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V roce 2012 jsme dosáhli historicky nejmen-
šího počtu pracovních úrazů ve společnosti. 
Cílem pro rok 2013 je prostřednictvím dů-
sledné prevence pokračovat v nastaveném 
trendu nejen mezi vlastním personálem, 
ale i u subdodavatelů. 

Naším hlavním cílem je povýšit, posunout 
princip bezpečné práce na jedno z před-
ních míst v mysli všech našich zaměstnanců 
a spolupracovníků. 

In 2012, we achieved the lowest ever number 
of work-related injuries. The goal for 2013 is 
to continue in this trend not only among 
our own employees but also among those 
of our subcontractors by applying rigorous 
prevention. 

Our main objective is to raise the principle 
of safe work to one of the top positions in all 
of our employees’ and partners’ minds. 

Motto Motto
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Zeptáme-li se kohokoli ze stavebního oboru na to, jak se daří jeho 
společnosti, odpovědi jsou si velmi podobné. Nic moc… Dobrá, 
řekněme si, je to důsledek tradičního českého mírného pesimismu. 
A co když padne dotaz na nejbližší měsíce a roky? V tomto případě 
je odpověď většinou beze slov, s pokrčenými rameny. I to je výsle-
dek Čechům vrozeného nazírání na svět?

Jak hodnotím v tomto kontextu rok 2012 já? Asi nejtrefnější vyjád-
ření je „rok zmařených nadějí”. Jednalo se totiž o rok, který v sobě 
obsahoval poločas mezi dvěma parlamentními volbami. To obvykle 
bývá období s největší aktivitou vlády, maximální vůlí něco měnit, 
rozhodovat a podporovat rozvoj společnosti. Bohužel v roce 2012 
tomu tak nebylo. Konkrétně ve stavebnictví se nadále prohloubil 
propad ve vykázaných výkonech, ve vypsaných a zahájených no-
vých zakázkách, vydaných stavebních povoleních, v zásobě práce. 
Adekvátně k tomu vypadala situace i u skupiny našich společností.

Všichni nesporně chápeme a jsme smířeni s tím, že svět prochází 
těžkou etapou svého vývoje, že je méně příležitostí, dostupných 
prostředků pro investice, více nejistoty a z toho plynoucí opatr-
nosti na straně investorů. Svět hledá novou rovnováhu – obtížně, 
ne bezbolestně, ale nějak k ní snad směřuje. Příčinou těch zma-
řených nadějí u nás doma v Čechách jsou komplikace a problémy, 
které si k těm světovým přidáváme sami. A co tím konkrétně mám 
na mysli? Především nečerpání již tak omezených ročních rozpoč-
tů státních fondů, neschopnost čerpat dotace z EU vyčleněné pro 
roky 2007 – 2013, neustále složitější a komplikovanější legislativa 
(viz. Stavební zákon s nekonečnými možnostmi pro škůdce bránící 
veškerým novým stavbám, Zákon o zadávání veřejných zakázek, 
jehož novela prakticky přinesla zastavení vypisování nových sou-
těží od dubna do konce roku, atd.). Dále časté výměny státních 
úředníků (od nejnižších stupňů až po členy vlády), neustálé vzá-
jemné osočování, napadání a žaloby, které dovedlo úřady, munici-
pální organizace a jednotlivce ke strategii „nerozhodování” o ničem 
a de facto postupně směřuje k útlumu hospodářského života. Ale-
spoň ve stavebnictví nepochybně. Je nezbytné tento stav změnit, 
jinak následky pro českou ekonomiku, atmosféru ve společnosti 
a úroveň života v naší zemi budou vážné. 

V tomto kontextu vyzněly i výsledky naší činnosti za rok 2012. Vezme-
me-li výkony samotného SMP CZ, tak poklesly v meziročním srovnání 
o 10 % (rok 2011 – 2,66 mld. Kč, rok 2012 – 2,38 mld. Kč). Za celou 
skupinu SMP pak bylo dosaženo prakticky totožných výsledků – díky 
zahrnutí výsledků ARKO do roku 2012 (rok 2011 – 3,211 mld. Kč, 
rok 2012 – 3,18 mld. Kč). Objem nově získané zakázky činil za rok 
2012 – 1,94 mld. Kč u SMP CZ a 3,68 mld. Kč za celou skupinu SMP. 
Vykázaný čistý zisk za celou skupinu byl ve výši 129 mil. Kč. Toho 
se podařilo dosáhnout zčásti díky dobře nasmlouvaným kontraktům 
z minulosti, zčásti optimalizací organizačního uspořádání, což v pře-
kladu znamená především redukcí počtu zaměstnanců. Tento proces 
probíhá průběžně od roku 2010. Bohužel nyní již opustili naše řady 
i někteří zaměstnanci, jejichž odchod nás opravdu mrzel.

If you ask anyone in the construction industry how their company 
is doing, the answers will be very similar. Nothing special… You can 
say, well, it is the result of the traditional Czech pessimism. And 
what if you ask about the months and years ahead? Then there 
is usually no verbal answer, just a shrug. Is also that the Czech 
way of looking at the world? 

How do I see 2012 in this context? The most succinct descripti-
on would perhaps be “a year of thwarted hopes”. It was a year 
in between two general elections, which is normally a period of the 
Government’s highest activity, maximum will to change things and 
make decisions, and support the society’s development. Unfor-
tunately, this was not the case in 2012. Specifically in the con-
struction industry, the year saw an even deeper plunge in reported 
output, new contracts announced and launched, building permits 
issued, and order backlog. The situation in our group developed 
accordingly. 

We all understand and have reconciled ourselves to the fact that 
the world is undergoing a difficult period, that there are fewer 
opportunities and less funds available for investment, and more 
uncertainty and the resulting caution amongst investors. The 
world is looking for a new balance – the process is difficult and 
not without pain, but the world is, perhaps, heading toward a ba-
lance. However, the causes of the thwarted hopes here in the 
Czech Republic are often the complications and problems that we 
ourselves add to the global ones. What specifically are these? Pri-
marily, failing to draw on the already limited annual budgets of the 
government’s funds, inability to obtain EU funds allocated for 2007 
to 2013, increasingly complicated legislation (such as the Building 
Act with unlimited possibilities for those trying to prevent new con-
struction projects, or the Public Procurement Act, the amendment 
to which virtually stopped new calls for tenders from April to the 
end of the year). Other factors include the frequent replacements 
of civil servants (from the lowest tier all the way up to Cabinet 
ministers), and incessant slurs, attacks and incrimination, which 
have made public authorities, municipalities and individuals adopt 
a strategy of “no decision-making” and has led to a downturn in all 
areas of the economy. At least, and there is no question about it, 
in the construction industry. This state of affairs must be changed, 
otherwise its effects on the Czech economy, the atmosphere in the 
society and the living standards will be grave. 

Our 2012 results must be viewed in this context. As far as SMP 
CZ’s output is concerned, it dropped 10% in comparison with last 
year (2011: CZK 2.66 billion, 2012: CZK 2.38 billion). The entire 
SMP Group had almost the same results as last year thanks to the 
inclusion of ARKO’s results in 2012 (2011: CZK 3.211 billion, 2012: 
CZK 3.18 billion). New contracts won for SMP CZ amounted to 
CZK 1.94 billion and for the SMP Group to CZK 3.68 billion in 2012. 
The net profit reported for the entire Group was CZK 129 million. 
These figures are the result of well-negotiated past contracts and 
the optimisation of our organisational structure, which primarily 
means staffing level reductions. This process has been running 
since 2010. Unfortunately, we are now at a point when we really 
regret the departure of some of our employees.

Slovo předsedy představenstva The Chairman’s Statement
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Co je možné považovat za největší klady roku 2012 z pohledu 
SMP? Přestěhování do nové, krásné administrativní budovy v Kar-
líně, zahájení procesu sbližování s Průmstavem a APS Alkon a tím 
i rozšíření skupiny našich společností v rámci VINCI Constructi-
on v ČR a SR. Podařilo se začlenění nově akvírované společnosti 
ARKO TECHNOLOGY. Úspěšně jsme dokončili významné projek-
ty – za ty největší Retrofit Elektrárny Tušimice II a PPP projekt 
dálnice R1 na Slovensku. Významně narostla zásoba práce u dce-
řiných společností SMS a ARKO TECHNOLOGY. Na základě důvě-
ry akcionáře v naší skupinu jsme získali souhlas k další akviziční 
činnosti.

Vida, dá se říci, vždyť není tak zle! Souhlasím. První polovina úvo-
du k letošní zprávě není výrazem naší malomyslnosti. Jen prostě 
nelze – ani v takovém dokumentu, jako je roční zpráva – nezmínit 
souvislosti, které limitují rozvoj a jsou rizikem pro budoucnost.

Na závěr chci poděkovat všem loajálním spolupracovníkům za spo-
lupráci, snahu a vůli bojovat i v nelehkých dobách. Všichni společ-
ně věříme v lepší časy!

 Martin Doksanský
 Předseda představenstva
 Generální ředitel

What are the biggest pluses for SMP in 2012? The transfer to the 
new and attractive office facility in Karlín and the launch of the 
process of convergence with Průmstav and APS Alkon, and the 
resulting expansion of the VINCI Construction Group of compa-
nies in the Czech Republic and Slovakia. Newly acquired ARKO 
TECHNOLOGY was successfully integrated into the group. We have 
also successfully completed major projects; among the biggest, 
the Tušimice retrofit and the PPP project for the R1 motorway 
in Slovakia. The amount of order backlog for SMS and ARKO TECH-
NOLOGY significantly increased. Based on the shareholder’s trust 
in our group, we also obtained approval for further acquisitions.

