Hýskov

Lávka
přes Berounku

Lávka přes Berounku v Hýskově oceněná v roce 2015 Cenou
Ministerstva dopravy České republiky

ROČNÍ ZPRÁVA 2015

Nová lávka pro chodce a cyklisty je prvním mostem, který
v Hýskově spojil oba břehy Berounky. Dříve v místě býval
pouze brod, následně přívoz a teprve pak lávka umožňující
místním občanům i návštěvníkům obce pohodlné překonání
řeky. Lávka ocelové konstrukce s dřevěnou podlahou
situovaná pod jezem na okraji obce Hýskov převádí trasu
cyklostezky přes Berounku v říčním km 39,6 a napojuje
Hýskov na naučnou stezku Po stopách českých králů
z Berouna přes hrady Žebrák, Točník a Karlštejn k zámku
Nižbor. b
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SMP CZ
PROFIL SPOLEČNOSTI

b

Velemyšleves, most přes údolí řeky Chomutovky

Velemyšleves, most přes údolí řeky
Chomutovky. Celková délka mostu je 538 m.

SMP CZ,
PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost SMP CZ působí v oblasti
stavebnictví v České a Slovenské republice
a řadí se mezi patnáct nejvýznamnějších
stavebních společností na českém trhu.
Stěžejním oborem společnosti SMP CZ
jsou dopravní stavby. SMP CZ má více
než 60letou tradici ve výstavbách a
rekonstrukcích železobetonových mostů,
ocelových a dřevěných lávek. Výjimečnou
specializací je výstavba mostů z příčných
prefabrikátů, mostů letmou betonáží,
zavěšených a visutých mostů.
V oblasti vodohospodářských staveb
SMP CZ provádí komplexní dodávky
čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody,
vodovodních a kanalizačních systémů,
protipovodňová opatření a úpravy vodních
toků. V této oblasti SMP CZ zaujímá přední
místo na českém trhu.
SMP CZ realizuje široký rozsah
průmyslových staveb, včetně dodávek
technologických celků, výstavby objemných

úložišť, retenčních nádrží, zakázky technické
a občanské vybavenosti, sanace krajiny po
důlní těžbě a odstraňování ekologických
škod. SMP CZ disponuje specializovanými
projektovými týmy se zkušenostmi z
realizace těchto staveb.
SMP CZ provádí podzemní a inženýrské
stavby, práce v hloubených i ražených
tunelech a vlastní potřebná oprávnění tyto
činnosti provádět.
SMP CZ je držitelem certifikátů
managementu kvality podle ČSN EN ISO
9001, environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001 a managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
ČSN OHSAS 18001.
SMP CZ je v České a Slovenské republice
součástí Skupiny SMP spolu s firmami
PRŮMSTAV, STAVBY MOSTOV SLOVAKIA,
ARKO TECHNOLOGY, FREYSSINET CS,
OK Třebestovice a PREFA PRO. Toto seskupení
představuje cca 5 mld. Kč ročního obratu a
více než 1 000 zaměstnanců. Skupina SMP
je schopna pokrýt svými specializacemi
prakticky veškeré stavební činnosti. b

1953
Založení specializovaného mostařského závodu
u firmy Stavby silnic a železnic.
1990
Vznik společnosti Stavby mostů Praha
se specializací na mostní stavby.
1995
Do společnosti Stavby mostů Praha vstupuje
francouzská společnost GTM Dumez.
1997, resp. 1998
Vznik dceřiných společností SM7 se zaměřením
na předpínání železobetonových konstrukcí
a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA s orientací na
výstavbu mostů na území Slovenské republiky.
2001
Společnost Stavby mostů Praha se stává členem
Skupiny VINCI Construction.
2001
Změna názvu na SMP Construction. Společnost
začíná působit v oboru podzemních staveb a
rozšiřuje svou působnost i do staveb vodohospodářských, ekologických a energetických.
2005
Změna názvu na SMP CZ. Skupina VINCI
Construction získává ve společnosti 100%
majoritu.
2012
SMP CZ kupuje 100% podíl ve firmě ARKO
TECHNOLOGY se specializací na dodávky
investičních celků vodohospodářských staveb,
provozování vodohospodářských zařízení pro
veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové
technologie a oblast dmychadel a kompresorů.
2013
Úzká spolupráce se sesterskou společností
PRŮMSTAV s působností v oboru pozemního
stavitelství.
2014
Vznik společností PREFA PRO a OK Třebestovice
spoluvlastněné společnostmi SMP CZ (50 %)
a EUROVIA (50 %). Nově vzniklé společnosti
zajišťují výrobu a montáž prefabrikátů a
ocelových konstrukcí.
2015
Na podzim roku 2015 byla zahájena výstavba
největší vodohospodářské stavby v České
republice: Celková přestavba a rekonstrukce
Ústřední čistírny odpadních vod Praha –
nová vodní linka, kde SMP CZ je vedoucím
účastníkem čtyřčlenného sdružení. >>

Záměr řeší rekonstrukci a rozšíření ústřední
čistírny odpadních vod ve stávající lokalitě
na Císařském ostrově s cílem splnění
kvality odtoku z ústřední čistírny tak,
aby vyhovovala ukazatelům a hodnotám
přípustného znečištění povrchových a
odpadních vod, náležitostem povolení
k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a kanalizací v ukazatelích
požadovaných pro citlivé oblasti, kde jsou
zpřísněny ukazatele znečištění pro tzv.
nutrienty.

SMP CZ, PROFIL SPOLEČNOSTI

Klíčové události

Je zohledněna také ochrana ústřední
čistírny odpadních vod proti povodňovým
stavům z roku 2002. Rovněž je řešen
požadavek eliminace vlivu výstavby na
odtokové poměry úpravou stávajícího
terénu vytvořením levobřežní bermy Vltavy
na Císařském ostrově, která kompenzuje
narušené přerozdělování průtoků mezi řekou
a plavebním kanálem.
Do nové centrální vstupní čerpací stanice
budou svedeny vody ze všech kanalizačních
sběračů. Odpadní vody v množství 2,0 m3/s
budou čištěny plně mechanicko-biologicky,
množství 3,0 m3/s mechanicko-chemicky
a množství 7,55 m3/s bude čištěno
mechanicky na úrovni zachycení hrubých
nečistot. Zbývajících 7,55 m3/s z celkového
maximálního nátoku za deště bude
vypouštěno bez čištění. Průtok bude
rozdělen na dvě paralelní vodní linky,
technologie je koncipovaná pro zvýšené
biologické odstraňování sloučenin dusíku.
Technologické uspořádání obou linek bude
různé. Obě vodní linky jsou navrženy s
terciárním stupněm čištění. Koncipování
kalového hospodářství je navrženo pro obě
linky společně a je založeno na předúpravě
směsného kalu termickou hydrolýzou,
následující termofilní anaerobní stabilizací s
vývinem bioplynu a odvodněním kalu přímo
v areálu čistírny ve stávajících reaktorech.
Kal bude nadále odvážen a využíván k
rekultivaci skládky komunálního odpadu.
Rekonstruovaná ústřední čistírna
odpadních vod je dimenzována na 1 611 120
ekvivalentních obyvatel a má rozlohu
75 340 m2. Nová vodní linka bude vybavena
nejlepší dostupnou technologií, tzv. Best
Available Technology. b

Vizualizace čístírny odpaních vod
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VINCI je aktérem celosvětového
významu v oblasti koncesní činnosti a
stavebnictví. Zaměstnává více než
185 000 pracovníků ve stovce zemí.
Projektuje, financuje, buduje a provozuje
infrastruktury a zařízení, které přispívají
ke zlepšení kvality každodenního života a
dopravní mobility občanů.
Protože vize úspěchu Skupiny je globální
a neomezuje se pouze na hospodářské
výsledky, vydává se ve svých aktivitách
i cestou environmentální, sociální a
společenské výkonnosti. Jelikož realizovaná
díla jsou veřejně prospěšné stavby,
Skupina VINCI považuje naslouchání
zainteresovaným stranám a dialog s nimi za
nezbytnou podmínku své činnosti.
Ambicí je vytvářet dlouhodobé hodnoty
pro zákazníky, akcionáře, zaměstnance,
partnery a obecně pro společnost. b

NAŠE STAVBY OCENĚNÉ
V ROCE 2015

Představenstvo
a vedení společnosti
SMP CZ

Stavba Chebsko - environmentální
opatření získala ocenění Vodohospodářská
stavba roku 2014 v kategorii staveb pro
zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod.

