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KDO JSME

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.   
 
Významné jsou pro nás všechny projekty patřící do 
našeho portfolia – od těch nejrozsáhlejších,  
komplexních, až po ty dílčí, drobné, řešící  
každodenní potřeby a obtíže občanské společnosti. 

Do námi realizovaných projektů se snažíme  
neustále zahrnovat inovativní nápady, nové  
technologie, kulturu bezpečnosti a sociální  
a environmentální výkonnost. Tím naplňujeme  
své poslání.
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CO DĚLÁME

jsou stěžejním oborem SMP CZ. Naše know-how stavíme na více 
než 60leté tradici ve výstavbách a rekonstrukcích železobeto-
nových mostů, ocelových a dřevěných lávek. Realizujeme silnice, 
protihlukové stěny. Výjimečnou specializací je výstavba mostů  
z příčných prefabrikátů, technologií letmé betonáže, zavěšených 
a visutých mostů.  

DOPRAVNÍ STAVBY

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

VODOHOSPODÁŘSKÉ 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. 

ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY 

představují práce v hloubených i ražených tunelech včetně 
potřebných oprávnění tyto činnosti provádět. 

PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

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

POZEMNÍ STAVBY 
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

 

 

 

 
 

 

  

 
2018

SMP CZ, spolu s německým partnerem, 
zakládá novou společnost VIA Structure,

jejímž cílem je realizace dopravních staveb, 
speciálně mostů, na německém trhu. 

Dokončení stavby Ústřední čistírny odpadních 
vod v Praze a její předání do zkušebního provozu.

SMP CZ zahajuje první stavby 
v energetickém sektoru – rekonstrukce 
Elektrárny Tušimice, jedna z největších 

staveb v historii naší společnosti.

SMP CZ kupuje 100% podíl ve �rmě 
ARKO TECHNOLOGY se specializací na dodávky

 investičních celků vodohospodářských
 staveb, provozování vodohospodářských

 zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů 
a bazénové technologie a oblast dmýchadel

a kompresorů.

2015
Zahájení výstavby 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.

 

 

2017
SMP CZ realizačně vstupuje

na stavební trh v Německu –
stavíme mosty na dálnici A7.

1953

Založení specializovaného 
mostařského závodu u �rmy 

Stavby silnic a železnic.

 

1990

Vznik společnosti
Stavby mostů Praha

se specializací na mostní stavby.

1995
Do společnosti Stavby mostů Praha

vstupuje francouzský 
podnik GTM Dumez.

 

1998
Vznik dceřiných společností SM7 

se zaměřením na předpínání 
železobetonových konstrukcí a SMS

s orientací na výstavbu mostů na území 
Slovenské republiky. 2000

2001
Společnost Stavby mostů Praha 
se stává členem skupiny
VINCI Construction 
a název společnosti se mění na
SMP Construction.

2002
SMP CZ vstupuje do segmentu
vodohospodářských staveb.

2005
Změna názvu na SMP CZ.
Skupina VINCI Construction
získává ve společnosti
100% majoritu. 2007

SMP CZ zahajuje první stavby 
v energetickém sektoru – rekonstrukce 
Elektrárny Tušimice, jedna z největších 
staveb v historii naší společnosti.

2010

2012
SMP CZ kupuje 100% podíl ve �rmě 
ARKO TECHNOLOGY se specializací na dodávky
investičních celků vodohospodářských
staveb, provozování vodohospodářských
zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů 
a bazénové technologie a oblast dmýchadel
a kompresorů.

 
2013
Úzká spolupráce se sesterskou
společností PRŮMSTAV s působností
v oboru pozemního
stavitelství.

2014
Vznik společností 
PREFA PRO a OK Třebestovice
spoluvlastněných společnostmi
SMP CZ (50 %) a EUROVIA (50 %).
Nově vzniklé společnosti
zajišťují výrobu a montáž prefabrikátových 
a ocelových konstrukcí.
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JSME SOUČÁSTÍ SKUPINY VINCI 

VINCI působí ve stovce zemí jakožto investor, stavitel  
i provozovatel staveb a infrastruktury, a tak se zásadním 
způsobem podílí na proměně měst a na územním rozvoji. 

Protože se naše skupina zabývá tématy jako mobilita,  
energie, životní prostředí a vzájemné soužití, hraje v rozvoji 
současného světa klíčovou úlohu. Jsme si této své role  
vědomi, a proto zásadně aktualizujeme své know-how, na-
bídky a řešení, aby držely krok s dobou. Přitom se snažíme 
přicházet s inovacemi, což je prospěšné nejenom pro naše 
klienty, ale i pro další zainteresované subjekty. 

Našich 211 000 spolupracovníků nám přináší nové podněty  
a energii. Realizacemi a využívanými technologiemi chce-
me sloužit lidem i životnímu prostředí: prvním být užiteční  
a k druhému šetrní. Snažíme se tak přispívat k trvalé udr-
žitelnosti, a přitom zůstat soukromým partnerem, který je 
veřejně prospěšný.  

obrat skupiny 
VINCI 2018 

43,56 
miliard € 

zaměstnanců

211 233 

zemí

110 

staveb

300 000 

společností

3 200 

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

ARKO TECHNOLOGY

FREYSSINET CS, PREFA PRO

OK Třebestovice

SMP, PRŮMSTAV

SMS

VIA Structure 

3 372 718
konsolidovaný

 obrat 2018
skupiny SMP

dle IFRS

tisíc Kč  zaměstnanců 
připadajících 
na skupinu 

SMP

800
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1    MARTIN DOKSANSKÝ
      předseda představenstva, 
      generální ředitel 

2    JAN JECH
      místopředseda představenstva,  
      obchodní ředitel skupiny SMP 

3    LUCIE ZÍMOVÁ
      členka představenstva,  
      administrativně-finanční ředitelka        
      skupiny SMP

4    ANTONÍN BRNUŠÁK
      technický ředitel  
      skupiny SMP

5    JAN FREUDL 
      člen představenstva,  
      výkonný ředitel
 

6    PAVEL KAMENÍK 
      člen představenstva,  
      personální ředitel skupiny SMP
 
7   JINDŘICH TAUTRMAN 
      člen představenstva, obchodní ředitel

8    FELIX WINTR
      ekonomický ředitel

9    JIŘÍ BAŽATA  
      ředitel divize Velké projekty 
 
10  MILAN PAVLIČ 
      ředitel divize Vodohospodářské  
      a průmyslové stavby
 
11  PETR POPSIMOV 
      ředitel divize Dopravní stavby
  
12  VÁCLAV VLČEK
      ředitel závodu Severozápad

PŘEDSTAVENSTVO A VEDENÍ SMP CZ

VEDENÍ SMP CZ

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

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

DOZORČÍ RADA
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NAŠE STAVBY OCENĚNÉ V ROCE 2018  

SVAZ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR SPOLU SE SOVAK ČR, MINISTERSTVEM  
ZEMĚDĚLSTVÍ A MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UDĚLILI ZVLÁŠTNÍ  

OCENĚNÍ NAŠIM DVĚMA STAVBÁM- ÚPRAVNĚ VODY CHŘIBSKÁ A MALÉ VODNÍ  
ELEKTRÁRNĚ KLABAVA. 

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY 
CHŘIBSKÁ 
Děčínsko
Investor: Severočeská vodárenská společnost 
Projektant: Sweco Hydroprojekt 
Zhotovitel: sdružení společností SMP CZ a VHS stavby 
 
Úpravna vody Chřibská, vybudovaná v 60. až 80. letech minu-
lého století, využívá na jedné lince vodu povrchovou a na druhé 
vodu podzemní. Hlavními důvody rekonstrukce byla zhoršující 
se jakost surové vody, kdy v povrchové vodě docházelo ke vzniku 
zákalů a opakovanému výskytu mikrobiologického a biologické-
ho znečištění a u podzemní vody zejména k vyšší koncentraci 
železa. V určitých obdobích bylo nutné významně snížit výkon 
úpravny vody, případně musel být i odstaven odběr povrchové 
vody.
Technologie úpravy povrchové vody je založena na koagulaci 
a jednostupňové separaci suspenze. Je dávkován uhličitan sodný 
pro úpravu pH a síran hlinitý jako koagulant. Příprava suspenze 
probíhá v nové nádrži, která je řešena tak, aby v případě dalšího 
zhoršování jakosti povrchové vody mohla být v budoucnosti vyu-
žita pro vestavbu zařízení pro flotaci rozpuštěným vzduchem.
Voda je pak přiváděna na tři rychlofiltry s náplní Filtralite, kde 
bylo zvoleno atypické řešení jejich konstrukce – středové žlaby 
byly nahrazeny žlaby postranními. Přívodné potrubí do nádrže 
filtru je zaústěno pod hladinu. Žlaby slouží jen pro odvedení prací 
vody. S tím souvisí i způsob regulace filtrů se snižující se filtrační 
rychlostí a s regulací průtoku za filtry. Jeho výhoda oproti běžné-
mu nátoku na filtry přes žlaby spočívá v eliminaci hydraulických 
jevů, které by mohly mít negativní vliv na soudržnost utvořených 
vloček. 
Po filtraci je povrchová voda vedena na UV dezinfekci, pro kterou 
bylo využito stávající zařízení. 
Technologická linka pro úpravu podzemní vody využívá oxidace 
kyslíkem ze vzduchu, který je do vody vnášen pomocí injektorů. 
Dále je voda vedena do reakční nádrže, po dávkování chloru za 
účelem oxidace zbylého železa postupuje na tři pískové rychlofil-
try.  

