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Manuál k použití roční zprávy
Vážené čtenářky a čtenáři,
právě jste otevřeli jeden z výtisků roční
zprávy mapující rok 2011. Když jsme v poměrně dlouhém předstihu uvažovali o tom,
jak by měla vypadat, napadla nás forma
kroniky, mapující naši činnost na stavbách
i mimo ně měsíc po měsíci. Tomu jsme přizpůsobili i její vzhled a provedení. A tak jsme
fotili a zaznamenávali důležité momenty…
Důležité upozornění: ať vezmete roční
zprávu do ruky jakkoliv a otevřete, vždy budete na počátku – z jedné strany na počátku
kroniky, z druhé strany na počátku společensko-ekonomické části.
Věříme, že Vás zaujmou nejen texty
a čísla, ale hlavně fotogalerie z našich staveb, na kterých jsme úspěšně zhmotňovali
představy investorů a projektantů…
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Ladies and Gentlemen,
You have just opened a copy of the annual report that maps the year 2011. When
we were thinking about its form, quite
a long time beforehand, we thought about
a chronicle that would map our activities
on and off site, month by month. We adapted its appearance and design accordingly.
So then we would photograph and record
important moments…
Please note: No matter how you grasp
and open the annual report, you will always
find yourself at the beginning – on one side,
at the start of the chronicle; on the other,
at the start of the shared social and economic section.
We believe you will like the texts and
figures as well as the photo galleries from
our sites where we successfully represented
the ideas of investors and designers…

Manual for the Annual Report

Další mostní segment dosedá na své místo – SO 203 na R1 na Slovensku
Fitting the next bridge segment into place – SO 203 on R1 in Slovakia
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Slovo představenstva
V roce 2011 pokračoval proces procitání
z rozmařilé euforie hojnosti prvého desetiletí
nového století (tisíciletí). A to nejen ve stavebnictví, ale i ve všech ostatních oborech,
v celé společnosti. Hodnotíme-li z pohledu
této reality výsledky naší společnosti, resp.
skupiny společností v roce 2011, můžeme
být v podstatě spokojeni. K úplné spokojenosti ale přece jen něco chybí.
Co se v roce 2011 nepodařilo? Pokles
obratu společnosti byl větší, než jsme plánovali – v meziročním srovnání o zhruba 20 %.
Přáli jsme si zajistit více nové zakázky a tím
i více klidu do budoucna. Získali jsme sice
nových staveb za téměř 4 mld. Kč, ale polovinu z této částky činila nová vodní linka
Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Její
realizace ale nebyla dosud zahájena z důvodu nevyjasněného financování. Snížila
se zásoba práce především v dopravních
stavbách (v tomto oboru se opět téměř
nevypisovaly nové soutěže) a s tím souvisí
i potíže pro navazující specializace, jako jsou
předpínání, sanace betonových konstrukcí,
výroba prefabrikátů a ocelových konstrukcí. S akcionářem se nám nepodařilo nalézt
shodu ve věci smluvního propojení s jedním
ze tří uchazečů o dostavbu Jaderné elektrárny Temelín a vyjasnit úplně strategii pro
zahraniční podnikání.
Nicméně pozitiva a úspěchy převažovaly.
Po velkém úsilí jsme završili náš první akviziční proces a v úplném závěru roku podepsali
smlouvy o zakoupení společnosti ARKO TECHNOLOGY. Spojili jsme divize 3 a 7 v jedinou
divizi Specializací a tím docílili zlepšení řízení
a snížení nákladů. V rámci spolupráce ve skupině VINCI se nám podařilo uzavřít licenční
smlouvy na dodávky mostních dilatací ALGA
a FREYSSINET, dále se spojit s firmou FREYSSI-
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NET i pro předpínání železobetonových konstrukcí, sanace betonů a dodávky mostních
ložisek (jejich kapitálovým vstupem do naší
dceřiné společnosti SM 7). S technickým úsekem VINCI Construction jsme navázali úzkou
spolupráci pro předávání informací, zkušeností a know-how. V těžké a dlouhé mezinárodní soutěži jsme získali v roli leadera
s dalšími třemi konsorciálními partnery stavbu nové vodní linky ÚČOV v Praze. Dokončili jsme úspěšně mnoho důležitých staveb,
za všechny jen ty největší – PPP R1 na Slovensktu (I. část), Retrofit Elektrárny Tušimice,
skládka ekologické zátěže Pozďátky a další.
Ekonomické výsledky z pohledu konečného
čistého zisku a stavu průběžné finanční hotovosti patřily určitě také ke kladům roku 2011.
Co považujeme ale za nejdůležitější –
zachování a posílení loajálního a tvůrčího
kádru pracovníků. Vám všem, vážení spolupracovníci, patří za kvalitní, profesionální
a obětavé výkony v celém roce 2011 náš
největší dík.
Květen 2012
Představenstvo SMP CZ

Statement by the Board of Directors
The process of awakening from the
luxurious euphoria of bounty set up by
the first decade of the new century (and
millennium) continued in 2011. And not
just in the construction industry – this was
the case in all other industries, and in society as a whole. Assessing the results of our
company, or group of companies in 2011
from the viewpoint of this reality, we could
be basically satisfied. But there is something
left to be desired for full satisfaction.
What was less than successful in 2011
then? The decrease in our company’s turnover was greater than we had planned – by
some 20 % in year-on-year terms. We wanted to secure more new contracts, and thus
more peace of mind for the future. While we
won new projects worth almost CZK 4 billion, one half of this amount was attributable
to the New Water Line of Prague’s Central
Wastewater Treatment Plant. However, the
project’s implementation has not commenced yet due to financing issues. Our backlog
was reduced, primarily in terms of transportation projects (since almost no new tenders were made in the field again), which
caused problems to the related specialisations such as pre-stressing, concrete structure
repairs, and the production of prefabricated
items and steel structures. We did not reach
agreement with our shareholders as to the
contract with one of the three bidders for
the project of the completion of the Temelín
NPP, or clarify the strategy for international
business to the full extent.
Still, positives and successes prevailed.
We completed our first acquisition process
successfully after a huge effort and executed the agreements for the purchase
of ARKO TECHNOLOGY at the very end of the

year. We integrated Divisions D3 and D7
into a single Specialisations division, improving management and cutting costs in the
process. As part of co-operation within the
VINCI Group, we concluded licensing agreements for the supply of ALGA and FREYSSINET bridge joints, and we also became partners with FREYSSINET for reinforced concrete
structure pre-stressing, concrete repairs and
bridge saddle supply (by means of their acquisition of our subsidiary, SM 7). We commenced close co-operation with VINCI Construction’s technical department for sharing
information, experience and know-how. We
won the Prague CWWTP New Water Line
project as the leader together with three
consortium partners in a difficult and protracted international tendering process. We
successfully completed many major projects;
let us mention the largest ones: the R1 PPP
in Slovakia (part I), the retrofit of Elektrárna
Tušimice, the Pozďátky waste deposit involving environmental hazards etc. Our results
in terms of the bottom line (net profit) and
the ongoing cash reserves were certainly
among the positives of 2011.
What we consider the most important
however, was that we have maintained and
strengthened our cadre of loyal and creative
employees. The biggest thanks for top quality, professional, and selfless performance
throughout 2011 are due to all of you, dear
colleagues.
May 2012
Board of Directors, SMP CZ
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Profil firmy
Historie
SMP CZ je společnost, jejíž kořeny sahají
až do roku 1953, kdy byl u n. p. Stavby silnic
a železnic založen speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu.
Ten se orientoval hlavně na výstavbu mostů
a právě předpjatý beton umožnil veliký pokrok při zavádění nových mostních technologií. Ve firmě je vedena kronika, kde jsou
zachyceny všechny stavby od založení společnosti až po dnešek. Je to téměř dva tisíce
staveb, postavených po celém území České
a Slovenské republiky, 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
společností, která má divizní 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 střediska, 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 původních divizí 3 a 7. Dále jsou samostatně
odděleně sledovány velké projekty – PPP
Slovensko a další velké projekty v ČR.
SMP CZ zaměstnává téměř 700 zaměstnanců a její působnost je prakticky po celém
území České republiky a také na Slovensku
a v Polsku. Firma disponuje třemi vlastními
základnami. První z nich je výrobna ocelových konstrukcí 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 (segmenty), betonové
díly protihlukových stěn a také např. ocelová výztuž. Třetí důležitou základnou jsou
Nučice, kde sídlí středisko mající na starosti
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skružový materiál (podpěrné konstrukce
mostů), bednění, lešení apod.
SMP CZ měla v roce 2011 dvě dceřiné
společnosti. SM 7, a. s., kde je 50% akcionářem společně s FREYSSINET France, a 100%
vlastněné STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
V prosinci roku 2011 byla podepsána akviziční smlouva se společností ARKO TECHNOLOGY,
jejíž hlavní náplní činnosti jsou vodohospodářské stavby na Moravě.

