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Motto
Motto
Společnost SMP CZ, a. s. dlouhodobě propojuje oblast svého podnikání s očekáváním
všech zainteresovaných stran, mezi které řadíme nejen vlastníka společnosti, ale i naše
zákazníky, obchodní partnery, naše zaměstnance a také regiony, ve kterých působíme
a realizujeme stavební projekty.

SMP CZ, a. s. aligns its business with the expectations of all its stakeholders, which we
believe do not only include the owner of the
company but also our customers, trade partners and employees, and also the regions in
which we operate and carry out construction
projects.

Předmětem našeho podnikání je budování
infrastruktury. Vedle výstavby, rekonstrukcí
a modernizací mostů, úpraven vod, čistíren
odpadních vod, tepláren a dalších průmyslových objektů sledujeme i další cíl – přijímáme odpovědnost vůči všem výše uvedeným
zainteresovaným stranám. I proto stavíme
firemní kulturu na hodnotách vyjadřující důvěru a férové vztahy mezi zaměstnanci a společností, bezpečné práce a šetrného chování
vůči životnímu prostředí. I proto také podporujeme v regionech, ve kterých podnikáme, vzdělávání, kulturu, sport, zdravotnická
zařízení, dětské domovy i naše spoluobčany
s handicapem.

The object of our business is infrastructure
development. In addition to building, refurbishing and modernising bridges, water treatment plants, wastewater treatment plants,
CHP plants and other industrial facilities, we
also pursue another goal: we accept responsibility to all of the above stakeholders. This
is one of the reasons why we build our corporate culture on values expressing confidence and fairness in relationships between the
employees and the company, safety at work
and environmental considerations. In the
regions in which we operate we therefore
support education, culture, sport, health facilities, children’s homes and disabled fellow
citizens.

Symbolicky tak nestavíme pouze z betonu
a oceli…

Symbolically, we therefore do not build from
concrete and steel only…
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Slovo předsedy představenstva
The Chairman’s Statement

Martin Doksanský – Předseda představenstva
Martin Doksanský – Chairman

„Naše země nevzkvétá“, řekl v jednom ze svých projevů jeden z nejvýznamnějších představitelů našeho státu v posledních pětadvaceti
letech. A tato věta tehdy vyjadřovala a obsahovala v sobě mnohé
deziluze a zklamání z polistopadového vývoje. V době, kdy kulhala
ekonomika, politika byla zbavena jakéhokoli duchovního rozměru
a „forma zakrývala prázdný obsah“. Kolikrát jsem si v poslední době
vzpomněl na tuto krátkou větu z úplného úvodu. Jak jemně, stručně
a nedepresivně jde vyjádřit nespokojenost s neradostným stavem
současného světa kolem nás. Jaká škoda, že se nedostává naší zemi
v této době obdobně smýšlejících, názorově pevných a humánně
založených lidí! Nebo o nich alespoň není příliš slyšet…
A tak si dovolím použít pro začátek příspěvku do Roční zprávy
SMP CZ za rok 2013 parafrázi citované věty: „Stavebnictví v roce
2013 nevzkvétalo“. Statistiky vykazovaly poklesy objemů nově
vypisovaných zakázek, zakázek s uzavřenými smlouvami, počtu
vydaných stavebních povolení, obratů firem, počtu osob zaměstnaných ve stavebnictví… Poklesy nebyly dramatické, ale trvalé.
Co ale znamenalo zásadní proměnu v podnikatelském prostředí,
a to nejen ve stavebnictví, je nerozhodování a strach ze zodpovědnosti státních, municipálních a jiných úředníků, a to na všech
úrovních. To vede postupně k větší a větší administrativě, byrokracii a umrtvování činnosti. Stavby se nezahajují, nebo se rozvolňují,
zastavují a veškeré procesy ve stavební firmě se pak mnohem hůře
plánují a řídí.
Co konkrétního se událo v roce 2013 u SMP CZ a u ostatních našich
společností? V průběhu celého roku pokračoval proces vytváření
Skupiny SMP. Ta je tvořena kromě SMP CZ a vlastních dceřiných
společností (ARKO, FREYSSINET CS a SMS) nově i Průmstavem.
Současně jsme se opět zamýšleli nad možnými úsporami a zjednodušením činností. Oba procesy zmíněné v předchozích třech
větách vyústily v poměrně rozsáhlé organizační změny vyhlášené
k 1. 7. 2013. Vzniklo vedení Skupiny ve složení generální ředitel, obchodní ředitel a administrativně-finanční ředitel. Společně s nimi
byli do vedení Skupiny začleněni ředitelé nově vzniklých útvarů –
technického rozvoje a regionálního obchodu. U vlastní společnosti
SMP CZ jsme zrušili jeden stupeň řízení – střediska. Divize tak řídí
přímo jednotlivé projekty. Tyto kroky přinesly mnoho personálních
změn, o kterých ale s téměř již ročním odstupem můžeme prohlásit,
že byly správné a naší společnosti i Skupině prospěly. Mám opravdu
upřímnou radost z plnohodnotného propojení v neformální Skupině
s Průmstavem. Všech pět společností významným sblížením, častějším dialogem, obchodní spoluprací a součinností na konkrétních
projektech posílilo svou pozici na trhu.
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“Our country is not flourishing,” one of the most important representatives of our country said in one of his addresses in the
last twenty-five years. At the time, this sentence contained and
expressed much of the disillusion and disappointment with the
developments after November 1989: the disappointment with the
struggling economy, politics robbed of any spiritual aspect, and
‘the form covering up the lack of content’, so to speak. Recently,
I have recalled the brief sentence quoted at the very beginning
quite a few times. How finely, succinctly, and in a non-depressing
manner it is possible to express the dissatisfaction with the sorry
state of the current world around us! What a pity that our country
lacks people with similar thoughts, firm opinions, and a humanistic
background these days! Or, at least, that we do not hear from them
much…
Let me therefore paraphrase the quotation for the opening
of SMP CZ’s annual report for 2013: “The construction industry did
not flourish in 2013.” Statistics showed decreases in the numbers
of new tenders, projects with contracts concluded, building permits
issued, firms’ turnover figures achieved, the numbers of people
employed in the construction industry… the list could go on. While the decreases were not dramatic, they were continuous. What,
however, means a pivotal change in the business environment –
and not just in construction – is the reluctance to make decisions
and the fear of responsibility on the part of state, municipal, and
other officials on all levels. Step by step, we started sinking into
ever-increasing bureaucracy, opportunism, and decline of value
generating activities. Projects are not started, or they are slowed
down and halted, making the planning and management of all processes within construction companies much more difficult.
What in particular happened at SMP CZ and our other companies
in 2013? The process of forming SMP Group continued throughout the year. The Group newly includes Průmstav in addition
to SMP CZ and its own subsidiaries (ARKO, FREYSSINET CS, and
SMS). We also considered the potential savings and streamlining
again. Both processes mentioned in the three preceding sentences
have led to quite extensive organisational changes with effect from
1 July 2013. The Group management team was formed to include
the Chief Executive Officer, Sales Director, and Administrative/Financial Director. Along with them, the directors of newly formed
departments – Technical Development and Regional Sales – were
included in the Group Management as well. We discontinued one
management level – Produce Centres – at SMP CZ. As a result,
the Division manages the various projects directly. These steps
have brought many personnel changes. Almost one year later, we
can say that the changes were right and have benefited both our
company and the Group. I am truly happy for the full integration with Průmstav within an informal Group. All five companies
have strengthened their market positions through convergence,
more frequent dialogue, business co-operation, and collaboration
on specific projects.
As for the results of SMP CZ itself, we have not met the performance plan, with the actual result being approximately 20 % lower
than planned. I have mentioned the principal reasons for this in the

Co se týká výsledků samotné společnosti SMP CZ – nenaplnili jsme
plán výkonů, skutečný výsledek byl o cca 20 % nižší oproti plánu.
Hlavní důvody jsem zmiňoval ve druhém odstavci. Naopak podařilo
se nám naplnit plán zisku, především díky dokončování zakázek získaných v letech 2009 – 2011. Za celou Skupinu jsme docílili výkonů
téměř 4 mld. Kč a čistého zisku na úrovni 2 %. V obchodní oblasti
považuji za nejvýznamnější to, že byla konečně zahájená výstavba
nové ÚČOV v Praze. Jinak celkový objem získané zakázky odpovídal
zhruba vykázané roční aktivitě, ale ceny, za které se v současnosti
soutěží, jsou mimořádně drsné. To ovšem není žádná překvapivá
informace.

second paragraph. Conversely, we succeeded in fulfilling the profit
plan, in particular thanks to the completion of the contracts awarded between 2009 and 2011. In terms of the entire Group, we achieved revenue of almost CZK 4 billion and a 2 % net profit. In terms
of sales activity, I consider the fact that the construction of the
new CWWTP in Prague was finally commenced to be of utmost
importance. Otherwise, the total amount of backlog was roughly
in line with the annual activity posted; however, the prices at which
competition is currently taking place are extraordinarily tough. But
this is not a surprising piece of information at all.

