. Díky společné snaze všech zúčastněných se tyto obklady podařilo zachránit, a původní vzhled 
stanice tak zůstal zachován. Skleněné obklady byly demontovány z původních kovových kazet, omyty nebo 
očištěny jemnou chemií, zabudovány do nových nerezových kazet a poté zpět osazovány.“

Hlavním cílem modernizace stanice bylo zamezení průsaků či tečí do konstrukce stanice metra a její úprava 
dle současných předpisů, zejména požárních. Z důvodu co nejrychlejšího znovuotevření stanice pro veřejnost 
byla rekonstrukce navržena do tří etap, z nichž první a poslední etapa probíhala za provozu. Pouze v době 
realizace hlavní etapy byla stanice veřejnosti uzavřena. Zhotovitelem rekonstrukce bylo Sdružení společností 
SMP CZ a BREMA. 
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POMÁHÁME ZLEPŠIT PŘÍSTUP KE ZDROJŮM ENERGIE

SMP CZ prováděla rekonstrukci komunikací v rozvodnách 110 a 400 kV. Jednalo se o částečné vyspravení 
původních obslužných komunikací v rozvodnách a následné provedení nové finální vrstvy z litého asfaltu v 
celkové ploše cca 7 200 m2. Vznikly čtyři nové odstavné betonové plochy pro mechanizaci v celkové ploše 
cca 230 m2. Na závěr se provedly terénní úpravy a doplnění krajnic pro zajištění plynulého přechodu mezi 
komunikací a okolními zelenými plochami. 

REKONSTRUKCE SYSTÉMU SPRINKLEROVÉHO SKRÁPĚCÍHO 
ZAŘÍZENÍ 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Od srpna roku 2014 do prosince 2017 jsme v plánovaných odstávkách reaktorových bloků jaderné elektrárny 
realizovali, ve sdružení se společností RUBING, pro investora ČEZ, rekonstrukci systému sprinklerového 
skrápěcího zařízení. Konkrétně se jednalo o náhradu sprinklerového hasicího systému za aerosolový hasicí 
systém v kabelových prostorech hermetické zóny 1.-4. reaktorového bloku s napojením na detekci systému 
elektrické požární signalizace. Instalace aerosolového stabilního hasicího zařízení představuje autonomní 
systém, který zajistí uhašení dotčených prostor bez nutnosti přímého zásahu hasičské záchranné služby. V 
rámci zakázky se také realizovaly nové kabelové trasy, doplňovaly protipožární klapky na hranicích požárních 
úseků a samotížné klapky uvnitř požárních úseků. Po odzkoušení nově instalovaného systému aerosolového 
stabilního hasicího zařízení byl původní systém sprinklerového skrápěcího zařízení odstaven a následně 
zdemontován.    
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ROZVODNÁCH, ZLEPŠENÍ 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY



REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO 
MOSTU  
RABŠTEJN NAD STŘELOU

Oprava, kterou společnost SMP CZ realizovala, 
spočívala v celkové rekonstrukci vozovkového 
souvrství, zábradelních zdí a odvodnění mostu. 
Byly opraveny základy pilířů mostu a provedena 
celková oprava kamenného pláště včetně 
kamenného zdiva oblouků. Součástí je právě 
probíhající rekonstrukce propustku na horním 
předmostí a vyčištění koryta řeky pod mostem. 
Most se nachází v památkově chráněném území 
a sám je kulturní památkou. Na mostě nejsou 
žádné inženýrské sítě, takže stavba nevyžadovala 
potřebu přeložek. Bylo však nutné vybudovat 
provizorní lávku pro pěší nedaleko od mostu, 
protože oprava probíhala za kompletní uzavírky. 
Po celou dobu byly opravy prováděny za 
restaurátorského dohledu. 

Pískovcové kvádry pro opravu obkladu pilíře 
jsou použity stejně jako u Karlova mostu z lomu 
Kocbeř u Dvora Králové. Kamenné zábradlí z 
lomového kamene bylo postupně rozebíráno, 

posuzováno a z části (použitelné) vyzděno zpět. 
Zdroj nového lomového kamene byl určen ve 
spolupráci s Národním památkovým ústavem. 
Po vytěžení stávajících konstrukčních vrstev 
vozovky a vybourání železobetonového roštu, 
který byl vložen při poslední opravě v roce 1993, 
včetně nefunkční jílocementové izolace, byl na 
očištěný povrch proveden nový podkladní beton, 
železobetonová deska tloušťky 157-257 mm 
oddilatovaná od konstrukce parapetních zdí. Na 
tuto desku bylo položeno nové izolační souvrství 
ze stříkaného polyuretanu. Finálními vrstvami 
jsou kamenivo zpevněné cementem (150 mm) 
a žulová (původní) dlažba uložená do pískového 
lože.

