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Úvodní slovo

Foreword

Po několika letech postupného omezování stavební produkce
a úbytku příležitostí na trhu se v roce 2014 propad zastavil.
Jsou tací, kteří dokonce tvrdí, že nastalo mírné oživení, že celkový objem vykázaných výkonů vzrostl o více než 2 %. My jsme
růst nezaznamenali, nicméně samotný fakt zastavení propadu
je pozitivní. Co je ale horší – nadále pokračoval trend soutěžení
převážně malých staveb s jediným kritériem (cenou), a tak vítězné ceny nadále přinášely vrásky nejen vítězům soutěží, ale
i investorům.

Following a few years of progressively declining construction
output and loss of market opportunities, 2014 saw this downfall stop. Some people even speak of a slight recovery, saying
that the total reported output rose by more than 2 %. We have
not registered any growth, but the fact itself that the downfall
was arrested is positive. What is worse, however, is the continuing trend of bidding competitions mostly for only small
projects, and with only a single criterion, the price, and so the
winning bid prices continued to cause headaches to both winners of competitions and investors.

Pro naše firmy ze Skupiny dopadl rok 2014 rozdílně. Dařilo
se ARKO TECHNOLOGY díky velikému množství vodohospodářských projektů dokončovaných z evropských dotačních fondů (dokončení v roce 2015) a také SMS (slovenský trh je odlišný
od toho českého – je tam podstatně více smysluplných projektů především v dopravním stavitelství). V podstatě pozitivně lze
hodnotit rok 2014 i z pohledu FCS – tým vedení společnosti
docílil stabilizace, zlepšil organizaci procesů a také výsledky. Dokázal efektivně využívat podpory mateřské společnosti
SMP CZ. Ne příliš dobrý byl z ekonomického hlediska rok 2014
pro PRŮMSTAV. A také pro SMP CZ… Docílili jsme sice zvýšení
aktivity v porovnání s chudým předchozím rokem 2013. Hodnota výkonů okolo 2,2 mld. Kč není špatná. Bohužel jsme ale
získali nejméně nových zakázek za posledních deset let. Ty byly
rozdrobeny převážně do menších projektů a některé z nich díky
vyšší rizikovosti a nízkým cenám přinesly špatné výsledky. Především v oblasti dopravního stavitelství v ČR je situace velice
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Each of the firms in our Group fared differently in 2014. ARKO
TECHNOLOGY performed well thanks to the large number of
water management projects being completed from EU subsidies (planned for final completion in 2015), as did SMS (the
Slovak market differs from the Czech market; they have a much
larger number of meaningful projects, mainly in transport). FCS
can also view 2014 favourably, as the company’s management
team achieved a stabilisation, and improved the company’s
process organisation and results. They were able to use effectively the support provided by the parent company, SMP CZ.
For PRŮMSTAV, 2014 was not too good in financial terms. And
SMP CZ can say the same. Although we achieved a higher activity than in the lean year 2013, with our output amounting
to CZK 2.2 billion, which is not too bad, in 2014 we won the
smallest amount of new business for the past ten years. This
business was fragmented into predominantly smaller projects,

Vedení SMP CZ
SMP CZ Management

vážná – nové větší projekty na trhu prakticky neexistují a vítězství mezi 30 uchazeči o malé stavby je třeba si dát do několika
uvozovek… Mostařské řemeslo pláče. Nové vedení ŘSD snad
dává naději na obrat.
Naší reakcí na problematickou situaci na trhu jsou vnitřní změny. Jejich cílem je posílení odborného přístupu, širší zapojení
nejlepších techniků do přípravy nabídek, následně u získaných
zakázek systematická, rychlá, kvalitní a důsledná příprava staveb. Tomu byla přizpůsobena vnitřní struktura organizace, interní pravidla a procesy. Veliké úkoly a cíle jsme si dali také
v oblasti posílení firemní kultury a personální práce na všech
stupních. Věříme, že rok 2015 přinese již znatelné pozitivní
změny a nám stavařům se bude po několika letech zase lépe
dýchat. Musíme k tomu samozřejmě přispět svým osobním nasazením a angažovaností.
K tomu přejeme všem spolupracovníkům hodně zdraví a sil.
Vedení SMP CZ

some of which generated bad results due to their higher risk
and low prices. The situation in the Czech Republic is grim primarily in transport engineering; new major projects are virtually non-existent on the market and victories among 30 bidders
for small projects are better to be viewed in quotation marks.
Bridge tradesmen are disheartened. The new ŘSD management will perhaps bring some hope for a turnaround.
Our response to the problematic situation on the market is internal changes. Our objectives include a stronger professional
approach and a broader involvement of the best engineering
specialists in the preparation of tenders and, once the contract is
won, in systematic, quick, high-quality and consistent preparations for construction. The organisation’s internal structure, rules
and processes have been adjusted to these objectives. We have
also set ambitious tasks and goals in respect of boosting our
corporate culture and personnel management at all levels. We
believe that 2015 will already bring appreciable positive changes
and that we, construction professionals, will be breathing more
easily again after many years. Needless to say, we have to contribute to this by our own personal commitment and involvement.
We wish all our co-workers good health and energy for a positive future.
SMP CZ Management

9

Důležité skryté detaily technologických
celků
Important covert details of technological
complex

Profil společnosti

Company profile

Historie společnosti SMP CZ odkrojuje rokem 2015 již čtvrtstoletí samostatné existence. Nejprve – v rámci kupónové privatizace vznikla v roce 1990 firma Stavby mostů Praha specializovaná výhradně na mostní stavby. Do ní v roce 1995 vstoupil
francouzský kapitál prostřednictvím společnosti GTM Dumez.
V roce 1997, resp. 1998, založily Stavby mostů Praha dvě dceřiné společnosti, a to jednak SM 7 zaměřenou na předpínání železobetonových konstrukcí a dále STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
(SMS) pro výstavbu mostů na území Slovenské republiky.

The year 2015 sees a quarter of a century of SMP CZ’s existence
as an independent company. Initially, Stavby mostů Praha specialised solely in bridge construction, and was established as part of the
voucher privatisation scheme in 1990. French capital bought into
the company through GTM Dumez in 1995. In 1997 and 1998, Stavby mostů Praha set up two subsidiary companies, SM 7 specialising
in the prestressing of reinforced concrete structures, and STAVBY
MOSTOV SLOVAKIA (SMS) for bridge construction in Slovakia.

V roce 2001 vznikla ve Francii skupina VINCI a jednou z mnoha firem, které vstoupily do tohoto koncernu, bylo i GTM. Tím pádem
se členy rodící se rozvětvené rodiny staly i Stavby mostů Praha
se svými dvěma dceřinými společnostmi. V letech 2001 až 2005
došlo ke změně názvu nejprve na SMP Construction (to v souvislosti se začleněním do větve VINCI Construction) a následně
na SMP CZ (poslední změna nastala v souvislosti se squeeze-outem a získáním 100% vlastnického podílu v SMP CZ společností
VINCI Construction).
Od roku 2001 začala společnost SMP Construction působit
také v oboru podzemních staveb. Podílela se na výstavbě trasy
metra IV. C1, provádění sekundárního ostění tunelu Mrázovka a poté i na likvidaci následků po povodních v letech 2002
a 2003 na stanici metra C – Vltavská. Celkový obrat Skupiny SMP
v roce 2002 činil cca 1,1 mld. Kč (1 000 mil. Kč SMP, 80 mil. Kč
SM 7 a 20 mil. Kč SMS).
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In 2001, the VINCI Group emerged in France, and GTM was one
of the numerous firms that became part of that group. Hence,
Stavby mostů Praha, together with its two daughter companies
became a member of this emerging group. Between 2001 and
2005, our company was first renamed as SMP Construction (in
connection with its integration into the VINCI Construction division) and later as SMP CZ (the most recent change was related
to the squeeze-out and acquisition of a 100% interest in SMP CZ
by VINCI Construction).
In 2001, SMP Construction also started to operate in underground structures. It was involved in the construction of section
IV.C1 of the Prague Underground and in the secondary lining
of the Mrázovka tunnel, and it later helped to tackle the consequences of the 2002 and 2003 floods in the Vltavská Station
on Line C of the Underground. The Group’s consolidated turnover amounted to approximately CZK 1.1 billion (SMP: CZK 1 000
million, SM 7: CZK 80 million, and SMS: CZK 20 million).

Ústřední čistírna odpadních vod Praha
Central wastewater treatment plant in Prague

SMP Construction, resp. později SMP CZ, rozšířila svou působnost
následně i do staveb vodohospodářských, ekologických a energetických. V těchto segmentech stavební výroby si postupem času
vybudovala poměrně významnou pozici. V roce 2010 činil obrat
tehdy tříčlenné Skupiny SMP již více než 4 mld. Kč, což byl dozvuk
konjunktury vrcholící v roce 2008 (z toho SMP CZ cca 3,3 mld. Kč,
SM 7 0,3 mld. Kč a SMS 0,5 mld. Kč). Tak jako u všech stavebních
společností nastal i u nás v následujících letech pokles výkonů,
a to o více než třetinu při porovnání roků 2010 a 2014.
V průběhu let 2010 až 2011 jsme se rozhodli posílit naši pozici
ve vodohospodářském sektoru akvizicí společnosti specializované
na vodohospodářské technologie. V závěru roku 2011 byla ukončena akviziční jednání a od roku 2012 se součástí naší Skupiny
stala firma ARKO TECHNOLOGY. To nám umožňuje nabízet a samostatně realizovat v podstatě veškeré vodohospodářské stavby.
Od roku 2013 probíhá velice těsná spolupráce se sesterskou
společností PRŮMSTAV, která se připojila ke skupině SMP na základě rozhodnutí akcionáře od počátku roku 2014.
Posledními dvěma členy našeho seskupení se staly společnosti
PREFA PRO a OK Třebestovice, které vznikly od 1. 7. 2014 a které spoluvlastníme se společností EUROVIA (50/50 %). SMP CZ
a EUROVIA do těchto dvou nově založených společností převedly veškeré aktivity spojené s výrobou a montážemi prefabrikátů a ocelových konstrukcí.

SMP Construction, later under the name SMP CZ, gradually expanded its operations to include water, environmental and energy
projects. In these segments of construction, the company gradually built a relatively important position. In 2010, the turnover
of what then was a three-firm SMP Group amounted to more
than CZK 4 billion, reflecting reverberations of the boom peaking
in 2008 (SMP CZ: CZK 3.3 billion, SM 7: CZK 0.3 billion, and SMS:
CZK 0.5 billion). As with all other construction companies, we also
experienced a decline in output in the years that followed; the
drop was more than one-third between 2010 and 2014.
In 2010 and 2011, we decided to strengthen our position in water
management by acquiring a company specialising in water management technologies. The talks on the acquisition were concluded in late 2011. Since 2012, ARKO TECHNOLOGY has been a part
of our Group, giving us the capability to offer, and carry out independently, a full range of hydraulic engineering projects.
Since 2013, we have been working closely with our sister company PRŮMSTAV, which joined the SMP Group in early 2014 on the
basis of the shareholder’s decision.
The two latest additions to our Group include PREFA PRO and
OK Třebestovice, which were established on 1 July 2014 and which
we co-own with EUROVIA on a fifty/fifty basis. SMP CZ and EUROVIA have transferred all of their operations related to the production
and installation of prefabricated elements and steel structures into
these two newly established companies.
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Dilatace – detail umožňující pohyb mostů
Expansion – detail allowing the bridges
movement

Základní principy
naší činnosti

Key principles
of our activities

Společná filosofie VINCI a VINCI Construction
Naše společnost patří do Skupiny VINCI, celosvětového lídra v oblastech koncesí a výstavby. VINCI zaměstnává téměr
191 000 spolupracovníků ve stovce zemí, kde koncipuje, financuje, staví a spravuje infrastruktury a objekty občanské
vybavenosti, které přispívají ke zlepšení každodenního života
a dopravní obslužnosti.