Na závěr chci vyjádřit své poděkování všem spolupracovníkům. Konečné výsledky roku 2013 je možné považovat v celkovém kontextu
doby za dobré, což se koneckonců projevilo i v uvolnění části odměn
a pozitivním hodnocení akcionáře VINCI Construction.

In conclusion, I wish to express thanks to all co-workers. Given the
overall context of our times, the final results for the year 2013 can
be described as good, as reflected, after all, in the release of a part
of the bonuses and in the positive rating on the part of the shareholder, VINCI Construction.









Martin Doksanský
Předseda představenstva
Generální ředitel

Martin Doksanský
Chairman and CEO
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Společenská odpovědnost
Social Responsibility
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SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
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Naše společnost poskytuje finanční
podporu občanským sdružením, stacionářům, spolkům, ústavům a domovům pro potřebné.
Our company financially supports civic
associations, day-care centres, societies, and homes for the needy.

...handicapovaným občanům
…disabled citizens

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Naše společnost poskytuje finanční podporu občanským sdružením, stacionářům, spolkům, ústavům a domovům pro potřebné. Primárně je přitom sledován cíl zajištění nezávislosti handicapovaných
spoluobčanů, jejich sociálního a profesního začlenění do společnosti
a možnost bez omezení využívat svá občanská práva.

Our company financially supports civic associations, day-care centres, societies, and homes for the needy. Primarily, it pursues the
objective of helping disabled citizens to be independent and of promoting their social and professional inclusion in society at large and
their ability to enjoy their civil rights without any constraints.

Vytvořili jsme předpoklady pro zaměstnávání našich handicapovaných spoluobčanů. Přestože může být jejich uplatnění se na stavbách, z důvodu postižení, složitější, je sídlo společnosti plně bezbariérové a je možné spoluobčany s omezením zaměstnat. Při nákupu
některých služeb a výrobků spolupracujeme se společnostmi poskytujícími tzv. náhradní plnění.

We have put in place the requisite conditions for employing our
disabled fellow citizens. Although their employment in the field,
on construction sites, may be rather complicated due to their disability, the company’s head office is fully barrier-free and can
employ citizens facing limitations. In sourcing certain services and
products, we work with companies that provide a “substitute performance”.

Poděkování od Nadace Olgy Havlové
Acknowledgement of Olga Havlová foundation

Poděkování od Společnosti DUHA
Acknowledgement of DUHA society

Poděkování od asociace APLA
Acknowledgement of APLA association

Poděkování od občanského sdružení Borůvka
Acknowledgement of citizens association Borůvka
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...handicapovaným občanům
…disabled citizens

VINCI Wheelchair Czech Open 2013
VINCI Wheelchair Czech Open 2013

VINCI Wheelchair Czech Open 2013
VINCI Wheelchair Czech Open 2013

Předávání cen Nadace Olgy Havlové
Handing over of awards of Olga Havlová foundation

Tábor pro handicapované Borůvka – Borovany
Disabled citizens camp Borůvka – Borovany

Turnaj iBoccia Crew
Tournament iBoccia Crew

Vozidlo pro sociální účely
Social purpose minibus
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Naše společnost podporuje volnočasové aktivity mladých lidí. Uvědomujeme
si význam takovýchto aktivit pro formování osobnosti mladého člověka.
Our company supports young people’s
leisure activities. We are aware of the
importance of such activities for shaping the character of young people.

…mladým sportovcům
…young athletes

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Naše společnost podporuje volnočasové aktivity mladých lidí.
Uvědomujeme si význam takovýchto aktivit pro formování osobnosti mladého člověka. Cíleně se zaměřujeme na podporu sportovních oddílů, které vychovávají děti a mladé lidi ke stejným hodnotám, k jakým se hlásíme i my: zodpovědná příprava, „fair play“,
ale i třeba společná radost z vítezství.

Our company supports young people’s leisure activities. We are
aware of the importance of such activities for shaping the character of young people. Our support is targeted at sport clubs that
educate children and young people to the same values to which our
company also subscribes: responsible preparation, fair play and, for
example, the shared joy of victory.

Proto v regionech, ve kterých podnikáme, podporujeme finančně
a materiálně řadu sportovních oddílů, ať už se jedná o sport kolektivní, nebo individuální.

In the regions in which we operate we therefore provide financial
and material support for a number of sports clubs, covering both
team and individual sports.
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…mladým sportovcům
…young athletes

SKI tým Straka
SKI team Straka

Fotbalová škola Milovice
Soccer school Milovice

Basket Strakonice
Basketball Strakonice

Slávie Chomutov – plavecký bazén
Slávie Chomutov – swimming pool

Tenisový klub Sparta
Tennis club Sparta

Tenisový klub Sparta
Tennis club Sparta
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Dlouhodobé, a bez větších úspěchů
řešené, problémy školství zaměřeného
na výchovu mladých stavařů v technických i dělnických pozicích bezprostředně dopadají i na naši společnost.
The long-standing problems, addressed without any tangible results so far,
in the segment of schools educating
young builders in both engineering and
manual professions, have a direct impact on our company as well.

…vzdělávání
…education

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Dlouhodobé, a bez větších úspěchů řešené, problémy školství zaměřeného na výchovu mladých stavařů v technických i dělnických
pozicích bezprostředně dopadají i na naší společnost. Stavebnictví
není v současnosti pro mladé lidi až tak zajímavé a náhrada stávajících odborníků v technických i dělnických pozicích začíná být
stále komplikovanější.
Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s vybranými školami
v regionech, ve kterých působí, a snaží se budoucí generaci kolegů
vychovat tímto způsobem. Proto v těchto regionech sponzorujeme
vybrané školní programy, nebo přispíváme na technické vybavení
škol a pracovní pomůcky.
I v loňském roce jsme se zapojili do osvětově výchovného projektu
pro děti „Stop šikaně“. Podporujeme řešení problémů se šikanou
mezi dětmi a mládeží. BIP vydavatelství vytvořilo zábavný komiks,
při jehož čtení se děti nenásilnou formou učí, s jakými situacemi
se mohou setkat, co dělat. Učí je chovat se tak, aby nikomu cíleně
neubližovaly a aby se pro ně čas strávený v kolektivu stal příjemný
a bez zbytečných konfliktů. Nechybí zde důležitý kontakt přímo
na Linku bezpečí, která funguje 24 hodin denně. Tato osvětová
činnost probíhá již několik let po celé ČR. Výtisky financované naší
společností jsme poskytli Lince bezpečí, která je bude dále distribuovat do jednotlivých škol.

Poděkování od střední školy Aloyse Klara
Acknowledgement of Intermediate school of Aloys Klar
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The long-standing problems, addressed without any tangible results
so far, in the segment of schools educating young builders in both
engineering and manual professions, have a direct impact on our
company as well. At present, the construction industry is not that
attractive for young people and it is becoming increasingly complicated to replace the specialists who are currently working in engineering and manual positions.
Our company has long cooperated with certain schools in the regions in which it operates, with a view to educating a future generation of colleagues. In those regions we therefore sponsor certain
school programmes or co-finance schools’ technical equipment and
working aids.
Last year we participated again in the Stop šikaně [Stop Bullying]
public education project for children. We support the effort to tackle
the problems of bullying amongst children and young people. The
BIP publishing house created some entertaining comics showing
children, in a non-violent way, different situations that they may
encounter, what to do, how to behave to prevent hurting others
intentionally and how to spend time with other children in school
and elsewhere to make it a pleasant experience without unnecessary conflicts. The comics also contains contact details for the 24/7
Linka bezpečí [Safety Line] telephone line. This educational project
has been running across the Czech Republic for several years. We
gave the copies financed by our company to the Safety Line, which
will distribute them to the various schools.

Poděkování od střední odborné školy Chomutov
Acknowledgement of Intermediate school Chomutov

…vzdělávání
…education

Podpora vzdělávání
Education support

Střední škola Chomutov
Intermediate school of Chomutov

Střední škola Aloyse Klara
Intermediate school of Aloys Klar

Školení seniorů na PC
PC training of seniors

Vzdělávání starších spoluobčanů
Senior citizens‘ education

Vzdělávání starších spoluobčanů
Senior citizens‘ education
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Finanční podpora kultury, ve které nejvýše vyčnívá naše partnerství s Divadlem Na Fidlovačce, je pro nás spíše
jednou z forem mecenášství kultury.
Financial support for culture, our partnership with the Na Fidlovačce Theatre
being the most prominent in this area,
is a form of arts patronage.

...kultuře
...culture

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Finanční podpora kultury, ve které nejvýše vyčnívá naše partnerství s Divadlem Na Fidlovačce, je pro nás spíše jednou z forem mecenášství kultury. Navazujeme na tradici mecenášství, které bylo
po dlouhá staletí fungujícím principem české společnosti, a které
stálo u samotného vzniku českého divadla.

Financial support for culture, our partnership with the Na Fidlovačce Theatre being the most prominent in this area, is a form of arts
patronage. This tradition of patronage has been a well-working
principle of Czech society for many centuries and from which the
origins of Czech theatre arose.

