
Vážíme si profesionálů, které na stavbách často není vidět, 
přesto se žádné dílo bez nich neobejde…

We value our professionals, who are often invisible on construction sites, 
yet no building would live without them...
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Právě dostáváte do rukou novou roční zprávu 
společnosti SMP CZ za rok 2010. Po roční zprávě 
2008, ve které jste se mohli seznámit se všemi dru-
hy staveb, které provádíme, a roční zprávě 2009, 
kde jste se dozvěděli, jaké činnosti vykonávají jed-
notlivé divize, držíte dnes v rukou pomyslný třetí díl 
naší trilogie. 

V něm jsme chtěli ukázat a zviditelnit to nejcen-
nější, co firma má – své zaměstnance, a to prostřed-
nictvím některých „neviditelných“ profesí, tedy 
těch, které na stavbách nespatříte, ale bez nichž 
by žádná ze staveb nebyla realizována. Doufáme, 
že se Vám bude naše zpráva líbit a přinese Vám 
třeba i některé nové poznatky.

Úvod k roční zprávě
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Oprava Karlova mostu

Reparation of Charles Bridge



You are about to read SMP CZ’s new Yearly Re-
port for 2010. Following the 2008 Yearly Report, 
from which you could learn about all types of pro-
jects that we deliver, and the 2009 Yearly Report, 
which described the work our divisions do, you are 
now holding in your hands the notional part three 
of our trilogy.

In this part, we want to show and celebrate the 
most valuable asset of our company – our employe-
es, with the help of some of the “invisible” profes-
sions that you will not encounter on site but that 
are indispensable for all of our projects. We hope 
you enjoy our Report and perhaps learn something 
new from it. 

Introduction to the Yearly Report
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Oprava Karlova mostu

Reparation of Charles Bridge



Skončila první dekáda nového století a já se obá-
vám pod tlakem současných těžkostí, které trápí 
všechny stavaře v Čechách i na Slovensku, že na 
ni budeme dlouho vzpomínat jako na mimořádné 
období. A to i přes všechny problémy a složité si-
tuace, které se samozřejmě vyskytovaly. V každé 
etapě vývoje je potřeba řešit nepříjemné situace, 
ale je podstatné, v jaké společenské atmosféře 
a náladě se řeší. Nemohu se ubránit dojmu, že pro-
blémy a potřeby stavařů nyní nikoho nezajímají – 
ani vládu, ani ostatní politiky a úředníky na všech 
úrovních, ani veřejnost. A když už, tak jen prostřed-
nictvím negativních informačních kampaní. Přitom 
ale tento nezájem přinese v konečném důsledku 
sociální otřesy způsobené ubýváním pracovních pří-
ležitostí a tím se vlastně problémy stavařů přene-
sou na celou společnost a ovlivní její životní úroveň. 
Proto si myslím, že každý zodpovědný jedinec musí 
proti tomuto nezájmu a nepochopení vážnosti situ-
ace bojovat.

Co říci k roku 2010? Pro naši společnost byl dob-
rým obdobím z pohledu dosaženého obratu i ko-
nečného čistého zisku. Hodnoty dosažené v těchto 
dvou oblastech byly nejlepší v historii – poprvé jsme 
ve skupině našich společností SMP, SM 7 a SMS pře-
konali součtově hranici 4 mld. Kč v celkových výko-
nech a 150 mil. Kč v čistém zisku. Jedná se o výborné 
výsledky, na které bylo zaděláno získáním kvalitní 
zakázky v předchozích letech 2007 – 2009. Bohužel 
získané zakázky v roce 2010 bylo mnohem méně, 
než bychom potřebovali a to proto, že se nových ob-
chodních příležitostí a poptávek vyskytuje mnohem 
méně než dříve. Nejhorší situace je v dopravních 
stavbách, kde se v loňském roce prakticky nekona-
ly nové soutěže, zvláště u ŘSD. Vzhledem k tomu, 
že objem dopravních staveb u SMP přesahuje 50 % 
celkových výkonů, je necelých 300 mil. Kč nových 
zakázek v této oblasti velmi málo. Všechny mostní 
stavby byly vysoutěženy pro kraje či obce. Pro bu-
doucnost tohoto oboru činnosti u SMP je to špatná 
zpráva, navíc ani v roce 2011 ŘSD nepočítá s nový-
mi soutěžemi na dopravní stavby. Budeme se snažit 
výpadky zakázky v tomto oboru nahradit novými 
stavbami vodohospodářskými, průmyslovými nebo 
jinými. Při situaci na trhu to nebude snadné, ale 
uděláme pro to vše. 

Do roku 2011 jsme se vstoupili s několika orga-
nizačními změnami. Ty si kladly za cíl zjednodušit, 
zpřehlednit a zúspornit naši činnost. Byly slouče-
ny divize 3 a 7 do jediné divize 2 – Specializace. 
V rámci tohoto procesu definitivně zanikla dvě stře-

diska a třetí – Středisko sanací bylo delimitová-
no do dceřiné společnosti SM 7. To souvisí s další 
podstatnou změnou – definitivně jsme se rozhodli 
ukončit využívání licence DSI pro předpínání naší 
dceřinou společností SM 7 a od roku 2011 se spojit 
se sesterskou společností Freyssinet. Příčin pro toto 
rozhodnutí bylo více – firma Freyssinet má kvalitní 
trvalý technický rozvoj, širší rozsah činností včetně 
hlubokých zkušeností a know-how právě v oboru 
sanací betonových konstrukcí a v neposlední řadě 
také umožní cenově optimalizovat nabídky. S tímto 
spojením souvisí i změna názvu SM 7 na FREYSSI-
NET CS. S firmou Freyssinet jsme podepsali i licenční 
smlouvu na výrobu a montáž širokého spektra dila-
tačních mostních závěrů, což znamená významnou 
podporu pro činnost střediska Ocelových konstrukcí 
divize 2.

Finanční a ekonomické plány roku 2011 jsou po-
staveny realisticky o 10-15  % níže oproti roku 2010 
a takto jsou splnitelné. Rozhodující bude, jak se 
nám podaří naplnit plán nové zakázky, který máme 
dlouhodobě nastavený tak, že objem podepsaných 
nových kontraktů by se měl rovnat alespoň objemu 
v daném roce prostavěnému. To bude podstatné 
pro budoucnost v letech 2012 a dále.

Na závěr chci poděkovat všem lidem dobré 
vůle, kteří přes všechny obtíže neumdlévají a pod-
porují stavebnictví a jeho možný rozvoj. Dále patří 
mé poděkování všem investorům, kteří i přes neleh-
kou ekonomickou situaci ve světě trpělivě připravují 
nové příležitosti a dávají nám možnost uplatnění. 
A v neposlední řadě děkuji všem kolegům a spo-
lupracovníkům za vše, co pro naše společnosti SMP, 
SM 7 a SMS trvale vykonávají.

 Martin Doksanský
 předseda představenstva
 generální ředitel

Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
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The first decade of the new century is over and 
under the pressure of the current difficulties that 
plague all of the construction professionals in the 
Czech and Slovak Republics, I am afraid that we will 
long remember it as an exceptional period. And this 
holds true despite all the problems and difficult si-
tuations that have naturally occurred. Difficult situa-
tions have to be resolved at every stage of develop-
ment, but of fundamental importance are the social 
atmosphere and mood in which they are addres-
sed. I cannot help but feel that nobody really cares 
about the problems and needs of the construction 
professionals – neither the government, nor other 
politicians and officials on all levels, nor the general 
public. And if they do, it is only through negative 
information campaigns. But this lack of interest will 
ultimately lead to social upheaval resulting from 
the diminishing number of jobs, thereby transfer-
ring the construction industry’s issues to the whole 
of society and affecting its standard of living. This is 
why I believe that any responsible individual should 
fight against such lack of interest and understan-
ding of how serious the situation is.

What should we say about 2010? For our com-
pany, it was a good year both in terms of the ge-
nerated turnover and in terms of the bottom line. 
The figures achieved in these two respects were 
the best ever: for the first time we surpassed, in 
aggregate, the CZK 4 billion mark in overall output 
and CZK 150 million in net profit across our group 
of companies, SMP, SM7 and SMS. These are excel-
lent results, which were spawned by our winning 
a very good contract in the years 2007 to 2009. 
Unfortunately, the contracts awarded to us in 2010 
were more modest than we would have needed. 
The reason is that far fewer new business oppor-
tunities and requests for proposals are cropping up 
than previously. The situation is worst in transport 
construction projects, where last year saw virtual-
ly no new requests for tender, in particular those 
organised by Ředitelství silnic a dálnic [national 
road and motorway directorate]. Since at SMP the 
volume of transport construction projects accounts 
for more than 50 % of total output, the value of 
the new contracts in this area, less than CZK 300 
million, is very low. All the bridge projects that we 
won in requests for tender were commissioned by 
regions or municipalities. This is bad news for the 
future of this business line at SMP and, on top of 
this, for 2011 Ředitelství silnic a dálnic does not en-
visage any new requests for tender for transport 
construction. We will seek to set off the shortfall 

in contracts in this field by hydraulic, industrial and 
other structures. This will not be easy, given the 
market situation, but we will do our best. 

We entered into 2011 with several organisa-
tional changes intended to make our operations 
simpler, clearer, and more economical. Divisions 3 
and 7 were merged into one Division 2 Specialisa-
tion. This process resulted in the definitive end of 
two Centres, while the third one, the Rehabilitation 
Centre, was demerged to the subsidiary company 
SM7. This is related to another major change – we 
decided with finality to discontinue using the DSI li-
cence for pre-stressing and, starting in 2011, to join 
hands with our Freyssinet sister company. There 
were quite a few reasons for this decision: Freys-
sinet pursues high-quality and continuous techno-
logical development, performs a broader range of 
activities, has vast experience and know-how in the 
rehabilitation of concrete structures, and, equally 
importantly, this will make it possible to optimi-
se our price quotations. The change of the name 
SM7 to FREYSSINET CS is related to this merger. With 
Freyssinet, we also signed a licence agreement on 
the manufacture and installation of a broad range 
of expansion joints, which means strong support for 
the Steel Structures Centre of Division 2.

We have been realistic in our planning for 2011 
and our financial and business plans are 10 to 15 
percent lower than for 2010, and are, therefore, 
manageable. The decisive aspect will be how we 
will meet the plan of new contracts, which has long 
been designed with a view to having the volume of 
new signed contracts at least equal to the volume 
of construction in the respective year. This will be 
crucial for 2012 and beyond.

To conclude, let me express thanks to all people 
of good will, who are unwaveringly supporting the 
construction industry and its potential development 
despite all the hurdles. My thanks also go to all the 
investors who are, despite the difficult economic 
situation in the world, patiently preparing new op-
portunities and giving opportunities to us. Last but 
not least, my thanks go to all colleagues and co-
workers for all they have been steadily doing for 
our companies SMP, SM7 and SMS.

 Martin Doksanský
 Chairman of the Board of Directors 
 and CEO

Statement by the Chairman of the Board of Directors 
and CEO
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Ing. Josef Malušek, přípravář 

Vystudoval jsem ČVUT, fakultu stavební, obor 
konstrukce a dopravní stavby. Ve funkci příprava 
staveb u této firmy pracuji již sedmnáct let. U před-
chozích firem jsem ve stejné funkci pracoval zhruba 
dvacet let. Od roku 2005 jsem autorizovaným inže-
nýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce.  

Ve firmě zastávám funkci přípravy inženýr-
ských, pozemních i mostních staveb. V mé pracovní 
náplni je navržení vhodného postupu prací, takzva-
ného „Projektu organizace výstavby“ (POV), který 
vychází ze zvolené technologie a měl by zaručovat 
plynulost jednotlivých stavebních činností. Spolu 
s projektanty inženýrských i mostních staveb plá-
nujeme nejvhodnější technologie výstavby tak, aby 
takto zvolený postup zaručoval technicky správně 
a kvalitativně dodržování realizační dokumentace 
stavby. 

Tyto postupy prací a zvolený projekt výstav-
by pomáhají pracovníkům, kteří stavbu provádí 
a na jejich základě se rozhodují pro použití jednotli-
vých technologií. Je vždy radost sledovat, že stavba 
pokračuje bez zbytečných prostojů, které, pokud 
nastanou, přináší z ekonomického hlediska zbyteč-
né vícenáklady.

Tato práce vyžaduje schopnost komunikace 
na různých úrovních, svědomitost, znalosti a zkuše-
nosti v oboru a stálé doplňování vědomostí odbor-
nými školeními. Je to práce velmi zajímavá a růz-
norodá. Setkávám se ve firmě i mimo ni s mnoha 
velmi zkušenými a po stránce technické vyspělými 
lidmi, což mne i v tomto věku podporuje v dalším 
odborném růstu.

Neviditelná profese: Přípravář
Invisible profession: Planning engineer
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Ing. Josef Malušek, Planning engineer 

I graduated in Structures and Transport Projects 
from the Faculty of Civil Engineering of the Czech 
Technical University. I have been working as a plan-
ning engineer with the company for seventeen ye-
ars. I worked in similar positions at other companies 
for about twenty years prior to this. I have been an 
Authorised Engineer for bridges and utility structu-
res since 2005.  

I plan utility, land, and bridge construction 
projects at the company. My job description inclu-
des proposing a suitable sequence of work, called 
“Project Planning” (Projekt organizace výstavby or 
POV), which is based on the chosen technology and 
should ensure the fluidity of the various operations 
involved in construction. Together with both utility 
and bridge designers, we plan the best processes 
for construction in order to ensure the observance 
of the project’s implementation documents in a 
technologically correct manner and with the requi-
red quality. 

The sequence of work and the chosen design 
for erection help the staff who actually build the 
structure to make the right decisions about the ap-
plication of the various technologies. It is always 
enjoyable to see a project continuing without un-
necessary idle time which, when it occurs, entails 
undesirable additional cost.

My job requires the ability to communicate at 
various levels, conscientiousness, knowledge, and 
experience in the field as well as incessant impro-
vement of knowledge through technical training. 
My job is very interesting and varied. Inside and 
outside the company, I meet many highly experien-
ced and technically advanced people, and this con-
tinuously drives me to improve my skills regardless 
of my age.
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Historie

SMP CZ je společnost, jejíž kořeny sahají 
až do roku 1953, kdy byl u n. p. Stavby silnic a že-
leznic založen speciální závod pro inženýrské kon-
strukce z předpjatého betonu. Ten se orientoval 
hlavně na výstavbu mostů a právě předpjatý beton 
umožnil veliký pokrok při zavádění nových most-
ních technologií. Ve firmě je vedena kronika, kde 
jsou zachyceny všechny stavby od založení společ-
nosti až po dnešek. Je to téměř dva tisíce staveb, 
postavených po celém území České a Slovenské re-
publiky, ale také v Německu a dokonce i v Egyptě. 