The Past
SMP CZ’s history dates back to 1953
when the state enterprise Stavby silnic a železnic (Road and Railroad Construction) formed a specialised branch for utility 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 chronicle capturing all projects from its inception
to this day. This comprises almost two thousand projects built all over the Czech and
Slovak Republics as well as Germany and
even Egypt.
The company became independent 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 (akciová společnost). Following several changes
of name, the business was finally named
SMP CZ, a.s. The sole current member is the
international VINCI Group, Construction Division, section Filiales Centrale Europe.

The Present
SMP CZ today is a diversified construction
company with five divisions. Four of them
are production divisions – D 1 Transportation
Projects, D 2 Specialisation, D 5 Water Management Projects, and D 8 Industrial Projects.
The fifth division is the headquarters (Division 9). Our divisions are structured into centres that either operate regionally (Divisions
1, 5, and 8) or are structured by profession,
with each centre providing a certain specialised activity (Division 2). Division 2 came into
existence on 1 January 2011 by merging the
former Divisions 3 and 7. Furthermore, major
projects are managed separately – PPP Slovakia and other large projects in the CR.

SMP CZ employs almost 700 people
and operates in virtually the entire territory
of the Czech Republic as well as in Slovakia
and Poland. The company has three bases.
The first is Beroun steel structure production
plant where steel structures are made and
the centre of machinery and transport management resides. The second is Brandýs
nad Labem with the upgraded Prefa plant
manufacturing 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), formwork, scaffolds etc.
SMP CZ had two subsidiaries in 2011.
SM 7, a.s., where it is a 50% shareholder together with FREYSSINET France, and wholly
owned STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
An acquisition agreement with ARKO TECHNOLOGY whose core business is water management projects in Moravia was signed
in December 2001.

The Company´s profile
Organizační schéma (k 1. 1. 2012)

Organisational structure (as of 1st January 2012)

Generální ředitel
CEO

Obchodní ředitel
Sales Director

Mluvčí společnosti
Spokesman

Výkonný ředitel
Executive Director

Administrativně-finanční ředitel
Administrative/Financial Director

DIVIZE 1 Dopravní stavby
DIVISION 1 Transportation Projects

Personální ředitel
HR Director

DIVIZE 2 Specializace
DIVISION 2 Specialization

FREYSSINET CS
FREYSSINET CS

DIVIZE 4 PPP Slovensko
DIVISION 4 PPP Slovakia

ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

DIVIZE 5 Vodohospodářské stavby
DIVISION 5 Water Management Projects

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

DIVIZE 6 Velké projekty
DIVISION 6 Major Projects

Organizační složka Slovensko
Organisational unit Slovakia

DIVIZE 8 Průmyslové stavby
DIVISION 8 Industrial Projects
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Profil firmy
Sídlo SMP CZ

SMP CZ’s Registered office

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

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

od 16. 4. 2012
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

with effect from 16 April 2012
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Orgány společnosti

Company’s bodies

Představenstvo
Předseda:
Místopředseda:
Členové:		
		
Prokura:		

Martin Doksanský
Jan Jech
Dame N´Diaye
Pavel Kameník
Vladimír Brejcha

Board of Directors
Chairman:
Vice-chairman:
Members:
		
Prokurist:

Martin Doksanský
Jan Jech
Dame N´Diaye
Pavel Kameník
Vladimír Brejcha

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:		
		
		
		
		

André Hubard
Eric Abadie
Eric Barthelemy
Marc Huysman
Václav Krauz
Pavel Němejc

Supervisory Board
Chairman:
Members:
		
		
		
		

André Hubard
Eric Abadie
Eric Barthelemy
Marc Huysman
Václav Krauz
Pavel Němejc

Vedení společnosti
Generální ředitel:
Martin Doksanský
Výkonný ředitel:
Václav Krauz
Administrativně-finanční
ředitel:		
Dame N´Diaye
Obchodní ředitel:
Jan Jech
Personální ředitel:
Pavel Kameník

Management team
Chief Executive Officer: Martin Doksanský
Executive Director:
Václav Krauz
Administrative/Financial
Director:		
Dame N´Diaye
Commercial Director:
Jan Jech
HR Director:
Pavel Kameník

Ředitel divize 1:
Ředitel divize 2:
Ředitel divize 5:
Ředitel divize 8:

Division 1 Director:
Division 2 Director:
Division 5 Director:
Division 8 Director:

12

Antonín Brnušák
Josef Richtr
Jan Freudl
Jiří Bažata

Antonín Brnušák
Josef Richtr
Jan Freudl
Jiří Bažata

The Company´s profile

Pohled na budoucí plavební komoru v Hluboké n. Vltavou
View of the future lock chamber in Hluboká n. Vltavou
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Profil firmy
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 mostů Praha, a. s., s cílem
vybudovat specializovanou firmu zabývající se předpínáním betonových konstrukcí.
Jediným 100% vlastníkem se staly Stavby
mostů Praha (nyní SMP CZ). V průběhu roku
1996 SM 7 začala spolupracovat s německou
společností DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH (DSI). Tato úzká spolupráce vyústila v roce 1997 v uzavření licenční smlouvy,
podle které se SM 7 stala licenčním partnerem DSI pro český a slovenský stavební trh.
Spolupráce se úspěšně rozvíjela až do nového tisíciletí, kdy koncem první dekády bylo
rozhodnuto vzhledem ke stále se zhoršující
komunikaci s DSI přijmout nového strategického partnera, aby bylo možno nabídnout
našemu trhu nové technologie a technická
řešení. Dlouhodobým jednáním byl vybrán
FREYSSINET, sesterská společnost VINCI Construction. Na jaře roku 2011 byla podepsána
smlouva se společností Soletanche Freyssinet o odprodeji 50 % akcií SM 7. Výsledkem
této smlouvy byla kromě jiného změna obchodní značky z SM 7 na FREYSSINET CS.
Hlavními činnostmi společnosti zůstává
předpínání betonových konstrukcí a závěsových systémů zavěšených mostů, geotechnické systémy, hydroservis, sanace a rekonstrukce ŽB konstrukcí.