Martin Doksanský
předseda představenstva,
generální ředitel Skupiny SMP
Jan Jech
místopředseda představenstva,
obchodní ředitel Skupiny SMP
Chebsko – environmentální opatření

Patrick Etienne Crosnier Leconte
člen představenstva
a administrativně-finanční ředitel
Skupiny SMP
Jan Freudl
výkonný ředitel, člen představenstva

Cenu Ředitelství vodních cest České
republiky, v soutěži Česká dopravní stavba
2014 - dopravní technologie a výrazná
inovace v dopravě, získala stavba Sportovní
přístav Hluboká, kterou SMP CZ provádělo,
jako lídr, ve sdružení se společností
Metrostav.

Pavel Kameník
člen představenstva
a personální ředitel
Jiří Bažata
ředitel divize 6

KONCESE

VINCI
AUTOROUTES

VINCI
CONCESSIONS

CONTRACTING

VINCI
IMMOBILIER

VINCI
ENERGIES

EUROVIA

VINCI
CONSTRUCTION

Dalším oceněným projektem v kategorii
staveb sloužících k umělému vzdouvání,
zadržování a usměrňování povrchových
vod, ochraně před škodlivými účinky vod
a úpravě vodních poměrů se stala stavba
Sportovní přístav Hluboká. Tato ocenění
naší společnosti SMP CZ udělil Svaz vodního
hospodářství České republiky a Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací České republiky.

Vladimír Brejcha
prokurista

Dozorčí rada

Antonín Brnušák
ředitel technického rozvoje

André Michel Hubard
předseda dozorčí rady

Milan Pavlič
ředitel divize 5

Eric Abadie
člen dozorčí rady

Petr Popsimov
ředitel divize 1

Eric Barthelemy
člen dozorčí rady

Radek Ševčík
ředitel divize 7

Antonín Brnušák
člen dozorčí rady

Jindřich Tautrman
obchodní ředitel

Marc Pierre Fernand Cornil Huysman
člen dozorčí rady

Felix Wintr
ekonomický ředitel

Pavel Němejc
člen dozorčí rady

Sportovní přístav Hluboká

Na slavnostním setkání u příležitosti Dnů
stavitelství a architektury a 25. výročí
Svazu podnikatelů v České republice
SMP CZ převzalo čestné uznání za stavbu
Rekonstrukce Americké třídy v Plzni,
část Wilsonův most.
V soutěži Stavba roku 2015 byla oceněna naše
stavba Lávka přes řeku Berounku
v Hýskově. b

Rekonstrukce Wilsonova mostu v Plzni
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SMP CZ, PROFIL SPOLEČNOSTI

JSME SOUČÁSTÍ
SKUPINY VINCI

SMP CZ, PROFIL SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci k 31. 12. 2015

SMP v číslech

Obrat: 1 897 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 447

VEŘEJNÝ / SOUKROMÝ SEKTOR
Veřejný
Soukromý

97 %
3%

ŽENY A MUŽI
Muži | 341
Ženy | 106

76 %
24 %

ZAKÁZKY DLE REGIONŮ, ZEMÍ
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Slovenská republika

18 %
16 %
15 %
15 %
7%
6%
5%
5%
3%
3%
2%
1%
7%

TYPY ZAKÁZEK
Vodohospodářské stavby
Dopravní stavby
Stavby regionálních závodů
Průmyslové stavby

41 %
40 %
12 %
7%

VĚKOVÉ SLOŽENÍ

TYPY PRACOVNÍCH SMLUV
Smlouva na dobu neurčitou | 357
Smlouva na dobu určitou | 90

80 %
20 %

Do 30 let    | 70
31-50 let | 212
Nad 50 let | 165

16 %
47 %
37 %

Údaje HR reportingu VINCI 2015
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podle údajů Českého statistického úřadu
vykázalo české stavebnictví v roce 2015
růst přesahující 7 %. Je to údaj, který
nemáme v úmyslu jakkoli zpochybňovat,
ale v oblastech, kterými se SMP CZ
zabývá, nebylo oživení příliš patrné.
Nově zahajovaných významných staveb
dálničních, energetických, ekologických,
protipovodňové ochrany nebo ostatních
staveb na vodních tocích bylo i nadále
poskrovnu. Hekticky se dokončovaly projekty
spolufinancované z Fondů Evropské unie,
neboť končilo dotační období 2007-2013
(+2). Mimořádně se dařilo snad v jediném
stavebním oboru - v železničním stavitelství.
Nepříjemnou zprávou pro další období jsou
výsledky průzkumu prováděného firmou
CEEC Research publikované v lednu, které
hovoří o tom, že v roce 2015 bylo vypsáno
podstatně méně nových veřejných zakázek
než v roce 2014 – a to téměř o 30 %. Co se týká
meziročního srovnání hodnot uzavřených
kontraktů, tak v tomto případě je výsledek
příznivější a pokles mírnější - podle
statistiky CEEC Research poklesl objem
nově zadaných zakázek jen o cca 3 %, podle
statistiky URS o cca 7 %. Všechny tyto údaje
a informace sráží optimismus o dalším
možném růstu stavebnictví v roce 2016
publikovaný v závěru minulého roku.

b

D1: modernizace úsek 03, Hvězdonice-Ostředek

Skutečnostem uvedeným v prvním odstavci
odpovídají i výsledky naší společnosti SMP
CZ. V porovnání s předcházejícím rokem
nám v roce 2015 poklesla aktivita (výkony)
na hodnotu cca 1,8 mld. Kč a nízký je i
celkový objem nově získané zakázky ve
výši zhruba 1,3 mld. Kč. Pozitivní naopak
je to, že jsme udrželi v roce 2015 nervy na
uzdě a nepodlehli cenové hysterii, která
vládne na trhu v podobě dumpingových cen.
Nová zakázka byla získána s předpokladem
docílení mírně pozitivní průměrné marže ve
výši okolo 2%. Je to důsledek přísné selekce
podaných nabídek, ale nových smluv je
méně než bychom si přáli. Nicméně zásoba
práce společnosti pro roky 2016 a dále
zůstává příznivá – cca 3,1 mld. Kč, tedy ve
výši zhruba 1,5 roční aktivity. Je to, pravda,
především díky největšímu projektu stavbě Nové vodní linky Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze. Tato dlouho

očekávaná a připravovaná stavba se nám
konečně v závěru roku 2015 rozběhla. Proto
jsme mohli poměrně bezpečně připravit plán
pro rok 2016 ve výši mírně přesahující 2 mld.
Kč (co se týče plánovaných výkonů).
Dařilo se vcelku našim dceřiným
společnostem. Stanovenou aktivitu
mírně přeplnily ARKO TECHNOLOGY, OK
Třebestovice, PREFA PPRO, nevýznamný
propad nastal u společností SMS a
FREYSSINET CS. Plánovaného zisku docílily
všechny společnosti - přesáhl v úhrnu
2 %. Co se týče zajištění nových zakázek,
stanovený cíl splnily firmy FREYSSINET
CS, PREFA PRO a OK Třebestovice, naopak
nezdařilo se to společnostem STAVBY
MOSTOV SLOVAKIA a ARKO TECHNOLOGY.
To ale koresponduje s vývojem trhu
popisovaným v úvodu. Podstatné je, že
všechny společnosti mají na počátku roku
2016 takovou zásobu práce, která dává reálný
předpoklad naplnění požadavků akcionáře
pro tento rok.
Závěrem bychom rádi prezentovali víru v to,
že nám neuváženými změnami zákonů naši
zákonodárci nezkomplikují již tak poměrně
nelehkou situaci, ve které se stavební trh
nalézá. Máme obavy především z nové
podoby stavebního zákona a zákona o EIA.
Zároveň chceme věřit v to, že konečně
bude zahájeno čerpání nových dotačních
prostředků z Evropské unie přidělených
České republice na období 2014–2020. A
velice by nás potěšilo, kdyby se stavebnictví
po létech sníženého zájmu dostalo do popředí
preferencí rozhodujících činitelů tohoto státu.
Hodně štěstí v roce 2016.