9 | SMP CZ, PROFIL 2018

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA KLABAVA  
Rokycansko
Investor: Povodí Vltavy 
Projektant: AQUATIS  
Zhotovitel: SMP CZ (zhotovitel stavební části) a Strojírny Brno 
(dodavatel technologické části a výrobce turbíny)

Účelem stavby bylo využití vodní energie vodního díla Klabava 
realizací Kaplanovy turbíny s přímým spojením se synchronním 
generátorem, s průměrem oběžného kola 750 mm, maximálním 
činným výkonem 200 kW a předpokládanou roční výrobou elek-
trické energie 760 MWh/rok. Přípojka vyvedení výkonu je vedena 
v zemní trase na korunu hráze a po koruně k nově osazenému 
sloupu nadzemního vedení VN 22 kV. Před česle na vtoku do stá-
vající spodní výpusti byl osazen odpuzovač ryb - rám  
s elektrodami napojenými na elektronickou zábranu ELZA II. 
Výtok ze savky je možné zahradit hradicí tabulí.
Objekt malé vodní elektrárny Klabava je umístěn vedle strojov-
ny spodních výpustí, v prostoru odděleném vývarem spodních 
výpustí a bezpečnostním skluzem. Po přemostění vývaru bylo 
k zajištění pažení stavební jámy provedeno beranění ocelových 
štětovnic. Montáž technologie byla dokončena v prosinci 2018 
a po provedení zkoušek technologie byla malá vodní elektrárna 
převzata a zkolaudována.   

NAŠE STAVBY OCENĚNÉ V ROCE 2018  
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Po dlouhých letech slýchání nepravdivých, tendenčních a často 
zkreslených pozitivních proklamací o nadějném vývoji českého 
stavebnictví od mnoha novinářů, politiků a rádoby odborníků, 
které měly především populistický podtext, je od minulého roku 
nesporné, že náš obor je opravdu na vzestupu. Ne pouze ve 
vybraných oblastech či segmentech, ale všeobecně. Těžko říci, jak 
dlouhé trvání toto období bude mít s ohledem na celoevropský 
aktuální kontext, ale roky 2018, 2019 určitě přináší více oprávně-
ného optimismu pro stavaře. Věřím i v to, že díky dotační podpoře 
Evropské unie v období 2014-2020 (a jejímu finančnímu doběhu 
v letech následujících) bude dobré období delší…

A tak, budeme-li mít pevnou vůli a budeme-li se chovat zodpo-
vědně při přípravě obchodních příležitostí, můžeme po delší době 
získávat zakázky, které budou od počátku dávat ekonomický 
smysl. A přidáme-li k tomu ještě technický um, důslednost  
v přípravě, naplňování stanovených cílů a minimalizaci chyb  
v průběhu staveb, tak před sebou máme období, které by zase 
mělo posílit naše stavařské ego, dát nám větší míru klidu při 
realizacích a přinést nám potěšení ze zvýšeného ohodnocení naší 
práce. Samozřejmě oživení stavební výroby přináší i mnohá rizika 
a komplikace (růst cen vstupů, nedostatek kapacit – pracovníků, 
strojů, subdodavatelů atd.), ale s tím se musíme prát a překážky 
musíme překonávat. 

V kontextu předchozích let neskončil loňský rok špatně. Celkové 
výkony za skupinu byly obdobné jako v roce 2017 (lehce přes  
3,7 miliardy Kč), čistý ekonomický výsledek okolo 1,5 %, ale 
především se nám podařilo získat podstatně více nových zakázek 
pro příští období. Naše zásoba práce podstatně vzrostla. Situace 
je samozřejmě odlišná u jednotlivých společností v naší skupi-
ně, ale vcelku je možné hledět do příštích měsíců s nadějnými 
vyhlídkami.  
 
Dokončili jsme mnoho úžasných staveb – mezi ty největší patří 
Nová vodní linka pražské ústřední čistírny a I. etapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rekonstrukce Národního muzea. Zahájili jsme nové významné 
projekty – rekonstrukci části dálnice A7 v Německu u Sessenu, 
unikátní opravu železničního mostu nad hracholuskou přehra-
dou na trati Pňovany-Bezdružice, rekonstrukci hlavní úpravny 
vody pro Prahu – Želivky, bytový komplex Harfa pro CENTRAL 
GROUP v Praze, na Slovensku se podílíme na přemostění Dunaje 
u Komárna, a tak bych mohl pokračovat dále. Zrealizovali jsme 
významnou investici ve společnosti PREFA PRO v Brandýse nad 
Labem, a tím umožnili další rozvoj výrobních kapacit. Výkony 
PREFA PRO se v roce 2018 přiblížily hranici 200 milionů Kč.  
S německým partnerem jsme založili novou společnost VIA 
Structure, jejímž cílem je realizace dopravních staveb, speciálně 
mostů, na německém trhu. Je mnoho toho, na co můžeme být 
pyšní, zároveň ale víme o značném prostoru k dalšímu zlepšová-
ní. Využijme tedy plně příležitostí, které jsou před námi. 
 
Děkuji spolupracovníkům za píli, loajalitu a nasazení ve prospěch 
našich společností a našim zákazníkům za důvěru, která se odra-
zila v získání nových zajímavých zakázek. 
 
Přeji všem dobrý rok 2019. 

Martin Doksanský
generální ředitel a předseda představenstva

SLOVO MARTINA DOKSANSKÉHO
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VÝZNAMNÁ STAVBA 2018 V BĚHU

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
ŽELIVKA 
 
Úpravna vody Želivka je největším vodárenským komplexem 
zajištujícím výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, část Stře-
dočeského kraje a Kraje Vysočina. 

Pravidelné sezónní zhoršování mikroskopického obrazu surové 
vody a zvyšování výskytu pesticidů pozorované v poslední de-
kádě vedlo k potřebě modernizace technologie úpravy vody, a to 
zejména v doplnění technologické linky o GAU filtraci využívající 
granulované aktivní uhlí jako filtrační médium. Pro tyto účely 
vzniká v rámci projektu, přímo v areálu úpravny, nová hala GAU 
filtrace o rozloze bezmála 0,5 ha. Celý objekt GAU filtrace je 
navržen na průtok v rozmezí 1,1 - 3,5 m3/s v 16 filtrech o celkové 
ploše filtrů 1 604 m2 a s výškou náplně 1,7 m (2 827 m3).
Stavbu provádí společnost ÚV Želivka, kde SMP CZ je ve sdružení 
spolu se společnostmi Metrostav a GEOSAN GROUP.
 
Aby bylo možné novou halu začlenit do systému úpravny vody 
Želivka, je zapotřebí v areálu provést mnoho dílčích úprav na ob-
jektech včetně trubního vedení. V areálu bude realizováno nové 
trubní litinové vedení o průměrech DN 600 až DN 1600.  
 
Práce na objektech budou prováděny v době plánované odstávky 
od 1. července do 30. listopadu 2019 tak, aby nebyla ohrožena 
dodávka pitné vody pro spotřebitele. Předání díla objednateli je 
naplánováno roku 2020. 
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TECHNICKÁ ZAJÍMAVOST

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA TRATI PŇOVANY-BEZDRUŽICE 
přehrada Hracholusky 
  
17. a 18. března 2019 proběhl důležitý krok v rekonstrukci 
více než sto let starého železničního mostu přes hracho-
luskou přehradu, kde SMP CZ ve sdružení s MCE Slaný 
přetočily poslední ze tří ocelových konstrukcí, které se na 
mostě kompletně mění. Tato technologie je evropským 
unikátem.  

Rekonstrukce mostu se týkala výměny staré nevyhovující nosné 
konstrukce na přechodu trati přes vodní tok Mži ve výšce cca 38 
metrů nad běžnou provozní hladinou hracholuské přehrady. Jedná 
se o most o 5 polích, z nichž dvě krajní pole jsou kamenná klen-
bová a tři vnitřní pole jsou shodné ocelové nýtované příhradové 
konstrukce s horní prvkovou mostovkou s rozpětím 3,6 x 57 m. 