Přestože podpora kultury se v naší zemi neustále snižuje, což
se mimo jiné odráží i na kulturní úrovni našeho národa, neomezujeme se pouze na Divadlo Na Fidlovačce a podporujeme v regionech,
ve kterých působíme, i řadu dalších kulturních a společenských
projektů – převážně na amatérské, či poloprofesionální úrovni.

Although support for art has been continuously diminishing in the
Czech Republic, which is also reflected in our nation’s cultural
standard, our company is not limited to the Na Fidlovačce Theatre
only; in the regions in which we operate we sponsor a number
of other cultural and social projects, most of them at the amateur
or semi-professional level.

Pamětní list k 10. výročí obnovení mostu
10th anniversary commemorative sheet for bridge reconstruction

Poděkování od obce Nučice
Acknowledgement of Nučice commune

Poděkování od pořadatelů festivalu Mohelnický dostavník
Acknowledgement from organizers of the festival
Mohelnický dostavník

Poděkování za koncert Petry Janů
Acknowledgement for Petra Janů concert
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…kultuře
…culture

Divadlo Na Fidlovačce
Na Fidlovačce Theatre

Reprezentační ples Městské části Praha 4
Prestige ball of Praha 4 district

Ústí nad Orlicí 2013 – Město v pohybu
Ústí nad Orlicí 2013 – Town in motion

Obec Nučice – Jarmareční sobota
Nučice – Saturday‘s fair

Festival hudby – Mohelnický dostavník
Music festival – Mohelnický dostavník

Desáté výročí obnovy Radošovského mostu v Kyselce
10th anniversary of Radošov bridge reconstruction
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Současná generace zaměstnanců naší
společnosti navazuje na dovednosti
a výkony našich předchůdců. Přestože
naše společnost rozšířila portfolio svých
činností, neztrácíme kontakt se zaměstnanci, kteří odešli na zasloužený odpočinek.
The current generation of our company’s employees follows up on our predecessors’ skills and performance. Although our company has broadened
its portfolio of activities, we still keep
in touch with the employees who have
left for well-deserved retirement.

...seniorům SMP CZ
...SMP CZ’s former employees

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Současná generace zaměstnanců naší společnosti navazuje na dovednosti a výkony našich předchůdců. Přestože naše společnost
rozšířila portfolio svých činností, neztrácíme kontakt se zaměstnanci, kteří odešli na zasloužený odpočinek. Právě pro ně organizujeme pravidelné návštěvy některých z aktuálně realizovaných
projektů. Je logické, že se konfrontují způsoby stavění v dobách
před 20, 30, 40 i více lety se současností, rozdíly v technologiích,
materiálech, rychlostech výstavby, řízení staveb atd. I přes mnohdy rozdílné názory za těmito slovy zní hrdost na vše, co zde generace našich předchůdců zanechala – pro nás a generace budoucí.
A za to si úctu určitě zaslouží…

The current generation of our company’s employees follows up on
our predecessors’ skills and performance. Although our company
has broadened its portfolio of activities, we still keep in touch with
the employees who have left for well-deserved retirement. For them
we organise periodical visits to some of our currently running projects. Quite logically, they compare the building methods employed 20, 30, 40 and even more years ago with the current methods,
and comment on the differences in technologies, materials, speed
of construction, project management etc. Despite the frequently
differing views, the undertone of these words reverberates with our
pride for all that the generations of our predecessors have left here
for us and for future generations.
And they certainly deserve our respect for this.
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…seniorům SMP CZ
…SMP CZ’s former employees

Přístav – Hluboká nad Vltavou
Marina – Hluboká nad Vltavou

Přístav – Hluboká nad Vltavou
Marina – Hluboká nad Vltavou

Most přes Lužnici na dálnici D3
Bridge over Lužnice river on D3 Motorway

Most přes Lužnici na dálnici D3
Bridge over Lužnice river on D3 Motorway

Tunel na D8 – Prackovice
Tunnel on D8 Motorway – Prackovice

Most na dálnici D8 – Prackovice
Brigde on D8 Motorway – Prackovice
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To, jaký vliv má individuální nebo kolektivní úspěch sportovců na propagaci
sportu, se projevuje v okamžicích, kdy
některý ze známých sportovců uspěje
ve vrcholných soutěžích.
The influence of athletes’ individual
or team success on the promotion of
sports becomes visible at the moment
when a well-known sportsperson succeeds in a top-level competition.

...výjimečným sportovcům
...outstanding athletes

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
To, jaký vliv má individuální nebo kolektivní úspěch sportovců na propagaci sportu, se projevuje v okamžicích, kdy některý
ze známých sportovců uspěje ve vrcholných soutěžích. Je-li to doplněno správnou propagací, vzroste zájem o dané sportovní odvětví, v případě mezinárodních úspěchů se jedná o úspěchy celé
naší země.

The influence of athletes’ individual or team success on the promotion of sports becomes visible at the moment when a well-known
sportsperson succeeds in a top-level competition. If such achievements are accompanied by the right PR, interest in the particular
sport surges; in the case of international achievements, the whole
of the Czech Republic shares in this success.

Příznivé dopady sportování na zdravotní stav, utváření osobnosti
a v neposlední řadě i dobíjení energie rekreačních i vrcholových
sportovců jsou nesporné.

There is no question that physical exercise has a favourable influence on the health and personality formation and, equally importantly,
energy recharging of both recreational and elite athletes.

Naše společnost dlouhodobě propaguje a popularizuje výkonnostní sporty, finančně podporuje růst talentovaných sportovců a provází je i v době jejich vrcholné sportovní kariéry.

Our company has long been promoting and popularising competitive sports and providing talented athletes with financial support, also
accompanying them during the zenith of their sport careers.
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…výjimečným sportovcům
…outstanding athletes

Simona Baumrtová na MČR v Plzni
Simona Baumrtová on Czech Republic championship at Plzeň

Simona Baumrtová – foto z mistrovství Evropy
Simona Baumrtová – Photo from European championship

Nikola Sudová – akrobatická lyžařka
Nikola Sudová – Acrobatic skier

Nikola Sudová na závodech
Nikola Sudová on competition
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SMP CZ, a. s. je dlouhodobým dárcem
přispívajícím do Nadačního fondu Homolka, jehož základním posláním je
podpora oborů, které významně přispívají k záchraně či zkvalitnění lidského života.
SMP CZ is a long-standing donor contributing to Nadační fond Homolka
[The Homolka Foundation], the key
mission of which is support for those
fields that make a significant contribution to the saving and improvement
of human life.

...zdravotnictví
...health

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
SMP CZ, a. s. je dlouhodobým dárcem přispívajícím do Nadačního fondu Homolka, jehož 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.

SMP CZ is a long-standing donor contributing to Nadační fond
Homolka [The Homolka Foundation], the key mission of which is
support for those fields that make a significant contribution to the
saving and improvement of human life. It promotes modern specialised medicine, especially in the major clinical programmes at the
Na Homolce Hospital, one of the top European specialised hospitals
with supra-regional 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.

SMP CZ se prostřednictvím finančních příspěvků podílela například na pořízení robotického operačního systému, vybudování
Centra navigované srdeční katetrizace atd.

Through its financial contributions, SMP CZ has helped to procure,
for example, a robotic surgery system and the development of the
Navigated Cardiac Catheterisation Centre.

Poděkování od Nadačního fondu Homolka
Acknowledgement of Homolka foundation

Poděkování od Centra pohybové medicíny Pavla Koláře
Acknowledgement of Locomotive organs medical Centre
of Pavel Kolář
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…zdravotnictví
…health

Nadační fond Homolka – nový mamograf
Homolka foundation – new mamography machine

Nadační fond Homolka – robotický operační systém
Homolka foundation – robotic surgery system

Nový vysokofrekvenční laser BTL – 6000 H.I.L. 12 W
New high frequency laser BTL – 6000 H.I.L. 12 W

Nový vysokofrekvenční laser BTL – 6000 H.I.L. 12 W
New high frequency laser BTL – 6000 H.I.L. 12 W
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Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí v ústavní péči v zemích Evropské unie. SMP CZ nemůže
ovlivnit důvody, proč jsou děti do těchto ústavů umísťovány, ale může pomoci,
ve spolupráci s vedením těchto ústavů,
zpříjemnit jejich dětství.
The Czech Republic is one of the EU
countries with the largest number
of children placed in institutional care.
SMP CZ is unable to influence the reasons why children are placed in such
institutions but hand-in-hand with the
managements of these institutions,
the company can help to make childhood more agreeable for such children.

...dětským domovům
...children’s homes

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí v ústavní péči v zemích Evropské unie. SMP CZ nemůže ovlivnit důvody,
proč jsou děti do těchto ústavů umísťovány, ale může pomoci,
ve spolupráci s vedením těchto ústavů, zpříjemnit jejich dětství.
Proto finančně podporujeme dětské domovy v regionech, ve kterých působíme. Činíme tak formou financování provozu, vybavení
nebo financováním programů, které v těchto dětských domovech
probíhají.

The Czech Republic is one of the EU countries with the largest number of children placed in institutional care. SMP CZ is unable to influence the reasons why children are placed in such institutions but
hand-in-hand with the managements of these institutions, the company can help to make childhood more agreeable for such children.
We therefore support children’s homes in the regions in which we
operate, specifically by way of financing the operation, furnishings
or programmes of the children’s homes.