Za představenstvo SMP CZ předseda představenstva

Martin Doksanský
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SMP CZ, MARTIN DOKSANSKÝ

Vážení obchodní partneři,

PANORAMA REALIZACÍ
2015
Rychlejší a bezpečnější dopravní komunikace, přístup všech
k dostatečnému množství pitné
vody, zajištění dodávek tepla
a elektřiny, strategické stavby
s velkým rozsahem a technickou
náročností – projekty na jejichž
budování se podílí a obory, ve
kterých je společnost SMP CZ
pevně zakotvena.

b Sanační práce Nuselského mostu

PANORAMA REALIZACI 2105

DOPRAVNÍ STAVBY

Bratislava

Estakáda
Artmedia

Spojitý železobetonový předpjatý most o osmi polích a
celkové délce 197 m slouží pro mimoúrovňové křížení
architektonicky exponovaného území s výhledovou
komunikací. Navazuje na Starý most přes Dunaj a umožňuje
přejezd tramvajové dopravy, vozidel integrovaného
záchranného systému a přechod chodců a cyklistů. b
„Náročná stavba prováděná pod drobnohledem investora a projektanta nám
pomohla ke krásné realizaci v centru hlavního města Bratislavy. Estakáda
Artmédia je důležitou součástí městské hromadné dopravy Bratislavy.“
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PANORAMA REALIZACI 2105

Bratislava

Estakáda
Einsteinova

„Při realizaci stavby jsme museli skloubit výluky na dálnici, železnici a
městských komunikacích. Vše se povedlo a nový most umožní tramvajovou
dopravu lidem z Petržalky přes Dunaj do Starého Mesta.“

Spojitý prefabrikovaný most o devíti prostých polích s horní
mostovkou celkové délky 275 m překračující elektrifikovanou
trať, dálnici D1, dvě silniční komunikace I. třídy, místní
komunikace, parkoviště a chodníky. b
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PANORAMA REALIZACI 2105

Budyně-Koštice

Rekonstrukce mostu
přes řeku Ohři

V rámci rekonstrukce silnice II/246 Budyně–Koštice byla
odstraněna původní ocelová konstrukce z nýtovaných
nosníků s vloženým polem, pilíře byly zesíleny mikropilotami
a byla namontována nová spřažená ocelobetonová
konstrukce o třech polích o celkové délce 76 m. Spřahující
deska byla vybudována pomocí filigránových desek a
monolitické dobetonávky. Součástí stavby byl i provizorní
most pro převedení veřejné dopravy po dobu výstavby. b
„Jedná se o zakázku, na které se podílelo několik společností Skupiny. Ložiska
dodávala firma FREYSSINET CS, ocelovou konstrukci OK Třebestovice
a filigránové desky firma PREFA PRO.“
19 20

PANORAMA REALIZACI 2105

Lovosice - Česká Lípa

Rekonstrukce železničního
mostu přes řeku Labe

„Nebyla přesně známá skladba materiálů v pilíři, hloubka kesonu, pórovitost
pilíře. Všechny tyto faktory ovlivnily volbu technologie provádění, složení
vrtací korunky, počet vrtných sestav a také dobu realizace. Pro realizaci vrtů
byla zvolena šetrná technologie pomocí jádrových vrtů, což se ukázalo jako
správná volba. Následovaly armovací a tesařské práce na úložných prazích.
Betonáž těchto prahů v řece musela být zajištěna přečerpáním betonu, jelikož
vzdálenost úložných prahů od břehu byla přes 65 metrů a tímto maximálním
dosahem nedisponuje žádná z běžně dostupných pump na beton. Museli jsme
tedy přistoupit k provedení přečerpáním. Jedna pumpa musela být ukotvena
na plovoucím pontonu, který byl upevněn pomocí ocelových lan k nebližším
pilířům. Po dokončení úložných prahů, ložiskových bločků a montáži ložisek
mohlo být provedeno osazení nových ocelových konstrukcí. Následovaly
práce na železničním svršku. Následně jsme mohli most podrobit zatěžovací
zkoušce, a to ve složení zatěžovacích břemen kolejového jeřábu EDK 750 a
parní lokomotivy 475.11 včetně tendru s celkovou hmotností břemen 307 tun.“

Společnost SMP CZ byla vedoucím sdružení čtyř firem, které
získaly zakázku na rekonstrukci trati Lovosice - Česká Lípa.
SMP CZ rekonstruovala celkem mosty dva a právě most přes
Labe je na této trati stěžejním. Rekonstrukce mostu přes Labe
spočívala v odstranění původní ocelové nosné konstrukce
- sedmi polí o celkové délce 336 m - zesílení pilířů v řece
předepnutými tyčemi, zlepšení podloží pilířů tryskovou
injektáží, vybudování nových úložných prahů, osazení
nové ocelové konstrukce a železničního svršku. Kompletní
rekonstrukce byla prováděna v traťové výluce s celkovou
dobou tři měsíce. b

21 22

PANORAMA REALIZACI 2105

Poděbrady

Most přes železniční trať
Českých drah

Výstavba nového mostu uprostřed města umožňuje
bezkolizní propojení částí města oddělených frekventovanou
železniční tratí Lysá nad Labem – Kolín. Nosnou konstrukci
tvoří podélně předpjatá deska o 10 polích o celkové délce
214 m ve výrazném půdorysném oblouku, která je uložena
na ocelových stojkách. Výstavba mostu proběhla ve třech
etapách s minimálními výlukami železničního provozu. b
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VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Brandýs nad Labem

Modernizace
plavební komory

„Součástí modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem byla i
rekonstrukce plata - betonových ploch - plavební komory. Tato rekonstrukce
proběhla po dokončení tryskových injektáží dna plavební komory a provozní
odstávce na podzim roku 2015. Kompletně se odbourala původní konstrukce
betonového plata na levé i pravé straně plavební komory, a to včetně
betonových částí na dolním i horním ohlaví vyjma vlastních konstrukcí
šachet, ovládání uzávěrů a stávajících opracovaných kamenných bloků, které
bylo nutné zachovat. Odbourány byly i stávající kabelové kanály. Terén byl
po odbourání původního plata a stávajícího kabelovodu urovnán, prohlubně
zasypány a zhutněny. Pro zásyp bylo použito vhodného materiálu
z výkopů. Pláň byla zhutněna.“

Na konci roku 2015 společnost SMP CZ dokončila
modernizaci plavební komory v Brandýse nad Labem. Stavba
se nachází v místě původní plavební komory ve středu
města. Cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení plavebního
provozu v plavební komoře v Brandýse nad Labem a posílení
bezpečnosti plavebního provozu na celé středolabské
vodní cestě. Navrhovaný způsob, rozsah rekonstrukce a
modernizace plavební komory zajistily takový technický
stav, který nebude vyžadovat další rozsáhlejší údržbu a
opravy minimálně následujících 30 let. Modernizace plavební
komory zajistila dlouhodobou stabilizaci jejího dna a stěn z
hlediska degradačních procesů a statické stability. Součástí
stavby byla rovněž modernizace pohonů vrat a segmentových
uzávěrů obtoků, modernizace elektroinstalací včetně výměny
rozvaděčů, rekonstrukce osvětlení, modernizace řídicího
systému a ovládání plavební komory tak, aby se po provedení
rekonstrukce docílilo stejného standardu jako u jiných
plavebních komor středolabské vodní cesty. Stavba zároveň
respektuje územní rezervu pro výstavbu druhé plavební
komory v Brandýse nad Labem. b
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Plav

Doplnění technologie
v úpravně vody

Rok 2015 byl ve znamení dokončení stavebních prací na
rekonstrukci úpravny vody v obci Plav, která je hlavní
úpravnou vody Vodárenské soustavy jižní Čechy a zajišťuje
zásobu pitné vody pro přibližně 400 000 obyvatel.
Rekonstrukcí prošlo třináct usazovacích nádrží, deset
pískových filtrů včetně částečné výměny filtračního
materiálu. Byly vybudovány nové železobetonové filtry s
granulovaným uhlím sloužící jako třetí stupeň separace. V
souvislosti s výstavbou nových filtrů GAU byly provedeny
technologické práce na novém propojení potrubí mezi
úpravnou vody, objektem čerpací stanice a vodojemem v obci
Včelná. b
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Plzeň