Jiří Daňhelka
Milan Mikuláš
Miloš Šimler
Antonín Plánička
Jaroslav Zíma
(od 1. 1. 2012)

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 Praha, a. s. V začátcích se SMS
soustředila hlavně na opravy a sanace mostních objektů. Postupem času a díky mateřské
firmě se obrat zvyšoval a rozšířilo se i portfolio činností. Nyní je společnost uznávaným
dodavatelem mostních konstrukcí na Slovensku i v Polsku a začíná expandovat do oblasti
vodohospodářských staveb.
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, sanace mostů a betonových
konstrukcí
– Vodohospodářské stavby
Orgány společnosti

Orgány společnosti
Představenstvo
Předseda:
Členové:		
		
		
		
		

Jiří Daňhelka
Pierre Mellier
Benoit Mélen
Vincent Duflocq
Dame N´Diaye
Milan Mikuláš

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:		
		

Martin Doksanský
Jérome Stubler
Milan Kyndl
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Vedení společnosti
Ředitel:		
Ekonomický náměstek:
Technicko-výrobní
náměstek:
Obchodní náměstci:
		
		

Představenstvo
Předseda:
Členové:		
		

Luděk Borový
Dame N´Diaye
Martin Krchnák

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:		
		

Martin Doksanský
Vladimír Brejcha
Václav Krauz

Vedení společnosti
Ředitel:		
Výrobně-technický
náměstek:
Ekonomický náměstek:
Obchodní náměstek:

Luděk Borový
Jiří Fuks
Martin Krchnák
Martin Pajer

The Company´s profile
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 separation 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 German-based DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH (DSI). The close
cooperation led to the execution of a licensing agreement in 1997, under which SM 7
became DSI’s licensed partner for the Czech
and Slovak construction markets. Cooperation developed successfully until the new
millennium when it was decided, due to constantly deteriorating communication with
DSI, to find a new strategic partner towards
the end of the first decade in order to offer
our market new technologies and solutions. The result of long discussions was that
FREYSSINET, an affiliate of VINCI Construction, was chosen. An agreement on the sale
of 50 % of SM 7 shares was executed with
Soletanche in the spring of 2011. One of the
outcomes of the agreement was a change
of the trademark from SM 7 to FREYSSINET CS.
Pre-stressing of concrete structures and
stayed bridge suspension systems, geotechnical systems, hydro-service, and rehabilitation and refurbishment of reinforced concrete
structures remain the company’s core business.
Company’s bodies
Board of Directors
Chairman:
Members:
		
		
		
		

Jiří Daňhelka
Pierre Mellier
Benoit Mélen
Vincent Duflocq
Dame N´Diaye
Milan Mikuláš

Supervisory Board
Chairman:
Members:
		

Martin Doksanský
Jérome Stubler
Milan Kyndl

Management team
Director:		
Financial Deputy:
Technical/Production
Deputy:		
Sales Deputies:
		
		

Jiří Daňhelka
Milan Mikuláš
Miloš Šimler
Antonín Plánička
Jaroslav Zíma
(from 1 January 2012)

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
The company was formed in the spring
of 1997 as a subsidiary of the then Stavby
mostů Praha, a. s. Initially SMS primarily repaired and rehabilitated bridges. Over time,
and thanks to the parent company, its turnover grew and so did the portfolio of its
activities. Nowadays the company is a recognised bridge structure contractor in Slovakia and Poland and is beginning to expand
in the field of water management projects.
Currently, SMS’s core activities are:
– Cast-in-situ reinforced concrete and prestressed structures
– Prefab reinforced concrete and pre-stressed bridges and structures
– Segment technologies
– Composite reinforced concrete bridges
and structures
– Stayed bridge structures
– Noise barriers
– Refurbishment and rehabilitation
of bridges and concrete structures
– Water Management Projects
Company’s bodies
Board of Directors
Chairman:
Members:
		

Luděk Borový
Dame N´Diaye
Martin Krchnák

Supervisory Board
Chairman:
Members:
		

Martin Doksanský
Vladimír Brejcha
Václav Krauz

Management team
Director:		
Production/Technical
Deputy:		
Financial Deputy:
Sales Deputy

Luděk Borový
Jiří Fuks
Martin Krchnák
Martin Pajer
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Prezentace všech čtyř pólů VINCI v ČR při setkání vedení VINCI v Praze
Presentation of all four poles of VINCI in ČR during the meeting of VINCI Management in Prague
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Setkání vedení VINCI
v Praze
Je pravidelnou, každoroční tradicí,
že se v červnu pořádá shromáždění cca 300
vedoucích pracovníků VINCI z celého světa. Pokaždé v jiném městě, v jiném státě.
V roce 2011 připadla tato milá povinnost
na Českou republiku a Prahu.
Naše země a hlavní město se tak na tři
dny – 17. až 19. 6. dostalo do centra pozornosti celé skupiny.
Kromě tradičních projevů nejvyšších
představitelů VINCI GŘ Xaviera Huillarda
a FŘ Christiana Labeyrie byly hlavním tématem setkání „Trvalé změny světa kolem
nás“ a z toho plynoucí rizika a příležitosti
pro lidstvo obecně i pro nás jako stavební
společnost.

Setkání vedení VINCI v Praze – Španělský sál Pražského hradu připravený pro účastníky setkání
VINCI Management meeting in Prague – Spanish hall of Prague Castle prepared for participants
of the meeting

Zástupci všech čtyř hlavních pólů VINCI
v České republice dostali také příležitost
prezentovat činnost všech společností patřících do skupiny s působností na teritoriu
České a Slovenské republiky. Za pól dopravních staveb vystoupil generální ředitel Eurovie CS Ing. Martin Borovka, za pól stavby,
konstrukce přednesl prezentaci generální
ředitel SMP CZ Ing. Martin Doksanský, za pól
energie generální ředitel VINCI Energies CZ
Ladislav Urban a za pól koncese generální
ředitel VINCI Park Petr Smékal.
Po pracovním pátečním a dopoledním
sobotním programu následovala kulturní
část – návštěva kulturních památek Prahy a koncert dětského sboru v katedrále
sv. Víta na Pražském hradu. Všichni účastníci, beze zbytku, byli uneseni krásami naší
matky měst. Díky našim předkům za dědictví a odkaz, který nám zanechali.
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Setkání vedení VINCI v Praze – jednací sál v hotelu Hilton
VINCI Management meeting in Prague – meeting hall in hotel Hilton

Setkání vedení VINCI v Praze – zamyšlený Xavier Huillard
VINCI Management meeting in Prague – Thoughtfull Xavier Huillard

Social section
VINCI Management Meeting
in Prague
The gathering of about 300 top managers of VINCI from around the world in June
has become a regular annual tradition.
It takes place in a different city and a different country every time. For 2011, this
pleasant duty was with the Czech Republic
and Prague.
As a result, our country and capital became the focal point for the entire Group for
3 days from 17 to 19 June.
In addition to the traditional addresses
by VINCI’s top executives, CEO Xavier Huillard
and CFO Christian Labeyrie, the principal topic of the event was “Lasting Changes in the
World Around Us” and the resulting risks and
opportunities for mankind in general and for
us as a construction company.

Setkání vedení VINCI v Praze – hotel Hilton s vlajkami VINCI
VINCI Management meeting in Prague – hotel Hilton with VINCI flags

The representatives of all four principal
parts at VINCI in the Czech Republic also had
an opportunity to present the work of all
companies belonging to the Group and operating on the territory of the Czech and Slovak Republics. CEO of Eurovia CS, Mr Martin
Borovka spoke for the transportation part,
CEO of SMP CZ, Mr Martin Doksanský presented a paper for the construction and structures part, CEO of VINCI Energies CZ, Mr Ladislav Urban spoke for the energy part, and
CEO of VINCI Park, Mr Petr Smékal spoke for
the concessions part.
The business agenda of Friday and Saturday morning was followed by the cultural
part – sightseeing in Prague and a concert
by a children’s choir in St. Vitus Cathedral
at the Prague Castle. All participants were
enthralled by the beauty of our Mother
of Cities. We are thankful to our ancestors
for the heritage that they have left us.