Výměna tří hlavních nýtovaných ocelových příhradových polí 
staré nosné konstrukce proběhla unikátním způsobem montáže. 
Nová nosná konstrukce o hmotnosti 181 t jednoho pole se kom-
pletně smontovala na předpolí na montážní plošině a provedla se 
protikorozní ochrana, nejprve příčně a následně podélně se 
 

 
pomocí speciálního rámu na teflonech v obrácené poloze bři-
chem vzhůru vysunula nad budoucí místo trvalého osazení. Zde 
se vysokopevnostními tyčemi prostřednictvím roznášecího roštu  
stará i nová konstrukce spojily mostovkami k sobě, obě se pomo-
cí lisů nadzvedly a na konci uchytily do speciálně pro tento účel 
vyrobených půlených otáčedel opřených o úložné prahy pilířů. 
Pomocí hydraulických lisů pak došlo k postupnému otočení obou 
sepnutých konstrukcí o 180° do polohy nová dole, stará nahoře. 
Obě konstrukce se poté od sebe rozeply, stará se vysunula zase 
břichem vzhůru na předpolí, kde se rozdělila na transportní kusy, 
a nová se spustila na nová kalotová ložiska a usadila do definitivní 
polohy. 

Podívejte se na film: 
OTÁČENÍ MOSTU NAD PŘEHRADOU  
HRACHOLUSKY 
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VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ 
ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH 
VOD – NOVÁ VODNÍ LINKA
Praha - Císařský ostrov 
 
Účelem projektu bylo zajistit Praze odpovídající úroveň čištění 
odpadních vod v souladu s normou EU na kvalitu odtoku a co 
nejvyšší přínos ke zkvalitnění životního prostředí.

Stavbu provádělo sdružení ÚČOV Praha, kde společnost SMP CZ 
byla vedoucím účastníkem a dalšími členy byly společnosti 
HOCHTIEF CZ, SUEZ International a WTE Wassertechnik. Inves-
torem stavby bylo hlavní město Praha, odbor strategických inves-
tic. Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost. 

Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s regene-
rační nádrží vratného kalu a s třetím stupněm čištění. Celková 
kapacita biologicky vyčištěné vody je až 4,1 m3/s.  Jedná se  
o největší vodohospodářskou stavbu v České republice dokonče-
nou v posledních třiceti letech. Tento projekt byl realizován podle 
pravidel žlutého FIDIC, tzn. se zodpovědností i za technické 
řešení a stavební povolení včetně kolaudace. Vše bylo dokonče-
no za méně než tři roky od zahájení. Na technologické části se 
významně podílela i dceřiná společnost ARKO TECHNOLOGY. 



VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA 
OPATOVICE
Vyškovsko
 
Rekonstrukce vodního díla Opatovice zajistí bezpečné převedení 
transformované desetitisícileté povodně a umožní bezpečné 
užívání tohoto vodního zdroje v následujícím období. 
 
Vodní dílo Opatovice se nachází v Jihomoravském kraji, severo-
západně od Vyškova, v katastrálním území Opatovic u Vyškova, 
Rychtářova a Ježovic na Moravě. 

Koruna hráze byla zpevněna obslužnou komunikací se zídkou na 
návodní straně. Svahy hráze mají sklon 1 : 1,4 a jsou stabilizo-
vány lavičkami. Úsek mezi lavičkou č. 1 a č. 2 je ve sklonu 1 : 1,5 
a zbývající dva spodní úseky jsou ve sklonu 1 : 1,65. Na pravém 
břehu je umístěn nehrazený boční přeliv s délkou přelivné hrany 
31 m a s kapacitou 36 m³/s při maximální hladině. Přepadající 
voda je odváděna spadištěm a skluzem do vývaru pod hrází. Hráz 
je kamenitá se středním hlinitým těsnicím jádrem, které je do 
podloží zavázáno betonovým injekčním blokem. 

VÝSTAVBA NOVÉ ÚPRAVNY VODY PÍSEK
Písek
 
Výstavba nové úpravny s moderním technologickým zařízením 
zajišťuje lepší kvalitu vyráběné vody a stabilitu procesu výroby 
pitné vody.

Úpravna vody Písek se nachází na Hradišťském vrchu v Písku, 
poblíž lyžařského svahu. Stavba zahrnovala dostavbu objektu 
úpravny vody. Jednalo se o sestavu patrové zděné provozní budo-
vy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulač-
ních nádrží.  

Součástí stavby byly související inženýrské objekty, jako je spojo-
vací potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení a stavební 
úpravy armaturní komory vodojemu. Byly provedeny stavební  
a technologické úpravy na jímacím objektu a čerpací stanici 
vody. 
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VODOHOSPODÁŘSKÉ  STAVBY A OBČANSKÁ VYBAVENOST

TĚLOCVINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Vejprnice 
 
Bezbariérový přístup a nově vybudované zázemí zlepší podmínky 
a navýší možnosti školy v práci nejen s hendikepovanými školáky.

Konstrukční systém nové tělocvičny byl navržen jako železobe-
tonový prefabrikovaný montovaný skelet opláštěný stěnovými 
a střešními sendvičovými panely. Nosnou konstrukci tělocvičny 
tvoří železobetonové prefabrikované sloupy v osových vzdá-
lenostech 5 m a rozponem 19,8 m vetknuté do kalichových 
patek. Opláštění bylo provedeno ze stěnových sendvičových 
panelů. Střešní konstrukci tvoří prefabrikované sedlové vazníky. 
Konstrukce střechy haly byla provedena ze střešních sendvičo-
vých panelů kotvených do železobetonových střešních vazníků 
sestávajícími z interiéru z trapézových plechů s polyesterovou 
povrchovou úpravou a tepelné izolace PIR a z vnější strany 
opatřené PVC fólií, která je součástí panelu z výroby. Na stěny 
i strop byly použity akustické obklady zajišťující dostatečnou 
neprůzvučnost. Povrchy podlah jsou v tělocvičně řešeny speciální 
sportovní podlahou. Součástí realizace byly i dispoziční úpravy 
spojovacího krčku mezi školou a tělocvičnou. Po rekonstrukci se 
zde nacházejí šatny hochů a dívek, sprchy, které jsou přístupné 
z jednotlivých šaten a z chodby, hygienické zázemí a úklidová 
komora. Do menší přístavby spojovacího krčku byl přesunut 
kabinet tělesné výchovy. Ve druhé větší přístavbě byl řešen nový 
bezbariérový vstup do tělocvičny-zádveří, ze kterého je přístup do 
nové záchodové kabiny pro osoby se sníženou schopností pohy-
bu. Chodba je spojena otvorem bez dveří přímo s chodbou krčku, 
kde byl vytvořen i přístup do nové šatny se sprchou.  

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA KLABAVA  
Rokycansko
 
Stavba malé vodní elektrárny Klabava leží na toku stejnojmenné 
řeky jen několik kilometrů od Rokycan. Výstavba malé vodní 
elektrárny byla zahájena v září 2017. V té době již na vodním díle 
probíhala výstavba zkapacitnění bezpečnostního přelivu.  

Samotná elektrárna je umístěna vedle strojovny spodních výpus-
tí, v prostoru odděleném vývarem spodních výpustí a bezpeč-
nostním skluzem. 
 
Po realizaci hrubé stavby byla do železobetonové konstrukce 
elektrárny instalována přímoproudá Kaplanova turbína v uspo-
řádání „S“ s přímým spojením se synchronním generátorem. 
Průměr oběžného kola turbíny je 750 mm, zpracovávaný průtok 
0,4 – 3,1 m3/s, rozsah spádů 6,5 – 9,5 m. Činný elektrický výkon 
generátoru elektrárny je 200 kW. 
 
Montáž technologie byla dokončena v prosinci 2018 a po pro-
vedení zkoušek byl objekt malé vodní elektrárny na konci roku 
2018 převzat a zkolaudován. V druhé polovině roku 2019 dojde 
po dokončení souběžně probíhající stavby zkapacitnění přelivu 
k realizaci finálních terénních úprav a stavba bude definitivně 
dokončena. 
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DOPRAVNÍ A EKOLOGICKÉ STAVBY

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A RETENČNÍ 
SCHOPNOSTI KASTELSKÉHO RYBNÍKA 
Plzeňsko
 
Rekonstrukcí hráze rybníka došlo ke zvýšení bezpečnosti  
a retenčních schopností s maximálním využitím protékající 
vody průtočnou vodní nádrží. Celkově se zvýšila i kapacita vodní 
nádrže. Její nový retenční objem se navýšil o 28 000 m3, tedy na 
celkových 163 000 m3, a nový maximální objem vody pak  
o 23 000 m3, tedy na celkových 278 000 m3. Stavba příznivě 
ovlivnila začlenění vodního díla do uspořádání krajiny. 

Samotná rekonstrukce byla započata v listopadu 2017. Po za-
hájení stavby musel být prvotně odstraněn oboustranný keřový 
nálet u přelivu na vzdušném líci v ploše 2 x 250 m² a pokáceny 
stromy bránící technologii oprav. Následně bylo provedeno 
zatěsnění hráze v délce 255 m do hloubky maximálně 11,5 m se 
zavázáním do pravého rostlého břehu přelivu. Zatěsnění hráze 
bylo provedeno tryskovou injektáží. Ta vytvořila masivní stěnu 
vzájemně se přesahujících sloupů válcového tvaru o průměru 
cca 0,90 m ve vzdálenosti 0,60 m. Tryskové injektáže prováděla 
společnost SOLETANCHE Česká republika, člen skupiny VINCI. 
Tyto práce byly načasovány na celé zimní období a končily 
v únoru 2018. 
 