Rekonstrukce a
modernizace úpravny vody

Po více než dvou letech výstavby byla na konci roku 2015 do
zkušebního provozu uvedena poslední ze tří ucelených částí
díla modernizované úpravny vody v Plzni. Rekonstrukcí došlo
k zachování dvou provozně samostatných technologických
linek úpravny vody. Důsledkem tohoto projekčního řešení
bylo snížení jmenovitého výkonu úpravny vody na
1 000 l/s, tj. na výkon, který odpovídá reálné spotřebě
pitné vody v regionu. Toto opatření tak otevřelo možnosti
přehodnotit některá poměrně finančně nákladná doplnění
technologické linky úpravny vody. Jednalo se hlavně o filtraci
granulovaným aktivním uhlím.
Nová technologie úpravy vody je zaměřena na snižování
obsahu manganu a amoniaku ve vodě. Změnilo se dávkování
chloru, nově se doplnilo hygienické zabezpečení upravené
vody osazením UV lamp a bylo zmodernizováno strojní
zařízení, elektrozařízení i systém řízení technologických
procesů tak, aby byly zajištěny požadavky na kvalitu
upravené vody a na její bezporuchové dodávky. b
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Ústí nad Orlicí

Kanalizace a čistírna
odpadních vod

Mezi lety 2012 a 2015 byl realizován projekt kanalizace a
čistírna odpadních vod v Ústí nad Orlicí, který se stal díky
svému rozsahu jednou z největších vodohospodářských
akcí realizovaných v období posledních deseti let na
území Pardubického kraje. Celé dílo bylo rozděleno do čtyř
ucelených podprojektů: Ústí nad Orlicí – kanalizace, Ústí nad
Orlicí – čistírna odpadních vod, Ústí nad Orlicí – přeložky
vodovodu a Dlouhá Třebová - kanalizace. b
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Velký Osek

Modernizace
plavební komory

„Stavebně-technický průzkum plavební komory v roce 2009 potvrdil
značná poškození konstrukčních prvků komory způsobená erozí materiálu.
Současně byl stav betonových stěn vyhodnocen jako zcela neodolný účinkům
mrazu. Průsaky vody vlivem poškození stěn znehodnocovaly stavební části
komory. Úvazové a ochranné prvky komory svůj účel plnily jen částečně. Na
základě těchto i dalších parametrů byl provoz vyhodnocen jako nespolehlivý,
rizikový a bylo přistoupeno k zadání přípravné projektové dokumentace
na modernizaci plavební komory vodního díla Velký Osek. Ta obsahovala
celkový návrh modernizace nejen plavební komory, ale také související a
plánovanou modernizaci technologické části velína, poklopových vrat komory
a jejich ovládání, vystrojení, modernizaci plata komory a zabezpečení prvky
technicko-bezpečnostního dohledu.“

Vodohospodářské dílo na řece Labi na říčním 911,68 km ve
Velkém Oseku zahrnovalo vlastní jezový objekt, plavební
komoru, malou vodní elektrárnu a rybí přechod. Jednalo se
o celkový návrh modernizace nejen plavební komory, ale také
související a plánovanou modernizaci technologické části
velína, poklopových vrat komory a jejich ovládání, vystrojení,
modernizaci plata komory a zabezpečení prvky technickobezpečnostního dohledu.
Postup výstavby byl rozdělen na dvě části, kdy vlastní
rekonstrukce byla realizována během plánovaných
plavebních odstávek. První etapa probíhala od 22. 9. do 18. 12.
2014, druhá od 21. 9. do 17. 12. 2015. b
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PODZEMNÍ STAVBY

Praha

Bezbariérové zpřístupnění
stanice metra Anděl

Stavba bezbariérově zpřístupňuje z povrchu nároží ulic
Nádražní a Bozděchova nástupiště stanice metra Anděl
pomocí kaskády osobních výtahů. Je napojena na technickou
infrastrukturu metra, která byla dle potřeby nového
přístupu do stanice rozšířena a zmodernizována. Celková
hloubka jámy je cca 30 m pod povrchem. Ražba probíhala
modifikovanou metodou NRTM a primárním ostěním ze
stříkaného betonu a jehlováním nadloží. Choulostivá ražba
byla prováděna v blízkosti provozovaného metra za složitých
geologických podmínek pod vysokou zástavbou na povrchu.
Velkou zajímavostí bylo osazení a zabetonování tlakového
uzávěru, který bude do budoucna fungovat jako případné
plynotěsné těsnění metra. b
„Výstavba výtahů pomůže lidem s omezenou možností pohybu a rodičům
s kočárky, a tím se přispěje ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy hlavního
města Prahy.“
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PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Dukovany

Koncový jímač tepla
Jaderné elektrárny
Dukovany

Na jaře roku 2014 společnost SMP CZ započala práce na
Jaderné elektrárně Dukovany, koncovém jímači tepla.
Předmětem prací byly zejména liniové stavby - potrubní trasy
napojené na původní potrubí hlavních výrobních bloků HVB
a nový koncový jímač tepla jako nový technický prostředek,
který bude sloužit pro odvod tepla ze systému technické vody
důležité a který vyplynul ze zátěžových zkoušek
a testů v Jaderné elektrárně Dukovany. Trubní trasy jsou
tvořeny technologickým ocelovým potrubím DN 1000 mm.
Jelikož trasy navrženého potrubí křižují původní propojovací
kanály v okruhu chladicích věží, musely být pod nimi
provedeny protlaky z ocelového potrubí DN 1200 mm. Po
jednotlivých trasách technické vody důležité jsou umístěny
dva typy šachet. Konkrétně se jedná o revizní šachty
a o šachty v místech změn výškové úrovně potrubí. Součástí
díla byly další související a doprovodné objekty, kabelové
trasy pro systémy technické a fyzické ochrany, přeložka
vnějšího osvětlení, kanalizace, železobetonové kabelové
kanály, demontáže stávajících potrubních tras, prostupy
v centrálních čerpacích stanicích, komunikace, zpevněné
plochy a terénní úpravy. Na začátku roku 2016 probíhalo
předání a komplexní vyzkoušení, následně bude dokončeno
venkovní osvětlení, komunikace a konečné terénní úpravy. b
„Modernizace a rekonstrukce zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany
přispívá nejen k jejímu bezpečnému, spolehlivému a efektivnímu provozu,
ale i k prodloužení její životnosti.“
37 38

PANORAMA REALIZACI 2105

Dukovany

Rekonstrukce a výměna systémů
světelného signalizačního
zařízení za a erosolové stabilní
hasicí zařízení v hermetických
prostorech Jaderné elektrárny
Dukovany

Rekonstrukce a výměna systémů světelného signalizačního
zařízení za aerosolové stabilní hasicí zařízení
v hermetických prostorech byla zahájena na konci srpna
2015. Předmětem tohoto díla je dodávka a montáž systémů
aerosolového stabilního hasicího zařízení s napojením na
detekci stávajícího elektronického požárního systému. Nová
technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou
koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných
objektů a prostor požárních úseků. Koncepce stabilního
hasicího zařízení spočívá v instalaci aerosolového stabilního
hasicího zařízení, které působí na plameny požáru a využívá
tlumicího efektu hasicího aerosolu. Základní částí jsou
generátory hasicího aerosolu, což jsou beztlaké plechové
nádoby, které emitují aerosol pouze v případě nutnosti hašení.
Detekce požáru je zajištěna původním systémem elektrické
požární signalizace, který je v rámci jednotlivých odstávek
kompletně rekonstruován se změnou vazeb na ostatní
související systémy. b
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POZEMNÍ STAVBY

Klatovy

Snížení energetické
náročnosti objektu
Základní školy Plánická

Původní objekt administrativní budovy nabídl po
rekonstrukci prostory základní a umělecké škole a domovu
pro seniory. V průběhu rekonstrukce byly vyměněny všechny
výplně, bylo provedeno kompletní zateplení střechy a fasády,
realizovány veškeré energetické parametry pro vnitřní
komfortní užívání budovy. b
„Díky barevnému provedení, kombinaci hliníkových a plastových výplní
dostala škola novou obálku, zcela odlišnou od té původní, splňující
požadavky na moderní vzhled a zároveň splývající s okolní zýstavbou.“
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Karlovy Vary