Materiálně i finančně rovněž podporujeme aktivity zaměstnance
naší společnosti p. Eliáše, který sám dětským domovem prošel,
a který se dětem v dětských domovech aktivně věnuje i dnes.
Připomenout můžeme např. jím organizovanou charitativní akci
při extraligovém utkání v Karlových Varech, dětské sportovní turnaje apod.

The company also provides material and financial support for the
activities of one of our employees, Mr. Eliáš, who himself grew up
in a children’s home and has been actively committed to care for
children in children’s homes to this day. As an example, we can highlight the charitable event that he organised on the occasion of an extra league match in Karlovy Vary and children’s sport tournaments.
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…dětským domovům
…children’s homes

Děti z dětských domovů
Children of orphan home

Dárky pro děti z dětských domovů
Gifts for children of orphan home

Děti z dětských domovů
Children of orphan home

Fotbalový turnaj dětí
Children‘s soccer tournament

Vítězný tým
Winning team

Ceny a dárky
Prizes and gifts
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Společnost SMP CZ je zakládajícím členem Nadace VINCI v České Republice.
SMP CZ is a founding member of VINCI
Foundation in the Czech Republic.

...nadaci VINCI
...VINCI Foundation

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Společnost SMP CZ je zakládajícím členem Nadace VINCI v České
Republice. Zřizovateli této nadace v České republice jsou dceřiné
společnosti skupiny VINCI, které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodávaly pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům
s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporovaly kulturní
a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí, využivaly volného času na rozvíjení osobností dětí
a mládeže a zmírńovaly následky tíživých situací.
Vedle finančních příspěvků této nadaci provázejí naši zaměstnanci i některé podporované projekty a jako patroni takovýchto
projektů se osobně podílejí na tom, aby byl efekt podpory co nejsmysluplnější a nejefektivnější.
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SMP CZ is a founding member of VINCI Foundation in the Czech Republic. This foundation was established in the Czech Republic by the
VINCI Group’s subsidiaries, mobilising their humane potential to infuse strength and provide help to civic initiatives and projects for
social and professional inclusion, to support cultural and educational
activities, sustainable development and environmental protection,
to help children and young people use their leisure time for developing their personalities, and to help to mitigate the consequences
of hardship.
In addition to financial contributions to this foundation, our employees also accompany some of the supported projects as patrons, thereby personally helping the results of the sponsorship to be as meaningful and effective as possible.

…nadaci VINCI
…VINCI Foundation

Chráněná dílna
Protected workshop

Ruční práce klientů
Clients handicraft

Výrobky klientů
Clients products

S úsměvem jde všechno lépe
Always keep smiling – everything goes better

Nevidomí
Blind people

Ruce nahrazují oči
Hands replace eyes

45

Jednou z našich základních filozofií je
bezpečné pracoviště – nejen pro naše
zaměstnance, ale pochopitelně i pro
zaměstnance našich podzhotovitelů,
či dalších firem, které se našich pracovištích pohybují.
One of our key policies is the safe workplace, and not only for our employees but also, naturally, for those of our
subcontractors and other companies
operating on our sites.

...principům bezpečné práce
...principles of safety at work

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Jednou z našich základních filozofií je bezpečné pracoviště – nejen pro naše zaměstnance, ale pochopitelně i pro zaměstnance
našich podzhotovitelů, či dalších firem, které se našich pracovištích pohybují.
Základním pilířem této kultury bezpečnosti je prevence. V praxi
to znamená, že analyzujeme naše pracovní procesy s cílem identifikovat dočasná i dlouhodobá rizika a následně přijímat opatření
s cílem těmto rizikům co nejvíce předcházet nebo je zmírňovat.
Uvědomujeme si, že tomuto preventivnímu přístupu mohou udat
obsah i směr pouze angažovaní manažeři a zapojení zaměstnanci.
I z tohoto důvodu jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci nedílnou součástí řízení na všech úrovních.

One of our key policies is the safe workplace, and not only for our
employees but also, naturally, for those of our subcontractors and
other companies operating on our sites.
The fundamental pillar of this culture of safety is prevention. This
means in practice that we analyse our working processes to identify both temporary and long-term risks and then adopt measures
to prevent or mitigate such risks. We are aware that only committed
managers and involved employees can give content and direction
to this preventive approach. This is one of the reasons why occupational health and safety issues are an inseparable part of management at all levels.
SMP CZ is certificated under OHSAS 18000.

SMP CZ je držitelem certifikátu BOZP dle OHSAS 18000.

Vývoj úrazovosti zaměstnanců SMP CZ, a. s. v letech 2004 – 2013
Accident rate for SMP CZ, a. s. employees between 2004 and 2013
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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

2013

1

17

511

…principům bezpečné práce
…principles of safety at work

Svařování
Welding

Práce na lešení
Working on scaffold

Montáž mostních nosníků
Bridge beam assembly

Závěsné prostředky
Suspension cables

Broušení
Grinding

Železářské práce
Reinforcement assembly
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Naše stavební projekty zásadně zasahují do krajiny a v době realizace
těchto projektů ji také mohou zásadně
ovlivňovat. Vedení společnosti si uvědomuje důležitost šetrného přístupu
k životnímu prostředí, proto prosazuje naplňování přijaté Politiky ochrany
životního prostředí ve všech úrovních
společnosti.
Our construction projects fundamentally
interfere with the landscape and during
construction, they can also affect the
landscape profoundly. The company’s
management are aware of the importance of environmental considerations,
and therefore promote the company’s
Environmental Protection Policy at all
levels in the company.

...ochraně životního prostředí
...environmental protection

SMP CZ poskytuje podporu…
SMP CZ provides support to…
Naše stavební projekty zásadně zasahují do krajiny a v době realizace těchto projektů ji také mohou zásadně ovlivňovat. Vedení
společnosti si uvědomuje důležitost šetrného přístupu k životnímu prostředí, proto prosazuje naplňování přijaté Politiky ochrany
životního prostředí ve všech úrovních společnosti.

Our construction projects fundamentally interfere with the landscape and during construction, they can also affect the landscape profoundly. The company’s management are aware of the importance
of environmental considerations, and therefore promote the company’s Environmental Protection Policy at all levels in the company.

I v případě ochrany životního prostředí klademe důraz na prevenci, která je zajištěna včasnou identifikací hrozících nebezpečí, jejich hodnocením a řízením tak, aby veškerá případná rizika
vzniku havárie, či znečištění životního prostředí byla maximálně
eliminována.

We also place emphasis on prevention in environmental protection;
prevention is ensured by timely identification of imminent risks and
their evaluation and management with a view to eliminating all potential risks of environmental accidents and pollution

SMP CZ je držitelem certifikátu environmentálního managementu
dle ISO 14001.

52

SMP CZ holds environmental management certification under
ISO 14001.

…ochraně životního prostředí
…environmental protection

Čistírna důlních vod – Bílina
Mine water treatment plant – Bílina

Úprava toku – Dubská Bystřice
Stream lining – Dubská Bystřice

Retenční nádrž – Libouš
Retention reservoir – Libouš

Panská zahrada – Dubeč
Village garden – Dubeč

Vznikající jezero Medard-Libík na Sokolovsku
Lake Medard forming – land reclamation in the Sokolov region

Vznikající jezero Medard-Libík na Sokolovsku
Lake Medard forming – land reclamation in the Sokolov region
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SMP CZ a dceřiné společnosti
SMP CZ and Subsidiary Companies
Profil společnosti
Company profile
Historie a současnost

History and Presence

SMP CZ, a. s. zahájila svou činnost v roce 1953, kdy v rámci n. p. Stavby silnic a železnic vznikl speciální závod pro inženýrské konstrukce
z předpjatého betonu. Ten se orientoval hlavně na výstavbu 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 přejmenována na společnost SMP CZ, a. s. Jediným současným akcionářem je mezinárodní skupina VINCI Construction..

SMP CZ’s history dates back to 1953 when the state-owned 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 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 transformed into a public limited company (akciová společnost). Following several changes of name, the business was finally
named SMP CZ, a. s. The sole current shareholder is the international
VINCI Group.

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 a administrativa (divize 9).
SMP CZ zaměstnává cca 500 zaměstnanců. Firma disponuje třemi
vlastními základnami:
• Výrobna ocelových konstrukcí Beroun
• Prefa Brandýs nad Labem, kde se vyrábějí mostní nosníky podélné i příčné (segmenty), betonové díly protihlukových stěn a také
např. ocelová výztuž
• Areál Nučice, kde sídlí středisko mající na starosti skružový materiál, bednění, lešení apod.
SMP CZ má 3 dceřiné společnosti. FREYSSINET CS, a. s. kde je
50% akcionářem společně s FREYSSINET France, 100% vlastněné
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s. a rovněž 100% vlastněnou ARKO
TECHNOLOGY, a. s.