Samotná hráz je rozdělena na dvě části. U obou částí byl pro-
veden těsnicí zářez s dosypáním koruny hráze ze zeminy. Na 
jedné části byla zřízena zpevněná cesta pro pěší v šířce 2 m. Byla 
provedena i nová rampa, která bude sloužit také jako přístupová 
cesta. Vybudoval se nový patní drén D2 s vyústěním do odběrné 
drenážní šachty a patní, zasakovací drén D1 sloužící k odvodu 
nejen případných průsaků z paty hráze, ale i k odvedení přítoků 
povrchových vod. 
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SVATOVÁCLAVSKÁ LÁVKA PŘES  
ÚDOLÍ TĚCHLOVICKÉHO POTOKA  
Stříbro 
 
Výstavba lávky významně přispěla k vytvoření vysoce funkčního 
a atraktivního veřejného prostoru, který může být intenzivně 
využíván nejen občany města, ale také jeho návštěvníky.

SMP CZ realizovala lávku pro pěší přes Těchlovický potok  
v areálu městského parku ve Stříbře. Ta se nachází v místě pů-
vodní lávky, která byla stržena v 70. letech minulého století  
z důvodu bezpečnosti.

Realizace lávky pro pěší byla velmi obtížná v přístupu pro těžší 
stavební techniku do prostor staveniště. Konstrukce lávky proto 
byla navržena tak, aby její realizace byla možná s použitím drob-
nější stavební techniky, která zvládla limitované přístupy. Nosná 
konstrukce, která se skládá ze dvou podélných nosníků typu IPE 
400, byla na místo dopravována a montována pomocí lanovky. 
 
Řešené území je součástí Městské památkové zóny Stříbro 
a patří do nadregionálního biokoridoru systému ekologické 
stability. V dotčené lokalitě je evidován výskyt mloka skvrnitého, 
zvláště chráněného živočicha. Výstavbové práce proto musely 
probíhat velmi šetrně a po dokončení lávky byly veškeré dočasné 
konstrukce beze zbytku odstraněny a případné drobné zásahy do 
terénu pod lávkou byly uvedeny do původního stavu v souladu  
s  jeho počáteční dokumentací. 

DOPRAVNÍ STAVBY

OPRAVA MOSTU NA SILNICI I/20  
CIHELNY 
Karlovarsko 
 
Mostní objekt se nachází na silnici I. třídy mezi obcemi Teplička 
a Cihelny a je součástí hlavního silničního tahu mezi krajskými 
městy Plzeň a Karlovy Vary. V roce 2018 se oprava tohoto mostu 
stala největší a nejsledovanější na tomto dopravním spojení. 

Práce spočívaly v kompletním odstranění nosné konstrukce 
včetně vybavení a vozovkových vrstev. Na spodní stavbě byly 
odbourány stativy pilířů a úložné prahy opěr. Po zjištění 
stávajícího stavu byla navíc odbourána pro jejich nevyhovující 
stav i křídla opěr. Všechny bourací práce byly vzhledem  
k Chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa, zejména pak  
s ohledem na řeku, prováděny za přísných opatření. 

Komplexními pracemi byla montáž nosníků „T“ o rozpětí  
17 200 mm a výšce stojky 850 mm. Před samotnou montáží 
byla u obou opěr zřízena podpůrná skruž z prostorového lešení 
ST100. Nosníků je celkem 18 (3 x 6 kusů) a vzhledem k nároč-
nému přístupu ke korytu řeky musely být osazovány z obou 
předpolí autojeřábem o nosnosti 600 tun. Menší komplikací byla 
montáž středního pole. Kvůli velké šikmosti mostu nebyl ani 
tento jeřáb schopen jeden z nosníků bezpečně osadit. Byl proto 
použit jeřáb o nosnosti 100 tun s jehož pomocí montáž proběhla 
bez problémů a dle původního časového předpokladu. Výrobu  
i montáž zajistila společnost PREFA PRO. 

NADJEZD PŘES DÁLNICI A19, WITTEN-
BERGE-PRITZWALK-WITTSTOCK 
Německo 
 
Dceřiná společnost VIA Structure realizovala stavbu výměny 
železničního nadjezdu na neelektrifikované trati Wittenberge-
-Pritzwalk-Wittstock přes dálnici A19 (km 53,374) v blízkosti 
braniborské obce Wittstock/Dosse. Investorem zakázky byly 
státní dráhy (DB Netz AG, Regionalbereich Ost) a projektantem 
byla kancelář Schlüßler – Plan Ingenieurgesellschaft.

SMP CZ zde prováděla výstavbu železobetonových konstrukcí  
a přidružené práce pro realizaci stavby. 

Samotná stavba se skládala celkem ze tří mostních objektů. 
Stěžejním byl železniční nadjezd přes dálnici A19, kde z důvodu 
stavu konstrukce bylo rozhodnuto o jejím úplném nahrazení. 
Nový mostní objekt byl navržen jako ocelový oblouk se spodní 
mostovkou o rozpětí 40 m, stavební výškou 1,45 m a vzepětím 
oblouku 6,95 m. Nosná konstrukce šířky 7,8 m byla uložena na  
4 kalotových ložiscích na nových železobetonových opěrách. 
 
Stavbu bylo nutné provést s co nejmenším dopadem na provoz 
dráhy a dálnice. Proto byly nejprve realizovány nové plošně zalo-
žené opěry pod stávající provozovanou tratí, kde výsledný prostor 
mezi horním povrchem nové opěry a spodním okrajem provozo-
vaného mostu bylo pouze 20 cm.
 
Během výstavby spodní stavby byla realizována staveništní mon-
tovna nové nosné konstrukce. Po dokončení spodní stavby, křídel 
a zpětných zásypů byla snesena původní mostní konstrukce  
a bylo provedeno mostní provizorium pro převedení kabelových 
drah přes dálnici. Poté byla nová mostní konstrukce za plné 
dálniční uzavírky vysunuta nad dálnici a pomocí dálkově řízených 
kolových podvozků byla podélně a příčně usazena do své finální 
polohy, kde byl proveden železniční svršek a mostní vybavení.
 
Dokončený most umožňuje zachovat traťovou rychlost 120 km/h 
a výhledovou elektrifikaci trati. 

Současně s tímto stěžejním objektem proběhla na detašované 
montovně výroba dvou rámových mostků, které se skládaly 
celkem z 10 prefabrikovaných dílů. Tyto díly byly, během uzavírky 
trati pro výstavbu železničního nadjezdu, převezeny a osazeny 
pomocí mobilního jeřábu o nosnostii 500 tun. 
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Byly provedeny práce na kompletní přestavbě výtokového ob-
jektu, který byl tvořen betonovými zdmi s kamenným obkladem.
Tato konstrukce byla kompletně odstraněna a postupně až do 
konce června byly budovány nové železobetonové zdi po obou 
stranách výtoku. Náročné bylo zejména plošné založení. V prů-
běhu výkopových prací se objevilo hned několik silných pramenů 
podzemní vody, které musely být odkloněny a zabezpečeny tak, 
aby nebyla ohrožena úroveň spodní vody v okolí. Vně těchto zdí 
byly provedeny drenáže a hutněný zásyp. Z líce je zeď kompletně 
obložena kotveným lomovým kamenem, stejně jako dno koryta, 
které bylo navíc zpevněno betonovou deskou. Konečnou fází bylo 
zřízení nových konstrukcí bezpečnostního přelivu. 

Stavbou byl podpořen významný krajinotvorný prvek s výraz-
nou ekologickou funkcí vhodnou pro rozšíření biokoridoru jak 
vodních, tak i ostatních živočichů a vodních rostlinných spole-
čenstev.   
 
 

OBČANSKÁ VYBAVENOST
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TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2018

GLOBÁLNÍ VÝKONNOST
 
Výkonnost skupiny VINCI se neomezuje jen na její hospodářské 
a finanční výsledky. Jakožto územní a městský stavitel se skupina 
VINCI neustále zamýšlí nad účelností a společenskou prospěš-
ností svých staveb, aby co nejlépe uspokojovala současné a bu-
doucí potřeby uživatelů a společenství. Výzvy spojené se změnou 
klimatu skupinu VINCI rovněž motivují k rozvíjení environmen-
tální hodnoty jejích projektů. Výkonnost skupiny je v neposlední 
řadě posuzována z hlediska začlenění projektů a staveb do míst-
ních územních struktur a jejich podílu na sociálně-ekonomickém 
rozvoji území.  
 
Z tohoto důvodu je koncepce udržitelného rozvoje VINCI ne-
dílnou součástí cíle globální výkonnosti, jenž zahrnuje sociální, 
environmentální, společenskou a územní výkonnost. 
 
V rámci skupiny VINCI je základem sociální výkonnosti ambicióz-
ní lidský projekt, jehož cílem je vytváření udržitelných pracovních 
míst a prognózování potřeb rozvoje odborných kompetencí, 
sdílení výsledků růstu, podpora kvalitního sociálního dialogu, 
ochrana zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců, boj proti dis-
kriminaci a prosazování rozmanitosti. 
 