K osamostatnění pod novým názvem Stavby 
mostů Praha došlo k 1. 4. 1990 a od 5. 5. 1992 je 
podnik akciovou společností. Po několikeré změně 
názvu byla definitivně přejmenována na společnost 
SMP CZ, a. s. Jediným současným akcionářem je 
mezinárodní skupina VINCI, divize Construction, část 
Filiales Centrale Europe.

Současnost

Dnes je SMP CZ multioborovou stavební společ-
ností, která má divizní oborové členění. Společnost 
tvoří 5 divizí. Čtyři jsou výrobní – D 1 Dopravní stavby, 
D 2 Specializace, D 5 Vodohospodářské stavby a D 8 
Průmyslové stavby. Poslední – pátou divizí je vedení 
společnosti (divize 9). Naše divize se dělí na stře-
diska, která mají buď regionální působnost (divize 
1, 5, 8), nebo jsou členěna profesně, tzn., že každé 
středisko vykonává určitou specializovanou činnost 
(divize 2). Divize 2 vznikla k 1. 1. 2011 spojením pů-
vodních divizí 3 a 7. Dále jsou samostatně odděleně 
sledovány dva velké projekty – PPP Slovensko a další 
velký projekt v ČR.

SMP CZ zaměstnává téměř 800 zaměstnanců 
a její působnost je prakticky po celém území České 
republiky a také na Slovensku. Firma disponuje třemi 
vlastními základnami. První z nich je Beroun, kde se 
především vyrábí ocelové konstrukce, a je centrem 
řízení mechanizace a dopravy. Druhou pak Brandýs 
nad Labem, kde sídlí modernizovaná Prefa, ve které 
se vyrábějí mostní nosníky podélné i příčné (seg-
menty), betonové díly protihlukových stěn a také 
např. ocelová výztuž. Třetí důležitou základnou jsou 
Nučice, kde sídlí středisko mající na starosti skružo-
vý materiál (podpěrné konstrukce mostů), bednění, 
lešení apod. 

SMP CZ má dvě dceřiné společnosti. SM 7, a. s., 
kde je 50% akcionářem společně s FREYSSINET Fran-
ce, a 100% vlastněné Stavby mostov Slovakia, a. s.

Profil společnosti
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Most na D47 přes Husí potok

The Bridge on the roadway D47 
over the Goose Creek



The past

SMP CZ is a company whose origins date back to 
1953 when the national enterprise Stavby silnic a 
železnic [Road and Railway Construction] formed a 
specialised arm for infrastructure structures of pre-
stressed concrete. It focused primarily on bridge 
construction and it was pre-stressed concrete that 
enabled great progress in the deployment of new 
bridge technologies. The company keeps a chronic-
le capturing all projects since its inception to this 
day. It is almost two thousand projects built all over 
the Czech and Slovak Republics as well as Germany 
and even Egypt. 

The company was spun off under the new 
name Stavby mostů Praha as of 1 April 1990, and 
since 5 May 1992 the company has been a public 
limited company. Following several name changes, 
the business was finally named SMP CZ, a.s. The 
sole current shareholder is the international VINCI 
Group, Construction Division, section Filiales Cent-
rale Europe.

The present

SMP CZ today is a diversified construction com-
pany with divisions based on specialisation. The 
Company consists of 5 divisions. Four of them are 
production divisions – D 1 Transport Projects, D 2 
Specialisation, D 5 Water Management Projects, and 
D 8 Industrial Projects. The last, fifth, division is the 
headquarters (Division 9). Our divisions are structu-
red into centres that either operate regionally (Divisi-
ons 1, 5, and 8) or are structured by profession, with 
each centre engaging in a certain specialised activity 
(Division 2). Division 2 came into existence as of 1 
January 2011 by merging the former Divisions 3 and 
7. Furthermore, two major projects are managed se-
parately – PPP Slovakia and another large project in 
the Czech Republic.

SMP CZ employs almost 800 people and operates 
on virtually the entire territory of the Czech Republic 
as well as in Slovakia. The company has three bases. 
The first is Beroun, where steel structures are made 
and the centre of machinery and transport mana-
gement resides. The second is Brandýs nad Labem 
with the modernised Prefa plant that manufactures 
bridge beams and segments, concrete segments for 
noise barriers and also steel reinforcement. The third 
major base is Nučice with the centre in charge of 
centring material (bridge supporting structures), for-
mwork, scaffolds etc. 

SMP CZ has two subsidiaries: SM 7, a.s. in which it 
is a 50% shareholder together with FREYSSINET Fran-
ce, and wholly-owned Stavby mostov Slovakia, a.s.

The Company’s profile
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Most ve Voticích

Bridge in Votice



Organizační schéma (od 1. 1. 2011)

Profil společnosti
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Generální ředitel Mluvčí společnosti

Obchodní ředitel

Výkonný ředitel

Administrativně-finanční ředitel

Personální ředitel

Ředitel správy dceřiných společností

DIVIZE 1 Dopravní stavby

DIVIZE 2 Specializace

DIVIZE 4 PPP Slovensko

DIVIZE 5 Vodohospodářské stavby

DIVIZE 6 Velké projekty

DIVIZE 8 Průmyslové stavby

SM 7

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Organizační složka Slovensko



Organisational structure (as of 1st January 2011)

The Company’s profile
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CEO Spokesman

Sales Director

Executive Director

Administrative/Financial Director

HR Director

Director for administration of subsidiaries

DIVISION 1 Transportation Projects

DIVIZE 2 Specialization

DIVIZE 4 PPP Slovakia

DIVISION 5 Water Management Projects

DIVIZE 6 Major projects

 DIVISION 8 Industrial Construction

SM 7

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Organisational unit Slovakia



Profil společnosti
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Sídlo SMP CZ

SMP CZ, a. s.
Evropská 1692/37
160 41 Praha 6

Orgány společnosti

Představenstvo
Předseda:  Martin Doksanský
Místopředseda:  Jan Jech
Členové:   Dame N´Diaye
   Vojtěch Janoušek 
   (do 4. 3. 2010)
   Pavel Kameník
   (od 4. 3. 2010)
Prokura:   Vladimír Brejcha

Dozorčí rada   
Předseda:  André Hubard
   (od 6. 4. 2010)
   Rainer Beisel
   (do 31. 3. 2010)
Členové:   Eric Abadie
   Eric Barthelemy
   (od 31. 3. 2010)
   Marc Huysman
   (od 31. 3. 2010)
   Václav Krauz
   (od 25. 6. 2010)
   Pavel Němejc
   (od 25. 6. 2010) 
   Jean-Louis Choulot
   (do 31. 3. 201)
   Olivier Mathieu
   (do 31. 3. 2010)
   Josef Richtr
   (do 24. 6. 2010)

Vedení společnosti
(po organizačních změnách k 1. 1. 2011)
Generální ředitel:  Martin Doksanský
Výkonný ředitel:  Václav Krauz
Administrativně-finanční ředitel:   
   Dame N´Diaye
Obchodní ředitel:  Jan Jech  
Ředitel správy dceřiných společností: 
   Vladimír Brejcha  
Personální ředitel:  Pavel Kameník  
Ředitel divize 1:   Antonín Brnušák
Ředitel divize 2:   Josef Richtr 
Ředitel divize 5:   Jan Freudl  
Ředitel divize 8:   Jiří Bažata

Dceřiné společnosti

SM 7, a. s. - FREYSSINET CS, a. s. (od 20. 5. 2011)
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

Stavební společnost SM 7, a. s., byla založena 
na konci roku 1995 oddělením od firmy Stavby mos-
tů Praha, a. s., s cílem vybudovat specializovanou fir-
mu zabývající se předpínáním betonových konstruk-
cí. Jediným 100% vlastníkem se staly Stavby mostů 
Praha (nyní SMP CZ). V průběhu roku 1996 SM 7 
začala spolupracovat s německou společností DYWI-
DAG SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH (DSI). Tato úzká 
spolupráce vyústila v roce 1997 v uzavření licenční 
smlouvy, podle které se SM 7 stala licenčním part-
nerem DSI pro český a slovenský stavební trh. Spo-
lupráce se úspěšně rozvíjela až do nového tisíciletí, 
kdy koncem první dekády bylo rozhodnuto vzhledem 
ke stále se zhoršující komunikaci s DSI přijmout no-
vého strategického partnera, aby bylo možno na-
bídnout našemu trhu nové technologie a technická 
řešení. Dlouhodobým jednáním byl vybrán FREYSSI-
NET, sesterská společnost VINCI Construction. Na jaře 
roku 2011 byla podepsána smlouva se společností 
Soletanche Freyssinet o odprodeji 50 % akcií SM 7. 
Výsledkem této smlouvy bude kromě jiného změna 
obchodní značky z SM 7 na FREYSSINET CS.

Hlavními činnostmi společnosti SM 7 zůstává: 
předpínání betonových konstrukcí a závěsových 
systémů zavěšených mostů, geotechnické systémy, 
hydroservis a sanace a rekonstrukce ŽB konstrukcí.

Orgány společnosti
(vzhledem k mnoha změnám, které proběhly v roce 
2010 a počátkem roku 2011, uvádíme pouze orgá-
ny nové, platné od 6. dubna 2011.)

Představenstvo
Předseda:  Jiří Daňhelka
Členové:   Pierre Mellier
   Benoit Mélen
   Vincent Duflocq
   Dame N´Diaye
   Milan Mikuláš

Dozorčí rada   
Předseda:  Martin Doksanský
Členové:   Jérome Stubler
   Milan Kyndl

Vedení společnosti
Ředitel:   Jiří Daňhelka
Ekonomický náměstek: Milan Mikuláš
Technicko-výrobní náměstek: Miloš Šimler
Obchodní náměstek: Antonín Plánička
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Smp cz’s registered office

SMP CZ, a. s.
Evropská 1692/37
160 41 Praha 6

Company’s bodies

Board of Directors
Chairman:  Martin Doksanský
Vice-chairman:  Jan Jech
Members:  Dame N´Diaye
   Vojtěch Janoušek 
   (until 4 March 2010)
   Pavel Kameník
   (from 4 March 2010)
Prokurist:   Vladimír Brejcha

Supervisory Board   
Chairman:  André Hubard
   (from 6 April 2010)
   Rainer Beisel
   (until 31 March 2010)
Members:  Eric Abadie
   Eric Barthelemy
   (from 31 March 2010)
   Marc Huysman
   (from 31 March 2010)
   Václav Krauz
   (from 25 June 2010)
   Pavel Němejc
   (from 25 June 201) 
   Jean-Louis Choulot
   (until 31 March 2010)
   Olivier Mathieu
   (until 31 March 2010)
   Josef Richtr
   (until 24 June 2010)

Management team
(following the restructuring as of 1 January 2011)
Chief Executive Officer: Martin Doksanský
Executive Director:  Václav Krauz
Administrative/Financial Director:   
   Dame N´Diaye
Commercial Director: Jan Jech  
Subsidiary Administration Director:  
   Vladimír Brejcha  
HR Director:  Pavel Kameník  
Division 1 Director:  Antonín Brnušák
Division 2 Director:   Josef Richtr 
Division 5 Director:   Jan Freudl  
Division 8 Director:   Jiří Bažata

Subsidiaries

SM 7, a. s. - FREYSSINET CS, a. s. (from 20 May 2011)
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

The construction company SM 7, a.s. was formed 
at the end of 1995 by means of a spin-off from Stavby 
mostů Praha, a.s., the goal being to build a specialist 
firm for concrete structure pre-stressing. Stavby mostů 
Praha (currently SMP CZ) became its sole 100 % owner. 
In 1996, SM 7 started working with Germany-based 
DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH (DSI). The 
close co-operation led to the execution of a licence 
agreement in 1997, under which SM 7 became DSI’s 
licensed partner for the Czech and Slovak constructi-
on markets. Co-operation developed successfully un-
til the new millennium when it was decided, due to 
constantly deteriorating communication with DSI at 
the end of the first decade, to find a new strategic 
partner in order to be able to offer new technologies 
and technical solutions on our market. The result of 
long discussions was that FREYSSINET, a sister compa-
ny of VINCI Construction, was chosen. An agreement 
on the sale of 50% of SM 7 shares was executed with 
Soletanche Freyssinet in the spring of 2011. One of the 
outcomes of the agreement is the planned change of 
the trademark from SM 7 to FREYSSINET CS.

The core business of SM 7 remains: Pre-stressing 
of concrete structures and cable-stayed bridge sus-
pension systems, geotechnical systems, hydro-servi-
ce, and rehabilitation and refurbishment of reinfor-
ced concrete structures.

Company’s bodies
(Given the many changes that took place in 2010 
and in early 2011, we are only listing new bodies in 
effect since 6 April 2011.)

Board of Directors
Chairman:  Jiří Daňhelka
Members:  Pierre Mellier
   Benoit Mélen
   Vincent Duflocq
   Dame N´Diaye
   Milan Mikuláš

Supervisory Board   
Chairman:  Martin Doksanský
Members:  Jérome Stubler
   Milan Kyndl

Management team
Director:   Jiří Daňhelka
Financial Deputy:  Milan Mikuláš
Technical/Production Deputy: Miloš Šimler
Sales Deputy:  Antonín Plánička
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Dceřiné společnosti

Stavby mostov Slovakia, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Společnost byla založena na jaře roku 1997 jako 
dceřiná společnost tehdejší firmy Stavby mostů Pra-
ha, a. s. V začátcích SMS realizovala pouze opra-
vy a sanace mostních objektů s ročním obratem 
2 mil. EUR. Postupem času a díky mateřské firmě se 
obrat zvyšoval a rozšířilo se i portfolio činností.

V současnosti jsou hlavními činnostmi SMS:
– Monolitické železobetonové a předpjaté 

konstrukce
–  Prefabrikované železobetonové a předpjaté  

mosty a konstrukce
–  Segmentové technologie
–  Spřažené ocelobetonové mosty a konstrukce
–  Zavěšené mostní konstrukce
–  Protihlukové stěny
–  Rekonstrukce a sanace mostů a betonových  

konstrukcí
–  Vodohospodářské stavby

Orgány společnosti

Představenstvo
Předseda:  Luděk Borový
Členové:   Dame N´Diaye

   Martin Krchnák

Dozorčí rada   
Předseda:  Martin Doksanský
Členové:   Vladimír Brejcha

   Václav Krauz

Vedení společnosti
Ředitel:   Luděk Borový
Výrobně-technický náměstek: Jiří Fuks
Ekonomický náměstek: Martin Krchnák
Obchodní náměstek: Martin Pajer
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Subsidiaries

Stavby mostov Slovakia, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

The company was formed in the spring of 1997 
as a subsidiary of the then Stavby mostů Praha, a.s. 
Initially, SMS only repaired and rehabilitated bridges 
with an annual turnover of EUR 2 million. Over time, 
and thanks to the parent company, its turnover 
grew and so did the portfolio of its activities.