Philosophy shared by VINCI and VINCI Construction
Our company is part of the VINCI Group, a global player in concessions and construction, employing close to 191,000 people
in some 100 countries in which VINCI designs, finances, builds
and operates infrastructure and facilities that help improve
daily life and mobility for all.

Více než svou velikostí se Skupina VINCI Construction vyznačuje:

The distinctive features of VINCI Construction Group, beyond its size, are the following:

a různorodostí svých znalostí, které se rozkládají do profesí
pozemních staveb, inženýrského stavitelství, vodních staveb
a specializovaných profesí spojených s výstavbou

a a comprehensive array of capabilities in building, civil engineering, hydraulic engineering and contracting-related specialities

Protože se jedná o stavby sloužící veřejnosti, považuje VINCI
dialog s partnery z řad státních i soukromých organizací za nezbytnou podmínku své činnosti.

Because our projects are in the public interest, VINCI considers
that reaching out to all our partners in the public and private
sector and engaging in dialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.

Jelikož vizí Skupiny je globální úspěch, neomezuje se pouze
na ekonomické výsledky, VINCI se zavazuje k environmentální,
sociální a společenské odpovědnosti. Její ambicí je vytvořit dlouhodobou hodnotu pro své klienty, akcionáře a pro společnost.

The Group’s vision is global success, above and beyond economic and financial results, and VINCI is therefore committed
to operating in an environmentally and socially responsible
manner.

a svým ekonomickým modelem složeným ze tří doplňujících
se dílů: místních filiálek, zkušeností z inženýrského stavitelství rozložených do celosvětového měřítka a jednoho pólu
společností zaměřeného na řízení, koncepci a realizaci komplexních projektů

a its business model, with three complementary components
that form an excellent combination: local subsidiaries, civil
engineering experience spread on a global scale, and one
division of companies dedicated to managing, designing and
delivering complex projects

a svým modelem řízení propojujícím decentralizaci, práci v rámci sítě, autonomii a individuální odpovědnost vedení, ocenění
lidí a reaktivitu organizací

Udržet si náskok před ostatními a opírat se o kvalitní partnerství se zákazníky i s jejich prostředím. To je podle VINCI způsob, jak zůstat špičkovým hráčem ve svém oboru. Jde o ambici
vycházející z kultury vzájemné spolupráce, která se zde rozšiřuje i na vztahy se všemi subjekty podílejícími se na projektech
Skupiny. Je založena na vzájemné komunikaci, k níž přispívá
také nový Manifest, který právě definuje tyto závazky, zásady
a principy.

VINCI’s goal is to build long-term value for its customers, shareholders and for society at large. Always a step ahead of the others
and relying on good partnerships with customers and their environments: this is VINCI’s way of remaining a first-class player
in its industry. This ambition originates from a culture of cooperation, which is extended here to include also relationships with
all the stakeholders involved in the Group’s projects. It is based
on two-way communication, which is also supported by our new
Manifesto that sets out these commitments and principles.

a its management model combines decentralisation and autonomy for its operating subsidiaries with empowerment for
its managers and a networked approach to operation, and
focuses on people and responsive organisations
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Přemostění Jizery v Mladé Boleslavi
A bridge over The Jizera river in Mladá Boleslav

Vize, závazky, zásady a principy Skupiny, to je vše, co chce naše
společnost prosazovat v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

The Group’s visions, commitments and principles: our company wants to promote all of them in the environment in which
we live and work.
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Společenská odpovědnost
Roční zpráva roku 2013 byla zaměřena na společenskou odpovědnost naší společnosti. Ta v souladu s naší strategií pokračovala i v roce 2014, jak v podpoře kultury, sportu, tak i handicapovaných spoluobčanů a dětí v dětských domovech.

Social responsibility
The 2013 Yearly Report focused on our company’s social responsibility. In line with our strategy, we continued in 2014 to support
both culture and sport, as well as disabled citizens and children
in children’s homes.

Kultura bezpečnosti
Kulturou bezpečnosti v naší společnosti je soubor charakteristik, osobních postojů v organizaci a myšlení lidí, kteří se zasazují o to, že problémům bezpečnosti je věnována nejvyšší
priorita, odpovídající jejich významnosti.

Safety culture
In our company, safety culture means a set of characteristics
and personal attitudes in the organisation and mindset of people who advocate safety issues as those requiring the highest
priority reflecting their importance.

V roce 2014 jsme pokračovali v pomoci zejména těm, kteří to naléhavě potřebují. Ať už to jsou postižení, nebo děti z dětských
domovů. Podporou a organizací sportovních aktivit pro opuštěné
děti jsme se v nich snažili vyvolat zájem o sport. Pokračovala
spolupráce a podpora Občanských sdružení, stacionářů, ústavů
a domovů, které pomáhají našim postiženým občanům. Spolky
jako DUHA, APLA, BORŮVKA a jiné, jsou ty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

In 2014 we continued to help primarily those who needed help
urgently, both disabled citizens and children in children’s homes.
We sponsored and organised sports activities for abandoned
children, seeking to incite in them an interest in sport. We continued to cooperate with and support civic associations, welfare
and other institutions, and homes that help our disabled fellow
citizens. Societies such as DUHA, APLA, BORŮVKA and others
are those with which we have been working for a long time.

K našim základním principům patří osobní odpovědnost každého pracovníka. Všichni vedoucí musí jasně demonstrovat svůj
postoj k bezpečnosti a zároveň nastolit vzájemnou důvěru. Při
každém rozhodování je bezpečnost na prvním místě, chybami
se učíme a úroveň bezpečnosti neustále ověřujeme a kontrolujeme.

Our key principles include each and every employee’s personal responsibility. All managers must clearly demonstrate their
attitude to safety, promoting mutual trust at the same time.
Safety comes first in decision-making at all times; we learn
lessons from mistakes and we continuously monitor and check
the safety levels.

Podpořili jsme soutěž komorní hudby Antonína Dvořáka a tím
mladé, vynikající hudebníky. Jsme dlouhodobým partnerem Divadla Na Fidlovačce. Naše podpora směřovala i na další kulturní a společenské projekty.

We also sponsored the Antonín Dvořák chamber music competition, and thus also young outstanding musicians. We have been
a long-standing partner of the Na Fidlovačce Theatre. Our support was also channelled into other cultural and social projects.

Jednou z našich základních filosofií je bezpečné pracoviště –
nejen pro naše zaměstnance, ale pochopitelně i pro zaměstnance našich podzhotovitelů, či dalších firem, které se na našich pracovištích pohybují.

One of our basic philosophies is the safe workplace, and not
only for our own employees but also, naturally, for those of our
subcontractors and other companies operating on our sites.

Pro formování osobnosti mladých lidí je důležitá podpora sportovních aktivit. Proto tam, kde působí naše společnost, se zaměřujeme na podporu mladých sportovců ať už ve sportech
kolektivních, tak individuálních. Naše společnost dlouhodobě propaguje a popularizuje vrcholové talentované sportovce
a provází je jejich sportovní kariérou. Simona Baumrtová je jednou z nich.

Support for sport activities is important in the forming of young
people’s personalities. In places where our company operates,
we seek to encourage young athletes in both team and individual sports. Our company has long been promoting and popularising talented elite athletes, accompanying them throughout
their sports career. Simona Baumrtová is one of them.

Dlouhodobě spolupracujeme se školami stavebního charakteru
v regionech, kde se podílíme na výstavbě infrastruktury. Podílíme se finančně na zajištění školních pomůcek a sponzorujeme
vybrané školní programy. Mezi školy, kterým takto pomáháme,
patří SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou, SŠ Aloyse Klara, Střední odborná škola energetická a stavební v Chomutově a jiné.
Naše společnost je dlouhodobým dárcem přispívajícím do Nadačního fondu Homolka. Jedná se o podporu specializované
medicíny. Další finanční příspěvky šly na pořízení speciálních
zdravotnických přístrojů a zařízení.
Jsme jedním ze zřizovatelů Nadace VINCI v České republice,
kde prezentujeme svůj humánní postoj, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění.
Společenská odpovědnost se stala jedním ze základních principů chování naší společnosti.
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We have long been working with schools that teach construction-related subjects in the regions in which we help to build infrastructure. We provide finance for school requisites and sponsor certain academic programmes. The schools that receive our
help include the Lipník nad Bečvou secondary industrial school
that teaches construction, the Aloys Klar secondary school, the
Chomutov secondary school that teaches energy and construction, and other schools.
SMP CZ is a long-standing donor contributing to Nadační fond
Homolka [The Homolka Foundation], supporting specialised
medicine in this way. Additional funds were donated for special
medical devices and instruments.
SMP CZ is a founding member of the VINCI Foundation in the
Czech Republic, through which we mobilise our humane potential to infuse strength into and provide help to civic initiatives
and projects for social and professional inclusion.
Social responsibility has become one of the key principles of our
company’s behaviour.

Základním pilířem této kultury bezpečnosti je prevence. V praxi
to znamená, že analyzujeme naše pracovní procesy s úkolem
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.
Zaměřujeme se nejen na stroje, zařízení a pracovní prostředí,
ale i na lidský faktor. Bezpečnost již není záležitostí pouze bezpečnostního technika, jak tomu bylo v minulých dobách, ale
vedení firmy a všech zaměstnanců.

The key pillar of this safety culture is prevention. This means
in practice that we analyse our working procedures to identify
both temporary and long-term risks and then adopt measures
with a view to preventing and mitigating such risks as much
as possible. We are aware that only committed managers and
involved employees are able to infuse this preventive approach
with content and direction. This is one of the reasons why occupational health and safety (OHS) issues are an integral part
of management at all levels.
Safety culture focuses on plant, machinery and the working
environment, and also on the human factor. OHS is no longer
a matter for the OHS engineer as in the past but a matter for
the company’s management and all of its employees.

Vývoj úrazovosti zaměstnanců SMP CZ, a. s. v letech 2004 – 2014
Accident rate for SMP CZ, a. s. employees between 2004 and 2014
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

2014

1

24

449
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Naši zaměstnanci–spolupracovníci
Průvodním jevem současné doby jsou organizační změny s dopady na zaměstnanost a také přirozená obměna zaměstnanců
zapříčiněná jejich osobním rozhodnutím, věkem apod.

Our employees and co-workers
The latest developments have been accompanied by organisational changes, with impacts on employment, and also the replacement of employees due to their personal decisions, age etc.

V roce 2014 jsme uzavřeli 105 nových pracovních poměrů
a ukončili 148 pracovních poměrů (toto číslo zahrnuje přirozenou fluktuaci, přechod části zaměstnanců do nově vzniklých
společností OK Třebestovice, PREFA PRO a ukončení pracovních poměrů pro nadbytečnost). Příchod takového množství
nových zaměstnanců musí pochopitelně provázet důkladná
integrace. V důsledku příchodu nových zaměstnanců dochází
přirozeně i ke změně naší společnosti. I z tohoto důvodu je třeba se neustále zamýšlet nad správným přístupem k personální
práci v naší společnosti.

In 2014, we concluded 105 new employment contracts and
terminated 148 (this number includes the normal churn, the
transfer of some employees to the new companies OK Třebestovice and PREFA PRO, and employment terminations for
redundancy). It is understandable that the arrival of such a large number of new employees must be accompanied by their
thorough integration. As we take new employees on board, our
company is also changing, which is only natural. This is one
of the reasons for the need to continue to think about the correct approach to personnel management in our company.

