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Etický kodex Skupiny Metrostav je závazný
dokument, který vyjadřuje mravní principy
Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla
chování a jednání pro společnosti Skupiny, její
pracovníky a spolupracovníky.

Vždy dbáme na dodržování zákonů České
republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky
působíme nebo hodláme působit.
Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní
řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky
působíme nebo hodláme působit. Příslušné
zákony a pravidla nejen respektujeme, ale vstřícně
předcházíme podezřením z jakékoli nepatřičnosti.

Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou
našimi základními sdílenými hodnotami.
Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího
a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme
profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř
i navenek budujeme vztahy založené na důvěře.
Spolupracujeme fyzickými a právnickými osobami,
které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně
účtujeme veškeré ekonomické transakce. Podáváme
pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas
odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění a další povinné platby.

3.

4.

Skupina Metrostav je podnikatelské seskupení
právnických osob (koncern) působící
v oboru stavebnictví ve smyslu § 79 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
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Spokojenost zákazníka je naším hlavním
cílem, ale nikdy ne za cenu porušování
etických či právních norem.
Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou
soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani
nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by
měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými
pravidly. Spolupracujeme pouze s osobami,
u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů
a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí
z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost informací
a ochranu dat.

Vnímáme svou společenskou odpovědnost
vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde
podnikatelsky působíme nebo hodláme
působit.
Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší
stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí
a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy
fyzických a právnických osob vně Skupiny Metrostav.
Ctíme odkaz předchozích generací a chováme se
odpovědně vůči generacím budoucím.

7.

Respektujeme práva a povinnosti všech
našich spolupracovníků. Nepřipouštíme
žádné diskriminační chování a jednání.
Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu
na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost,
rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné
charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či
diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme
zejména k handicapovaným, vážně nemocným,
seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem
uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo
do nich vstupovat.

Nepřipouštíme možnost střetu osobních
zájmů se zájmy Skupiny Metrostav. Movitý,
nemovitý majetek a duševní vlastnictví
chráníme jako vlastní.
Chráníme a pečlivě udržujeme movitý majetek,
nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní
tajemství společností Skupiny Metrostav. Žádná
pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována
individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy.

Nedodržování mravních principů Skupiny
Metrostav netolerujeme.
Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny Metrostav je
povinností každého pracovníka Skupiny. V případech
náznaku porušování Kodexu upozorňujeme
příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho
chování. Zároveň informujeme nadřízeného,
nebo příslušného ředitele nebo ředitele Útvaru
interního auditu Skupiny Metrostav. Odvetné
kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování
Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou
nepřípustné.

The English version of our Code of Ethics is on the last page of this Report
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1.

ÚSPĚCH PANDEMII NAVZDORY
SUCCESS DESPITE THE PANDEMIC

ZDRAVÍ A SILNÍ

HEALTHY AND STRONG

Do roku 2020 jsme vstupovali plni optimismu z rekordních výsledků
roku předchozího. Byli jsme připraveni využít kapacity a synergické
efekty v rámci Skupiny Metrostav. Česká ekonomika byla v dobré
kondici a zahraničí lákalo k další expanzi. Jenže koronavirus a reakce
veřejné správy na něj dramaticky změnily herní pole pro naše
podnikání, způsob práce i mezilidské vztahy. Jako Skupina Metrostav
jsme na šíření nákazy zareagovali rychle, pružně a nekompromisně,
a i přes drobné nedostatky jsme situaci společně zvládli. Výkony se
nám podařilo udržet na hodnotách roku 2019 a hospodářský výsledek
dosáhl plánované hodnoty.

We entered the year 2020 full of optimism stemming from the record
results we had achieved the previous year. We were ready to use our
capacities and synergy effects within the Metrostav Group. The Czech
economy was in good shape we were ready for further expansion
abroad. But the coronavirus and the reaction of the authorities to it
have dramatically changed the playing field for our business, the way
we work and interpersonal relationships. As the Metrostav Group,
we responded to the spread of the disease quickly, flexibly and
uncompromisingly, and despite minor shortcomings, we were able
to manage the situation together. We almost succeeded to keep
the revenues on the 2019 value and the profit figure has reached its
planned value.
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Jak roste naše největší společnost, mohutní i její organizační
struktura a vzniká potřeba užší specializace, kterou řešíme vytvářením
a vyčleňováním dceřiných společností. V minulosti jsme takto vytvořili
dnešní úspěšné dcery Metrostav stavebniny, Metrostav Facility, ale
například i Metrostav Development, který se řadí mezi nejvýnosnější
členy našeho koncernu. Prostřednictvím akvizice jsme získali dnešní
Metrostav DIZ, který by se měl etablovat v segmentu energetiky,
ekologizace průmyslu a sehrát významnou roli v realizaci investic
z Green New Deal. Na Slovensku jsme rovněž vytvořili společnost
Metrostav DS. Zatímco k 31. prosinci 2019 náš koncern tvořilo celkem
55 právnických osob působících v odvětví stavebnictví, developmentu
a služeb pro ně, o rok později to bylo celkem 62 subjektů.
V roce 2020 se nám podařilo dokončit další dlouhodobou strategickou
operaci, kterou byl prodej části divize 4 Metrostavu do jedné ze
společností koncernu, a vytvoření firmy Metrostav Infrastructure a.s.
Ta se specializuje na stavby v oboru dopravního stavitelství, zejména
na silnice, dálnice a mostní konstrukce. Společnost působí na území
České republiky. Mezi její první úspěchy se řadí včasné uvedení
do provozu rekonstruovaných částí dálnice D1 včetně mostu Vysočina,
jakož i probíhající výstavba úseků dálnic D6, D11, D35 a D48.
Postupující pandemie kladla vyšší nároky na naši společenskou
odpovědnost. Zápůjčkou dvou desítek mobilních stavebních buněk
jsme pomáhali zdravotníkům i veřejnosti. Dále jsme poskytli peněžitý
dar Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha
na vývoj respirátoru CIIRC RP 95 v rámci vývoje prostředků proti
šíření covidu-19. Nepolevili jsme ani v podpoře kulturních zařízení,
jmenovitě Centra současného umění DOX, Divadla pod Palmovkou
či mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. A už popáté
od centrál Metrostavu a Subterra na Palmovce odstartoval Metrostav
handy cyklo maraton, který se podařilo uspořádat mezi dvěma
koronavirovými vlnami, a tak byl jedinou velkou sportovní akcí, která
se v roce 2020 v České republice udála. Vzhledem k tomu, že se virem
nenakazil jediný účastník, považujeme letošní ročník za mimořádně
úspěšný.
V roce 2021 slavíme padesáté výročí existence akciové společnosti
Metrostav a.s. Jsme navzdory pandemii silní a zdraví a připraveni uhájit
pozici jedničky na stavebním trhu, o čemž vypovídá dobře naplněný
zásobník práce nejen Metrostavu, ale i jeho dceřiných společností.
Za dobré výsledky a příslib dobrých výsledků v budoucnu patří
poděkování nejen všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům,
ale i akcionářům, kteří nám pro dobrou práci vytvořili odpovídající
podmínky.
Ing. František Kočí, prezident Skupiny Metrostav

As our largest company grows, so does its organizational structure as
well as the need for closer specialization, which we address by creating
and establishing subsidiaries. In the past, we have thus created today’s
successful subsidiaries of Metrostav stavebniny, the Metrostav facility,
but also, for example, Metrostav Development, which is one of the
most profitable members of our Group. Through acquisitions, we
acquired today’s Metrostav DIZ, which should establish itself in the
segment of energy, greening industry and play a significant role in the
implementation of investments from the European Green New Deal.
We also created the company Metrostav DS in Slovakia. While as of
December 31st 2019, our Group consisted of a total of 55 legal entities
operating in the construction, development and services sector, a year
later the total was 62 entities.
In 2020 we also managed to complete yet another long-term strategic
operation, which was the sale of part of Metrostav’s Division 4 to one
of the Group’s entities, and the creation of Metrostav Infrastructure
a.s. The company specializes in infrastructure construction projects
and builds roads, highways and bridges. The company operates in the
Czech Republic. Its first successes include the timely commissioning
of the reconstructed parts of the D1 motorway, including the Vysočina
Bridge, as well as the ongoing construction of sections of the D6, D11,
D35 and D48 motorways.
The advancing pandemic placed greater demands on our social
responsibility. By lending twenty mobile building containers, we also
helped healthcare professionals and the public. We also provided
a monetary donation to the Czech Institute of Informatics, Robotics
and Cybernetics of the Czech Technical University in Prague for the
development of the CIIRC RP 95 respirator within the development of
means against the spread of covid-19. We also continued to support
cultural facilities, namely the DOX Centre for Contemporary Art as
well as the Pod Palmovkou Theater and the Prague Spring Music
Festival. And for the fifth time Metrostav was the titular partner of the
Metrostav Handy Cycle Marathon that started from the headquarters
of Metrostav and Subterra on Palmovka. The marathon took place in
between two coronavirus waves, and so it was the only major sporting
event that took place in the Czech Republic in 2020. Due to the fact
that not a single participant got infected with the virus, we consider
this year to be extremely successful.
In 2021, we celebrate the fiftieth anniversary of the existence of the
joint-stock company Metrostav a.s. Despite the pandemic, we are
strong and healthy and ready to defend our position as the number
one in the construction market, as evidenced by the well-filled order
backlog of not only Metrostav, but also its subsidiaries. For good
results and the promise of good results in the future, we would
like to thank not only all our employees and co-workers, but also
our shareholders, who created the right conditions for our good
performance.
Ing. František Kočí, President of the Metrostav Group
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PŘIPRAVENI NA PADESÁTÉ VÝROČÍ

READY FOR THE FIFTIETH ANNIVERSARY

Rok 2020 byl v mnohém mimořádný. Pandemie covid-19 a s ní
související opatření zasáhla negativně nás stejně jako celý civilizovaný
svět, českou ekonomiku, stavebnictví nevyjímaje. I když jsme se s ní
zatím úspěšně vyrovnali, její důsledky nás v budoucnu nemohou
zcela minout. Nyní jsme ale v dobré ekonomické i personální kondici,
a z tohoto pohledu není třeba se přehnaně obávat.

The year 2020 was in many ways extraordinary. The covid-19 pandemic
and related measures have negatively affected us as well as the entire
civilized world, including the Czech economy as well as construction.
Although we have successfully coped with the pandemic so far, we
can expect its consequences in the future. As we are now in a good
economic and personnel condition, there is no need to be excessively
fearsome.

Za uplynulých 12 měsíců dosáhla mateřská společnost výkonů
22,6 mld. Kč a čistého zisku přes 600 milionů Kč. Dokončili jsme řadu
náročných a zajímavých staveb, v Praze např. rekonstrukci budovy
Bubenská 1, Student House, Holešovice, kongresové centrum O2
universum Libeň, obchodně administrativní centrum The Flow Building
na Václavském náměstí, v krajích třeba pavilon v UJEP v Ústí nad
Labem, halu Mondi Bupak v Českých Budějovicích či obří pilu firmy
Labe Wood ve Štětí. V zahraničí to byl kupříkladu obchvat Kongsbergu
a most přes Astfjord v Norsku, dvoupruhový tunel Dýrafjarðargöng
na Islandu i tunel na obchvatu Prešova na Slovensku.
Zahájili jsme nové důležité zakázky a podepsali smlouvy na příští
období, které naplňují náš zásobník práce v objemu 27 mld. Kč, což
je dobrý základ pro splnění úkolů v roce 2021. Za tyto výsledky patří
všem spolupracovníkům veliké uznání a poděkování.
S potížemi typu koronavirus, trestní kauzy, ale i nedostatek
kvalifikované pracovní síly v některých oborech, nebo všeobecně
očekávaným útlumem ekonomiky se budeme potýkat i v příštích
obdobích. Pevně věřím, že opět obstojíme. Metrostav není na trhu
osamocen. Do koncernu Skupina Metrostav patří řada dceřiných
společností, které dokážou spolupracovat a jsou schopny si poskytovat
vzájemnou podporu. I v tom vidím záruku naší stability do budoucna.
V roce 2021 nás čeká padesáté výročí existence naší společnosti a já
věřím, že opět potvrdí naši pozici jasného lídra českého stavebního
trhu a významného hráče na trzích mezinárodních.
Ing. Jaroslav Heran, generální ředitel Metrostav a.s.

Over the past 12 months, the parent company achieved outputs
of EUR 870 million and an net profit over EUR 23 million. We have
completed a number of demanding and interesting projects in
Prague, such as the reconstruction of the Bubenská 1 Student
House in Holešovice, the O2 Universum Congress center in Libeň,
the commercial and administrative center The Flow Building on
Wenceslas Square, Jan Evangelista Purkyně University pavilion in Ústí
nad Labem, Mondi Bupak in České Budějovice or the giant sawmill
of the Labe Wood company in Štětí. Abroad these were for example
the Kongsberg bypass and the bridge over the Astfjord in Norway,
the two-lane Dýrafjarðargöng tunnel in Iceland and the Prešov bypass
tunnel in Slovakia.
We have launched new important projects and signed contracts for
the upcoming periods. Our order backlog is over EUR 1 thousand
million, which is a good basis for fulfilling our financial goals of 2021.
All employees deserve great recognition and thanks for these results.
We will continue to face problems such as the coronavirus, criminal
charges as well as the lack of skilled labor in some areas, or the
generally expected economic downturn in the coming periods. I firmly
believe that we are ready for the future. Metrostav is not alone in the
market. The Metrostav Group includes a number of subsidiaries that
are able to cooperate and are able to provide mutual support. This
I see as yet another guarantee of our stability in the future.
In 2021, the fiftieth anniversary of the existence of our company awaits
us, and I believe that we will will once again confirm our position as
a clear leader of the Czech construction market as well as a major
player in international markets.
Ing. Jaroslav Heran, Chief Executive Officer of Metrostav a.s.
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SKUPINA METROSTAV
METROSTAV GROUP

SKUPINA METROSTAV

METROSTAV GROUP

Skupina Metrostav je největší uskupení společností podnikajících
ve stavebnictví v České republice. V roce 2020 ji tvořilo 62 firem.
Kromě stavebních aktivit se zaměřuje na developerskou činnost
a služby pro oblast stavebnictví. Díky kvalitnímu know-how,
moderním technologiím a kvalifikovanému personálu vykazuje
stabilně dobré hospodářské výsledky.

The Metrostav Group is the largest business group of companies
on the Czech construction market. In 2020 it comprised of 62
companies. In addition to construction activities, it focuses on
development and services for the construction industry. Thanks
to its high-quality know-how, modern technology and skilled
staff, it continuously reports good financial results.

METROSTAV

METROSTAV

SUBTERRA

SUBTERRA

METROSTAV INFRASTRUCTURE

METROSTAV INFRASTRUCTURE

Metrostav je největší univerzální stavební společnost na českém
trhu. Mimo Českou a Slovenskou republiku působí zejména v Polsku,
na Slovensku nebo v severských státech. Zaměřuje se především
na podzemní, dopravní a vodohospodářské projekty, metro, občanské
stavby, bytovou i průmyslovou výstavbu.

Subterra je jedna z největších českých stavebních společností, jejíž
výrobní program zahrnuje všechny segmenty stavebního trhu. Většinu
výrobního programu představují podzemní a dopravní stavby. Mimo
Českou republiku působí společnost zejména v Maďarsku, Německu
a Švédsku.

Metrostav Infrastructure je významným hráčem na trhu dopravního
stavitelství a disponuje vlastním technologickým vybavením.
Zabývá se především velkými infrastrukturními projekty, výstavbou
a rekonstrukcí silnic, dálnic a mostů na celostátní i regionální úrovni.
Hlavní konkurenční výhodou pro realizaci velkých a náročných staveb je
využití nejmodernějších strojů a technologií.