We could say that things are not that bad... I agree. The first half 
of this introduction is not a measure of our low spirits. It is simply 
not possible - not even in an annual report - to fail to mention the 
context that limits our development and presents a risk for our 
future.

In conclusion, I would like to thank all loyal colleagues for their 
co-operation, effort and will to fight even at this difficult time. Let 
us all hope for a better future.

 Martin Doksanský
 Chairman and CEO

Martin Doksanský – Generální ředitel
Martin Doksanský – CEO
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Proaktivní společnosti předjímají budoucí nehody a činí kroky ještě 
předtím, než je třeba. Děláme vše pro to, aby se všichni naši manažeři 
i zaměstnanci zapojili a byli zodpovědní.

Proactive companies predict possible sources of accidents and adopt 
corrective measures before they are needed. We make sure all our 
managers and employees participate and are responsible.

Základním stavebním kamenem „bezpečného pracoviště“ 
je prevence

The cornerstone of every safe workplace is prevention



9



10

Naše společnost stále hledá, jak by se mohla zlepšit v zajištění ještě 
lepší bezpečnosti. Všechny nehody analyzujeme, aby bylo možné zlep-
šit stupeň zabezpečení.

Our company continuously looks for new ways of ensuring even better 
safety. We analyse all incidents to be able to increase the level of safety.

Nastavili jsme velmi vysoká bezpečnostní kritéria 

Setting very high safety requirements
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Výsledky v bezpečnosti práce se v poslední 
době u SMP zlepšily 

Iniciujeme zaměstnance kontrolami staveb, školeními v interních 
školách a na externích školeních. Provádíme interní audity a čas-
tější kontroly na stavbách. Na dodržování Bezpečnosti dohlíží také 
skupina interních koordinátorů. Pracujeme s brožurou opatření Bez-
pečnost. Do praxe jsme zavedli šanon Bezpečnost a poučné listy. 

Bezpečnost se stala součástí každé porady. Při každém ranním 
rozdělování práce upozorňujeme na možná rizika. Klademe důraz 
na registr rizik a ostatní dokumenty. Vrcholové vedení Bezpečnosti 
je nejen prací specialistů, ale všech manažerů. 

Snažíme se, aby se povědomí o Bezpečnosti stalo každodenní sou-
částí přístupu k práci našich zaměstnanců.

Stanovili jsme si osobní cíle 

Naším hlavním cílem je zahrnutí otázek bezpečnosti do všech čin-
ností spojených s přípravou a realizací staveb divizí. Naplňování 
tohoto cíle předpokládáme následovně. 

Při všech jednáních o technických řešeních, inovacích, změnách 
projektů apod. je nutné vždy posuzovat případná rizika spojená 
s bezpečností práce a poukazovat na ně. Poté žádat jejich elimina-
ci, a to i za cenu návrhu jiných a bezpečnějších technologií. 

Na poradách středisek, projektových týmů a výrobních poradách 
staveb je Bezpečnost vždy jedním z bodů jednání. Při něm je hod-
nocena úroveň dosahovaného stupně zabezpečení Bezpečnosti 
na jednotlivých stavbách. Prohlubujeme pravidelné předávání zku-
šeností a vyhodnocujeme přijatá nápravná opatření. 

Při setkáních techniků SMP i dceřiných společností hodnotíme stav-
by a oceňujeme stavbyvedoucí z pohledu dodržování Bezpečnosti. 
Pravidelně uvádíme dobré příklady i správná řešení z této oblasti. 

Work safety results at SMP have recently 
improved 

We motivate our employees through site inspections, as well as in-
ternal and external training. We carry out internal audits and more 
frequent site inspections. We also have a group of internal coor-
dinators to oversee observance of OHS procedures. We are using 
the OHS Measures brochure, and we have put in place the OHS 
Binder and instruction sheets. 

OHS has become a part of every meeting. During each daily work 
scheduling meeting, we discuss possible risks. We use a registry 
of risks and other safety documents. OHS management is perfor-
med not only by specialists but also all managers.

We strive to make OHS awareness an everyday feature of our 
employees’ attitude to work.

Setting personal targets 

Our main goal is to include safety issues in all activities related 
to the preparation and implementation of construction projects by 
all divisions. We expect to meet the goal as follows:

During all meetings on technical solutions, innovations, project 
changes and other issues, safety risks must be identified, conside-
red and discussed; their elimination must then be demanded even 
if it involves using different but safer technologies. 

At meetings of centres and project teams and at production mee-
tings, OHS is always on the agenda. The level of safety attained at 
each of the building sites is discussed. We support regular exchan-
ges of experience and evaluate the corrective measures adopted. 

During meetings attended by engineering personnel from SMP and 
its subsidiaries, projects are evaluated and their site managers re-
warded for their work in compliance with OHS. We regularly com-
municate best practices and correct solutions. 

Klademe důraz na bezpečnost 
práce

Focusing on safety at work
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Zajišťujeme podmínky pro dodržování zásad 
Bezpečnosti a klademe důraz na kontrolu 

Při projednávání smluv s podzhotoviteli trváme na tom, aby pod-
mínky pro dodržování zásad Bezpečnosti byly zahrnuty ve smlou-
vách. Protistrany jsou též dopředu seznamovány s pojetím Bezpeč-
nosti u společnosti. 

Kontrolujeme všechny zpracovávané technické a technologické  
předpisy, zda je zajištěno provádění prací v souladu s Bezpečnos-
tí a jestli obsahuje patřičnou správně vyhotovenou část týkající 
se dodržování Bezpečnosti. 

Při provádění kontrolní činnosti a návštěvách staveb je dodržová-
ní zásad Bezpečnosti jednou z nejdůležitějších věcí kontrol. Stále 
důsledně vysvětlujeme důvody potřeby dodržování těchto zásad, 
v případě dobrého stavu určitě otevřeně chválíme. V případě nedo-
statků důsledně žádáme jejich okamžitou nápravu. 

Ensuring the right environment for compliance 
with OHS and emphasising inspections 

During contract negotiations with subcontractors, we insist on con-
ditions for compliance with OHS to be included in the contracts. 
Our partners are also informed about our OHS policies in advance. 

We check all technical and technological instructions that are being 
prepared for compliance with OHS and inclusion of safety infor-
mation. 

During site inspections, compliance with OHS is one of the main 
items that we check. We continuously explain the reasons why 
compliance with these instructions is so important and praise good 
practices openly. Shortcomings, on the other hand, must be reme-
died immediately. 

Vývoj úrazovosti zaměstnanců SMP CZ, a. s. v letech 2004 – 2012
Accident rate for SMP CZ, a. s. employees between 2004 and 2012

Rok
Year

Počet pracovních úrazů
Number of accidents

Dny pracovní neschopnosti
Days of incapacity for work

Počet zaměstnanců
Number of employees

2004 29 945 683

2005 24 849 730

2006 12 629 771

2007 16 833 756

2008 10 378 781

2009 7 405 765

2010 6 222 737

2011 6 200 637

2012 3 133 585
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Počet úrazů zaměstnanců SMP CZ, a. s.
Injuries of SMP CZ, a. s. employees

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2011 20122008 2009 2010

Měníme myšlení o Bezpečnosti 

Přešli jsme od pasivního vnímání Bezpečnosti zaměstnanci k vní-
mání aktivnímu. Nejenže si předáváme zkušenosti, ale také se kaž-
dodenně informujeme a komunikujeme o rizicích a krizových situ-
acích, které se nám povedlo odvrátit. 

Velký význam ve změně myšlení k Bezpečnosti přikládáme pře-
svědčování samotných zaměstnanců o důležitosti bezpečnosti prá-
ce. Zaměstnance zapojujeme do procesu snižování rizik na praco-
višti, např. formou odměn za jejich aktivní přístup k novému pojetí 
Bezpečnosti nebo vyhlašováním nejlepších aktivistů Bezpečnosti 
na výroční konferenci, apod. 

Zaměstnance stále více angažujeme do návrhů úprav pracoviště, 
pracovních postupů TEP v oblasti Bezpečnosti a při výběru osob-
ních ochranných pracovních pomůcek v rámci grafického manuálu. 

Changing the way we think about OHS  

We have moved from employees’ passive perception of OHS to an 
active one. We share experience and inform each other of the risks 
and critical situations that we have managed to avert. 

Convincing all employees of the importance of safety plays a pi-
votal role in changing OHS thinking. Employees are motivated to 
join the process of minimising workplace risks by, e.g., rewards 
for their active approach to the new OHS concept and announcing 
best OHS activists at the annual conference, etc. 

We also increasingly engage employees in adjustments to work-
places, OHS processes, and the selection of personal protective 
equipment with the aid of a graphic manual. 
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Průběh počtu promeškaných dní a počtu zaměstnanců SMP CZ, a. s.
Number of employees v number of sick leaves, SMP CZ, a. s.
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Základním stavebním kamenem „bezpečného 
pracoviště” je prevence 

Zahájili jsme užívání software TEMPUS, který je nástrojem pro sle-
dování bezpečnosti a realizace nápravných opatření na stavbách. 
Naším cílem pro rok 2013 je přejít z testovacího provozu na ostrý 
provoz na všech stavbách. 

Systém testujeme ve zkušebním provozu na zapůjčených table-
tech. Program umožňuje přímo na místě rychle vytvořit podrobný 
záznam a popis nehody včetně fotodokumentace. Záznam je ihned 
elektronicky rozeslán odpovědným osobám k zajištění nápravy. 
Zároveň člen realizačního týmu odpovědný za bezpečnost sleduje 
okamžitě provedení nápravných opatření. 

Elektronické řešení je rychlé, přehledné a máme jistotu, že se na nic 
nezapomene. Psychologický účinek výzvy k odstranění závady, 
kterou dodavatel dostane 5 minut potom, co se na závadu přišlo 
na formuláři včetně fotek, je závratný. 

