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

JSME SKUPINOU OSOBNOSTÍ
U NÁS SI PRÁCI UŽIJETE

S

tředobodem naší politiky lidských zdrojů je člověk.
Naše společné hodnoty – bezpečnost všech,
samostatnost, odpovědnost, transparentnost
a pokora – tvoří zásady, jimiž se řídíme pro zajištění
osobního rozvoje všech našich spolupracovníků.
Naší snahou není jen obsazení volných pracovních pozic.
Hledáme osobnosti, jejichž lidské kvality považujeme
za stejně důležité jako jejich odborné znalosti.

Společnosti naší skupiny si přejí
obohatit řady svých spolupracovníků
o kolegyně a kolegy, jimž je vlastní
láska a zaujetí pro práci
ve stavebnictví.

VIA Structure
FREYSSINET CS, PREFA PRO
SMP CZ, PRŮMSTAV

OK Třebestovice

ARKO TECHNOLOGY

SMS

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2017
3 454 776
tisíc Kč
konsolidovaný
obrat 2017

794

zaměstnanců
připadajících na
skupinu SMP
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KDO JSME A CO DĚLÁME

CO DĚLÁME

DOPRAVNÍ STAVBY

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

POZEMNÍ STAVBY

EKOLOGICKÉ STAVBY

čistírny a úpravny vod, vodovody, kanalizace,
přehrady, plavební komory, dodávky technologických
celků, ...

silnice, mosty, lávky, protihlukové stěny, portály, ...

byty, administrativní budovy, hotely, školy, stadiony,
nemocnice, ...

metro, tunely, ...

elektrárny, doly, technologické celky, ...

odstraňování ekologických škod, sanace krajiny, ...

JSME SOUČÁSTÍ SKUPINY VINCI
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,
akcionáře a pro společnost.

Vzdáním pocty všestrannému géniovi, který
byl umělcem, vědcem a inženýrem, název
VINCI staví firemní identitu ve znamení
humanismu, vynalézavosti a technické
výzvy. Klíčová postava světového kulturního
dědictví Leonardo da Vinci je známá po celém
světě. Jeho jméno odráží evropské kořeny
skupiny.

40 248 M€
obrat

194 428

100

280 000
staveb
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STUDENTKY, STUDENTI, PŘIDEJTE SE K NÁM!
Naše skupina otevírá své dveře a nabízí studentkám,
studentům a absolventům učilišť, středních a vysokých škol,
univerzit příležitost zapojit se do projektů, ve kterých mohou
vytvářet svou kariéru a osobnost.

STUDENTSKÉ PROJEKTY

ZAŠLETE NÁM SVÉ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
A VYHRAJTE SOUTĚŽ CENA ZA INOVACI
2018 SKUPINY SMP!
PRÍLIS KREATIVNÍ?

PRÍLIS ODVÁZNÍ?

Toužíte po samostatnosti a odpovědnosti? Potom nás
kontaktujte a seznamte se s našimi projekty. Hledáme mladé
talenty, kteří se nebojí čelit novým výzvám, a chtějí posílit
naše týmy.

VSTUPTE S NÁMI DO INKUBÁTORU ROZVOJE,
DVEŘE JSOU OTEVŘENÉ!
Vítáme vás v inkubátoru skupiny SMP, platformě pro setkávání, průzkum a podnikání.
Vytváříme otevřené místo pro všechny ty, kteří přicházejí s projektem a rovněž ty, kteří si
pokládají otázky, jak bude vypadat město zítřka, jaký bude život a potřeby jeho obyvatel.
• Vytváříme prostor pro setkávání mezi našimi spolupracovníky, partnery a studenty
zejména vysokých škol a univerzit, příležitost pro sdílení s experty a inovátory. Zaměříme
se na zkušenosti z významných projektů skupiny VINCI, témata způsobu bydlení, dopravy,
nových technologií, životního prostředí, potřeb lidí.

PRÍLIS INOVÁTORSTÍ?