BEMO TUNNELLING

BeMo Tunnelling buduje zejména tunelové stavby na trzích v Rakousku
a Německu. Díky významným referencím a know-how ovšem
působí i ve Velké Británii, Skandinávii, USA a Kanadě. Prosazuje se
i v segmentu pozemního stavitelství a v oblasti speciálního zakládání.

METROSTAV SLOVAKIA

Metrostav Slovakia se zaměřuje na projekty v oblasti pozemního
stavitelství na území Slovenské republiky. Specializuje se na občanskou,
průmyslovou a bytovou výstavbu, včetně vlastního developmentu.

PRAGIS

PRAGIS provádí všechny typy staveb, včetně jejich rekonstrukcí
a údržby, zejména na území hlavního města Prahy. Významnou součástí
výrobního programu je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských
sítí.

Metrostav is the largest universal construction company on the Czech
market. Outside the Czech and Slovak Republics it is active in Poland,
Slovakia and Nordic countries. It focuses primarily on tunneling,
infrastructure and water management projects, metro railways, civic
structures, residential and industrial construction.

Subterra is one of the largest Czech construction companies whose
production portfolio encompasses all segments of the construction
market but the main focus is on underground and infrastructure
projects. In addition to the Czech Republic, the company is active in
Hungary, Germany and Sweden.

Metrostav Infrastructure is a major player in the infrastructure
construction market and has its own technological equipment. The
company mainly deals with large infrastructure projects, construction
and reconstruction of roads, highways and bridges at the national
as well as regional level. The main competitive advantage for the
implementation of large and demanding constructions is the use of the
most modern machines and technologies.

BEMO TUNNELLING

BeMo Tunnelling builds mainly tunnel structures on markets in Austria
and Germany. However, due to its track record and know-how it is also
active in Great Britain, Scandinavia, the USA and Canada. It is also
active in building construction and foundations engineering.

METROSTAV SLOVAKIA

Metrostav Slovakia focuses on construction projects in the Slovak
Republic. It specializes in civic, industrial and residential construction
as well as its own development.

PRAGIS

PRAGIS builds all types of structures, including their refurbishment
and maintenance, mainly in the City of Prague. The construction,
modernization and repairs to utility networks is a significant part of the
production portfolio.
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METROSTAV NORGE

Metrostav Norge je technicky vyspělá stavební společnost,
zaměřující se především na dopravní stavby se specializací na ražby
tunelů a jiných podzemních staveb v severských státech. Disponuje
potřebným know-how, kvalifikovaným personálem a vybavením pro
výstavbu železobetonových konstrukcí a mostů.

BES

METROSTAV NORGE

Metrostav Norge is a technically advanced construction company,
focusing primarily on traffic construction, specializing in the
excavation of tunnels and other underground structures in the Nordic
countries. The company has the necessary know-how, qualified
employees, and equipment for the construction of reinforced
concrete structures and bridges.

BES se zabývá výstavbou komunikací a silnic včetně jejich údržby
a správy. Pro svou činnost disponuje vlastními výrobními kapacitami,
mezi které vedle strojního vybavení patří obalovny asfaltových směsí,
kamenolomy a betonárna.

BES

JIHLAVSKÁ OBALOVNA

JIHLAVSKÁ OBALOVNA

PROCKERT & HYNEK

PROCKERT & HYNEK

METROSTAV STAVEBNINY

METROSTAV STAVEBNINY

Jihlavská obalovna založená v roce 2020 vystavěla novou obalovnu
ASKOM VS3T, která se vyznačuje dostatečným výrobním potenciálem
pro dodávky obalovaných živičných směsí po potřeby výstavby
a rekonstrukcí pozemních komunikací nejen v kraji Vysočina, ale
i v Pardubickém, Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském.

Prockert & Hynek se zabývá zejména přeložkami a výstavbou
plynovodů. Dále svým klientům poskytuje komplexní servis při
dodávkách staveb, zejména vodohospodářských a vodovodů,
kanalizací a dopravních a inženýrských sítí včetně souvisejících
technologických celků a pozemních staveb.

Metrostav stavebniny prodává prostřednictvím vlastních kamenných
prodejen a internetového obchodu stavebniny pro velkoodběratele
i maloodběratele.

Jihlavská obalovna founded in 2020 built a new asphalt plant ASKOM
VS3T, which has sufficient production potential for the supply of
coated bituminous mixtures for the construction and reconstruction
of roads fort the Vysočina region as well as for Pardubice, Central
Bohemia, South Bohemia and South Moravia.

Prockert & Hynek is active mainly in relocations and construction of
gas pipelines. It also provides its clients with a comprehensive service
in the supply of buildings, especially water management and water
supply, sewerage and transport and engineering networks, including
related technological units and buildings.

Through its bricks-and-mortar shops and e-shop, Metrostav stavebniny
sells building materials to wholesale and retail customers.

SQZ

SQZ

SQZ se zaměřuje na laboratorní práce a zkoušky v prostředí stavby
ve všech oblastech stavebnictví. Pomocí moderního přístrojového
vybavení provádí zkoušky betonů, asfaltových směsí, kameniva,
monitorování a tlakové zkoušky kanalizace, zabývá se i měřením hluku
a prašnosti.

CCE PRAHA

CCE Praha patří k předním českým firmám se specializací
na technologicky vysoce náročné projekty v oblastech inženýrské
geodézie, digitální fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země.
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BES builds, maintains and services roads as well as highways. It has
its own production facilities, which include mechanical equipment,
asphalt plants, stone quarries and concrete plants.
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SQZ provides tests and certifications on the construction sites in
all areas of the construction industry. By using the most up-to-date
instruments, SQZ performs tests on concrete, asphalt mixtures,
aggregate, monitoring and pressure tests on drains as well as noise
and dust measurements.

CCE PRAHA

CCE Praha belongs to leading Czech companies in branch of geodetic
surveying. It specializes in solving high-tech projects and provides
services in engineering surveying, digital photogrammetry and remote
sensing.

PK METROSTAV

PK METROSTAV

METROSTAV DS

METROSTAV DS

METROSTAV DEVELOPMENT

METROSTAV DEVELOPMENT

PK Metrostav provozuje devět kamenolomů na území Slovenska
a dodává kamenivo pro výrobu betonu, do malty, pod kolejové svršky
a pro další aplikace ve stavebnictví.

Metrostav DS provádí výstavbu a rekonstrukce dopravních staveb
včetně dálnic a rychlostních silnic na území Slovenska. Zaměřuje se též
na výrobu a prodej asfaltových směsí v osmi strategicky rozmístěných
obalovnách.

Metrostav Development zastřešuje rezidenční i komerční developerské
aktivity Skupiny Metrostav v České republice. Projekty společnosti
získaly řadu prestižních ocenění za výjimečnou kvalitu – například Best
of Realty, Stavba roku nebo Nový domov.

METROSTAV FACILITY

Metrostav Facility poskytuje komplexní portfolio činností v oblasti
provozu, správy, údržby a zabezpečení všech typů objektů –
administrativních budov, nákupních center, ubytovacích zařízení nebo
výrobních a logistických areálů.

METROSTAV DIZ

Metrostav DIZ již více než 22 let úspěšně působí na českém stavebním
trhu zejména v oblasti komplexní výstavby, modernizace a ekologizace
technologií pro provozovatele energetických zdrojů. Díky kvalitnímu
know-how je schopna poskytnout svým zákazníkům komplexní řešení
od návrhu, přes výrobu a stavbu, až po výsledné zlepšení parametrů
provozované technologie.

M4 ROAD DESIGN

Společnost M4 Road Design poskytuje komplexní služby v oboru
navrhování dopravních staveb a souvisejícího odborného poradenství.

M3 FASÁDY

M3 Fasády realizuje projekty v oblasti lehkých obvodových plášťů –
fasádní a rámové konstrukce, fasádní obklady, stínění. Vyrábí a montují
dveře, okna, hliníkové profily.

METROSTAV POLSKA

Metrostav Polska je stavební společnost na polském trhu. Zaměřuje se
především na projekty v segmentu silničního stavitelství.

METROSTAV ANKARA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Metrostav Ankara je stavební společnost působící v Turecku, je
zaměřena na realizaci tunelových staveb.

PK Metrostav operates nine stone quarries in Slovakia and provides
aggregate for concrete, mortar, under rail tracks and other applications
in the construction industry.

Metrostav DS builds and modernises transport structures, including
highways and motorways in Slovakia. The company specializes in the
production and sale of asphalt mixtures in eight strategically placed
asphalt plants.

Metrostav Development covers all Metrostav Group’s residential
and commercial development activities in the Czech Republic. The
company’s projects have obtained a number of prestigious awards for
exceptional quality – for example Best of Realty, Construction Project
of the Year and New Home.

METROSTAV FACILITY

Metrostav Facility provides comprehensive administrative
management of buildings, that is planning, the operation,
administration, maintenance and security of all types of facilities —
administrative buildings, shopping centers, accommodation facilities
or production and logistics areas.

METROSTAV DIZ

Metrostav DIZ s.r.o. has been successfully operating on the Czech
construction market for more than 22 years, especially in the field of
complex construction, modernization and greening of technologies
for energy resource operators. Due to quality know-how the company
is able to provide complex solutions from design, through production
and construction, until the final improvement of the parameters of the
operated technologies.

M4 ROAD DESIGN

M4 Road Design provides comprehensive services in the field of road
construction design and related expert consulting.

M3 FASÁDY

M3 Fasády specializes in the light building coating – facade and
frame constructions, facade cladding, and shading. The company
manufactures and assembles doors, windows as well as aluminium
profiles.

METROSTAV POLSKA

Metrostav Polska is a construction company on the Polish market. It
focuses primarily on projects in the road construction segment.

METROSTAV ANKARA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Metrostav Ankara is a construction company operating in Turkey,
focused on tunnel construction.

ß Pokládka
asfaltového povrchu
Road asphalting
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Doprava kameniva á
v lomu Štíleček, á
BES s.r.o.
ß Betonárna
Rohanský ostrov,
TBG Metrostav
s.r.o.
Concete plant on
Rohanský island,
TBG Metrostav s.r.o.

Transport of rocks in
the Štíleček quarry,
BES s.r.o.
Obalovna á
Lipník s.r.o.
Asphalt plant
Lipník s.r.o.

Společné podniky

Joint Ventures

Významnými společnými podniky Skupiny Metrostav jsou skupiny
TERRAFIN GROUP a TBG METROSTAV.

Notable joint ventures of the Metrostav Group are the TERRAFIN
GROUP and TBG METROSTAV group.

TERRAFIN GROUP

TERRAFIN GROUP

TBG METROSTAV

TBG METROSTAV

OBALOVNA LIPNÍK, OBALOVNA LOUNY
A OBALOVNA CHVALETICE

OBALOVNA LIPNÍK, OBALOVNA LOUNY
AND OBALOVNA CHVALETICE

se prostřednictvím společnosti Zakládání staveb věnuje speciálnímu
zakládání pro průmyslové, dopravní, vodohospodářské a bytové stavby
a projekty s vazbou na ochranu životního prostředí včetně sanací
sesuvných území.

se zabývá výrobou betonových směsí včetně vysokopevnostních, velmi
odolných a dalších specializovaných směsí. Svým klientům poskytuje
také dopravu, čerpání betonových směsí a zkušebnictví.

Všechny tři společnosti se zaměřují na výrobu a prodej asfaltových
směsí určených zejména pro výstavbu a rekonstrukce pozemních
komunikací. Disponují nejmodernějším strojním zařízením
s ekologickým provozem.
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is active through Zakládání staveb in foundations engineering for
industrial, transport, water management and residential structures,
as well as projects for the protection of the environment, including
cleanups of areas where there has been a landslip.

produces concrete mixtures, including high-strength, heavy-duty and
other specialized mixtures. It also provides its clients with transport,
pumping of concrete mixtures and testing.

All three companies focus on the production and sale of asphalt
mixtures designed especially for the construction and reconstruction
of roads. They have state-of-the-art machinery with ecological
operation.

3.

METROSTAV SLAVÍ PADESÁTINY
METROSTAV IS CELEBRATING
ITS FIFTIETH ANNIVERSARY

Na 80 km jedno- i dvoukolejných traťových tunelů a 45 stanic
pražského metra, vodní nádrž Želivka, Nová scéna Národního
divadla, tunely a mosty na silničních okruzích v Praze a Brně, Trojský
most, multifunkční komplex Quadrio, Národní technická knihovna,
opravené Národní muzeum, administrativní komplex Palmovka, nová
i rekonstruovaná vodní díla, čističky odpadních vod, elektrárny i stovky
kilometrů silnic, dálnic a železnic. Jen na základě tohoto malého výčtu
lze říct, že nejvýznamnější stavby v Československu i samostatné České
republice nesou podpis Metrostavu.
Největší tuzemská stavební firma vznikla 1. ledna 1971, když byl
v rámci podniku Vodní stavby založen národní podnik Metrostav
jako specialista na výstavbu pražského metra. Od té doby dal práci
desetitisícům zaměstnanců a úspěšně dokončil tisíce projektů.
Po listopadu 1989 se transformoval na akciovou společnost, v roce
2000 prošel privatizací a později se rozvinul v univerzální nadnárodní
koncern s působností ve všech oborech stavebnictví.
Zároveň si však udržel významné postavení v podzemním stavitelství,
kdy jako jedna z mála firem zvládá ražby Novou rakouskou tunelovací
metodou či technologiemi TBM a Drill&Blast. V návaznosti na setrvalou
expanzi vznikl v roce 2009 koncern Skupina Metrostav jako zastřešující
subjekt a ve stejné době se začala společnost významně prosazovat
na náročných zahraničních trzích. V současnosti působí v celkem 15
zemích, včetně prestižní Skandinávie.
Almost 80 km of single - and double-track line tunnels and 45 Prague
metro stations, Želivka reservoir, New Stage of the National Theater,
tunnels and bridges on roundabouts in Prague and Brno, Troja
Bridge, Quadrio multifunctional complex, National Technical Library,
renovated National Museum, administrative complex Palmovka,
new and reconstructed water works, wastewater treatment plants,
power plants and hundreds of kilometers of roads, highways and
railways. Only on the basis of this small list can it be said that the most
important buildings in Czechoslovakia and the independent Czech
Republic bear the signature of Metrostav.

Pokud stráka bude
na klopě, mohu
natáhnout předchozí
kapitolu pomocí
vložených fotek

The largest domestic construction company was founded on
January 1, 1971, when the national company Metrostav was established
within the company Vodní stavby as a specialist in the construction of
the Prague metro. Since then, he has employed tens of thousands of
employees and successfully completed thousands of projects. After
November 1989, it was transformed into a joint-stock company, in 2000
it was privatized and later developed into a universal multinational
group with operations in all fields of construction.
At the same time, however, it maintained a significant position in
underground construction, where as one of the few companies it
manages excavations using the New Austrian Tunneling Method or
TBM and Drill & Blast technologies. Following the steady expansion,
the Metrostav Group was established in 2009 as an umbrella entity,
and at the same time the company began to make a significant impact
in demanding foreign markets. It currently operates in a total of
15 countries, including the prestigious Scandinavia.

Metrostav Group — Annual Report 2020
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4.