Currently, SMS’s core activities are:
– Cast-in-situ reinforced concrete and pre-stressed 

structures
– Precast reinforced concrete and pre-stressed 

bridges and structures
– Segment technologies
– Composite reinforced concrete bridges  

and structures
– Cable-stayed bridge structures
– Noise barriers
– Refurbishment and rehabilitation of bridges  

and concrete structures
– Water management projects

Company’s bodies

Board of Directors
Chairman:  Luděk Borový
Members:  Dame N´Diaye

   Martin Krchnák

Supervisory Board   
Chairman:  Martin Doksanský
Members:  Vladimír Brejcha

   Václav Krauz

Management team
Director:   Luděk Borový
Production/Technical Deputy: Jiří Fuks
Financial Deputy:  Martin Krchnák
Sales Deputy:  Martin Pajer
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Kalendářní rok 2010 byl z pohledu průběhu reali-
zace zakázek a chodu společnosti v oblasti řízení vý-
roby, zajišťování jakosti, řízení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a ochrany životního prostředí jedním 
z nejúspěšnějších ve dvacetileté historii společnosti, 
ne-li vůbec nejúspěšnější. Lze s potěšením konsta-
tovat, že ve všech případech se výrobním pracovní-
kům společnosti dařilo plnit veškeré základní povin-
nosti a úkoly vyplývající z uzavřených smluv o dílo. 
Pro všechny realizované zakázky se i nadále užívala 
zásada pro jejich vedení pomocí projektového řízení. 
V této oblasti jsme dosáhli vysokého stupně úrovně 
řízení. Jednotlivé projektové týmy důsledně dodr-
žují zásadu týmové práce a transparentnosti všech 
vnitřních procesů. Kvalitním prováděním měsíčních 
kontrol nákladových rozpočtů, kontrol plnění harmo-
nogramů a milníků staveb je dán pevný základ pro 
úspěch všech projektů. 

Oblast jakosti u společnosti je řízena metodicky 
z centra společnosti s tím, že vlastní konkrétní řízení 
jakosti staveb je plně v kompetenci projektových 
týmů. V průběhu roku byly úspěšně obhájeny při 
dozorových auditech certifikačním orgánem cer-
tifikáty dle ISO 9001 pro řízení jakosti, ISO 14001 
pro ochranu životního prostředí a OHSAS 18001 pro 
bezpečnou práci. Byl úspěšně obhájen velký průkaz 
způsobilosti pro výrobu ocelových konstrukcí s roz-
šířením pro nýtované spoje. Rovněž tak výrobko-
vá certifikace pro jednotlivé vyráběné produkty je 
řízena v souladu s platnou legislativou. Nově byly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úspěšně certifikovány konstrukce portálů doprav-
ního značení a povrchových dilatačních mostních 
závěrů. Základem pro úspěch je dobře zpracovaný 
technologický postup včetně kontrolních zkušeb-
ních plánů. Samozřejmostí pro realizaci je kvalitní 
prováděcí projektová dokumentace. Výsledky dob-
ré realizace staveb dokládá relativně malý počet 
jednotlivých reklamací v rámci záruční doby a také 
výše finančních nákladů v řádech desetin procenta 
z cen staveb.

Jednou z nejdůležitějších oblastí při podnikání 
ve stavebnictví je oblast řízení bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci. Zde výsledky roku 2010 jsou 
ve všech ukazatelích historicky nejlepší, ale zároveň 
jsou vysoce zavazující pro další léta. 

Rovněž tak environmentální oblast dosáhla 
vysoké kvalitativní úrovně, jak v odpadovém hos-
podářství a nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami, tak v oblasti vlastní ochrany životního pro-
středí na jednotlivých projektech. Celý systém Inte-
grovaného manažerského systému byl v roce 2010 
podroben interní revizi a ověřen interními audity 
prováděnými novým způsobem.

Úspěch ve všech dosud citovaných oblastech 
a úspěch celku je závislý na kvalitní výrobní přípra-
vě a kvalitním technickém rozvoji. Příprava stavby 
je plně v kompetenci jednotlivých projektových 
týmů s tím, že tato příprava je před realizací schvá-
lena vedením společnosti. Technický rozvoj je me-
todicky řízen z centra a pro konkrétní řešitelské úko-
ly jsou jmenovány projektové týmy z řad výrobních 
pracovníků, tyto týmy zpracovávají návrh řešení 
s rozpracováním do času. Jednou z velice úspěšných 
oblastí technického rozvoje je řešení vláknobetono-
vých konstrukcí, při kterém úspěšně spolupracuje-
me se Stavební fakultou ČVUT. 

Most na D3 – Veselí nad Lužnicí

The Bridge on the highway D3 – 
Veselí nad Lužnicí
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The calendar year 2010 was one of the most 
successful, if not the most successful, year in the 
two decades of the company‘s history in terms of 
order delivery and the running of the company as 
regards production management, quality assuran-
ce, occupational health and safety and environmen-
tal protection. It is a pleasure to say that in all cases, 
the company‘s production employees met all the 
basic obligations and assignments arising from the 
executed contracts for work. All delivered orders 
were subject to the principle of a project manage-
ment approach. In this respect, we achieved a high 
standard of management. The various project te-
ams consistently observe the principle of teamwork 
and transparency of all internal processes. The tho-
rough monthly reviews of cost budgets, schedule 
observance, and project milestones form a solid 
foundation for the success of all projects. 

Quality assurance in the company is guided by 
the head office and the actual project quality mana-
gement is fully up to the project teams. The ISO 9001 
quality management, the ISO 14001 environmental 
management and the OHSAS 18001 occupational 
health and safety certificates were successfully 
confirmed during the year as a result of monitoring 
audits by the certification authority. The ‘large’ cer-
tificate of competence for the production of steel 
structures, with an extension for riveted joints, was 
successfully confirmed. The certification for the va-
rious products is also managed in accordance with 
the applicable legislation. New successful certifica-
tion included the structures for traffic sign portals 
and surface expansion bridge joints. The essential 
requirement for success is a well prepared technolo-
gical process, including the review test plans. Good 
engineering design documents are indispensable 

for successful implementation. The good results of 
project delivery are documented by the relatively 
small number of complaints in the warranty period 
and also the associated cost amounting to tenths of 
percent of the project prices.

Occupational health and safety management is 
one of the most important areas in the construction 
business. In this respect, the results for 2010 have 
been the best ever but – as such – they also repre-
sent a commitment for the future. 

A high degree of quality has also been achieved 
in the environmental aspects, in terms of waste ma-
nagement and disposal of hazardous chemicals as 
well as in terms of the actual environmental prote-
ction for each of the projects. The entire Integrated 
Management System was subjected to an internal 
review in 2010 and verified through internal audit 
conducted using a new method.

Our success in all of the above fields and as a 
whole depends on good project planning and tech-
nological development. Project planning is fully wi-
thin the competency of each of the project teams 
and is subject to the approval by the company’s ma-
nagement prior to implementation. The technologi-
cal development is guided by the head office and 
specific assignments are entrusted to project teams 
appointed from the ranks of production staff, which 
draft the solutions and structure them into schedu-
les. The development of fibre concrete structures, 
on which we have been successfully cooperating 
with the Faculty of Civil Engineering of the Czech 
Technical University, is one of the very successful 
areas of the technological development.

Most na D3 – Veselí nad Lužnicí

The Bridge on the highway D3 – 
Veselí nad Lužnicí
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Realizace Divize 1

Most na D8 – Prackovice

Pražský okruh – Lahovice

The Bridge 
on the D8 – Prackovice

Prague circle – Lahovice
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Division 1 Realizations

Lávka v Berouně

Mosty na R6 –
Nové Sedlo-Jenišov

The Bridge in Beroun

Bridges on the main road R6 – 
Nové Sedlo-Jenišov



Neviditelná profese: Kalkulant
Invisible profession: Cost accountant

Ing. Pavel Prikner, kalkulant  

Vystudoval jsem ČVUT, Fakulta stavební, obor  
Ekonomika a řízení stavebnictví. Průběžně absolvuji 
programová školení Excel, ASPE, IPOS, Eurocalc, po-
slední v r. 2010 – kalkulování ve stavebnictví.

Zastávám funkci vedoucí nabídek – specialista. 
U firmy pracuji cca patnáct let. Náplní mé práce je 
převážně kalkulace cenových nabídek do soutěží 
a spolupráce nejen s kolegy z obchodního útva-
ru, ale i divizí, při jejich zpracování a kompletaci.  
S nadsázkou lze řící, že tato činnost je „srdcem fir-
my“, neboť bez získané zakázky samozřejmě nelze 
stavbu realizovat.

Ne vždy o získání akce rozhoduje pouze cena,   
ale přistupují i další kriteria, jako například rychlost 
výstavby, záruční doba, kvalitativní a další podmín-
ky. Jedná se o pestrou a zajímavou práci, právě pro 
různorodost zpracovávaných nabídek, z hlediska 
použitých technologií a prací, zadávacích podmínek 
apod. Vlastně každá nabídka je „originál“. 

Dá se říci, že má činnost je „během na dlou-
hou trať“ a mimo odborné znalosti vyžaduje také 
určité nadšení a trpělivost. Vždyť procento získa-
ných k počtu podaných nabídek nebývá vysoké. 
O to větší je pak radost z každé „výhry“. Je třeba 
zdůraznit, že úspěch v naší činnosti není nikdy dí-
lem jedince, ale širokého spektra  spolupracovníků, 
kteří se na této činnosti podílejí.

Ing. Pavel Prikner, Cost accountant 

I graduated from the CTU, Faculty of Civil Engi-
neering, subject Construction Economics and Ma-
nagement. I undertake software training related to 
Excel, ASPE, IPOS, and Eurocalc on an ongoing basis, 
and my last course was on construction costing in 
2010.

My position is the head of bids-specialist. I have 
been working with the company for about fifteen 
years. My job description is mainly the calculation 
of bid prices in tenders and work with my collea-
gues in the sales department and divisions on the 
preparation and completion of bids. With a bit of a 
hyperbole, you could say that this work is the “he-
art of the company”, because if you don’t win a 
contract, you obviously cannot deliver a project.

The price does not always determine winning 
a contract – sometimes there are other parame-
ters such as the speed of construction, warranty,  
quality, and other terms and conditions. My job is 
varied and attractive especially given the variety of 
the bids we prepare, the technologies and methods 
we use, the terms of reference etc. Actually, every 
bid is an “original”. 

You could say that my job is like “long distance 
running” and it certainly requires enthusiasm and 
patience in addition to technical knowledge. The 
percentage of contracts won to bids submitted is 
not very high. This makes the joy of every “win” 
much greater. It needs to be said that success in our 
activities is never the work of just one individual – it 
is the success of a broad range of co-workers who 
participate in the activity.
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V roce 2010 nebyly podmínky pro obchod ani 
zdaleka ideální. Propad ve veřejných ale i v soukro-
mých zakázkách se pohyboval v řádu desítek pro-
cent. Spousta stavebních firem začala propouštět 
zaměstnance, hodně stavebních firem nastartovalo 
proces reforem a reorganizací. Ani SMP CZ se tento 
vývoj nevyhnul. Jsme si vědomi toho, že nás roz-
hodně nečeká lehká doba, a na tu je třeba být dob-
ře připraven a být schopen se s ní vypořádat. Klí-
čovou roli v této době sehrává právě obchod, resp. 
schopnost lidí, kteří se zabývají získáváním zakázek 
pro společnost, dostatek zakázky získat. 

Dlouhodobým mottem pro obchodní útvar 
u SMP CZ vždy bylo a stále je získat v roce tolik 
zakázky, kolik v daném roce společnost prostaví, 
jinými slovy udržovat zásobu práce na stejné úrov-
ni. Toto přání se nám sice v roce 2010 nepodařilo 
naplnit úplně, ale přesto považujeme výsledek ob-
chodu za dobrý. Podařilo se nám získat celou řadu 
zakázek především v oblasti staveb vodohospodář-
ských a ekologických, horší už to bylo v oblasti sta-
veb dopravních. Za klíč k úspěchu ve výběrových 
řízeních považujeme spolupráci s výrobními slož-
kami společnosti - obchod není a ani v budoucnu 
nebude jenom záležitostí pracovníků obchodu, ale 
všech bez rozdílu. 

Velmi důležitá je i dlouhodobá práce na vyti-
povaných projektech, snaha o technická vylepšení 
a optimalizaci prací při realizaci. Toto se pozitivně  
 
 
 

promítá do ceny, která je často pro získání zakázky 
rozhodující. Často se dnes setkáváme také s jevem, 
který nás tíží a který považujeme za nesmírně ne-
bezpečný. Jedná se o nabízení za dumpingové ceny 
naší konkurencí, jev v poslední době velmi se roz-
máhající. S ohledem na nedostatek zakázek a tím 
pádem také klesající zásobu práce se některé firmy 
snaží získat zakázky za každou cenu. Výsledkem je 
pak snaha unikat ze smluvních podmínek, snižovat 
kvalitu práce, vybírat nejlevnější dodavatele mate-
riálů a subdodavatele, zhoršovat platební podmínky 
těchto dodavatelů apod. Zákon o zadávání veřej-
ných zakázek sice pamatuje na dumpingové ceny, 
ale v praxi se s jeho využíváním prakticky nelze 
setkat. 

Nehodláme se přizpůsobovat těmto taktikám. 
Naší snahou samozřejmě je a bude snaha o ma-
ximálně cenově optimalizované úsporné nabídky. 
Zároveň jsme ale přesvědčeni, že v dlouhodobém 
horizontu musí uspět společnosti, které se chovají 
zodpovědně a profesionálně. Zodpovědně v tom, 
že nebudou přivádět investory, akcionáře ani za-
městnance do situací, které pro ně budou kritické. 
Investory z důvodu extrémně zvýšených provozních 
nákladů vlivem snižování kvality staveb, akcioná-
ře díky tomu, že efekt z činnosti společnosti bude 
nulový či záporný, a zaměstnance tím, že nebu-
dou schopni z ohodnocení své práce udržet životní 
standard svých rodin. Profesionální stránku svého 
přístupu budeme i nadále mimo jiné naplňovat 
podporou dalšího profesního růstu personálu a in-
tenzivní činností technické rady a přijímáním inova-
tivních technických řešení.

Obchod

Pražský okruh – Lahovice

Prague circle – Lahovice
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The business environment was far from ideal in 
2010. The drop in both public and private contracts 
amounted to tens of percent. Many construction 
companies began to lay off workers, many laun-
ched restructuring and reform processes. SMP CZ 
did not escape these developments. We are aware 
that the period ahead of us will certainly not be 
easy and that we need to be well-prepared and 
able to cope with it. Business, that is to say, the 
ability of people in charge of obtaining contracts for 
the company to actually obtain sufficient contracts, 
plays a key role in these times. 