Víceúčelový
venkovní bazén

Víceúčelový venkovní bazén je rozdělen na plaveckou,
dětskou a relaxační část. Díky svému přimknutí ke
stávajícímu krytému bazénu a přístupu z tobogánové haly je
bazénový komplex využitelný jak pro obecnou veřejnost, tak
pro sportovní účely. Kolem bazénu jsou venkovní travnaté
relaxační plochy včetně odpočinkové tribuny, dětské hřiště
s herními prvky a beachvolejbalové kurty. b
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b Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín

SOCIÁLNÍ,
ENVIRONMENTÁLNÍ,
ÚZEMNÍ A SPOLEČENSKÁ
VÝKONNOST

Výkonnost Skupiny VINCI se neomezuje
pouze na dosahování hospodářských a
finančních výsledků. Vzhledem k úloze, která
Skupině připadá v oblasti územního rozvoje,
urbanistického řešení měst a územních celků,
si VINCI neustále klade otázky související
s účelností a společenskou užitečností
realizovaných staveb a zasazuje se o to, aby co
nejlépe splňovaly současné i budoucí potřeby
uživatelů a obcí. VINCI rovněž reaguje na
otázky související se změnami klimatu, a proto
rozvíjí ekologickou hodnotu svých projektů.
Výkonnost Skupiny je v neposlední řadě rovněž
hodnocena z hlediska začlenění projektů a
staveb do místního prostředí a jejich přínosu
pro sociálně-ekonomický rozvoj územních
celků a regionů. Z tohoto důvodu je udržitelný
rozvoj Skupiny VINCI nedílným aspektem
cíle celkové výkonnosti podniku, kterou tvoří
sociální, environmentální, společenská a územní
výkonnost.

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. b

VIZE 2020
Naše společnost SMP CZ prošla v posledních
letech změnou. Z jednooborově zaměřené
společnosti na mosty vznikla společnost
víceoborová. Přicházejí k nám noví kolegové,
specialisté z jiných oborů. Řada letitých
zaměstnanců Staveb Mostů Praha odešla na
zasloužený odpočinek, změnilo se prostředí
na stavebním trhu… To vše mělo a má vliv
na vnitřní život naší společnosti. Obměna
společnosti je přirozená, chceme však, aby
probíhala na zdravých základech, a proto jsme
nabídli všem zaměstnancům, aby se zapojili
do revize naší firemní kultury.
Oslovili jsme zaměstnance s dotazníkem,
prostřednictvím kterého jsme si zmapovali
„startovací“ úroveň. Připravili jsme řadu
navazujících vzdělávacích aktivit a seminářů,
zaměřených na změnu chování lidí, a tedy
i firemní kultury. Samozřejmě pouze za
předpokladu, že firemní kulturu budeme ctít a
žít.
Vlastní dotazník byl zaměřen na naše cíle,
zdolávání překážek, spolupráci a výsledky.
Do průzkumu se zapojilo 40 % technickohospodářských zaměstnanců a 24 % kolegů v
dělnických profesích.
Průzkum byl důležitým nástrojem při formulaci
naší vize do roku 2020 a také hodnot, o které
se chceme opírat:
NAŠE CÍLE DO ROKU 2020
b Jsme elitní firma ve svém oboru, společensky

odpovědná, žádaná zákazníky a uznávaná
konkurencí.
b Jsme vnímáni jako spolehlivý, finančně
stabilní partner, který poskytuje zákazníkům
komplexní servis v projektování, financování,

b
b

b

b

výstavbě, provozu a údržbě inženýrských
staveb.
Naše aktivity jsou primárně zaměřeny na
český stavební trh.
Díky naší technické a technologické
vyspělosti jsme připraveni poskytovat
zákazníkům inovativní a alternativní řešení
a řízení složitých projektů.
Zaměstnáváme ty nejlepší odborníky
v oboru, stavíme na aktivních zaměstnancích
s perspektivou rozvoje a možností podílet se
na unikátních projektech.
Jsme společností, která je dlouhodobě
zisková a neustále se rozvíjí. Naše výsledky
a příslušnost ke Skupině VINCI nám dávají
svobodu v našem rozhodování, zákazníkům
jistotu a zaměstnancům dlouhodobou
perspektivu.

HODNOTY, O KTERÉ SE CHCEME OPÍRAT
Pracujeme jako tým. Máme společný cíl.
Společně dosáhneme více než každý sám.
Každý člen týmu je důležitý, zná svou roli
a respektuje role ostatních. Vzájemně si
důvěřujeme, jsme vůči sobě otevření
a dodržujeme domluvená pravidla. Jen tak
dosáhneme skutečného úspěchu. Aktivně
přejímáme odpovědnost. Známe cíle
a směřování firmy, máme zdravé sebevědomí,
potřebu seberealizace a chceme dosáhnout
úspěchu. Každý z nás má odvahu rozhodnout
a aktivně postupuje k cíli. To vše s plnou
podporou nadřízených. Chováme se
zodpovědně vůči celku. Jsme si vědomi toho,
že činnost každého z nás ovlivňuje výsledek.
Analyzujeme rizika a vyvozujeme z toho závěry.
Svoje chování a jednání se snažíme sladit
se zájmem celku. Usilujeme o neustálé
zlepšení. Vždy se ptáme, zda by to nešlo
udělat líp. Vyžadujeme a využíváme zpětnou
vazbu. Pracujeme na osobním rozvoji. Dáváme
prostor pro otevřenou diskusi. Hledáme
nová, neotřelá řešení, nové cesty a nové
možnosti. Vzájemně si důvěřujeme. Chováme se
profesionálně, transparentně, nic neskrýváme.
Při práci v týmu se vzájemně respektujeme
a jsme si oporou. Jsme důslední, stále
pracujeme s myšlenkou na společný konečný
úspěch. Držíme slovo. Základem našeho jednání
je jednota slov a činů. b

PŘINÁŠENÍ INOVACÍ
Soutěž Cena za Inovaci je výrazem velké
rozmanitosti oborů, které vytvářejí Skupinu
VINCI. Mezi oceněnými inovacemi můžeme
objevit velmi důmyslné nápady, které
zjednoduší každodenní práci našim týmům,
ale rovněž materiály, komplexnější výrobky
vznikající zejména ve výzkumných nebo
inženýrských centrech, nebo manažerské
inovativní metody. Tato soutěž ukazuje na
kreativitu Skupiny, povzbuzuje iniciativu
každého spolupracovníka a přispívá ke zlepšení
bezpečnosti. Cena za Inovaci VINCI nás spojuje,
je důvodem pro setkání a vytváří velmi účinnou
a hybnou sílu pro rozvoj, rozšiřování a sdílení
iniciativ, ať už oceněných nebo ne.

štěrbiny. Těmito štěrbinami pak hluk vstupuje
do vzniklé mezery mezi průhlednou deskou
a průhlednými lamelami, kde je do značné
míry utlumen několika absorbéry, které jsou
v této mezeře vodorovně uspořádány.
Z hlediska zvukové pohltivosti se panel řadí
do kategorie A2. Jedná se o absorpční stěny,
které sníží při odrazu hladinu hluku o 4 až
8 dB. Náš transparentní štěrbinový rezonátor
je patentově chráněn. Proběhly všechny
potřebné zkoušky a testy a v současné době
čekáme na vydání protokolu o počáteční
zkoušce typu. Následně bude tento výrobek
a současně nový typ protihlukových stěn
uveden na trh. Pro tuto inovaci jsou velmi
široké možnosti použití jak ve veřejném, tak
v privátním sektoru a hlavně ve městech a
na vesnicích, kde umožní řidičům
i obyvatelům dobrý výhled do okolí. b

Obory činnosti Skupiny VINCI úzce souvisejí
s životním prostředím. Všechny podniky
v rámci Skupiny se snaží mírnit dopad
svých činností na životní prostředí. Vyvíjejí
řešení, která napomáhají snižovat množství
materiálu používaných při práci i energetickou
náročnost staveb a zachovávat biodiverzitu.
b V roce 2015 se uskutečnily externí audity

prováděné firmou SILMOS-Q. Byly zaměřeny
na dohled nad systémem řízení systému
kvality dle ČSN EN ISO 9001, ochrany
životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001
a systému řízení BOZP podle
ČSN OHSAS 18001.
Dále proběhl audit od VÚPS na svařování
a jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO
3834-2, ČSN EN ISO 17660-1, certifikátu
výroby ocelových konstrukcí dle ČSN EN
1090-2 EXC3. Centrální laboratoř prošla
auditem ČIA dle normy
ČSN EN ISO/IEC 17025.
Všechny audity proběhly úspěšně a certifikáty
byly obhájeny.