The cornerstone of every safe workplace is 
prevention 

We have started to use the TEMPUS software, which is a tool for 
monitoring safety processes and corrective measures on construc-
tion sites. Our objective for 2013 is to complete the trial operation 
and commence full deployment on all sites. 

We have been testing the system on borrowed tablets. The tool 
enables users to create a detailed accident report, including pho-
tographs, in the field. The report is immediately sent to all re-
sponsible personnel to act on it. A member of the implementation 
team responsible for safety immediately monitors the corrective 
measures taken. 

This electronic process is fast and clear and prevents loss of infor-
mation. The psychological effect of a notice to remove a problem 
which a supplier receives within 5 minutes of its identification, 
complete with all information and photographs, is quite unbelie-
vable. 
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Pro zajištění bezpečnosti práce se snažíme především podpořit fyzickou 
i duševní pohodu všech zaměstnanců při práci, a to zejména využitím 
našich odborných znalostí, zkušeností a schopností.

To ensure the maximum safety, we strive to support all of our employe-
es’ physical and mental comfort at work, mainly by using our professi-
onal expertise and capabilities.

Základním cílem je pro nás minimalizace pracovních úrazů

Minimising work-related injuries is our priority



17



18

Historie

SMP CZ, a. s. zahájila svou činnost v roce 1953, kdy v rámci n. p. 
Stavby silnic a železnic vznikl speciální závod pro inženýrské kon-
strukce z předpjatého betonu. Ten se orientoval hlavně na výstav-
bu mostů s využitím nových mostních technologií. Během 60 let 
společnost zrealizovala na dva tisíce staveb, a to jak na území 
České a Slovenské republiky, tak i v zahraničí.

K osamostatnění pod novým názvem Stavby mostů Praha došlo 
k 1. 4. 1990 a od 5. 5. 1992 se firma transformovala na akciovou 
společnost. Po několikeré změně názvu byla definitivně přejmeno-
vána 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 6 divizí. Čtyři jsou výrobní – D 1 Dopravní 
stavby, D 2 Specializace, D 5 Vodohospodářské stavby a D 8 Prů-
myslové stavby. Pátou divizí je D 6 Velké projekty. Poslední – šestou 
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).

SMP CZ zaměstnává téměř 600 zaměstnanců. Firma disponuje tře-
mi vlastními základnami:
• Výrobna ocelových konstrukcí Beroun, kde se především vyrábí 

ocelové konstrukce, a je centrem řízení mechanizace a dopravy
• Prefa Brandýs nad Labem, kde se vyrábějí mostní nosníky podél-

né i příčné (segmenty), betonové díly protihlukových stěn a také 
např. ocelová výztuž

• Areál Nučice, kde sídlí středisko mající na starosti skružový ma-
teriál (podpěrné konstrukce mostů), bednění, lešení apod. 

SMP CZ měla v roce 2012 tři dceřiné společnosti. FREYS-
SINET CS, a. s., kde je 50% akcionářem společně s FREYSSINET 
France, 100% vlastněné STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., a rov-
něž 100% vlastněnou společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Společnost změnila po 10 letech své sídlo, od dubna 2012 jsme 
se přestěhovali do nových prostor v Praze 8-Karlíně.

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 concre-
te. It focused primarily on bridge construction and deploying new 
bridge technologies. Over 60 years, the company has developed 
some 2,000 projects built all over the Czech and Slovak Republics 
and in other countries. 
 
The company became independent under the new name Stavby 
mostů Praha as of 1 April 1990, and on 5 May 1992 it was trans-
formed into a public limited company (akciová společnost). Fol-
lowing several changes of name, the business was finally named 
SMP CZ, a. s. The sole current shareholder is the international VIN-
CI Group, Construction Division, section Filiales Centrale Europe.

The present

SMP CZ is a diversified construction company with six divisions. Four 
of them are production divisions – D 1 Transport Projects, D 2 Spe-
cialisation, D 5 Water Management Projects and D 8 Industrial Pro-
jects. The fifth division is D 6 Major Projects. The last – sixth division 
is Company Management (Division 9). Divisions consist of centres 
with either regional operation (Division 1, 5 and 8), or a professional 
structure, i.e. each centre specialising in a certain trade/profession 
(Division 2).

SMP CZ currently employs almost 600 people. The company has 
three permanent facilities:
• The steel structure production facility in Beroun, producing ma-

inly steel structures and managing machinery and transport
• The Brandýs nad Labem prefabrication facility, producing bridge 

segments (longitudinal and transversal), concrete segments for 
noise barriers and steel reinforcement

• The Nučice facility, where ring elements (for bridge supports), 
formwork, scaffolding and other items are produced 

In 2012, SMP CZ had three subsidiary companies: FREYSSI-
NET CS, a. s., in which it held 50 % of shares (the other 50 % were 
held by FREYSSINET France), wholly-owned STAVBY MOSTOV SLO-
VAKIA, a. s., and ARKO TECHNOLOGY, a. s., also wholly owned.

After 10 years, we moved our head office and transferred to a new 
building in Praha-Karlín in April 2012.

Profil společnosti Company profile
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Organizační schéma (k 31. 12. 2012) Organisational structure (as at 31. 12. 2012)

Generální ředitel
CEO

Mluvčí společnosti
Spokesman

Obchodní ředitel
Sales Director

Výkonný ředitel
Executive Director

Administrativně-finanční ředitel
Administrative/Financial Director

Personální ředitel
HR Director

FREYSSINET CS
FREYSSINET CS

DIVIZE 1 Dopravní stavby
DIVISION 1 Transportation Projects

DIVIZE 2 Specializace
DIVISION 2 Specialization

DIVIZE 5 Vodohospodářské stavby
DIVISION 5 Water Management Projects

DIVIZE 6 Velké projekty 
DIVISION 6 Major Projects

DIVIZE 8 Průmyslové stavby
DIVISION 8 Industrial Projects

ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Organizační složka Slovensko
Organisational unit Slovakia

Ředitel technického rozvoje
Technical Development Director
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Sídlo SMP CZ

SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78
180 00 Praha 8 

Orgány společnosti

Představenstvo
Předseda:    Martin Doksanský
Místopředseda:   Jan Jech
Členové:    Dame N´Diaye
    Pavel Kameník
Prokura:    Vladimír Brejcha

Dozorčí rada
Předseda:    André Hubard
Členové:    Eric Abadie
    Eric Barthelemy
    Marc Huysman
    Václav Krauz
    Pavel Němejc

Vedení společnosti 
Generální ředitel:   Martin Doksanský
Výkonný ředitel:   Václav Krauz
    (do 31. 12. 2012)
    Vladimír Myšička
    (od 1. 1. 2013)
Obchodní ředitel:   Jan Jech
Administrativně-finanční ředitel: Dame N´Diaye 
Personální ředitel:   Pavel Kameník
Ředitel technického rozvoje:  Vladimír Brejcha

Ředitel divize 1:    Antonín Brnušák
Ředitel divize 2:    Josef Richtr
Ředitel divize 5:    Jan Freudl
Ředitel divize 8:    Jiří Bažata

SMP CZ Head Office

SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78
180 00 Praha 8 

The Company’s Bodies

Board of Directors
Chairman:   Martin Doksanský
Vice-Chairman:   Jan Jech
Directors:    Dame N´Diaye
    Pavel Kameník
Proxy holder:   Vladimír Brejcha

Supervisory Board
Chairman:   André Hubard
Members:    Eric Abadie
    Eric Barthelemy
    Marc Huysman
    Václav Krauz
    Pavel Němejc

Company management 
CEO:    Martin Doksanský
Executive Director:   Václav Krauz
    (until 31. 12. 2012)
    Vladimír Myšička
    (from 1. 1. 2013)
Sales Director:   Jan Jech
Administrative-Financial Director: Dame N´Diaye 
HR Director:   Pavel Kameník
Technical Development Director: Vladimír Brejcha
 
Head of Division  1:   Antonín Brnušák
Head of Division  2:   Josef Richtr
Head of Division  5:   Jan Freudl
Head of Division  8:   Jiří Bažata
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Dceřiná společnost

FREYSSINET CS, a. s. 
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

Stavební společnost FREYSSINET CS, a. s. (dříve SM 7), 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 DSI. Z důvodu 
snahy nabízet zákazníkům nové technologie a technická řešení, 
rozhodl akcionář společně s vedením společnosti o změně licenč-
ního partnera. Společnost DSI nahradil 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 ob-
chodní 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.

Orgány společnosti

Představenstvo    
Předseda:    Jiří Daňhelka
    (do 31. 12. 2012)
    Miroslav Havlíček
    (od 1. 1. 2013)
Členové:    Pierre Mellier
    Benoit Mélen
    Vincent Duflocq
    Dame N´Diaye
    Milan Mikuláš
    (do 28. 2. 2013)
    Petr Kalabis
    (od 1. 3. 2013)

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

Vedení společnosti
Ředitel:    Jiří Daňhelka
    (do 31. 12. 2012)
    Miroslav Havlíček
    (od 1. 1. 2013)
Ekonomický náměstek:  Milan Mikuláš
    (do 28. 2. 2013)
    Petr Kalabis
    (od 1. 3. 2013)
Technický náměstek:  Miloš Šimler
Obchodní náměstci:   Antonín Plánička
    Jaroslav Zíma

Subsidiary company

FREYSSINET CS, a. s. 
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

FREYSSINET CS, a. s. (formerly SM 7), is a construction company 
founded at the end of 1995 by a demerger from Stavby mostů 
Praha, a. s. with a view to creating a company specialised in the 
pre-tensioning of concrete structures. The company was whol-
ly-owned by Stavby mostů Praha (now SMP CZ). During 1996, 
SM 7 started to cooperate with DSI, Germany. To be able to offer 
new technologies and solutions to the company’s customers, the 
management and the shareholder decided to change the licence 
partner. DSI was replaced with FREYSSINET, an affiliate of VINCI 
Construction. A contract with Soletanche Freyssinet, involving the 
sale of 50 % of SM 7 shares, was signed in the spring of 2011. 
This resulted, among other things, in the change of the company’s 
business name from SM 7 to FREYSSINET CS. 