Today, SMP CZ is a diversified construction company with five divisions. Four of them are production divisions – D 1 Transport Projects,
D 2 Specialisation, D 5 Water Management Projects and D 8 Industrial Projects. The fifth division, D9, is Company Management.
SMP CZ currently employs about 500 people. The company has
three permanent facilities:
• The steel structure production facility in Beroun
• Prefa Brandýs nad Labem, which produces 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
SMP CZ has three subsidiary companies: FREYSSINET CS, a. s.,
in which it holds 50 % of shares (the other 50 % are held by FREYSSINET France), wholly-owned STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., and
ARKO TECHNOLOGY, a. s., also wholly owned.
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Profil společnosti
Company profile
Organizační schéma (k 31. 12. 2013)

Organisational structure (as at 31. 12. 2013)

Generální ředitel
CEO

Obchodní ředitel
Sales Director
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Výkonný ředitel
Executive Director

Administrativně-finanční ředitel
Administrative/Financial Director

Personální ředitel
HR Director

DIVIZE 1 Dopravní stavby
DIVISION 1 Transportation Projects

Dceřiné společnosti
Subsidiaries

DIVIZE 2 Specializace
DIVISION 2 Specialization

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

DIVIZE 5 Vodohospodářské stavby
DIVISION 5 Water Management Projects

FREYSSINET CS
FREYSSINET CS

DIVIZE 6 Velké projekty
DIVISION 6 Major Projects

ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

DIVIZE 8 Průmyslové stavby
DIVISION 8 Industrial Projects

Organizační složka Slovensko
Organisational unit Slovakia

Ze staveb SMP CZ, a. s.
SMP CZ, a. s. Constructions

Most přes dálnici D3 – Sedleček
Bridge over D3 Motorway – Sedleček

Environmentální opatření – Chebsko
Environmental measures – Cheb

Prodloužení trasy metra A v Praze
Line A of Prague Metro system extension

Přístav – Hluboká nad Vltavou
Marina – Hluboká nad Vltavou

Most na dálnici D8 – Prackovice
Brigde on D8 Motorway – Prackovice

Úpravna vody – Mostiště
Water purification plant – Mostiště
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Profil společnosti
Company profile
Sídlo společnosti SMP CZ

Registered Office of SMP CZ

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

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

Orgány společnosti

The Company’s Bodies

Představenstvo
Předseda:				
Místopředseda:			
Členové:				
				
				
				
				
				
				
Prokura:				

Martin Doksanský
Jan Jech
Pavel Kameník
Vladimír Myšička
(od 13. 5. 2013)
Dame N´Diaye
(do 31. 7. 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(od 1. 8. 2013)
Vladimír Brejcha

Board of Directors
Chairman:				
Vice-Chairman:			
Directors:				
				
				
				
				
				
				
Proxy holder:			

Martin Doksanský
Jan Jech
Pavel Kameník
Vladimír Myšička
(since 13 May 2013)
Dame N’Diaye
(until 31 July 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(since 1 August 2013)
Vladimír Brejcha

Dozorčí rada
Předseda:				
Členové:				
				
				
				
				
				
				
				

André Hubard
Eric Abadie
Eric Barthelemy
Marc Huysman
Pavel Němejc
Václav Krauz
(do 14. 6. 2013)
Antonín Brnušák
(od 14. 6. 2013)

Supervisory Board
Chairman:				
Members:				
				
				
				
				
				
				
				

André Hubard
Eric Abadie
Eric Barthelemy
Marc Huysman
Pavel Němejc
Václav Krauz
(until 14 June 2013)
Antonín Brnušák
(since 14 June 2013)

Vedení společnosti
Generální ředitel:			
Výkonný ředitel:			
Finanční ředitel:			
				
				
				
Obchodní ředitel:			
Personální ředitel:			
Ředitel pro strategický rozvoj:		
Ředitel divize 1: 			
Ředitel divize 2: 			
				
				
				
Ředitel divize 5: 			
Ředitel divize 8: 			

Martin Doksanský
Vladimír Myšička
Dame N´Diaye
(do 31. 7. 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(od 1. 8. 2013)
Jan Jech
Pavel Kameník
Vladimír Brejcha
Antonín Brnušák
Josef Richtr
(do 31. 8. 2013)
Ing. Tomáš Chlasták
(od 1. 9. 2013)
Jan Freudl
Jiří Bažata

Company management
CEO:				
Executive Director:			
CFO:				
				
				
				
Sales Director:			
HR Director:			
Strategic Development Director:		
Head of Division 1: 			
Head of Division 2: 			
				
				
				
Head of Division 5: 			
Head of Division 8: 			

Martin Doksanský
Vladimír Myšička
Dame N’Diaye
(until 31 July 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(since 1 August 2013)
Jan Jech
Pavel Kameník
Vladimír Brejcha
Antonín Brnušák
Josef Richtr
(until 31 August 2013)
Tomáš Chlasták
(since 1 September 2013)
Jan Freudl
Jiří Bažata
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Ze staveb SMP CZ, a. s.
SMP CZ, a. s. Constructions

Rekonstrukce Nuselského mostu – Praha
Bridge over Nusle valley reconstruction – Prague

ČOV – Ústí nad Orlicí
WWTP – Ústí nad Orlicí

Protipovodňová opatření – Ústí nad Labem
Antiflood protection – Ústí nad Labem

Protihlukové stěny – Droužkovice-Nové Spořice
Noise absorbing walls – Droužkovice-Nové Spořice

ÚČOV – Praha-Trója
CWWTP – Prague-Trója

Rekonstrukce Wilsonova mostu – Plzeň
Wilson‘s bridge reconstruction – Plzeň
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Dceřiné společnosti
Subsidiary Companies
FREYSSINET CS, a. s.
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

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

Historie a současnost

History and Presence

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 licenčního 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 obchodní značky z SM 7
na FREYSSINET CS.

FREYSSINET CS, a. s. (formerly SM 7), is a construction company
established at the end of 1995 by a demerger from Stavby mostů
Praha, a.s. with a view to creating a company specialised in the pretensioning of concrete structures. The company was wholly-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.

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

The company continues to specialise in the pre-tensioning of concrete structures and bridge suspension systems, geotechnical systems, hydraulic machinery, and improvement/refurbishment of reinforced concrete structures.

Orgány společnosti

The Company’s Bodies

Představenstvo
Předseda:				
Členové:				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Miroslav Havlíček
Kryzstof Berger
Vincent Duflocq
Milan Mikuláš
(do 28. 2. 2013)
Petr Kalabis
(od 1. 3. 2013)
Pierre Mellier
(do 31. 7. 2013)
Manuel Claude Peltier
(od 1. 8. 2013)
Dame N´Diaye
(do 31. 7. 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(od 1. 8. 2013)

Board of Directors
Chairman:				
Directors:				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Miroslav Havlíček
Kryzstof Berger
Vincent Duflocq
Milan Mikuláš
(until 28 February 2013)
Petr Kalabis
(since 1 March 2013)
Pierre Mellier
(until 31 July 2013)
Manuel Claude Peltier
(since 1 August 2013)
Dame N’Diaye
(until 31 July 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(since 1 August 2013)

Dozorčí rada
Předseda:				
Členové:				
				

Martin Doksanský
Jérome Stubler
Milan Kyndl

Supervisory Board
Chairman:				
Members:				
				

Martin Doksanský
Jérome Stubler
Milan Kyndl

Vedení společnosti
Ředitel:				
Administrativně-finanční náměstek:
Technicko-výrobní náměstek:		
Obchodní náměstci:			
				

Miroslav Havlíček
Petr Kalabis
Miloš Šimler
Antonín Plánička
Jaroslav Zíma

Company management
CEO:				
CFO:				
Technical manager:			
Sales managers:			
				

Miroslav Havlíček
Petr Kalabis
Miloš Šimler
Antonín Plánička
Jaroslav Zíma
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Ze staveb FREYSSINET, a. s.
FREYSSINET, a. s. Constructions

Výstavba lávky – Čelákovice
Footbridge construction – Čelákovice

Výstavba lávky – Čelákovice
Footbridge construction – Čelákovice

Zesilující prstenec chladící věže – Elektrárna Prunéřov II
Cooling towers strenghtening ring – Power station Prunéřov II

Zesilující prstenec chladící věže – Elektrárna Prunéřov II
Cooling towers strenghtening ring – Power station Prunéřov II

Zvedání kotlů v kotelně – Elektrárna Prunéřov II
Boilers erection – Power station Prunéřov II

Lis
Press
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Dceřiné společnosti
Subsidiary Companies
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

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

Historie a současnost

History and Presence

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.

The company was established in the spring of 1997 as a subsidiary
of Stavby mostů Praha, a. s. SMS initially focused on repair and improvement 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 Slovakia and
Poland and is starting to expand into water management projects.