b V průběhu prosince 2015 byla naše společnost

HLAVNÍ AKTIVITY 2015
b Zúčastnili jsme se soutěže Cena za Inovaci

2015. Soutěže se může zúčastnit každý
zaměstnanec jednotlivě nebo jako pracovní
kolektiv. Cílem je vytvořit prostor pro nápady,
ocenit je a šířit je dále mezi spolupracovníky
Skupiny VINCI.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TRANSPARENTNÍ AKUSTICKÝ
POHLTIVÝ PANEL

Společnost SMP CZ získala speciální cenu
poroty v regionu Evropa za předložený projekt
Transparentní akustický pohltivý panel.
Jedná se o transparentní štěrbinový rezonátor,
který je tvořen nosným kovovým obvodovým
rámem, ke kterému je z jedné strany
připevněna transparentní deska (celoplošné
plexisklo) a z druhé strany v odstupech
transparentní lamely (laťový rezonátor z
plexiskla), mezi kterými jsou vytvořeny

podrobena tzv. energetickému auditu, který
vyplývá z požadavku zákona o hospodaření
s energií č. 206/2000 Sb., ve znění změny
č. 318/2012 Sb. Energetický audit je soubor
činností vedoucí ke zhodnocení objektů z
energetického hlediska s návrhem opatření ke
snížení jejich energetické náročnosti
a je nástrojem k nalezení úspory energie
v objektech. Cílem auditu bylo zhodnocení
úrovně využívání energie, nalezení potenciálu
úspor využívaných energií, návrhy dostupných
a možných opatření za účelem úspory
energie,zhodnocení ekonomické návratnosti
navržených opatření, environmentální
dopady. b

CENA ZA INOVACI VINCI:
SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL
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SOCIÁLNÍ,
ENVIRONMENTÁLNÍ,
SPOLEČENSKÁ A ÚZEMNÍ
VÝKONNOST

1,9

Plasty

4,1

Plastové obaly

4,3

Izolační materiál s obsahem azbestu

4,7

Biologicky rozložitelný odpad

5,3

Papírové a lepenkové obaly

5,3

Uliční smetky

7,1

Směsné obaly

8,6

Izolační materiály

9,6

Hliník

26

Kovy

27,1

Objemný odpad

33,2

Dřevo

55,5

Směsný komunální odpad

60,5

Kal ze septiků a žump

105,4

Železo a ocel

162,4

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

215,1

Beton

256,1

Cihly

340,1

Asfaltové směsi

371,1

Směsné stavební a demoliční odpady

1123,9

Zemina a kamení

KATEGORIE ODPADU (V TUNÁCH)
Nebezpečné odpady
Ostatní odpady

LIDSKÁ PARTNERSTVÍ
A SOLIDARITA
Nejen prostřednictvím Nadace VINCI v České
republice pomáháme organizacím, které
podporují občanskou sounáležitost a solidaritu.
Spolu s našimi zaměstnanci se podílíme na
zefektivnění práce občanských sdružení a
podniků podporujících začleňování sociálně
znevýhodněných občanů do společnosti.
b Nadace VINCI v České republice, která

byla založena v roce 2008, si vytkla za cíl

0,0051
2 825,3510

pokračovat v myšlence své mateřské Skupiny
a vytvořit propojení mezi pracujícími a
obyvateli, mezi světem podniku, měst a
venkova, světem občanské společnosti…
Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice
jsou dceřiné společnosti Skupiny VINCI, 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 volného času na
rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval
následky tíživých situací.

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ
b Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a

organizuje projekty vedoucí k integraci dětí
a osob s tělesným hendikepem do běžného
každodenního života. Finanční příspěvek ve
výši 30 000 Kč byl použit na nákup chladicího
boxu na tréninkové pracoviště Ta kavárna.
Toulcův dvůr provozuje středisko ekologické
výchovy s cílem vytvářet podmínky pro
environmentální vzdělávání, pracovní terapie
a tréninkové pracovní začleňování osob
se zdravotním znevýhodněním. 110 000 Kč
bylo použito na stavební práce v souvislosti
s přestavbou bývalé dílny na školící a zasedací
místnost.

BÝT PATRONKOU. CO TO ZNAMENÁ?
„Role patronky mi přinesla příjemný pocit z
pomoci dobré věci. Při návštěvě Borůvky a její
kavárny jsem si znovu uvědomila, jak je zdraví
vzácné. Také mě to přivedlo k zamyšlení nad tím,
jak to mají lidé s hendikepem, na rozdíl od nás
zdravých, těžké. Vykonávání denních činností,
které děláme automaticky, je pro ně mnohdy
těžko překonatelné, přesto to nevzdávají…“ Irena
Studená, patronka organizace BORŮVKA.

duševním onemocněním a poskytuje služby
stigmatizací nejvíce ohrožené skupině lidí v
Brně a okolí při jejich začleňování do běžného
života. Částka 70 000 Kč byla využita na
spolufinancování nákladů na vybavení
obytných prostor.
SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ
b Bateau se podílí na zajištění komplexní

ORGANIZACE BORŮVKA

INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ

nabídky služeb zaměřených na pomoc
rodinám, včetně rodin pěstounských.
30 000 Kč bylo použito na stavební úpravy
terapeutické místnosti. Centrum RoSa
podporuje děti, mládež a dospělé v jejich
zapojení do společenského a komunitního
života se seniory. 80 000 Kč bylo využito na
realizaci projektu Venkovní učebny Centra
RoSa, konkrétně na výstavbu altánu v
prostorách zahrad Rezidence RoSa. Dům
tří přání poskytuje komplexní profesionální

péči ohroženým dětem a jejich rodinám.
Dítěti a rodině poskytuje pobytové, terénní
a ambulantní služby. Dar 76 228 Kč byl
použit na nákup počítačů, tiskárny a vybavení
nového centra nábytkem. Dobrovolnické
centrum Kladno šíří myšlenky dobrovolnictví
na Kladensku. Realizuje dobrovolnické
programy a sociální služby. Částka 45 000 Kč
byla použita na vybavení klubovny nábytkem
a vymalování. Romodrom realizuje programy
pro děti, mládež a rodiny s dětmi, programy
v sociálně vyloučených lokalitách a vězeňské
programy, sociální poradenství a další
fakultativní činnosti. Za finanční příspěvek
25 686 Kč byly pořízeny didaktické pomůcky
a volnočasové vybavení, určené pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí.

KLÍČOVÉ ÚDAJE

b Charita Kojetín pomáhá lidem v obtížné

životní situaci, motivuje a podporuje ty, kteří
mají zájem o pozitivní změnu vlastního života.
Dar v hodnotě 82 000 Kč byl využit na
vybavení místností azylového domu. Portus
Praha je poskytovatelem sociálních služeb.
Provozuje dvě budovy chráněného bydlení v
obci Slapy pro klienty s mentálním
hendikepem a rovněž sociálně terapeutické
dílny. Za částku 92 542 Kč byly provedeny
nové chodníky kolem budovy chráněného
bydlení Na Vyhlídce v obci Slapy. Soukromý
dětský domov SOS 92 zajišťuje plné přímé
zaopatření pro děti ve věku 3-18 let, v případě
studia až do 26 let, které jsou do zařízení
umístěny z rozhodnutí soudu. Snahou je
dětem zajistit bezpečné a jisté prostředí, které
se co nejvíce přibližuje prostředí rodinnému,
i když dětský domov rodinu nenahrazuje.
98 000 Kč bylo použito na vybavení rodinného
domu. Statek Vlčkovice realizuje službu
sociálního bydlení pro osoby ze Středočeského
kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z
různých důvodů chybí kompetence k udržení
dlouhodobého nájemního bydlení či jsou
na trhu s bydlením diskriminováni. Za finanční
příspěvek 60 583 Kč byl vybudován
samostatný vchod k sociálním bytům.
Sdružení Práh vzniklo na podporu lidí s