Samostatné technologické postupy představovaly 
procesy opravy zdiva z lomového kamene, 
kde došlo ke kompletnímu očištění stlačeným 
vzduchem, částečnému lokálnímu přezdění a 
celkovému přespárování.  

OPRAVA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDI MĚSTSKÝCH HRADEB 
STŘÍBRO

SMP CZ realizovala opravu hradeb na 
severní straně města Stříbro. Oprava 
hradeb spočívala především v zajištění 
jejich statické stability, doplnění 
chybějících částí a vypadaných kamenů, 

přezdění zdiva korun hradeb a jeho 
vyplentování. V místě přezdění od 
základové konstrukce byly použity 
bednicí dílce. Součástí prací bylo i řešení 
odvodnění povrchových a podpovrchových 
vod pomocí drenážního systému na vnitřní 
straně hradeb. 

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
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V pásmu tří metrů od hradeb je po obou stranách 
odstraněna náletová zeleň, na vnitřní straně také 
stromy. Práce byly zahájeny v červenci 2016 a 
dokončeny na konci září 2017. Vzhledem k tomu, že 
veškeré postupy byly prováděny a odsouhlasovány 
za účasti památkových orgánů, rozbíhala se 
oprava postupně s důrazem na výběr vhodných 
technologických postupů, a to především vyzdívání, 

výběr vhodných materiálů a vhodné lokality nového 
kamene. Práce byly prováděny pro investora - město 
Stříbro.

Celkem bylo v této etapě přezděno cca 334 m3 
z původního zdiva, 262 m3 zdiva bylo vyzděno z 
materiálu nového, což obnáší asi 298 tun nově 
vytěženého materiálu, kterým je žula/rula.  
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PROFIL SMP 2017

Skupina VINCI Construction vybudovala manažerský model, který klade největší důraz na 
bezpečnost, řízení lidských zdrojů, firemní sociální a společenskou odpovědnost, ochranu 
životního prostředí a inovace.

ZVYŠUJEME  
KULTURU BEZPEČNOSTI 

Stanovením cíle „nulové úrazovosti“ jako své nejdůležitější priority se VINCI Construction hodlá stát 
světovým lídrem v oblasti bezpečnosti ve stavebnictví.

Ve společnostech skupiny VINCI Construction je bezpečnost prioritou číslo jedna. To je důvod, proč je 
společná kultura prevence založená na inovativních přístupech a osvědčených postupech již několik 
let rozvíjena ve všech podnicích skupiny. V současné době tvoří bezpečnost nedílnou součást všech 
činností a všech fází projektu. To znamená, že je uplatňována během etap zpracování studií v souvislosti s 
vyprojektováním díla s využitím Safety in Design, v průběhu výběru stavebních technologií včetně přípravy a 
plánování stavebních prací v aplikaci Orchestra, které doplňuje zasedání PreStart Míting, což je mimořádně 
důležitá součást stavebního procesu, kdy management ve spolupráci s pracovními týmy přezkoumává a 
vyhodnocuje všechny klíčové body stavby.

HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:

Jedním z hlavních úkolů 5. ročníku MEZINÁRODNÍHO TÝDNE 
BEZPEČNOSTI, který proběhl v říjnu 2017, byl návrat k 
těmto základním hodnotám a další zvýšení povědomí 
pracovních týmů a managementu o problematice 
bezpečnosti, přičemž v tomto roce byla věnována 
zvláštní pozornost nástupu do zaměstnání a s tím 
související odborné přípravě. Týden bezpečnosti, 
který proběhl ve znamení mobilizace, sdílení 
zkušeností a výměny názorů, se uskutečnil různou 
formou po celém světě. 

Všichni pracovníci, kteří se podílejí na realizaci 
staveb – dělníci, mistři, přípraváři, stavbyvedoucí, 
vedoucí staveb – prošli školením BOZP, KTERÉ ZAHRNOVALO 
ROVNĚŽ POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI.  