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

Main activities at present:
• 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

Orgány společnosti

The Company’s Bodies

Představenstvo
Předseda:				
				
				
				
Členové:				
				
				
				
				

Luděk Borový
(do 31. 5. 2013)
Milan Svoboda
(od 1. 6. 2013)
Dame N´Diaye
(do 31. 7. 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(od 1. 8. 2013)
Martin Krchnák

Board of Directors
Chairman:				
				
				
				
Directors:				
				
				
				
				

Luděk Borový
(until 31 May 2013)
Milan Svoboda
(since 1 June 2013)
Dame N’Diaye
(until 31 July 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(since 1 August 2013)
Martin Krchnák

Dozorčí rada
Předseda:				
Členové:				
				
				
				
				

Martin Doksanský
Vladimír Brejcha
Václav Krauz
(do 31. 1. 2013)
Vladimír Myšička
(od 1. 2. 2013)

Supervisory Board
Chairman:				
Members:				
				
				
				
				

Martin Doksanský
Vladimír Brejcha
Václav Krauz
(until 31 January 2013)
Vladimír Myšička
(since 1 February 2013)

Vedení společnosti
Ředitel:				
				
				
				
Výrobně-technický náměstek:		
Administrativně-finanční náměstek:
Obchodní náměstek:			

Luděk Borový
(do 31. 5. 2013)
Milan Svoboda
(od 1. 6. 2013)
Jiří Fuks
Martin Krchnák
Martin Pajer

Company management
CEO:				
				
				
				
Production Manager:			
CFO:				
Sales Manager:			

Luděk Borový
(until 31 May 2013)
Milan Svoboda
(since 1 June 2013)
Jiří Fuks
Martin Krchnák
Martin Pajer
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Ze staveb STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s. Constructions

Křižovatka – Banská Bystrica
Intersection – Banská Bystrica

Dálniční most – Bělá
Motorway bridge – Bělá

Galerie – Košice
Gallery – Košice

Galerie – Košice
Gallery – Košice

Křižovatka – Zvolen
Intersection – Zvolen

Křižovatka – Zvolen
Intersection – Zvolen
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Dceřiné společnosti
Subsidiary Companies
ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Vídeňská 108
619 00 Brno

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

Historie a současnost

History and Presence

Akciová společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. byla založena 29. ledna 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 296. Firma vznikla v roce 1991 za přispění
zahraničního kapitálu, do roku 2011 byla v rukou českých akcionářů.
Od roku 2012 je jediným akcionářem SMP CZ, a. s.

ARKO TECHNOLOGY, a. s. was founded on 29 January 1991 by registration 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.

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

The company’s core business is complete projects in water management (wastewater treatment plants, water treatment plants) and
it has gradually expanded its services to include other commercial
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.

Orgány společnosti

The Company’s Bodies

Představenstvo
Předseda:				
Členové:				
				

Richard Mrázek
Lukáš Mrázek
Jiří Svoboda

Board of Directors
Chairman:				
Directors:				
				

Richard Mrázek
Lukáš Mrázek
Jiří Svoboda

Dozorčí rada
Předseda:				
Členové:				
				
				
				
				
				
				
				

Martin Doksanský
Dame N´Diaye
(do 31. 7. 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(od 1. 8. 2013)
Václav Krauz
(do 31. 1. 2013)
Vladimír Myšička
(od 1. 2. 2013)

Supervisory Board
Chairman:				
Members:				
				
				
				
				
				
				
				

Martin Doksanský
Dame N’Diaye
(until 31 July 2013)
Patrick Crosnier Leconte
(since 1 August 2013)
Václav Krauz
(until 31 January 2013)
Vladimír Myšička
(since 1 February 2013)

Vedení společnosti
Ředitel:				
Výrobně-technický náměstek:		
Administrativně-finanční náměstek:

Richard Mrázek
Lukáš Mrázek
Jiří Svoboda

Company management
CEO:				
Production Manager:			
CFO:				

Richard Mrázek
Lukáš Mrázek
Jiří Svoboda
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Ze staveb ARKO TECHNOLOGY, a. s.
ARKO TECHNOLOGY, a. s. Constructions

Výměna turbodmychadel – ÚČOV Praha
Turboblowers exchange – CWWTP Prague

Rozšíření stávající Úpravny důlních vod Emerán
Mine water treatment plant Emerán extension

Nové uskladňovací nádrže – ČOV Cheb
New storage tanks – WWTP Cheb

Kanalizace a ČOV – Bartošovice
Sewerage and WWTP – Bartošovice

Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody – Kroměříž
Reconstruction and extension of Water purification plant – Kroměříž

Intenzifikace Úpravny vody Meziboří – dávkování chemie
Intensification of Water purification plant Meziboří – chemicals
dosing
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Ze staveb SMP CZ, a. s.
SMP CZ, a. s. Constructions

Úpravna důlních vod Emerán
Mine water treatment plant Emerán

Úpravna důlních vod Emerán
Mine water treatment plant Emerán

Úpravna vody Mlýn III
Water treatment plant Mlýn III

Úpravna vody Mlýn III
Water treatment plant Mlýn III

ČOV – Ústí nad Orlicí
WWTP – Ústí nad Orlicí

Přístav – Hluboká nad Vltavou
Marina – Hluboká nad Vltavou
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Ze staveb SMP CZ, a. s.
SMP CZ, a. s. Constructions

Most na dálnici D8 – Prackovice
Brigde on D8 Motorway – Prackovice

Lávka přes Lužnici – Veselí nad Lužnicí
Footbridge over Lužnice river – Veselí nad Lužnicí

Úpravna vody – Mostiště
Water purification plant – Mostiště

Úpravna vody – Mostiště
Water purification plant – Mostiště

Úpravna vody – Mostiště
Water purification plant – Mostiště

Environmentální opatření – Chebsko
Environmental measures – Cheb
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Ze staveb SMP CZ, a. s.
SMP CZ, a. s. Constructions

Most přes Lužnici na dálnici D3
Bridge over Lužnice river on D3 Motorway

Most přes Lužnici na dálnici D3
Bridge over Lužnice river on D3 Motorway

Most Chrástecká – Plzeň
Bridge Chrástecká – Plzeň

Most Chrástecká – Plzeň
Bridge Chrástecká – Plzeň

Most Chrástecká – Plzeň
Bridge Chrástecká – Plzeň

Vyhnívací nádrže – ÚČOV – Praha-Trója
Digestion tanks – CWWTP – Prague-Trója
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Ze staveb SMP CZ, a. s.
SMP CZ, a. s. Constructions

Prodloužení trasy metra A v Praze
Line A of Prague Metro system extension

Lávka U Šance – Raspenava
Footbridge U Šance – Raspenava

Rekonstrukce Wilsonova mostu – Plzeň
Wilson‘s bridge reconstruction – Plzeň

Rekonstrukce Wilsonova mostu – Plzeň
Wilson‘s bridge reconstruction – Plzeň

Protipovodňová opatření – Uherské Hradiště
Antiflood protection – Uherské Hradiště

Lávky svatého Linharta – Karlovy Vary
Footbridges of Saint Linhart – Karlovy Vary
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Lidé v SMP CZ v roce 2013
People at SMP CZ in 2013
Z dat zveřejněných Statistickým úřadem mimo jiné vyplývá, že
průměrný počet zaměstnanců společností s 50 a více zaměstnanci
ve stavebnictví se v roce 2013 meziročně snížil o dalších 8,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců dále meziročně klesla
o 3,2 %. Pokud bychom hlouběji analyzovali tato data, zjistili bychom, že horší situace je u firem podnikajících v oblasti veřejných
zakázek, na které naplno dopadla skutečnost, že se významně zredukovala příprava a vypisování nových obchodních soutěží. Tím
se také logicky zahajuje mnohem méně nových staveb.
Komplikované období, kterým stavebnictví prochází, má však také
jeden pozitivní přínos. Stavební firmy (a SMP CZ nevyjímaje) prošly očistnou a zeštíhlovací procedurou. Zrevidovali jsme své procesy, snížili náklady a celkově zefektivnili naše podnikání. Proaktivně
a zodpovědně jsme se připravili na situaci, která ve stavebnictví
následně nastala a i z tohoto důvodu nemusela být realizovaná
opatření tak drastická. Z pohledu zaměstnanosti se pochopitelně
jednalo o proces bolestnější. Během posledních pěti let jsme snížili
počet zaměstnanců o více než 30 %. Tak jak klesal obrat, byli jsme
nuceni redukovat stav zaměstnanců v dělnických, administrativních i technických profesích. Přijatá opatření byla bohužel nevyhnutelná, ale převážná většina z nich již přináší svůj efekt.
Co se týká téměř pěti set zaměstnanců, kteří v SMP CZ působí,
znamenal pro ně rok 2013 následující:

Počet zaměstnanců
K 1. 1. 2013 společnost SMP CZ zaměstnávala 293 TH zaměstnanců
a 265 dělníků. K 1. 1. 2014 pracovalo v SMP CZ 274 TH zaměstnanců
a 223 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 2013 uvolněny
roční odměny pro dělnické pozice v téměř plné výši a odměny TH
zaměstnancům ve výši odpovídající hospodářskému výsledku jejich organizační jednotky. Oproti rokům předchozím, a po dohodě
s odborovou organizací, nebyl stanoven koeficient pro navýšení
mzdových prostředků, tzn. nedošlo k nárůstu tarifních mezd.