Setkání vedení VINCI v Praze – zahájení jednání v hotelu Hilton
VINCI Management meeting in Prague – opening of the meeting in hotel Hilton

Setkání vedení VINCI v Praze – noční Praha byla překrásná
VINCI Management meeting in Prague – night Prague was beautiful
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Lidé v SMP CZ 2011
Jaký byl rok 2011 pro zaměstnance naší
společnosti?
Oproti roku předchozímu byl opět o něco
náročnější. Byl to však „pouze“ jen jeden
z několika roků, v průběhu kterých se mění
trh, potřeby a možnosti firem a také potřeby
lidí, včetně jejich očekávání.
Ve všech předchozích Výročních zprávách
jsme se alespoň krátce zmínili o motivaci zaměstnanců plně a se zájmem se zapojit do řešení úkolů a plnění pracovních povinností.
S ohledem na měnící se potřeby zaměstnanců a možnosti zaměstnavatelů, vyvstala jako
legitimní otázka, zda je náš motivační systém
efektivní. I z tohoto důvodu jsme se zúčastnili
Studie HR Controlling 2011 Česká Republika,
prostřednictvím které jsme měli možnost
porovnat vybrané ukazatele s průměrem
odvětví. Z desítek hodnocených ukazatelů
mimo jiné vyplynulo, že právě v oblasti mezd
a zaměstnaneckých výhod naše společnost
převyšuje průměr stavebnictví, přesto však
některé ukazatele naznačovaly riziko možnosti nižší angažovanosti zaměstnanců. Náš
záměr zamyslet se nad motivačním systémem byl navíc podložen výsledky pravidelných „Hodnotících rozhovorů“ vedoucích pracovníků s jejich spolupracovníky. Na základě
výsledků výše uvedené studie a s využitím
výstupů z hodnotících rozhovorů, jsme iniciovali projekt „Motivace“, kdy týmy složené
ze zaměstnanců naší společnosti připravily
v první fázi návrh opatření pro zefektivnění
stávajícího motivačního systému a ve fázi
druhé se zaměří na prohloubení motivačního
prostředí s využitím nefinančních stimulů.
I přes dobré ekonomické a finanční ukazatele přistoupilo vedení společnosti k přípravě opatření reagujících na situaci ve stavebnictví. Tato opatření se dotkla všech
našich zaměstnanců, v řadě oblastí jsme
omezovali rozpočet, v několika případech
došlo k ukončení pracovního poměru. Opatření byla projednána a diskutována se všemi vedoucími pracovníky a předsedou závodního výboru odborové organizace, která
v SMP působí. I proto byla opatření přijata
ze strany zaměstnanců i odborové organizace s pochopením, opatření byla hodnocena
jako potřebná, ale i citlivá. Přestože měla
za cíl nalézt úspory, v oblasti vzdělávání jsme
rozpočet navýšili. Klademe důraz na prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců
a na jazykovou vybavenost našich klíčových
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Pánové Töpfer a Doksanský v Divadle na Fidlovačce
Mr. Töpfer and Mr. Doksanský at Divadlo na Fidlovačce

Vyhlášení vítězů SMP Tennis Cup
The official announcement of the SMP Tennis Cup winners

Naši úspěšní kuželkáři
Our successful bowlers

Social section
People at SMP CZ 2011
How was 2011 for the employees of our
company?
Compared to the previous year, it was
once again a little more challenging. However, it was “just” another link in a chain
of years in which the market has evolved,
companies have revised their requirements
and opportunities, and people’s needs and
expectations have changed.
In all previous Annual Reports, we have
always mentioned, at least in passing, our
employees’ motivation to play a hands-on,
interested role in the handling of tasks and
performance of work duties. Bearing in mind
the changes in what employees want and
what employers can offer, there were compelling reasons to reconsider how effective
our incentive scheme really was. This prompted our participation in the Czech Republic
HR Controlling Study 2011, as it gave us the
opportunity to compare selected factors with
the industry norm. One of the patterns that
emerged from the dozens of indicators evaluated was that, while our company’s payroll
and employee benefit packages were better
than average in the construction industry, certain factors indicated the risk that employees
might not be as involved as those elsewhere.
Our plans to take another look at the incentive scheme were also buoyed by the results
of periodic “performance interviews” conducted by managers with their colleagues. Referencing the above study and the outputs
of the performance interviews, we kick-started the “Motivation” project, in which teams
of company employees initially drafted measures to streamline the existing incentive
scheme; the next step will be to focus on enhancing the motivational environment with
the introduction of non-financial incentives.
Despite the sound economic and financial
indicators, the company’s management decided to draw up some measures in response
to the situation in the construction industry.
These measures, imposing budget restrictions
in certain areas and entailing redundancies in
several cases, affected all of our employees.
As the measures had been reviewed and discussed with all managers and with the chairman of the works committee of the trade
union operating at SMP, they were accepted
by employees and the trade union more readily and were deemed to be unavoidable but
sensitive. Although we had primarily set our

Nikola Sudová v Mariánských Lázních
Nikola Sudová at Mariánské Lázně

Hokejový turnaj – naši v akci
Hockey tournament – our player in action

Zimní sportovní hry
Winter sport games
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zaměstnanců. I v roce 2011 probíhalo intenzivní interní vzdělávání formou „Interní
školy“, kdy se naši kolegové s mnohaletými zkušenostmi stali lektory a předávali své
know-how ostatním kolegům. Pro vybrané
zaměstnance byla rozšířena jazyková výuka,
která byla zaměřena na odbornou a technickou angličtinu a francouzštinu.
Možnost vzdělávat se, resp. prohlubovat
si odborné či manažerské znalosti a dovednosti a především výuka anglického a francouzského jazyka je jedním z nejžádanějších
benefitů. Z výše uvedené Studie HR vyplývá,
že počet hodin školení na jednoho pracovníka je výrazně vyšší, než dosahuje průměr
odvětví.
Část vzdělávacího programu naší společnosti byla financována z grantu OPLZZ.
Díky důsledné prevenci se nám trvale
daří snižovat počet úrazů a jejich závažnost.
Proto jsme si pro následující období vytyčili
v oblasti bezpečnosti a ochrany našich zaměstnanců při práci nový cíl – „nulovou“ úrazovost. Součástí prevence ochrany zdraví je
i systém periodických preventivních zdravotních prohlídek, které absolvují naši zaměstnanci v některé z ordinací smluvního lékaře.
Silná sociální a společenská odpovědnost
naší firmy se promítla i do Kolektivní smlouvy uzavřené na období let 2011 – 2014, kde
jsme nad rámec stávajících ujednání doplnili
některá další, např. v závislosti na množství
let odpracovaných pro SMP CZ se v případě
ukončení pracovního poměru zvyšuje i odstupné. Ze sociálního fondu jsou financovány příspěvky na dětskou rekreaci, pracovní
jubilea, sociální výpomoc, sportovní či kulturní činnost. Zvláštní skupinou jsou setkání
s bývalými zaměstnanci, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku.

ních a letních sportovních hrách mají naši
zaměstnanci možnost „měřit“ síly s kolegy
z českých filiálek patřících do VINCI Construction.
Prvomájový podvečer bývá tradičně vyhrazen divadelnímu představení v Divadle
Na Fidlovačce, které SMP pořádá pro své
zaměstnance a obchodní partnery.
Naši zaměstnanci za sebou zanechávají
nesmazatelnou stopu v podobě mostů, vodohospodářských, průmyslových a ekologických staveb. Naše logo je však spojeno
i s podporou řady charitativních, sportovních a kulturních projektů. Jsme partnerem
pro Nemocnici Na Homolce, Nadaci VINCI
a mnohých dalších. Podobné partnerství pochopitelně přenášíme i do vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel. I v tom vidíme smysl
našeho podnikání.

Výroční konference SMP CZ
Annual Conference of the SMP CZ

Jsme přesvědčeni, že atmosféru ve firmě
lze výrazně ovlivnit informovaností a způsobem komunikace. Předávání informací je
zajištěno prostřednictvím nejrůznějších akcí –
od pracovních porad až po pravidelné setkání všech techniků, které se koná pravidelně
na konci února. Zde se nejen bilancuje rok
předchozí, ale zároveň se prezentují plány
na období následující. Své místo pro předávání informací má i firemní intranet a Zpravodaj,
dvouměsíčník, který vychází již jedenáctý rok.
Poněkud méně formální jsou sportovní
a kulturní akce. Dvakrát ročně – při zim-
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Setkání manažerů v červenci
July Managers meeting

Social section
sights on making cuts, we actually increased
the funds available for training in line with our
stress on deepening the knowledge and skills
of employees and the language proficiency
of our key employees. In 2011, we continued
our policy of running our In-house School of
intensive internal training, enabling colleagues with years of experience to become trainers and pass on their know-how to fellow
workers. Selected employees benefited from
extended language teaching concentrating
on specialist and technical English and French.
Opportunities to learn and deepen technical and managerial knowledge and skills,
and especially to pick up more English and
French, feature among the most popular benefits. The HR Study above revealed that the
number of training hours per employee is
well above the industry average.
Part of the company’s training programme was funded by a grant from the Operational Programme Human Resources and
Employment (OP HRE).

employees leaving SMP CZ is increased depending on the number of years they have
spent at the company. The Social Fund finances contributions to children’s recreation, work anniversaries, social assistance,
sports and cultural activities. A particularly
special area we cover here is meetings with
former employees who are now enjoying
their well-deserved retirement.