Naším záměrem je
a obsazovat klíčové pozice angažovanými, motivovanými
a kompetentními zaměstnanci, kteří vědí, kam směřují, jaké
jsou jejich úkoly a kteří jsou připraveni se dále rozvíjet
a opírat se o lídry na vedoucích pozicích
a být zaměstnavatelem, jehož zaměstnanci si budou vážit skutečnosti, že pracují v SMP CZ

Our objective is to
a fill the key positions with committed, motivated and competent employees who know where they are going and what
their assignments are and who are ready to continue developing
a rely on leaders in managerial positions
a be an employer whose employees will appreciate working
for SMP CZ

Počet zaměstnanců
K 1. 1. 2014 společnost SMP CZ zaměstnávala 282 TH zaměstnanců a 221 dělníků. K 1. 1. 2015 pracovalo v SMP CZ 285 TH
zaměstnanců a 159 dělníků.
K 1. 7. 2014 vznikly nové společnosti PREFA PRO a OK Třebestovice (akcionářská struktura je 50 % SMP CZ a 50 % EUROVIA
CS), které navazují na výrobu prefabrikátů v Prefě Brandýs nad
Labem a na výrobu ocelových konstrukcí v Berouně. Zaměstnanci původních společností dostali nabídku přejít do nových
společností a z velké části ji i využili.
Zvýšená pozornost pro následující období je zaměřena na doplnění a „omlazení“ zaměstnanců především v dělnických profesích.

Rozvoj zaměstnanců společnosti
Jednou z priorit naší společnosti je bezpečnost, jejíž smysl nevidíme pouze v používání prvků osobní či kolektivní ochrany,
ale především v oblasti prevence a změny vnímání bezpečnosti jako integrální součást všech pracovních postupů. Proto jsme
se zaměřili na vzdělávací akce směřující k posílení této „kultury
bezpečnosti“. Účastník kurzu získavá teoretické i praktické předpoklady pro vytvoření a udržení bezpečného pracoviště, předcházení nebezpečným situacím a skoronehodám, a také průpravu
pro poskytnutí první pomoci v případě, že k úrazu dojde.
Dalšími oblastmi jsou vzdělávací akce zaměřené na pokrytí
předpisy požadovaných znalostí i dovedností (používání a obsluha strojů a zařízení, oborová školení dle druhů staveb atd.)
a dále na rozvojové programy směřující k prohloubení odborných znalostí a dovedností, manažerských dovedností, dovedností z oblasti IT a jazykové vybavenosti.
Benefity, motivace
V dubnu 2014 byla uzavřena Kolektivní smlouva s platností
do roku 2017. Veškeré benefity přijaté v předchozích letech –
zejména příspěvky na penzijní připojištění a příspěvky na životní pojištění, zůstaly zachovány.
Zaměstnanci společnosti měli příležitost zúčastnit se investičně spořícího programu CASTOR 2014 (organizovaný naším akcionářem), který zaměstnancům umožňuje investovat do akcií
VINCI a navíc získat akcie prémiové.

Staffing levels
On 1 January 2014, SMP CZ employed 282 professionals and
221 manual workers. On 1 January 2015, SMP CZ employed
285 professionals and 159 manual workers.
On 1 July 2014, new companies were established: PREFA PRO and
OK Třebestovice (in both of them 50 % equity stakes are held by
SMP CZ and EUROVIA CS each), which continue to produce prefabricated elements in Brandýs nad Labem and steel structures
in Beroun. The original companies’ employees received an offer
to transfer to the new companies and most of them accepted it.
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The company’s employees had an opportunity to join the CASTOR 2014 investment and savings scheme (organised by our
shareholder) that makes it possible for employees to invest in
VINCI shares and, in addition, acquire bonus shares.
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Benefits and incentives
In April 2014, a Collective Agreement until 2017 was signed.
All benefits that had been put in place in the preceding years,
especially contributions to personal pension schemes and life
policies, were preserved.

900

Going forward, increased attention will focus on adding and
“rejuvenating” employees, mainly in manual professions.
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The company also runs educational programmes helping to provide the knowledge and skills required by regulations (use and
operation of machines and equipment, industry-specific training
courses depending on the nature of projects, etc.) and also development programmes helping to broaden and deepen technical
knowledge and skills, managerial skills, IT skills, and knowledge
of languages.

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

Věková struktura zaměstnanců SMP CZ, a. s.
Age structure of employees SMP CZ, a. s.
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Development of the company’s employees
Safety is one of our company’s priorities. We do not understand
safety to mean only the use of individual and collective protective
aids but also, and above all, prevention and a change in the perception of safety as an integral part of all working procedures. We
therefore promote educational events geared towards boosting
this safety culture. Participants in training courses receive the
theoretical knowledge and practical skills for creating and maintaining safe workplaces and preventing risky situations and near
misses, and also training in first aid procedures should injuries
actually occur.
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Sportovní a společenské akce
I v průběhu roku 2014 se konala pravidelná sportovní klání
mezi zaměstnanci SMP CZ a zaměstnanci dceřiných a sesterských firem patřících do Skupiny SMP. V pravidelném termínu
na konci září mohli naši zaměstnanci poměřit síly v tenise, volejbalu, stolním tenise, fotbalu a dalších disciplínách.
Kulturní akce 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.
Zaměstnanci mohou čerpat příspěvky na individuálně zvolené
aktivity ze sociálního fondu.
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 práci. S příslušnou kategorií práce souvisí četnost
těchto preventivních prohlídek.

Sport and social events
The regular sports contests between SMP CZ employees and
those of its daughter and sister companies in the SMP Group
took place again in 2014. On the regular date in late September, our employees could pit their strength against each
other in tennis, volleyball, table tennis, football and other disciplines.
A cultural event is planned for the evening of 1 May every year.
SMP CZ sponsors the Na Fidlovačce Theatre and the 1 May
2014 meeting therefore took place in that theatre.
Employees can receive contributions to their individual activities from the Social Fund.
Medical care
SMP CZ seeks to prevent occupational injuries and diseases.
The company’s employees attend regular preventive medical
examinations that prove their capacity to work. The frequency
of these preventive checks depends on the category of work.

Zákazník na prvním místě
Nepochybně nejsme žádnou výjimkou mezi dodavatelskými
subjekty, hlásáme-li, že zákazníci jsou v centru naší pozornosti.
Ale právě proto, že roční zpráva je z významné části určena pro
ty, pro něž pracujeme a chceme pracovat, tak chceme svůj zájem
o zákazníka zdůraznit a podtrhnout. V každé oblasti naší činnosti poskytujeme naše technické know-how do služeb zákazníka
a přizpůsobujeme ho jeho potřebám a požadavkům. Tímto způsobem realizované projekty jsou naší největší referencí.

The customer comes first
Our company is not unique among contractors when it proclaims that customers are at the centre of its attention, and
as this Yearly Report is intended primarily for those for whom we
are working and for whom we want to work, we therefore want
to emphasise our customer focus. In each area of our operations
we put our engineering know-how at the service of customers,
adjusting it to their needs and requirements. Projects carried out
along these lines are our best references.

Vážíme si tradičních vztahů založených na našich oborových
specializacích. Pro naše klíčové zákazníky v oborech dopravních a mostních staveb, vodohospodářských a energetických
projektů jsme v každé chvíli připraveni nalézt a realizovat jakékoliv technické přání a požadavek.

We appreciate the traditional relationships that are based on our
industry specialisations. For our key accounts in roads and bridges,
and water and energy projects, we are ready at any time to find
and carry out any of their technical wishes or requirements.

Naše koncepce je zaměřena na rozvoj a udržování dlouhodobých vztahů zákazník-dodavatel. V posledních dvou letech
se snažíme o rozšíření okruhu našich zákazníků i prostřednictvím regionálních závodů, složených převážně ze zaměstnanců daných regionů. Vycházíme přitom z modelu vzájemné
synergie těchto regionálních závodů a mateřské společnosti,
ve kterém nabízíme regionálním investorům a patriotům služby společnosti z regionu, využívající zkušenosti, know–how,
zázemí mateřské společnosti a také produkty a služby našich
specializovaných sesterských a dceřiných společností.
Tento jednotný organizační model je založený na třech základních pilířích, každý z těchto tří pilířů hraje vlastní úlohu a má
doplňující poslání. Náš úspěch spočívá v naší schopnosti rozvíjet průřezovost a součinnost mezi těmito třemi pilíři.
SMP CZ, a. s. (regionální závody) rozvíjejí svou činnost s místní
organizací a s metodami i know-how Skupiny.
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Our policy is geared towards promoting and maintaining longerterm relationships with our customers. In the last two years, we
have sought to broaden the group of our customers through our
regional operations, which are mostly staffed by employees who
are at home in the respective region. In this approach we rely
on a model of synergies between these regional operations and
the parent company; the model offers our regional companies’
services, leveraging the parent company’s expertise and backing, and also our specialised sister and daughter companies’
products and services to regional investors and patriots.
This integrated organisational model is based on three key pillars, and each of these pillars has its own role to play and a complementary mission to pursue. Our success rests on our ability
to develop the transversal nature and cooperation between the
three pillars.

SMP CZ, a. s. (mateřská společnost) řídí hlavní nebo komplexní
projekty, samostatně nebo ve spolupráci s regionálním závodem, či specializovanou sesterskou/dceřinou společností.

SMP CZ, a. s., the parent company, steers major or comprehensive projects independently or hand-in-hand with a regional
operation or a specialised sister/daughter company.

Specializované podniky vyvíjejí aktivitu v oblasti geotechniky,
předpínání, dopravních staveb, průmyslových staveb, vodohospodářských a technologických staveb, vč. úpraven vod, čistíren
odpadních vod, spaloven odpadů apod., dále průmyslových staveb, pozemních staveb atd.

Specialised enterprises are active in geotechnical systems,
prestressing, transport infrastructure, industrial facilities, and
water and technology projects, including water treatment
plants, wastewater treatment plants, waste incinerating plants
etc., and also industrial projects, buildings, etc.

Naše společnost je tak schopna objednateli nabídnout realizaci
komplexních projektů, výhodu dodávek společnosti etablované
v daném regionu a stejně tak i výhodu technicky vyspělé a ekonomicky silné mateřské společnosti.

Our company is therefore able to offer comprehensive projects,
the advantage of delivery by a company well-rooted in the respective region, and the benefit of a technologically mature
and economically strong parent company to its customers.

V roce 2014 doplňovaly hlavní výrobní činnost naší společnosti
úspěšně rozvijící se závody v plzeňském a karlovarském regionu, v českobudějovickém regionu a v regionu ústeckém.

In 2014, our successfully developing operations in the Plzeň,
Karlovy Vary, České Budějovice and Ústí Regions complemented our company’s core production activities.

SMP CZ, a. s.

Mateřská společnost
Parent company

SMP CZ, a. s.

Regionální závody
Regional operations

Dceřiné a sesterské
společnosti
Daughter and sister
companies in

VINCI

SMP CZ, a. s., regional operations: they pursue their activities
on the basis of their local organisation and using the Group’s
methods and know-how.
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Mnoho detailních komponentů – jeden
funkční celek
Many of detailed components – one
functional complex

Hlavní změny v roce 2014

Key changes in 2014

Skupina SMP
V roce 2013 jsme obdrželi výzvu vedení VCFEC (VINCI Construction Filiales Europe Central) k užšímu propojení se společností
PRŮMSTAV, a. s. Po mnoha diskuzích, jednáních a přemýšlení
vznikl koncept Skupiny SMP, který jsme v průběhu roku 2013
připravili, oznámili kolegům a od počátku roku 2014 začali uvádět do života. Základem byla shoda o společném řízení a koordinaci ekonomických, finančních a obchodních aktivit SMP CZ,
přímých dceřiných společností (tehdy FCS, ARKO a SMS) a sesterské společnosti PRŮMSTAV.