Sledujeme četnost a závažnost pracovních úrazů. 
MÍRA FREKVENCE představuje počet smrtelných úrazů, 
úrazů s dočasnou nebo stálou pracovní neschopností 
na milion odpracovaných hodin. Vypočítává se 
vynásobením počtu úrazů (které měly za následek 
alespoň jeden den pracovní neschopnosti) 1 000 000 
a následně vydělením počtem odpracovaných hodin. 
MÍRA ZÁVAŽNOSTI vyjadřuje vztah mezi počtem dnů 
pracovní neschopnosti vynásobených 1 000 a mezi 
počtem odpracovaných hodin:   

MÍRA FREKVENCE MÍRA ZÁVAŽNOSTI

2017 2,72 0, 56

2016 1,96 0,15

2015 0 0

2014 0 0
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Zavedli jsme systém SLEDOVÁNÍ A EVIDENCE SKORONEHOD 
A NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ na našich stavbách. Následná 
celková měsíční zpráva je zasílána všem odpovědným 
pracovníkům na stavbách.  

Aktualizovali jsme dokumentaci BOZP a zavedli KNIHU 
BOZP, PO A ŽP pro předepsané záznamy z těchto oblastí 
na našich stavbách. 

Pro zvýšení povědomí o BOZP jsme v roce 2017 
začali vydávat TÉMATA BOZP, která jednoduchou formou 
připomínají jednotlivé povinnosti všech při zajištění 
BOZP.  

Od roku 2017 je každá stavba hodnocena INDEXEM 
BEZPEČNOSTI STAVBY. Jedná se o jednotný systém 
hodnocení úrovně zajištění BOZP stavby. Cíl pro rok 
2017 – index v průměrné hodnotě větší než 75 % - 
byl splněn. 

ZÍSKÁVÁME NADĚJNÉ TALENTY  
PRO LEPŠÍ PŘIPRAVENOST NA BUDOUCNOST 

V podmínkách měnícího se trhu spočívá plán v oblasti lidských zdrojů na schopnosti získávat 
talentované pracovníky a na opatřeních, jež jsou zaváděna za účelem stabilizace zaměstnanců a dalšího 
růstu stávajících pracovních týmu.

HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:

Prožili jsme den se studenty ČVUT. Zapojili jsme se 
do veletrhu pracovních příležitostí iK ARIÉRA a oslovili 
jsme studenty Stavební fakulty nejstarší technické 
univerzity v Evropě. Představili jsme SMP CZ, 
 společnosti skupiny SMP v České a Slovenské 
republice a byli jsme studentům blíž.  

Otevíráme se studentům středních a vysokých škol. 
V rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsme navštívili stavby 
rekonstrukce stanice metra Jinonice, Ústřední 
čistírnu odpadních vod a Národní muzeum v Praze. 

Cílem kariérního dne pro dívky, GIRLS DAY, je podpořit 
dívky středních škol ke studiu technických oborů, 
ukázat, že i v tradičně vnímaných mužských 
profesích mají ženy své místo. Studentkám jsme 
představili společnosti SMP CZ a PRŮMSTAV, využití 
nových informačních technologií ve stavebnictví, 
nové způsoby zpracování a využití kalů z čistíren 
odpadních vod. Zasoutěžili jsme o nejvyšší a 
nejstabilnější stavbu. Společné setkání jsme zakončili 
prohlídkou stavby rekonstrukce Národního muzea. 
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V roce 2017 skupina VINCI Construction otevřela 
PRVNÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KREATIVNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE A  
ONLINE INOVACE - THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION: PŘEDSTAVTE SI 
SVĚT STAVEBNICTVÍ ZÍTŘK A. Vítězové regionálních soutěží 
představili své projekty v Leonardu, inkubátoru 
skupiny VINCI, a potkali se na sportovním utkání v 
Savojských Alpách ve Francii. Vítězové mezinárodního 
kola pak navštíví vybranou stavbu skupiny VINCI 
Construction v Latinské Americe, Asii nebo Evropě. 

Náš tým Czechi(de)a ve složení Radek Benetka, 
Jakub Starosta, Lucie Stupková a Jakub Volf z ČVUT 
získal speciální cenu Leonard za projekt robotického 
čisticího zařízení pro úklid staveniště Květa 001. 

Leonard je inkubátor skupiny VINCI. Jedná se o 
platformu prognostiky a inovace skupiny VINCI.  
Leonard detekuje trendy a signály, které signalizují 
změnu obchodů a trhů, provádí studie o budoucnosti 
obchodů a nabídek skupiny VINCI. Leonard umožňuje 
spolupracovníkům VINCI přijít s projektem, který 
chtějí dále rozvíjet a zároveň je určen všem těm, kteří 
se zajímají o budoucnost měst a území.