Sports and cultural events are rather
less formal. Twice a year – in the winter and
the summer – we host sports days for our
employees to pit their skills against colleagues from VINCI Construction’s Czech affiliates.
The evening of May Day is traditionally reserved for a trip to the theatre Divadlo Na Fidlovačce, organized by SMP for its
employees and business partners.

We believe that the ambience at the
company can be nurtured quite substantially
by levels of awareness and methods of communication. Information is channelled through a variety of events, ranging from business
meetings to the regular annual meeting of
all technicians held at the end of February.
These are opportunities to review the previous year and present plans for the forthcoming period. The corporate intranet and the
Newsletter (Zpravodaj), a bimonthly periodical which has now entered its eleventh year,
also provide a conduit for information.

While our employees leave indelible evidence of their work behind them in the form
of bridges, water management structures,
and industrial and environmental projects,
it is worth noting that our logo is also associated with the sponsorship of projects implemented in the fields of charity, sports and the
arts. Two of our many partners are Na Homolce Hospital and the VINCI Foundation.
Naturally, we foster a similar partnership in
employer-employee relations as this is another area that gives our business meaning.

A rigorous prevention policy has resulted in consistent success in reducing the
number of accidents and their severity.
This has encouraged us to set a new target
in employee safety and protection in the
upcoming period – a “zero” accident rate.
Health protection includes a system of periodic preventive medical examinations for
employees, which are provided by doctors
under contract with the company.
The company’s formidable social and
community responsibility is also reflected
in the Collective Agreement for 2011–2014,
where we went beyond existing arrangements to introduce additional benefits;
for example, the severance pay of those

Nikola Sudová na návštěvě v sídle společnosti
Nikola Sudová on a visit to our headquarters

Fyzický stav – průměr za rok 2011 (průměr ze stavů k poslednímu dni měsíců)
Headcount – average for 2011 (based on the average numbers as at the last day of each month)

Muži / Men

PP na dobu
neurčitou
Permanent
employment

PP na dobu
určitou
Temporary
employment

Dohody
(DPP + DPČ)
Agreements (to complete
a job, to perform work)

Mateřské
Maternity
leave

Celkem
SMP CZ
Total
SMP CZ

Organizační
Celkem
složka SMP
Total
SMP organizational unit

516

31

19

1

567

10

576

Ženy / Women

80

9

6

13

108

6

115

Celkem / Total

596

40

25

14

675

16

691
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Nadace VINCI
Již více než 5 let působí v ČR Nadace
VINCI, jejímž partnerem je i naše společnost
SMP CZ.
Nadace VINCI v České republice si vytkla
za cíl pokračovat v myšlence své mateřské
skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti...
V České republice působí již déle než
5 let. Jejími zřizovateli v ČR jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI v České Republice (EUROVIA CS, a. s., Průmstav, a. s., VINCI Construction Grands Projets, s. a., SOLETANCHE Česká
republika, s. r. o., VINCI Energies CZ, s. r. o.,
a také naše společnost SMP CZ, a. s.), které mobilizují svůj humánní potenciál s cílem
pomáhat a dodávat odvahu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního
i profesního začlenění, podporovat kulturní
a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj
i ochranu životního prostředí a v neposlední
řadě využívat volnočasových aktivit k rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňovat
následky tíživých situací.

– Občanské sdružení Dílny tvořivosti
nadační příspěvek 104 839 Kč na nákup nového vybavení dílen a mobilního nájezdu.
– La Strada, nezisková organizace
nadační příspěvek 250 000 Kč na koupi
osobního automobilu pro účely práce v terénu a asistence při soudním řízení.
– Pomoc v nouzi
nadační příspěvek 55 000 Kč na koupi
fotoaparátu s příslušenstvím a počítače
pro práci s digitální fotografií.
– Sdružení SOS dětských vesniček
nadační příspěvek 100 000 Kč na nákup
nábytku a dalšího dovybavení Komunity
mládeže v Brně.
– ESET-HELP, občanské sdružení
nadační příspěvek 300 000 Kč na nákup
čističek vzduchu s přisáváním venkovního
vzduchu včetně příslušenství a montáže.
Dalšími výdaji by bylo vymalování a lakování veškerého vnitřního objektového
vybavení a renovace venkovního nápisu
kavárny.

Nadaci VINCI řídí správní rada v čele
s Ing. Milanem Valentou. SMP CZ zastupuje
ve správní radě Ing. Martin Doksanský.
Nadace VINCI podporuje projekty z následujících oblastí: pracovní integrace, školení
a kvalifikace, doprava do místa práce, mládež a občanství, sociální začlenění a přístup
k bydlení. Každý potenciální projekt má svého patrona, kterým se může stát kdokoliv
ze zaměstnanců firem patřících do skupiny
VINCI. Patron takového projektu s organizací žádající o nadační příspěvek komunikuje,
a je-li žádost úspěšná, dohlíží na správné
a efektivní využití nadačního příspěvku. Patronát nad některými z podpořených projektů
Nadací VINCI v ČR v minulosti převzali za SMP
CZ např. Ing. Michaela Kaisrová, Ing. Jiří Šmejkal, Ing. Zdeněk Burda a další.

2011 Annual Report

V roce 2011 byly podpořeny následující projekty:
– IQ Roma servis, občanské sdružení
nadační příspěvek 232 938 Kč na nákup
dřevěných eurooken v rámci celkové rekonstrukce nového sídla Centra integračních služeb v Brně.
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Nadace VINCI
VINCI Foudation

Social section
VINCI Foudation
The VINCI Foundation, partnered by
SMP CZ, has been active in the Czech Republic for over five years now.
In the Czech Republic, the VINCI Foundation strives to continue the philosophy of its
parent group by forging bonds between
workers and the public and between the
worlds of business, the city, the countryside,
and civil society...
Active in the Czech Republic for more
than five years, the Foundation’s founders
here are VINCI Group subsidiaries in the
Czech Republic (EUROVIA CS, a.s., Průmstav, a.s., VINCI Construction Grands Projets, s.a., SOLETANCHE Česká republika, s.r.o.,
VINCI Energies CZ, s.r.o., and our own company, SMP CZ, a.s.). We all mobilize our human potential to help and encourage civic
initiatives and projects requiring social and
professional involvement, to promote cultural and educational activities, sustainable
development and environmental protection,
and, not least, to tap into leisure activities
as a means of developing the personalities
of children and young people and to reduce
the consequences of hardship.
The VINCI Foundation is governed by
a board of trustees headed by Milan Valenta. SMP CZ is represented on the board by
Martin Doksanský.
VINCI Foundation supports projects
in the fields of labour integration, training
and qualifications, commuting, youth and citizenship, social inclusion and access to housing. Each potential project has a patron,
who may be any employee of a VINCI Group
company. The project patron communicates
with the organization applying for a Foundation grant and, if the application is successful, he or she oversees the proper and
efficient use of the funds awarded. SMP CZ’s
past patrons of some of the projects supported by the VINCI Foundation in the Czech Republic have included, for example, Michaela
Kaisrová, Jiří Smejkal and Zdeněk Burda.