SMP Group
In 2013, we received a request from the management of VCFEC
(VINCI Construction Filiales Europe Central) for a closer integration
with PRŮMSTAV, a. s. Following extensive discussions, meetings
and considerations, the design of the SMP Group emerged. In 2013,
we formulated the design and notified our colleagues of the outcome and we started to implement it at the beginning of 2014. The
basis of the agreement was consensus on the joint management
and coordination of the economic, financial and commercial activities of SMP CZ, its direct subsidiary companies (at that time FCS,
ARKO and SMS), and its sister company PRŮMSTAV.

K 1. 1. 2014 tak vznikl útvar AFŘ Skupiny vedený P. C. Lecontem,
jehož hlavní náplní je zastřešení ekonomického controlingu,
kontroly financování, reportingu vůči akcionáři a IT&IS procesů. Přímou zodpovědností za ekonomiku a finance SMP CZ byl
k témuž datu pověřen ekonomický ředitel SMP CZ Felix Wintr.
V samotném závěru roku 2014 pak bylo rozhodnuto o vzniku
samostatného útvaru OŘ Skupiny vedeného Janem Jechem,
jehož hlavním posláním je obchodní koordinace všech společností Skupiny, kontrolní činnost v oblasti nabídek a vrcholové
zaštiťování obchodu Skupiny vůči externím partnerům. Tento
útvar zahájil svou činnost od roku 2015.
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Thus, on 1 January 2014 the Group’s Administrative and Financial Management unit was set up under the leadership of
P C Leconte; its main mission is to work as an umbrella unit for
economic controlling, monitoring of financing, reporting to the
shareholder, and IT & IS processes. As of the same date, Felix
Wintr, CFO at SMP CZ, was vested with direct accountability for
SMP CZ’s economics and finance.
At the very end of 2014, the decision was made to set up an
independent Sales Management unit headed by Jan Jech within the Group; its mission is the commercial coordination of all
companies in the Group, checks and reviews of tenders, and the
highest-level responsibility for the Group’s business in relation
to external partners. This unit started to operate in 2015.

Rekonstrukce úpravny vody Mostiště
Reconstruction of the water purification plant in Mostiště

Útvar technického rozvoje
K 1. 1. 2014 byl v rámci rodící se Skupiny SMP založen útvar
technického rozvoje, jehož přípravou, rozvojem a řízením byl
pověřen Antonín Brnušák, dříve dlouholetý ředitel divize 1 dopravních staveb (a předtím do roku 2002 technický ředitel SMP
Construction). Do nově vzniklého útvaru byli na počátku začleněni přední odborníci našich společností Vladimír Brejcha,
Josef Richtr a Vladimír Hendrich. Jako hlavní poslání útvaru
technického rozvoje byly stanoveny tyto činnosti:
a technická spolupráce na nabídkách
a tam, kde to je možné, příprava variantních alternativních řešení
a spolupráce na technické přípravě vybraných získaných zakázek
a spolupráce s technickými útvary sesterských společností
v rámci VINCI Construction
a technický rozvoj a inovace
a zastupování Skupiny SMP v odborných organizacích a spolupráce s ČVUT

The Technical Development unit
As of 1 January 2014, a Technical Development unit was set
up within the emerging SMP Group; Antonín Brnušák, formerly
a long-standing head of Division 1 Transport Projects (and before that, until 2002, Technical Director at SMP Construction),
was put in charge of preparing, developing and managing this
unit. Vladimír Brejcha, Josef Richtr and Vladimír Hendrich, prominent experts of our companies, were included in the new
unit at the very beginning. The following constitute the main
mission pursued by the Technical Development unit:
a technical cooperation on tenders
a wherever possible preparing alternative solutions as variants
for bidding
a cooperation on the technical preparations for selected contracts awarded
a cooperation with the technical units of sister companies within VINCI Construction
a technical development and innovation
a representing the SMP Group in trade associations and cooperating with the Czech Technical University
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Ocel a beton – elegance detailu mostní
konstrukce
Steel and concrete – an elegance of a bridge
construction detail

Most přes Berounku v Plzni
Bridge over The Berounka river in Plzeň

Regionální obchod
Od počátku roku 2014 vznikl v rámci Skupiny SMP útvar Regionálního obchodu a v rámci SMP CZ divize 7 – Regionální
závody. Řízením regionů byl pověřen Jiří Bažata. Založeny byly
závody Jižní Čechy se sídlem v Českých Budějovicích, Západní
Čechy se sídlem v Plzni a Severní Čechy se sídlem v Mostě.
K 1. 6. 2014 pak k tomu přibyl ještě Moravskoslezský závod
se sídlem v Ostravě. Jednotlivé závody vznikly na počátku jako
dvoumužné jednotky s cílem postupně získávat menší lokální
zakázky, ty pak realizovat a postupně rozumně organicky růst.
Zároveň bylo jejich posláním v daných regionech podporovat
ostatní společnosti Skupiny pří přípravě a získávání větších
regionálních zakázek. Cíl se víceméně dařilo naplňovat, samozřejmě v úzké návaznosti na kvalitu personálního obsazení
daného regionu.
Vznik společností PREFA PRO a OK Třebestovice
Na počátku roku 2014 jsme se dohodli s vedením společnosti EUROVIA CS na založení dvou nových dceřiných společných
firem: PREFA PRO na výrobu a montáže prefabrikátových konstrukcí a OK Třebestovice na výrobu a montáže ocelových konstrukcí. Obě mateřské společnosti (EUROVIA CS i SMP CZ) tak
chtěly řešit dlouhodobé problémy s efektivností těchto specializací. Postupně byla vytvořena a schválena pravidla založení,
základního nastavení a způsobů řízení obou nových společností. Od 1. 7. 2014 tyto společnosti podnikají pod svými obchodními značkami. Jsme přesvědčeni o správnosti tohoto rozhodnutí. Majetkové podíly v obou společnostech jsou: EUROVIA CS
50 % a SMP CZ 50 %.
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Regional business
At the beginning of 2014, the Regional Business unit was set
up within the SMP Group, and Division 7 Regional Operations
was set up within SMP CZ. Jiří Bažata is in charge of steering
the regional activities. The Southern Bohemia operation based
in České Budějovice, the Western Bohemia operation based
in Plzeň, and the Northern Bohemia operation based in Most
were established. On 1 June 2014, the Ostrava-based Moravian
Silesian operation was added. Initially, these operations were
formed as two-man units with a view to winning and performing smaller local contracts and organically growing at a reasonable rate. They were also formed with a view to supporting
the Group’s other companies in those regions in the preparations for and winning of larger regional contracts. This objective
was being met more or less, depending, naturally, on the quality of the staffing in each region.
Establishment of PREFA PRO and OK Třebestovice
In early 2014, we agreed with EUROVIA CS’s management to establish two new subsidiary companies: PREFA PRO for the manufacture and installation of prefabricated structures, and OK Třebestovice for the manufacture and installation of steel structures.
In this way, the two parent companies (EUROVIA CS and SMP CZ)
wanted to tackle the long-lasting problems with the efficiency
of these two specialisations. The rules for establishing, organising
and managing the two new companies were gradually formulated
and approved. These companies have been operating under their business names since 1 July 2014. We are convinced that this
decision was correct. Equity interests in the two companies are
as follows: EUROVIA CS holds 50 % and SMP CZ holds 50 %.
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I nový přístav se skládá ze stovek
zajímavých detailů
Even the new marina consists of hundreds
interesting details

Nejvýznamnější
události roku 2014

Highlights of 2014

Leden
Dne 1. 1. byly v naší společnosti ustaveny dva nové útvary.
Prvním útvarem je útvar technického rozvoje a druhým je
útvar regionálního obchodu. Hlavním úkolem obou útvarů je
koncentrace know-how, zlepšení technické přípravy a podpora obchodní činnosti společnosti.

January
Two new units were set up in our company on 1 January. One
is the Technical Development unit and the other is the Regional Business unit. The two units’ main task is to concentrate
know-how, improve technical preparations, and support the
company’s business activities.

Únor
Dne 24. 2. se v pražském Kongresovém centru U Hájků uskutečnil seminář manažerů a technických pracovníků Skupiny
SMP, byla probrána další strategie společností celé Skupiny
SMP, obchodní a výrobní otázky, personální činnost, podpora
neziskových organizací a v druhé polovině programu následovaly prezentace všech společností ze Skupiny SMP.

February
On 24 February, the U Hájků Congress Centre in Prague hosted a seminar for the SMP Group’s managers and engineering
personnel. They discussed the strategy to be followed by the
companies in the SMP Group, commercial and production
issues, personnel management, and support for non-profit
organisations. The second part of the programme included
presentations by all SMP Group companies.
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Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Sports marina near Hluboká nad Vltavou

Březen
Dne 4. 3. byla slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena stavba Přemostění přes železniční trať na silnici II/329
v Koutecké ulici v Poděbradech za účasti hejtmana Středočeského kraje a starosty města. Stavbu jsme zahájili ve sdružení s M-Silnice.

March
The Bridge over the Railway Line on Road II/329 in Koutecká
Street in Poděbrady project was started by the laying of the
foundation stone in the presence of the Central Bohemian
Regional Governor and the city’s mayor on 4 March. We started the project in a consortium with M-Silnice.

Dne 27. 3. byla za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje slavnostně zahájena stavba Obnova silnice po povodních 2010,
III/27252 Vítkov, kde jsme byli účastníkem sdružení s firmou
FIRESTA.

The Reconstruction of Roads Following the 2010 Floods,
III/27252 Vítkov project was started in the presence of the Liberec Regional Governor on 27 March. We were in a consortium
with FIRESTA.
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Duben
Dne 25. 4. zástupci naší společnosti v rámci mezinárodního
sympozia Mosty, jehož jsme byli hlavním partnerem, prezentovali dvě stavby, a to rekonstrukci Wilsonova mostu a mostu
přes Berounku v Plzni.

April
As part of The Bridges international symposium, of which we
were the main partner, our company’s delegates presented two
projects, the refurbishment of the Wilson Bridge and another
bridge over the Berounka in Plzeň on 25 April.

Dne 30. 4. byl zahájen zkušební provoz zrekonstruované úpravny pitné vody v Mostišti u Žďáru nad Sázavou, kde technologii
dodala naše dceřiná společnost ARKO TECHNOLOGY. Investorem stavby byl Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, zastoupený
senátorkou a předsedkyní představenstva svazu Ing. Dagmar
Zvěřinovou.

The trial operation of a refurbished drinking water treatment
plant in Mostiště near Žďár nad Sázavou was started on 30 April. The equipment was supplied by our subsidiary ARKO TECHNOLOGY. The project owner is the Žďársko Water and Sewage
System Association represented by its Chairperson, Mrs Dagmar Zvěřinová.

Dne 30. 4. jsme dokončili výstavbu protipovodňové ochrany levého břehu Labe v Ústí nad Labem v oblasti křižovatky Pod Větruší. Investorem stavby bylo Povodí Labe, s. p. za finanční spoluúčasti statutárního města Ústí nad Labem.

On 30 April, we completed the erection of flood barriers on
the left bank of the river Elbe in Ústí nad Labem near the Pod
Větruší crossroads. The project owner is Povodí Labe, s.p., and
the City of Ústí nad Labem co-financed the project.

Květen
Dne 4. 5. se uskutečnilo již deváté divadelní představení naší
dvorní scény Divadla Na Fidlovačce pro zaměstnance a obchodní přátele, tentokráte s výstižným názvem pro tuto dobu
„Až naprší a uschne“.

May
The ninth performance by “our” Na Fidlovačce Theatre for our
employees and business friends was staged on 5 May, under
a heading fitting for that season, „When Hell Freezes Over“.