Odborné činnosti skupiny VINCI jsou úzce spojeny s výzvami 
zeleného růstu, a jakožto globální aktér proto nese zvláštní od-
povědnost v oblasti této problematiky. Podniky skupiny VINCI se 
snaží ve všech regionech světa omezit dopad svých staveb  
a činností na životní prostředí a nabízet svým zákazníkům  
řešení s přidanou hodnotou, vycházející především z ekologické-
ho projektování a ekodesignu. 
 
Společenská výkonnost je schopnost podniku zvažovat své 
postavení ve společnosti, uznat sociálně-ekonomické a envi-
ronmentální dopady svých činností na příslušná území a začlenit 
do své činnosti proces dialogu a součinnosti se všemi zúčastně-
nými stranami (zákazníci, dodavatelé, občanská společnost). 
 
Na většině trhů se poptávka zákazníků společnosti VINCI vyvíjí 
směrem ke stále globálnějším a komplexnějším projektům. Tento 
trend zvyšuje potřebu vyvíjet ve spolupráci se zákazníky řešení, 
jež potřebují. Podniková kultura skupiny VINCI založená na sou-
činnosti, konzultacích a její schopnosti zorganizovat kolektivní 
řízení projektů se zapojením všech zúčastněných stran (volení 
zastupitelé, místní hospodářské subjekty, sdružení, uživatelé  
a místní obyvatelstvo) má zásadní význam pro začleňování 
projektů do místního prostředí a dosahování optimální úrovně 
společenské výkonnosti.

 
 
Územní výkonnosti je dosahováno prostřednictvím realizace 
konkrétních opatření a iniciativ přispívajících k sociálně-ekono-
mickému rozvoji území, na nichž podnik působí. 

Podniky ve skupině VINCI jsou klíčovými aktéry z hlediska územ-
ního plánování ve venkovských i městských oblastech. Vzhledem 
k nepřemístitelnosti staveb proto vytvářejí prostorovou strukturu 
dané lokality, zajišťují vyšší urbanistický soulad zástavby s okolím 
a podporují ekonomický a sociální rozvoj území. V důsledku 
svých územních vazeb a decentralizovaného modelu řízení 
vytvářejí značné hospodářské hodnoty: podílejí se na vytváře-
ní místní hospodářské dynamiky, a to svou činností v oblasti 
výstavby i koncesí, formou generování příjmů, subdodavatelské 
činnosti, rozvoje souvisejících činností, odvodů do místního 
daňového systému, podpory místních sdružení a zvyšování 
přitažlivosti území. 
 
Politika udržitelného rozvoje je účinná pouze tehdy, je-li realizo-
vána v rámci a pomocí nástrojů, jež umožní, aby ji převzaly  
a ztotožnily se s ní všechny podniky. Prováděcí rámec této 
politiky tvoří především Manifest skupiny VINCI, její Charta etiky 
a jednání a dobrovolné dodržování 10 zásad iniciativy Global 
Compact OSN. 
 
Manifest
Vzhledem k veřejně prospěšné povaze svých staveb skupina 
VINCI považuje naslouchání potřebám a nastolení dialogu  
s partnery z veřejného i soukromého sektoru za nezbytnou 
podmínku své činnosti. V roce 2012 skupina VINCI vydala svůj 
nový Manifest obsahující osm závazků, jež tomuto vytčenému 
cíli odpovídají. 
 
Na základě nosného tématu „Společně“ si Manifest VINCI klade 
za cíl vytváření hodnot  prostřed-
nictvím zapojení všech zaměst-
nanců a optimalizaci výkonnosti 
skupiny posílením odpovědnosti 
každého pracovníka. 
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SPOLEČNĚ V TECHNICKÉM POKROKU 
 
Naše infrastruktury a stavby občanské vybavenosti slouží po-
třebám veřejného zájmu. Proto chceme do našich projektů co 
nejdříve zapojit všechny zúčastněné strany: obchodní partnery, 
klienty, dodavatele, města a obce, obyvatele, občanská sdružení 
atd. 
Zavazujeme se, že budeme podporovat naslouchání názorů  
a předběžná jednání s obchodními partnery za účelem jejich 
aktivnějšího zapojení se do našich projektů. 
 
 
CENA ZA INOVACI 2018 SKUPINY SMP:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 

•    Do třetího ročníku soutěže Cena za inovaci se zapojilo 59  
     našich kolegyň a kolegů ze šesti společností a partnerské  
     univerzity a celkem představilo 28 projektů.  

     Soutěže Cena za inovaci se může zúčastnit každý zaměst- 
     nanec jednotlivě nebo v rámci pracovního kolektivu. Soutěž  
     vytváří prostor pro nápady našich spolupracovníků, rozvíjí  
     jejich inovativní myšlenky, oceňuje je a napomáhá jejich šíření  
     v našich společnostech.  

     Tento třetí ročník soutěže jsme otevřeli také studentkám  
     a studentům vysokých škol a univerzit. Vážíme si této příle- 
     žitosti pro sdílení se studentským světem, který je zdrojem  
     naší manažerské budoucnosti. 

     Inovace se rodí z každodenní práce našich spolupracovníků,  
     ať už se jedná o technická řešení a nabídky pro naše klienty,  
     bezpečné pracovní podmínky pro naše týmy, manažerské  
     techniky a výrobní postupy, životní prostředí, udržitelný rozvoj,  
     digitalizaci a partnerství se zainteresovanými stranami. Před- 
     kládané projekty dokládají, že inovace jsou založeny na týmo- 
     vé spolupráci mezi našimi spolupracovníky, společnostmi,  
     partnery a univerzitami, kterou podporujeme ve všech jejích  
     formách.  
 
     Cena za inovaci nás spojuje, je důvodem pro setkávání  
     a prostředkem pro vytváření, rozšiřování a sdílení iniciativ, ať  
     už oceněných, či nikoliv.  Vysoce si ceníme a velice si vážíme  
     toho, že naše týmy tvoří inspirující, aktivní, odvážní a inová- 
     torští kolegové a kolegyně. 

podaných 
inovací

28 

soutěžících*

59

oceněných 
inovací

16

oceněných
soutěžících*

43

*   včetně externích spolupracovníků a studentů vysokých škol
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SPOLEČNĚ V DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH 
ZÁSAD 
 
Etika je jádrem našich obchodních kontraktů a vztahů s klienty. 
Naše podniky uplatňují Chartu etiky skupiny na celém světě. 
Zavazujeme se k naprosté transparentnosti našich obchodních 
praktik a praktik našich subdodavatelů. 
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018:

•    Se skupinou VINCI se často zdůrazňují především technic- 
     ké a ekonomické aspekty. VINCI si je však vědoma své role  
     i v jiných oblastech, jako jsou trvale udržitelný rozvoj  
     a diverzita. Další důležité téma pro naši skupinu je etika. 
     Ve své Chartě etiky a jednání VINCI poskytuje formální rámec  
     souboru pravidel a chování, jejichž dodržování vyžaduje od  
     všech svých společností, manažerů a zaměstnanců. Charta je  
     rovněž syntézou postojů a závazků, které jsou kulturním  
     pilířem naší skupiny.   
 
SPOLEČNĚ V OBČANSKÉ  
ANGAŽOVANOSTI! 
 
Naše činnost úzce souvisí s životem územních celků. Proto pod-
porujeme angažovanost spolupracovníků v jejich mecenášských 
aktivitách a v boji proti sociální vyloučenosti. 
Zavazujeme se, že zejména prostřednictvím Nadace VINCI  
v České republice budeme podporovat občanskou angažovanost 
našich zaměstnanců. 
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 
 
•    Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce  
     2008, podporuje projekty zaměřené na sociální a profesní za- 
     čleňování osob. Nadace VINCI systematicky nabízí dvojí  
     podporu vybraným organizacím: finanční pomoc a kompe- 
     tence jednoho nebo několika spolupracovníků, patronů sku- 
     piny VINCI. Dokládá tím snahu skupiny být trvalým partnerem  
     komunit, pro které staví a vytváří početná díla. Nadace VINCI  
     každoročně nabízí spolupracovníkům skupiny VINCI zapo- 
     jení do aktivit organizací, které jednají ve prospěch sociálního  
     a profesního začleňování. 
 