general overhaul of the new Brno-based headquarters of the Integration Service Centre.
– The Creativity Workshops (Dílny tvořivosti) civic association
a Foundation grant of CZK 104,839 to purchase new workshop equipment and
a wheelchair ramp.
– The non-profit organization La Strada
a Foundation grant of CZK 250,000 to purchase a car for field work and assistance in
legal proceedings.
– Help in an Emergency (Pomoc v nouzi)
a Foundation grant of CZK 55,000 to purchase a camera, accessories and a computer to work with digital photos.
– SOS Children’s Villages Association
(Sdružení SOS dětských vesniček)
a Foundation grant of CZK 100,000 to purchase furniture and other equipment for
the Youth Community in Brno.
– ESET-HELP, civic association
a Foundation grant of CZK 300,000 to purchase air purifiers with outside air intake,
including accessories and installation.
Other costs include the painting and decorating of all internal furnishings and the
restoration of the cafe’s outdoor signboard.
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Nadace VINCI continues its combat
against social exclusion
Since 2007, the Czech corporate foundation Nadace VINCI has received
104 project applications, 52 of which were examined by the selection
committee. All in all, it supported 28 projects between 2008 and 2011,
for a global budget of almost Kč6 million (€238,218).
Since 2008, 31 VINCI employee sponsors have supported projects
in the field of social integration and promoting access to employment
for the most disadvantaged people.
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– IQ Roma servis, civic association
a Foundation grant of CZK 232,938 to purchase wooden Euro windows as part of the

Nadace VINCI
VINCI Foudation
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Společenská část
Nadační fond Homolka
SMP CZ, a. s., je dlouhodobým dárcem
přispívajícím do Nadačního fondu Homolka. Tento nadační fond byl založen v roce
1998 a jeho základním posláním je podpora
oborů, které významně přispívají k záchraně
či zkvalitnění lidského života. Jde o podporu
moderní specializované medicíny, zejména v rámci hlavních klinických programů
Nemocnice Na Homolce, která patří k nejlepším evropským specializovaným nemocnicím s nadregionální působností zajišťující
komplexní škálu diagnostických a léčebných
metod v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a klinických neurověd. K tomuto
záměru nemocnice využívá i svého potenciálu ve výzkumu, mezinárodní spolupráci
a dalších oblastech.
Nadační fond Homolka řídí správní rada,
SMP je zde zastoupena Ing. Martinem Doksanským, který je členem správní rady.
SMP CZ se prostřednictvím finančních
příspěvků podílela na pořízení např. robotického operačního systému, vybudování Centra navigované srdeční katetrizace atd.
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Social section
Homolka Foundation
SMP CZ, a.s. is a long-standing donor
contributing to the Homolka Foundation.
This foundation was set up in 1998 with
the basic mission of supporting those fields which make a significant contribution
to the saving and improvement of human
life. It promotes modern specialized medicine, especially in the major clinical programmes at Na Homolce Hospital, one of the top
European specialized hospitals with supraregional operations, providing a comprehensive range of diagnostic and therapeutic
methods related to cardiovascular diseases
and clinical neuroscience. The hospital harnesses its potential in research, international cooperation and other areas to push
ahead in these fields.
Homolka Foundation is managed by
a board of trustees; SMP is represented here
by Martin Doksanský, who is a board member.
SMP CZ, through its financial contributions, has been involved, for example, in the
acquisition of a robotic operating system
and the development of a Navigated Cardiac Catheterization Centre.
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Společenská část
Podpora dětských domovů
Naše společnost se pravidelně a ráda
angažuje při akcích našeho zaměstnance
Bohuše Eliáše, který se již dlouhodobě věnuje dětským domovům. Začalo to v Karlovarském kraji v roce 2009 a v roce 2011 proběhl
v září již 3. ročník „Eliho“ turnaje v kopané,
kterého se zúčastnily děti z dětských domovů z celé republiky – nejen z Karlovarského
kraje, ale i z Prahy, Plzně a Ústeckého kraje.
Loni v červnu náš kolega zorganizoval i první
ročník turnaje dětských domovů ve stolním
tenisu. Ten proběhl v areálu Dětského domova v Dlažkovicích.

Povzbuzen tímto úspěchem zopakoval
tuto akci na jaře 2012 při fotbalovém zápase Sokolov – Most pod heslem „Přines kopačák“. I když to nejdřív na velký úspěch nevypadalo, nakonec přilétlo na hřiště ze všech
stran 101 míčů. I ty najdou své místo v různých domovech.
Jsme hrdi, že v naší firmě pracuje takový
člověk, který obětuje svůj volný čas i finance
a věnuje se těm, kteří neměli to štěstí a musejí žít v dětském domově. Považujeme jeho
činnost za velmi záslužnou a jsme potěšeni,
že se můžeme jeho akcí zúčastnit a zároveň
ho podpořit v jeho aktivitách.

Je neuvěřitelné, kolik lidí dokáže náš kolega pro své akce získat, mezi děti přicházejí
pravidelně sportovci – hokejisté, fotbalisté, ale i šermíři a všichni se snaží alespoň
na chvíli udělat dětem radost a nechat je
zapomenout, že nemají vlastní rodinu.
Před Vánoci se Bohuš Eliáš rozhodl
ve spolupráci s extraligovým hokejovým
klubem HC Energie uspořádat sbírku plyšových zvířátek, která byla následně rozdělena mezi dětské domovy hned v několika
krajích. Plyšové hračky se vhazovaly na ledovou plochu při utkání HC Energie s Vítkovicemi, a to po první vstřelené brance domácího týmu. Gólu se diváci dočkali už v první
třetině a hned poté následoval déšť plyšáků.
Samotné utkání přenášela jedna televizní
společnost a ve většině dětských domovů
bylo utkání bedlivě sledováno. Diváci udělali mnoho dětí velice šťastnými. Už jenom
pohled na ten déšť, který začal padat na ledovou plochu, byl něco neopakovatelného,
sesbíralo se kolem 4 000 plyšáků. Celá akce
se více než vydařila. Tyto plyšáky pan Eliáš
osobně rozvážel do domovů po celé republice, zamířil i mezi seniory, kde byl také přivítán s otevřenou náručí.

Návštěva v dětském domově v Plzni
A visit to the Children´s house in Plzeň

Radost dětí z plyšáků byla velká
Plush animal bring happiness to children
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Social section
Support of children´s houses
Our company regularly enjoys participating in the events of our employee Bohuš
Eliáš, who has long been dedicated to supporting children‘s homes. It all began in the
Karlovy Vary Region in 2009. In September
2011, the third annual „Eli“ football tournament took place, which was attended by
children from children’s homes from all over
the country – not only from the Karlovy Vary
Region, but also from Prague, Pilsen and the
Ústí nad Labem region. Last June, our colleague also organized the first children’s home
table tennis tournament, which took place
at the Children‘s Home in Dlažkovice.

Encouraged by this success, he repeated
this event in the spring of 2012 during a football match between Sokolov and Most under the slogan „Bring a Football“. Although
it did not at first appear that it would be a
great success, in the end 101 balls flew on
to the pitch from all sides. Now these will
also find their place in various homes.
We are proud that such a person works
at our company; someone who sacrifices his
time and money and is dedicated to those
who were not so lucky and have to live in a
children’s home. We consider his activities
as very meritorious and we are delighted to
be able to attend the events, and support
him in his activities.

It‘s amazing how many people our
colleague is able to get for his events, athletes visit and play regularly amongst the
children - hockey players, football players,
and even fencers. They all try to make the
children happy for at least a little while and
let them forget that they do not have their
own families.
Before Christmas, Bohuš Eliáš decided,
in co-operation with Extraliga (Extra League) ice hockey club HC Energie, to organize
a collection of stuffed animals, which were
then divided among the children‘s homes in
several counties. The stuffed animals were
thrown on to the ice surface during a match
between HC Energie and Vítkovice, after the
first goal was scored by the home team. The
fans got to see the first goal during the first
period, and it was immediately followed by
a rain of stuffed animals. The actual game
was broadcast by a television company, and
the match was watched closely in most of
the children’s homes. The fans made many
of the children very happy. Just watching the
rain of animals that began falling on the ice
rink was something unforgettable – about
4,000 stuffed animals were gathered. The
event was more than successful. Mr. Eliáš
delivered these stuffed animals to the homes across the country personally; he also
went among the elderly, and even there he
was welcomed with open arms.