ZAHRANIČNÍ PODNIKÁNÍ
FOREIGN OPERATIONS

á Polární záře nad staveništěm Metrostavu na Islandu
Northern lights above Metrostav construction site on, Island

V souladu s vývojem celkových výkonů Skupiny Metrostav se podíl
prací v zahraničí opět přiblížil 30 % konsolidovaného obratu (bez
Slovenska). Obrat mimo Českou republiku byl dosažen nejen vlastní
činností Metrostavu a jeho divizí, ale zejména výkony dceřiných
společností Metrostav Norge AS, Metrostav Polska S.A., Metrostav
Deutschland GmbH a Metrostav Ankara Insaat A.Ş. Výrazný podíl
na dobrých výsledcích měly rovněž Subterra a.s. a BeMo Tunnelling
GmbH a jejich zahraniční dcery.
Skupina Metrostav působila v roce 2020 prostřednictvím dceřiných
společností a zahraničních organizačních složek v těchto zemích:
Německo, Rakousko, Maďarsko, Švédsko, Norsko, Island, Finsko,
Bělorusko, Velká Británie, Turecko, USA a Kanada. Nejvýznamnějšími
zahraničními lokalitami vzhledem k dosaženému obratu byly tradičně
Německo, severské státy (Švédsko, Norsko a Island) a také Maďarsko.
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In line with the development of the Metrostav Group’s overall
performance, the share of work abroad and again approached 30%
of consolidated turnover (excluding Slovakia). Turnover outside the
Czech Republic was achieved not only by Metrostav’s own activities
and its divisions, but especially by the performance of the subsidiaries
Metrostav Norge AS, Metrostav Polska S.A., Metrostav Deutschland
GmbH and Metrostav Ankara Insaat A.Ş. Subterra a.s. and BeMo
Tunneling GmbH and their foreign subsidiaries also had a significant
share in the good results.
The Metrostav Group operated in 2020 through subsidiaries and
foreign organizational units in the following countries: Germany,
Austria, Hungary, Sweden, Norway, Iceland, Finland, Belarus, Great
Britain, Turkey, USA and Canada. The most important foreign localities
in terms of turnover have traditionally been Germany, the Nordic
countries (Sweden, Norway, and Iceland) and also Hungary.

15

ZEMÍ
COUNTRIES

METROSTAV NORGE
Silniční tunely a most Fv. 714
Åstfjordkryssinga, Norsko

SBT SVERIGE AB,
METROSTAV NORGE

Fv. 714 Åstfjordkryssinga road tunnels
and bridge, Norway

Prodloužení stockholmského metra
včetně stanice Järfalla, Švédsko
The Stockholm underground
extension including the Järfalla
station, Sweden

METROSTAV
Tunel Dýrafjörður, Island
Tunnel Dýrafjörðður, Island

METROSTAV
Stanice metra Espoonlahti, Finsko
The Expoonlahti metro station,
Finland

BEMO TUNNELLING
Rekonstrukce silničního tunelu
Perjen, Rakousko
Perjen road tunnel reconstruction,
Austria

METROSTAV POLSKA
Dvouproudá rychlostní silnice S7,
Koszwaly – Nowy Dwor Gdanski,
Polsko

BEMO TUNNELLING
Stanice metra Whitechapel
a Liverpool Street, Spojené
království

2-line expressway S7, Koszwaly –
Nowy Dwor Gdanski, Poland

Whitechapel and Liverpool Street
Stations Tunnels, United Kingdom

METROSTAV
Čistírna odpadních vod u Brestu,
Bělorusko
Water treatment facility at Brest,
Belarus

SUBTERRA RAAB

BEMO TUNNELLING,
SUBTERRA

Silnice M85, 3. etapa, Sopron–
Nagylózs, Maďarsko

Tunel Herrschaftsbuck, Německo

The M85 Highway, 3rd stage, Sopron
– Nagylózs, Hungary

Herrschaftsbuck tunnel, Germany

METROSTAV ANKARA INȘAAT
Podzemní lanová dráha Asiyan-Hisarüstu,
Turecko
Underground funicular Asiyan-Hisarüstu,
Turkey

Metrostav Group — Annual Report 2020
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5.

TUNELOVÉ STAVBY
TUNNELING
Ražený tunel Milochov, Slovensko
Bored tunnel Milochov Slovakia â

JJ

Ražby při inženýrsko-geologickém průzkumu trasy D pražského
metra

JJ

Bored tunnels during the engineering-geological survey of line D
of the Prague metro, the Czech Republic

JJ

Ražený silniční tunel v rámci projektu Obchvat Prešova – dálnice
D1, Slovenská republika

JJ

Bored road tunnel on the Prešov bypass – highway D1, Slovakia

JJ

Bored tunnel Milochov, Slovakia

JJ

Ražený tunel Milochov, Slovensko

JJ

Silniční tunel Žilina, Slovenská republika

Road tunnel Žilina, Slovakia

JJ

JJ

Silniční tunely a most Fv. 714 Åstfjordkryssinga, Norsko

Fv. 714 Åstfjordkryssinga road tunnels and bridge, Norway

JJ

JJ

Silniční tunel Dýrafjörður na severozápadě Islandu

The Dýrafjörður road tunnel, Island

JJ

JJ

JJ

Prodloužení stockholmského metra včetně stanice Järfalla,
Švédsko

The Stockholm underground extension including the Järfalla
station, Sweden

JJ

Rekonstrukce silničního tunelu Perjen, Rakousko

Perjen road tunnel reconstruction, Austria

JJ

JJ

Silniční tunel Herrschaftsbuck, Německo

Road tunnel Herrschaftsbuck, Germany

JJ

JJ

Hloubený tunel Baukau, Německo

Baukau excavated tunnel, Germany

JJ

JJ

Tunel Spitzenberg, Německo

Spitzenberg tunnel, Germany

JJ

JJ

JJ

Tunel Kramertunnel u horského střediska Garmisch-Partenkirchen,
Německo

Kramertunnel tunnel near the mountain resort of GarmischPartenkirchen, Germany

JJ

Podzemní lanová dráha Asiyan–Hisarüstu v tureckém Istanbulu

Underground funicular Asiyan – Hisarüstu, Turkey

JJ
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TECHNOLOGIE PRO
TUNELY
TUNNELLING
TECHNOLOGIES

PLNOPROFILOVÉ RAZICÍ STROJE
TBM jsou výkonné mechanismy, kterými
lze provádět kontinuální rozpojovaní
horniny v celé čelbě tunelu bez trhacích
prací a současně téměř plynule budovat
tunelové ostění.

TUNNEL BORING MACHINE are
efficient mechanisms that can be
used for continuous excavation of the
entire tunnel face without the use of
blasting and at the same time to almost
continuously build a tunnel lining.

DRILL & BLAST používaná na stavbách
v severských zemích, kdy se tunel razí
vrtáním a následným řízeným odstřelem
horniny.

DRILL & BLAST used on construction
project in Nordic countries, when first
holes for explosives are drilled and then
the rock is removed by a controlled
explosion.

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ
METODA (NRTM) je konvenční
technologií pro výstavbu tunelů, která
využívá sílu okolní horniny pro stabilizaci
vlastního tunelu.

NEW AUSTRIAN TUNNELING
METHOD (NATM) is a conventional
tunnel boring and excavation
technology which uses the inherent
geological strength available in the
surrounding rock mass to stabilize the
tunnel.

MALOPROFILOVÉ RAŽBY TUNELŮ
A ŠTOL včetně definitivního ostění
a technologie ISEKI.

SMALL PROFILE BORING of tunnels
and shafts including definitive lining and
the ISEKI technology.

á Ražby při inženýrskogeologickém průzkumu trasy D
pražského metra
Bored tunnels during the
engineering-geological survey of
line D of the Prague metro

á Razicí štít Viktorie pro ražby
Ejpovických tunelů u výrobce
Herrenknecht ve Schwanau, SRN
Tunnel Boring Machine Viktorie for
boring of the Ejpovice tunnels at
the producer‘s site in Schwanau,
Germany

á Silniční tunel Dýrafjörður
na severozápadě Islandu
The Dýrafjörður road tunnel, Island
á Tunel Kramertunnel u horského střediska
Garmisch-Partenkirchen, Neměcko
Kramertunnel tunnel near the mountain resort
of Garmisch-Partenkirchen, Germany
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6.

SILNICE A MOSTY
ROADS AND BRIDGES
Most Fv. 714 Åstfjordkryssinga, Norsko
Fv. 714 Åstfjordkryssinga road tunnels
and bridge, Norway â

JJ

Modernizace úseku 19 dálnice D1 včetně dálničního mostu
Vysočina u Velkého Meziříčí

JJ

Modernization of section 19 of the D1 motorway, including the
Vysočina motorway bridge near Velké Meziříčí, the Czech Republic

JJ

Obchvat středočeského Řevničova na dálnici D6

JJ

JJ

Přestavba 12 km silnice první třídy na dálnici D48 mezi obcemi
Rybí a Rychaltice

Bypass of Řevčovov in Central Bohemia on the D6 highway, the
Czech Republic

JJ

JJ

Výstavba západní části severního obchvatu Opavy na silnici I/11

Reconstruction of the 12 km first class road on the D48 motorway
between the villages of Rybí and Rychaltice, the Czech Republic

JJ

Městský okruh, úsek Křimická–Karlovarská, Plzeň

JJ

JJ

Visutá ocelová lávka přes řeku Ohři, region Karlovy Vary

Construction of the western part of the northern bypass of Opava
on road I / 11, the Czech Republic

JJ

Krčínova cyklostezka Sedlčany–Prčice

JJ

JJ

Mosty Volmarstein a Hengstey na dálnici A1, Německo

City ring road, section Křimická-Karlovarská, Plzeň, the Czech
Republic

Estakáda na silnici Gottleuba–Pirna, Německo

JJ

JJ

Suspended steel footbridge over the river Ohře, Karlovy Vary
region, the Czech Republic

JJ

Silnice M85, 3 etapy, Sopron–Nagylózs, Maďarsko

JJ

Krčín’s biketrail Sedlec-Prčice, the Czech Republic

JJ

Dvouproudá rychlostní silnice S7, Koszwaly – Nowy Dwor Gdanski,
Polsko

JJ

Volmarstein and Hengstey bridges on the A1 motorway, Germany

JJ

Overpass on the Gottleuba-Pirna road, Germany

JJ

M85 Highway, 3 stages, Sopron – Nagylózs, Hungary

JJ

2-line expressway S7 highway, Koszwaly – Nowy Dwor Gdanski,
Poland

JJ

Fv. 714 Åstfjordkryssinga road tunnels and bridge, Norway

JJ

14

Silniční tunely a most Fv. 714 Åstfjordkryssinga, Norsko
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Modernizace úseku 19 dálnice D1 včetně
dálničního mostu Vysočina u Velkého Meziříčí

TECHNOLOGIES FOR
ROADS AND BRIDGES

Modernization of section 19 of the D1 motorway,
including the Vysočina motorway bridge near
Velké Meziříčí

FOR THE BRIDGE CONSTRUCTIONS
we provide Casting on fixed as well
as movable scaffolding, launching,
free cantilever casting, installation of
prefabricated bridges, construction of
arch bridges, production and installation
of steel bridges and construction of
suspended structures.
FOR THE ROAD CONSTRUCTIONS we
provide laying of concrete mixture for
highways and expressways as well as
building of asphalt roads.

TECHNOLOGIE PRO
SILNICE A MOSTY
U MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ ovládáme
betonáž na pevných i výsuvných
skružích, vysouvání, letmou betonáž,
montáž prefabrikovaných mostů,
výstavbu obloukových mostů, výrobu
a montáž ocelových mostů a výstavbu
zavěšených a výsuvných konstrukcí.
PŘI STAVBĚ SILNIC ovládáme pokládku
vysoce kvalitních cementobetonových
krytů dálnic a rychlostních komunikací,
jakož i realizaci asfaltových vozovek.

á Obchvat středočeského
Řevničova na dálnici D6
Bypass of Řevčovov in
Central Bohemia on the D6
highway
á Visutá ocelová lávka přes
řeku Ohři, region Karlovy
Vary
Suspended steel footbridge
over the river Ohře, Karlovy
Vary region

á Okružní křižovatka Ostrý roh v Jablonci nad Nisou
Roundabout Ostrý roh in Jablonec nad Nisou

Metrostav Group — Annual Report 2020
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METROSTAV
INFRASTRUCTURE a.s.
IS COMING
The sale of a large part of the original
Division 4 to the new company in
September 2020 was the culmination
of one of Metrostav‘s long-term
strategic operations. Its purpose is to
concentrate specific activities requiring
their own management, regional
coverage and technical equipment into
one entity capable of competing with
similar companies in the market.
As a technically advanced company
that systematically develops its own
capacities of core technologies,
Metrostav Infrastructure strives to
continuously improve its activities in the
transport construction sector.

METROSTAV
INFRASTRUCTURE a.s.
NASTUPUJE

The company relies on qualified and
motivated employees who have proven
their qualities in the construction
and reconstruction of important
infrastructure buildings in the country
and abroad, with regard to the
environment and compliance with the
Metrostav Group Code of Ethics.

Prodej značné části původní divize
4 do nové společnosti v září 2020
byl završením jedné z dlouhodobých
strategických operací Metrostavu. Jejím
smyslem je koncentrace specifických
činností vyžadujících vlastní způsob
řízení, oblastního pokrytí a technického
vybavení do jedné entity schopné
konkurovat obdobným společnostem
na trhu.
Jako technicky vyspělá společnost, jež
systematicky rozvíjí vlastní kapacity
nosných technologií, Metrostav
Infrastructure usiluje o trvalé zlepšování
svých aktivit v sektoru dopravního
stavitelství.
Opírá se o kvalifikované a motivované
zaměstnance, kteří své kvality prokázali
při výstavbě a rekonstrukcích důležitých
infrastrukturních staveb v tuzemsku
i zahraničí. To vše s ohledem na životní
prostředí a dodržování etického kodexu
Skupiny Metrostav.

Obchvat středočeského Řevničova na dálnici D6 á

16

Bypass of Řevčovov in Central Bohemia on the D6 highway
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7.

VÝSTAVBA ŽELEZNIC
RAILROADS CONSTRUCTION

á Modernizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, II. část
Modernization of Praha Hostivař – Praha Main railway Station, part II railroad

JJ

Modernizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní
nádraží, II. část

JJ

Modernization of Praha Hostivař – Praha Main railway Station,
part II railroad, the Czech Republic

JJ

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor II. část

JJ

JJ

Modernizace trati Uzel Plzeň 5, stavba Lobzy – Koterov

Modernization of Veselí nad Lužnicí – Tábor part II railroad, the Czech
Republic

JJ

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy
univerzity vč. tunelu v Brně-Bohunicích

JJ

Modernization of Uzel Plzeň 5, stavba Lobzy – Koterov, the Czech
Republic

JJ

Optimalizace trati Mstětice – Praha-Vysočany

JJ

JJ

Modernizace trati Nemanice I – Ševětín

Extension of the tram line from Osová to the campus of Masaryk
University, incl. tunnel in Brno-Bohunice, the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce železniční stanice Přerov

JJ

Renovation of the Mstětice – Praha-Vysočany railroad, the Czech Republic

JJ

Výstavba a rekonstrukce tramvajové trati Dúbravka –
Bratislava, Slovensko

JJ

Renovation of the Nemanice I – Ševětín railroad, the Czech Republic

JJ

Renovation of the Přerov railway station, the Czech Republic
Construction and reconstruction of the tram line Dúbravka - Bratislava,
Slovakia

JJ

Optimalizace trati Česky Tešin - Dětmarovice, odbočka
Chotěbuz

JJ

JJ

Rekonstrukce nádraží Jaroměř

JJ

JJ

Modernizace trati Velim-Poříčany

Renovation of the Český Těšín-Dětmarovice railroad, sidetrack Chotěbuz,
the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce železniční stanice, 1. etapa, Žilina, Slovensko

JJ

Renovation of the Jaroměř railway station

JJ

Modernization of the Velim-Poříčany railroad, the Czech Republic

JJ

Reconstruction of railroad station, 1st. stage, Žilina, Slovakia
Metrostav Group — Annual Report 2020
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á Rekonstrukce nádraží Jaroměř
Renovation of the Jaroměř railway station

á Modernizace trati Velim-Poříčany
Modernization of the Velim-Poříčany
railroad, the Czech Republic
á Optimalizace trati Český Tešín –
Dětmarovice, odbočka Chotěbuz
Renovation of the Český Těšín –
Dětmarovice railroad, sidetrack Chotěbuz

á Rekonstrukce kolejí, nástupišť a stavba čtvrtého
nástupiště nádraží Praha-Vršovice
Modernisation of tracks, platforms and construction of
the 4th platform at Prague-Vršovice railroad station

18

Skupina Metrostav — Roční zpráva 2020

TECHNOLOGIE
PRO ŽELEZNICE
Pro výstavbu železnic disponujeme
SPECIALIZOVANÝM VYBAVENÍM:
automatickou strojní podbíječkou,
pluhem na úpravu štěrkového lože,
pokladačem pražců a kolejových polí,
dvoucestnými rýpadly a samovýsypnými
vozy.
PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA je nekonvenční
konstrukce železničního svršku, kdy je
kolejnice připevněna k betonové desce
nebo k pražci, který je do desky vetknut.
Uplatnění nachází zejména v oblasti
vysokorychlostních tratí.