Hodnotící rozhovory
Pravidelné hodnotící rozhovory týkající se všech vedoucích zaměstnanců proběhly v letních měsících. Vedle zhodnocení pracovních výkonů jsou tyto rozhovory zaměřeny i na další prohloubení
silných stránek hodnocených zaměstnanců a systematický profesní růst. Záznamy z těchto rozhovorů jsou podkladem pro další plánované vzdělávání zaměstnanců společnosti.

The data published by the Czech Statistics Office indicate, among
other things, that the average number of employees with companies
employing 50 or more people in the construction industry decreased
by another 8.1 % year-on-year in 2013. The average nominal salary
of the employees decreased as well – by 3.2 % in year-on-year terms.
A more in-depth analysis of these figures would show us that the situation is worse for companies active in the field of public procurement,
as they have felt the full impact of the significant reduction in the
amount of new tenders being prepared and published. As a logical
result, much fewer new projects are being commenced.
The complicated period that the construction industry is experiencing
has had one positive effect, though. Construction companies (including SMP CZ) have undergone a cleansing and streamlining procedure. We have revised our processes, cut costs, and made our business
more efficient overall. We proactively and responsibly prepared for
a situation that subsequently occurred in the construction industry,
which is also why the measures adopted did not have to be so drastic. In terms of employment, the process was obviously more painful.
We have reduced the number of our employees by more than 30 %
during the last five years. As our turnover was decreasing, so we were
forced to reduce the number of our employees in worker, office, and
technical professions. Unfortunately, those measures were inevitable,
but the great majority of them are now bearing fruit.
As far as the almost five hundred employees working at SMP CZ are
concerned, the year 2013 meant the following for them:

Number of employees
On 1 January 2013, SMP CZ employed 293 employees in managerial
positions and 265 workers. On 1 January 2014, there were 274 managerial employees and 223 workers working at SMP CZ. The reasons
for the reduction of the headcount are described in the introductory
section.

Salaries and annual bonuses
Since the company’s Annual Plan has been met, the annual bonuses
for workers were released almost in full and the bonuses for managerial employees were released in the amount corresponding to the performance of their organisational units in accordance with the Payroll
Policy and the measures adopted for 2013. Unlike in previous years,
the coefficient for increasing salary funds was not determined based
on an agreement with the trade unions, meaning that the salary tariffs
were not increased.

Evaluation interviews
The regular evaluation interviews concerning all managerial employees took place in the summer. In addition to rating their professional
performance, the interviews are also focused on the further enhancement of the evaluated employees’ strengths and their systematic
career growth. The records of the interviews serve for the further
planned training of the company’s employees.
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Vzdělávání

Training

Vzdělávání zaměstnanců je zaměřeno na pokrytí předpisy požadovaných 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, manažerských
dovedností, schopností v oblasti IT a na jazykovou vybavenost.
Vedle externích kurzů probíhají interní vzdělávací akce, tzv. „Interní škola“, kdy lektoři (zaměstnanci společnosti) přednáší ostatním kolegům důležité informace z vlastní praxe a předávají jim
tak své neocenitelné 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.

Employee training is focused on covering the knowledge and skills required by regulations (safety, machinery and equipment use and operation, specialised training by type of project etc.) as well as on development programmes intended primarily for the managers; we focus
on enhancing their technical expertise, managerial skills, IT capabilities, and language skills.

Benefity, motivace
I přes nelehkou situaci zůstala zachována většina benefitů zakotvených do vnitrofiremních pravidel řízení v uplynulých letech. Naopak – s ohledem na nákladovou napjatost kalkulací staveb došlo
ke zvýšení bonusů pro realizační týmy v souvislosti s vylepšením
konečných výsledků jednotlivých projektů oproti úvodní obchodní
kalkulaci.
Zaměstnanci společnosti dostali možnost zúčastnit se investičně
spořícího programu CASTOR 2013, který zaměstnancům umožňuje
investovat do akcií VINCI a získat navíc akcie prémiové.

Sportovní a společenské akce
I v průběhu roku 2013 se konala pravidelná sportovní klání mezi
zaměstnanci SMP CZ a zaměstnanci dceřiných a sesterských firem
pařících do Skupiny SMP. V pravidelném termínu v polovině září
mohli naši zaměstnanci poměřit síly v tenisu, volejbalu, stolním tenisu, fotbalu a dalších disciplínách.
Kulturní akce pro partnery a vybrané zaměstnance je již pravidelně
plánována na prvomájový podvečer. SMP CZ je patronem Divadla
Na Fidlovačce a proto je logické, že se toto prvomájové setkání
koná právě zde.

Lékařská péče
SMP CZ se zaměřuje na prevenci vzniku úrazů a nemocí z povolání.
Zaměstnanci společnosti absolvují pravidelné preventivní lékařské
prohlídky, které prokazují schopnost zaměstnanců vykonávat danou práci. S příslušnou kategorií práce souvisí četnost těchto preventivních prohlídek.
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In addition to external courses, we also organise internal training
projects referred to as the “Internal School” where lecturers (our
employees) teach vital information based on their own experience
to their colleagues, sharing their priceless experience with them in the
process. The Internal School project was conceived in 2009 when the
company obtained and drew on training grants as part of the PAOP
and HREOP. Even though both grant projects have been closed, our
Internal School carries on.

Benefits and motivation
Despite the difficult situation, most benefits embedded in the intracompany management rules in the previous years have remained.
Not only that: given the strained project quotations, bonuses for the
project teams were increased in connection with the fact that the final results of the various projects were better than those anticipated
by the initial quotations.
Our employees had the opportunity to participate in the CASTOR
2013 investment and savings programme, under which employees
can invest in VINCI shares and obtain premium shares on top of that.

Sports and social events
The regular sport competitions for the employees of SMP CZ and
the subsidiary and affiliate companies within SMP Group were held
in 2013. As has become customary, our employees could test their
mettle when it comes to tennis, volleyball, table tennis, football and
other disciplines in the middle of September.
Our cultural event for our partners and selected employees has regularly been scheduled for the evening of the first of May. SMP CZ
is a patron to Na Fidlovačce Theatre, and so it is only natural that this
first of May event takes place there.

Medical care
SMP CZ focuses on the prevention of occupational injuries and diseases. The company’s employees undergo regular preventative medical
checks to demonstrate their capability for their jobs. The frequency
of the preventative checks depends on the job category.

Konference zaměstnanců SMP CZ
SMP CZ staff conference

Odměnění zaměstnanci
Staff awarded

Letní sportovní hry SMP CZ
SMP CZ Summer sport games

Letní sportovní hry SMP CZ
SMP CZ Summer sport games

Letní sportovní hry SMP CZ
SMP CZ Summer sport games

Letní sportovní hry SMP CZ
SMP CZ Summer sport games
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Ekonomická část
Financial section
Skladba stavebních prací (v %)
Structure of construction work (in %)

Dopravní stavby
Transport Projects

28 %

Specializace
Specialisation

6%

Vodohospodářské a inženýrské stavby
Water Management and Utility Projects

46%

Energetické stavby
Energy Projects

18 %

Ostatní nezařazené
Other, uncategorised

2%

Průměrný počet zaměstnanců SMP CZ, a. s.
Average employment at SMP CZ, a. s.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008
D
Manual

2009

2010

2011
THP
Professional

2012

2013
Celkem
Total
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60 238

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

Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets

9 974
0

8 579
1 395

0
2011

Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets

11 321

10 398
923

2010

8 124
1 066
6 051

0

2009

9 950

2008

872

2007

0

495

2006

0

15 241

31 369

27 944

462

10 000

3 425

20 000

3 817
10 390

15 806

26 495

20 097

30 000

25 628

40 000

10 822

50 000

46 031

46 187

42 796

60 000

2012

2013

Leasing
Leasing

Celkem
Total

1 220 904

1 532 425

1 801 467
11 261

25 343

286 178

15 836

172 348

24 699

188 448

10 938

211 218

9 895

208 254

9 391

187 118

7 277

250 000

175 778

750 000
500 000

1 484 647

1 769 353

1 840 218

1 627 071

1 653 276

1 431 120

1 581 169

305 559

1 000 000

1 226 342

1 091 743

908 688

1 500 000
1 250 000

1 281 122

1 750 000

1 477 631

2 000 000

1 444 491

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

2011

2012

2013

0
2006
Dlouhodobý majetek
Fixed assets

76

2007

2008

2009

Oběžná aktiva
Current assets

2010

Časové rozlišení
Accruals and deferrals

Celkem
Total

1 837,7

2 000

3 392,2

227,7
350,2

280,0
414,1

157,7
466,2

62,2
489,9

65,5
287,9
516,4

77,0
567,0
570,0

80,2
539,3
640,1

500

205,6
265,6

1 500
1 000

2 132,6

3 051,7

3 125,8

3 211,1

2 659,0

3 485,2

4 109,1

2 256,0

2 500

3 074,0

3 000

2 400,8

3 500

3 097,6

2 872,0

4 000

3 675,5

4 500

3 768,1

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 plán

0

SMP CZ
SMP CZ

SMS
SMS

SM 7
SM 7

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

ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

Celkem
Total

SMP CZ
SMP CZ

SM 7
SM 7

SMS
SMS

2010

2011

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

2013
ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

28,8
0,2
1,6

34,6
45,2
-2,0
-51,8

21,6
2012

52,9

83,5

128,7

116,5
2009

-9,5
0

2008

19,7

4,8
-8,4

2007

0

1,6

-7,3
8,0

25

4,7
6,5

50

9,8
26,4

54,5

75

65,7

100

64,5

89,7

125

94,0

150

143,9

147,5

175

191,4

188,5

225
200

212,7

224,8

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

2014 plán
Celkem
Total
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Přehled o peněžních tocích
Cash flow statement

Označení

Ukazatel

Designation

Indicator

P.