The company continues to specialise in the pre-tensioning of con-
crete structures and bridge suspension systems, geotechnical sys-
tems, hydraulic machinery, and improvement/refurbishment of re-
inforced concrete structures.

The Company’s Bodies

Board of Directors    
Chairman:   Jiří Daňhelka
    (until 31. 12. 2012)
    Miroslav Havlíček
    (from 1. 1. 2013)
Directors:    Pierre Mellier
    Benoit Mélen
    Vincent Duflocq
    Dame N´Diaye
    Milan Mikuláš
    (until 28. 2. 2013)
    Petr Kalabis
    (from 1. 3. 2013)

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

Company management
CEO:    Jiří Daňhelka
    (until 31. 12. 2012)
    Miroslav Havlíček
    (from 1. 1. 2013)
CFO:    Milan Mikuláš
    (until 28. 2. 2013)
    Petr Kalabis
    (from 1. 3. 2013)
Technical Manager:   Miloš Šimler
Sales Managers:   Antonín Plánička
    Jaroslav Zíma
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Dceřiná společnost

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Společnost byla založena na jaře roku 1997 jako dceřiná společ-
nost tehdejší firmy Stavby mostů Praha, a. s. V začátcích se SMS 
soustředila hlavně na opravy a sanace mostních objektů. Po-
stupem času a díky mateřské firmě se obrat zvyšoval a rozšířilo 
se i portfolio činností. Nyní je společnost uznávaným dodavatelem 
mostních konstrukcí na Slovensku 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 a sanace mostů a betonových konstrukcí
• Vodohospodářské stavby

Orgány společnosti

Představenstvo    
Předseda:    Luděk Borový
    (do 31. 5. 2013)
    Milan Svoboda
    (od 1. 6. 2013)
Členové:    Dame N´Diaye
    Martin Krchnák

Dozorčí rada
Předseda:    Martin Doksanský
Členové:    Vladimír Brejcha
    Václav Krauz
    (do 31. 1. 2013)
    Vladimír Myšička
    (od 1. 2. 2013)

Vedení společnosti
Ředitel:    Luděk Borový
    (do 31. 5. 2013)
    Milan Svoboda
    (od 1. 6. 2013)
Výrobně-technický náměstek:  Jiří Fuks
Ekonomický náměstek:  Martin Krchnák
Obchodní náměstek:  Martin Pajer

Subsidiary company

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

The company was founded in the spring of 1997 as a subsidiary of 
Stavby mostů Praha, a. s. SMS initially focused on repairs and im-
provement of bridges. The company’s turnover gradually increased 
and the portfolio of its services expanded, also thanks to its parent 
company. SMS is now a leading supplier of bridge structures in Slo-
vakia and is starting to expand into water management projects.

Main activities:
• In-situ reinforced and pre-tensioned concrete structures
• Prefabricated reinforced and pre-tensioned concrete bridges 

and structures
• Segmental technologies
• Composite steel-concrete bridges and structures
• Suspended bridge structures
• Noise barriers
• Refurbishment and improvement of bridges and concrete 

structures
• Water management projects

The Company’s Bodies

Board of Directors    
Chairman:   Luděk Borový
    (until 31. 5. 2013)
    Milan Svoboda
    (from 1. 6. 2013)
Directors:    Dame N´Diaye
    Martin Krchnák

Supervisory Board
Chairman:   Martin Doksanský
Members:    Vladimír Brejcha
    Václav Krauz
    (until 31. 1. 2013)
    Vladimír Myšička
    (from 1. 2. 2013)

Company management
CEO:    Luděk Borový
    (until 31. 5. 2013)
    Milan Svoboda
    (from 1. 6. 2013)
Production Manager:  Jiří Fuks
CFO:    Martin Krchnák
Sales Manager:   Martin Pajer
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Dceřiná společnost

ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Vídeňská 108
619 00 Brno

Akciová společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. byla založena 29. led-
na 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Krajským sou-
dem v Brně, oddíl B, vložka 296. Firma vznikla v roce 1991 za při-
spění zahraničního kapitálu, do roku 2011 byla v rukou českých 
akcionářů. Od roku 2012 je jediným akcionářem SMP CZ, a. s.

Základním předmětem podnikání jsou dodávky investičních celků 
vodohospodářských staveb (čistíren odpadních vod, úpraven pitné 
vody). Postupně firma rozšířila svou činnost i do oblasti dalších sta-
vebních oborů komerční výstavby. Od roku 2005 se poskytované 
služby firmy rozrostly o provozování vodohospodářských zaříze-
ní pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie. 
V dalších letech pak firma rozšířila svoji činnost o oblast dmycha-
del a kompresorů. Na Slovensku společnost zastupuje organizační 
složka, která byla zřízena v roce 2007 se sídlem v Bratislavě.

Orgány společnosti

Představenstvo    
Předseda:    Richard Mrázek
Členové:    Lukáš Mrázek
    Jiří Svoboda

Dozorčí rada
Předseda:    Martin Doksanský
Členové:    Dame N´Diaye
    Václav Krauz
    (do 31. 1. 2013)
    Vladimír Myšička
    (od 1. 2. 2013)

Vedení společnosti
Ředitel:    Richard Mrázek
Výrobně-technický náměstek:  Lukáš Mrázek
Ekonomický náměstek:  Jiří Svoboda

Subsidiary company

ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Vídeňská 108
619 00 Brno

ARKO TECHNOLOGY, a. s. was founded on 29 January 1991 by re-
gistration in the Companies Register maintained by the Regional 
Court of Brno, Section B, File 296. The company was founded 
using foreign capital and was owned by Czech shareholders until 
2011. SMP CZ, a. s. has been its sole shareholder since 2012.

The company’s core business is complete projects in water ma-
nagement (wastewater treatment plants, water treatment plants) 
and it has gradually expanded its services to include other com-
mercial construction areas. In 2005, the company’s services were 
extended to include the operation of public water management 
facilities, and manufacture of swimming pools and swimming pool 
equipment. In subsequent years, the company also expanded into 
blowers and compressors. In Slovakia, the company is represented 
by an organisational unit in Bratislava, founded in 2007.

The Company’s Bodies

Board of Directors    
Chairman:   Richard Mrázek
Directors:    Lukáš Mrázek
    Jiří Svoboda

Supervisory Board
Chairman:   Martin Doksanský
Members:    Dame N´Diaye
    Václav Krauz
    (until 31. 1. 2013)
    Vladimír Myšička
    (from 1. 2. 2013)

Company management
CEO:    Richard Mrázek
Production Manager:  Lukáš Mrázek
CFO:    Jiří Svoboda
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Pro zajištění bezpečnosti práce se snažíme především podpořit fyzickou 
i duševní pohodu všech zaměstnanců při práci, a to zejména využitím 
našich odborných znalostí, zkušeností a schopností.

To ensure the maximum safety, we seek to support all of our employees’ 
physical and mental comfort at work, mainly by using our professional 
expertise and capabilities.

Prioritou je pro nás minimalizace pracovních úrazů

Minimising work-related injuries is our priority
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Koupě společnosti ARKO TECHNOLOGY

17. 1. 2012 schválil Úřad pro hospodářskou soutěž koupi společ-
nosti ARKO TECHNOLOGY, čímž se tato stala 100% dceřinou spo-
lečností SMP CZ.

Stěhování sídla společnosti

Ke dni 16. 4. jsme dokončili stěhování sídla společnosti z Evrop-
ské ulice do budovy Keystone v Karlíně (Pobřežní 667/78, 186 00, 
Praha 8), věříme, že v nesrovnatelně lepším pracovním prostředí 
se nám všem bude stále dařit.

Udělení užitného vzoru

SMP podala žádost na udělení „užitného vzoru” pro sloupek PHS 
z předem předpjatého vláknobetonu a ten jí byl přiznán v květ-
nu 2013 pod číslem 23762.

Rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn

Naše stavba „Rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn, kalové hospo-
dářství“ získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2012.

Oprava Karlova mostu 

Cena Inženýrské akademie České republiky za rok 2012
Dvacátého osmého listopadu 2012 byla na slavnostním shromáždění 
v Betlémské kapli v Praze udělena cena IA ČR v kategorii za vynika-
jící technický projekt. Cena byla udělena realizačnímu týmu, který 
zajišťoval projekt „Oprava Karlova mostu v Praze – ukončení inže-

Acquisition of ARKO TECHNOLOGY

On 17 January 2012, the Office for the Protection of Competition 
approved the acquisition of ARKO TECHNOLOGY, which then beca-
me a wholly-owned subsidiary of SMP CZ.

Company head office moved

On 16 April 2012, we completed the move from the Evropská 
Street to the Keystone Building in Karlín (at Pobřežní 667/78, 
186 00, Praha 8). We hope that this major improvement in our 
work environment will be enjoyed by all.

Obtaining a utility model

SMP applied for a utility model concerning the PHS column made 
of pre-stressed fibre-concrete, which was granted in May 2012 
under no. 23762.

Refurbishment of the Mlýn III water treat-
ment plant 

Our Refurbishment of the Mlýn III Water Treatment Plant, Sludge 
Treatment project won the Water Management Structure of the 
Year 2012 award.