Dne 23. 5. se v tenisovém areálu TK Sparta Praha konal turnaj
o putovní pohár GŘ SMP.
Dne 26. 5. jsme po rekonstrukci slavnostně otevřeli historický
Wilsonův most v Plzni, jehož obnovu jsme prováděli ve sdružení s EUROVIA CS a díky úsilí všech zúčastněných se most
dočkal nejlepšího dárku ke svým stým narozeninám. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci objednatele města Plzně.
Dne 31. 5. byla slavnostně dokončena a uvedena do zkušebního provozu stavba Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV za účasti
zástupců města a provozovatele. Stavba byla spolufinancována
z prostředků SFŽP ČR. Naše společnost byla vedoucím účastníkem sdružení společností SMP CZ, VCES. HOCHTIEF a ABV.

Červen
Dne 16. 6. naše společnost získala CENU DEVELOPMENTS
NEWS 2013 v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě za stavbu Most na dálnici D3
přes Lužnici. Vypisovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy
a Státní fond dopravní infrastruktury.
Dne 30. 6. byla ukončena dlouholetá činnost dvou našich výrobních středisek: Prefy VMS Brandýs nad Labem a VOK Beroun. Obě tyto výrobny se staly od 1. 7. 2014 základem nových
dceřiných společností PREFA PRO a OK Třebestovice, vlastněných SMP CZ společně s EUROVIA CS.
Srpen
V srpnu 2014 byla zahájena stavba ÚČOV Praha – dočasná
náhradní výstavba.
Dne 19. 8. jsme převzali staveniště na stavbu ÚV Plav, důležitého zdroje pitné vody pro České Budějovice. Stavbu pod
vedením společnosti SMP CZ, a. s. pro Jihočeský vodárenský
svaz realizuje sdružení pod názvem Společnost ÚV Plav.

A tournament for the SMP CEO’s challenge cup took place
at the TK Sparta Praha tennis courts on 23 May.

June
On 16 June, our company received the DEVELOPMENT NEWS
AWARD 2013 in a competition for ‘the Czech transport project,
transport technology and major innovation in transport’, for the
Bridge over the Lužnice on the D3 Motorway project. The competition was called by the Ministry of Transport and the State
Fund for Transport Infrastructure.
Our Prefa VMS Brandýs nad Labem and VOK Beroun production
centres discontinued their long-standing operations on 30 June.
As of 1 July 2014, the two plants became the basis for new subsidiary companies, PREFA PRO and OK Třebestovice, owned by
SMP CZ and EUROVIA CS.
August
The construction of the Central Wastewater Treatment plant
in Prague was started in August as a temporary replacement
project.
On 19 August, we took over the site for the construction of the
Plav water treatment plant, an important source of drinking
water for České Budějovice. A consortium called Společnost
ÚV Plav and headed by SMP CZ is building the plant for the
South Bohemian Waste Association.

We inaugurated the historical Wilson Bridge in Plzeň following
its refurbishment, in a consortium with EUROVIA CS, on 26 May.
Thanks to all the stakeholders’ effort, the bridge received the
best present for its centenary. Officials of the City of Plzeň, the
customer, attended the ceremony.
The Ústí nad Orlicí – Sewerage System and Wastewater Treatment Plant project was completed and put into trial operation on
31 May at a ceremony attended by the city councillors and the
operator. The project was co-financed from the Czech Republic’s
State Environmental Fund. Our company was the lead member
of the SMP CZ, VCES, HOCHTIEF and ABV consortium.

Ocenění Vodohospodářské
stavby roku 2014
The Award wining W. M. Project
of the year 2014
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Září
Ve dnech 10. - 11. 9. se konaly již 11. sportovní hry SMP, kterých se zúčastnilo téměř 150 zaměstnanců ze všech společností Skupiny SMP.

September
The 11th SMP Sports Games were held on 10 and 11 September; they were attended by almost 150 employees from all SMP
Group companies.

Dne 23. 9. proběhlo v hotelu Olympik setkání techniků SMP CZ,
kde byly zhodnoceny výsledky společnosti za 1. pololetí a představeny hlavní úkoly do konce roku 2014.

A meeting of SMP CZ engineering specialists was held at the
Olympik Hotel on 23 September; the company’s 1H results
were discussed and the main tasks until the end of 2014 were
outlined.

Ve dnech 23. - 24. 9. se konalo v Hotelu Akademie výjezdní
setkání všech manažerů skupiny SMP, kde vedle zhodnocení
výsledků celé skupiny SMP byla hlavním tématem kultura bezpečnosti.
Dne 25. 9. jsme slavnostním aktem zahájili stavby Modernizace plavební komory Velký Osek a Modernizace plavební
komory Brandýs nad Labem za účasti zástupců ministerstva,
fondu a provozovatele. Obě stavby jsou spolufinancované Státním fondem dopravní infrastruktury a investorem Ředitelstvím
vodních cest ČR.
Říjen
V týdnu od 20. 10. do 26. 10. proběhl Týden Bezpečnosti práce VINCI Construction, bylo provedeno přes 30 návštěv staveb zástupci vedení společnosti, při kterých byla diskutována
problematika BOZP na stavbách, dále byly zdůrazněny potřeby změn přístupů všech zaměstnanců k BOZP a byly představeny nové přístupy k BOZP zaměřené na denní prevenci rizik
a evidenci tzv. skoronehod.
Listopad
Dne 11. 11. se konala konference Odborové organizace SMP CZ,
na které byla diskutována situace společnosti a stavebnictví
jako celku v rámci ČR. Součástí konference bylo rovněž odměnění mnoha dlouholetých pracovníků v rámci jejich pracovních
výročí.
Dne 18. 11. byl předán občanům Mladé Boleslavi k užívání most
přes Jizeru, který navazuje na již dříve otevřenou stavbu revitalizaci lokality Ptácká.
Dne 25. 11. proběhlo tradiční přátelské setkání vedení společnosti s našimi seniory, součástí byla projekce filmu o stavbě
mostu přes Lužnici na dálnici D3.
Ve dnech 25. - 26. 11. v rámci konference Vodní toky v Hradci
Králové prezentovali zástupci společnosti naše stavby.

A meeting of all SMP Group managers was held at the Akademie Hotel on 23 and 24 September; they assessed the results
of the whole SMP Group and focused on the main agenda, the
safety culture.
On 25 September, we launched the Modernisation of the Velký Osek Lock and the Modernisation of the Brandýs nad Labem Lock projects at a ceremony attended by representatives
of the Ministry, the Fund and the Operator. The two projects
are co financed by the State Fund for Transport Infrastructure
and the owner, Ředitelství vodních cest ČR (Czech waterways
directorate).

Prosinec
Rok 2014 byl dnem 18. 12. završen v restauraci Koliba vánočním večírkem zaměstnanců skupiny SMP.

December
On 18 December, we rounded off the year 2014 at a Christmas
party for SMP Group employees at the Koliba restaurant.

Dne 22. 12. byly úspěšně dokončeny práce během výluky
na stavbě Třemošná – rekonstrukce železničního svršku na trati
Plzeň – Žatec. Jednalo se o jednu z prvních železničních staveb
naší společnosti. Prováděli jsme ji ve sdružení s firmou BERGER
BOHEMIA.

On 22 December, the work on the Třemošná – Refurbishment
of the Plzeň-Žatec Railway Line project was successfully
completed during the railway shutdown. It was one of the
first rail projects for our company, and we worked in a consortium with BERGER BOHEMIA.

Vodohospodářskými stavbami roku 2014 se staly Chebsko environmentální opatření a Sportovní přístav Hluboká. Tato ocenění jsme obdrželi v roce 2015. Stavba Most na dálnici D3 přes
Lužnici získala cenu za Českou dopravní stavbu 2013, tu jsme
obdrželi v roce 2014.

The Cheb Area Environmental Measures and The Hluboká Sport
River Port were named the Water Management Projects of the
Year 2014. We received these awards in 2015. The Bridge over
the Lužnice on the D3 Motorway won the Award for a Czech
Transport Project for 2013, which we received in 2014.

October
The week from 20 to 26 October was dedicated to VINCI
Construction’s Safety Week; representatives of the company’s management made more than 30 site visits; on these
occasions, issues of OHS on sites were discussed, the need
to change all employees’ attitude to OHS was emphasised,
and new approaches to OHS, focused on daily risk prevention
and registration of near misses, were presented.
November
The Trade Union organisation of SMP CZ held its conference
on 11 November; the delegates discussed the situation of the
company and also of the construction industry as a whole in the
Czech Republic; part of the conference was awards for many
long-standing employees on the occasion of their professional
anniversaries.
A bridge over the Jizera, which follows the earlier opened project
for the Ptácká site revitalisation was handed over for use to the
citizens of Mladá Boleslav on 18 November.
The traditional friendly meeting of the company’s management with our elderly ex-employees took place on 25 November; it also included the screening of a film on the construction
of a bridge over the Lužnice on the D3 Motorway.

Cena Development news 2013
Development News 2013 Award

On 25 and 26 November, our delegates presented our projects
at The Waterways conference in Hradec Králové.
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Statutární orgány
a vedení společnosti

The company’s bodies
and management

Představenstvo
Předseda:			
Místopředseda:		
Členové:			
			
			
Prokura:			

Martin Doksanský
Jan Jech
Pavel Kameník
Vladimír Myšička
Patrick Crosnier Leconte
Vladimír Brejcha

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

Martin Doksanský
Jan Jech
Pavel Kameník
Vladimír Myšička
Patrick Crosnier Leconte
Vladimír Brejcha

Dozorčí rada
Předseda:			
Členové:			
			
			
			
			

André Hubard
Eric Abadie
Eric Barthelemy
Marc Pierre Fernand Huysman
Pavel Němejc
Antonín Brnušák

Supervisory Board
Chairman:		
Members:		
			
			
			
			

André Hubard
Eric Abadie
Eric Barthelemy
Marc Pierre Fernand Huysman
Pavel Němejc
Antonín Brnušák
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Vedení společnosti
Management

Vedení společnosti
Generální ředitel:		
Obchodní ředitel:		
Administrativně-finanční
ředitel: 			
Výkonný ředitel:		
Personální ředitel:		
Ředitel technického
rozvoje:			
Ekonomický ředitel:		
Ředitel divize 1: 		
Ředitel divize 2: 		
Ředitel divize 5: 		
Ředitel divizí 6 a 7		
Ředitel divize 8: 		

Antonín Brnušák
Felix Wintr

Management
CEO:			
Sales Director:		
Administrative and
Financial Director: 		
Executive Director:		
HR Director:		
Technical Development
Director:			
CFO:			

Petr Popsimov
Tomáš Chlasták (do 30. 6. 2014)
Jan Freudl
Jiří Bažata
Milan Vyhnis

Head of Division 1: 		
Head of Division 2: 		
Head of Division 5: 		
Head of Divisions 6 & 7
Head of Division 8: 		

Martin Doksanský
Jan Jech
Patrick Crosnier Leconte
Vladimír Myšička
Pavel Kameník

Martin Doksanský
Jan Jech
Patrick Crosnier Leconte
Vladimír Myšička
Pavel Kameník
Antonín Brnušák
Felix Wintr
Petr Popsimov
Tomáš Chlasták (until 30 June 2014)
Jan Freudl
Jiří Bažata
Milan Vyhnis
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Na začátku kapky, poté voda pro zdraví
Drops at the beginning, after that health water

Organizační struktura
SMP CZ (stav k 31. 12. 2014)

Organisational chart of
SMP CZ (as at 31 December 2014 )

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí
Reconstruction of the wastewater treatment plant in Ústí nad Orlicí

Dceřiné společnosti
Subsidiaries

Generální ředitel
Chief Executive Officer

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
ARKO TECHNOLOGY
FREYSSINET CS