RAILROAD
CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES
For the railroad constructions we use
our own SPECIALIZED EQUIPMENT:
automatic tamping machine, a ballast
regulator, a railway track laying machine,
two-way excavators and self-discharging
vehicles.
BALLASTLESS TRACKS is a nonconventional railroad construction
technology where the rails are rigidly
fastened to a special type of concrete
ties/sleepers that are themselves set
in concrete. It is used for high-speed
railroads.

á Podbíječka a pluh společnosti Subterra
Tamping machine and plough of Subterra

Metrostav Group — Annual Report 2020
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8.

OBČANSKÁ VÝSTAVBA
CIVIL CONSTRUCTION

ß The Flow Building na Václavském
náměstí v Praze
The Flow Building on Wenceslas
Square in Prague

ß Dům pro seniory Sacre
ß Coeur, 3. etapa
Retirement home Sacre
Coeur, 3rd stage

TECHNOLOGIE PRO BUDOVY

TECHNOLOGY FOR BUILDINGS

Realizujeme TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV, pro bytové,
administrativní a další stavby dodáváme všechny druhy instalací.
Dále zajišťujeme technologické celky velkých infrastrukturních
projektů, například vybavení silničních a železničních tunelů.

We provide all types of BUILDING INSTALLATIONS for
residential, office and other buildings. We also supply technology
units for large-scale infrastructure projects, such as road and
railroad tunnels.

Rovněž disponujeme certifikovanou technologií pro dodávku
SAMOČINNÉHO VODNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ.

We also supply certified AUTOMATIC WATER FIRE
EXTINGUISHING SYSTEMS.

JJ

Administrativní budova Rustonka, Praha

JJ

Office building Rustonka, Prague, the Czech Republic

JJ

Nárožní dům The Flow Building na Václavském náměstí v Praze

JJ

JJ

Kostel Krista Spasitele na pražském Barrandově

The corner Flow Building on Wenceslas Square in Prague, the
Czech Republic

JJ

Nová radnice Prahy 7

JJ

JJ

Plavecký bazén v Lounech

Christ the Saviour church on Barrandov in Prague, the Czech
Republic

JJ

Novostavba a rekonstrukce Centra komplexní psychiatrické péče,
Brno

JJ

New Prague 7 townhall, the Czech Republic

JJ

Swimming pool in Louny, the Czech Republic

JJ

Univerzita J. A. Purkyně – Fakulta zdravotních studií, Ústí nad
Labem

JJ

New construction and reconstruction of the Center for
Comprehensive Psychiatric Care, Brno, the Czech Republic

JJ

Univerzita J. A. Purkyně – budova Centra přírodovědných
a technických oborů, Ústí nad Labem

JJ

J. A. Purkyně University – Faculty of Health Studies, Ústí nad
Labem, the Czech Republic

JJ

Areál Územního odboru Policie ČR, Chrudim

JJ

JJ

Hrubá stavba multifunkčního komplexu Twin City Bratislava,
Slovensko

J. A. Purkyně University – building of the Center of Science and
Technology, Ústí nad Labem, the Czech Republic

JJ

Compound of the Territorial Department of the Police of
the Czech Republic, Chrudim, the Czech Republic

JJ

Rough construction of the multifunctional complex Twin City
Bratislava, Slovakia

JJ

Shopping center with flats Promenáda Living Park, Nitra, Slovakia

JJ

KVETY.SK Trade Centrum, Kriváň, Slovakia

JJ

Retirement home Sacre Coeur, 3rd stage

JJ

Obchodní centrum s byty Promenáda Living Park, Nitra, Slovensko

JJ

KVETY.SK Trade Centrum, Kriváň, Slovensko

JJ

Dům pro seniory Sacre Coeur, 3. etapa
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9.

REKONSTRUKCE
RENOVATIONS

á Rekonstrukce Winternitzových
automatických mlýnů v Pardubicích
Reconstruction of Winternitz‘s
automatic mills in Pardubice

ß Rekonstrukce památkově
chráněného objektu Bubenská 1
Reconstruction of the historical
building Bubenská 1

JJ

Rekonstrukce památkově chráněného objektu
Bubenská 1, Praha

JJ

Reconstruction of the historical building Bubenská 1, Prague, the Czech
Republic

JJ

Rekonstrukce polikliniky Malešice, Praha

JJ

Reconstruction of the Malešice polyclinic, Prague, the Czech Republic

JJ

Revitalizace památkově chráněného objektu Císařské
Lázně, Karlovy Vary

JJ

Revitalization of the historical building Císařské Lázně, Karlovy Vary,
the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce Winternitzových automatických mlýnů
v Pardubicích

JJ

Reconstruction of Winternitz‘s automatic mills in Pardubice, the Czech
Republic

JJ

Rekonstrukce a dostavba objektu VŠUP Mikulandská,
Praha

JJ

Reconstruction and completion of the building of the Academy of Arts,
Architecture and Design in Mikulandská street, Prague, the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce a dostavba hotelu Senovážné náměstí, Praha

JJ

JJ

Rekonstrukce Liebigova paláce, Liberec

Reconstruction and completion of the Senovážné square hotel, Prague,
the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce Jiráskova divadla, Česká Lípa

JJ

Reconstruction of Liebig Palace, Liberec, the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce a dostavba hotelu InterContinental, Praha

JJ

Reconstruction of the Jirásek Theater, Česká Lípa, the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce pavilonu psychiatrie krajské nemocnice,
Liberec

JJ

Reconstruction and completion of the InterContinental Hotel, Prague,
the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce a dostavba Památníku odboje při Vojenském
historickém ústavu, Praha

JJ

Reconstruction of the psychiatry pavilion of the regional hospital, Liberec,
the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce nemocnice Nové Zámky, Slovensko

JJ

JJ

Rekonstrukce Clam-Gallasůva paláce, Praha

Reconstruction and completion of the Resistance Memorial at the Military
Historical Institute, Prague, the Czech Republic

JJ

Rekonstrukce SOŠ a SOU Českobrodská, Praha

JJ

Reconstruction of Nové Zámky Hospital, Slovakia

JJ

Reconstruction of Clam-Gallas Palace in Praguje, the Czech republic

JJ

Reconstruction of secondary vocational schools on Českobrodská in
Prague, the Czech Republic

Metrostav Group — Annual Report 2020
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10.

REZIDENČNÍ OBJEKTY
RESIDENTIAL CONSTRUCTION

á Bytový komplex Rezidence
Zahálka v Praze
Apartment complex Zahalka
residence, the Czech Republic

ß Bytové domy VIVUS
Argentinská, Praha
Apartment buildings VIVUS
Argentinská, Prague,
the Czech Republic

JJ

Bytové domy F a G Riverpark, Praha

JJ

Apartment houses F and G Riverpark, Prague, the Czech Republic

JJ

Novostavba studentského ubytovacího objektu Student
House, Praha

JJ

New construction of the student accommodation facility Student
House, Prague, the Czech Republic

JJ

Obytný soubor Park Zličín – objekty D, E, Praha

JJ

JJ

Bytové domy Lehovec, Praha

Residential complex Park Zličín – buildings D, E, Prague, the Czech
Republic

JJ

Bytové domy U Dubu, Praha

JJ

Apartment buildings Lehovec, Prague, the Czech Republic

JJ

Rezidence Chateau Troja, Praha

JJ

Apartment buildings U Dubu, Prague, the Czech Republic

JJ

Rezidence Bassova, Praha

JJ

Chateau Troja Residence, Prague, the Czech Republic

JJ

Rezidence Prachnerova, Praha

JJ

Bassova Residence, Prague, the Czech Republic

Bytové domy VIVUS Uhříněves, IV. etapa

JJ

Prachnerova Residence, Prague, the Czech Republic

Bytové domy ALFA a BETA Hagibor, Praha

JJ

Apartment houses VIVUS Uhříněves, IV. phase, the Czech Republic

JJ

Obytný soubor Počernická, Praha

JJ

JJ

Bytový dům na Husově třídě, České Budějovice

Apartment houses ALFA and BETA Hagibor, Prague, the Czech
Republic

JJ

Bytové domy Južné Město, Bratislava, Slovensko

JJ

Residential complex Počernická, Prague, the Czech Republic

JJ

Bytový komplex Rezidence Zahálka v Praze

JJ

JJ

Bytové domy VIVUS Argentinská, Praha

Apartment building on Husova avenue, České Budějovice, the Czech
Republic

JJ

Apartment buildings in Južné Město, Bratislava, Slovakia

JJ

Apartment complex Zahalka residence, the Czech Republic

JJ

Apartment buildings VIVUS Argentinská, Prague, the Czech Republic

JJ
JJ
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11.

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
INDUSTRIAL CONSTRUCTION
Výrobní hala společnosti Constellium, Děčín
Production hallways of Constellium in Děčín â

ß Dřevozpracující závod
Pila Labe Wood
ve Štětí
Woodworking plant
Sawmill Labe Wood
in Štětí

ß Výrobní a skladová
ß hala společnosti
Magna v Nymburce
Production and
storage building
Magna in Nymburk

JJ

Rekonstrukce a dostavba Vozovny Slovany, Plzeň

JJ

Dřevozpracující závod Pila Labe Wood ve Štětí

JJ

Rekonstrukce teplovodu Nitra, 2. etapa, Slovensko

JJ

Výrobní hala společnosti Constellium, Děčín

JJ

Výrobní a skladová hala společnosti Magna v Nymburce

JJ

Reconstruction and completion of the Slovany depot, Pilsen,
The Czech Republic

JJ

Woodworking plant Sawmill Labe Wood in Štětí, The Czech
Republic

JJ

Reconstruction of the Nitra heat pipeline, 2nd stage, Slovakia

JJ

Production hallways of Constellium in Děčín, the Czech Republic

JJ

Production and storage building Magna in Nymburk, the Czech
Republic
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12.

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
WATER MANAGEMENT STRUCTURES

á Rekonstrukce plavebních
komor Vodního díla
Gabčíkovo, Slovensko
Reconstruction of the
locks of the Gabčíkovo
Waterworks, Slovakia

ß Modernizace velké
plavební komory v Hoříně
u Mělníka
Modernization of a large
lock chamber in Hořín near
Mělník
á Rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze
Reconstruction of the Old Town weir in Prague

JJ

Rekonstrukce úpravny vody, Vodní dílo Želivka–Švihov

JJ

Rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze

JJ

Výstavba břehů a mol na jezerech Milada, Matylda a Most

JJ

Modernizace velké plavební komory v Hoříně u Mělníka

JJ

Modernizace výtahu lodí na vodní přehradě Orlík

JJ

Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Bělorusko

JJ

Rekonstrukce jezu Podělusy

JJ

Rekonstrukce plavebních komor Vodního díla Gabčíkovo,
Slovensko
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JJ

Reconstruction of the water treatment plant, Želivka–Švihov
waterworks, the Czech Republic

JJ

Reconstruction of the Old Town weir in Prague, the Czech
Republic

JJ

Construction of shores and piers on lakes Milada, Matylda and
Most, the Czech Republic

JJ

Modernization of a large lock chamber in Hořín near Mělník, the
Czech Republic

JJ

Modernization of the boat lift on the Orlík dam, the Czech
Republic

JJ

Reconstruction of wastewater treatment plant, Belarus

JJ

Reconstruction of the Podělusy weir, the Czech Republic

JJ

Reconstruction of the locks of the Gabčíkovo Waterworks, Slovakia

13.

ENERGETIKA
UTILITIES

á Plynová kotelna a snížení emisí NOX
a SO2, Teplárna Trmice
Gas boiler room and reduction of NOX
and SO2 emissions, Trmice Heating Plant

ß Snížení emisí SOX, Elektrárna
Mělník I, kotel K1–K6
Reduction of SOX emissions, Mělník I
Power Plant, K1–K6 boiler,

METROSTAV DIZ

METROSTAV DIZ

METROSTAV DIZ s.r.o. jako dlouhodobě spolehlivá stavební
a dodavatelsko-inženýrská společnost zajišťuje modernizaci
a ekologizaci technologií pro provozovatele energetických celků.
Díky kvalitnímu know-how poskytuje zákazníkům komplexní
řešení od návrhu, přes výrobu a stavbu, až po výsledné zlepšení
parametrů provozované technologie.

METROSTAV DIZ s.r.o. is a long-term reliable construction and
supply-engineering company that focuses on the modernization
and greening of technologies for operators of utilities. Due to
quality know-how, it provides its customers with comprehensive
solutions from design, through production and construction,
to the final improvement of the parameters of the operated
technology.

JJ

Přeložka produktovodů – Hořanský koridor, Most

JJ

Snížení emisí SOX, Elektrárna Mělník I, kotel K1–K6

JJ

Intenzifikace odsíření mokré vypírky, Plzeňská teplárenská, a.s.

JJ

Výstavba systému odstraňování rtuti ze spalin, Teplárna Mělník

JJ

Plynová kotelna a snížení emisí NOX a SO2, Teplárna Trmice

JJ

Plynovod Gazela II, Ústecký kraj

JJ

Relocation of pipelines – Hořany Corridor, Most, the Czech
Republic

JJ

Reduction of SOX emissions, Mělník I Power Plant, K1–K6 boiler,
the Czech Republic

JJ

Intensification of wet scrubber desulphurisation, Plzeňská
teplárenská, a.s., the Czech Republic

JJ

Construction of a mercury removal system from flue gases, Mělník
Heating Plant, the Czech Republic

JJ

Gas boiler room and reduction of NOX and SO2 emissions, Trmice
Heating Plant, The Czech Republic

JJ

Gas pipeline Gazela II, ústecký region, the Czech Republic
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14.

DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
Vizualizace projektu Byty u parku Na Vackově (5. etapa)
Visualization of the Apartments at Park on Vackov (5th stage) â

Již celých 13 let Metrostav Development zastřešuje veškeré
developerské aktivity Skupiny Metrostav. V roce 2020 developer
dosáhl většiny svých vytyčených cílů. Navázal tak na velmi úspěšný
rok 2019. Na přelomu období jara a léta začal prodej další etapy
rezidenčního projektu Na Vackově s názvem Byty u parku Na Vackově,
který celkově tvoří jedenáct bytových domů s 272 byty.
V průběhu roku 2020 developer hlásí prodej celkem 152 bytů
v projektech Byty Na Vackově a Byty u parku Na Vackově. Projekt
Byty Na Vackově, byl s výjimkou dvou bytů do konce roku 2020 zcela
vyprodán. Developer dále intenzivně připravuje práce na projektu
Vysočanský mlýn, kde díky participaci a otevřené komunikaci získal
územní rozhodnutí, a to bez námitek a odvolání do celého legislativního
procesu. V roce 2020 se zahájila příprava dalších 600 bytů, které uvede
developer na trh po roce 2024. V průběhu roku se dále dařilo ve
změnách územních plánů a rozvoji velkých územních celků.
Developer v uplynulém roce také změnil logo a vizuální identitu,
chtěl tak vylepšit jeho funkčnost, ale především jeho již překonanou
grafickou podobu. Nové logo nyní více vystihuje přístup developera
k developmentu, kdy se snaží stavět projekty s citem pro místo
s kvalitní střízlivou architekturou a dobrým poměrem ceny a výkonu.
Společně se změnou vizuálního stylu developer dokončil realizaci
nového Realitního centra v budově Palmovka Park II, které nově přináší
místo ideálně přizpůsobené pro schůzky s klienty.
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For 13 years, Metrostav Development has been managing all the
development activities of the Metrostav Group. In 2020, the developer
achieved many of its goals. It built on the very successful year 2019. At
the turn of spring to summer, the developer launched another stage
of the residential project Na Vackově called Apartments at the Park on
Vackov, which consists of a total of eleven apartment buildings with
272 apartments and almost 50% of housing units is currently sold in this
project.
During 2020, the company reports the sale of a total of 152 flats in the
Byty Na Vackově and Apartments at the Park on Vackov. Metrostav
Development is also intensively preparing work on the Vysočanský
mlýn project. In 2020, the preparation of another 600 flats began,
which the developer will launch on the market after 2024. During the
year, changes in zoning plans and the development of large zoning
units continued.
Last year, the developer also changed the logo and visual identity, thus
wanting to improve its functionality, but above all its already outdated
graphic appearance. The new logo now better captures the company’s
approach to development, trying to build projects with a sense of
place with quality sober architecture and a good price-performance
ratio. Together with the change in the visual style, the developer
completed the implementation of a new Real Estate Centre in the
Palmovka Park II building, which now brings a place ideally adapted for
meetings with clients.

Byty Na Vackově (10. etapa). á

Projekty
Projekts

Apartments on Vackov (10th stage)

Nakupujeme, navrhujeme, stavíme, řídíme, pronajímáme
a prodáváme realitní projekty. Zakládáme si na férovém přístupu
ke klientům i dodavatelům, tradici mateřského Metrostavu
a ohleduplnému přístupu k městu. V každém místě, kde
působíme, jsme otevřeným partnerem. Naším hlavním sloganem
je „Ruku na to“. Ten vyjadřuje, že klient i dodavatelé se na nás
mohou spolehnout jako na partnera, který hraje fér a dodrží to,
na co si s ním podáte ruku.

BYTY NA VACKOVĚ (10. ETAPA)

We acquire, design, build, manage, rent and sell real estate
projects. We rely on a fair approach to clients as well as
to suppliers, the tradition of the parent Metrostav and
a considerate approach to the city. We are an open partner in
every place we operate. Our main slogan is „It’s a bargain“,
which means that the client and suppliers can rely on us as
a partner who plays fair and the business made is a bargain for all
the parties involved.

APARTMENTS ON VACKOV (10th STAGE)

JJ

Rezidenční projekt s celkem 347 bytovými jednotkami, ateliéry
a nebytovými prostory vyrůstající v lokalitě horního Žižkova
na Praze 3

JJ

Residential project with a total of 347 residential units, studios and
commercial premises growing in the locality of the Upper Žižkov in
Prague 3

JJ

Výstavba zahájena na sklonku roku 2018

JJ

Construction began at the end of 2018

JJ

V závěru roku 2020 s výjimkou dvou bytů projekt zcela vyprodaný

JJ

At the end of 2020, with the exception of two apartments, the
project was completely sold out
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Není nám lhostejné,
co se děje okolo nás.
Chceme naší prací
tvořit město. Proto se
chováme zodpovědně
k němu i jeho
veřejného prostoru.

We are not indifferent
to what is happening
around us. We strive
to create a city
through our work.
Therefore, we behave
responsibly towards it
and its public space.

á Vizualizace projektu Byty u parku Na Vackově (5. etapa)
Visualization of the Apartments on Vackov (5th stage)

BYTY U PARKU NA VACKOVĚ (5. ETAPA)

APARTMENTS ON VACKOV (5th STAGE)

JJ

Rezidenční projekt s celkem 272 bytovými jednotkami a 277
garážovými stáními

JJ

Residential project with a total of 272 residential units and 277
garage spaces

JJ

Výstavba projektu byla zahájena v září 2020 na Praze 4

JJ

Construction of the project began in September 2020 in Prague 4

JJ

Na konci roku 2020 prodáno více než 90 bytů

JJ

At the end of the year 2020 sold over 90 apartments

Nové logo à
Metrostav Development a.s.
New logo of
Metrostav Development a.s.
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Development na Slovensku
Development in Slovakia

Na Slovensku se věnuje developerským
aktivitám Skupiny Metrostav
společnost Metrostav Slovakia. Mezi její
nejvýznamnější probíhající nebo čerstvě
dokončené projekty patří:
On the Slovak market, the development
activities are conducted through
a subsidiary Metrostav Slovakia.
The most important projects under
construction or recently finished are:

DEVÍNKA POD LESOM

Moderní rezidenční projekt, který se
nachází v městské části Devínska Nová
Ves, v těsné blízkosti chráněného
území Devínska Kobyla. V březnu 2020
se odevzdal poslední byt, čímž byl
projekt úspěšně zakončen.
Modern residential project, located
in the town of Devínska Nová Ves,
close to the Devínska Mare protected
area. The last apartment was handed
over in March 2020, thus successfully
completing the project.

KOPČIANKA

Rezidenční komplex čtyř bytových domů s celkovým počtem
308 bytů, čtyřmi obchodními provozovnami a 380 parkovacími
stáními je od ledna 2021 ve výstavbě (231 bytů). Projekt
revitalizuje bývalý brownfield a nabídne moderní bydlení
v blízkosti centra Bratislavy.
The residential complex of four apartment buildings with
a total of 308 apartments and four commercial establishments
and 380 parking spaces has been under construction since
January 2021 (231 apartments). The project revitalizes the
former brownfield and offers modern housing near the center
of Bratislava.

CITYPARK RUŽINOV

Rezidenční projekt se nachází mezi ulicemi Plynárenská a Jarabinková,
v nejžádanější lokalitě Bratislavy v blízkosti byznys zóny. Komplexní
občanská vybavenost a park přímo pod okny dělají ze CityParku Ružinov
moderní a komfortní bydlení poblíž centra města. Vzhledem k lokalitě je
projekt vynikající investicí.
Residential complex is located between Plynarenska and Jarabinkova
streets, in the most sought for location of Bratislava next to a business
zone. With all the shops, entertainment and food options around and
a park right under the windows, CityPark Ruzinov is a modern and
comfortable place to live, right next to the city center. Due to its location,
project makes a great investment opportunity as well.
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15.

Metrostav stavebniny, s.r.o. ß
Metrostav stavebniny, s.r.o. ß

SLUŽBY
SERVICES

Geodetické služby
Geodetic services ß

Měření dopravního značení
Measurement of traffic signs â

FACILITY MANAGEMENT

Společnost Metrostav Facility nabízí kompletní služby v oboru správy
budov pro administrativní a obchodní centra, výrobní areály, bytové
domy, ubytovny nebo i sportovní centra. Rozsah služeb facility
managementu je komplexní a zahrnuje například služby technické
údržby, úklidové služby, služby zimní údržby, správu zeleně, služby
ostrahy, služby požární ochrany a BOZP, audity, posudky nebo zajištění
investičních akcí.

STAVEBNINY A PNEUSERVIS

Prostřednictvím dvou kamenných poboček a internetového obchodu
poskytuje společnost Metrostav stavebniny svým zákazníkům široký
sortiment stavebních materiálů. Jsou to zejména zdicí materiály, pojiva,
izolace, hutní materiály, plastové polotovary, betonové prefabrikáty,
stavební chemie a mnohé další. Pobočka v Praze 9 nabízí navíc služby
pneuservisu pro osobní i nákladní vozy.

ZKUŠEBNICTVÍ A MĚŘENÍ

Společnost SQZ nabízí služby stavebním firmám na českém a slovenském trhu zejména v těchto oblastech: zkušebnictví, měření fyzikálních
veličin, měření svislého a vodorovného dopravního značení, systém
managementu kvality a provádění průzkumných a diagnostických prací pro opravy pozemních komunikací. Svojí vybaveností, personálem
a zkušenostmi jsou laboratoře SQZ určeny především pro provádění
zkoušek a měření pro zhotovitele rozsáhlých projektů dopravní infrastruktury jako jsou výstavba dálnic, silnic a železničních tratí.

GEODETICKÉ PRÁCE

Společnost CCE kromě geodetických prací provádí řízení zemních
strojů, 3D modelování, nabízí spolupráci při přípravě a zavádění BIM
technologií, skenování a fotogrammetrickou dokumentaci staveb.
Dále se specializuje na on-line řízení výsunu stavebních konstrukcí,
monitoring deformací objektů a řízení finišerů při pokládce betonových
vozovek. Je držitelkou několika užitných vzorů.

STŘEDISKO PROJEKCE

Specializovaná společnost M4 Road Design poskytuje komplexní
projektové, inženýrské a konzultační služby v sektoru dopravních
a inženýrských staveb. Odbornost střediska je zajištěna projektanty
s autorizací pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
a certifikací ČSN EN ISO9001.
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FACILITY MANAGEMENT

Metrostav Facility provides a comprehensive portfolio of services for
office buildings, shopping centres, industrial complexes, residential
buildings or sports centres. The range of provided services includes,
for example, technical maintenance services, cleaning services, winter
maintenance, interior and exterior plant maintenance, security services,
fi re protection and occupational safety and health.

CONSTRUCTION MATERIALS AND TIRE SERVICE

Through its two brick and mortar branches and an e-shop, Metrostav
stavebniny offers its customers a wide range of building materials.
These include concrete, cement, masonry materials, connecting
materials, insulation, rebar and other steel products, plumbing,
concrete prefabs, and many more. The Prague 9 branch also offers tire
services for passenger cars and trucks.

TESTING AND MEASUREMENTS

SQZ offers its services to construction companies on Czech and Slovak
markets, mainly in following areas: testing, measurement of physical
quantities, measurement of vertical and horizontal traffic signs,
systems of quality management and carrying out of exploratory and
diagnostic works for renovation of roads. The equipment, personnel
and experience make SQZ an ideal fit for measurements and testing
for contractors undertaking large scale civil construction projects such
as highway, road or railroad construction.

GEODETIC SURVEYING

Apart from geodetic surveys, The CCE Praha provides remote driving
of excavating machines, 3D modelling, cooperation in preparation and
implementation of BIM technologies, scanning and photogrammetric
construction documentation. It also specializes in on-line launching
of construction scaffolding, monitoring of object deformations and
driving the cement-concrete finishers. The company is a holder of
several patents.

ROAD DESIGN CENTER

The specialized company M4 Road Design provides comprehensive
design, engineering and consulting services in the field of
transportation and civil engineering. The expertise of the center is
guaranteed by designers authorized for designing of roads, bridges
and engineering constructions with the ČSN EN ISO9001 certification.

16.

INVESTICE
INVESTMENTS
Nákladní vozy Metrostav Infrastructure
Payload trucks of Metrostav Infrastructure â

Pořizování majetku strojní povahy se ve Skupině Metrostav realizuje
přímými investicemi i prostřednictvím operativního leasingu.

The acquisition of machinery is realized in the Metrostav Group via
direct investment as well as operational leasing.

V roce 2020 směřovaly investice společností zejména do následujících oblastí:

In 2020, the investments were mainly into:

JJ

Vrtací a důlní technika pro tunelové stavby

JJ

Boring and mining equipment for tunnel structures

JJ

Vrtací technika pro speciální zakládání

JJ

Drilling equipment for foundation engineering

JJ

Strojní vybavení pro technologii mostů

JJ

Machine equipment for the bridge construction

JJ

Nákladní automobily

JJ

Trucks

JJ

Technologie pro pokládku vozovek

JJ

Equipment for road paving

JJ

Flotila osobních a lehkých užitkových vozidel

JJ

Fleet of personal and light-use vehicles

JJ

Strojní vybavení pro technologii železobetonových konstrukcí

JJ

Equipment for the reinforced concrete constructions

JJ

Strojní vybavení pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí

JJ

Equipment for production and assembly of steel constructions

JJ

Zvedací technika

JJ

Lifting equipment

JJ

Mobilní vybavení pro zařízení stanovišť

JJ

Mobile facilities for construction sites

JJ

Vybavení laboratoří

JJ

Laboratory equipment

JJ

Strojní vybavení pro železniční stavitelství

JJ

Machinery for railway construction
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17.

VÝZKUM A VÝVOJ
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Zkouška pevnosti betonu
Concrete strength testing â

V oblasti výzkumu a vývoje pokračuje osvědčená spolupráce
s vysokými školami, specializovanými výzkumnými ústavy a též
s nevládními organizacemi na národní i mezinárodní úrovni.
Společně řešené vývojové úkoly jsou zaměřeny převážně na zlepšení
technologických schopností při realizaci nosných železobetonových
a předpjatých konstrukcí. Dále se sledují cíle zjednodušit a urychlit
výstavbu s využitím nových materiálů.
V roce 2020 pokračovalo řešení projektu podporovaného Ministerstvem
průmyslu a obchodu s cílem vyvíjet metody pro zesilování existujících
betonových konstrukcí pomocí ultravysokohodnotných betonů, konkrétně
s důrazem na technologii zesilování ohýbaných prvků. Experimentálně
bylo prokázáno, jak zesílené konstrukce fungují, aby bylo následně možno
stanovit pravidla pro jejich navrhování. Také bylo ověřeno působení
zesílených tlačených prvků při krátkodobém a dlouhodobém zatížení.
Pro zesilování mostních konstrukcí byl ve spolupráci s TBG Metrostav
vyvinut ultravysokohodnotný beton, na který byla podána přihláška
patentu. Jeho specifikem je možnost ukládky ve spádu až do cca
8 %. Projekt končí v roce 2021. Na základě vyhodnocení provedených
experimentů a numerických analýz budou zpracována pravidla pro
realizaci zesílení navrženými technologiemi.
V rámci Mezinárodní federace pro konstrukční beton (fib) se Metrostav
podílí na přípravě nových předpisů pro navrhování, realizaci
a rekonstrukce betonových staveb označovaných jako nový fib Model
Code 2020.
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In the field of research and development, the well-established
cooperation with universities, specialized research institutes and also
with non-governmental organizations at the national and international
level continues. The jointly solved development tasks are focused mainly
on the improvement of technological capabilities in the implementation
of load-bearing reinforced concrete and prestressed structures.
Furthermore, the goals of simplifying and accelerating construction with
the use of new materials are pursued.
In 2020, the solution of a project supported by the Ministry of Industry and
Trade continued with the aim of developing methods for reinforcing existing
concrete structures using ultra-high-quality concrete, specifically with an
emphasis on the technology of reinforcing bent elements. It has been
experimentally demonstrated how reinforced structures work, so that the
rules for their design can be established. The effect of reinforced pressed
elements under short-term and long-term loading was also verified.
In cooperation with TBG Metrostav the parent company Metrostav
developed ultra-high quality concrete, for which a patent application has
been filed. Its specificity is the possibility of storage in a slope of up to about
8%. The project ends in 2021. Based on the evaluation of the performed
experiments and numerical analyses, the rules for the implementation of
amplification by the proposed technologies will be elaborated.
Within the International Federation for Structural Concrete (fib),
Metrostav participates in the preparation of new regulations for the
design, implementation and reconstruction of concrete structures referred to as the new fib Model Code 2020.