Repair of the Charles Bridge 

The Engineering Academy of the Czech Republic 2012 
Award
On 28 November 2012, an EACR award for an outstanding tech-
nical project was given, at a ceremony held in the Bethlehem 
Chapel in Prague, to the implementation team behind the Re-

Události Highlights

Osvědčení o zápise užitného vzoru
Registration Certificate

Ocenění Vod. stavba roku 2012
The W. M. Project of the Year 2012 award

Cena Inženýrské akademie ČR za rok 2012
The 2012 EACR award for 2012
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nýrských oprav – II. etapa – oprava vrchní stavby”. Přípravu reali-
zace zajišťovala spol. Mott MacDonald Praha, a. s., projekční práce 
prováděla spol. PUDIS, a. s. Stavební část realizace zajišťovala naše 
společnost SPM CZ, a. s., konkrétně D 1, stř. 13 Milana Svobody.

Inženýrská akademie České republiky je nezisková organizace, je-
jíž hlavním cílem je podpora technických věd a technického škol-
ství. Vyjadřuje se také k závažným technickým problémům rozvoje 
národně výzkumné infrastruktury a působí na zlepšování legislati-
vy, vývoje a inovací.

Byla tak oceněna mnohaletá práce nejen inženýrů a technických 
pracovníků, ale i pracovníků dalších vědních oborů, vysokých škol 
a univerzit. Daleko největší a vlastně historická je však skutečnost, 
že národní kulturní památka „Karlův most” byla poprvé, po šesti 
stech letech, oceněna jako „inženýrské dílo”. „Inženýři” středověku 
navrhli a postavili technické dílo na tehdejší dobu opravdu mistr-
né. Kamenný most svým technickým provedením i svou velikostí 
mostních polí, výškou nad hladinou Vltavy a šířkou představoval 
dílo skutečně nadčasové. Proto Karlův most není pouze památkou 
uměleckou, ale i památkou inženýrskou.

Cena IA ČR tak nepředstavuje ocenění pouze zúčastněných pra-
covníků, ale je především oceněním Karlova mostu jako prvořadé-
ho „národního” technicko-inženýrského díla.

V dnešní době je konstrukce Karlova mostu, včetně založení, in-
ženýrsky stabilizována. Doufejme jenom, že při jeho dalších opra-
vách, především kamenného pláště a podhledů kleneb, bude pou-
žito také vědomostí a umu technických, inženýrských pracovníků.

pair of the Charles Bridge in Prague – Completion of Engineering 
Repairs – Phase II – Repair of the Superstructure project. The 
project was prepared by Mott MacDonald Praha, a. s., the de-
sign was provided by PUDIS, a. s., and the work was performed 
by SPM CZ, a. s., Division 1, centre 13 headed by Milan Svoboda.

The Engineering Academy of the Czech Republic is a non-pro-
fit organisation, whose main objective is to support engineering 
sciences and technical education. It also provides its opinions on 
serious technical problems in the development of the national re-
search infrastructure and helps to improve legislation, develop-
ment and innovation.

The award expresses appreciation for many years’ worth of the 
effort of engineers and technicians, and scientists and other aca-
demics, including their schools. The bridge itself, part of Czech 
national heritage, was also appreciated as an engineering project 
for the first time in its 600-year history, which was an event of 
historical importance. The medieval “engineers” designed and 
built a truly magnificent structure by the standards of that time. 
Its technical features, the width and height of its spans and the 
overall design have all ensured its survival to this day. The Charles 
Bridge is therefore not only a historical monument but also an 
engineering landmark.

The EACR award goes not only to all who worked on the project 
but also to the bridge itself as a unique national technical and 
engineering treasure.

The entire structure of the bridge, including its foundations, is now 
stabilised. Let us hope that its subsequent repairs, especially as far 
as the stone cladding and the underside of the arches are concer-
ned, will also use the best technical and engineering knowledge 
and skills.

Rekonstrukce kamenného Karlova mostu
Refurbishment of the Charles Bridge

Udělení ceny Inženýrské akademie České republiky za rok 2012
Award ceremony for the 2012 EACR awards
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Stále opakujeme, že každý je zodpovědný za bezpečnost na svém pra-
covišti. Vedení společnosti, ředitelé divizí, vedoucí středisek, stavby-
vedoucí, mistři a kvalifikovaní dělníci – každý z nich musí hrát svou 
specifickou roli v zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Everybody is responsible for safety at their workplace. This is what 
we keep reiterating all the time. Company management, division direc-
tors, centre managers, site managers, foremen and skilled workers – all 
of them have a specific role to play in ensuring work safety.

Bezpečnost především

Safety first
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SMP CZ, jako součást nadnárodní skupiny VINCI, se profiluje jako 
firma s výraznou sociální a společenskou zodpovědností. Součas-
ná situace však prostor pro sociální i společenskou zodpovědnost 
zásadně omezuje.

Téměř všechny učebnice ekonomie považují za hlavní cíle obchod-
ní společnosti maximalizaci tržní hodnoty společnosti, dosažení 
a udržení určitého podílu na trhu (s čímž souvisí dosažení urči-
tého zisku), maximalizaci obratu, další růst a expanzi. Automatic-
ky se předpokládá, že každá společnost má k dispozici dostatek 
způsobilých zaměstnanců, pracovních prostředků atd. Využijeme-li 
opět definice, můžeme použít i neosobní slovo zdroje. Vzhledem 
k tomu, že dalším předpokladem, mnohem důležitějším, je ob-
chodní úspěšnost společnosti a kvalita získaných zakázek, musí 
být nasazení zdrojů efektivní tak, aby byla společnost dlouhodobě 
konkurenceschopná a dokázala se udržet na trhu. Tato skutečnost 
pochopitelně organizační strukturu, počet zaměstnanců i schop-
nost podporovat charitativní, sportovní a další akce, tedy chovat 
se sociálně i společensky zodpovědně, výrazně ovlivňuje. Přesto 
se i v těchto podmínkách snažíme realizovat naši politiku v oblasti 
zaměstnanosti, benefitů, podpory tam, kde je potřeba atd.

Z údajů uvedených v Ročních zprávách za jednotlivé roky může-
me poskládat řadu informací o tom, jak se vyvíjel stav společnosti 
z pohledu jednotlivých oborů. V případě zaměstnanců je nejvý-
stižnějším údajem jejich počet. Jak jinak, jednotlivá čísla je třeba 
také okomentovat a nahlížet na ně v kontextu zájmů a potřeb 
společnosti. 

Zřejmý pokles počtu zaměstnanců lze přičíst zhoršené situaci 
ve stavebnictví v posledních letech, změně chování a potřeb in-
vestorů, zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců, a je jasné, 
že jako vhodný argument by mohl posloužit třeba graf vývoje ná-
kladů na zaměstnance, nebo vývoj v oblasti získaných zakázek.

SMP CZ, as part of the international VINCI Group, keeps a high 
profile as a company with a strong corporate social responsibility, 
but our current situation is putting considerable limitations on this 
responsibility.

Almost all economics textbooks cite the maximisation of the com-
pany’s market value, winning and keeping a certain market share 
(to which a certain profit is related), turnover maximisation, and 
further growth and expansion as the main objectives of every com-
pany. That a company has enough competent employees, equip-
ment and other resources goes without saying. Since another and 
a much more important prerequisite is a successful sales policy 
and quality of contracts, the use of resources must be efficient for 
the company to be competitive and sustainable in the market over 
the long term. All these facts influence the organisational structu-
re, number of employees and the ability to support philanthropic, 
sport and other events, i.e. the company’s responsible behaviour. 
Even in these difficult conditions, we seek to pursue our employ-
ment, benefit and corporate responsibility policies.

From the financial disclosures in our annual reports we can put 
together the development of our company in each of the areas. 
For employment, the most important information is the number 
of employees. However, individual figures must be commented on 
and perceived from the point of view of the company’s needs and 
interests. 

The evident decrease in employment figures is attributable to the 
aggravated situation in the construction industry, and changes 
in the needs and behaviour of investors and employers, and 
employees themselves. Further arguments could be found in the 
cost per employee charts, or those of contracts awarded.

Lidé v SMP CZ, a. s. People at SMP CZ, a. s.

Průměrný počet zaměstnanců SMP CZ, a. s.
Average employment at SMP CZ, a. s.
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Snižování počtu zaměstnanců je realita, přesto se v maximální 
možné míře snažíme o to, aby byl tento proces férový a sociálně 
únosný. Na druhou stranu, abychom si zachovali „akceschopnost“ 
pro okamžik, kdy se trh oživí, a samozřejmě, abychom se vyrovnali 
s přirozenou věkovou obměnou našich zaměstnanců. Proto úzce 
spolupracujeme s odborovou organizací, která v SMP CZ působí, 
a podmínky ukončování pracovního poměru „změkčujeme“ navý-
šením odstupného (nad rámec Zákoníku práce). V souvislosti s po-
čtem odpracovaných let u SMP CZ a s ohledem na věk zaměstnan-
ce navyšujeme odstupné zaměstnancům v nepříznivých věkových 
kategoriích (tzn. těm, kteří dosud nemají nárok ani na předčasný 
důchod, ale kteří již s ohledem na věk mají zhoršené možnosti 
si novou práci najít). 

Pro téměř šest set zaměstnanců, kteří v SMP CZ působí, znamenal 
rok 2012 následující:

Počet zaměstnanců

K 1. 1. 2012 společnost SMP CZ zaměstnávala 325 TH zaměst-
nanců a 299 dělníků. K 1. 1. 2013 pracovalo v SMP CZ 297 TH 
zaměstnanců a 264 dělníků. Příčiny poklesu počtu zaměstnanců 
byly popsány v úvodní části.

Mzdy, roční odměny

S ohledem na splnění Ročního plánu společnosti byly v souladu 
se Mzdovou směrnicí a opatřeními přijatými pro rok 2012 uvolněny 
odměny TH zaměstnancům v plné výši. Oproti rokům předchozím, 
a po dohodě s odborovou organizací, nebyl stanoven koeficient pro 
navýšení mzdových prostředků, tzn. nedošlo k růstu mezd.