OD ROKU 2008

V ROCE 2015

63

12

9 446 427 Kč

800 039 Kč

71

14

podpořených projektů

finanční podpora

patronací

podpořených projektů

finanční podpora

patronací

OBLASTI INTERVENCE 2015

18 %

2 projekty
přístup k zaměstnání

50 %

5 projektů
integrace pomocí bydlení

32 %

5 projektů
sociální začlenění

49 50
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PRODUKCE ODPADŮ DLE TYPU (V TUNÁCH)

Dárci Nadace VINCI jsou dceřiné
společnosti Skupiny VINCI působící na
českém stavebním trhu: CEGELEC, EUROVIA,
PRŮMSTAV, SMP CZ, SOLETANCHE Česká
republika a VINCI ENERGIES CZ. 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. Nadace VINCI pomáhá
iniciativám, které podporují mobilitu osob
i skupin, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu
nebo profesnímu vyloučení. Nadace VINCI
podporuje organizace, které umožňují
ohroženým nebo vyloučeným osobám získat
přístup k bydlení. Nadace VINCI poskytuje
podporu a pomoc organizacím, které svou
činností působí na posílení sociální vazby
a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci
a sociálnímu vyloučení. V roce 2015 se
celkem 14 patronek a patronů, z toho 3 ze
společnosti SMP CZ, ujalo 12 projektů,
a získali tak pro následující občanská sdružení
částku 800 039 Kč:

částkou 20 000 Kč Tělovýchovnou jednotu
SLAVOJ Bečov nad Teplou, a přispěla tak
k uspořádání 7. ročníku celodenního turnaje
ve fotbale pro děti z dětských domovů.

BEZPEČNOST
A OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI
Politika ochrany zdraví a bezpečnosti se
vztahuje na všechny osoby docházející na
staveniště a provozovny – zaměstnance i
pracovníky dodavatelů. Bezpečnost všech
našich spolupracovníků je naší absolutní
prioritou a odpovědnost za ní nesou vedoucí
pracovníci.

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY

b Bylo provedeno celkem 131 kontrol staveb se

zaměřením na prevenci rizik a posouzení
úrovně BOZP.

b Sledujeme míru a závažnost pracovních

úrazů

b Ve dnech 23.-27. 11. 2015 jsme se připojili k

Mezinárodnímu týdnu bezpečnosti VINCI,
jehož tématem byla rizika silničního
provozu. V rámci preventivních opatření byl
vydán Manuál řidiče. Na vybraných stavbách
jsme se zaměřili na identifikaci rizik zaměřením
na nebezpečné situace a skoronehody
a seznámení s nimi v rámci PRE-STARTU,
schůzek před zahájením práce.

b Spolu s našimi kolegy, ale i se spolupracovníky

VINCI v České republice poprvé zapojily do
programu zaměstnaneckých akcií CASTOR
INTERNATIONAL.

vlastní osvědčení Odborně způsobilé osoby v
prevenci rizik. Ti na našich stavbách působí na
stavbách jako interní koordinátoři BOZP.
celkem 109 vedoucích pracovníků staveb
se zaměřením na oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ochranu životního
prostředí a poskytnutí první pomoci.

Naši spolupracovníci jsou největším akcionářem
Skupiny VINCI. Přejeme si, aby se naši
zaměstnanci na celém světe mohli podílet
na výsledcích našeho hospodářského růstu
prostřednictvím zaměstnaneckých akcií a
odpovídajících mechanismů umožňujících jejich
podíl na ziscích.

b V roce 2007 se společnosti Skupiny

HLAVNÍ AKTIVITY 2015

b V rámci interní školy bylo proškoleno

SPOLEČNĚ KOMUNIKOVAT
A POZNÁVAT SE

HLAVNÍ AKTIVITY 2015

b Máme vyškolený tým 21 pracovníků, kteří

Dar ve výši 5 000 Kč putoval do Asociace
integrovaných sportů na pokrytí výdajů
sportovního týmu hendikepovaných
sportovců. Mateřské centrum Lidičky obdrželo
částku 5 000 Kč. 10 000 Kč bylo věnováno na
zajištění letního tábora pro děti s
autismem a problémovým chováním, který
pořádá organizace APLA. 10 000 Kč bylo
použito na charitativní bazar Diplomatic
Spouses‘ Association. 10 000 Kč putovalo do
organizace Borůvka, která pomáhá lidem se
zdravotním hendikepem se začleněním do
běžné společnosti. SMP CZ darovalo
Nadačnímu fondu Homolka 100 000 Kč na
pořízení zdravotnických potřeb pro dětské
i dospělé pacienty Nemocnice
Na Homolce. b

SDÍLENÍ VÝSLEDKŮ NAŠÍ
VÝKONNOSTI

Do akcionářskému programu Castor
International 2015 se zapojilo 27 zemí,
60 000 zaměstnanců a zhruba 400
společností. Tento spořicí program je určen
všem zaměstnancům, kteří mají se společností
uzavřenou pracovní smlouvu s minimálně
6měsíční senioritou. V roce 2015 do něj
vstoupilo 72 našich zaměstnanců a koupí
1 911 akcií investovali souhrnnou částku
2 917 104 Kč. b

PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ DLE VĚKU
Do 30 let    | 67
31-50 let | 199
Nad 50 let | 171

16 %
47 %
37 %

LETNÍ SPORT. HRY SKUPINY SMP

POČET PROŠKOLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Muži | 357
Ženy | 80

76 %
24 %

Míra frekvence Míra závažnosti*

*

2015

0

0

2014

0

0

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. b

PROFESNÍ ROZVOJ
ZAMĚSTNANCŮ
Politika lidských zdrojů si klade za cíl každému
pracovníkovi nabídnout možnost vzdělávání,
které mu umožní se v rámci společnosti
rozvíjet.
HLAVNÍ AKTIVITY 2015
b Vzdělávání ve společnosti SMP CZ zahrnuje

ELIHO TURNAJ V KOPANÉ

ze sesterských společností ze Skupiny
SMP jsme se setkávali na různých kulturních,
společenských a sportovních akcích. Cílem
těchto setkání je umožnit zaměstnancům
napříč celou hierarchií se neformálně setkávat,
poznávat se, vyměňovat si informace,
a posilovat tak soudržnost a loajalitu ke
společnosti a v rámci Skupiny. Klub seniorů
pak byl příležitostí pro pravidelné setkání s
našimi bývalými zaměstnanci-důchodci. b

PROFESNÍ ROZVOJ

b V roce 2015 společnost SMP CZ podpořila

školení povinná stanovená zákonnými
předpisy, školení rozvojová a jazykové
vzdělávání (anglický a francouzský jazyk),
které je zajišťováno českými lektory i rodilými
mluvčími.

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A POČET HODIN
70 hod.

Životní prostředí

1 482 hod

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3 291 hod.

Management

3 720 hod.

Administrativa, účetnictví apod.

3 898 hod.

Technická, odborná

9 597 hod.

Jazyky

Údaje HR Reportingu VINCI
51 52

b Rekonstrukce vodního díla Kružberk pro Povodí Odry.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1 795 096

- 394 416

1 400 680

1 586 140

647 383

- 367 893

279 490

284 457

17 103

- 14 619

2 484

3 765

14 755

- 13 441

1 314

1 797

4. Ocenitelná práva

669

- 669

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

684

- 509

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

995

AKTIVA CELKEM
B.
I.

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

3. Software

334
175

885

995

701

1. Pozemky

430 135

- 348 719

9 847

81 416

85 101

9 847

9 847

2. Stavby

165 183

- 113 316

51 867

54 204

3. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí

251 279

- 235 403

15 876

17 829

13

13

13

3 813

3 813

3 208

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Jiné pohledávky
IV. Krátkodobý finanční majetek

1. Peníze
2. Účty v bankách
D.

Časové rozlišení

2 022

1 724

84 368

84 368

124 489

4 691

4 691

5 627

158 577

158 577

394 424

319

319

325

158 258

158 258

394 099

11 173

11 173

34 772

39.

1. Náklady příštích období

5 387

5 387

6 286

40.