Studentům, kteří získali cenu Leonard, se otevřela 
možnost rozpracovat jejich projekt ve spolupráci s 
technickým týmem VINCI Construction.

Tento první ročník The Trail je pro nás opravdovým 
úspěchem, větším, než jsme předpokládali. Soutěž 
nám umožnila se setkat s mladými dynamickými 
studenty, kteří přicházejí s nápady, umějí je 
rozpracovat a prezentovat. 

KE VŠEM NAŠIM ČINNOSTEM  
MÁME ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP 

Společensky odpovědný a občansky angažovaný přístup společnosti SMP CZ klade důraz na opatření 
sociálního a společenského charakteru ve prospěch nejrůznějších skupin veřejnosti. Společným cílem 
je konat ve prospěch měst a obcí.

HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:
Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2008, si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své 
mateřské skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a 
venkova, světem občanské společnosti…

Údaje roku 2017

7 | 980 238 Kč

6 | 408 000 Kč

4 | 239 990 Kč

4 | 394 894 Kč 3 | 263 451 Kč

3 | 649 893 Kč

3 | 246 400 Kč

1 | 121 000 Kč

1 | 95 000 Kč

2 | 285 000 Kč

2 | 291 844 Kč

35 | 4 975 804 Kč 

15 | 2 028 681 Kč

PROFIL SMP 2017

9
podpořených 

projektů 

716 928 Kč 
finanční  
podpora 

13
patronací 

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

Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, 
které svou činností působí na ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI, 
bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Centrum 
hiporehabilitace Mirákl nakoupilo za dar 103 000 Kč 
vybavení pro hipoterapii a rehabilitační místnosti. 
Hipocentrum Robin v Krupé u Rakovníka využilo 
80 000 Kč na vybavení pro hipoterapii a rehabilitační 
místnosti. Rodeza v Havířově vybudovala za 80 000 Kč 
edukační střediska pro osoby pečující /osoby v evidenci 
a děti z náhradní rodinné péče. Tyflocentrum v Ústí 
nad Labem zakoupilo za 83 300 Kč čtečku pro nevidomé 
klienty a zaměstnance.

Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují 
PŘÍSTUP K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ. Jedná se o integraci osob 
formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen 
nebo pracovišť s upraveným pracovním režimem, 
zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a 
kvalifikaci. V roce 2017 Nadace VINCI podpořila Green 
Doors v Praze, která použila 49 200 Kč na realizaci 
přestavby patra v V. koloně na terapeutickou místnost. 
Náruč – kavárna Modrý domeček využil 110 000 Kč 
na zlepšení technologického vybavení. Portus v Davli 
za dar ve výši 44 000 Kč provedl rekonstrukci chladicí 
místnosti sociálního podniku Dobroty s příběhem.

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

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

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

PODPORUJEME iniciativy
Nadace VINCI podporuje iniciativy v regionech, kde skupina působí.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ
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Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat PŘÍSTUP K BYDLENÍ: 
vytváření a správa sociálního bydlení, pomoc lidem bez přístřeší, lidem žijícím v nevyhovujících podmínkách nebo u 
kterých je riziko ztráty bydlení, projekty přispívající k sociálnímu, mezigeneračnímu soužití a sdílenému bydlení. Farní 
charita v Berouně využila dar ve výši 100 00 Kč na částečnou rekonstrukci Azylového domu sv. Jakuba pro muže.

Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují MOBILITU OSOB I SKUPIN, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu nebo 
profesnímu vyloučení. Organizace Sraz – společně za radostí a zdravím za částku 80 000 Kč zkvalitnila zázemí pro 
hiporehabilitaci.

Nadace VINCI propojuje kompetence spolupracovníků skupiny s organizacemi se sociálním zaměřením. Vedle finanční 
pomoci jsou všechny projekty podpořené Nadací VINCI doprovázeny jedním nebo několika spolupracovníky skupiny 
VINCI, tzv. „patrony“. Patron doprovází podpořenou organizaci po celou dobu partnerství: předložení žádosti, rozpočet 
po skončení prvního roku a po dobu dalších let. Geografická blízkost mezi předkladatelem projektu a patronem 
je tedy nevyhnutelná. V roce 2017 se do patronství zapojilo 13 spolupracovníků skupiny VINCI, z toho 4 ze 
společnosti SMP CZ.
29

PROFIL SMP 2017

V roce 2017 společnost SMP CZ podpořila částkou 
100 000 Kč Nadační fond Homolka, který přispěje 
k záchraně či zkvalitnění lidského života. Jedličkův 
ústav obdržel 10 000 Kč ve prospěch těžce tělesně a 
zdravotně hendikepovaných lidí. Mateřské centrum 
Lidičky obdrželo 5 000 Kč. Českému svazu mentálně 
postižených sportovců jsme darovali 10 000 Kč. 
 