The long-term motto for SMP CZ’s sales depart-
ment has always been to win as many contracts 
as the company can deliver in the year – in other 
words, to maintain the backlog on the same level. 
While we did not meet this objective in full in 2010, 
we still consider our sales results to be good. We 
succeeded in winning a number of water and envi-
ronmental management contracts, but we did not 
fare quite as well in transport construction projects. 
We consider working with the company’s produc-
tion segments to be the key to success in tende-
ring procedures – business is not and will not be all 
about the sales staff; business is about everybody 
involved. 

The long-term work on selected projects and 
efforts for technological improvements and optimi-
sation during implementation are also very impor-
tant. This is positively reflected in the price, which 
often determines if the contract will be won. These 

days, we also often encounter a phenomenon that 
worries us and that we regard as extremely dange-
rous. It is when our competitors offer dump prices, 
which has recently been very common practice. Gi-
ven the lack of projects and in turn the declining 
backlog, some companies try to win contracts at all 
costs. This leads to attempts at dodging contractual 
terms, cutting corners on work quality, choosing the 
lowest-priced material suppliers and subcontractors, 
deteriorating payment terms for such suppliers etc. 
The Public Procurement Act has provisions on dump 
prices, but in reality, it is not possible to encounter 
its application. 

We do not intend to adapt to such tactics. Of 
course, our pursuit is and will be economical bids 
and, as much as possible, price optimisation. At the 
same time, however, we believe that companies 
that act responsibly and professionally must succe-
ed in the long run. By acting responsibly we mean 
not bringing investors, shareholders or employees 
into critical situations: Investors, through extreme 
increases in operating costs due to a lower quality 
of structures; shareholders, as a result of the com-
pany making no profit or incurring a loss from its 
activity; and employees, by making them unable 
to maintain their families’ standard of living with 
the remuneration for their work. We will continue 
pursuing the professional aspect of our approach by 
also supporting the professional development of 
our employees and by the intensive activity of the 
technological council and adoption of innovative 
technical solutions.

Business

Protipovodňové 
opatření v Křešicích

Flood protection 
barriers in Křešice
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Realizace Divize 3

Most v Miroticích

Turbostolice 
Elektrárna Tušimice II

The Bridge in Mirotice

Stand of turbine 
in power plant Tušimice II
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Division 3 Realizations

Most v Heleníně

Mostní segmenty v Prefě

The Bridge in Helenín

Bridge segments at Prefa
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Česká republika

Karlovarský kraj

Na rychlostní komunikaci R6 z Karlových Varů 
do Chebu byly dány do provozu další úseky v úseku 
u Sokolova, dále byla zahájena výstavba posledního 
úseku Nové Sedlo-Sokolov pod vedením střediska 
Petra Popsimova.

Most Pila byl slavnostně předán do užívání 23. 8. 
Ten realizovalo rovněž středisko Petra Popsimova.

Dne 6. 10. byl slavnostně zahájen projekt „Cheb-
sko – environmentální opatření“, který realizujeme 
jako vedoucí sdružení tří zhotovitelných firem. Akci 
řídí středisko pod vedením Pavla Wiesnera.

V obci Okrouhlá na Chebsku byla provedena 
modernizace čistírny odpadních vod pod vedením 
střediska Pavla Wiesnera.

Pokračovaly práce na přeměně bývalých po-
vrchových dolů na Sokolovsku na rekreační území 
spočívající v úpravě břehové linie vytěžených důl-
ních jam a jejich následné zatopení. Akci s názvem 
Medard-Libík realizuje středisko pod vedením Pavla 
Cihláře.

Středisko pod vedením Mirka Havlíčka dokon-
čilo práce na protihlukových stěnách a na opravách 
mostů na železničním koridoru v prostoru Planá-
Cheb. 

Plzeňský kraj

Dne 3. 6. byla poklepem na šoupě slavnostně 
zahájena stavba Čistá Berounka, projekt D – ČOV Do-
mažlice, kterou realizujeme jako vedoucí sdružení 
zhotovitelů. Akci realizuje středisko pod vedením 
Františka Havelky. Slavnostní akce se i přes nepříz-
nivé počasí zúčastnilo více než 30 osob. 

Přímo v Plzni středisko pod vedením Roberta 
Vraštila pokračovalo v pracích na výstavbě průtahu 
Tyršův sad-Sukova.

V Domažlicích v krásném městě realizujeme 
protipovodňové opatření na ochranu majetku ob-
čanů města v okolí říčky Zubřina. Akci provádí stře-
disko pod vedením Františka Havelky za pomoci 
střediska Roberta Vraštila.

Na Klatovsku u Úborska jsme realizovali přelož-
ku silnice se dvěma mostními objekty. Stavbu pro-
vedlo středisko pod vedením Roberta Vraštila.

Rovněž v Koterově středisko pod vedením  
Roberta Vraštila realizuje rekonstrukci mostu.

V Rokycanech jsme v rámci přestavby železnič-
ního koridoru zrealizovali podchod pro pěší. Stavbu 
realizovalo středisko Mirka Havlíčka.

Jihočeský kraj

Dva souběžné dálniční mosty o délce 1 050 me-
trů buduje středisko pod vedením Roberta Vraštila 
na dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Most přes Lužnici 
je betonován na pevné skruži.

Most Mirotice byl slavnostně předán do užívání 
27. 8., realizovalo jej Sdružení Mirotice, kde středis-
ko pod vedením Dana Foltýna bylo vedoucím part-
nerem dodavatelského sdružení.

Dne 29. 4. se uskutečnilo slavnostní zaháje-
ní projektu ČOV a kanalizace Strakonice poklepem 
na základní kámen stavby. Akce se účastnili zástupci 
města Strakonic a dodavatelských firem. Realizací je 
pověřeno sdružení firem pod vedením SMP CZ, práce 
provádí středisko pod vedením Libora Potence.

Ústecký kraj

Na dálnici D8 realizujeme segmentový most  
Prackovice. V roce 2010 byla dokončena montáž 
levé poloviny 580 metrů dlouhého mostu. Stavbu 
realizuje středisko Jindřicha Jindry.

Dne 26. 10. proběhlo slavnostní ukončení stav-
by „Rekonstrukce čistírny odpadních vod Louny“. 
Práce provedlo středisko pod vedením Mstislava 
Maťochy.

Na pravém břehu Labe v obci Křešice dokončilo 
středisko pod vedením Mojmíra Volfa práce na pro-
tipovodňových opatřeních na ochranu obce proti 
velké vodě.

Ve druhé polovině roku středisko Dana Foltýna 
provedlo práce na opravě mostu Zálužice přes řeku 
Ohře.

Výběr realizovaných staveb roku 2010 
z pohledu geografického rozdělení
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Selected projects delivered in 2010,
in terms of geographical location

Czech Republic

The Karlovy Vary Region

More sections of the R6 expressway from Kar-
lovy Vary to Cheb were commissioned near Sokolov 
and the construction of the last section, Nové Sed-
lo-Sokolov, was started under the leadership of Petr 
Popsimov’s centre.

The Pila Bridge was officially opened on 23 Au-
gust. It was also built by Petr Popsimov’s centre.

6 October saw the official launch of the “Cheb 
Area – Environmental Measures” project where we 
are the leader of a consortium of three contractors. 
The project is managed by the centre led by Pavel 
Wiesner.

The wastewater treatment plant in Okrouhlá in 
the Cheb area was upgraded under the leadership 
of Pavel Wiesner’s centre.

Work continued on the transformation of the 
former surface mines in the Sokolov area into a re-
creation resort, modifying the shoreline of the de-
pleted mine pits and their subsequent flooding. The 
project, called Medard-Libík, is being delivered by 
the centre led by Pavel Cihlář.

The centre led by Mirek Havlíček completed 
the work on noise barriers and the repairs of the 
bridges on the Planá-Cheb section of the railway 
corridor. 

The Plzeň Region

3 June was the day when a ceremony, tapping 
on a valve, opened the Clean Berounka, Project D – 
Domažlice WWTP project that we are delivering as 
a leader of a consortium of contractors. The centre 
led by František Havelka is in charge of the project. 
Despite bad weather, more than 30 people atten-
ded the event. 

Directly in Plzeň, the centre led by Robert Vraštil 
continued working on the construction of the Tyršův 
sad-Sukova thoroughfare road.

In the beautiful town of Domažlice, we are 
building flood control barriers to protect citizens’  

 
 
property in the vicinity of the Zubřina stream. The  
centre led by František Havelka is in charge of the 
project with the assistance of Robert Vraštil’s centre.

We re-laid a road with two bridges near Úbor-
sko in the Klatovy area. Robert Vraštil’s centre deli-
vered the project.

Robert Vraštil’s centre is also refurbishing a 
bridge in Koterov.

We built a pedestrian underpass in Rokycany 
as part of the railway corridor reconstruction. Mirek 
Havlíček’s centre delivered the project.

The South Bohemian Region

Robert Vraštil’s centre is building two parallel 
bridges with a length of 1,050 metres on the D3 
motorway near Veselí nad Lužnicí. The bridge over 
the River Lužnice is concreted using a fixed cent-
ring.

The Mirotice Bridge was officially commissioned 
on 27 August, delivered by the Mirotice Consortium 
where the centre led by Dan Foltýn was the lead 
partner of the contractors’ consortium.

29 April saw the opening ceremony for the 
Strakonice WWTP and Sewer System project in the 
form of tapping on the cornerstone. Representa-
tives of the city of Strakonice and the contractors 
participated in the event. The implementation was 
entrusted to a consortium led by SMP CZ and the 
work is being done by the centre led by Libor Po-
tenec.

The Ústí Region

We are building a segment bridge on the D8 
motorway in Prackovice. The assembly of the left 
side of the 580-metre bridge was completed in 
2010. Jindřich Jindra’s centre is in charge of the pro-
ject.

26 October saw the official completion of the 
“Louny Wastewater Treatment Plant Refurbis-
hment” project. The project was delivered by the 
centre led by Mstislav Maťocha.
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Komplexní oprava elektrárny Tušimice II zahr-
nuje stavební část OB 11, kterou realizuje středis-
ko pod vedením Jiřího Kratochvíla, úpravu vodního 
hospodářství OB 4 pod vedením Pavla Cihláře a prá-
ce ve strojovně OB 5, kde totéž středisko realizuje 
rekonstrukci turbostolic za veliké spolupráce dalších 
středisek z divize D 7 pod vedením Pavla Panušky

Most v Počeplicích u Roudnice nad Labem, kte-
rý naši předchůdci postavili v roce 1965, dokonalou 
údržbou správy silnic došel do stavu havarijního, 
a tak středisko Jindřicha Jindry provedlo ve velice 
krátkém čase mostní provizorium pro zajištění do-
pravní obslužnosti daného regionu.

Liberecký kraj

Na stavbě obchvatu České Lípy u Sosnové jsme 
dokončili výstavbu monolitické předpjaté estakády 
o délce 300 metrů. Stavbu realizovalo středisko Jin-
dřicha Jindry. 

Frýdlantsko – odstraňování povodňových škod 
z léta 2010. Zde dvě střediska pod vedením Moj-
míra Volfa a Jindřicha Jindry realizují mostní a vodo-
hospodářské stavby v rámci obnovy infrastruktury 
po povodních.

V Novém Boru pokračovaly práce na rekonstruk-
ci čistírny odpadních vod pod vedením střediska 
Mojmíra Volfa.

Na silnici I/35 z Turnova do Liberce jsme pro-
vedli protihlukové opatření u Ohrazenic. Stavbu re-
alizovalo středisko Jindřicha Jindry. 

Středočeský kraj

Na úseku stavby železničního koridoru v úseku 
Strančice-Benešov dokončilo středisko pod vedením 
Mirka Havlíčka výstavbu protihlukových stěn. 

První úsek cyklostezek „Po stopách českých krá-
lů“ v Berouně byl slavnostně zprovozněn 17. 12. 
Dominantou tohoto úseku je i nová lávka přes Be-
rounku. Stavbu provedlo středisko Milana Svobody. 
Visutá ocelová lávka byla zhotovena za pouhé dva 
měsíce. 

Most Votice – 14. 6. proběhlo osazení ocelové 
mostní konstrukce na mostě přes trať ČD ve Voticích 
v rámci přestavby železničního koridoru v úseku 

Benešov-Votice. Stavbu realizovalo středisko Dana 
Foltýna. 

VD Záskalská – v rámci oprav tohoto vodního 
díla po jeho poškození povodní 2002 byly provede-
ny práce na přepadu a ochrana hráze před vlnobi-
tím. Stavbu provedlo středisko Pavla Wiesnera.

V obci Stašov při rekonstrukci železničního ko-
ridoru Beroun-Zbiroh jsme vyrobili a namontovali 
ocelový železniční most. Práce proběhly pod vede-
ním střediska Jiřího Chmelíka.

Na Obchvatu Kolína na silnici I/38 jsme dokon-
čili druhý ze dvou předpjatých mostů. Stavbu reali-
zovalo středisko Milana Svobody. 

Praha

Dne 25. 11. byl zprovozněn most v ulici Beníš-
kové v Praze 5, jehož rekonstrukci provedlo středis-
ko pod vedením Mirka Havlíčka.

Karlův most – oprava mostovky. 11. 11. bylo 
slavnostní Svatomartinské setkání na Karlově mostě 
s primátorem města Prahy u příležitosti dokonče-
ní stavebních prací tolik diskutované opravy izola-
ce mostu a kolaudace těchto prací, při které bylo 
konstatováno provedení prací bez jakékoliv závady. 
Tento historický stavební unikát je díky těmto pro-
vedeným pracím zachráněn pro příští lidská pokole-
ní. Stavbu realizovalo středisko Milana Svobody.

V září roku 2010 byla dána do provozu část Praž-
ského silničního okruhu, na této stavbě jsme reali-
zovali technicky složitou část mostu přes Berounku, 
který dosahuje délky 2 000 metrů. Stavbu provedlo 
středisko Milana Svobody.

Stavba městského okruhu – Blanka pokračovala 
rovněž v roce 2010. Zde středisko pod vedením Pe-
tra Jelínka realizuje hloubené tunely v úseku Letná. 
Na podzim roku 2010 byly zahájeny práce na beto-
nážích spodní klenby ražené části tunelu Blanka.

Dne 31. 8. proběhla na stavbě „Protipovodňové 
opatření Zbraslav-Jih“ zkušební montáž mobilního 
protipovodňového hrazení a 10. 9. byla tato stavba 
slavnostně otevřena. Celková délka tohoto opatření 
je 1 350 metrů, je tvořené jednak trvalou částí z že-
lezobetonové zdi a jednak provizorní částí, z mon-
tovaných kovových panelů. Celá zeď je založena 

Výběr realizovaných staveb roku 2010 
z pohledu geografického rozdělení



35

Selected projects delivered in 2010,
in terms of geographical location

Mojmír Volf’s centre completed the work on the 
flood control barriers to protect the community of 
Křešice on the right bank of the River Labe from 
high water.

Dan Foltýn’s centre completed the repair of the 
bridge in Zálužice over the River Ohře in the latter 
half of the year. 