3. Příjmy příštích období

5 786

5 786

28 486

47

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek

8. Dohadné účty aktivní

2 022

Rozvaha (k datu 31. 12. 2015 v celých tisících Kč)

PASIVA CELKEM

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1 400 680

1 586 140

III. Dlouhodobý finanční majetek

200 145

-4 555

195 590

195 590

A.

Vlastní kapitál

540 982

575 874

1. Podíly - ovládaná osoba

200 045

- 4 555

195 490

195 490

I.

Základní kapitál

200 000

200 000

100

100

1. Základní kapitál

200 000

200 000

II. Kapitálové fondy

152 645

152 645

2. Ostatní kapitálové fondy

152 645

152 645

III. Fondy ze zisku

40 760

41 253

30.

1. Rezervní fond

40 000

40 000

8.

2. Statutární a ostatní fondy

760

1 253

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

100
1 136 540

- 26 523

1 110 017

1 266 911

59 936

- 8 338

51 598

60 432

9 181

-8 338

843

753

50 167

50 167

59 679

588

588

II. Dlouhodobé pohledávky

44 266

44 266

51 283

IV. Výsledek hospodaření minulých let

141 040

141 040

1. Pohledávky z obchodních vztahů

30 025

30 025

33 640

1. Nerozdělený zisk minulých let

141 040

141 040

9 500

9 500

12 000

V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

6 537

40 937

713

713

529

B.

859 698

1 007 344

4 028

4 028

5 115

I.

134 238

111 216

134 238

111 216

C.
I.

Oběžná aktiva
Zásoby

1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
6. Poskytnuté zálohy na zásoby

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
8. Odložená daňová pohledávka

Cizí zdroje
Rezervy

III. Krátkodobé pohledávky

873 761

- 18 185

855 576

760 772

4. Ostatní rezervy

1. Pohledávky z obchodních vztahů

316 617

- 18 185

298 432

493 400

II. Dlouhodobé závazky

90 108

130 233

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

363 397

363 397

54 302

1. Závazky z obchodních vztahů

90 108

104 969

4. Pohledávky za společníky

82 158

82 158

70 324

9. Jiné závazky

6. Stát - daňové pohledávky

20 508

20 508

10 906

III. Krátkodobé závazky

25 264
635 352

765 895
55 56

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

Rozvaha k datu 31. 12. 2015 v celých tisících Kč)

522 716

IV. Ostatní provozní výnosy

479

H.

13 537

13 125

*

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8 007

8 074

7. Stát - daňové závazky a dotace

7 315

22 358

8. Krátkodobé přijaté zálohy

2 000

46 201

M.

122 447

150 689

X.

561

2 253

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5. Závazky k zaměstnancům

10. Dohadné účty pasivní
11. Jiné závazky
C. I. Časové rozlišení

2 921

1. Výdaje příštích období

2 921

Provozní výsledek hospodaření

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

1.

27 535

20 019

11 815

-21 798

26 947

35 000

25 000

35 000

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

25 000
4 555

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

N.

592

Výnosové úroky

279

1

Nákladové úroky

331

2 551

Nákladové úroky

6 100

5 969

*

Finanční výsledek hospodaření

29 822

17 307

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

1 487

3 317

428

4 480

XI.
O.

Výkaz zisku a ztráty (období končící k 31. 12. 2015 v celých tisících Kč)

Ostatní finanční výnosy

1.

- splatná

2.

- odložená

1 059

-1 163

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1 897 350

2 327 583

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

6 537

40 937

1 881 866

2 337 700

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

6 537

40 937

12 045

-10 230

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

8 024

44 254

3 439

114

1 622 921

2 007 985

293 504

214 059

1 329 417

1 793 926

31. 12. 2015

31. 12. 2014

394 424

314 995

8 024

44 254

-25 300

-24 355

II. Výkony

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
3. Aktivace
B.

Ostatní provozní náklady

25 725

Výkonová spotřeba

1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby

Přehled o peněžních tocích (cash flow) (období končící k 31. 12. 2015 v celých tisících Kč)

*

Přidaná hodnota

274 429

319 598

C.

Osobní náklady

289 561

308 596

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

1. Mzdové náklady

202 725

218 987

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

84 338

86 904

2 498

2 705

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

12 010

13 454

3 951

5 247

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezervnabytému majetku

- 1 441

-5 078

12 010

13 454

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-278

-7 451

4 255

56 798

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku

- 35 000

-25 000

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

1 578

48 802

A.1.5. yúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

-591

-279

2. Tržby z prodeje materiálu

2 677

7 996

-17 276

19 899

2 275

47 405

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-203 715

110 654

1 300

41 351

A.2.1. Změna stavu pohledávek, z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

-40 593

-23 673

975

6 054

- 173 590

97 411

-1 609

-9 532

10 467

36 916

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4. Sociální náklady
D.

Daně a poplatky

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2. Prodaný materiál
G

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákladů příštích

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

481 485

1. Závazky z obchodních vztahů

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

A*.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněnín, změnami pracov. kapitálu a mimořádnými položkami

A.2.2. Změna stavu závazků, z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv
A.2.3. Změna stavu zásob

57 58

A**. Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapializovaných úroků

-220 991

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

A.2.3. Změna stavu zásob

130 553

-1
592

279

A.5. Zaplacená daň z príjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

-1 487

-3 317

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

35 000

25 000

-186 887

152 515

-9 109

-57 316

1 578

48 802

-7 531

-8 514

-41 429

- 64 573

-492

-1 316

-40 937

- 63 257

-41 429

-64 573

-235 847

79 429

158 577

393 424

A.4. Přijaté úroky

A***. Čistý peněžní tok z provozní činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B***. Čistý peněžní tok z investiční činnosti
C.1. Dopady změna 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***. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v celých tisících Kč)
Počáteční zůstatek

Zvýšení

Snížení dividendy

Snížení fondy a nerozdělený zisk

Konečný zůstatek

Změna stavu

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

* Součet A +/- B +/- D

200 000

0

0

0

200 000

0

E. Emisní ážio		

0

0

0

0

0

0

F. Rezervní fondy		

40 000

0

0

0

40 000

0

1 253

998

0

1 491

760

-493

152 645

0

0

0

152 645

0

0

0

0

0

0

0

J. Zisk minulých účetních období

40 937

0

40 937

0

0

-40 937

K. Nerozdělený zisk minulých let

141 040

0

0

0

141 040

0

0

0

0

0

0

0

6 537

0

0

6 537

6 537

7 535

40 937

1 491

540 982

-34 893

Účetní období roku 2015		
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku
C. Součet A +/- B
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

G. Ostatní fondy ze zisku
H. Kapitálové fondy		
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku		

L. Ztráta minulých účetních období
M. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění		
* Celkem vlastní kapitál (C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)

575 874

59 60

Počáteční zůstatek

Zvýšení

Snížení dividendy

Snížení fondy a nerozdělený zisk

Konečný zůstatek

Změna stavu

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

* Součet A +/- B +/- D

200 000

0

0

0

200 000

0

E. Emisní ážio		

0

0

0

0

0

0

F. Rezervní fondy		

40 000

0

0

0

40 000

0

1 339

1 623

0

1 709

1 253

-86

152 645

0

0

0

152 645

0

0

0

0

0

0

0

J. Zisk minulých účetních období

64 487

0

63 257

1 230

0

-64 487

K. Nerozdělený zisk minulých let

141 040

0

0

0

141 040

0

0

0

0

0

0

0

40 937

0

0

40 937

40 937

42 560

63 257

2 939

575 874

-23 636

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku
C. Součet A +/- B
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

G. Ostatní fondy ze zisku
H. Kapitálové fondy		
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku		

L. Ztráta minulých účetních období
M. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění		
* Celkem vlastní kapitál (C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)

599 510

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Účetní období roku 2014		

61 62

Lesní certifikace FSC® je soubor požadavků směřujících k obnově
zdravých listnatých a smíšených lesů obhospodařovaných šetrným
způsobem. Podle principů FSC® se v lesích například při těžbě nesmějí vytvářet velké paseky, používat hnojiva, nebezpečné chemikálie. V takto
ošetřeném lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné
stromy jako hnízdiště ptáků a v citlivějších částech se omezuje
hospodaření. Přednostně by měli být zaměstnáváni místní obyvatelé.
Použití certifikátů FSC® garantuje jasný původ dřeva
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a zpracovatelského řetězce.
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