V České republice žije téměř 70 000 lidí bez domova 
a 120 000 je bezdomovectvím ohroženo. Dostat se na 
ulici jde rychle, 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. Společně s kolegy ze společnosti PRŮMSTAV tak 
prostřednictvím sběru oblečení včetně toho dětského, 
spodního prádla, dek, ručníků a léků podpoříme ty, kteří 

neznají štěstí domova. Na konci roku 2017 jsme také za 
vybranou částku 10 980 Kč pořídili jídlo, vánoční balíčky 
pro lidi bez domova a opuštěné seniory. 
 
K tomu, abychom pomohli druhým, jsme využili také 
tombolu na našem vánočním večírku. Dárky do tomboly 
jsme nakoupili v textilní dílně Daneta Spolku rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí, Tyflocentru – centru 
pro nevidomé v Ústí nad Labem a kavárně Modrý 
domeček v Řevnicích. Za prodej lístků do vánoční 
tomboly jsme vybrali částku 17 950 Kč. Vybrané 
peníze jsme věnovali Nadačnímu fondu Klíček , které 
je použije na zabezpečení provozu dětského hospicového 
domu v Matějovicicích nedaleko Uhlířských Janovic. 

INOVUJEME,  
ABYCHOM BYLI SCHOPNI REAGOVAT NA BUDOUCÍ VÝZVY

Základem strategie a nabídek SMP CZ je inovace, která jde ruku v ruce s výzkumem a vývojem. 
Takovýto přístup společnosti umožňuje konkrétně reagovat na demografické a environmentální výzvy, 
vytvářet produkty a možnosti využití v budoucnosti a zvyšovat výkonnost projektů.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ
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HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:
Druhý ročník soutěže CENA ZA INOVACI 2017 SKUPINY SMP se otevřel pro téměř 900 kolegyň a kolegů. Do soutěže přihlásilo své 
inovace 37 našich spolupracovníků. 

Soutěže Cena za inovaci se může zúčastnit každý zaměstnanec jednotlivě nebo jako pracovní kolektiv. Účelem 
soutěže je vytvořit prostor pro nápady našich spolupracovníků, rozvíjet inovativní myšlenky, ocenit je a napomáhat 
jejich šíření v našich společnostech. 

Inovace přispívají k pokroku společností skupiny v každodenní práci ve všech oblastech našich činností: technická 
řešení a nabídky pro naše klienty, velmi důležité podmínky bezpečnosti pro naše pracovní týmy, manažerské techniky 
a výrobní postupy, životní prostředí, udržitelný rozvoj a partnerství s třetími stranami.

Inovace jsou výsledkem týmové spolupráce. Projekty ukazují, že inovace jsou založené na spolupráci - mezi 
našimi společnostmi, partnery, univerzitami - kterou v rámci našich společností a skupiny podporujeme. Ať už 
prostřednictvím participativní soutěže Cena za inovaci, která odráží hlavně potřeby našich týmů a je silně spjatá 
s každodenní praxí, kreativní studentské soutěže The Trail by VINCI Construction: představte si město zítřka nebo 
Inkubátoru rozvoje. Inkubátor je prostor vytvořený pro startupy, které se chtějí rozvíjet, pro spolupracovníky skupiny, 
kteří přicházejí s projektem, a pro všechny ty, kteří si pokládají otázku, jak budou vypadat v budoucnu naše profese a 
stavebnictví obecně. 

Cena za inovaci nás spojuje, je důvodem pro setkávání a prostředkem pro vytváření, rozšiřování a sdílení iniciativ, ať 
už oceněných, či nikoliv. 

NAŠI KULTURU 
ZAKLÁDÁME NA ROZDÍLNOSTI A ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ

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

HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:

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 2017 společnost SMP CZ plnila povinný podíl jak zaměstnáváním 
osoby se zdravotním postižením, tak odběrem výrobků od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se 
zdravotním hendikepem. 