The comprehensive repair of the Tušimice II 
power station includes the civil part of OB 11, de-
livered by the centre led by Jiří Kratochvíl, the mo-
dification of OB 4 water management system led 
by Pavel Cihlář, and work in the engine room of OB 
5 where the same centre refurbishes the turbine 
beds with a lot of assistance from other centres in 
Division 7 led by Pavel Panuška. 

The bridge in Počeplice near Roudnice nad La-
bem, built by our predecessors in 1965, reached 
a state of emergency as a result of the “perfect” 
management by the road maintenance authori-
ties, which is why Jindřich Jindra’s centre erected, 
in a very short time, a provisional bridge to ensure 
transport service continuation in the region.

The Liberec Region

We completed the erection of a 300-metre cast-
in-situ pre-stressed elevated road as part of the 
Česká Lípa bypass near Sosnová. Jindřich Jindra’s 
centre delivered the project.

Frýdlant area – repair of flood damage from the 
summer of 2010. Two centres led by Mojmír Volf 
and Jindřich Jindra are building bridges and delive-
ring water management projects as part of infra-
structure renewal in the wake of the floods.

The work on the refurbishment of the waste-
water treatment plant in Nový Bor continued under 
the leadership of Mojmír Volf’s centre.

We installed a noise barrier on Road I/35 from 
Turnov to Liberec, near Ohrazenice. Jindřich Jindra’s 
centre delivered the project.

The Central Bohemian Region

The centre led by Mirek Havlíček completed the 
installation of noise barriers on the Strančice-Bene-
šov section of the railway corridor project. 

The first part of the biking trails named “Fol-
lowing the Footsteps of the Kings of Bohemia” in 
Beroun was officially opened on 17 December. The 
section has a new dominant – the new footbridge 
over the River Berounka. Milan Svoboda’s centre 
delivered the project. The suspended steel foot-
bridge was completed in just two months. 

The steel structure of the bridge in Votice was 
fitted over the ČD railway line in Votice on 14 June 
as part of the railway corridor reconstruction in the 
Benešov-Votice section. Dan Foltýn’s centre delive-
red the project. 

Záskalská Water Works – the repairs of the 
damage to the water works caused by the 2002 
floods included the work on the overspill and the 
protection of the dam from waves. Pavel Wiesner’s 
centre delivered the project.

We manufactured and installed a steel railway 
bridge in Stašov as part of the Beroun-Zbiroh railway 
corridor refurbishment. The work was done under 
the leadership of Jiří Chmelík’s centre.

We completed the second of two pre-stressed 
bridges on the Kolín bypass on Road I/38. Milan 
Svoboda’s centre delivered the project. 

Prague

The bridge in the Beníškové Street in Praha 5 
was commissioned on 25 November following re-
furbishment done by the centre led by Mirek Hav-
líček.

Charles Bridge – repair of the bridge deck: 11 
November saw the ceremonial St Martin Meeting 
with the Mayor of Prague on the Charles Bridge 
to mark the completion of the construction work 
as part of the intensively discussed repair of the 
bridge’s insulation and the approval of the work; on 
this occasion, the work was found flawless. Thanks 
to the work done, this unique historical structure has 
been preserved for future generations. Milan Svobo-
da’s centre delivered the project. 

A part of the Prague Ring Road was commissio-
ned in September 2010 and we built a demanding 
portion of the project – the 2,000-metre bridge over 
the River Berounka. Milan Svoboda’s centre delive-
red the project. 
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na prefabrikovaných podzemních stěnách, které 
zároveň tvoří těsnění proti podzemní vodě. Celkem 
bylo osazeno 490 kusů prvků o délce 10 metrů. Akci 
realizovalo středisko pod vedením Pavla Wiesnera. 
Prefabrikáty vyrábělo středisko VMS Brandýs nad 
Labem.

Panská zahrada I - 30. 8. byla slavnostně předá-
na do užívání vybudovaná I. etapa revitalizace Pan-
ské zahrady v Praze-Dubči, která byla financována 
z EU. Práce realizuje středisko pod vedením Zdeňka 
Buriana. 

Panská zahrada II zahrnuje práce na druhé eta-
pě revitalizace bývalé Panské zahrady na klidovou 
zónu. Práce realizuje rovněž středisko pod vedením 
Zdeňka Buriana. 

Plavecký bazén Šutka v Praze 8 je více jak 25 let 
rozestavěn, v roce 2010 byly zahájeny práce na jeho 
dostavbě s termínem dokončení v říjnu roku 2011. 
Lze si jen přát, aby pražský magistrát a hlavně pan 
primátor našel dostatek financí na to, aby konečně 
areál mohl sloužit svému účelu. Práce realizuje rov-
něž středisko pod vedením Zdeňka Buriana.  

Na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Tro-
ji jsme pokračovali v rekonstrukci vyhnívacích ná-
drží. Akci realizovalo středisko pod vedením Pavla 
Wiesnera. 
 
Kraj vysočina

– V obci Pozďátky na Třebíčsku středisko Pavla Cih-
láře pracuje na odstranění ekologické zátěže spo-
jené s havarijním stavem skládky nebezpečného 
odpadu.

Olomoucký kraj

V Prostějově byly zahájeny práce na odkanalizo-
vání města pod vedením střediska Mojmíra Volfa.

Moravskoslezský kraj

Na dálnici D47 jsme dokončili výstavbu dálnič-
ního mostu přes Husí potok o 21 poli a délce 842 m. 
Stavbu realizovalo středisko Jindřicha Jindry.

Slovenská republika

PPP Nitra-Banská Bystrica. Na této první stav-
bě realizované jako PPP projekt jsme pokračovali 
na výstavbě dvou dálničních estakád v úseku Sele-
nec-Beladice. Most 203 byl realizovaný segmento-
vou technologií. Nasazení dvou souborů a souběžná 
montáž nemá v historii segmentové technologie 
u naší společnosti a v širokém okolí obdoby. Toto 
nasazení pomůže vyrovnat skluz ze začátku stavby, 
kdy se prováděl v této lokalitě dlouhodobý archeo-
logický průzkum. Projekt je realizován pod vedením 
střediska Luboše Lobíka. Na 4. úseku na Obchvatu 
Banské Bystrice realizovalo středisko pod vedením 
Milana Svobody práce na pěti monolitických most-
ních estakádách.

Výběr realizovaných staveb roku 2010 
z pohledu geografického rozdělení

PPP projekt Slovensko – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203 

PPP project Slovakia – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203
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The City Ring Road – Blanka project also continued 
in 2010. The centre led by Petr Jelínek is building cut-
and-cover tunnels in the Letná section. The autumn 
of 2010 saw the start of concreting for the lower 
vault of the Blanka Tunnel’s bored portion.

The mobile flood barriers were fitted as part of 
the “Zbraslav-South Flood Control” project on 31 
August and the project was officially opened on 10 
September. The structure is 1,350 metres long and 
includes a permanent part, which is a reinforced 
concrete wall, and a temporary part of assembled 
metallic panels. The wall is founded on precast un-
derground walls which also provide groundwater 
sealing. A total of 490 elements have been fitted, 
each 10 metres long. The project was delivered by 
the centre led by Pavel Wiesner. The precast parts 
were manufactured by the VMS Brandýs nad Labem 
centre.

Panská zahrada I - Phase I of the Revitalisation 
of the Panská zahrada Garden project in Prague-Du-
beč was officially commissioned on 30 August; the 
project has been financed by the EU. The work was 
delivered by the centre led by Zdeněk Burian. 

The Panská zahrada II project includes work on 
Phase II of the revitalisation of the former Panská 
zahrada Garden into a quiet zone. The work is also 
being delivered by the centre led by Zdeněk Burian.

Šutka Swimming Pool in Praha 8 has been left 
uncompleted for more than 25 years and the work 
on its completion started in 2010 and is slated for 
completion in October 2011. We can only hope that 
the Municipality of Prague and, above all, the Mayor 
find funds enough so that the facility can finally ser-
ve its purpose. The work is also being delivered by 
the centre led by Zdeněk Burian. 

We continued the Central Wastewater Treat-
ment Plant project in Prague-Troja with the refur-
bishment of the digestion tanks. The project was 
delivered by the centre led by Pavel Wiesner. 

The Vysočina Region

Pavel Cihlář’s centre is working on the elimina-
tion of environmental pollution in Pozďátky near 
Třebíč, caused by the emergency state of the haza-
rdous waste deposit.

The Olomouc Region

The work on the sewer system started in Pros-
tějov led by Mojmír Volf’s centre.

The Moravia-Silesia Region

On the D47 motorway, we completed the con-
struction of a motorway bridge over the Husí stream 
with 21 spans and a length of 842 metres. Jindřich 
Jindra’s centre delivered the project.

Slovak Republic

Nitra-Banská Bystrica PPP. For this project, the 
first to be delivered as a PPP (public private partner-
ship) project, we continued the construction of two 
elevated bridges in the Selenec-Beladice section. 
Bridge 203 was built using the segment technolo-
gy. The deployment of two sets and the continuous 
assembly are unparalleled in the entire history of 
the segment technology within our company and 
elsewhere. This dedication will help us to offset the 
delay at the beginning of the project when exten-
sive archaeological research took place on this site. 
The project is being implemented under the leader-
ship of Luboš Lobík’s centre. Milan Svoboda’s centre 
worked on 5 cast-in-situ elevated bridges as part of 
the 4th section of the Banská Bystrica Bypass.

Selected projects delivered in 2010,
in terms of geographical location
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Realizace Divize 5

Čistírna odpadních vod 
v Lounech

Čistírna odpadních vod 
ve Strakonicích

Waste water treatment
plant in Louny

Waste water treatment
plant in Strakonice
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Division 5 Realizations

Mostní segmenty v Prefě

Bridge segments at Prefa

Protipovodňové opatření
v Praze-Zbraslavi

Flood protection barriers 
in Prague-Zbraslav
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Neviditelná profese: Ekonom
Invisible profession: Economist

Ing. Štěpán Liška, ekonom 

Vystudoval jsem Českou zemědělskou univerzitu 
v Praze – Suchdole, kde mým hlavním zaměřením 
byly ekonomické předměty. U firmy SMP CZ, a. s., 
pracuji od prosince roku 2002. 

Ve firmě zastávám funkci ekonoma střediska, 
jehož kanceláře se nacházejí v Praze-Radotíně. 
Na této pozici pracuji již sedmým rokem. Náplní mé 
práce je mimo jiné tvorba nákladových kalkulací 
staveb našeho střediska. K této činnosti používám 
velice dobrý program Ipos, jež je mým velkým po-
mocníkem jak při tvorbě výpočtů, tak při sledování 
jednotlivých staveb z hlediska jejich hospodářského 
výsledku. Ve spolupráci se stavbyvedoucími jednot-
livých staveb připravuji soupisy prací, jež se po od-
souhlasení stávají nedílnou součástí faktury.

Když před několika lety firma přijala program 
Kefos na sledování peněžních toků ve firmě, stal 
jsem se já a ostatní ekonomové středisek jeho ne-
dílnou součástí a prvotními zadavateli dat pro poz-
dější manažerské sledování cash-flow. 

Samozřejmě má práce netkví pouze v tom, že 
„sedím“ za počítačem a pracuji s rozpočtovými pro-
gramy, ale pohybuji se i v terénu. Průběžně tak sle-
duji stavby nejen v okolí Prahy, ale i na Slovensku.

Myslím si, že je moje práce zajímavá a jsem 
především součástí dobře fungujícího týmu lidí, 
kteří  rozumí své práci.  

Ing. Štěpán Liška, Economist

I graduated from the Czech University of Life 
Sciences in Prague – Suchdol where I focused pri-
marily on economic subjects. I have worked at 
SMP CZ, a.s. since December 2002.

My position is that of an economist of a cen-
tre whose offices are located in Prague – Radotín. 
This is my seventh year of working in the position. 
My job description includes cost calculations for our 
centre’s projects. I use the Ipos software for this 
work; it is very good and a great help to me for 
both calculating and monitoring the bottom line of 
the various projects. I work with the site managers 
of the various projects in preparing the lists of work 
which, once approved, become an integral part of 
the invoice.

When our company deployed the Kefos cash 
flow monitoring software, I and other economists 
of centres became an integral part of it and the ini-
tial providers of data for the subsequent manage-
rial cash-flow monitoring.

Of course, my job is not all about sitting at the 
computer and working with budget planning soft-
ware: I also work in the field. I monitor projects 
around Prague and in Slovakia on an ongoing basis.

I think my job is interesting and, above all, I’m 
a part of a well-functioning team of people who 
know what they are doing.
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Jak už z nadpisu vyplývá, nepojímáme tuto ka-
pitolu Roční zprávy jako technickou a ekonomickou 
informaci z oblasti lidských zdrojů, ale jako informaci 
o roku 2010 z pohledu lidí pracujících v SMP CZ. 

Naše společnost se dlouhodobě profiluje jako 
firma se silnou společenskou a sociální odpovědnos-
tí a proto nechceme a nepoužíváme ve spojení se 
zaměstnanci slovo zdroj, byť doplněné o adjektivum 
lidský. Zdroj totiž není neomezený, většinou se pro 
nás poté, co ho vypotřebujeme, stává zbytečným a 
nepotřebným – a to je proti naší politice uvažovat 
takto o našich zaměstnancích.

Uvědomujeme si, že lidé pracující v SMP nejsou 
pouze našimi zaměstnanci, ale že jsou to také lidé, 
kteří žijí smysluplný soukromý život, že mají své 
každodenní radosti i starosti. Je jasné, že největ-
ší efekt přinášejí zaměstnanci motivovaní, tedy Ti, 
kteří nacházejí ve své práci potěšení a uspokojení 
a kteří dokážou svůj pracovní i soukromý život har-
monicky skloubit. Jednou z našich priorit je takovýto 
stav věcí navozovat.

Tato Roční zpráva přináší mimo jiné i informa-
ce o tom, že za všemi zrealizovanými stavbami a 
dobrými ekonomickými výsledky stojí také část za-
městnanců, jejichž profese a jména se v souvislosti 
s našimi úspěchy obvykle nezmiňují, ale jejichž podíl 
na těchto úspěších je neoddiskutovatelný. 

V roce 2010 naplno běžel náš projekt Interní 
školy. Téměř po celý rok byly organizovány interní  
 

semináře zaměřené na přípravu a vedení staveb, 
technologické procesy, ochranu životního prostředí, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochra-
nu, poskytování 1. pomoci, ekonomické a finanční 
procesy, personální procesy a další, jejichž cílem 
bylo předat zkušenosti a know how od našich kole-
gů směrem k ostatním zaměstnancům a prohloubit 
účinnost našeho interního systému řízení. Lektory 
těchto seminářů byly převážně naši zaměstnanci 
s dlouholetými zkušenostmi. Projekt Interní školy 
byl realizován také díky grantům z Operačních pro-
gramů EU, konkrétně Praha Adaptabilita (OPPA) a 
Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). 