 
     Od svého vzniku Nadace VINCI v České republice podpořila  
     95 organizací částkou 11 712 795 Kč a do svých aktivit zapo- 
     jila 112 patronek a patronů z řad svých spolupracovníků.
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6 projektů, 421 000 Kč
začlenění do 
společnosti

58 % 

podpořených 
projektů 
celkem

9

�nanční podpory
v roce 2018

732 600 Kč 

patronací

13

22%
2 projekty, 161 600 Kč

pracovní 
začlenění

20%
1 projekt, 150 000 Kč

mládež 
a občanství

•    Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné  
     společnosti skupiny VINCI (Cegelec, EUROVIA CS, Fondation  
     d´entreprise VINCI pour la Cité, PRŮMSTAV, SOLETANCHE  
     Česká republika, SMP CZ, VINCI ENERGIES CZ, VINCI  
     Facilities), které mobilizují svůj humánní potenciál, aby do- 
     dával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projek- 
     tům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval  
     kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochra- 
     nu životního prostředí, využíval volný čas na rozvíjení osob- 
     ností 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. V roce 2018 organizace  
     Barevný svět dětí v Praze modernizovala za částku daru  
     81 000 Kč terapeutické a komunitní místnosti. Borůvka  
     v Borovanech provedla za 60 000 Kč rekonstrukci dvou pokojů  
     pro klienty včetně vybavení. Centrum sociálních služeb 
     v Uničově vybavilo za 69 000 Kč azylový dům nábytkem  
     a kuchyňským náčiním. Spolek Cesta bez bariér ve Staříči za  
     částku 21 000 Kč upravil osobní vozidlo pro přepravu zdra- 
     votně hendikepovaných lidí. Středisko křesťanské pomoci  
     v Plzni  je za 100 000 Kč rekonstrukci koupelny v Domě  
     na půl cesty Bójka. Farní charita ve Starém Kníně adaptovala  
     za částku 90 000 Kč schodiště v Domě nad vodou v Dobříši. 
 
•    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. Divadelní  
     společnost K4 a jejich projekt Metráž za částku 81 600 Kč  
     vybavila šperkařskou dílnu, která vytváří pracovní příležitosti  
     pro ženy bez domova. Organizace Pferda v Rychnově nad  
     Kněžnou použila 80 000 Kč na truhlářské práce v rámci  
     rekonstrukce tréninkové kavárny Láry Fáry. 
 
•    Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují MLÁDEŽ       
     A OBČANSTVÍ. Organizace Prostor Pro za dar ve výši  
     150  000 Kč zakoupila automobil je pro potřeby terénní práce       
     s mládeží. 
 
•    V roce 2018 společnost SMP CZ podpořila Nadační fond       
     Homolka částkou 100 000 Kč, která přispěje k záchraně či  
     zkvalitnění lidského života. Mateřská školka v Úžicích  
     obdržela 5 000 Kč.
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•    Vstoupit do nového dne chutnou snídaní? To je základ pro  
     pěkný den! Ze společných snídaní jsme v SMP CZ vytvořili       
     dobrou tradici. Je to příležitost pro neformální setkání mezi  
     kolegyněmi a kolegy a zároveň ochutnání dobrot třeba  
     z kavárny Modrý domeček, která vytváří pracovní příležitosti       
     pro lidi s hendikepem. Na konci roku 2018 jsme uspořádali  
     Snídani pro dobrou věc. Kolegyně a kolegové přinesli své  
     kulinářské výrobky do práce. Výtěžek ve výši 14 581 Kč  
     putoval do organizace Borůvka v Praze, která pomáhá lidem 
     s tělesným postižením. 
 
•    V České republice žije téměř 70 000 lidí bez domova  
     a 120 000 je bezdomovectvím ohroženo. Skončit na ulici je  
     snadné, stačí třeba bydlet v nájemním bytě a onemocnět.  
     Návrat z ulice není snadný a nepodaří se všem. Vždy v létě   
     a zimě proto vyhlašujeme sbírku Dobrý soused. V roce 2018  
     jsme se zaměřili na sběr ponožek, spodního prádla, dětského  
     oblečení, bot, hraček a her. Závěrem roku jsme také za vybra- 
     nou částku 16 600 Kč zakoupili jídlo na štědrovečerní večeři  
     pro děti a jejich maminky z azylového domu v Ostravě. 
 
•    K tomu, abychom pomohli druhým, jsme využili také tombolu  
     na našem vánočním večírku. Dárky do tomboly jsme nakou- 
     pili v textilní dílně Rukamanohama v Dobříši, kavárně Modrý  
     domeček v Řevnicích a Tyflocentru – centru pro nevidomé   
     v Ústí nad Labem. Za prodej lístků do vánoční tomboly jsme  
     vybrali částku 17 950 Kč, kterou jsme věnovali organizaci  
     David a Goliáš v Plzni na canis a hipoterapii, speciální stravu 
     a pomůcky pro děti s hendikepem. 

SPOLEČNĚ VE ZLEPŠOVÁNÍ  
BEZPEČNOSTI  
 
Odmítáme považovat pracovní úrazy za osudově nevyhnutelné. 
Odpovědností našeho managementu je vytvářet takové pracovní 
podmínky, které zajistí nenarušenou tělesnou integritu všem  
zaměstnancům, kteří se nacházejí na našich staveništích  
a v našich provozovnách. 
Zavazujeme se k prosazování cíle „žádné úrazy“. 
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 
 
•     Vedení skupiny VINCI vyhlásilo pro rok 2018 plán Pět  
      klíčových aktivit, který byl v průběhu roku zaveden, sledován        
      a vyhodnocován. Jeho cílem je podpořit úroveň bezpečnosti  
      v jednotlivých společnostech skupiny. Každé staveniště  
      aplikuje zásady čtyř klíčových etap našich projektů, každý  
      nový zaměstnanec je skutečně proškolen, vedoucí pracovníci  
      zahrnují do svého způsobu vedení organizační a lidské  
      faktory, u vážných nehod a vážných nebezpečných událostí  
      jsou analyzovány klíčové důvody, před každým výročním  
      hodnoticím pohovorem si každý zaměstnanec provádí  
      sebehodnocení své úrovně kultury bezpečnosti. 
 
•     V oblasti bezpečnosti práce byly vyhlášeny pro rok 2018  
      čtyři cíle:
      Žádné smrtelné úrazy na našich staveništích.
      Míra závažnosti vážných pracovních úrazů na našich  
      staveništích u přímo řízených pracovníků  (vlastních a agen- 
      turních zaměstnanců) dosáhne maximálně hodnoty 2,18.
      Úroveň naší kultury bezpečnosti dosáhne proaktivní úrovně.
      Index bezpečnosti staveb bude nad 80 %. Ten se hodnotí jako  
      procentuální zisk pozitivních zjištění na kontrolované stavbě,  
      a to v oblasti plnění požadavků právních a ostatní předpisů,  
      prevence BOZP a nápravných opatření. 
 
•     Všichni pracovníci podílející se na realizaci staveb absolvovali  
      školení BOZP. To zahrnovalo i problematiku první pomoci.  
      Byla realizována také odborně-profesní školení, konkrétně se  
      jednalo o školení pro vazače, jeřábníky, obsluhu motorových  
      pil a požární hlídku. 
 
•     Provedli jsme nácvik krizových situací při vyhlášení požárního  
      poplachu. Zaměřili jsme se na evakuaci osob a činnost  
      požárních hlídek. 
 
•     Vedoucí staveb věnovali svou pozornost skoronehodám a  
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      nebezpečným situacím na stavbách. O svých zjištěních   
      a nápravných opatřeních zasílají záznamy, které jsou následně  
      zpracovány do souhrnné zprávy. Ta je každý měsíc rozeslána  
      všem odpovědným pracovníkům na stavbách.  
 
•     Od jara 2018 jsme zavedli tzv. správnou praxi. Sledujeme   
      a odměňujeme nejlepší nápady při řešení bezpečnosti na  
      stavbách. Za rok 2018 bylo odměněno 5 správných praxí,  
      a to používání žebříku, stanovení místa pro telefonování,  
      použití systémových prvků pro bezpečný přístup, doplnění        
      dopravně-inženýrských opatření a dalších výstražných prvků,  
      použití GPS bodů pro ohraničení stanoviště.  
 
•     Pro zvýšení povědomí o BOZP byla v roce 2018 průběžně vy-       
      dávána témata bezpečnosti, která jednoduchou formou při- 
      pomínala jednotlivé povinnosti všech při zajištění BOZP.  
      Konkrétně se jednalo o osobní ochranné pracovní pomůcky,  
      používání mobilních telefonů, používání přenosných topidel 
      a všeobecná opatření pro práci na stavbě v zimním období.  
 
•     Vedení společnosti realizovalo 36 kontrol, bezpečnostní  
      technici pak 146 kontrol dodržování bezpečnosti na stavbách  
      a pracovištích. Celkem bylo provedeno 7 400 zjištění, přibliž- 
      ně 10 % bylo nevyhovujících. 
 
•    Od roku 2017 je každá stavba hodnocena Indexem bezpeč- 
     nosti stavby. Jedná se o jednotný systém hodnocení úrovně  
     zajištění BOZP stavby. Cíl pro rok 2018 – index v průměrné  
     hodnotě větší než 80 % - byl splněn.
 
•    Na stavbách se začaly používat nové bezpečnostní prvky  
     kolektivní ochrany (plotové zábrany), plastové ploty místo vý- 
     stražné pásky, mobilní schody. 
 