Cena za inovaci skupiny SMP 2018 otevírá prostor vašim
projektům a nápadům! Soutěž je otevřena především
studentům bakalářského studia. Jejím účelem je vytvořit
prostor pro vaše nápady a projekty, ocenit je a společně sdílet
výzvy našich stavebních profesí a společností.

• Sledujeme vývoj tendencí, obchodních směrů, profesí ve společnosti. Našim
zaměstnancům a partnerům chceme poskytnout podmínky lepší pochopení, využití trendů
a inovací, které ovlivňují naše aktivity.
• Podporujeme, rozvíjíme nápady a myšlenky na nové výrobky, technologie a postupy
spojené s našimi profesemi a vylepšení těch stávajících. Cílem je vytáhnout proces
nalezení, rozvoje a uplatnění originálních nápadů mimo zaběhlé struktury a postupy.
Inkubátor má pomoci celý proces zrychlit a zkrátit, uchopit každý skvělý nápad
a maximálně mu usnadnit cestu k převedení do praxe a realizace.

ZA INOVACI 2018

SOUTĚŽNÍ OBLASTI A PRAVIDLA:
Vypracujte projekt v jedné z těchto oblastí:
DOPRAVNÍ STAVBY, EKONOMIKA STAVEB KONSTRUKCE,
PROVÁDĚNÍ STAVEB, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Porota složená ze zástupců společností skupiny vybere
z předložených prací vítězné projekty.
CELKEM 3 PROJEKTY ZÍSKAJÍ OCENĚNÍ:

SLEDUJTE PROGRAM NAŠEHO INKUBÁTORU:
INCUBATOR KICKOFF

1. místo: 15 000 Kč
2. místo: 10 000 Kč
3. místo: 5 000 Kč

11. 10. 2018 - 14 hodin – SMP CZ, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Předkladatelé projektů budou moci využít konzultace s našimi
odborníky a získají přednostní přístup ke stážím a zaměstnání ve
společnostech skupiny SMP.

Otevíráme platformu inkubátoru rozvoje, vytváříme, sdílíme a rozvíjíme témata inovací,
významných projektů, nových tendencí ve společnosti a potřeb lidí. Začínáme novými
technologiemi ve stavebnictví.

Od 3. 9. 2018 do 15. 2. 2019 můžete zasílat své návrhy spolu
s vyplněnou přihláškou na brnusak@smp.cz.

Vystupující:
• Dana BÉROVÁ, start-up konzultantka a investorka
• Michal KOVÁŘÍK, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
• studentský tým Czechi(de)a, ČVUT: Radek BENETKA, Jakub STAROSTA, Lucie STUPKOVÁ
a Jakub VOLF
• studentský tým CTU Rangers, ČVUT: Pavel CHARVÁT, Tomáš KOŠATKA, Karolína
PECHLÁTOVÁ a Jan SLÁDEČEK

Od 16. 2. do 15. 3. 2019 budou vaše návrhy posouzeny odbornou
porotou a vybrány ty nejlepší práce. Slavnostní vyhlášení
a předání cen proběhne 20. 3. 2019.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR VÁM MŮŽE POMOCI, NEVÁHEJTE SE S NÍM
SPOJIT:
Antonín BRNUŠÁK: brnusak@smp.cz, +420 602 645 835
Vladimír HENDRICH: hendrich@smp.cz, +420 724 418 468
Ivana HLOCHOVÁ: hlochova@smp.cz, +420 602 762 739
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CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ
28. 11. 2018 - 14 hodin – SMP CZ, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Kontaminace povrchových i podzemních vod chemickými látkami
neustále roste, a to i přes dosažená opatření. Musíme se připravit na investice
do nových technologií, které budou množství těchto látek ve vodě
minimalizovat, které zpracují a využijí odpadní kaly z čistíren odpadních vod.
Novelami celé řady předpisů je v poslední době vytvářen tlak na
zdokonalování technologických prvků pro dokonalejší výrobu pitné vody,
dokonalejší vyčištění odpadních vod a využití kalů v rámci filozofie oběhového
hospodářství. Cirkulární ekonomika je spojena se snahou o zajištění
netoxických, ekologicky a ekonomicky účinných cyklů. SMP CZ je v této oblasti
trvale aktivní. Hledáme inovativní řešení, např. v souvislosti s rozšířením
používání granulovaného aktivního uhlí pro úpravu vody, využití vyčištěné
odpadní vody, zpracování kalů na hnojivo nebo jeho energetické využití.
Jde o nová stavebně-konstrukční řešení, nová technologická zařízení.