Dlouhodobě se nám daří snižovat počet úrazů, 
jejich závažnost, i počet dnů pracovní neschopnos-
ti vyvolaných pracovními úrazy. V roce 2010 jsme 
zaevidovali 6 pracovních úrazů. Vedle rozsáhlé kon-
trolní činnosti a prevence zaměřené na předcháze-
ní vzniků úrazů a nemocí z povolání, klademe dů-
raz i na preventivní lékařské prohlídky a návštěvy 
smluvního lékaře přímo na pracovištích.

V loňském roce jsme rozšířili počet zaměstnan-
ců, kterým v souladu s Kolektivní smlouvou a Mzdo-
vou směrnicím přispíváme na penzijní připojištění 
a na životní pojištění. Prohloubili jsme dále náš 
motivační systém a díky dosaženým ekonomickým 
výsledkům jsme mohli zaměstnancům vyplatit zají-
mavé odměny podle individuálních zásluh. 

Na úspěších roku 2010 se podílelo 802 zaměst-
nanců naší společnosti, což je pro nás zásadní poten-
ciál úspěchů i do budoucích let.

Lidé v SMP CZ

Hokejový tým SMP

SMP Ice-hockey team
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As the heading suggests, we do not see this chap-
ter of the Yearly Report as a technical and financial 
piece of information about human resources; instead, 
we take it as an account of the year 2010 as seen by 
the people who work at SMP CZ. 

Our company has long kept a high profile as a cor-
poration with a strong sense of societal and social re-
sponsibility, which is why we neither use nor want to 
use the word ‘resource’ in connection our employees, 
even if it were modified by the adjective ‘human’. A 
resource is not unlimited; usually it becomes useless 
and unnecessary for us once depleted – and thinking 
along these lines goes against our policy.

We realise that people who work at SMP are not 
just our employees and that they are also people who 
live their meaningful private lives with their everyday 
joys and worries. Motivated employees obviously 
have the greatest efficiency – people who enjoy their 
work and find satisfaction in it, and can harmoniously 
combine their professional and private lives. Creating 
such a situation is one of our priorities.

This Yearly Report indicates, among other things, 
that all delivered projects and good financial results 
are also the result of the work of certain employees 
whose professions and names are not usually men-
tioned in relation to our successes though their share 
in the successes is undisputable. 

Our Internal School project was in full swing in 
2010. Almost all year long, we organised internal 
workshops focused on project planning and manage-
ment, technological processes, environmental prote-

ction, occupational health and safety management, 
fire protection, first aid, economic and financial pro-
cesses, personnel processes and other topics, with the 
aim of sharing experience and know-how between 
our colleagues and other employees and deepening 
the efficiency of our internal management system. 
Our own highly experienced employees prevailed 
among the lecturers for the workshops. The Internal 
School project was also implemented thanks to the 
grants from the EU’s Operational Programmes, spe-
cifically the Prague Adaptability (OPPA) and Human 
Resources and Employment (OP HRE). 

For a long time, we have been successful in re-
ducing the number of injuries, their severity and the 
number of days of work incapacity due to work-re-
lated injuries. We recorded 6 work-related injuries in 
2010. In addition to extensive checks and prevention 
of occupational injuries and diseases, we also em-
phasise preventive medical examinations and visits 
of our contracted physician directly in the workplace.

Last year, we extended the range of employe-
es to whom we contribute to their pension fund 
schemes and life assurance in accordance with the 
Collective Agreement and the Payroll Guideline. We 
have further broadened our motivation system and 
the favourable financial results enabled us to pay our 
employees attractive bonuses based on their indivi-
dual performance. 

802 employees of our company participated in 
the successes of 2010, and this is the primary poten-
tial for our success in the future as well.

People at SMP CZ

Zastoupení zaměstnanců podle skupin
Staff structure by group

Celkem
Total

Muži
Men

Ženy
Women
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Realizace Divize 7

Železniční most ve Stašově

Výroba mostní konstrukce

Railway bridge in Stašov

Construction 
of the bridge structure
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Division 7 Realizations

Pražský okruh – portály

Pražský okruh – portály

Prague circle – gateways

Prague circle – gateways
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Jan Zadražil, geodet

U firmy pracuji třicátý první rok. Mám vysoko-
školské vzělání v oboru geodézie a oprávnění „Úřed-
ně oprávněný zeměměřický inženýr“.

Profese, kterou vykonávám u firmy SMP, pat-
ří do oboru geodézie. Provádím geodetické práce 
pro dopravní stavby i pro stavby mostních objektů. 
Primární je umístění stavby v terénu dle projektu, 
to znamená správné vytyčení základů stavby. Geo-
detické práce probíhají i při realizaci dílčích konstruk-
cí po celou dobu výstavby. Od vymezení pilířů, jejich 
tvaru a zajištění svislosti, vyznačování tvaru nosné 
konstrukce, její směrové a výškové vedení, až po vy- 
tyčení říms. Nedílnou součástí stavby je i zaměře-
ní skutečného provedení pro dokumentaci stavby 
a mapová díla.

 
Významná je i práce geodeta při výrobě most-

ních dílů pro stavby segmentových mostů. Zde zajiš-
ťuji  směrové a výškové vedení jednotlivých vahadel 
mostu. Často se tedy pohybuji v terénu. 

Jsem jednou ze součástí složitého soukolí naší 
firmy. Svojí prací přispívám ke zdárné realizaci sta-
vebních děl a jejich kvalitnímu chodu.

Jan Zadražil, Geodesist

I have been working with the company for thir-
ty one years now. I have a university education in 
geodetics and the licence of an “Officially Authori-
sed Geodetic Engineer”.

My profession at SMP falls within geodetics. 
I carry out geodetic work for transport and bridge 
construction projects. My primary task is to situa-
te the project in the landscape as designed, which 
means to stake out the foundations of the projects 
correctly. Geodetic work also takes place during the 
erection of various individual structures throughout 
the construction period. It ranges from the deline-
ation of pillars and their shape and ensuring their 
verticality, to outlining the shape of the supporting 
structure and its direction and height, to the deli-
neation of ledges. The survey of the as-built situ-
ation for the purpose of documenting the projects 
and producing maps is also an integral part of the 
project.

The geodesist’s work is important for the ma-
nufacture of segments for segment bridges. In this 
case, I am responsible for the direction and height 
of the individual bridge saddles. As a result, I spend 
a lot of time in the field.

I am one of the components in the complex 
machinery of our firm. I contribute my work to the 
successful completion and problem-free operation 
of construction projects.

Neviditelná profese: Geodet
Invisible profession: Geodesist
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Nejen do vlastního rozvoje dáváme finanční 
prostředky, ale nezapomínáme ani na oblasti, které 
by se bez (nejlépe) pravidelných sponzorů neobešly. 
Každoročně spolupracujeme a podporujeme různé 
neziskové organizace v oblasti péče o handicapo-
vané děti i dospělé, oblasti zdravotnictví, školství. 
Snažíme se alespoň malým dílem přispět ke zlep-
šení kvality života těch, kteří neměli to štěstí, aby 
se mohli o sebe starat sami. Prostředky do této 
oblasti přidělené rozdělujeme ve většině dlouho-
dobým partnerům, kde máme záruku, že se naše 
podpora dostane k těm, kteří ji nejvíce potřebují. 

Další oblastí, ve které se angažujeme, jsou re-
gionální projekty, ať kulturní či podporující rozvoj 
daného regionu. V této oblasti spolupracujeme 
i s nadací VINCI v ČR, která se specializuje na pod-
poru v této oblasti.

Samozřejmě se nevyhýbáme ani sponzoringu 
v různých oblastech sportu. Podporujeme hokejo-

vé, volejbalové, fotbalové a basketbalové kluby, 
mládežnický sport. Již potřetí jsme generálním 
partnerem mezinárodního mistrovství v tenisu 
vozíčkářů, které se každoročně koná v Prostějově. 
Po boulařce Nikole Sudové jsme rozšířili portfolio 
nových sportovních tváří propagujících naši společ-
nost o nejlepší plavkyni ČR Simonu Baumrtovou, 
nadějnou lyžařku Báru Strakovou a elitní veslařku 
Mirku Knapkovou. 

Jsme rádi, že můžeme být dlouhodobým part-
nerem Divadla Na Fidlovačce a pravidelným pod-
porovatelem Oslav Prahy. Naši podporu v rámci ně-
kolika projektů využívá také Stavební fakulta ČVUT.

Víme, že k image úspěšné společnosti patří vel-
ká angažovanost v těchto oblastech. A přijímáme 
tuto odpovědnost s vědomím, že je povinností kaž-
dého, kdo může, pomáhat co nejvíce.

Pomáháme

Eliho turnaj – děti z dětského domova,
Karlovy Vary

„Eli“ tournament – children from children‘s 
home Karlovy Vary
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We do not just invest funds in our own develo-
pment – we also think about areas that could not 
survive without sponsors, and preferably regular 
sponsors. Every year, we work with and support va-
rious non-profit organisations that care for disabled 
children and adults, and operate in the health and 
education sectors. We try to contribute at least a 
little bit to improvements in the quality of life of 
those who were not lucky enough to be able to 
take care of themselves. We distribute the majority 
of the funds allocated for this purpose to long-term 
partners who guarantee that our assistance will re-
ach those who need it most. 

Another area where we are active is regional 
projects focused on culture and on the develop-
ment of the region. In this field, we cooperate with 
VINCI Foundation in the CR, which specialises in 
supporting such areas.

Of course, we also sponsor various sports. We 
support ice hockey, volleyball, football, and basket-

ball teams and sport for young people. For the third 
time, we were the general partner of the internati-
onal wheelchair tennis championship, which is held 
in Prostějov annually. Following mogul skier Nikola 
Sudová, we have extended the portfolio of new fa-
ces in sport promoting our company to include the 
Czech Republic’s best woman swimmer, Simona 
Baumrtová, the promising skier Bára Straková and 
the elite rower Mirka Knapková. 

We are proud to be a long-term partner of the 
Na Fidlovačce Theatre and the regular supporter of 
Prague Celebration. The Faculty of Civil Engineering 
of the Czech Technical University also enjoys our 
support under several projects.

We know that extensive involvement in the 
above areas is part and parcel of the image of a 
successful corporation. And we accept this responsi-
bility knowing that everybody who can help should 
help as much as they can.

We help

Akrobatická lyžařka
Nikola Sudová

Acrobatic skier
Nikola Sudová
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Realizace Divize 8

Elektrárna Tušimice II

Panská zahrada v Praze-Dubči

Power plant Tušimice II

„Panská“ garden 
in Prague-Dubeč
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Division 8 Realizations

Plavecký areál Šutka v Praze

Skládka nebezpečných 
odpadů v Pozďátkách

Swimming area „Šutka“ 
in Prague

Dangerous waste dump
in Pozďátky
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Ing. Pavlína Poláková, laborantka

Jsem absolvent ČVUT, Fakulty stavební, Praha, 
obor Konstrukce a dopravní stavby.

Od roku 1989 jsem členem České společnosti 
pro mechaniku. Během zaměstnání jsem absolvova-
la Přípravný kurz k certifikaci pracovníků pro funkci 
metrologa organizace.

Od listopadu roku 1998 jsem nastoupila do Cen-
trální laboratoře SMP CZ, a.s. Jedním z mých prvních 
úkolů bylo zaktualizovat a zavést nový metrologický 
řád a evidenci měřidel celé společnosti a laboratoře. 
A tak již dvanáct let zajišťuji nákup měřidel a jejich 
metrologickou návaznost a konfirmaci pro všechny 
stavby i laboratoř SMP.

Jako technická vedoucí laboratoře vykonávám 
všechny odborné zkoušky jak v laboratorním pro-
středí, tak i na stavbách. V laboratoři osobně prová-
dím zkoušky odolnosti proti chemickým rozmrazova-
cím látkám a zkoušky přísad do betonu. Na stavbách 
provádím především odtrhové testy pro zjištění po-
vrchové pevnosti betonu pod izolace nebo pod sana-
ce. Dále prověřuji protikorozní nátěry a krytí výztuží. 
Takto jsem měla možnost poznat prakticky všechny 
stavby realizované naší firmou.

Hlavní náplní mé administrativní práce v labo-
ratoři po technické stránce je zajišťovat aktualizaci 
norem a soulad zkoušek s normovým postupem. 
Jednou z mých osobních priorit je provádění této 
odborné práce na nejvyšší úrovni v návaznosti 
na osvědčení o akreditaci laboratoře. To zahrnuje 
nejen laboratorní činnost, ale především zajišťo-
vání vybavení laboratoře přístroji i pomůckami pro 
všechny zkoušky. 

Tato práce mne zajímá. Naše laboratorní výsled-
ky jsou důležité pro zajištění kvality staveb realizo-
vaných naší firmou.

Pavlína Poláková, Laboratory technician

I am a Structures and Transportation Projects 
graduate of the Faculty of Civil Engineering of the 
Czech Technical University. 

I have been a member of the Czech Society for 
Mechanics since 1989. While on the job, I took a 
preparatory course for the certification of in-house 
metrologists.

I joined SMP CZ, a.s.’ central lab in November 
1998. One of my first assignments was to update 
and introduce new rules for metrology and the trac-
king of all metering devices in the lab and throug-
hout the company. As a result, I am in charge of the 
procurement of measuring devices and ensuring 
their metrological compliance and confirmation for 
all of SMP’s projects and the lab.

As the technological head of the lab, I conduct 
all technical testing both in the laboratory environ-
ment and on sites. In the lab, I personally carry out  
tests for resilience to chemical thawing agents and 
concrete additive testing. On sites, I conduct mainly 
tear-off tests to determine the surface strength of 
concrete below insulation or rehabilitation. I also 
check anti-corrosive finishes and reinforcement co-
vers. In my position, I have had the opportunity to 
“meet” virtually all projects delivered by our firm.

The core of my office work at the lab in tech-
nological terms is updating standards and ensuring 
compliance of tests with the standardised proce-
dures. One of my personal priorities is to do this 
technical work at the best possible level in relati-
on to the laboratory’s accreditation certificate. This 
includes laboratory work as well as procuring lab 
equipment – apparatuses and aids for all tests. 

I find my work intriguing. Our laboratory results 
are important for the assurance of the quality of 
our projects.

Neviditelná profese: Laborantka
Invisible profession: Laboratory technician
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Zaměstnanci, charita, sport

Divadlo Na Fidlovačce

Zimní sportovní hry

Theatre „Na Fidlovačce“

Winter sport games
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Employees, charity, sport

SMP Tennis Cup

Oslava 20letého výročí SMP
v areálu Botanika

SMP Tennis Cup

Vicennial aniversary of SMP
in „Botanika“ area
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Jak zhodnotit rok 2010? Překvapivě jako rok, 
který dopadl pro společnost, i přes pravděpodob-
ně nejvíce skloňované slovo ve stavebnictví – krize, 
velmi pozitivně a v mnoha oblastech jsme dosáhli 
nejlepších výsledků od vzniku společnosti. 