Obchodní
ředitel
Sales
Director

Ekonomický
ředitel
Chief Financial
Officer

Výkonný
ředitel
Executive
Director

Personální
ředitel
HR Director

Ředitel
technického
rozvoje
Technical
Development
Director

Ředitel
regionálního
obchodu
Regional
Business
Director

OK Třebestovice
PREFA PRO

Organizační složka Slovensko
Slovakia organisational unit
DIVIZE 1
Dopravní stavby
DIVISION 1
Transport Projects
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DIVIZE 5
Vodohospodářské
stavby
DIVISION 5
Water Management
Projects

DIVIZE 6
Velké projekty
DIVISION 6
Major Projects

DIVIZE 7
Regionální obchod
DIVISION 7
Regional Operations

DIVIZE 8
Průmyslové stavby
DIVISION 8
Industrial Projects

Sesterská společnost PRŮMSTAV
Sister company PRŮMSTAV
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Kulturní dědictví – obnova
dech beroucích detailů
Cultural heritage – restoration
of breathtaking details

Výsledky činnosti

Results

Výrok auditora

Auditor’s opinion
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Rekonstrukce galerie v Košicích
Reconstruction of the Galery Košice
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46 031

42 796

Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets

3 909

3 208
701

9 974

0

2011

0

2010

8 579
1 395

495

2009

11 321

6%

2007

0

Ostatní nezařazené
Other, uncategorised

2008

0

10 398

0%

923

Sanace ekologických zátěží
Environmental Clean-up Projects

10 000

15 241

11 %

0

Energetické stavby
Energy Projects

9 950

20 000

872

51 %

0

Vodohospodářské a inženýrské stavby
Water Management and Utility Projects

27 944

30 000

3 425

3%

31 369

40 000

8 124
1 066
6 051

29 %

3 817
10 390

Specializace
Specialisation

50 000

15 806

Dopravní stavby
Transport Projects

60 000

10 822

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

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

60 238

Přehledné výsledky

26 495

Přehledné výsledky

2012

2013

2014

Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets

Leasing
Leasing

Celkem
Total

1 589 930

1 270 701

1 532 425

1 801 467

1 484 647

1 769 353

1 581 169

1 840 218

1 627 071

1 653 276

1 431 120

1 220 904

1 250 000

1 444 491

1 500 000

1 226 342

1 750 000

1 281 122

2 000 000

1 477 631

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

Dlouhodobý majetek
Fixed assets
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Oběžná aktiva
Current assets

34 772

286 178

305 559

25 343

2010

172 348

24 699

188 448

10 938

211 218

2009

11 261

2008

15 836

2007

9 895

0

208 254

250 000

9 391

500 000

187 118

750 000

284 457

1 000 000

2011

2012

2013

2013

Časové rozlišení
Accruals and deferrals

Celkem
Total
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2 000

3 615,7

3 784,0
3 051,7

670,2
574,3

0
2013

2014

plán 2015

Balance sheet

Označení

Aktiva

Řád

Designation
a

Assets

Row

b

c

B.

I.

B.

II.

B.

III.

SMP CZ
SMP CZ

SMS
SMS

ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

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

C.

SM 7
SM 7

OK Třebestovice (50% podíl)*
OK Třebestovice (50% share)*

PREFA PRO (50% podíl)*
PREFA PRO (50% share)*

Celkem
Total

C.

I.

C.

II.

C.

III.

C.

IV.

D.

I.

128,7

A.

116,5

143,9

147,5

200

212,7

188,5

225

191,4

224,8

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

125

2009

2012

23,2
10,7
17,2
1,5
0,2
0,8

53,6

56,3

53,2

2013

2,6
-1,5
-1,0

15,9
-12,9

2011

21,6

2010

-2,0
-51,8

0

-9,5
0

4,8
-8,4

25

1,6
19,7

50

9,8
26,4

75

34,6
45,2

64,5

100

2014

plán 2015

SMP CZ
SMP CZ

SMS
SMS

ARKO TECHNOLOGY
ARKO TECHNOLOGY

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

SM 7
SM 7

OK Třebestovice (50% podíl)*
OK Třebestovice (50% share)*

PREFA PRO (50% podíl)*
PREFA PRO (50% share)*

Celkem
Total

*OK Třebestovice a PREFA PRO, výsledky za 1/2 roku (založeny k 1. 7. 2014)
*OK Třebestovice & PREFA PRO, results for the second half of the year (established as of 1 July 2014)
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Rozvaha

B.

93,8
70,1
62,3

2012

105,8
24,4
18,5

2011

602,7
772,1

65,5
287,9
516,4

2010

567,0
570,0

62,2
489,9

2009

77,0

157,7
466,2

500

280,0
414,1

1 000

150

Financial data

A.

1 500

175

Ekonomická data

2 144,9

2 260,6

2 500

1 837,7

2 256,0

3 125,8

3 211,1

2 659,0

3 000

3 485,2

3 500

3 074,0

4 000

3 768,1

4 500

4 109,1

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

A.

I.

A.

II.

A.

III.

A.

IV.

A.

V.

B.
B.

I.

B.

II.

B.

III.

B.

IV.

C.

I.

Aktiva celkem
Total assets
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed share capital
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets
Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets
Dlouhodobý finanční majetek
Long-term investments
Oběžná aktiva
Current assets
Zásoby
Inventories
Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables
Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables
Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets
Časové rozlišení
Deferrals
Pasiva celkem
Total equity and liabilities
Vlastní kapitál
Equity
Základní kapitál
Share capital
Kapitálové fondy
Capital contributions
Fondy ze zisku
Funds from profit
Výsledek hospodaření minulých let
Retained earnings
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Profit (loss) for the current period (+/-)
Cizí zdroje
Liabilities
Rezervy
Provisions
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and overdrafts
Časové rozlišení
Accruals

Ke dni 31. 12. 2014 / As at 31 December 2014

(v tis. CZK / in CZK thousand)

001

Běžné účetní období

Min. úč.
období
Current accounting period
Previous acc.
period
Brutto
Korekce
Netto
Netto
Gross
Adjustment
Net
Net
1
2
3
4
2 004 550
-418 410
1 586 140
1 517 160

002

0

0

0

0

003

651 116

-366 659

284 457

286 178

004

19 498

-15 733

3 765

4 933

013

431 473

-346 372

85 101

126 600

023

200 145

-4 555

195 590

154 645

031

1 318 662

-51 751

1 266 911

1 205 639

032

70 403

-9 971

60 432

104 516

039

51 283

0

51 283

36 361

048

802 552

-41 780

760 772

749 767

058

394 424

0

394 424

314 995

063

34 772

0

34 772

25 343

067

1 586 140

1 517 160

068

575 874

599 510

069

200 000

200 000

073

152 645

152 645

078

41 253

41 339

081

141 040

141 040

084

40 937

64 487

085

1 007 344

917 234

086

111 216

116 010

091

130 233

134 837

102

765 895

666 387

114

0

0

118

2 921

415
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Přehled o peněžních tocích

Cash flow statement

Označení

Ukazatel

Designation

Indicator

P.

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

2013

433 621

2014

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.

1

1

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku
Depreciation and amortisation of fixed assets and adjustments to acquired assets

A.

1

2

Změna stavu opravných položek, rezerv
Change in provisions

A.

1

3

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Gain (loss) on sale of fixed assets		

A.

1

4

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
Income from dividends and shares of profit (-)		

A.

1

5

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky
Net interest expense, except capitalised interest, and net interest income

*

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.

A.

2

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

2013

2014

Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flows from investing activities
B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Acquisition of fixed assets

-8 406

-57 316

44 254

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv
Proceeds from sale of fixed assets

2 279

48 802

8 420

-24 355

B.

3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Loans to related parties

12 210

0

17 449

13 454

B.

***

6 084

-8 514

3 871

-5 078

-2 279

-7 451

C.

-103 365

-64 573

-10 000

-25 000

C.

-965

-1 316

-622

-279

C.

89 655

19 899

C.

-104 874

110 654

-73 572

-23 673

-202 723

97 411

2

1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
Change in receivables from operating activity and in temporary accounts of assets

A.

2

2

Změna stavu závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv
Change in payables from operating activity and temporary accounts of liabilities

A.

2

3

Změna stavu zásob
Change in inventories		

171 421

36 916

A.

**

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

-15 218

130 553

A.

4

Přijaté úroky
Interest received

622

279

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

-16 749

-3 317

A.

7

Přijaté dividendy a podíly na zisku
Dividends received and profit shares

10 000

25 000

A.

***

-21 345

152 515

40

Indicator

81 236

A.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Net cash flow from operating activities

Ukazatel

Designation
314 995

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

Označení

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

2

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

2

5

Přímé platby na vrub fondů
Direct payments charged to reserves

2

6

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně
Dividends and shares of profit paid, including tax paid

-102 400

-63 257

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

-103 365

-64 573

F.

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

-118 626

79 429

R.

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

314 995

394 424

***

Ke dni 31. 12. 2014 / As at 31 December 2014

(v tis. CZK / in CZK thousand)
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Výkaz zisku a ztrát

Profit and Loss Account

Označení

Text

Designation
a

Text

Číslo
řádku
Row no.

b

c

I.
A.
+
II.
B.
+
C.
D.
E.
III.
F.
G.

IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VIII.
K.
IX.

42

Tržby za prodej zboží
Revenue from goods
Náklady vynaložené na prodané zboží
Cost of goods sold
Obchodní marže
Gross profit
Výkony
Revenue from production
Výkonová spotřeba
Cost of sales
Přidaná hodnota
Value added
Osobní náklady
Personnel expenses
Daně a poplatky
Taxes and charges
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Depreciation and amortisation of tangible and intangible assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Proceeds from disposals of fixed assets and materials
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of fixed assets and materials sold
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
Ostatní provozní výnosy
Other operating revenues
Ostatní provozní náklady
Other operating expenses
Převod provozních výnosů
Transfer of operating revenues
Převod provozních nákladů
Transfer of operating expenses
Provozní výsledek hospodaření
Operating profit (loss)
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Proceeds from sale of securities and ownership interests
Prodané cenné papíry a podíly
Securities and ownership interests sold
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
Revenue from long-term investments (rows 34 + 35 + 36)
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenue from short-term financial investments
Náklady z finančního majetku
Financial assets expenses
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Revenue from revaluation of securities and derivatives

Skutečnost v účetním období

Označení

Text

Actual for period

Designation
a

Text

Číslo
řádku
Row no.

b

c

sledovaném
Current
1

minulém
Prior
2

01

0

0

L.

02

0

0

M.

03

0

0

04

2 327 583

1 908 447

08

2 007 985

1 459 775

11

319 598

448 672

12

308 596

346 822

17

5 247

5 328

18

13 454

17 449

19

56 798

3 171

22

47 405

189

25

-9 532

19 906

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

26

27 535

26 717

27

11 815

10 765

28

0

0

29

0

0

***

30

26 947

78 102

****

31

0

0

32

0

0

33

25 000

10 000

37

0

0

38

0

0

39

0

0

S.
*
T.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Expenses for revaluation of securities and derivatives
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in provisions and adjustments relating to financial activity
Výnosové úroky
Interest income
Nákladové úroky
Interest expense
Ostatní finanční výnosy
Other financial income
Ostatní finanční náklady
Other financial expense
Převod finančních výnosů
Transfer of financial income
Převod finančních nákladů
Transfer of financial expense
Finanční výsledek hospodaření
Profit (loss) from financial operations
Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax on ordinary profit (loss)
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit (loss) on ordinary activities
Mimořádné výnosy
Extraordinary revenue
Mimořádné náklady
Extraordinary expenses
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Income tax on extraordinary profit (loss)
Mimořádný výsledek hospodaření
Extraordinary profit (loss)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Transfer of profit or loss to partners (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Profit (loss) for the accounting period (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Profit (loss) before tax (+/-)

Ke dni 31. 12. 2014 / As at 31 December 2014

(v tis. CZK / in CZK thousand)

Skutečnost v účetním období
Actual for period
sledovaném
Current
1

minulém
Prior
2

40

0

68

41

4 555

0

42

279

622

43

0

0

44

2 551

16 405

45

5 969

23 825

46

0

0

47

0

0

48

17 307

3 134

49

3 317

16 749

52

40 937

64 487

53

0

0

54

0

0

55

0

0

58

0

0

59

0

0

60

40 937

64 487

61

44 254

81 236
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Malé částečky spojené v celek udrží
řeku v korytě
Small particles together retain
the river in the riverbed

Úprava Drienického potoka
Treatment of the creek Drienica

Dceřiné společnosti

Subsidiaries

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Orgány společnosti

V roce 1997 byla založena dceřiná společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA tehdejší společnosti Stavby mostů Praha, a.s.
V začátcích se zaměřila na opravy a rekonstrukce a postupem
času se její obrat zvyšoval, rozšířilo se její portfolio činností
na všechny obory stavebnictví. SMP je 100% vlastníkem této
společnosti. Pevné zakotvení této společnosti na slovenském
trhu podtrhuje účast na význačných stavbách infrastruktury
na Slovensku. Motto „Spolu Môžeme Stavať“ je heslem zdůrazňující schopnost spolupráce a kvality prováděných prací.