Vánoce v dětském domově v Litoměřicích
Christmas in the Children´s house in Litoměřice

Plyšáci udělali radost i obyvatelům domova seniorů
Plush animals make joy also clients in home of seniors
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3. Eliho turnaj v kopané
3rd Eli tournament in football

3. Eliho turnaj v kopané – doprovodný program
3rd Eli tournament in football – supporting program

3. Eliho turnaj v kopané – vyhlášení výsledků
3rd Eli tournament in football – declare of end results
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3. Eliho turnaj – vítěžný tým DD Dlažkovice a Eli
3rd Eli tournament – The winning team children‘s house Dlažkovice and Eli

Účastníci 1. ročníku Eliho turnaje ve stolním tenisu v DD Dlažkovice
Participants of 1st Eli tournament in table tennis in children´s house Dlažkovice

Plyšáci na ledě Karlovarské arény
Plush animals on ice in KV Arena
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Ekonomická část
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Financial section

Příprava skruží – Veselí n. Lužnicí
Centering preparation – Veselí n. Lužnicí
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Dopravní stavby
Transportation Projects

27 %

Energetické stavby
Power projects

34

10

9%

Vodohospodářské stavby
Water management
& Engineering projects

Celkem
Total

80

42 %

Specializace
Specialization

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

37 724
2002

433

24 528
62 685
33 878
5 433

2003

15 849
55 160
24 233

2004

2005

2 059
25 872

52 164

29 411

893

33 066
63 370
25 628

2006

462
20 097
46 187
26 495

2007

495

15 806
42 796
46 031

3 817

2008

10 390

60 238
27 944

2009

3 425
0
31 369
9 950

2010

Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible assets

872
0
10 822

2011

Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets

8 124
1 066
6 051
15 241

Leasing
Leasing

Celkem
Total
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Vývoj stavu aktiv (v tis. Kč)
Assets (CZK thousands)

215 775
2002

10 182

470 613
696 570

188 786
2003

9 884

607 673
806 343

183 957
2004

916 712
36 552

190 286
2005

1 137 221

918 094

15 808
1 124 188
175 778

2006

908 688
7 277

1 091 743

187 118
2007

9 391

1 281 122
1 477 631

208 254
2008

1 226 342
9 895
1 444 491
Dlouhodobý majetek
Fixed assets

211 218
2009

1 431 120
10 938
1 653 276

Oběžná aktiva
Current assets

188 448
2010

24 699

1 627 071
1 840 218

172 348
2011

1 581 169

15 836
1 769 353
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Časové rozlišení
Deferrals/accruals

Celkem
Total
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Obrat skupiny (v mil. Kč)
Group turnover (CZK million)

1 439,3
2003

104,0
26,6
1 569,9
1 847,2

2004

146,5
15,5
2 009,2
2 289,1

2005

2006

266,3
116,5

265,6
266,4

2 671,9
2 174,9

2 706,9
2 400,8
2007

205,6
265,6
2 872,0
3 097,6

2008

227,7
350,2
3 675,5
3 074,0

2009

280,0
414,1

3 768,1
SMP CZ
SMP CZ

3 485,2
2010

157,7
466,2
4 109,1

SMS
SMS

2 659,0
2011

62,2
489,9
3 211,1

FREYSSINET CS (50% podíl)
FREYSSINET CS (50% share)
ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

2 549,0
Plán
2012

SM 7
SM 7

67,5
370,9
621,0
3 608,4

Celkem
Total
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Čistý zisk skupiny (v mil. Kč)
Group net profit (CZK million)

14,4
1,6
-5,7
10,3
24,6

2004

2,4
2,1
29,1
46,3

2005

11,4
1,6

10,4
7,1

2006

59,3
51,0

68,5
54,5
4,7
6,5

2007

65,7
89,7
2008

-7,3

8,0
94,0
147,5

2009

4,8
-8,4

143,9
SMP CZ
SMP CZ

188,5
9,8

2010

26,4
224,8
191,4

2011

1,6
19,7
212,7
101,0

Plán
2012

0

17,9
24,0
142,9
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SM 7
SM 7
SMS
SMS
FREYSSINET CS (50% podíl)
FREYSSINET CS (50% share)
ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY
Celkem
Total

Financial section
Zpráva o účetní závěrce
Report on the Financial Statements

Příjemce: akcionáři společnosti SMP CZ, a. s.,
se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37,
PSČ 160 41.
Na základě provedeného auditu jsme dne
14. 5. 2012 vydali k účetní závěrce, která je
součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SMP CZ, a. s., která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011, (přehledu
o změnách vlastního kapitálu za rok končící
31. 12. 2011 a přehledu o peněžních tocích
za rok končící 31. 12. 2011) a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti SMP
CZ, a. s. jsou uvedeny v příloze této účetní
závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní
jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti SMP CZ, a. s., je
odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě
našeho auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické požadavky a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora,
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné
(materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo
chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající
věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posou-

zení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetní jednotky. Audit
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Účetní jednotka vykázala hodnotu aktiv
ve výši 1.769.353 tis. Kč, cizí zdroje ve výši
994.844 tis. Kč a hospodářský výsledek zisk
ve výši 191.389 tis. Kč.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SMP CZ, a. s. , se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, PSČ 160 41 k 31. 12. 2011
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící
31. 12. 2011 v souladu s českými účetními
předpisy.
Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, PSČ
160 41 za rok končící 31. 12. 2011 obsahuje
významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti SMP CZ, a. s., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, PSČ 160 41 k 31. 12. 2011
s účetní závěrkou, která je obsažena v této
výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy
je zodpovědný statutární orgán společnosti
SMP CZ, a. s., se sídlem Praha 6, Evropská
1692/37, PSČ 160 41. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok
v souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
české republiky. Tyto standardy vyžadují, aby
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni,
že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření výroku auditora.

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami společnosti SMP CZ, a. s., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, PSČ 160 41
za rok končící 31. 12. 2011. Za sestavení této
zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti SMP CZ, a. s. Naším úkolem
je vydat na základě provedeného ověření
stanovisko k této zprávě o vztazích.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené
ve výroční zprávě společnosti SMP CZ, a. s.,
se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37,
PSČ 160 41 k datu 31. 12. 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s výše uvedenou účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56
Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu,
že zpráva o vztazích neobsahuje významné
(materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je
omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto toto ověření
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme
výrok auditora.

Praha 5 – Zličín dne 24. 5. 2012
Ověření provedl auditor
Ing. František Meierl,
Lačnovská 377/8, PSČ 155 21 Praha 5 – Zličín,
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili
žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SMP CZ, a. s.,
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Ekonomická část
Přehled o peněžních tocích
Cash flow statement

Označení
Code
P.

Ukazatel
Indicator

2010

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

2011

504 231

818 098

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

239 681

227 488

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

1

Úpravy o nepeněžní operace
Adjustment for non-cash operations

113 142

32 830

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

352 823

260 317

A.

2

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

89 936

-190 202

A.

**

442 759

70 116

A.

3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných
Interest paid except for capitalised

0

0

A.

4

Přijaté úroky
Interest received

849

954

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

-57 161

-40 616

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

6 014

4 517

392 461

34 971

-10 801

-21 350

814

2 090

-9 987

-19 260

32 107

-54 472

-100 714

-151 086

A.

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

*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Net cash flow from operations
Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flow from investments

B.

1

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

B.

2

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

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
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

C.

2

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

C.

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

-68 607

-205 558

F.

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

313 867

-189 848

R.

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

818 098

628 250

Ke dni 31. 12. 2011 / As at 31 December 2011
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(v tis. CZK / CZK thousand)
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Financial section
Rozvaha
Balance sheet

Označení

Aktiva

Řád

Běžné účetní období

Code
a

Assets
b

Row
c

Current accounting period
Brutto
Korekce
Netto
Gross
Adjusted
Net
1
2
3

Min. úč.
období
acc. period
Netto
Net
4

Aktiva celkem / Total assets

001

2 267 287

-497 934

1 769 353

1 840 218

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed equity

002

0

0

0

0

B.