ß Zkouška pevnosti betonu
Concrete strength test

STAVEBNICTVÍ 4.0

CONSTRUCTION 4.0

Již v roce 2016 se zástupci Skupiny
Metrostav stali členy odborné
společnosti CZBIM a její skupiny
Realizace, která připravuje národní
datovou strukturu Building Information
Modelling (BIM) nezbytnou při realizaci
staveb i při facility managementu.

Already in 2016, the representatives of
the Metrostav Group became members
the professional company CZBIM and
its Realization group, which is preparing
a data structure for Building Information
Modelling (BIM) necessary for the
realization of structures as well as
facility management.

Od roku 2019 jsou zástupci Skupiny
Metrostav členy CEN TC 442, který se
zabývá standardizací a vydáváním norem
v oblasti digitalizace stavebnictví a BIM
na úrovni celé EU.
Předvýrobní přípravou prošla celá řada
projektů, jejichž zadávací dokumentace
byla specifikována modelem BIM.
Úspěšná realizace staveb s využitím BIM
modelů aktuálně probíhá na čtyřech
zakázkách pozemních staveb.
Interně se Skupina připravuje
na postupnou změnu procesů
spojenou s digitalizací stavebnictví jak
pořizováním potřebného softwaru, tak
i výchovou vlastních odborníků.

Since 2019, representatives of the
Metrostav Group have become
members of CEN TC 442, which focuses
on the standardization and issuing
of standards for the digitization of
construction and BIM at EU level.
A whole range of projects in the
preproduction preparation were done
according to the BIM specifications.
A successful implementation of BIM is
currently on four construction project.
Internally, the Group is preparing for
a gradual change in processes linked
to the digitization of the construction
industry both by acquiring the necessary
software and by training its own
experts.

á Stavebnictví 4.0 – model BIM
Construction 4.0 – the BIM
model
á Zkouška vlastností
betonových směsí
Testing of concrete
properties

á Měření vlastnostní betonu
Measurement of concrete properties
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18.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Přeprava materiálu do betonárny po vodě
Transport of raw materials to concrete plant â

Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí je pro Skupinu
Metrostav absolutní prioritou. Společnosti Skupiny Metrostav aktivně
monitorují, řídí a vyhodnocují své činnosti ve vztahu k životnímu
prostředí. Ve všech oblastech ochrany životního prostředí důsledně
dodržují právní předpisy a podmínky vydaných rozhodnutí nejen
v České republice, ale i v zahraničí.

Sustainable development and protection of the environment is an
absolute priority for the Metrostav Group. Companies of the Metrostav
Group actively monitor, manage and assess their activities in relation
to the environment. In all areas of protection of the environment
they thoroughly comply with legal regulations and the conditions of
decisions issued not only in the Czech Republic, but also abroad.

Nejvýznamnějším environmentálním aspektem stavební výroby je
u stavebních společností vznik odpadů, zejména pak nebezpečného.
Proto je pro nás strategickým cílem vzniku odpadů předcházet
a vzniklé odpady v co největší míře zpětně využít, třídit nebo
recyklovat, a to nejen na stavbách, ale i v administrativních zázemích.
I tato Roční zpráva je tištěna na papíře s lesní certifikací FSC.

For construction contractors the most important environmental aspect
is the generation of waste, in particular hazardous waste. Therefore, it
is strategically important to prevent waste generation and if waste is
generated, then sort it and recycle it to the greatest possible extent
at construction sites as well as at our administrative facilities. Even this
Annual Report is printed on paper with FSC forest certification.

Rovněž vnímáme vysoký význam environmentální udržitelnosti
realizovaných staveb. Ať už jde o nejvýznamnější metodiky LEED
a BREEAM, nebo českou SBToolCZ. Na sklonku roku 2019 naše
společnost dokončila již 13. projekt s environmentální certifikací a další
jsou ve fázi realizace.

We also perceive the high importance of environmental sustainability
of the structures we construct. Whether it is the most important LEED
and BREEAM methodologies or the Czech SBToolCZ. At the end of
2019 our company completed the 13th project with environmental
certification and others are in the phase of implementation.

Svůj vliv na životní prostředí řídíme v souladu s nařízením
Evropského parlamentu EMAS č. 1221/2009, s významnou podporou
certifikovaného environmentálního systému řízení v rozsahu standardu
ČSN EN ISO 14 001, který Metrostav plní již od roku 2001.

We manage our environmental impact in accordance with the
European Parliament EMAS Regulation No. 1221/2009, with significant
support of a certified environmental management system within the
scope of the ČSN EN ISO 14 001 standard, which Metrostav has been
fulfilling since 2001.
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á Jezero Most – ekomola
pro hnízdění ptáků
Lake Most - ecopiers for
bird nesting

á Zavážení granulovaného aktivního
uhlí do ÚV Želivka
Activated carbon supply to the water
treatment facility Želivka
á Malá vodní
elektrárna Štvanice
Small hydro-electric
plant on Štvanice

á Úpravna vody Želivka
Water treatment facility Želivka
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Lom
Quarry

Doprava kameniva do betonárny
Transport of raw materials
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KAMIONŮ
TRUCKS
nebo / or

1

LOĎ
SHIP

BETONÁRNA
NA OKRAJI MĚSTA
CONCRETE PLANT AT
THE EDGE OF THE CITY
nebo / or

BETONÁRNA
V CENTRU
CONCRETE PLANT AT
THE CITY CENTER
Stavba
Construction site
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Autodomíchávač
Cement mixer truck

Betonárna
Concerte plant

DOVOZ MATERIÁLU PRO VÝROBU
BETONU PO VODĚ

IMPORT OF MATERIAL FOR THE
PRODUCTION OF CONCRETE BY BOAT

Společnost TBG Metrostav, která se zabývá výrobou a distribucí
betonových směsí, má provozovny v centru hlavního města
Prahy, a tak si uvědomuje svůj díl zodpovědnosti za ochranu
životního prostředí v hlavním městě České republiky.

TBG Metrostav, which manufactures and distributes concrete
mixes, has operations in the center of the capital city of
Prague and is thus aware of its share of responsibility for
environmental protection in the capital of the Czech Republic.

Až 80 % materiálu pro výrobu betonu se přímo na betonárny
Rohanský ostrov a Libeň dopravuje ekologicky lodní
dopravou. Ročně se díky tomu ušetří desetitisíce kamionů,
které by jinak zahltily pražskou dopravu. Veškeré zbytkové
betony se ekologicky likvidují v moderních recyklačních
zařízeních. Systém výroby a efektivity je každoročně sledován
prostřednictvím auditů a recertifikace provozů. Nedílnou
součástí ohleduplného přístupu k okolí je také udržování
čistoty, omezení hluku a výsadba zeleně uvnitř i v okolí
betonáren.

Up to 80% of the material for the production of concrete is
transported ecologically by boat directly to the concrete plants
Rohanský ostrov and Libeň. This saves tens of thousands of
trucks a year, which would otherwise overwhelm Prague traffic.
All residual concrete is disposed of ecologically in modern
recycling facilities. The system of production and efficiency
is monitored annually through audits and recertification of
operations. An integral part of a considerate approach to the
surroundings is also maintaining cleanliness, noise reduction
and planting greenery inside and around concrete plants.
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19.

BEZPEČNOST PRÁCE
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Ražby tunelu Milochov,
Slovensko
Tunnel boring at Milochov

Rok 2020 byl plný výzev a prověřil, že management i zaměstnanci naší
Skupiny dovedou reagovat na nenadálé situace komplikující pracovní
podmínky a život firmy.

The year 2020 was full of challenges and tested that the management
and employees of our Group will be able to respond to unexpected
situations complicating working conditions and the life of the company.

Opatření vedoucí k maximální ochraně zaměstnanců i subdodavatelů
během pandemické krize napomohla tomu, že produkce a závazky vůči
objednatelům byly omezeny jen minimálně a žádný z klíčových procesů
společnosti nebyl ani na chvíli paralyzován.

Measures leading to maximum protection of employees and
subcontractors during the pandemic crisis helped to ensure that
production and obligations to customers were reduced only minimally
and none of the company‘s key processes were paralyzed for
a moment.

Potřeba zavedení nových opatření náš management i personál
posunula vpřed po stránce schopnosti čelit nepředvídatelným
hrozbám. Úroveň BOZP na pracovištích nejen že nebyla vynucenými
opatřeními snížena, ba naopak. V roce 2020 jsme dosáhli historického
minima co do četnosti pracovních úrazů.
Protože hlavní zásluhu na těchto výsledcích má zodpovědný přístup
našich zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
oceňujeme každoročně ta pracoviště, která svou odbornou péčí
o bezpečnost práce zvlášť vynikají.
Vedle toho společnost úspěšně obstála u dozorového auditu Safety
Management System dle nové ČSN ISO 45001:2018.

The need to introduce new measures has moved our management
and staff forward in terms of their ability to face unpredictable threats.
The level of occupational health and safety at workplaces has not only
not been reduced by forced measures, on the contrary. In 2020, we
reached a historic low in the frequency of accidents at work.
Because the main credit for these results lies in the responsible
attitude of our employees to safety and health at work, we annually
appreciate those workplaces that excel in their professional care for
occupational safety.
In addition, the company successfully passed the Safety Management
System supervisory audit according to the new ČSN ISO 45001: 2018.
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20.

ZAMĚSTNANCI
PEOPLE

Skupina Metrostav zaměstnává přes 5 200 spolupracovníků.
Společnosti Skupiny zodpovědně dodržují zákony v oblasti
pracovněprávních vztahů a zajišťují politiku rovného zacházení se
všemi zaměstnanci, ať už jde o pracovní podmínky, odměňování
za práci, odbornou přípravu či příležitost dosáhnout postupu
v zaměstnání. V pracovních týmech se tak setkávají zkušení
odborníci s dlouholetou praxí s absolventy a studenty středních
a vysokých škol, což umožňuje předávání zkušeností.

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav i v roce 2020 připravilo
ve spolupráci s interními i externími lektory 980 vzdělávacích akcí.
Aktivity připravované pro technickohospodářské i dělnické profese
byly zaměřeny nejen na udržování již získaných profesních způsobilostí,
ale také na rozšiřování profesních, odborných i osobnostních
znalostí a dovedností. Při realizaci vzdělávání je kladen důraz na jeho
kvalitu, ověřitelnost i účelnost výstupů. Celkem se rozvojových
aktivit účastnilo 11 342 osob. Průměrná doba věnovaná v roce
2020 vzdělávání v rámci aktivit Centra na jednoho zaměstnance
představovala u technickohospodářských zaměstnanců 4,7 dne
a u dělnického personálu 3,2 dne. Velká pozornost byla věnována
adaptaci nových zaměstnanců. Ve zvýšené míře byly pořádány akce
pro kolegy z řad absolventů středních i vysokých škol. Úspěšně, i přes
nepříznivé podmínky konání externích vzdělávacích aktivit způsobené
protiepidemiologickými opatřeními v rámci nouzového stavu, se
rozvíjel podíl certifikovaných osob pro realizaci zakázek v podmínkách
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The Metrostav Group employs over 5,200 people. The Group
responsibly complies with laws concerning labour law relations
and ensures a policy of equal treatment of all employees, in
terms of working conditions, remuneration for work, specialist
preparation or the opportunity to win promotion. Experienced
experts meet in work teams with graduates and students at
high schools and universities, which enables experience to be
passed on.

EDUCATION CENTER

In 2020 the Metrostav Group Education Centre organized, in
cooperation with internal and external lecturers, 980 educational
activities. The activities organized for white collar staff as well as
workers were focused not only on preservation of already acquired
professional skills but also on enhancing and broadening of the
professional, personal and technical knowledge and capabilities.
Altogether 11,342 attendees completed professional, managerial,
personal or language courses in the past year. The average time spent
in 2020 on training within the Centre’s activities per employee was 4.7
days white collar staff and 3.2 days for workers. Special attention was
paid to the adaptation of new employees and courses were organized
for colleagues from the ranks of high school and university graduates.
Successfully, despite the impossibility of external educational activities
caused by the anti-epidemiological measures, the share of certified
persons for the implementation of contracts in the conditions of new
technologies and with authorization for activities in the construction

nových technologií a s oprávněním k činnostem při výstavbě
dopravních staveb, jak silničních, tak železničních. V roce 2020 se
na zabezpečení vzdělávacích akcích podílelo téměř padesát interních
lektorů z řad odborníků společností Skupiny Metrostav. Byly využívány
i formy distančního studia a elektronického vzdělávání. Ve spolupráci
se Senior klubem Metrostavu a společensky prospěšnými organizacemi
se Centrum zaměřovalo opětovně i na pořádání osvětových
a informativních akcí. Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav se v roce
2020 opět stalo místem pro rozvoj znalostí zaměstnanců i sdílení
informací ze všech společností Skupiny Metrostav.

JAZYKOVÉ KURZY

Jazykové vzdělávání je nedílnou součástí aktivit centra vzdělávání.
Zaměstnanci Skupiny Metrostav se ve stále větší míře podílí na realizaci
zakázek v zahraničí. Kvalitní jazyková připravenost se tak stala nezbytnou součástí jejich znalostí. Ve spolupráci s partnerskými jazykovými
školami je zaměstnancům umožněno získávat stále lepší znalost světových jazyků, a to především angličtiny.

KURZY ODBORNÉ A PROFESNÍ

Trvale je velký důraz kladen na kvalitu a profesionální zabezpečení
kurzů dělnického personálu. Účastí na těchto akcích získávají zaměstnanci potřebné způsobilosti pro bezpečné a profesionální provádění
prací v rámci realizace zakázek v souladu s platnou legislativou. Absolvováním speciálně vytvořených kurzů a složením příslušných drážních
zkoušek získávají naši zaměstnanci i způsobilost pro provádění prací

of transport structures grew, both for road and rail. In 2020, almost
fifty internal lecturers from among the Metrostav Group companies
educated their colleagues. Forms of distance learning and e-learning
were also used. In cooperation with the Senior Club of Metrostav
and socially beneficial organizations, the Centre again focused on
organizing educational and informative events. In 2020, the Metrostav
Group Education Centre once again became a place for developing
employees’ knowledge and sharing information from all Metrostav
Group companies.

LANGUAGE COURSES

Language education forms an inseparable part of the Education
Centre. The Metrostav Group employees are getting more and more
involved in foreign orders so good language capabilities became
a necessary part of their skillset. In cooperation with partner language
schools the employees can acquire better and better knowledge of the
global languages, especially English.