Společně s našimi zaměstnanci a jejich dětmi jsme zažili RUGBYMÁNII, BEZBARIÉROVOU CHVÍLI S PRAŽSKÝMI ROBOTY. Do quadrugby 
nás zasvětili šampioni České národní ligy vozíčkářů – Jiří Pleško a Jaroslav Filsák.  Zahráli jsme si quadrugby, prožili 
adrenalinové chvíle kontaktního sportu, poznali novou dimenzi pohybu a hráli jsme jako opravdový tým, bez bariér. 
Rugbymánií otevíráme projekt PROŽIJTE S NÁMI ŽIVOT PLNÝ BAREV. Projekt, který se zaměřuje na témata diskriminací, rovných 
příležitostí a propagace kulturních rozmanitostí.  V rámci něj chceme vytvořit prostor k diskuzi, dát možnost vyjádřit 
se k různým sociálním a společenským tématům, seznámit se s touto problematikou.
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Celkový počet odpracovaných hodin našimi zaměstnanci v hlavním pracovním poměru se zdravotním hendikepem 
činil 2 080 hodin. Celkem jsme od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním hendikepem odebrali 
zboží a služby za 2 087 558 Kč. Jednalo se převážně o nákup kancelářských potřeb a tisk firemního časopisu.  

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY UZAVŘENÉ S NAŠIMI ZAMĚSTNANCI 
ZAPADAJÍ DO DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVY 

Uplatňujeme odpovědnou flexibilitu podporující vyrovnaný profesní a osobní vývoj našich 
spolupracovníků.  Našim spolupracovníkům nabízíme možnost odborného vzdělávání a pracovní 
mobility v perspektivě jejich trvalé zaměstnatelnosti.

HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:

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 2017 proškoleno ve všech 
typech školení 7 543 hodin, kterými prošlo 414 
zaměstnanců, a do vzdělávání byla investována 
celková částka 3 758 000 Kč. 

Typy vzdělávacích  
aktivit a počet  

proškolených hodin

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ: 1 897

ADMINISTRATIVA: 308

TECHNICKÁ  
ŠKOLENÍ: 2 153

BEZPEČNOST A OCHRANA
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: 2 120

MANAGEMENT: 88

NAŠE PŘESVĚDČENÍ
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SDÍLEME VÝSLEDKY  
NAŠÍ VÝKONOSTI
Naši spolupracovníci jsou největším akcionářem 
skupiny VINCI. Přejeme si, aby se naši 
zaměstnanci na celém světě mohli podílet 
na výsledcích našeho hospodářského růstu 
prostřednictvím zaměstnaneckých akcií a 
odpovídajících mechanismů umožňujících jejich 
podíl na ziscích. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI 2017:
V roce 2007 se společnosti skupiny VINCI v 
České republice poprvé zapojily do programu 
zaměstnaneckých akcií CASTOR INTERNATIONAL. V roce 
2017 se programu zúčastnilo 29 zemí, nárok na 
nákup firemních akcií tak mělo 63 000 zaměstnanců 
majících uzavřenou platnou pracovní smlouvu 
s některou ze společností skupiny VINCI. Díky 
programu CASTOR je nyní zhruba 10 % společnosti 
VINCI v rukou jejích zaměstnanců. Investice zahrnuje 
nákup akcií a získání prémiových akcií, to vše je 
limitováno investiční lhůtou tří let. Výhody programu 
zůstávají i zaměstnancům, kteří v průběhu investiční 
doby odcházejí do důchodu či na mateřskou/
rodičovskou dovolenou.  

V roce 2017 se do akcionářského programu 
zapojilo 97 našich zaměstnanců koupí 3 369 akcií 
v celkové hodnotě 5 714 871 Kč.

SPOLEČNĚ SE SETKÁVÁME 

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. Cílem je 
umožnit zaměstnancům napříč celou hierarchií se 
neformálně setkávat, poznávat se, vyměňovat si 
informace, a posilovat tak soudržnost a loajalitu ke 
společnosti. V rámci KLUBU MLÁĎAT jsme propojili naše 
spolupracovníky, jejich děti a partnery. KLUB SENIORŮ je 
pak příležitostí pro setkání s našimi bývalými kolegy, 
dnes v důchodu.