Reducing staffing levels is a reality we have to face, but we always 
want the process to be fair and socially tenable. We also have 
to maintain momentum for the time when the market recovers 
and to compensate for natural aging amongst our employees. We 
closely cooperate with the SMP CZ trade union and are “softening” 
the redundancy impact by increasing the severance pay (in excess 
of the Labour Code). Based on the number of years spent at SMP 
CZ and the particular employee’s age, we increase the severance 
pay for those in difficult age groups (i.e. those not yet eligible for 
early retirement but with lower chances of finding new employ-
ment due to their age). 

For almost 600 SMP CZ employees, working in a period unfavou-
rable for construction companies, 2012 brought the following:

Employment 

As at 1 January 2012, SMP CZ had 325 “technical and adminis-
trative” [‘professional’] employees and 299 [‘manual’] workers. 
As at 1 January 2013, these figures changed to 297 professional 
employees and 264 workers. The reasons for this decline were 
described in the opening section.

Wages and annual bonuses

Since the company’s annual plan was met, professional employees 
received full bonuses in keeping with the Remuneration Guidelines 
and the measures adopted for 2012. Following agreement with the 
trade union, no wage increase coefficient was set, and wages were 
therefore not increased, unlike the preceding years.

Odměnění pracovníci nejúspěšnějšího střediska
Rewarded employees of the most successful centre

Hornet cup 2012
Hornet cup 2012
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Hodnotící rozhovory

Pravidelné hodnotící rozhovory týkající se všech vedoucích zaměst-
nanců proběhly v letních měsících. Vedle zhodnocení pracovních 
výkonů jsou tyto rozhovory zaměřeny i na další prohloubení silných 
stránek hodnocených zaměstnanců. Záznamy z těchto rozhovorů 
jsou podkladem pro další plánované vzdělávání zaměstnanců spo-
lečnosti.

Vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců je zaměřeno na pokrytí předpisy poža-
dovaných znalostí a dovedností (školení bezpečnosti, používání 
a obsluha strojů a zařízení, oborová školení dle druhů staveb atd.) 
a dále na rozvojové programy zaměřené především na THP, kdy 
se zaměřujeme na prohloubení odborných znalostí a dovedností, 
manažerských dovedností, dovedností z oblasti IT a na jazykovou 
vybavenost. 

Vedle externích kurzů probíhají interní vzdělávací akce, tzv. „Inter-
ní škola“, kdy lektoři (zaměstnanci společnosti) školí ostatní kolegy 
a předávají jim své zkušenosti. Projekt Interní školy vznikl v roce 
2009, kdy společnost získala a čerpala granty na vzdělávání OPPA 
a OPLZZ. Přestože jsou již oba grantové projekty ukončeny, Interní 
škola pokračuje dále.

Benefity, motivace

V průběhu roku 2012 jsme v oblasti motivace realizovali projekty 
MOTIVACE I, kdy jsme zrevidovali pravidla pro všechny stávající 
benefity, které naše společnost poskytuje svým zaměstnancům. 
Cílem těchto úprav bylo stanovení jasných a férových pravidel pro 
jejich poskytování. Na projekt MOTIVACE I navázal projekt MOTI-
VACE II, kdy jsme formou workshopů pro vybrané zaměstnance 
z řad dělníků a techniků, které moderoval externí lektor, zjišťovali 
názory těchto zaměstnanců na to, jak motivační prostředí dále pro-
hloubit. Výstupy z workshopů byly projednány ve vedení společ-
nosti a přijatá opatření se stala součástí firemní kultury SMP CZ.

Evaluation interviews

Periodical evaluation interviews with all managers were conduc-
ted during the summer. Apart from evaluating their performance, 
these interviews are also intended to help enhance the evaluated 
employees’ strengths. Records of these interviews form the basis 
for future personnel training planning.

Training

Employee training is focused on the knowledge and skills requi-
red by legislation (safety, use and operation of machinery and 
equipment, profession-specific training, etc.) and on development 
programmes for technical and administrative employees, concer-
ning professional knowledge and skills, and managerial, IT and 
language skills. 

In addition to external training programmes we also implement 
internal training, the In-house School, with instructors (company 
employees) tutoring their colleagues and passing on their experi-
ence. The In-house School project was initiated in 2009 with the 
help of EU grants under the OPPA and OPLZZ programmes. Despi-
te the fact that these grant programmes have been completed, the 
In-house School scheme continues.

Benefits and incentives

During 2012, we implemented the MOTIVACE I projects, which 
revised the rules for all existing employee benefits. The aim was 
to define clear and fair rules for the provision of benefits. The 
MOTIVACE I project was followed by MOTIVACE II, which involved 
workshops for selected engineering and technical employees and 
workers, moderated by an external instructor and focused on ob-
taining employee feedback on our incentive programmes. The 
outputs of these workshops were discussed by the company ma-
nagement and the resulting measures will become part of SMP CZ 
corporate culture.

Zimní sportovní hry
Winter sport games

Letní sportovní hry – volejbal
Summer sport games – volleyball
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Zaměstnanci společnosti dostali možnost zúčastnit se investičně 
spořícího programu CASTOR 2012, který zaměstnancům umožňuje 
investovat do akcií VINCI a získat navíc akcie prémiové. 

Lékařská péče

Zaměstnanci společnosti absolvují pravidelné preventivní lékařské 
prohlídky, které prokazují schopnost zaměstnanců vykonávat da-
nou práci. S příslušnou kategorií práce souvisí četnost těchto pre-
ventivních prohlídek.

Vystupujeme jako firma profilující se mimo jiné i silnou společen-
skou a sociální zodpovědností. Podporujeme řadu charitativních, 
sportovních i společenských projektů. Doufáme ve zlepšení situa-
ce, abychom tyto projekty mohli podporovat i nadále.

Sportovní a společenské akce
I v průběhu roku 2012 se konala pravidelná sportovní klání mezi 
zaměstnanci SMP CZ a zaměstnanci sesterských firem patřících 
do skupiny VINCI Construction ČR. V pravidelném termínu na kon-
ci března se konaly závody v zimních disciplínách (sjezd, slalom 
a běh). Obdobně v září mohli naši zaměstnanci poměřit síly v teni-
su, volejbalu, stolním tenisu, fotbalu a dalších disciplínách.

Kulturní akce je již pravidelně plánována na prvomájový podve-
čer. SMP CZ je patronem divadla Na Fidlovačce a proto je logické, 
že se toto prvomájové setkání koná právě zde.

Company employees can participate in the CASTOR 2012 invest-
ment and saving programme enabling them to invest in VINCI 
shares and acquire some extra shares as a bonus. 

Medical care

Company employees undergo periodical preventive medical check-
ups focused on their ability to perform their work. The frequency 
of these check-ups depends on the category of the work perfor-
med.

We are a company with a healthy corporate social responsibili-
ty programme. We support a number of philanthropic, sport and 
community projects. We hope that our situation will improve and 
enable us to support these projects in the future.

Sport and social events
We organised several sport competitions between the employees 
of SMP CZ and those of other companies in the VINCI Construction 
ČR Group again in 2012. At the end of March, the periodical win-
ter competition involving downhill, slalom and cross-country skiing 
was held. In September, our employees could compete in tennis, 
volleyball, table tennis, football and other sports.

Our main cultural event is traditionally organised on the first day 
of May. SMP CZ is a sponsor of the Na Fidlovačce Theatre and 
so the event takes place there.

Letní sportovní hry – stolní tenis
Summer sport games – table tennis

Prvomájové setkání v divadle Na Fidlovačce
First of May meeting in the Na Fidlovačce Theatre
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Rok 2012 se nesl v duchu největší konspirační teorie současnosti: 
konce světa. Nic takového se ale nestalo. Přesto se toho událo 
mnoho: samostatné Česko poprvé získalo Davisův pohár v teni-
su, Felix Baumgartner seskočil z vesmíru na Zem jen s padákem, 
na Mars dorazila Curiosity… 

Děti jsou naše budoucnost

Mnoho se toho událo i v naší společnosti, a to hlavně na poli cha-
ritativních projektů. Angažovali jsme se zvláště v dětských a mlá-
dežnických projektech, ať už jde o štědré vybavení mateřské 
školy ve Frýdlantu, podpoření letního tábora pro děti s autismem 
a problémovým chováním nebo o darovanou Mikulášskou nadílku 
pro děti se sluchovým handicapem. Velkou část prostředků jsme 
také věnovali sdružením zabývajícím se zdravotním postižením dětí 
a mládeže (dětská mozková obrna, ortopedické vady a jiné váž-
né onemocnění). Rovněž se naše společnost zaměřila na podporu 
kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče. 

The year 2012 was marked by what currently is the biggest con-
spiracy theory: the end of the world. It did not happen, but many 
other things did: The independent Czech Republic won its first 
Davis Cup, Felix Baumgartner jumped from the outer space and 
Curiosity reached Mars… 

Children are our future

Many things happened in our company too, especially as far 
as philanthropic projects are concerned. We were active in several 
projects for children and young people, ranging from generous 
furnishings for a kindergarten in Frýdlant to support for a summer 
camp for autistic children to a St Nicholas party for hard of hearing 
children. We also donated considerable funds to charities for chil-
dren with medical disorders (cerebral palsy, orthopaedic disorders 
and other serious conditions). We also concentrated on supporting 
high-quality and efficiently administered medical care. 