In 1997, STAVBY MOSTOV SLOVAKIA was established as a subsidiary of what then was Stavby mostů Praha, a.s. SMS initially
focused on the repair and improvement of bridges. The company’s turnover gradually increased and the portfolio of its services expanded to include all areas of the construction industry.
SMP is the sole owner of this company. The company is firmly
rooted in the Slovak market, which is borne out by its involvement in major infrastructural projects in Slovakia. Its motto,
“Spolu Môžeme Stavať” (“We Can Build Together”) highlights
its ability to cooperate and the quality of its work.

Představenstvo
Předseda:			
Členové:			
			

Milan Svoboda
Patrick Crosnier Leconte
Martin Krchnák

Board of Directors
Chairman:		
Directors:			
			

Milan Svoboda
Patrick Crosnier Leconte
Martin Krchnák

Dozorčí rada
Předseda: 		
Členové: 			
			
			
			

Martin Doksanský
Vladimír Brejcha
Vladimír Myšička
Jan Jech
Lucie Zímová

Supervisory Board
Chairman: 		
Members: 		
			
			
			

Martin Doksanský
Vladimír Brejcha
Vladimír Myšička
Jan Jech
Lucie Zímová

Vedení
Ředitel společnosti:
Obchodní náměstek:
Výrobní náměstek: 		
Finanční náměstek:
Technický náměstek:

Milan Svoboda
Martin Pajer
Dalibor Novotný
Martin Krchnák
Alexander Macko

Management
CEO: 			
Sales Director: 		
Production Director:
Financial Director: 		
Technical Director: 		

Milan Svoboda
Martin Pajer
Dalibor Novotný
Martin Krchnák
Alexander Macko
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The company’s bodies

45

Vše plyne – v toku vody a času
se detail ztrácí
Everything is flowing – the detail is lost
in the waterflow and in the time

Rekonstrukce úpravny vody Znojmo
Reconstruction of the water purification plant in Znojmo

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Orgány společnosti

Akciová společnost ARKO TECHNOLOGY byla založena 29. ledna 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 296. Firma vznikla v roce 1991
za přispění zahraničního kapitálu, dnes je SMP 100% vlastníkem této společnosti.

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 established
using foreign capital. It is currently wholly owned by SMP.

Představenstvo
Předseda:			
Členové:			
			

Lukáš Mrázek
Jiří Svoboda
Tomáš Keberle

Board of Directors
Chairman:		
Directors:			
			

Lukáš Mrázek
Jiří Svoboda
Tomáš Keberle

The company’s core business is complete projects in water management (wastewater treatment plants, drinking water treatment
plants) and it has gradually expanded its operations to include
other commercial construction areas. In 2005, the company’s
services were extended to include the operation of public water
management facilities, and the manufacture of swimming pools
and swimming pool equipment. In subsequent years, the company has also expanded into blowers and compressors.

Dozorčí rada
Předseda: 		
Členové: 			
			
			
			

Martin Doksanský
Vladimír Myšička			
Patrick Crosnier Leconte 		
Jan Jech
Lucie Zímová

Supervisory Board
Chairman: 		
Members: 		
			
			
			

Martin Doksanský
Vladimír Myšička			
Patrick Crosnier Leconte 		
Jan Jech
Lucie Zímová

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.

46

Vedení
Ředitel společnosti:
Obchodní náměstek:
Výkonný náměstek:
Administrativně-finanční
náměstek: 		

The company’s bodies

Lukáš Mrázek (od 3. 3. 2014)
Josef Denker
Tomáš Keberle
Jiří Svoboda

Management
CEO: 			
Sales Director: 		
Executive Director: 		
Administrative and
Financial Director: 		

Lukáš Mrázek (since 3 March 2014)
Josef Denker
Tomáš Keberle
Jiří Svoboda
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Konstrukční detail přenášející velké síly
Construction detail carrying large strenght

Most na obchvatu Trenčína
Bridge on a Trenčín bypass

FREYSSINET CS, a. s.

FREYSSINET CS, a. s.

Orgány společnosti

Akciová společnost FREYSSINET CS, a. s. vznikla v roce 2011
vstupem nového vlastníka, francouzské firmy Freyssinet do bývalé společnosti SM 7, a. s., která působila na českém a slovenském trhu více než 15 let v oblasti předpínání betonových konstrukcí a geotechniky.

FREYSSINET CS, a. s. emerged in 2011 when a new owner,
France-based Freyssinet, bought into what then was SM 7, a. s.,
which had operated on the Czech and Slovak markets for more
than 15 years in the pre-tensioning of concrete structures and
geotechnical systems.

Akcionáři společnosti FREYSSINET CS, a. s. jsou Freyssinet
a SMP CZ, a. s., každá z těchto společností vlastní polovinu akcií.
Oba subjekty patří do nadnárodní skupiny VINCI Construction,
která je největší skupinou v oblasti stavebnictví na světě.

The shareholders of FREYSSINET CS, a. s. are Freyssinet and
SMP CZ, a. s., each of them holding 50 % of the shares. Both
shareholders are part of the VINCI Construction international
group, the largest construction group in the world.

Představenstvo
Předseda: 		
Členové: 			
			
			
			
			

Miroslav Havlíček
Vincent Pierre René Duflocq 		
Krysztof Andrzej Berger
Petr Kalabis
Patrick Crosnier Leconte
Pascal Rochedreaux

Board of Directors
Chairman: 		
Directors: 		
			
			
			
			

Miroslav Havlíček
Vincent Pierre René Duflocq 		
Krysztof Andrzej Berger
Petr Kalabis
Patrick Crosnier Leconte
Pascal Rochedreaux

Společnost FREYSSINET CS, a. s. působí na trhu s předpínacím
systémem Freyssinet, který je po dlouhá léta vyvíjen a neustále
zdokonalován a který je propracován pro využití v nejrůznějších
aplikacích nejen v novostavbách, ale i při opravách a rekonstrukcích staveb. Dalšími produkty z portfolia FREYSSINET CS,
a. s. jsou sanace betonových konstrukcí, geotechnika, mostní
ložiska a technologie těžkého zvedání.

FREYSSINET CS, a. s. operates in the market with its Freyssinet
pre-tensioning system, which has been developed for a number of years and continuously improved; the system is designed
for use in various applications in new structures and also in the
repair and refurbishment of structures. The other products in
the FREYSSINET CS, a. s. portfolio include the rehabilitation of
concrete structures, geotechnical systems, bridge suspension
systems and heavy-duty hoisting technologies.

Dozorčí rada
Předseda: 		
Členové: 			
			

Martin Doksanský
Milan Kyndl
Manuel Claude Peltier

Supervisory Board
Chairman: 		
Members: 		
			

Martin Doksanský
Milan Kyndl
Manuel Claude Peltier

FREYSSINET CS, a. s. je držitelem Zlatého certifikátu č. 409/2013
Integrovaného systému managementu ČSN EN ISO 90001:2009,
ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.
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FREYSSINET CS, a. s. holds Gold Certificate 409/2013 for its Integrated Management System under ČSN EN ISO 90001:2009,
ČSN ISO 14001:2005 and ČSN OHSAS 18001:2008.

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

The company’s bodies

Miroslav Havlíček
Petr Kalabis
Miloš Šimler
Jaroslav Zíma

Management
CEO: 			
Administrative and
Financial Director: 		
Technical Director: 		
Sales Director: 		

Miroslav Havlíček
Petr Kalabis
Miloš Šimler
Jaroslav Zíma
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Detail pylonu nesoucí závěsy lávky
Detail of pylon carrying hanging
of the footbridge

Zavěšená lávka v Hýskově
Suspended footbridge in Hýskov

OK Třebestovice

OK Třebestovice

Orgány společnosti

OK Třebestovice byla založena v květnu 2014 jako dceřiná společnost SMP CZ a EUROVIA CS s 50% podílem obou zakládajících společností.

OK Třebestovice was established in May 2014 as a subsidiary
of SMP CZ and EUROVIA CS with a 50% equity interest held by
each of the founding companies.

Předmětem činnosti je výroba a montáže ocelových mostů
a lávek, železničních návěstních lávek a krakorců, přístřešků,
protidotykových zábran, portálů svislého dopravního značení
a dalších ocelových konstrukcí pro energetické, průmyslové
a vodohospodářské stavby.

The company manufactures and erects steel bridges, railway
signalling bridges and signalling beams, shelters, devices for
protection against contact, portals for vertical road signs and
other steel structures for energy, industrial and water projects.

Představenstvo
Předseda:			
Členové:			
			

Tomáš Chlasták
František Mašek
Petr Popsimov

Board of Directors
Chairman:		
Directors:			
			

Tomáš Chlasták
František Mašek
Petr Popsimov

Dozorčí rada
Předseda: 		
Členové: 			
			
			
			
			

Martin Borovka
Martin Doksanský
Vladimír Myšička
Patrick Crosnier Leconte
Luboš Trojánek
Petr Dohnálek

Supervisory Board
Chairman: 		
Members: 		
			
			
			
			

Martin Borovka
Martin Doksanský
Vladimír Myšička
Patrick Crosnier Leconte
Luboš Trojánek
Petr Dohnálek

Vedení
Ředitel společnosti:
Ekonom společnosti:
Vedoucí technické
skupiny: 			
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The company’s bodies

Tomáš Chlasták
Marek Rain
Daniel Skura

Management
CEO: 			
Financial manager: 		
Head of the technical
group: 			

Tomáš Chlasták
Marek Rain
Daniel Skura
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I tak malá zrnka dokáží pohltit velký hluk
Even so small grains can absorb a big noise

Protihluková stěna na dálnici D5 u Plzně
Noisse barriers on The D5 near Plzeň

PREFA PRO, a. s.

PREFA PRO, a. s.

Orgány společnosti

PREFA PRO byla založena v květnu 2014 jako dceřiná společnost SMP CZ a EUROVIA CS s 50% podílem obou zakládajících
společností.

PREFA PRO was established in May 2014 as a subsidiary
of SMP CZ and EUROVIA CS, with a 50% equity interest held
by each of the founding companies.

Výrobní portfolio tvoří železobetonové prefabrikované konstrukce
dopravních (dálnice, silnice a železnice), inženýrských (mosty), pozemních, vodohospodářských a průmyslových (technologických)
staveb. Patří mezi výhradní dodavatele prefabrikovaných mostních
segmentů. Používá speciální výrobní technologie předem i dodatečně předpjatých prvků (mostní nosníky, střešní vazníky a vaznice). Veškeré výrobky nabízí včetně dopravy a montáže.