Pokles výkonů v závěru roku v České republice 
dokazuje, že velké problémy, do kterých dospěl svět 
v důsledku hospodářské krize projevující se v mnoha 
oborech a odvětvích, se zpožděním doléhá i do na-
šeho oboru. Především v některých segmentech sta-
vební výroby a v oblasti nových příležitostí, nových 
zakázek to tak zcela nepochybně již bylo. 

To zdůrazňujeme proto, že s odvoláním na výše 
uvedené rozhodně nelze přeceňovat dobré konečné 
výsledky naší společnosti v uplynulém roce. Docílili 
jsme prakticky shodných výkonů (obratu) s rokem 
2009, čistý zisk se podařilo navýšit a objem získané 
zakázky za celou skupinu byl nejlepší za celou éru 
SM 7. Také hotovost, která byla na účtech společ-
nosti k 31. 12. 2010, nemá dosud obdobu. 

Všechno má však svůj rub a líc. Vysoký objem 
získané zakázky byl zajištěn především díky aktivi-
tám na Slovensku, konkrétně díky podílu na zakázce 

PPP R1. Tento projekt získala VINCI Concession jako 
koncesionář a my jsme rádi, že na něm můžeme 
realizovat předpětí pro mostní objekty v celkovém 
objemu téměř 2 000 t předpínací výztuže. Nebýt 
toho, potýkali bychom se s nedostatkem projektů 
k realizaci v oblasti dopravních staveb už v závě-
ru roku 2010. Nově soutěžených a námi získaných 
zakázek v dopravním stavitelství v ČR nebylo totiž 
vloni mnoho. 

Za dosažené výsledky proto patří poděkování 
všem našim spolupracovníkům i všem obchodním 
partnerům.

Rok 2010 znamenal i přípravu spolupráce s fran-
couzskou společností Freyssinet, členem skupiny 
VINCI, která významným způsobem ovlivní v blízké 
budoucnosti fungování celé společnosti SM 7. Ne-
jedná se pouze o spolupráci v oblasti předpínacích 
systémů, ale především i v dalších oblastech, jako 
jsou sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí 
či dodávky mostních ložisek, umožňující rozvoj spo-
lečnosti i přes očekávané dopady světové hospo-
dářské krize. 

 Jiří Daňhelka

SM 7

Montáž předpínacího systému

Installing of blocking jack



63

SM 7

How should we rate the year 2010? Surprisin-
gly, as a year that turned out to be very positive 
for the company despite what probably is the most 
frequently used word in the construction industry – 
crisis – and we achieved the best results since the 
company’s inception in many respects.

The decrease in output in the Czech Republic in 
late 2010 proves that the huge problems that the 
world is facing as a result of the economic crisis, 
which is felt in many sectors and industries, are af-
fecting our industry as well with a certain delay. It 
was undoubtedly the case primarily in certain seg-
ments of construction and in respect of new oppor-
tunities and new projects.

We are emphasising this because, referring to 
the above, we should not overestimate the good fi-
nal results of our company in the previous year. Our 
performance (turnover) was virtually identical to 
that in 2009, the net profit was increased, and the 
amount of contracts won for the entire group was 
the best in SM7’s entire history. Also, the amount of 
cash in the company’s accounts as at 31 December 
2010 is unprecedented.

But there is a flip side to this as well. The high 
amount of contracts won was obtained primarily 

thanks to our activities in Slovakia, specifically our 
share in the R1 public private partnership project. 
VINCI Concession won this contract as a concessio-
naire and we are happy to be the provider of the 
pre-stressing solution for bridges with a total weight 
of almost 2,000 tonnes of the pre-stressing reinfor-
cement. If not for that, we would have been battling 
with a shortage of projects to deliver in the field of 
transport infrastructure as early as towards the end 
of 2010. This is because there were only a few new 
transport construction projects in the Czech Republic 
put out to tender and won by our company.

Therefore, our thanks for the results achieved 
go to all our co-workers and trading partners.

The year 2010 also saw the preparation for 
co-operation with Freyssinet, a French member of 
VINCI Group, which will significantly influence the 
operation of SM 7 as a whole in the near future. This 
applies to co-operation in the field of pre-stressing 
systems as well as other areas such as rehabilita-
tion and refurbishment of concrete structures and 
supply of bridge bearings, which will enable the 
company to develop despite the expected impact 
of the global economic crisis.

 Jiří Daňhelka

Montáž předpínacího systému

Installing of blocking jack
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Tomáš Havelka, projektant 

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu 
stavební a ve firmě se věnuji projektování most-
ních skruží, provizorních mostů a pomocných kon-
strukcí. Na této pozici pracuji celých šestnáct let 
mého působení u firmy. Ve spolupráci s kolegy 
zajišťuji technologickou připravenost staveb. Úzce 
spolupracuji také s obchodním oddělením, kde 
se v rámci nabídkových týmů podílím na tvorbě 
podkladů pro výběrová řízení. 

Mou pracovní náplní je vytváření projektové 
dokumentace provizorních konstrukcí pro různé 
typy staveb. Při své práci musím pružně reago-
vat na změny v projektové dokumentaci staveb, 
situaci na stavbě a aktuální stav zásob skružového 
materiálu. 

I přes zdánlivou jednotvárnost mé práce se vy-
skytují i úkoly vyžadující značnou dávku kreativity 
a pracovního úsilí. 

Tato práce vyžaduje schopnost komunikace, 
spolehlivost, informovanost a praxi. Stálé sledová-
ní nových trendů v oblasti pomocných konstrukcí 
a stavebních mechanizmů. Baví mne vykonávat 
tuto zodpovědnou práci a být důležitou součástí 
sehraného týmu.

Tomáš Havelka, Designer

I graduated from a secondary industrial scho-
ol of civil engineering. In our company, I design 
bridge centrings, provisional bridges and auxilia-
ry structures. I have been working in my position 
throughout the sixteen years that I have been with 
the company. My colleagues and I are in charge of 
ensuring that projects are well-prepared in techno-
logical terms. I also closely cooperate with the sales 
department where I participate in the preparation 
of documents for tendering procedures as part of 
bidding teams. 

My job description is the preparation of project 
documents for provisional structures in various typ-
es of projects. In my work, I must be able to flexibly 
respond to changes in designs for structures, deve-
lopments on site and the current status of centring 
material stocks. 

Though my job might seem humdrum, I am fa-
ced with tasks requiring a healthy dose of creativity 
and effort. 

My job requires the ability to communicate, reli-
ability, knowledge, and practical experience. I have 
to constantly keep up to date on new trends in 
auxiliary structures and construction mechanisms. 
I enjoy doing my responsible job and being an im-
portant part of a well-functioning team.

Neviditelná profese: Projektant
Invisible profession: Designer
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Realizace SM 7

Montáž předpínacího systému

Montáž předpínacího systému

Installing of blocking jack

Installing of blocking jack
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SM 7 Realizations

Most přes Ohři v Lokti

Výsuv mostu v Loketi

Bridge over the river 
Ohře in Loket

Traverse of the bridge in Loket
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SMS

Stavebnictví 21. století je jako jízda na motorce – 
rychlé a nebezpečné.

V těžké době pro dopravní stavby slýcháme 
mnohdy nepravdivé a zavádějící informace o ce-
nách těchto staveb. Je nutné si uvědomit fakt, že 
podle relevantních průzkumů odborníků na dopravní 
stavby je cena samotných stavebních prací na 80 % 
průměrných cen ve vyspělých evropských státech. 
Tento problém je daleko hlubší a rozsáhlejší, než se 
zdá. Vše začíná u nedostatečného plánování, mnoh-
dy neexistenci územních plánů, množství „exitů“ 
u dálnic a rychlostních komunikací, výkupů pozem-
ků a mnohdy i vyslyšení nesmyslných požadavků 
různých sdružení, ať už ekologických nebo jiných. 
Ano, tohle je to co nás všechny stojí nemalé peníze 
a úsilí. Je nutné taky říci, že stavíme podle mnohdy 
tvrdších předpisů a požadavků než např. v Německu 
a v Rakousku. Musíme se všichni hluboce zamyslet, 
jak celou situaci zvládnout, a znovu začít naplno 
budovat další dopravní stavby. Alfou i omegou pro 
zdravou ekonomiku státu je kvalitní dopravní infra-

struktura, a tu Slovensko prozatím nemá. Tyto ko-
munikace jsou základem pro vstup velkých investo-
rů na Slovensko, zvýšení příjmů z cestovního ruchu 
a v neposlední řadě dobrá zaměstnanost občanů 
Slovenské republiky.

V roce 2010 jsme se hlavně věnovali stavební 
činnosti na projektu PPP R1 Nitra-Tekovské Nemce a 
obchvatu Banské Bystrici. Tento projekt je zajímavý 
způsobem financování, kde naplno vstupuje do státní 
infrastruktury soukromý investor, který stavbu finan-
cuje a zároveň ji bude 30 let provozovat. Je to velmi 
zajímavá zkušenost a kontrast staveb financovaných 
běžným způsobem (fondy) a modelem PPP. Tento 
projekt, na kterém se podílí slovenské firmy ze sku-
piny VINCI jako je Eurovia, Granvia a Stavby Mostov 
Slovakia, se může pochlubit nadstandardní kvalitou 
a velmi krátkou dobou výstavby.

 Ing. Luděk Borový
 ředitel společnosti 
 a předseda představenstva

PPP projekt Slovensko – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203

PPP project Slovakia – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203
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SMS

The construction industry in the 21st century is 
like riding a motorcycle – fast and dangerous

We often hear untrue and misleading informa-
tion about the prices of transport infrastructure pro-
jects at a time which is difficult for such projects. 
One should realise that, based on relevant research 
by transport project experts, the price of the actual 
civil work stands at 80% of the average prices in 
developed European countries. The issue is much 
deeper and broader than it might seem. It all starts 
with insufficient planning, frequent non-existence 
of zoning plans, the large number of exits from 
motorways and expressways, land purchase, and, 
often, the acceptance of nonsensical requirements 
of various associations, be they environmental or 
other. Yes, this is what costs us all a lot of money 
and effort. It also needs to be said that we build in 
accordance with regulations and requirements that 
are often more stringent than those in Germany or 
Austria, for example. We all should think hard about 
how to cope with the situation and once again start 
to build more transport projects to the full. Good 
transport infrastructure is the alpha and omega of 

a country’s healthy economy, and Slovakia has no 
such infrastructure in place yet. Such infrastructure 
is the basis for the expansion of large investors to 
Slovakia, for an increase of income from tourism 
and, last but not least, for an improvement in the 
rate of employment for Slovak citizens.

In 2010, we focused on construction activity 
under the R1 Nitra – Tekovské Nemce and Banská 
Bystrica bypass PPP project. The project is intere-
sting in terms of the method of financing, as there 
is a private investor who comprehensively funds 
public infrastructure and will also operate it for 30 
years. This is a very interesting experience and the-
re is stark contrast between projects financed in the 
usual way (funds) and the PPP model. This project, 
which involves Slovak companies from VINCI Group 
such as Eurovia, Granvia and Stavby Mostov Slova-
kia, can boast of above-standard quality and a very 
short construction time.

 Luděk Borový
 Director and Chairman 
 of the Board of Directors

Banská Bystrica – 
křižovatka Kostiviarska

Banská Bystrica –
crossing Kostiviarska
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Jana Dinebierová, specialistka jakosti

Můj příběh obyčejného šílenství kvalitáře, eko-
loga a občas trochu BOZP...

V roce 2001 jsem ukončila studium na střední 
odborné škole v Kadani, kde jsem vystudovala obor 
technická zařízení budov. Po studiích jsem zkusila 
projektovat, ale to mě vůbec nebavilo. Pracovala 
jsem jako asistentka stavbyvedoucího a jako pracov-
ník technického oddělení. Prošla jsem si kurzem me-
trologa společnosti, účastnila se školení o stavebních 
materiálech a naučila se spoustu užitečných věcí.

V červnu 2009 jsem nastoupila k firmě SMP CZ, 
divize 8, Průmyslové stavby, přímo do rozjetého vla-
ku... Nastoupila jsem sice jako kvalitář, ale později 
se ze mne stal i ekolog. Mou pracovní náplní bylo 
a je celkem zdlouhavé a komplikované předávání 
jednotlivých objektů. Nejprve nás vždy čeká písem-
né vyzvání objednavatele a obtížné svolání před-
přejímek se všemi zúčastněnými, jehož výsledkem 
je soupis všech vad a nedodělků s termíny jejich 
odstranění. Ten nejhezčí moment celého předávání 
po všech peripetiích je podepsání předávacího pro-
tokolu :-). 

Aby toho šílenství nebylo málo, aktualizuji jako 
kvalitář plán kvality a PKZ k obrazu objednavatele. 

A jako ekolog každý týden procházím stavbu, 
každý měsíc aktualizuji evidenci odpadů na všech 
objektech a ostatních stavbách, proškoluji průběžně 
subdodavatele a dokládám jejich dokumentaci k na-
kládání s odpady a jiné „maličkosti“ týkající se ži-
votního prostředí. Ekolog to nemá jednoduché, je 
nutné evidovat veškeré odpady vzniklé na stavbách 
a na konci roku odevzdat roční hlášení na městské 
úřady. Kromě toho každý týden kontroluji stavby, 
kde se snažím hned odstraňovat drobné neshody. 
Myslím, že se nám to daří, za rok 2010 nám nebyla 
udělena ani jedna pokuta od investora. 

Po skoro třech letech u společnosti SMP CZ, a. s., 
umím spoustu nových věcí, ať už od kvalitářů Ško-
da Praha Invest či ČEZ, nebo od stavbyvedoucích 
protřelých praxí a životem na stavbě, nebo vedou-
cích středisek. Tímto chci všem moc poděkovat 
za to, co mě naučili, a za to, že můžu být součástí 
SMP CZ, a. s., čehož si moc vážím. 

Neviditelná profese: Specialistka jakosti
Invisible profession: Quality Controller

Jana Dinebierová, Quality controller

My tale of common insanity of a quality control-
ler, environmentalist and the occasional OHS tech-
nician

I graduated from the Secondary Technical Scho-
ol in Kadaň in 2001, where I studied the discipline 
of building services engineering. I tried my hand 
as a designer afterwards but I didn’t like it at all. 
I worked as a site manager’s assistant and a tech-
nical department staff member. I took a course for 
in-house metrologists, a course on construction ma-
terials, and I learned a lot of useful stuff.

In June 2009 I joined SMP CZ, Division 8 – Indu-
strial Projects, jumping on board a moving train so to 
speak... I joined as a quality controller but later I also 
became an environmentalist. My job description is 
the hand-over of various structures – a quite lengthy 
and complicated process. The first thing to do is to 
request the client in writing and then comes the dif-
ficult task of summoning all the involved parties for 
the pre-acceptance, which results in a list of all de-
fects and incomplete parts with deadlines for their 
rectification. The nicest moment of the entire delive-
ry process comes once all the agony is over and the 
delivery and acceptance report is signed :-).