COURSES PRESCRIBED BY LAW

Strong emphasis is continually given to the quality of professional
preparation of workers. By participating on these educational
activities, our employees obtain the capability to perform their
professions in compliance with the relevant legislation. By taking and
passing specially designed courses and examinations, our employees
gain certification that allows them to work on railroad infrastructure. As
part of activities aimed at maintaining and deepening the professional
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v objektech Správy železnic, státní organizace. V rámci aktivit směřovaných k udržování a prohlubování profesní způsobilosti zaměstnanců,
zejména dělnických profesí, bylo v roce zajištěno 546 akcí. Kolegy
z různých společností jsou velmi vyhledávané odborně technické
semináře, které doplňují vhodnou formou nabídku odborných školení.
Jsou akreditovány ČKAIT a přináší velmi rozsáhlou nabídku od tématu
TZB, požární bezpečnosti staveb, realizace mostních konstrukcí, izolací,
BIM až např. po geotechniku. I v roce 2020 byly tyto semináře doplněny o další speciálně zaměřené kurzy vedené odborníky z řad vlastních
zaměstnanců i středních a vysokých škol.

competence of employees, especially manual occupations, 546
courses were organized in the year. Professional technical seminars
have become very popular and they are accredited by the Czech
Chamber of Chartered Engineers and Technicians (ČKAIT) and provide
wide choice of topics from fire security, bridge constructions or HVAC
up to for example geotechnics. Also in 2020, these seminars were
supplemented by other specially focused courses led by experts from
among our own staff as well as secondary schools and universities.

HEALTHCARE
Pracovně lékařskou péči vyplývající ze zákona zajišťuje Skupina pro
všechny zaměstnance. Současně se sledují zdravotní způsobilost
zaměstnanců a vliv pracovních podmínek na typových pracovištích
na vývoj jejich zdravotního stavu. Ve spolupráci s útvarem BOZ jsou
zajišťovány dohlídky pracovišť a ve spolupráci s Centrem vzdělávání
Skupiny Metrostav kurzy poskytování první pomoci. Po celý rok zajišťovala společnost testování zaměstnanců na covid-19, v podzimních
měsících zorganizovala pro zájemce očkování proti chřipce.

Occupational health care prescribed by the law is provided by the
Group for all its employees. At the same time, the health fitness
of employees and the influence of working conditions at typical
workplaces on the development of their health status are monitored.
In cooperation with the Health and Safety Department, workplace
inspections are provided and, in cooperation with the Metrostav
Group Education Centre, first aid courses are organized. Throughout
the year, the company provided testing of employees for covid-19, in
the autumn months it organized flu vaccinations for those interested.

PLNĚNÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

COLLECTIVE AGREEMENT PERFORMANCE

PÉČE O ZDRAVÍ

Dle Kolektivní smlouvy na rok 2020 a 2021 byly závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající pro zaměstnance v roce 2020
naplněny v celém rozsahu.
Od propuknutí pandemie v březnu 2020 po celou dobu jejího trvání
efektivně fungovala mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
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According to the Collective Agreement for 2020 and 2021, the
obligations of the employer and the trade union in respect to the
employees in 2020 were fulfilled in full.
Since the outbreak of the pandemic in March 2020, there has been
good cooperation and information between the employer and the

UČŇOVSKÝ PROGRAM
Společnost Metrostav má ucelený systém
výchovy učňů – již od roku 2007 v rámci
stipendijního programu hmotně podporuje
vybrané žáky během studia a umožňuje jim
praxi na vlastních pracovištích.

SKILLED APPRENTICES
Metrostav has a comprehensive system for
training apprentices – since 2007 and as a part
of the program the company has been materially
supporting selected pupils during their studies
and enabling them to work at its sites.

dobrá spolupráce a informovanost. Prioritou zaměstnavatele byla
a zůstává ochrana zdraví zaměstnanců. Kroky, které byly učiněny pro
naplnění bezpečnosti zaměstnanců, byly v souladu se zájmy odborové
organizace. Též v oblasti částečné nezaměstnanosti způsobené
pandemií došlo k dohodě a odsouhlasení závazného postupu.

trade union throughout its duration. The employer’s priority was and
remains the protection of employees’ health. The steps taken to meet
employee safety were in line with the interests of the trade union.
Also in the area of partial unemployment caused by the pandemic,
a binding procedure was agreed and agreed.

Zaměstnancům, kteří se v průběhu roku 2020 dostali do mimořádně
složité sociální či zdravotní situace, poskytl zaměstnavatel příspěvky
podle Kolektivní smlouvy. Tato mimořádná pomoc byla poskytnuta 44
zaměstnancům společnosti. Z fondu také získalo příspěvek za narození
dítěte 107 čerstvých rodičů z řad zaměstnanců.

Employees provided contributions under the Collective Agreement
to employees who found themselves in an extremely difficult social
or health situation during 2020. This extraordinary assistance was
provided to 44 employees of the company. 107 new parents from
among the employees also received a birth grant from a special fund.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

COLLABORATION WITH SCHOOLS

Skupina Metrostav rozsáhle spolupracuje s celou řadou středních
technických a průmyslových škol, a také s fakultami stavebními, strojními a podnikohospodářskými na předních vysokých školách. Studenti
mohou získávat první zkušenosti na odborných stážích, zúčastnit se exkurzí na stavbách, či si poslechnout přednášky a zapojit se do odborných diskusí. Podporujeme také studentské soutěže, studentské kluby
a společenské aktivity na školách. Když na jaře 2020 došlo k uzavření
škol v souvislosti s pandemií, podařilo se nám úspěšně přejít na on-line
režim a ve spolupráci pokračujeme i v distanční podobě. Také díky
tomu jsme v roce 2020 zaměstnali téměř 90 vysokoškolských studentů
na dlouhodobých praxích a přijali přes 60 čerstvých absolventů středních i vysokých škol, zejména stavebních oborů.

The Metrostav Group cooperates, to a wide-ranging extent, with
a whole number of technical and vocational high schools, as well
as construction, engineering and management faculties at leading
universities. Students can acquire their first work experience during
technical internships, they can visit construction sites, attend lectures
and participate in professional discussions. We also support student
competitions, student clubs and social activities in schools. When the
schools were closed due to the pandemic in the spring of 2020, we
managed to successfully switch to the online mode and we continue
our cooperation remotely. As a result of these activities, in 2020 we
employed almost 90 university students in long-term internships and
recruited over 60 recent graduates of secondary vocational schools
and universities, especially in construction.
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21.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Jako velký mezinárodní hráč se snažíme být svému okolí prospěšní
a propojovat své strategické cíle se společenskou odpovědností.
Výší prostředků vynakládaných na sociální účely se v poměru k zisku
i celkově řadíme již několik let mezi největší dárce v České republice.
Metrostav se může pyšnit tím, že je zakládajícím členem platformy
Byznys pro společnost, která sdružuje firmy s příkladným vztahem
k zdravotně a společensky handicapovaným i jinak potřebným osobám.
Správnost naší činnosti v oblasti společenské odpovědnosti potvrzuje
mimo jiné získání a následné obhájení certifikátu Společenské
odpovědnosti dle standardu SA 8000 a získání Národní ceny České
republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.
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As a large international player, we are trying to be beneficial to
the society around us a so we link our strategic aims to social
responsibility. The ratio between the amount of funds spent on social
purposes and the company’s profit makes us one of the largest donors
in the Czech Republic. Metrostav is a proud founding member of the
Business for Society platform, which gathers together companies with
an exemplary relationship to the medically and socially handicapped
and people in need.
As a proof of doing our corporate social activities right, we had been
awarded and subsequently defended Social Responsibility certificate
in accordance with the SA 8000 standard. We had also obtained
the Czech National Award for Social Responsibility and Sustainable
Development.

METROSTAV HANDY CYCLE
MARATHON
Metrostav is the general partner of a unique cycling
race, the Metrostav Handy Cycle Marathon, which
is a five-day nonstop race over a course measuring
2,222 km within a limit of 111 hours. Teams consist
of the able-bodied and the handicapped, men and
women, amateurs and professionals. The project’s aim
is to integrate the handicapped into the society and
prove that everybody, without any differences, can be
part of one large, functioning team – in an extreme
race as well as in ordinary life.

METROSTAV HANDY CYKLO MARATON
Metrostav je generálním partnerem unikátního cyklistického
závodu Metrostav handy cyklo maraton, což je pětidenní
nonstop závod o délce 2222 km s limitem 111 hodin.
Týmy tvoří zdraví a handicapovaní, muži a ženy, amatéři
i profesionálové. Cílem projektu je integrovat handicapované
do společnosti a ukázat, že všichni bez rozdílu můžeme tvořit
jeden velký fungující tým – v extrémním závodě, i v běžném
životě.

Metrostav handy
cyklo maraton 2020
Metrostav Handy
Cycle Marathon 2020
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DARUJ KREV S METROSTAVEM

DONATE BLOOD WITH METROSTAV

PODPORA KULTURY

SUPPORT OF CULTURE

Daruj krev s Metrostavem je tradiční akce, které se dvakrát do roka
účastní desítky zaměstnanců v čele s vedoucími představiteli Skupiny. Spolupráce stavbařů s Transfuzním oddělením Ústřední vojenské
nemocnice v Praze-Střešovicích probíhá od roku 2005. Za tu dobu
získali zdravotníci od zaměstnanců Metrostavu stovky litrů drahocenné
tekutiny. Dárcovství krve se věnuje i společnost Metrostav Slovakia, její
zaměstnanci chodí 2x ročně darovat do Ružinovské nemocnice v Bratislavě.

V oblasti kultury jsme pokračovali ve finanční pomoci pražským divadlům a galerii DOX. Podpořili jsme i celou řadu regionálních projektů.
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Donate Blood with Metrostav is a traditional event that dozens of
employees, headed by the Group’s president, participate in every year.
Co-operation between our construction company and the Trans-fusion
Ward at the Central Military Hospital in Prague-Střešovice has been
taking place from 2005. During this period, the healthcare workers
have obtained hundreds of liters of valuable blood from Metrostav
employees. Metrostav Slovakia also donates blood and its employees
go twice a year to give blood at Ružinov Hospital in Bratislava.

In terms of culture, we have continued to financially support selected
theatres in Prague and the DOX Gallery. We have supported many
regional projects as well.

SENIOR KLUB

SENIOR CLUB

PODPORA SPORTU

SUPPORT OF SPORT

Metrostav má i svůj Senior klub, který dlouhodobě
pomáhá bývalým zaměstnancům. Je to jedinečný projekt
svého druhu v České republice a sdružuje přes 250 členů.
Ti mají možnost účastnit se aktivit organizovaných klubem
a odebírat firemní čtrnáctideník.

Značné finanční prostředky jsme poskytli též individuálním
sportovcům a sportovním klubům. Příspěvky získaly
například hokejové či fotbalové kluby amatérské
i profesionální, zejména v místech působení divizí
Metrostavu. Metrostav Slovakia podpořila například
SK Vazka při přípravě Mikulášských závodů v orientační
cyklistice.

CHARITATIVNÍ ČINNOST

Společnosti Skupiny rovněž přispívají na charitativní projekty. V březnu
se v Centru vzdělávání Skupiny Metrostav konala již popáté sbírka
oblečení pro charitativní second hand Hvězdný bazar. Metrostav
Development ukončil rok 2020 charitativní sbírkou pro neziskovou
organizaci Cesta domů, kterou již několik let podporuje, a neziskové
organizaci přispěl částkou 137 202 Kč, čímž pomohl financovat pořízení
osobního automobilu Škoda Fabia.
Metrostav Infrastructure spolupracuje s chráněnou dílnou Meryup
– cycling s.r.o. Poskytla jí materiál na výrobu produktů vyráběných
lidmi se zdravotním omezením či postižením a následně část těchto
produktů od ní nakoupila. ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice věnovala firma
protihluková sluchátka autistickým dětem.

Metrostav has its own Senior Club, which has been helping former
employees for a long time. It is a unique project of its type in the
Czech Republic and groups together over 250 members. They can
participate in activities organized by the club and receive the company
newsletter.

We have provided notable funds also to individual sportsmen and
sports clubs. Contributions were obtained, for example, by amateur
and professional ice hockey and soccer clubs, in particular in places
where Metrostav divisions are active. Metrostav Slovakia supported,
for example, SK Vazka during preparations for the St. Nicolas’ Day
Races in bike orienteering.

CHARITY

The Group companies also contribute to charitable projects. In
March, the Metrostav Group‘s Education Centre hosted the fifth
collection of clothing for the Star Bazaar charity second-hand.
Metrostav Development ended 2020 with a charitable fundraiser for
the non-profit organization Cesta domů, which it has been supporting
for several years, and contributed CZK 137,202 to the non-profit
organization, thus helping to finance the acquisition of a Škoda Fabia
automobile.
Metrostav Infrastructure cooperates with the protected workshop
Meryup - cycling s.r.o. The company provided them with material for
the manufaceture of products handmade by people with disabilities
and subsequently bought some of these products from them. The
company donated noise cancelling headphones to autistic children in
Motýlek Kopřivnice Elementary School and Kindergarten.
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22.

VÝSLEDKY
FINANCIALS

Konsolidovaný výkaz finanční pozice přepočtený kurzem devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou ke konci sledovaného
období.

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v tisících Kč
2020
Výnosy
41 559 045
Ostatní provozní výnosy
289 606
Provozní výnosy celkem
41 848 651
Změna stavu zásob vlastní výroby
600 653
Spotřeba materiálu, subdodávky a externí
služby
32 179 705
Osobní náklady
6 541 590
Odpisy, amortizace a snížení hodnoty aktiv
800 026
Snížení hodnoty finančních a smluvních aktiv
-176 188
Ostatní provozní náklady
1 035 267
Provozní náklady celkem
40 981 053
PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
867 598
Finanční výnosy
111 818
Finanční náklady
184 861
Finanční výnosy - netto
-73 043
Podíl na zisku nebo ztrátě přidružených
a společných podniků
337 480
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
PŘED ZDANĚNÍM
1 132 035
Daň z příjmů
391 363
ČISTÝ ZISK ZA OBDOBÍ
připadající na:
740 672
– Osoby s podílem na vlastním
kapitálu Společnosti
733 518
–N
 ekontrolní podíl
7 154
Čistý zisk
740 672
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
Zisk po zdanění
740 672
Kurzové rozdíly
5 510
Přecenění zajišťovací deriváty
19 288
Odložená daň zajišťovací deriváty
-3 667
OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ
Úplný výsledek za období připadající na:
761 803
– Osoby s podílem na vlastním kapitálu
Společnosti
754 649
–N
 ekontrolní podíl
7 154
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2019
40 748 695
992 731
41 741 426
-152 959
31 472 157
5 934 447
921 732
95 031
1 405 689
39 676 097
2 065 329
73 170
108 623
-35 453
193 814
2 223 690
607 769
1 615 921
1 614 262
1 659
1 615 921
1 615 921
-15 350
30 407
-5 777
1 625 201
1 623 542
1 659

The consolidated statement of financial position is recalculated
according to the average exchange rate set by the Czech National
Bank for the respective periods.