STUDENTSKÉ PROJEKTY

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT DO MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽE THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION

Vystupující:
• Miroslav KOS, SMP CZ
• Jaroslav POLLERT, ČVUT
• Oto ZWETTLER, ARKO TECHNOLOGY

ZAŽIJTE INTERAKTIVNÍ KARIÉRNÍ DNY PRO DÍVKY
Dívkám ze středních, vysokých škol a univerzit, které chtějí nakouknout do
stavební společnosti, a třeba najít inspiraci pro svoji budoucí kariéru, nabízíme
možnost zapojit se do interaktivních kariérních dnů. Cílem je získat dívky
pro techniku a inspirovat je k výběru atraktivních a perspektivních oborů, které
jsou dosud vnímány jako spíše mužské. Průvodkyněmi jsou naše kolegyně,
ambasadorky. Ty sdílí svoji zkušenost „ženy“ ve skupině, informují o firemním
světě: práci, vzdělávání, rozvoji, kariérním růstu, slaďování profesního a osobního
života.

The Trail by VINCI Construction je mezinárodní kreativní studentská
soutěž a online inovace. První ročník soutěže oslovil studenty vysokých škol
a univerzit s výzvou: Představte si svět stavebnictví zítřka.
V roce 2018 jsme na půdě skupiny SMP přivítali 3 týmy z ČVUT v Praze
(Concrete Ladies, CTU Rangers, Czechi(de)a a 2 týmy z Žilinské univerzity na
Slovensku (CEF group, Wonders of Tomorrow). Ty své projekty prezentovaly
a obhajovaly před odbornou komisí v atmosféře plné emocí a soustředění.
Vítězný tým našeho česko-slovenského kola si odnesl letenku na celosvětové
finále ve Francii, kde představil svůj projekt v Leonardu, inkubátoru skupiny
VINCI, a s dalšími 13 týmy se potkal na sportovním utkání v Savojských
Alpách ve Francii. Tým Czechi(de)a si z mezinárodního klání odnesl cenu
Leonard s nabídkou podpory pro další rozvíjení projektu.
Společně s našimi týmy se do letošní mezinárodní soutěže skupiny
VINCI Construction zapojilo 1 259 účastníků (z toho 479 žen) 77 různých
národností z 58 zemí a 350 vysokých škol a univerzit.
Těšíme se se na setkání s vámi u druhého ročníku soutěže v roce 2019!

PŘIJĎTE NA DNY VÝJIMEČNÝCH STAVEB A SETKÁNÍ
Společnosti naší skupiny se podílí na realizaci výjimečných projektů, na kterých
spolupracují s experty ve svém oboru. Studentům nabízíme možnost projít si
společně s námi zajímavé stavby, potkat a promluvit s našimi kolegy nejen
o budoucnosti stavebnictví, ale třeba také realizovat vlastní stavbu dle
zadávacích podmínek.

ZAPOJTE SE DO SMYSLUPLNÝCH PROJEKTŮ
Osobnosti našich zaměstnanců a jejich zkušenosti jsou velmi rozmanité. To je
jeden z důvodů, proč je podporujeme v aktivním zapojení do občanské společnosti.
Pokud se rozhodnete rozšířit řady zaměstnanců naší společnosti, budete mít
příležitost se zapojit do patronství, za nímž stojí Nadace VINCI v České republice
(www.nadacevinci.cz) a jehož hlavním cílem je boj proti sociálnímu vyloučení.
Po celou dobu vaší kariéry ve společnostech skupiny SMP se budete moci zapojit do
smysluplných projektů, které mají důležitost jak pro vás, tak pro naše společnosti
a skupinu VINCI.
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