Dlouhodobý majetek
Fixed assets

003

658 373

-486 025

172 348

188 448

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Fixed intangible assets

004

20 234

-17 048

3 186

4 117

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek
Fixed tangible assets

013

599 490

-468 977

130 513

159 217

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets

023

38 649

0

38 649

25 114

Oběžná aktiva
Current assets

031

1 593 078

-11 909

1 581 169

1 627 071

C.
C.

I.

Zásoby
Inventories

032

53 592

-7 603

45 989

47 176

C.

II.

Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables

039

118 489

0

118 489

139 591

C.

III.

Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables

048

792 747

-4 306

788 441

622 206

C.

IV.

Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets

058

628 250

0

628 250

818 098

D.

I.

Časové rozlišení
Accruals

063

15 836

0

15 836

24 699

A.

Pasiva celkem / Equity and liabilities

067

1 769 353

1 840 218

Vlastní kapitál
Equity

068

642 750

609 642

A.

I.

Základní kapitál
Registered capital

069

200 000

200 000

A.

II.

Kapitálové fondy
Capital funds

073

149 956

160 505

A.

III.

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

078

31 166

21 288

A.

IV.

Výsledek hospodáření minulých let
Profit/loss for previous periods

081

70 239

39 315

A.

V.

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

084

191 389

188 534

Cizí zdroje
Liabilities

085

994 844

1 081 502

B.
B.

I.

Rezervy
Provisions

086

110 732

112 338

B.

II.

Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities

091

98 733

153 205

B.

III.

Krátkodobé závazky
Short-term liabilities

102

785 379

815 959

B.

IV.

Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and aids

114

0

0

C.

I.

Časové rozlišení
Accruals

118

131 759

149 074

Ke dni 31. 12. 2011 / As at 31 December 2011

(v tis. CZK / CZK thousand)
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Ekonomická část
Výkaz zisku a ztráty
Profit and loss account

Označení

Text

Code
a

Text
b

I.

Číslo
řádku
Row no.
c

Skutečnost v účetním období
Accounting period
sledovaném
minulém
Reviewed
Previous
1
2

Tržby za prodej zboží
Revenue for goods sold

01

0

0

Náklady vynaložené na prodané zboží
Costs of goods sold

02

0

0

+

Obchodní marže
Sales margin

03

0

0

II.

Výkony
Income

04

2 658 772

3 485 231

Výkonová spotřeba
Income cost

08

1 970 415

2 620 211

Přidaná hodnota
Value added

11

688 357

865 020

C.

Osobní náklady
Personnel cost

12

458 103

492 577

D.

Daně a poplatky
Tax and fees

17

4 149

4 566

E.

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

18

30 409

31 590

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

19

22 974

2 092

F.

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

22

2 015

996

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

5 465

83 213

Ostatní provozní výnosy
Other operating revenue

26

10 338

6 671

Ostatní provozní náklady
Other operating costs

27

13 506

15 292

Převod provozních výnosů
Transfer of operating revenue

28

108 038

168 739

Převod provozních nákladů
Transfer of operating costs

29

108 038

168 739

*

Provozní výsledek hospodaření
Operating profit/loss

30

208 022

245 549

VI.

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

31

33 187

0

Prodané cenné papíry a podíly
Securities and interests sold

32

3 251

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

Náklady z finančního majetku
Costs of financial assets

38

0

0

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

39

0

0

A.

B.
+

III.

IV.
H.
V.
I.

J.

K.
IX.
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Financial section

Označení

Text

Code
a

Text
b

Číslo
řádku
Row no.
c

Skutečnost v účetním období
Accounting period
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

Výnosové úroky
Interest revenue

42

954

849

Nákladové úroky
Interest cost

43

Ostatní finanční výnosy
Other financial revenue

44

26 621

10 647

Ostatní finanční náklady
Other financial cost

45

38 045

17 364

Převod finančních výnosů
Transfer of financial revenue

46

0

0

Převod finančních nákladů
Transfer of financial cost

47

0

0

Finanční výsledek hospodaření
Financial profit/loss

48

19 466

-5 868

Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax for core business

49

40 616

57 161

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit/loss for core business

52

186 872

182 520

XIII.

Mimořádné výnosy
One-off revenue

53

4 517

6 014

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

4 517

6 014

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

191 389

188 534

****

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

61

232 005

245 695

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.

*
T.

Ke dni 31. 12. 2011 / As at 31 December 2011

(v tis. CZK / CZK thousand)

0

IČ / Reg. No.: 27195147

43

Kontakty (od 16. 4. 2012)
Skupina SMP
Ředitelství SMP CZ
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
Web: 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
Jan Jech
místopředseda představenstva
a obchodní ředitel
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: jech@smp.cz
Dame N´Diaye
člen představenstva
a administrativně-finanční ředitel
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: ndiaye@smp.cz
Pavel Kameník
člen představenstva
a personální ředitel
Tel.: +420 222 185 242
E-mail: kamenik@smp.cz
Václav Krauz
člen dozorčí rady
a výkonný ředitel
Tel.: +420 222 185 239
E-mail: krauz@smp.cz
Divize D 1 – Dopravní stavby
Antonín Brnušák
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: brnusak@smp.cz
Divize D 2 – Specializace
Josef Richtr
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 224
E-mail: richtr@smp.cz
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Divize D 5 – Vodohospodářské stavby
Jan Freudl
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@smp.cz
Divize D 6 – Velké projekty
Mstislav Maťocha
vedoucí projektu
Tel.: +420 222 185 513
E-mail: matocha@smp.cz
Divize D 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@freyssinet.cz
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Luděk Borový
ředitel společnosti
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: borovy@smp.cz
ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Richard Mrázek
ředitel společnosti
Tel.: +420 547 423 214
E-mail: richard.mrazek@arko-brno.cz

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato roční zpráva slouží výhradně k propagačním 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 2011,
která je v kompletní podobě k dispozici v sídle společnosti.

Contacts (as of 16th April 2012)
SMP Group
Directorate SMP CZ
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
Web: www.smp.cz
Martin Doksanský
Chairman of the Board of Directors
and Chief Executive Officer
Tel.: +420 222 185 230
Fax: +420 222 325 292
E-mail: doksansky@smp.cz
Jan Jech
Vice-chairman of the Board of Directors
and Commercial Director
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: jech@smp.cz
Dame N´Diaye
Member of the Board of Directors
and Administrative/Financial Director
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: ndiaye@smp.cz
Pavel Kameník
Member of the Board of Directors
and HR Director
Tel.: +420 222 185 242
E-mail: kamenik@smp.cz
Václav Krauz
Member of Supervisory Board
and Executive Director
Tel.: +420 222 185 239
E-mail: krauz@smp.cz
DIVISION 1 Transportation Projects
Antonín Brnušák
Division Director
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: brnusak@smp.cz
DIVISION 2 Specialization
Josef Richtr
Division Director
Tel.: +420 222 185 224
E-mail: richtr@smp.cz

DIVISION 5 Water Management Projects
Jan Freudl
Division Director
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@smp.cz
DIVISION 6 Major Projects
Mstislav Maťocha
Project Manager
Tel.: +420 222 185 513
E-mail: matocha@smp.cz
DIVISION 8 Industrial Projects
Jiří Bažata
Division Director
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz

Subsidiaries
FREYSSINET CS, a. s.
Jiří Daňhelka
Director
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: danhelka@freyssinet.cz
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Luděk Borový
Director
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: borovy@smp.cz
ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Richard Mrázek
Director
Tel.: +420 547 423 214
E-mail: richard.mrazek@arko-brno.cz

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. 563/4991 of the Accounting code. This is the extract from
the annual report of the Company for the year 2011 which is available in complete version in the firm comicile.

Vydal: SMP CZ, a. s.
Grafika, fotografie, tisk:
BOHEMIA WERBUNG, s. r. o. 2012
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