2012

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

2013

628 250

433 621

159 352

81 236

56 014

23 685

215 366

104 920

-100 948

-120 139

114 419

-15 218

0

0

1 525

622

-44 576

-16 749

1 764

0

0

10 000

73 132

-21 345

-139 379

-8 406

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Cash flows from core gainful activity (operating activities)
Z.

Účetní zisk nabo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Net profit/loss on ordinary activities before tax

A.

1

Úpravy o nepeněžní operace
Adjustments for non-cash movements

A.

*

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

A.

2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Changes in non-cash items of working capital

A.

**

A.

3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných
Interest paid, except for capitalised interest

A.

4

Přijaté úroky
Interest received

A.

5

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

A.

6

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
Income and expenses related to extraordinary profit/loss including income tax

A.

7

Přijaté dividendy a podíly na zisku
Dividends received and profit shares

A.

***

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

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Net cash flow from operating activities
Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flows from investing activities

B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Acquisition of fixed assets

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv
Proceeds from sale of fixed assets

4 730

2 279

B.

3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Loans to related parties

-12 210

12 210

-146 859

6 084

0

0

B.

***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Net cash flow from investing activities
Peněžní toky z finančních činností
Cash flows from financing activities

C.

1

Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
Change in long-term and short-term liabilities

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
Changes in equity

-120 902

-103 365

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

-120 902

-103 365

F.

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

-194 629

-118 626

R.

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

433 621

314 995

C.

***

Ke dni 31. 12. 2013 / As at 31 December 2013
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(v tis. CZK / CZK thousand)
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Rozvaha
Balance sheet

Označení

Aktiva

Řád

Běžné účetní období

Min. úč.
období

Designation

Assets

Row

Current accounting period

Previous acc.
period

a

b

c

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Gross

Adjustment

Net

Net

1

2

3

4

Aktiva celkem
Total assets

001

2 072 019

-539 594

1 532 425

1 801 467

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed share capital

002

0

0

0

0

B.

Dlouhodobý majetek
Fixed assets

003

769 505

-483 328

286 178

305 559

B.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets

004

22 548

-17 615

4 933

4 578

B.

II. Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets

013

592 312

-465 712

126 600

129 951

B.

III. Dlouhodobý finanční majetek
Long-term investments

023

154 645

0

154 645

171 030

031

1 277 170

-56 266

1 220 904

1 484 647

C.

Oběžná aktiva
Current assets

C.

I. Zásoby
Inventories

032

107 319

-2 803

104 516

278 653

C.

II. Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables

039

36 361

0

36 361

30 365

C.

III. Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables

048

818 495

-53 463

765 032

742 008

C.

IV. Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets

058

314 995

0

314 995

433 621

063

25 343

0

25 343

11 261

D.

A.

I. Časové rozlišení
Deferrals
Pasiva celkem
Total equity and liabilities

067

1 532 425

1 801 467

Vlastní kapitál
Equity

068

599 510

638 388

A.

I. Základní kapitál
Share capital

069

200 000

200 000

A.

II. Kapitálové fondy
Capital contributions

073

152 645

152 645

A.

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

078

41 339

40 753

A.

IV. Výsledek hospodáření minulých let
Retained earnings

081

141 040

128 450

A.

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

084

64 487

116 540

B.

Cizí zdroje
Liabilities

085

932 499

1 162 117

B.

I. Rezervy
Provisions

086

131 275

158 717

B.

II. Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities

091

134 837

123 691

B.

III. Krátkodobé závazky
Short-term liabilities

102

666 387

879 709

B.

IV. Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and overdrafts

114

0

0

118

415

962

C.

I. Časové rozlišení
Accruals

Ke dni 31. 12. 2013 / As at 31 December 2013

(v tis. CZK / CZK thousand)
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Výkaz zisku a ztráty
Profit and Loss Account

Označení

Text

Designation
a

Text

I.

b

Číslo
řádku
Row
no.
c

Skutečnost v účetním období
Actual for period
sledovaném
Current
1

minulém
Prior
2

Tržby za prodej zboží
Revenue from goods

01

0

0

Náklady vynaložené na prodané zboží
Cost of goods sold

02

0

0

+

Obchodní marže
Gross profit

03

0

0

II.

Výkony
Revenue from production

04

1 908 447

2 349 284

Výkonová spotřeba
Cost of sales

08

1 459 775

1 737 840

Přidaná hodnota
Value added

11

448 672

611 444

C.

Osobní náklady
Personnel expenses

12

346 822

390 013

D.

Daně a poplatky
Taxes and charges

17

5 328

6 949

E.

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

18

17 449

21 786

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Proceeds from disposals of fixed assets and materials

19

3 171

10 560

F.

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

22

189

452

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Change in provisions and adjustments relating to operating activity
and change in complex prepaid expenses

25

19 906

26 020

Ostatní provozní výnosy
Other operating revenues

26

26 717

4 775

Ostatní provozní náklady
Other operating expenses

27

10 765

15 403

Převod provozních výnosů
Transfer of operating revenues

28

0

0

Převod provozních nákladů
Transfer of operating expenses

29

0

0

Provozní výsledek hospodaření
Operating profit (loss)

30

78 102

166 156

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Proceeds from sale of securities and ownership interests

31

0

0

Prodané cenné papíry a podíly
Securities and ownership interests sold

32

0

0

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
Revenue from long-term investments (rows 34 + 35 + 36)

33

10 000

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenue from short-term financial investments

37

0

0

Náklady z finančního majetku
Financial assets expenses

38

0

0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Revenue from revaluation of securities and derivatives

39

0

299

A.

B.
+

III.

IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.

K.
IX.
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Označení

Text

Designation
a

Text

Skutečnost v účetním období
Actual for period

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Expenses for revaluation of securities and derivatives

40

sledovaném
Current
1
68

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in provisions and adjustments relating to financial activity

41

0

0

Výnosové úroky
Interest income

42

622

1 525

Nákladové úroky
Interest expense

43

0

0

Ostatní finanční výnosy
Other financial income

44

16 405

21 107

Ostatní finanční náklady
Other financial expense

45

23 825

29 436

Převod finančních výnosů
Transfer of financial income

46

0

0

Převod finančních nákladů
Transfer of financial expense

47

0

0

Finanční výsledek hospodaření
Profit (loss) from financial operations

48

3 134

-6 804

Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax on ordinary profit (loss)

49

16 749

44 576

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit (loss) on ordinary activities

52

64 487

114 776

Mimořádné výnosy
Extraordinary revenue

53

0

1 764

R.

Mimořádné náklady
Extraordinary expenses

54

0

0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Income tax on extraordinary profit (loss)

55

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření
Extraordinary profit (loss)

58

0

1 764

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Transfer of profit or loss to partners (+/-)

59

0

0

***

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

60

64 487

116 540

****

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

61

81 236

161 116

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

*
T.

b

Číslo
řádku
Row
no.
c

Ke dni 31. 12. 2013 / As at 31 December 2013

(v tis. CZK / CZK thousand)

minulém
Prior
2
299
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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 2013, která je
v kompletní podobě k dispozici v sídle společnosti.
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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 2013 which is available in
complete version in the firm comicile.

Kontakty (rok 2014)

Contacts (year 2014)

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

Divize D 2 – Specializace
Division D 2 – Specialization
Tomáš Chlasták
Ředitel divize 2
Head of Division 2
Tel.: +420 222 185 318
E-mail: chlastak@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

Divize D 5 – Vodohospodářské stavby
Division D 5 – Water Management Projects
Jan Freudl
Ředitel divize 5
Head of Division 5
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@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
Patrick Crosnier Leconte
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: leconte@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
Antonín Brnušák
Ředitel technického rozvoje
Technical Development Director
Tel.: +420 222 185 506
E-mail: brnusak@smp.cz

Divize
Divisions
Divize D 1 – Dopravní stavby
Division D 1 – Transportation Projects
Petr Popsimov
Ředitel divize 1
Head of Division 1
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: popsimov@smp.cz

Divize D 6 – Velké projekty
Division D 6 – Major projects
Divize D 7 – Regionální obchod
Division D 7 – Regional sales
Jiří Bažata
Ředitel divizí 6 a 7
Head of Divisions 6 and 7
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz
Divize D 8 – Průmyslové stavby
Division D 8 – Industrial Projects
Milan Vyhnis
Ředitel divize 8
Head of Division 8
Tel.: +420 222 185 514
E-mail: vyhnis@smp.cz

Dceřiné společnosti
Subsidiary Companies
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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