The company’s production portfolio includes reinforced concrete frames for transport projects (motorways, roads and railways),
civil engineering (bridges), buildings, and water management
and industrial (technology) projects. The company is one of the
exclusive suppliers of prefabricated bridge segments and uses
special production technologies for pre-stressed and post-stressed elements (bridge deck beams, roof trusses and purlins/rafters). It offers all products inclusive of transport and installation.

Představenstvo
Předseda: 		
Členové: 			
			

František Kozel
František Mašek
Antonín Brnušák

Board of Directors
Chairman: 		
Directors: 		
			

František Kozel
František Mašek
Antonín Brnušák

Dozorčí rada
Předseda: 		
Členové: 			
			
			
			
			

Martin Doksanský
Martin Borovka
Vladimír Myšička
Patrick Crosnier Leconte
Luboš Trojánek
Petr Dohnálek

Supervisory Board
Chairman: 		
Members: 		
			
			
			
			

Martin Doksanský
Martin Borovka
Vladimír Myšička
Patrick Crosnier Leconte
Luboš Trojánek
Petr Dohnálek

Vedení
Ředitel společnosti:
Ekonom společnosti:
Vedoucí výroby: 		
Vedoucí technického
úseku: 			

52

The company’s bodies

František Kozel
Roman Pozník
Jiří Šimůnek
Zdeněk Štourač

Management
CEO: 			
Financial manager: 		
Head of production:
Head of the technical
section: 			

František Kozel
Roman Pozník
Jiří Šimůnek
Zdeněk Štourač
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Detaily zútulňující bývalou továrnu
v příjemné prostředí nakladatelství
Details changing a former factory
in a pleasant working environment
of the publishing house

Sesterská společnost

Sister company

PRŮMSTAV, a. s.

PRŮMSTAV, a. s.

Společnost PRŮMSTAV působí v oboru pozemního stavitelství
mnoho let a má zde bohaté zkušenosti. Stavební práce realizuje
na celém území České republiky formou „na klíč“ i v rámci subdodávek. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce,
modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla.

PRŮMSTAV has been operating in building construction for
many years and has acquired extensive experience in this field.
It carries out construction projects, both turnkey deliveries and
as a subcontractor, throughout the Czech Republic. The company
delivers new structures, refurbishments, modernisation, modifications, internal conversions and external extensions using both
standard and new materials and techniques, which help to ensure a high quality of work.

Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN
EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativního dokumentu
Rady kvality ČR – Systém managementu společenské odpovědnosti. PRŮMSTAV splňuje kvalifikační předpoklady definované
Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů za účelem podávání nabídek veřejným zadavatelům a zároveň obdržel od Národního bezpečnostního úřadu České republiky „Osvědčení podnikatele“, které umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše
stupně utajení – důvěrné.
V roce 2013 oslavila společnost PRŮMSTAV 60 let své existence za účasti zaměstnanců, klientů a partnerských organizací.
Tato významná událost dokládá jedinečné dlouhodobé postavení společnosti na českém trhu.
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PRŮMSTAV has implemented and maintains a management system under ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 and ČSN OHSAS
18001, and under the Social Responsibility Management System,
a normative document of the Quality Council of the Czech Republic. PRŮMSTAV has satisfied the qualification requirements
specified in the System of Certified Construction Contractors for
the purpose of submitting bids to contracting authorities, and
has also received a Business Certificate from the National Security Authority of the Czech Republic, which allows access to classified information up to the Confidential level.
In 2013, PRŮMSTAV celebrated its 60th anniversary; the ceremony was attended by its employees, clients and partner organisations. This landmark event bears out the company’s unique
and long-term position in the Czech market.

Karlín Hall – Vydavatelství Economia
Karlín Hall – Publishing Economia

PRŮMSTAV vstoupil do dalšího desetiletí své existence s potvrzenými ambicemi a s moderní vizí své stavební činnosti jako
součásti projektu sdílených hodnot s výrazným lidským rozměrem.

PRŮMSTAV entered the next decade of its existence with confirmed ambitions and a modern vision of its construction activities as part of a project for shared values with a strong human
dimension.

Orgány společnosti

The company’s bodies

Představenstvo
Předseda: 		
Členové: 			
			

Rafael Moreno
Patrick Crosnier Leconte
Jiří Kadlec

Board of Directors
Chairman: 		
Directors: 		
			

Rafael Moreno
Patrick Crosnier Leconte
Jiří Kadlec

Dozorčí rada
Předseda: 		
Členové: 			
			
			
			
			

André Michel Hubard
Eric Abadie
Martin Doksanský
Pavel Hromádka
Marc Pierre Fernand Huysman
Pavel Matějka

Supervisory Board
Chairman: 		
Members: 		
			
			
			
			

André Michel Hubard
Eric Abadie
Martin Doksanský
Pavel Hromádka
Marc Pierre Fernand Huysman
Pavel Matějka

Vedení
Ředitel společnosti:
Obchodní ředitel: 		
Výrobní ředitel: 		
Ekonomický ředitel:
Technický ředitel: 		

Rafael Moreno
Jiří Čadek
Jiří Kadlec
Antonín Rak
Petr Holub

Management
CEO: 			
Sales Director: 		
Production Director:
Financial Director: 		
Technical Director: 		

Rafael Moreno
Jiří Čadek
Jiří Kadlec
Antonín Rak
Petr Holub
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Hra barev
Colour play

Kontakty (od 1. 1. 2015)

Contacts (as of 1st January 2015)

SMP CZ, a. s.

SMP CZ, a. s.

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

Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
Web: www.smp.cz

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

Martin Doksanský
Chairman and CEO
Tel.: +420 222 185 230
Fax: +420 222 325 292
E-mail: doksansky@smp.cz

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

Jan Jech
Vice-Chairman 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
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: leconte@smp.cz

Patrick Crosnier Leconte
Board of Directors member & Administrative and Financial Director
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: leconte@smp.cz
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Zateplení základní školy ve Žluticích
Insulation of the elementary school in Žlutice

Vladimír Myšička
Člen představenstva a výkonný ředitel
Tel.: +420 222 185 284
E-mail: mysicka@smp.cz

Vladimír Myšička
Board of Directors member and Executive Director
Tel.: +420 222 185 284
E-mail: mysicka@smp.cz

Pavel Kameník
Člen představenstva a personální ředitel
Tel.: +420 222 185 242
E-mail: kamenik@smp.cz

Pavel Kameník
Board of Directors member and HR Director
Tel.: +420 222 185 242
E-mail: kamenik@smp.cz

Antonín Brnušák
Člen dozorčí rady a ředitel technického rozvoje
Tel.: +420 222 185 506
E-mail: brnusak@smp.cz

Antonín Brnušák
Supervisory Board member and Technical Development Director
Tel.: +420 222 185 506
E-mail: brnusak@smp.cz

Felix Wintr
Ekonomický ředitel
Tel.: +420 222 185 213
E-mail: wintr@smp.cz

Felix Wintr
CFO
Tel.: +420 222 185 213
E-mail: wintr@smp.cz
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Divize D 1 – Dopravní stavby

Division D 1 – Transport Projects

FREYSSINET CS, a. s.

FREYSSINET CS, a. s.

Petr Popsimov
Ředitel divize
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: popsimov@smp.cz

Petr Popsimov
Division Head
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: popsimov@smp.cz

Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 377 900
E-mail: freyssinet@freyssinet.cz
Web: www.freyssinet.cz

Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 377 900
E-mail: freyssinet@freyssinet.cz
Web: www.freyssinet.cz

Divize D 5 – Vodohospodářské stavby

Division D 5 – Water Management Projects

Jan Freudl
Ředitel divize
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@smp.cz

Jan Freudl
Division Head
Tel.: +420 222 185 288
E-mail: freudlj@smp.cz

Miroslav Havlíček
Ředitel společnosti
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: havlicek@freyssinet.cz

Miroslav Havlíček
CEO
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: havlicek@freyssinet.cz

Divize D 6 – Velké projekty
Divize D 7 – Regionální obchod

Division D 6 – Major Projects
Division D 7 – Regional Operations

OK Třebestovice, a. s.

OK Třebestovice, a. s.

Jiří Bažata
Ředitel divizí
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz

Jiří Bažata
Division Head
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz

Tovární 164
289 12 Třebestovice
Tel.: +420 325 510 119
E-mail: oktrebestovice@oktrebestovice.cz
Web: www.oktrebestovice.cz

Tovární 164
289 12 Třebestovice
Tel.: +420 325 510 119
E-mail: oktrebestovice@oktrebestovice.cz
Web: www.oktrebestovice.cz

Divize D 8 – Průmyslové stavby

Division D 8 – Industrial Projects

Milan Vyhnis
Ředitel divize
Tel.: +420 222 185 514
E-mail: vyhnis@smp.cz

Milan Vyhnis
Division Head
Tel.: +420 222 185 514
E-mail: vyhnis@smp.cz

Tomáš Chlasták
Ředitel společnosti
Tel.: +420 325 510 119
E-mail: tomas.chlastak@oktrebestovice.cz

Tomáš Chlasták
CEO
Tel.: +420 325 510 119
E-mail: tomas.chlastak@oktrebestovice.cz

PREFA PRO, a. s.

PREFA PRO, a. s.

Dceřiné společnosti

Subsidiaries

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: prefa-pro@prefa-pro.cz
Web: www.prefa-pro.cz

Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: prefa-pro@prefa-pro.cz
Web: www.prefa-pro.cz

Janka Kráľa 11/231
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 414 26 22
E-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk
Web: www.stavbymostov.sk

Janka Kráľa 11/231
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 414 26 22
E-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk
Web: www.stavbymostov.sk

František Kozel
Ředitel společnosti
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: frantisek.kozel@prefa-pro.cz

František Kozel
CEO
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: frantisek.kozel@prefa-pro.cz

Milan Svoboda
Ředitel společnosti
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: milan.svoboda@stavbymostov.sk

Milan Svoboda
CEO
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: milan.svoboda@stavbymostov.sk

Sesterská organizace

Sister company

PRŮMSTAV, a. s.

PRŮMSTAV, a. s.

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Vídeňská 108
619 00 Brno
Tel.: +420 547 423 211
E-mail: arko@arko-brno.cz
Web: www.arko-brno.cz

Vídeňská 108
619 00 Brno
Tel.: +420 547 423 211
E-mail: arko@arko-brno.cz
Web: www.arko-brno.cz

Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Tel.: +420 244 096 111
E-mail: info@prumstav.cz
Web: www.prumstav.cz

Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Tel.: +420 244 096 111
E-mail: info@prumstav.cz
Web: www.prumstav.cz

Lukáš Mrázek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 547 423 214
E-mail: lukas.mrazek@arko-brno.cz

Lukáš Mrázek
CEO
Tel.: +420 547 423 214
E-mail: lukas.mrazek@arko-brno.cz

Rafael Moreno
Předseda představenstva a generální ředitel
Tel.: +420 244 096 201
E-mail: rafael.moreno@prumstav.cz

Rafael Moreno
Chairman and CEO
Tel.: +420 244 096 201
E-mail: rafael.moreno@prumstav.cz
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Krása dřeva v interiéru
Beautiful interior wood

Revitalizace domu tradiční lidové kultury Gemer v Rožňavě
Revitalization of the building of Traditional culture Gemer in Rožňava

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 2014, která je v kompletní podobě
k dispozici v sídle společnosti.

Please note that this Yearly Report is intended solely for promotional purposes and is not an annual report prepared under Section 21
of Act No 563/1991 on Accounting, as amended. This Yearly Report is
an excerpt from the company’s annual report for 2014, the full wording
of which is available at the company’s registered office.

Vydal: SMP CZ, a. s.
Grafika, tisk: BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. 2015

Published by: SMP CZ, a. s.
Design, print: BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. 2015
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Krása celku se ukrývá v detailech
Beauty is hidden in the details
Roční zpráva SMP CZ 2014
SMP CZ Annual Report 2014