Vydáváme skupinový ČASOPIS SPOLEČNĚ přinášející 
informace o realizovaných stavbách, aktivitě a dění 
nejen ve společnosti, ale v rámci celé skupiny SMP. 
Časopis je rovněž distribuován všem pracovníkům, 
zaměstnancům na mateřské/rodičovské dovolené, 
bývalým zaměstnancům-důchodcům, klientům a 
partnerům. Umožňuje tak zlepšovat informovanost 
zaměstnanců o dění ve společnosti a skupině, sdílet 
aktivity a inspirovat. Časopis SPOLEČNĚ je doplněn o 
elektronický e-letter. 
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označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč.
a b c období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 1 533 930 349 469 1 184 461 1 228 521
B. Dlouhodobý majetek 003 618 125 345 435 272 690 266 271

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 15 552 13 581 1 971 2 215
2 Ocenitelná práva 006 14 600 12 897 1 703 1 827
2.1 Software 007 13 582 12 529 1 053 837
2.2 Ostatní ocenitelná práva 008 1 018 368 650 990
4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 684 684 0 0
5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý majetek
011 268 0 268 388

5.2 Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek

013 268 0 268 388

II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 402 428 331 854 70 574 68 466
1 Pozemky a stavby 015 156 107 105 117 50 990 54 742
1.1 Pozemky 016 8 084 0 8 084 8 084
1.2 Stavby 017 148 023 105 117 42 906 46 658
2 Hmotné movité věci a jejich soubory 018 242 568 226 737 15 831 13 018
4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 13 0 13 13
4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 13 0 13 13
5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý hnotný 
majetek

024 3 740 0 3 740 693

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 3 740 0 3 740 693
III. Dlouhodobý finanční majetek 027 200 145 0 200 145 195 590

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 200 045 0 200 045 195 490
3 Podíly - podstatný vliv 030 100 0 100 100

Rozvaha k datu 31. 12. 2017 v celých tisících Kč
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34



Rozvaha k datu 31. 12. 2017 v celých tisících Kč

označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč.
a b c období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 037 911 402 4 034 907 368 957 035
I. Zásoby 038 42 810 926 41 884 42 916

1 Materiál 039 1 196 926 270 532
II. 2 Nedokončená výroba a polotovary 040 41 614 0 41 614 42 384

Pohledávky 046 839 457 3 108 836 349 839 096
1 Dlouhodobé pohledávky 047 32 174 0 32 174 27 371
1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 23 007 0 23 007 13 755
1.2 Pohledávky  - ovládaná nebo ovládající osoba 049 4 300 0 4 300 9 000
1.4 Odložená daňová pohledávka 051 3 842 0 3 842 3 355
1.5 Pohledávky ostatní 052 1 025 0 1 025 1 261
1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 382 0 382 676
1.5.4 Jiné pohledávky 056 643 0 643 585
2 Krátkodobé pohledávky 057 807 283 3 108 804 175 811 725
2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 058 252 894 3 108 249 786 241 187
2.2 Pohledávky  - ovládaná nebo ovládající osoba 059 369 779 0 369 779 475 548
2.4 Pohledávky - ostatní 061 184 610 0 184 610 94 990
2.4.1 Pohledávky za společníky 062 110 561 0 110 561 64 675
2.4.3 Stát - daňové pohledávky 064 8 739 0 8 739 1 255
2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 9 905 0 9 905 3 019
2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 53 318 0 53 318 22 938
2.4.6 Jiné pohledávky 067 2 087 0 2 087 3 103

IV. Peněžní prostředky 071 29 135 0 29 135 75 023
1 Peněžní prostředky v pokladně 072 416 0 416 177

2 Peněžní prostředky na účtech 073 28 719 0 28 719 74 846
D. Časové rozlišení 074 4 403 0 4 403 5 215

1 Náklady příštích období 075 1 405 0 1 405 1 054
3 Příjmy příštích období 077 2 998 0 2 998 4 161
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Rozvaha k datu 31. 12. 2017 v celých tisících Kč

označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
a b c období období

5 6
PASIVA CELKEM 078 1 184 461 1 228 521

A. Vlastní kapitál 079 572 349 567 345
I. Základní kapitál 080 200 000 200 000

II. 1 Základní kapitál 081 200 000 200 000
Ážio a kapitálové fondy 084 152 645 152 645

2 Kapitálové fondy 086 152 645 152 645
2.1 Ostatní kapitálové fondy 087 152 645 152 645

III. Fondy ze zisku 092 40 661 40 678
1 Ostatní rezervní fondy 093 40 000 40 000

IV. 2 Statutární a ostatní fondy 094 661 678
Výsledek hospodáření minulých let 095 154 022 129 577

1 Nerozdělený zisk minulých let 096 154 022 129 577

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 25 021 44 445
B.+C. Cizí zdroje 101 561 032 661 175
B. Rezervy 102 142 560 214 585

2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 13 925
4 Ostatní rezervy 106 142 560 200 660