Společenská odpovědnost Corporate social responsibility

Vozidlo pro sociální účely
A welfare vehicle 

Pomáháme postiženým
Helping the disabled
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Simona Baumrtová na MS v Istanbulu s bronzem za 100 m znak
Simona Baumrtová at the Istanbul world championship 
with a bronze medal for 100 m backstroke

Simona Baumrtová na ME v Debrecénu s bronzem za 100 m znak
Simona Baumrtová at the Debrecen European championship 
with a bronze medal for 100 m backstroke

Sponzoring v oblastech vrcholového sportu

Nedílnou součástí naší společnosti je samozřejmě sponzoring v ob-
lastech vrcholového sportu. Pyšníme se podporou mnohonásobné 
mistryně České republiky v plavání, olympioničky Simony Baumr-
tové, dále pak mladé talentované lyžařky Báry Strakové a nakonec 
naší olympijské boulařky Nikoly Sudové. A protože nepodporujeme 
pouze vrcholové sportovce, s radostí přispíváme k rozvoji mládež-
nického hokeje.  

Spolupráce s Nadací VINCI 

Již několik let spolupracujeme s Nadací VINCI, kam pravidelně 
vkládáme část našich prostředků určenou pro rozvoj řady soci-
álních projektů (letos např. rekonstrukce vzdělávacího centra pro 
seniory, nepřetržitý provoz pracovní dílny pro osoby s mentálním 
postižením v Karvinském kraji či stavba azylového domu pro těhot-
né ženy v tísni). Nadace VINCI, která letos slavila desáté výročí, 
se zároveň dlouhodobě věnuje péči o životní prostředí. Pomáhejme 
stejně úspěšně i v roce letošním.

Sponsoring professional sport

We are also active in sponsoring professional sport. We support the 
many times Czech swimming Olympic champion Simona Baumrto-
vá, young talented skier Bára Straková and freestyle/moguls Olym-
pic skier Nikola Sudová. But we do not limit our support to top 
professionals only; we were also happy to support the development 
of youth hockey.

Co-operation with the VINCI Foundation  

We have been cooperating with the VINCI Foundation for seve-
ral years, supporting a number of welfare projects (in 2012, e.g. 
the refurbishment of senior citizens’ education centre, continuous 
operation of a workshop for mentally disabled in Karviná, and the 
construction of an asylum for pregnant women in need). The VIN-
CI Foundation, which celebrated its tenth anniversary last year, is 
also very environmentally minded. We intend to continue offering 
our help in 2013.
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Projekt „Stop šikaně” 

Naše společnost se zapojila do osvětově výchovného projektu pro 
děti – „Stop šikaně”. Rozhodli jsme se podpořit řešení problémů 
s narůstajícím počtem šikany mezi dětmi a mládeží, jejichž příčinou 
bývají sociální, psychické i fyzické rozdíly. BIP vydavatelství vytvo-
řilo zábavný komiks ve formě plakátu, při jehož čtení se děti nená-
silnou formou učí, s jakými situacemi se mohou v kolektivu setkat, 
co dělat v případě, že se jich nebo někoho z okolí šikana týká, učí 
se chovat i tak, aby nikomu cíleně neubližovaly, aby se pro ně čas 
strávený ve škole, na hřišti či kdekoli v kolektivu dětí stal příjem-
ným, bez zbytečných konfliktů.

Nechybí ani důležitý kontakt přímo na bezplatnou Linku bezpečí, 
která funguje 24 hodin denně, kde na ně čeká anonymní pomoc 
od renomovaného odborníka. Tato osvětová akce probíhá v celé 
České republice. Výtisky financované naší společností jsme poskytli 
Lince bezpečí, která je bude dále distribuovat do jednotlivých škol.

The Stop Bullying project 

Our company has joined an educational project for children, called 
Stop Bullying. We decided to support this project concerning the 
rising trend of bullying amongst children, usually caused by social, 
mental and physical differences. The BIP publishing house created 
a poster containing a comic showing children different situations 
that they may encounter, what to do when they witness bullying or 
become its victims, how to avoid hurting others and how to spend 
time with other children in school and elsewhere to make it a ple-
asant experience without unnecessary conflicts.

The poster also contains contact details for the 24/7 Linka bez-
pečí (Safety Line) telephone line, where anonymous assistance 
from professionals is available. This educational project is being 
run across the Czech Republic. We have donated posters whose 
production we sponsored to the Linka bezpečí organisation for dis-
tribution to schools.

4. Eliho turnaj – vyhlášení výsledků
The 4th Eli Tournament – declaration of results

Fotbalová škola Milovice
Milovice Football School
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Plakát projektu „Stop šikaně”
A Stop Bullying poster
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A je neodmyslitelnou součástí pracovní spokojenosti zaměstnanců. Uvě-
domme si, že hlavní příčinou vzniku úrazu je naše chování. Pro zajištění 
bezpečnosti na pracovišti se musí podílet každý z nás.

... and is an integral part of our employees’ satisfaction. The main cause 
of most injuries is our behaviour. Each of us must participate in ensu-
ring workplace safety.

Míra bezpečnosti zvyšuje kvalitu naší práce 

The level of safety improves the quality of our work
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Bezpečnost, produktivita a kvalita spolu nerozlučně souvisí. Bezpečnost 
je základní podmínkou dosažení uspokojivé produktivity a optimální 
kvality.

Safety, productivity and quality are all part of one concept. Safety is 
the fundamental prerequisite for ensuring satisfactory productivity and 
optimum quality.

Bezpečnost je pro nás budoucnost 

Safety is our future 
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Ekonomická část Financial section

Skladba stavebních prací (v %)
Pattern of construction work  (in %)

Specializace
Specialisation

Vodohospodářské stavby
Water Management Projects

Energetické stavby
Power Projects

Sanace ekologických zátěží
Environmental Damage Clean-up

Dopravní stavby
Transport Projects

4 %

7 %

48 %

1 %

36 %

Ostatní nezařazené
Miscellaneous 3 %
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Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč)
Acquisition of fixed tangible and intangible assets (CZK thousands)

Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets

Leasing
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Intangible assets
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Přehled o peněžních tocích Cash flow statement

Označení Ukazatel 2011 2012

Code Indicator

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

818 098 628 250

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Cash flow from ordinary activities (operations)

Z. Účetní zisk nabo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Accounting profit (loss) from ordinary activities before tax 

227 488 159 352

A.             1 Úpravy o nepeněžní operace
Adjustments for non-cash transactions 

32 830 55 986

A.             * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami
Net cash flow from ordinary activities before tax, changes in working capital 
and extraordinary items 

260 317 215 338

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

-190 202 -99 588

A.           ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Net cash flow from ordinary activities before tax and extraordinary items 

70 116 115 750

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

0 0

A.             4 Přijaté úroky
Interest received 

954 1 525

A.             5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Income tax paid on ordinary activities and tax assessments for previous periods

-40 616 -44 576

A.             6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
Receipts and disbursements related to extraordinary items 

4 517 1 764

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

34 971 74 463

Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flow from investing activities

B.             1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Acquisition of fixed assets 

-21 350 -139 148

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

2 090 4 499

B.             3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Advances and loans to related parties

-12 210

B.          *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Net cash flow from investing activities

-19 260 -146 859

Peněžní toky z finančních činností
Cash flow from financing activities

C.             1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
Changes in long- and short-term liabilities 

-54 472 1 358

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

-151 086 -123 592

C.          *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Net cash flow from financing activities 

-205 558 -122 234

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Net increase/decrease in cash and cash equivalents 

-189 848 -194 629

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

628 250 433 621

Ke dni 31. 12. 2012 / As at 31 December 2012     (v tis. CZK / CZK thousand)     IČ / Reg. No.: 27195147

46



Rozvaha Balance sheet

Ke dni 31. 12. 2012 / As at 31 December 2012     (v tis. CZK / CZK thousand)     IČ / Reg. No.: 27195147

47

Označení Aktiva Řád Běžné účetní období Min. úč.
období

Code Assets Row Current accounting period Previous 
acc. period

a b c Brutto Korekce Netto Netto
Gross Adjusted Net Net

1 2 3 4

Aktiva celkem
Total assets

001 2 351 216 -487 157 1 864 059 1 769 353

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed equity

002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek
Fixed assets

003 784 901 -479 342 305 559 172 348

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Fixed intangible assets

004 22 025 -17 447 4 578 3 186

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
Fixed tangible assets

013 591 846 -461 895 129 951 130 513

B. III. Dlouhodobý finanční majetek
Financial investments

023 171 030 0 171 030 38 649

C. Oběžná aktiva
Current assets

031 1 554 871 -7 815 1 547 056 1 581 169

C. I. Zásoby
Inventories

032 278 556 -86 278 470 45 989

C. II. Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables

039 62 183 0 62 183 118 489

C. III. Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables

048 780 511 -7 729 772 782 788 441

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

058 433 621 0 433 621 628 250

D. I. Časové rozlišení
Accruals

063 11 444 0 11 444 15 836

Pasiva celkem
Equity and liabilities

067 1 864 059 1 769 353

A. Vlastní kapitál
Equity

068 638 388 642 750

A. I. Základní kapitál
Registered capital

069 200 000 200 000

A. II. Kapitálové fondy
Capital funds

073 152 645 149 956

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

078 40 753 31 166

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

081 128 450 70 239

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

084 116 540 191 389

B. Cizí zdroje
Liabilities

085 1 224 709 994 844

B. I. Rezervy
Provisions

086 158 689 110 732

B. II. Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities

091 100 091 98 733

B. III. Krátkodobé závazky
Short-term liabilities

102 965 929 785 379

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

114 0 0

C. I. Časové rozlišení
Accruals

118 962 131 759



Výkaz zisku a ztráty Profit and loss account
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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
Operations