•     Pátý Mezinárodní týden bezpečnosti od 15. do 19. října 2018  
      byl věnován stavebnímu programu „STAVĚT BEZPEČNĚ“.  
      Stavět bezpečně spočívá v aplikaci série etap.  Tou první je  
      SAFETY IN DESIGN. To znamená začlenit bezpečnost do  
      našich úvah v koncepci nástrojů, metod výstavby, přístupo-       
      vých cest tak, aby se bezpečnost stala součástí již od fáze  
      koncepce. Druhá etapa spočívá v přípravě postupů tak, aby  
      všechny naše činnosti byly prováděny jednoduchými, jasnými  
      způsoby, které můžeme sdílet s našimi týmy. Chvíle sdílení  
      těchto postupů, to je PRETASQUE. Důležitý okamžik, kdy po- 
      stupy vysvětlujeme poprvé, na začátku nového pracovního  
      úkonu. Sdílíme rizika, vysvětlení, cíle výroby z pohledu výko-       
      nu, „cílového dne“, kterého máme na našich stavbách dosáh-      
      nout. Každý den, před započetím každé práce, začínáme   

      s PRESTART mítinkem. Okamžik, kdy si zopakujeme práci,  
      úkoly, rizika s tím spojená, cíle výroby tak, aby lidé v týmu  
      sdíleli jak rizika, tak cíle dne. Stavět bezpečně je zakonče- 
      no právem STOP. To je jednak právo, ale zejména povinnost se  
      zastavit. Zastavit se v případě, kdy opouštíme postup, kdy  
      jsme nepochopili právě prováděný úkol nebo kdy se na stavbě  
      objevila nová událost. 
 
      Pro podporu Mezinárodního týdne bezpečnosti vznikl film  
      s generálním ředitelem Martinem Doksanským, realizovalo se  
      setkání více než 100 pracovníků staveb v Berouně a výkon- 
      ný ředitel Jan Freudl se v hackattonu zaměřil na implementaci  
      akčního plánu Pěti klíčových aktivit.   
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SPOLEČNĚ ZA ROZDÍLNOST A ROVNOST 
PŘÍLEŽITOSTÍ! 

Naše kultura se zakládá na promíchávání etnického původu  
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 seznamujeme s ním 
také naše dodavatele a subdodavatele.
Zavazujeme se k feminizaci našich vedoucích pozic a k jejich 
širší přístupnosti pracovníkům jakéhokoli původu. 
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 
 
•    Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním  
     poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním posti-      
     žením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.  
     V roce 2018 společnost SMP CZ plnila povinný podíl jak  
     zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, tak odbě- 
     rem výrobků od firem zaměstnávajících více než 50 %  
     zaměstnanců se zdravotním hendikepem. Celkem jsme od  
     zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním  
     hendikepem odebrali zboží a služby za 2 088 000 Kč. Jednalo  
     se převážně o nákup kancelářských potřeb a tisk firemního  
     časopisu. 

SPOLEČNĚ ZA TRVALOU PROFESNÍ 
DRÁHU! 

Pracovněprávní vztahy uzavřené s našimi zaměstnanci zapadají 
do dlouhodobé perspektivy. Uplatňujeme odpovědnou flexibilitu 
podporující vyrovnaný profesní a osobní vývoj našich spolupra-
covníků. 
Zavazujeme se, že všem spolupracovníkům nabídneme možnost 
odborného vzdělávání a pracovní mobility v perspektivě jejich 
trvalé zaměstnatelnosti.
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 
 
•    Vzdělávání u společnosti SMP CZ zahrnuje školení povinná  
     daná zákonnými předpisy, školení rozvojová a jazykové  
     vzdělávání.  Je pravidelně sledována nejen celková proško- 
     lenost, ale také vztahy školení-věková skupina, školení- 
     socioprofesní zařazení, školení-pohlaví. Celkem bylo za rok  
     2018 proškoleno ve všech typech školení 7 932 hodin, kte- 
     rými prošlo 435 zaměstnanců, a do vzdělávání byla investová- 
     na celková částka 2 286 000 Kč. 
      
     V podmínkách měnícího se trhu spočívá plán v oblasti lid- 
     ských zdrojů na schopnosti získávat talentované pracovníky  
     a na opatřeních, jež jsou zaváděna za účelem stabilizace  
     zaměstnanců a dalšího růstu stávajících pracovních týmů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•    Zapojili jsme se do veletrhu pracovních příležitostí iKariéra  
     a oslovili jsme studenty Stavební fakulty nejstarší technic- 
     ké univerzity v Evropě. Představili jsme SMP CZ a společnosti  
     skupiny SMP v České a Slovenské republice. Se studentkami  
     a studenty jsme sdíleli jejich sny a představy o budoucnosti.  
     A byly rozmanité, s příchutí odvahy, nejistoty a očekávání.
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•    Otevíráme se studentům středních a vysokých škol. V rámci  
     dnů Výjimečných staveb a setkání jsme navštívili Ústřední  
     čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově a Národní  
     muzeum v Praze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•    Girls Day je interaktivní den otevřených dveří pro dívky  
     převážně ze středních škol, které chtějí nakouknout do  
     technicky zaměřených firem a univerzit, a třeba tam najít  
     inspiraci pro svou budoucí kariéru. Se studentkami ze  
     středních průmyslových škol stavebních v Praze, Mělníku  
     a Aše jsme prožili jeden den. Dívkám jsme představili skupinu  
     VINCI, společnosti SMP CZ a PRŮMSTAV. Společně jsme se  
     podívali do digitální budoucnosti stavebnictví, postavili  
     a zobchodovali stavby dle přesných zadávacích podmínek.  
     Setkání jsme zakončili návštěvou stavby rekonstrukce  
     Národního muzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•    SMP CZ se stala strategickým partnerem Fakulty stavební  
     Českého vysokého učení technického. V rámci naší spolupráce  
     se zapojujeme do Technických čtvrtků. Jako první jsme před- 
     stavili projekt unikátní rekonstrukce železničního mostu  
     nad přehradou Hracholusky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•    Otevřeli jsme platformu společností skupiny SMP pro setkává- 
     ní, průzkum a podnikání.  Přejeme si, aby se tato platforma  
     stala otevřeným místem pro všechny ty, kteří přicházejí  
     s projektem, a rovněž ty, kteří si pokládají otázky, jak bude  
     vypadat město zítřka a jaké budou potřeby jeho obyvatel.  
 
     Naší snahou je vytvořit prostor pro setkávání mezi našimi  
     spolupracovníky, partnery a studenty zejména vysokých škol  
     a univerzit, příležitost pro sdílení s experty a inovátory. Zamě- 
     řujeme se na zkušenosti z významných projektů skupiny  
     VINCI, témata způsobu bydlení, dopravy, nových technolo- 
     gií, životního prostředí, potřeb lidí. Sledujeme vývoj tendencí,  
     obchodních směrů, profesí ve společnosti. Našim zaměst- 
     nancům a partnerům chceme poskytnout podmínky pro lepší  
     pochopení, využití trendů a inovací, které ovlivňují naše  
     aktivity. Podporujeme a rozvíjíme nápady a myšlenky na nové  
     výrobky, technologie a postupy spojené s našimi profesemi  
     a vylepšujeme ty stávající. 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 usnad- 
     nit aplikaci v praxi. 
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SPOLEČNĚ ZA SDÍLENÍM VÝSLEDKŮ 
NAŠÍ VÝKONNOSTI! 

Naši spolupracovníci jsou největším akcionářem skupiny VINCI. 
Přejeme si, aby se naši zaměstnanci na celém světě mohli podí-
let na výsledcích našeho hospodářského růstu prostřednictvím 
zaměstnaneckých akcií a odpovídajících mechanismů umožňují-
cích jejich podíl na ziscích. 
Zavazujeme se, že všude, kde to bude možné, se postaráme  
o to, aby 100 % zaměstnanců naší skupiny mohlo využít opatření, 
která umožňují jejich účast na našem hospodářském úspěchu.
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 
 
•     V roce 2007 se společnosti skupiny VINCI v České republice  
     poprvé zapojily do programu zaměstnaneckých akcií CASTOR  
     INTERNATIONAL. Plán úspor zahrnuje nákup akcií a získání  
     prémiových akcií, to vše je limitováno investiční lhůtou tří let.  
     Výhody programu zůstávají i zaměstnancům, kteří v průběhu  
     investiční doby odcházejí do důchodu či na mateřskou/rodi- 
     čovskou dovolenou.   
 
     V roce 2018 se do akcionářského programu zapojilo 113  
     našich zaměstnanců koupí 3 554 akcií v celkové hodnotě 
     7 768 719,28 Kč.