C. Závazky 107 418 472 446 590
I. Dlouhodobé závazky 108 71 983 72 149

4 Závazky z obchodních vztahů 114 68 486 72 149
9 Závazky - ostatní 119 3 497  
9.3 Jiné závazky 122 3 497 0
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označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
a b c období období

5 6
II. Krátkodobé závazky 123 346 489 374 441

3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 14 591 12 572
4 Závazky z obchodních vztahů 129 163 777 242 864
8 Závazky - ostatní 133 168 121 119 005
8.1 Závazky ke společníkům 134 2 933
8.3 Závazky k zaměstnancům 136 13 493 15 745
8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 7 537 8 204
8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 21 887 6 908
8.6 Dohadné účty pasivní 139 121 743 87 460
8.7 Jiné závazky 140 528 688

D. Časové rozlišení 141 51 080 1
1 Výdaje příštích období 142 51 080 0
2 Výnosy příštích období 143 0 1

Rozvaha k datu 31. 12. 2017 v celých tisících Kč
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 Výkaz zisku a ztráty k datu 31. 12. 2017 v celých tisících Kč

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním 
období

a b  řádku sledovaném minulém
c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 813 428 2 193 848
II. 1 Tržby za prodej zboží 02 0 0

A. Výkonová spotřeba 03 1 620 044 1 784 472
1 Náklady vynaložené na prodané zboží 04
2 Spotřeba materiálu a energie 05 224 156 320 375
3 Služby 06 1 395 888 1 464 097

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 -66 860 16 460
C. Aktivace 08 -16 -250
D. Osobní náklady 09 291 893 316 775

1 Mzdové náklady 10 213 182 227 290
2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 

náklady
11 78 711 89 485

2.1 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 12 75 976 86 457
2.2 Ostatní náklady 13 2 735 3 028

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 -8 088 -118
1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma-

jetku
15 7 778 6 505

          1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma-
jetku - trvalé

16 8 512 9 504

1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma-
jetku - dočasné

17 -734 -2 999

2. Úpravy hodnot zásob 18 -1 299 -6 113
3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -14 567 -510

III. Ostatní provozní výnosy 20 27 714 44 506
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 18 298 39 341

2 Tržby z prodeje materiálu 22 1 059 697
3 Jiné provozní výnosy 23 8 357 4 468

F. Ostatní provozní náklady 24 -17 588 101 817
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 Výkaz zisku a ztráty k datu 31. 12. 2017 v celých tisících Kč

 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním 
období

a b  řádku sledovaném minulém
c 1 2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 3 000 45 000
1 Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 3 000 45 000

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 354 741
1 Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 

osoba
40 345 544

2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 9 197
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 -4 555 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 703 19
K. Ostatní finanční náklady 47 4 603 3 883
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 4 009 41 877
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 25 766 61 075
L. Daň z příjmů 50 745 16 630

1 Daň z příjmů splatná 51 1 232 15 957
2 Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -487 673

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 25 021 44 445
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 25 021 44 445
* Čistý obrat za účetní období 56 1 845 199 2 284 114
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1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 3573 10482
2 Zůstatková cena prodaného materiálu 26 1 461 141
3 Daně a poplatky 27 2 488 4 273
4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -58 134 66 715
5 Jiné provozní náklady 29 33 024 20 206

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 21 757 19 198

Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
období končící k 31. 12. 2017 v celých tisících Kč

Označení Ukazatel 2017 2016
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 75 023 158 577

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 25 766 61 075
A. 1 Úpravy o nepeněžní operace -102 746 16 412
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 8 512 9 504
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv -93 179 81 508
A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -14 725 -28 859
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) -3 000 -45 000
A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 

výnosové úroky
-354 -741

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

-76 980 77 487

A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 43 417 -207 643
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 18 126 56 431
A. 2 2 Změna stavu závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 22 961 -278 869
A. 2 3 Změna stavu zásob 2 331 14 795
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož-

kami
-33 563 -130 156

A. 4 Přijaté úroky 354 741
A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 

období
-745 -16 630

A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 3 000 45 000
A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -30 954 -101 045

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -13 215 -3 768
B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 18 298 39 341
B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 5 083 35 573

Peněžní toky z finančních činností
C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -20 017 -18 082
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -17 -82
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -20 000 -18 000
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -20 017 -18 082
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F.
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

-45 888 -83 554

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci 
účetního období

29 135 75 023
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SMP CZ
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
Tel.: +420 222 185 111 
e-mail: info@smp.cz

www.smp.cz