04 2 349 284 2 658 772

B. Výkonová spotřeba
Cost of operations

08 1 737 840 1 970 415

+ Přidaná hodnota
Value added

11 611 444 688 357

C. Osobní náklady
Personnel cost

12 390 013 458 103

D. Daně a poplatky
Tax and fees

17 6 949 4 149

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

18 21 786 30 409

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

19 10 560 22 974

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

22 452 2 015

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 26 020 5 465

IV. Ostatní provozní výnosy
Other operating revenue

26 4 775 10 338

H. Ostatní provozní náklady
Other operating costs

27 12 322 13 506

V. Převod provozních výnosů
Transfer of operating revenue

28 12 967 108 038

I. Převod provozních nákladů
Transfer of operating costs

29 12 967 108 038

* Provozní výsledek hospodaření
Operating profit/loss

30 169 237 208 022

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

31 0 33 187

J. Prodané cenné papíry a podíly
Securities and interests sold

32 0 3 251

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
Income from financial investments ( 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

39 299 0
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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
40 299 0

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

41 0 0

X. Výnosové úroky
Interest income

42 1 525 954

N. Nákladové úroky
Interest expense

43 0

XI. Ostatní finanční výnosy
Other financial revenue

44 21 107 26 621

O. Ostatní finanční náklady
Other financial cost

45 32 517 38 045

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 -9 885 19 466

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax on ordinary activity

49 44 576 40 616

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit/loss for ordinary activity

52 114 776 186 872

XIII. Mimořádné výnosy
Extraordinary revenue

53 1 764 4 517

R. Mimořádné náklady
Extraordinary costs

54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Income tax on extraordinary activities

55

* Mimořádný výsledek hospodaření
Extraordinary profit/loss

58 1 764 4 517

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 (+/-)

60 116 540 191 389

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

61 161 116 232 005

Ke dni 31. 12. 2012 / As at 31 December 2012     (v tis. CZK / CZK thousand)     IČ / Reg. No.: 27195147
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Při přípravě projektu je nutné provést identifikaci a analýzu rizik, aby 
následné řízení bylo snazší a byly k dispozici potřebné prostředky.

During project preparation, risks are identified and analysed to simplify 
subsequent project management and ensure the availability of the 
required resources.

Nosným prvkem všech bezpečnostních plánů zaváděných 
v naší společnosti je pět následujících základních pravidel:

All safety plans in our company are based on the following 
five rules:

1. Připravenost

1. Preparation
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Je nutné definovat a vysvětlit všem zaměstnancům pravidla bezpečnos-
ti práce a postavení v pracovní skupině. Je nutné si uvědomit možná 
rizika a poskytnout prostředky k jejich minimalizaci. Změna pracovních 
postupů přispívá k vyvarování se špatných návyků.

Work safety rules and positions in work groups must be defined and 
explained to all employees. Risks need to be identified and resources 
for their minimising assigned. Changes in work processes help to avoid 
bad practices.

2. Vysvětlení

2. Explanation
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Přizpůsobení se bezpečnostním pravidlům a pracovním postupům vede 
k zajištění Bezpečnosti naší vlastní i ostatních zaměstnanců.

Adjustment to safety rules and work processes ensures safety for both 
you and other employees.

3. Přizpůsobení se

3. Adjustment
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Zajištění pohody na pracovišti vede k jistotě při práci: je nutné všímat 
si (sledovat), hodnotit, poslouchat, využít kroku zpět a varovat před 
každou nebezpečnou situací.

Workplace comfort ensures confidence: monitor, evaluate, listen, step 
back and warn against each dangerous situation.

4. Analýza (vyhodnocení)

4. Analysis (evaluation)
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Klást si cíle, být ctižádostivý a aktivní vede k vytváření návyků bezpeč-
né práce. Vezměme v úvahu všechna nezbytná opatření, nepřetržitě 
kontrolujme ochranné a pracovní prostředky, pracoviště a povzbuzujme 
každého k převzetí iniciativy v prevenci rizik.

Safe working practices result from setting targets and being ambitious 
and active. Consider all safety measures and monitor safety and 
protective equipment and the site at all times, and motivate personnel 
to take initiative and prevent risks.

5. Zlepšování

5. Improvement
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Po dlouholetých zkušenostech v oboru stavebnictví jsme rozhodnuti 
vstoupit do další fáze rozvoje s cílem, aby bezpečnost práce byla řídí-
cím principem všeho našeho konání v celé naší společnosti a ve všech 
našich projektech.

Following out long-standing experience in the construction sector, we 
have entered the next development phase with the aim of making sa-
fety at work the guiding principle across the company and in all of our 
projects.

V bezpečnosti práce na pracovišti vidíme klíč k naší prosperitě

Work safety is the key to our prosperity
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Veselí n. Lužnicí
Most na dálnici D3 přes Lužnici u Veselí n. Lužnicí

Veselí n. Lužnicí
Bridge over the river Lužnice on the D3 motorway by Veselí n. Lužnicí

Významné stavby

Major projects

Významné stavby
Major projects
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Prackovice
Segmentový most na dálnici D8 u obce Prackovice

Prackovice 
Segmental bridge on the D8 motorway by Prackovice

Významné stavby
Major projects
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Hluboká n. Vltavou
Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku Hluboká n. Vltavou,
VD Hněvkovice – Plavební komora Hluboká n. Vltavou

Hluboká n. Vltavou 
Completion of the Vltava waterway: Hluboká n. Vltavou, the Hněvkovice 
water works – Hluboká n. Vltavou lock

Významné stavby
Major projects
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PPO Domažlice
PPO Domažlice – zkapacitnění Zubřiny

Flood control in Domažlice
Flood control barriers in Domažlice: Zubřina river debottlenecking

Významné stavby
Major projects
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ČOV Cheb
Rekonstrukce a výstavba ČOV v Chebu

The Cheb wastewater treatment plant
Refurbishment and completion of the Cheb wastewater treatment plant

Významné stavby
Major projects
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Praha Šutka
Plavecký areál Šutka v Praze

The Šutka swimming pool 
The Šutka swimming pool in Prague

Významné stavby
Major projects
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Tušimice II
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – strojovna s turbínou 
a generátorem

Tušimice II
Comprehensive retrofit of the Tušimice II power station – the turbine 
and generator room

Významné stavby
Major projects
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Tušimice II
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – vodní hospodářství

Tušimice II 
Comprehensive refurbishment of the Tušimice II 
power station – the water system

Významné stavby
Major projects
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Praha Veleslavín-Petřiny 
Prodloužení trasy metra A – vyrovnávací betony v úseku 
Veleslavín-Petřiny

Praha tunel Blanka 
Městský okruh Praha – spodní klenba tunelu Blanka

Veleslavín-Petřiny Underground 
Extension of line A of the Underground; levelling screed 
in the Veleslavín-Petřiny section

The Blanka tunnel 
The Prague ring road – invert in the Blanka tunnel

Významné stavby
Major projects
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Praha tunel Blanka 
Městský okruh Praha – vyrovnávky milánských stěn v tunelu Blanka

The Blanka tunnel
The Prague ring road – levelling Milan walls in the Blanka tunnel

Významné stavby
Major projects
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Kontakty (rok 2013) Contacts (year 2013)

Skupina SMP
SMP Group
    
Ředitelství SMP CZ
SMP CZ Head Office
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
Chairman of the Board of Directors and CEO
Tel.: +420 222 185 230 
Fax: +420 222 325 292
E-mail: doksansky@smp.cz

Jan Jech
Místopředseda představenstva a obchodní ředitel
Vice-Chairman of the Board of Directors and Sales Director
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: jech@smp.cz

Dame N´Diaye
Člen představenstva a administrativně-finanční ředitel
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
Člen představenstva a personální ředitel
Member of the Board of Directors and HR Director
Tel.: +420 222 185 242
E-mail: kamenik@smp.cz

Vladimír Myšička
Výkonný ředitel
Executive Director
Tel.: +420 222 185 284
E-mail: mysicka@smp.cz

Vladimír Brejcha
Ředitel technického rozvoje
Technical Development Director
Tel.: +420 221 779 332
E-mail: Brejcha@smp.cz

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato roční zpráva slouží vý-
hradně k propagačním účelům a není výroční zprávou sestavova-
nou podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění. Jedná se o výňatek z výroční zprávy společnosti za rok 
2012, která je v kompletní podobě k dispozici v sídle společnosti.

Please note that this annual report serves exclusively for publi-
city and is not the annual report prepared under Section 21 of 
Act No 563/1991 on Accounting, as amended. This is an excerpt 
from the company’s annual report for 2012, the full version of 
which is available at the company’s head office.

Divize D 1 – Dopravní stavby
Division D 1 – Transportation Projects

Antonín Brnušák
Ředitel divize
Head of Division 1
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: brnusak@smp.cz

Divize D 2 – Specializace
Division D 2 – Specialization
Josef Richtr
Ředitel divize
Head of Division 2
Tel.: +420 222 185 224 
E-mail: richtr@smp.cz

Divize D 5 – Vodohospodářské stavby
Division D 5 – Water Management Projects
Jan Freudl
Ředitel divize
Head of Division 5
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@smp.cz

Divize D 8 – Průmyslové stavby
Division D 8 – Industrial Projects
Jiří Bažata
Ředitel divize
Head of Division 8
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz

Dceřiné společnosti
Subsidiaries

FREYSSINET CS, a. s.
Miroslav Havlíček
Ředitel společnosti
CEO
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: havlicek@freyssinet.cz

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Milan Svoboda
Ředitel společnosti
CEO
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: milan.svoboda@stavbymostov.sk

ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Richard Mrázek
Ředitel společnosti
CEO
Tel.: +420 547 423 214
E-mail: richard.mrazek@arko-brno.cz
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Základním stavebním kamenem
„bezpečného pracoviště” je prevence

The cornerstone of every 
„safe workplace” is prevention

Roční zpráva SMP CZ 2012
SMP CZ Annual Report 2012