SPOLEČNĚ SE POTKÁVÁME 
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI 2018: 
 
•    Společnost SMP CZ je držitelem ocenění Společnost přátelská  
     rodině. Soutěž pořádá organizace Síť pro rodinu a probíhá  
     v rámci projektu Rovný není stejný za finanční podpory Úřadu  
     vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

•    V rámci projektu Nová kultura firma pořádá nejrůznější  
     setkávací akce určené nejen pro všechny stávající zaměst- 
     nance, ale zapojuje do nich také rodiče na mateřské/rodičov- 
     ské dovolené. Jeho cílem je umožnit zaměstnancům napříč  
     celou hierarchií se neformálně setkávat, poznávat se, vy- 
     měňovat si informace, a posilovat tak soudržnost a loajalitu ke  
     společnosti. V rámci klubu Mláďat propojujeme naše spolu 
     pracovníky, jejich děti a partnery. Klub seniorů je pak příleži- 
     tostí pro setkávání 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 zaměst- 
     nanců o dění ve společnosti a skupině, sdílet aktivity a inspi- 
     rovat. Časopis SPOLEČNĚ je doplněn o elektronický e-letter. 
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AKTIVA CELKEM 001 1 683 681 341 394 1 342 287 1 184 561 
B. Stálá aktiva 003 609 319 335 819 273 500 272 690

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 16 429 14 549 1 880 1 971
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0
2 Ocenitelná práva 006 15 237 13 865 1 372 1 703
2.1 Software 007 14 219 13 158 1 061 1 053
2.2 Ostatní ocenitelná práva 008 1 018 707 311 650
4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 684 684 0 0
5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot-

ný majetek a nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

011 508 0 508 268

5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný maje-
tek

013 508 0 508 268

II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 392 513 321 270 71 243 70 574
1 Pozemky a stavby 015 135 627 92 115 43 512 50 990
1.1 Pozemky 016 7 929 0 7 929 8 084
1.2 Stavby 017 127 698 92 115 35 583 42 906
2 Hmotné movité věci a jejich soubory 018 251 312 229 155 22 157 15 831
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 hmotný 
majetek

024 5 561 0 5 561 3 740

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 5 561 0 5 561 3 740
III. Dlouhodobý finanční majetek 027 200 377 0 200 377 200 145

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 200 045 0 200 045 200 045
3 Podíly - podstatný vliv 030 332 0 332 100

ROZVAHA K DATU 31. 12. 2018 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

Označení AKTIVA řádek Běžné účetní období Minulé účetní
období

a b c Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
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ROZVAHA K DATU 31. 12. 2018 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

Označení AKTIVA řádek Běžné účetní období Minulé účetní 
období

a b c Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 037 1 071 436 5 575 1 065 861 907 368
I. Zásoby 038 59 056 822 58 234 41 884

1 Materiál 039 1 181 822 359 270
2 Nedokončená výroba a polotovary 040 57 875 0 57 875 41 614

II. Pohledávky 046 1 000 841 4 753 996 088 836 349
1 Dlouhodobé pohledávky 047 39 910 0 39 910 32 174
1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 21 034 0 21 034 23 007
1.2 Pohledávky  - ovládaná nebo ovládající osoba 049 12 500 0 12 500 4 300
1.4 Odložená daňová pohledávka 051 3 772 0 3 772 3 842
1.5 Pohledávky - ostatní 052 2 604 0 2 604 1 025
1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 517 0 517 382
1.5.4 Jiné pohledávky 056 2 087 0 2 087 643
2 Krátkodobé pohledávky 057 960 931 4 753 956 178 804 175
2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 058 214 056 4 753 209 303 249 786
2.2 Pohledávky  - ovládaná nebo ovládající osoba 059 587 059 0 587 059 369 779
2.4 Pohledávky - ostatní 061 159 816 0 159 816 184 610
2.4.1 Pohledávky za společníky 062 13 804 0 13 804 110 561
2.4.3 Stát - daňové pohledávky 064 3 602 0 3 602 8 739
2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 23 816 0 23 816 9 905
2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 115 982 0 115 982 53 318
2.4.6 Jiné pohledávky 067 2 612 0 2 612 2 087

IV. Peněžní prostředky 071 11 539 0 11 539 29 135
1 Peněžní prostředky v pokladně 072 294 0 294 416
2 Peněžní prostředky na účtech 073 11 245 0 11 245 28 719

D. Časové rozlišení aktiv 074 2 926 0 2 926 4 403
1 Náklady příštích období 075 2 535 0 2 535 1 405
3 Příjmy příštích období 077 391 0 391 2 998

35 | SMP CZ, PROFIL 2018

 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROZVAHA K DATU 31. 12. 2018 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

Označení PASIVA řádek Běžné účetní období Minulé účetní 
období

a b c 5 6
PASIVA CELKEM 078 1 342 287 1 184 461

A. Vlastní kapitál 079 570 763 572 349
I. Základní kapitál 080 200 000 200 000

1. Základní kapitál 081 200 000 200 000
II. 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 40 776 40 661

1 Ostatní rezervní fondy 093 40 000 40 000
2 Statutární a ostatní fondy 094 776 661

IV. Výsledek hospodáření minulých let (+/-) 095 159 043 154 022

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 096 159 043 154 022
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 18 299 25 021

B+C Cizí zdroje 101 699 315 561 032
B. Rezervy 102 173 307 142 560

4 Ostatní rezervy 106 173 307 142 560
C. Závazky 107 526 008 418 472

I. Dlouhodobé závazky 108 62 765 71 983
4 Závazky z obchodních vztahů 114 61 420 68 486
9 Závazky - ostatní 119 1 345 3 497
9.3 Jiné závazky 122 1 345 3 497
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ROZVAHA K DATU 31. 12. 2018 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

Označení PASIVA řádek Běžné účetní období  Minulé účetní 
období

a b c 5 6
II. Krátkodobé závazky 123 463 243 346 489

3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 15 155 14 591
4 Závazky z obchodních vztahů 129 228 499 163 777
8 Závazky - ostatní 133 219 589 168 121
8.1 Závazky ke společníkům 134 16 133 2 933
8.3 Závazky k zaměstnancům 136 14 517 13 493
8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 8 490 7 537
8.5 Stát - daňové závazky a dotace 139 21 692 21 887
8.6 Dohadné účty pasivní 139 157 016 121 743
8.7 Jiné závazky 140 1 741 528

D. Časové rozlišení pasiv 141 72 209 51 080
1 Výdaje příštích období 142 72 030 51 080
2 Výnosy příštích období 143 179 0
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K DATU 31. 12. 2018 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

Označení
a

TEXT
b  

Číslo Skutečnost v účetním období

řádku sledovaném minulém
c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 691 979 1 813 428
A. Výkonová spotřeba 03 1 331 535 1 620 044

2 Spotřeba materiálu a energie 05 166 305 224 156
3 Služby 06 1 165 230 1 395 888

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 108 043 -66 860
C. Aktivace (-) 08 -160 -16
D. Osobní náklady 09 316 171 291 893

1 Mzdové náklady 10 228 855 213 182
2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 87 316 78 711
2.1 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 12 84 588 75 976
2.2 Ostatní náklady 13 2 728 2 735

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 9 315 -8 088
1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 9 143 7 778
1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 

trvalé
16 9 362 8 512

1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
dočasné

17 -219 -734

2. Úpravy hodnot zásob 18 -104 -1 299
3. Úpravy hodnot pohledávek 19 276 -14 567

III. Ostatní provozní výnosy 20 148 225 27 714
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 90 508 18 298
2 Tržby z prodaného materiálu 22 382 1 059
3 Jiné provozní výnosy 23 57 335 8 357

F. Ostatní provozní náklady 24 49 140 -17 588
1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 4 264 3 573
2 Prodaný materiál 26 111 1 461
3 Daně a poplatky 27 2 623 2 488
4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 31 776 -58 134
5 Jiné provozní náklady 29 10 366 33 024

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 26 160 21 757
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 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K DATU 31. 12. 2018 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 0 3 000

1 Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 3 000
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 702 354

1 Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 686 345
2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 16 9

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 -4 555
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 1 0

2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 1 0
VII. Ostatní finanční výnosy 46 275 703

K. Ostatní finanční náklady 47 3 622 4 603
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -2 646 4 009
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 23 514 25 766
L. Daň z příjmů 50 5 215 745

1 Daň z příjmů splatná 51 5 145 1 232
2 Daň z příjmů odložená (+/-) 52 70 -487

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 18 299 25 021
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 18 299 25 021
* Čistý obrat za účetní období 56 1 841 181 1 845 199
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) OBDOBÍ KONČÍCÍ  
K 31. 12. 2018 V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Označení Ukazatel 2018 2017
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období
29 135 75 023

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 23 514 25 766
A. 1 Úpravy o nepeněžní operace -45 515 -102 746
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 9 362 8 512
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 32 068 -93 179
A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -86 244 -14 725
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 -3 000
A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 

výnosové úroky
-701 -354

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

-22 001 -76 980

A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -47 487 43 417
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -159 907 18 126
A. 2 2 Změna stavu závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 128 665 22 961
A. 2 3 Změna stavu zásob -16 246 2 331
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 

položkami
-69 488 -33 563

A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -1 0
A. 4 Přijaté úroky 702 354
A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 

období
-5 215 -745

A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 3 000
A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -74 002 -30 954

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -14 217 -13 215
B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 90 508 18 298
B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 76 291 5 083

Peněžní toky z finančních činností
C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -19 885 -20 017
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 115 -17
C. 2 6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -20 000 -20 000
C. *** C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -19 885 -20 017
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -17 596  -45 888
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 11 539 29 135
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