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
in thousands of EUR
2020
2019
Revenue
1 571 587
1 587 282
Other operating income
10 952
38 670
Total Operating income
1 582 539
1 625 951
Change in inventory of own production
22 714
-5 958
Raw materials and consumables used
1 216 900
1 225 933
Staff costs
247 375
231 164
Depreciation, amortization and
impairment
30 254
35 904
Impairment of financial and contractual
assets
-6 663
3 702
Other operating expenses
39 149
54 756
Total Operating expenses
1 549 730
1 545 501
OPERATING PROFIT
32 809
80 451
Finance income
4 228
2 850
Finance costs
6 991
4 231
Finance income – net
-2 762
-1 381
Share of profit or (loss) of associates
and joint ventures
12 762
7 550
PROFIT BEFORE INCOME TAX
42 809
86 619
Income tax expense
14 800
23 674
NET PROFIT FOR THE YEAR
attributable to:
28 009
62 945
– Entities with share
on equity
27 739
62 880
–N
 on-controlling interest
271
65
Net profit
28 009
62 945
CONSOLIDATED STATEMENT OF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Profit for the year
28 009
62 945
Currency translation differences
208
-598
Revaluation of hedging instruments
729
1 184
Deffered tax on hedging instruments
-139
-225
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAX
Total comprehensive income
attributable to:
28 808
63 306
– Entities with share on equity
28 538
63 242
–N
 on-controlling interest
271
65

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
in thousands of EUR

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNÍ POZICE
v tisících Kč
AKTIVA

2020

2019

Pozemky, budovy a zařízení

ASSETS

2020

2019

138 224

136 988
31 052

NON-CURRENT ASSETS

DLOUHODOBÁ AKTIVA
3 627 687

3 480 859

Property, plant and equipment

Aktiva z práva užívání

779 011

789 030

Rights-of-use assets

29 682

Investice do nemovitostí

401 757

405 272

Investment property

15 308

15 949

Nehmotná aktiva

342 728

361 809

Intangible assets

13 059

14 239

35 534

35 534

Goodwill
Investice v přidruž. a spol. podnicích –
účtováno ekvivalencí

1 086 671

1 010 630

Goodwill

1 354

1 398

Investments in associates and joint-ventures
– accounted for using the equity method

41 405

39 773

497 507

444 898

Deferred income tax asset

18 956

17 509

Pohledávky

1 922 934

1 658 502

Receivables

73 269

65 270

Dlouhodobá aktiva celkem

8 693 829

8 186 534

Total non-current assets

331 257

322 178

4 012 433

2 762 712

Inventories

152 884

108 725

9 064 046

Receivables and other current assets

330 478

356 712

2 673 788

2 957 945

Net receivables

101 878

116 409

10 229 046

10 508 019

Cash and cash equivalents

389 752

413 539

Total current assets

974 992

995 385

1 306 249

1 317 562

Odložená daňová pohledávka

CURRENT ASSETS

KRÁTKODOBÁ AKTIVA
Zásoby
Pohledávky a ostatní oběžná aktiva
Smluvní aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

8 673 405

25 588 672
34 282 501

25 292 722
33 479 256

TOTAL ASSETS

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

EQUITY AND LIABILITIES

KAPITÁL A FONDY PŘIPADAJÍCÍ VLASTNÍKŮM
MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI

EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS
OF THE PARENT COMPANY

Základní kapitál
Statutární rezervní fond
Rozdíly z kurzových přepočtů a ostatní
fondy
Nerozdělené zisky
Zisk běžného období
Vlastní kapitál připadající vlastníkům
mateřské společnosti celkem
Nekontrolní podíl
Vlastní kapitál celkem

790 667

Share capital

30 126

31 116

159 481

159 481

Statutory reserve fund

6 077

6 276

48 038

-10 811

Currency translation differences and other
funds

1 830

-425

9 827 866

8 407 540

Retained earnings

374 466

330 875

733 518

1 614 262

Profit for the year

27 949

63 529

440 448

431 371

790 667

11 559 570

10 961 139

59 634

94 496

11 619 204

11 055 635

Non-controlling interest
Total equity
Borrowings

25 555

22 698
97 015

Provisions

49 719

32 507

Deferred tax liability

17 041

12 289

195 798

164 509

398 166

452 701

27 581

25 604

210 100

190 521

28 523

32 903

3 360

16 235

576 760

2 715 937

2 465 145

Rezervy

1 304 868

826 001

447 236

312 267

5 138 730

4 180 173

10 449 862

11 503 126

723 863

650 595

5 514 075

4 841 142

748 579

836 064

Provisions

88 188

412 521

Income tax liability

Krátkodobé závazky celkem

17 524 567

18 243 448

Total current liabilities

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

34 282 501

33 479 256

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé půjčky
Smluvní závazky
Rezervy
Závazek daně z příjmu

Other liabilities

Total non-current liabilities
CURRENT LIABILITIES

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky a ostatní pasiva

3 719
435 090

103 484

670 689

Ostatní závazky
Odložený daňový závazek

2 272
442 721

NON-CURRENT LIABILITIES

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Půjčky

Total equity attributable to the owners
of the parent

Trade and other payables
Current borrowings
Accounts payable

667 730

717 963

1 306 249

1 317 562
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OBRAT PŘES

41

MLD. KČ

1.6

ALMOST
THOUSAND MILLION
EUR TURNOVER
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62
15
5 500

SPOLEČNOSTÍ
LEGAL ENTITIES
ZEMÍ
COUNTRIES

PŘES
OVER

LIDÍ
PEOPLE

23.

ORGANIZACE
ORGANIZATION

VALNÁ HROMADA
GENERAL ASSEMBLY
DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS

Úsek prezidenta
President’s Section

Prezident
President

Víceprezident
Vice President

Úsek viceprezidenta
Vice President’s Section

Generální ředitel 
Metrostav a.s.
CEO of Metrostav a.s.

Divize Division

1

Divize Division

3

Divize Division

4

Divize Division

5

Divize Division

6

Divize Division

8

Divize Division

9

Divize Division 11

Úsek generálního ředitele
Chief Executive Officer’s Section

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
ORGANISATIONAL COMPONENT

Úsek obchodního ředitele
Chief Sales Officer’s Section

Bělorusko
Belarus

Finsko
Finland

Úsek ekonomického ředitele
Chief Financial Officer’s Section

Polsko
Poland

Slovensko
Slovakia

Úsek výrobně-technického ředitele
Chief Production and Technical Officer’s Section

Island
Iceland

Norsko
Norway

Úsek personálního ředitele
Chief Human Resources Officer’s Section

Německo
Germany

61

ŘÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ
CONTROLLED COMPANIES
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Orgány společnosti Metrostav a.s.
Metrostav a.s. Bodies
stav k 31. prosinci 2020 / as of December 31st, 2020

PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS
Ing. František Kočí
Ing. Zdeněk Šinovský
Ing. Jaroslav Heran
Ing. Daniel Knotek
Ing. Radim Čáp, Ph. D.
Ing. Viliam Turanský
Ing. Ivan Šesták

Předseda / Chairman
Místopředseda / Vice-Chairman
Člen / Member
Člen / Member
Člen / Member
Člen / Member
Člen / Member

DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
Ing. Jindřich Hess, Ph.D.
Ing. František Potisk
Ing. Viktor Karel
Ing. Jiří Karnet, MBA
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Ing. Miroslav Pánek

Předseda / Chairman
Místopředseda / Vice-Chairman
Člen / Member
Člen / Member
Člen / Member
Člen / Member

Vedení společnosti Metrostav a.s.
Top Management of Metrostav a.s.
stav k 31. prosinci 2020 / as of December 31st, 2020

PREZIDIUM
THE PRESIDIUM
Ing. František Kočí

ŘEDITELÉ DIVIZÍ
DIVISION DIRECTORS
Prezident / President

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER SECTION
Ing. Jaroslav Heran

Generální ředitel / Chief Executive Officer

VÝKONNÍ ŘEDITELÉ
EXECUTIVE DIRECTORS
Ing. Karel Volf, MBA
Ing. Miroslav Pánek
Ing. Ivo Vrbka
Ing. Ladislav Profota
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Obchodní ředitel / Chief Sales Officer
Ekonomický ředitel / Chief Financial Officer
Výrobně-technický ředitel /
Chief Production and Technical Officer
Personální ředitel /
Chief Human Resources Officer
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Ing. Václav Apolín
Ing. Martin Plch
Ing. Bohumil Rohn
Ing. Aleš Gothard
Ing. Milan Veselský
Ing. Josef Špryňar
Ing. Martin Sirotek
Ing. Zdeněk Ševčík

Ředitel divize 1 / Director of Division 1
Ředitel divize 3 / Director of Division 3
Prozatímní ředitel divize 4 /
Interim director of Division 4
Ředitel divize 5 / Director of Division 5
Ředitel divize 6 / Director of Division 6
Ředitel divize 8 / Director of Division 8
Ředitel divize 9 / Director of Division 9
Ředitel divize 11 / Director of Division 11

24.

TRESTNĚ PRÁVNÍ COMPLIANCE
CRIMINAL COMPLIANCE

Proškolením na trestněprávní
compliance procházejí všichni
zaměstnanci Skupiny Metrostav.
Skupina Metrostav netoleruje
protiprávní a neetické chování.
Soulad mezi legislativou
a vnitřními organizačně
řídicími normami garantuje
robustní program trestněprávní
Compliance. V loňském roce
byla věnována pozornost
v rámci vzdělávacích akcí
i oblasti GDPR a prevenci rizik
z pracovněprávních vztahů.

STÍŽNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
Máte stížnost na své nadřízené nebo kolegy.
Například na špatné pracovní zacházení nebo neférové
chování vůči Vám či Vašim kolegům.

Personální
manažer

Generální
ředitel

KONFLIKTY ZÁJMŮ
Máte pocit, že byste sami mohli být v konfliktu zájmů.
Například díky Vaší zainteresovanosti na aktivitách
spolupracující strany.

Porada vedení
divize / společnosti

NEZÁKONNÁ JEDNÁNÍ

Chcete nahlásit nezákonné jednání ve společnosti.
Například podezření z korupce, vážná provinění
v zajištění bezpečnosti, ochraně zdraví nebo životního
prostředí.

Etická linka *
Skupiny Metrostav

PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

Jste svědkem vážného pochybení nebo neodpovědného
jednání nadřízeného nebo kolegy. Například jednání ve
svůj osobní prospěch na úkor společnosti.
Osoba,
která se
nechová
v souladu
s etickým
kodexem

DISKRIMINAČNÍ CHOVÁNÍ

Jste svědkem obtěžování nebo diskriminace.
Například šikany, sexuálního obtěžování nebo
neohleduplného chování.

Vedoucí
zaměstnanec

Personální
manažer

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

Víte o neetických nebo nelegálních ICT aktivitách.
Například o podezření ze zneužítí obchodních dat
či stahování nezákonného obsahu z internetu.

Komise pro
bezpečnost informací

* Etická linka Skupiny Metrostav: na webu www.skupinametrostav.cz

PERSONELL COMPLAINTS
You need to complain about your supervisor or colleague.
For example for misbehaviour towards you or your
colleagues.

Human Resources
Manager

CEO

CONFLICTS OF INTEREST
You feel you might be in conflict of interest.
For example by participating on activities of
a cooperating party.

Company / Division
Management Meeting

UNLAWFUL CONDUCT

You need to report unlawful conduct in the company.
For example suspicion of corruption, breach in health
and safety regulation or environmental protection.

Ethical Line
of the Metrostav Group *

BREACH OF RESPONSIBILITES

You are a witness to a serious breach of responsibilities
on behalf of your supervisor or colleague. For example
acting in self-interest that damages the company.

DISCRIMINATION

You are a witness of harassment or discrimination.
For example bullying, sexual harassment or rude
behaviour.

Person that
is in breach
of the Code
of Ethics

Supervisor

Human
Resources
Manager

SAFETY INCIDENTS

You know about unethical or illegal ICT activities.
For example you suspect someone of misusing insider
information or downloading illegal content from the internet.

Committee for
the Information Safety

All Metrostav Group employees
undergo training for Criminal
Compliance. The Metrostav
Group does not tolerate unlawful
and unethical behaviour.
Compliance with legislation
and internal management
standards is guaranteed by
a robust Criminal Compliance
programme. Increased attention
was given to GDPR and
prevention of the risks from
labour-law relationships during
the last year.

* Ethical line: on www.skupinametrostav.cz
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25.

KONTAKT
CONTACT
Sídlo Skupiny Metrostav v Praze
The Metrostav Group Headquarters in Prague, the Czech Republic â

SKUPINA METROSTAV a METROSTAV a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň
tel.:
+420 266 019 000,
+420 266 018 000
web:
www.skupinametrostav.cz
www.metrostav.cz
Etická linka / Ethical Line

+420 800 120 111

Sledujte nás / Follow us on
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Tato publikace není vydávána jako
Výroční zpráva společnosti dle
platných právních norem.

This report is not an Annual
Report published pursuant to the
applicable legislation.

Účetní závěrka společnosti
za rok 2020 a konsolidovaná
účetní závěrka za rok 2020 byly
ověřeny auditorskou společností
PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o., s výrokem: „bez
výhrad“.

The Company‘s financial
statements for 2020 and
consolidated financial statements
for 2020 were audited by
PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o., which expressed their
unqualified opinion.

Fotografie použité v této publikaci
jsou ilustrační a nemusely být
pořízeny v roce 2020.

The photographs used in this
publication are meant as an
illustration only and may not have
been taken in 2020.

© 2021 Metrostav a.s.
Poradenství a produkce: Red Robin, s.r.o.
Design a sazba: Milan Sypěna

CODE OF ETHICS
MORAL PRINCIPLES
OF THE METROSTAV GROUP

1.
2.

3.

4.

We ensure full compliance with all applicable
laws of the Czech Republic and the countries
in which we operate or intend to operate.

The Metrostav Group Code of Ethics is a binding
document that outlines the moral principles of
the Metrostav Group. It sets out the guidelines
of conduct for the Group’s companies, its
employees and associates.
The Metrostav Group is a business group of legal
entities operating in the construction industry
according to Section 79 of Act No. 90/2012 on
Business Corporations and Cooperatives.

We continuously monitor and respond to legislation
and ethical standards of the countries in which we
operate or intend to operate. We respect relevant
laws and rules and prevent any inappropriate
procedures.

Credibility, expertise and stability are our
shared, core values.
We constantly seek to create a safe, creative
and stable work environment. We always act
professionally and with high-level standards.
Both inside and outside the company, we build
relationships based on trust. We cooperate with
natural persons and legal entities that are qualified
and trustworthy. We charge our prices for economic
transactions fairly. We provide reliable data on our
economic activities. We pay taxes, social security,
health insurance and other mandatory payments
duly and in due time.

Customer satisfaction is our primary goal
but never at the cost of violating ethical or
legal regulations.
We tolerate no corruption, bribery or unfair
competition. We provide and accept no direct or
indirect payments and rewards that could violate
laws or ethical standards. We cooperate only with
those who show no apparent or real conflict of
interests, and whose funds come from legitimate
sources. We pay attention to information security
and data protection.

We are aware of our social responsibility
towards citizens of the countries, regions,
cities and municipalities where we operate
or intend to operate.
We seek to minimize negative impacts of our
construction and business activities on the
environment and communities. We respect the
needs and interests of natural persons and legal
entities outside the Metrostav Group. We respect
the legacy of previous generations and act
responsibly towards future generations.

Českou verzi etického kodexu naleznete na pvní straně této Roční zprávy

5.

6.
7.

We respect the rights and duties of all our
associates. We allow no discriminatory
behaviour.
We guarantee equal opportunities to all regardless
of their gender, skin colour, ethnicity, race,
nationality, religion or other distinct characteristics.
We allow no harassment or discrimination. We
behave in friendly and respectful manners,
especially towards the handicapped, seriously ill,
seniors and families with children. In accordance
with the law, we respect the employees´ right to
establish or join a union.

We allow no conflict between personal
interests and the interests of the Metrostav
Group. We protect movable, immovable and
intellectual property as if it was our own.
We protect and carefully maintain movable,
immovable and intellectual property as well as
trade secrets of the Metrostav Group companies.
Work decisions are taken impartially without undue
influence of individual, family or friendly interests.

We tolerate no violation of the moral
principles in the Metrostav Group.
It is the responsibility of all employees to follow the
Metrostav Group Code of Ethics. In every case of
the Code of Ethics´ violation, the employee shall
be notified of his or her unacceptable behaviour. At
the same time, the employee´s supervisor, director
or the director of the Metrostav Group Internal
Audit Department shall be informed too. Retaliation
from others against anyone, who reports what s/
he suspects to be illegal or unethical activities, is
unacceptable.
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