And just in case there is not enough insanity, 
as a quality controller I update the Quality Mana-
gement Plan and the Test and Review Plan to the 
client’s delight.

Plus, as an environmentalist, I walk through the 
site every week, update the waste records for all 
structures and other projects every month, instruct 
subcontractors on an ongoing basis, and furnish 
their waste management documents and other 
“small things” related to the environment. An envi-
ronmentalist’s life is not easy – you have to record 
all waste produced on sites and submit a yearly re-
port to the municipal authorities at the end of the 
year. In addition, I inspect projects every week and 
try to eliminate minor discrepancies immediately. 
I think we are doing a good job at this – we did not 
receive a single penalty from an investor in 2010.

Over the nearly three years with SMP CZ, a.s., 
I have learned many new things from the quality 
controllers of both Škoda Praha Invest and ČEZ, and 
also from seasoned veteran site managers and he-
ads of centres. I take this opportunity to thank them 
all for what they have taught me and for being able 
to be a part of SMP CZ, a.s., which I value highly.
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Realizace SMS

PPP projekt Slovensko – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203 

PPP projekt Slovensko – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203 

PPP project Slovakia – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203

PPP project Slovakia – 
R1 Selenec-Beladice, SO 203
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SMS Realizations

Banská Bystrica –
křižovatka Rudlová

Most v Oravském Podzámku

Banská Bystrica –
crossing Rudlová

Bridge in Oravský Podzámok
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Ing. Eva Smolíková, účetní

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou 
v Praze. Ve firmě zastávám kombinovanou funkci: 
finanční specialista-účetní. V  této funkci a firmě 
pracuji šest let. Spolu se svými kolegyněmi vy-
tvářím zázemí, které poskytuje jistotu správného 
zpracování ekonomických podkladů jednotlivých 
stavebních divizí.

Ač se může někomu zdát, že naše profese není 
pro firmu důležitá, opak je pravdou. 

Naší náplní práce je nejen zajišťování bezpro-
blémového zpracování dat uvnitř firmy, komunikace 
s bankami, odběrateli i dodavateli, ale především 
plnění povinností vůči státu. Zákony České repub-
liky vyžadují výstupy vytvořené povinným  zpraco-
váváním firemních údajů, výpočty a platbu daní, 
tvorbu rozličných výkazů a řadu dalších povinností… 
a nakonec výsledky obhájit před častými úředními 
kontrolami.

Není to ani nezajímavá profese, přestože před 
pojmy „daně, účty, bankovní garance, zápočty“ 
mnozí dostávají kopřivku. Na jedné straně pod-
léhám vnitřní logice účetnictví a na druhé se při 
hledání správného řešení setkávám s prací téměř 
detektivní. Dostavují se tedy i příjemné pocity ví-
tězství.

Tato práce vyžaduje schopnost komunikace, 
svědomitost, znalosti a zkušenosti. Stálé doplňová-
ní vědomostí odbornými školeními. Ne každého by 
bavila, ne každý ji může vykonávat. Naštěstí to není 
můj případ.

Ing. Eva Smolíková, Accountant

I graduated from the University of Economics in 
Prague. I hold a combined position in the compa-
ny: financial specialist-accountant. I have worked 
in this position at the company for six years. My 
colleagues and I create the backing that provides 
the certainty of the correct processing of financial 
documents from the various construction divisions.

Though some might believe that our profession 
is not important for the company, the opposite is 
actually true. 

Our job description is to ensure seamless data 
processing within the company, communicate with 
the banks, customers and suppliers, and, above 
all, deliver on the obligations to the State. Czech 
law requires outputs generated by the mandatory 
processing of corporate information, tax calculati-
ons and payments, creation of various reports and 
many other obligations... and, finally, defending the 
results during frequent official inspections.

The profession is far from being uninteresting, 
even though words such as “taxes, accounts, bank 
guarantees, and set-offs” make many people win-
ce. On the one hand, I am subjected to the internal 
logic of accounting, and on the other hand, I some-
times work like a detective looking for the right so-
lution. So I also sometimes experience the pleasant 
feeling of victory.

My job requires the ability to communicate, 
conscientiousness, knowledge, and experience. 
Knowledge must be continuously updated through 
technical training. Not everyone would enjoy it, and 
not everyone could do it. Happily, this is not my 
case.

Neviditelná profese: Účetní
Invisible profession: Accountant
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Ekonomická část
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Financial section

Skladba stavebních prací v roce 2010
Structure of construction works in 2010
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Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2010 (v tis. Kč)
Acquisition of fixed tangible and intangible assets in 2010 (CZK thousands)

Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets

Leasing
Leasing

Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible assets

Celkem
Total

37 724
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Vývoj stavu aktiv v roce 2010 (v tis. Kč)
Assets in 2010 (CZK thousands)

Dlouhodobý majetek
Fixed assets

Časové rozlišení
Deferrals/accruals

Oběžná aktiva
Current assets

Celkem
Total

215 775

696 570

188 786
607 673

9 884
806 343

183 957
916 712

36 552
1 137 221

190 286
918 094

15 808
1 124 188

175 778
908 688

7 277
1 091 743

187 118

1 477 631
9 391

1 281 122

208 254
1 226 342

9 895
1 444 491

211 218
1 431 120

1 653 276

188 448

1 840 218
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24 699
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387 893
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Obrat skupiny (v mil. Kč)
Group turnover (CZK million)
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Čistý zisk skupiny (v mil. Kč)
Group net profit (CZK million)

SMP CZ
SMP CZ

SMS
SMS

SM 7
SM 7

Celkem
Total
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Přehled o peněžních tocích
Cash flow statement

Označení Ukazatel 2009 2010
Code Indicator

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period

196 563 504 231

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Cash flow from the principal business (operation)

Z. Účetní zisk nabo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Net book profit or loss from principal business before tax

185 554 239 681

A.              1 Úpravy o nepeněžní operace
Adjustment for non-cash operations

25 664 113 142

A.              * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu  
a mimořádnými položkami
Net cash flow from operation before tax, changes in working capital and one-offs

211 218 352 823

A.              2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Change in non-cash constituents of the working capital

254 953 89 936

A.             ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Net cash flow from operations before tax and one-offs

466 171 442 759

A.              3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných
Interest paid except for capitalised

0 0

A.              4 Přijaté úroky
Interest received

1 338 849

A.              5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Paid income tax for principal business and additional tax assessments for previous periods

-39 779 -57 161

A.              6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
Income and cost associated with extraordinary profit/loss including income tax

1 711 6 014

A.            *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Net cash flow from operations

429 441 392 461

Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flow from investments

B.              1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Expenses associated with acquiring fixed assets

-33 473 -10 801

B.              2 Příjmy z prodeje stálých aktiv
Income from the sale of fixed assets

3 526 814

B.              3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Loans and credits to related parties

B.            *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Net cash flow pertaining to investment activity

-29 947 -9 987

Peněžní toky z finančních činností
Cash flow from financial activity

C.              1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
Impact of changes in long - or short-term liabilities

-7 745 32 107

C.              2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
Impact of changes in equity on cash and cash equivalents

-84 081 -100 714

C.            *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Net cash flow pertaining to financial activit

-91 826 -68 607

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Net increase or decrease of cash

307 668 313 867

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období
Cash and cash equivalents at the end of the accounting period

504 231 818 098

Ke dni 31. 12. 2010 / As at 31 December 2010     (v tis. CZK / CZK thousand)     IČ / Reg. No.: 27195147
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Rozvaha
Balance sheet

Označení Aktiva Řád Běžné účetní období Min. úč.
období

Code Assets Row Current accounting period acc. period
a b c Brutto Korekce Netto Netto

Gross Adjusted Net Net
1 2 3 4

Aktiva celkem / Total assets 001 2 314 202 -473 984 1 840 218 1 653 276

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed equity

002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek
Fixed assets

003 650 553 -462 105 188 448 211 218

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Fixed intangible assets

004 19 787 -15 670 4 117 5 057

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
Fixed tangible assets

013 605 652 -446 435 159 217 181 047

B. III. Dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets

023 25 114 0 25 114 25 114

C. Oběžná aktiva
Current assets

031 1 638 950 -11 879 1 627 071 1 431 120

C. I. Zásoby
Inventories

032 53 907 -6 731 47 176 70 556

C. II. Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables

039 139 591 0 139 591 55 053

C. III. Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables

048 627 354 -5 148 622 206 801 280

C. IV. Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets

058 818 098 0 818 098 504 231

D. I. Časové rozlišení
Accruals

063 24 699 0 24 699 10 938

Pasiva celkem / Equity and liabilities 067 1 840 218 1 653 276

A. Vlastní kapitál
Equity

068 609 642 504 776

A. I. Základní kapitál
Registered capital

069 200 000 200 000

A. II. Kapitálové fondy
Capital funds

073 160 505 143 459

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
Reserve fund, indivisible fund and other profit funds

078 21 288 13 831

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let 
Profit/loss for previous periods

081 39 315 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
Profit/loss for the current accounting period (+/-)

084 188 534 147 486

B. Cizí zdroje
Liabilities

085 1 081 502 1 146 868

B. I. Rezervy
Provisions

086 112 338 37 441

B. II. Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities

091 153 205 121 098

B. III. Krátkodobé závazky
Short-term liabilities

102 815 959 988 329

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and aids

114 0 0

C. I. Časové rozlišení
Accruals

118 149 074 1 632

Ke dni 31. 12. 2010 / As at 31 December 2010     (v tis. CZK / CZK thousand)     IČ / Reg. No.: 27195147
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Výkaz zisku a ztráty

Označení Text Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

Code Text Row no. Accounting period
a b c sledovaném minulém

Reviewed Previous
1 2

I. Tržby za prodej zboží 
Revenue for goods sold

01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží
Costs of goods sold

02 0 0

+ Obchodní marže
Sales margin

03 0 0

II. Výkony
Income

04 3 485 231 3 073 981

B. Výkonová spotřeba
Income cost

08 2 620 211 2 293 706

+ Přidaná hodnota
Value added

11 865 020 780 275

C. Osobní náklady
Personnel cost

12 492 577 495 550

D. Daně a poplatky
Tax and fees

17 4 566 3 819

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Depreciation of fixed tangible and intangible assets

18 31 590 30 509

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Revenue from the sale of fixed assets and material

19 2 092 3 850

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of the sold fixed assets and material

22 996 385

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období
Change in operating reserves and provisions and comprehensive costs of future periods

25 83 213 -5

IV. Ostatní provozní výnosy
Other operating revenue

26 6 671 51 890

H. Ostatní provozní náklady
Other operating costs

27 15 292 112 601

V. Převod provozních výnosů
Transfer of operating revenue

28 168 739 5 068

I. Převod provozních nákladů
Transfer of operating costs

29 168 739 4 890

* Provozní výsledek hospodaření
Operating profit/loss

30 245 549 193 334

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Revenue from the sale of securities and interests

31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly
Securities and interests sold

32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
Revenue from long-term financial assets ( r. 34 + 35 + 36)

33 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenue from short-term financial assets

37 0 0

K. Náklady z finančního majetku
Costs of financial assets

38 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Revenue from security and derivative revaluation

39 0 0
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Profit and loss account

Označení Text Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

Code Text Row no. Accounting period
a b c sledovaném minulém

Reviewed Previous
1 2

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Costs of security and derivative revaluation

40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in financial reserves and provisions

41 0 0

X. Výnosové úroky
Interest revenue

42 849 1 338

N. Nákladové úroky
Interest cost

43 0

XI. Ostatní finanční výnosy
Other financial revenue

44 10 647 10 869

O. Ostatní finanční náklady
Other financial cost

45 17 364 19 987

XII. Převod finančních výnosů
Transfer of financial revenue

46 0 0

P. Převod finančních nákladů
Transfer of financial cost

47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření
Financial profit/loss

48 -5 868 -7 780

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax for core business

49 57 161 39 779

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit/loss for core business

52 182 520 145 775

XIII. Mimořádné výnosy
One-off revenue

53 6 014 1 711

R. Mimořádné náklady
One-off cost

54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Income tax for one-off activities

55

* Mimořádný výsledek hospodaření
Extraordinary profit/loss

58 6 014 1 711

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Transfer of profit/loss portion to members (+/-)

59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Profit/loss for accounting period (+/-)

60 188 534 147 486

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)
Profit/loss before tax (+/-)

61 245 695 187 265

Ke dni 31. 12. 2010 / As at 31 December 2010     (v tis. CZK / CZK thousand)     IČ / Reg. No.: 27195147
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Skupina SMP CZ

Ředitelství SMP CZ
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
Web. stránky: www.smp.cz

Martin Doksanský
předseda představenstva a generální ředitel
Tel.: +420 222 185 230
Fax: +420 222 325 292
E-mail: doksansky@smp.cz

Václav Krauz
výkonný ředitel
Tel.: +420 222 185 239
Fax: +420 222 319 766
E-mail: krauz@smp.cz

Dame N´Diaye
administrativně-finanční ředitel
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: ndiaye@smp.cz

Jan Jech
obchodní ředitel
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: jech@smp.cz

Pavel Kameník
personální ředitel
Tel.: +420 222 185 242
Fax: +420 222 328 122
E-mail: kamenik@smp.cz

Vladimír Brejcha
ředitel správy dceřiných společností
Tel.: +420 221 779 332
E-mail: brejcha@smp.cz

Divize 1 – Dopravní stavby
Antonín Brnušák
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: brnusak@smp.cz

Divize 2 – Specializace
Josef Richtr
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 224
Fax: +420 222 323 820
E-mail: richtr@smp.cz

Divize 5 – Vodohospodářské stavby
Jan Freudl
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@smp.cz

Divize 6 – Velké projekty
Mstislav Maťocha
vedoucí projektu
E-mail: matocha@smp.cz

Divize 8 – Průmyslové stavby
Jiří Bažata
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz

Dceřiné společnosti

Freyssinet CS, a. s.
Jiří Daňhelka
ředitel společnosti
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: danhelka@sm7-dsi.cz

SMS, a. s.
Luděk Borový
ředitel společnosti
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: borovy@smp.cz

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato roční zpráva slouží výhradně k pro-
pagačním účelům a není výroční zprávou sestavovanou podle § 21 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Jedná se o výňatek z výroční 
zprávy společnosti za rok 2009, která je v kompletní podobě k dispozici v sídle 
společnosti.

Please notice that this annual report serves exclusively to publicity and it is 
not the annual report made up according to § 21 of the law No. 563/1991 of 
the Accounting code. This is the extract from the annual report of the Com-
pany for the year 2009 which is available in complete version in the firm 
domicile.

Kontakty (od 1. 1. 2011)
Contacts (as of 1st January 2011)
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