
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 

 

Vývoj společnosti v letech 2014 až 2016 a její postavení  

na stavebním trhu 
 

V roce 2016 si společnost Metrostav a.s. opět upevnila vedoucí postavení  

na stavebním trhu ČR, který v České republice dosáhl v roce 2016 celkového objemu   

412 mld. Kč, tzn. ve srovnání s předchozím rokem 2015 (435 mld. Kč) pokles o 7,6 

%.  

 

Postavení společnosti Metrostav a.s. na trhu dokumentuje uplynulý vývoj v 

posledních třech letech: 

Rok Výkony  
(mld. Kč) 

Objem trhu  
(mld. Kč) 

% podíl  
Metrostav a.s. 

2014 19,3 410 4,7 
2015 19,2 435 4,4 
2016 18,0 412 4,4 

 

Pro následující období bude společnost Metrostav a.s. pokračovat ve vyhledávání 

stavebních projektů i mimo území České republiky a bude se cíleně zaměřovat 

především na projekty s uplatněním vlastních technologií a s přiměřenou mírou 

rentability. 

 

 

Obchodní politika společnosti v českých regionech i v zahraničí  
 

Základní principy obchodní politiky zůstávají stejné. Metrostav je zaměřen především 

na velké infrastrukturální projekty s vysokou mírou uplatnění vlastních 

vnitropodnikových technologií.  Technologicky se jedná především o tunelové  

a mostní stavby, významné ocelové a železobetonové konstrukce. Rozhodující 

objemy budou i v budoucnosti především na významných silničních a železničních 

projektech.  

 

 



 

Významné projekty roku 2016 v českých regionech: 

• Rekonstrukce a dostavba obchodního centra IGY v Českých Budějovicích  

• Rekonstrukce železničního uzlu Plzeň – II. Stavba   

• Výstavba hotelu Rozvadov  

• Rekonstrukce obchodního domu Sněžka v Peci pod Sněžkou  

• Výstavba výrobní haly BUSCH v Liberci  

• Rekonstrukce železničního traťového úseku Rokycany-Nezvěstice  

• Výstavba haly svařovny pro Škoda auto Kvasiny  

• Dálnice D8, úsek 0805 Lovosice – Řehlovice (mosty Dobkovičky,  

 Opárno, tunely Prackovice a Radejčín)  

•  Modernizace dálnice D1, úsek 03, Hvězdonice - Ostředek 

•  Výstavba výzkumného objektu laserové technologie pro Fyzikální ústav  

 AV ČR ELI, Dolní Břežany u Prahy  

• Výstavba obytného komplexu Garden Towers, Praha Žižkov 

• Rekonstrukce 3 hnědouhelných bloků - elektrárna Prunéřov 

• Výstavba úseku 1105/II. dálnice D11 Osičky – Hradec Králové 

• Modernizace trati Rokycany – Plzeň a železniční tunel Ejpovice 

• Rekonstrukce budovy Národního muzea, Praha 1  

• Rekonstrukce dětské polikliniky Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 

 

Významné stavby roku 2016 v zahraničí: 

• Výstavba silnice S8 – Varšava, Polsko  

• Výstavba silnice S7 – Koszwaly - Nowy Dwor Gdanski, Polsko  

• Rekonstrukce ulice Žolnierska – Varšava, Polsko  

• Výstavba tunelů metra Espoo, Finsko  

• Výstavba tunelu Nordfjordur, Island  

• Výstavba tunelu Veitastrond, Norsko  

• Výstavba tunelu Joberg, Norsko  

• Výstavba tunelů Diel a Milochov, Slovensko 

• Výstavba tunelu na dálnici D1 Žilina, Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, 

Slovensko 

• Výstavba tunelů na dálnici D3-Polana a Svrčinovec, Slovensko 



 

 

Významné technologie a inovace  
 

Výkony vlastních nosných technologií tvoří dlouhodobě zhruba jednu čtvrtinu 

celkových výkonů společnosti.  

 

V segmentu podzemních staveb je to zejména technologie ražeb Drill & Blast, 

používaná na stavbách ve Skandinávii a na Islandu a technologie TBM, aplikovaná 

při ražbě železničních tunelů u Ejpovic. Ta aktuálně pracuje s využitím největšího 

mechanizovaného hybridního razícího štítu o schopnosti 10-ti metrového průměru 

výrubu. Dalším inovativním prvkem tohoto projektu je definitivní jednoplášťové ostění 

sestavené z prefabrikovaných segmentů, které jsou v tuzemsku historicky poprvé 

vyrobeny z betonu vyztuženého rozptýlenou drátkovou výztuží. 

 

Neméně důležitým oborem dopravních staveb je výstavba mostů. Portfolio 

technologicky zvládnutých mostních konstrukcí představuje od vysouvaných  

a spřažených děl přes technologii letmé betonáže, visutých konstrukcí až po díla 

realizovaná pomocí posuvné či pevné skruže. 

 

Jednou z nejmladších technologií společnosti je pokládka cemento-betonových krytů 

dálnic a rychlostních komunikací, kterou ovládá divize 4. Od vzniku této nosné 

technologie v roce 2013 bylo realizováno již bezmála 47km vozovkového souvrství.  

 

Mezi pevné články vlastních výrobních kapacit trvale patří i Provoz ocelových 

konstrukcí divize 3. Vybaven kapacitními strojními dílnami, technicky vyspělou 

lakovnou respektující přísná environmentální kritéria a nejmodernějším pilovrtacím 

centrem je schopen na klíč dodávat nejnáročnější ocelové konstrukce dle měřítek 

současného trhu.Příkladem zdařilé, technicky unikátní konstrukce je zakázka CITY 

DECO na pražském Pankráci. Jedná se o soustavu speciálních předpínaných 

ocelových nosníků, která vynáší hmotnost zavěšeného velkorozponového 

železobetonového stropu konferenčního sálu vůči protiváze části budovy zavěšené 

nad sousedním objektem. Konstrukce o celkové hmotnosti cca 700 tun byla 



smontována za pouhý měsíc a postupně řízeně předpínána speciální technikou 

v souladu s dalším postupem výstavby. 

 

Divize 6 uplatnila schopnosti provozu technologie železobetonových konstrukcí na 

několika stavbách rozsáhlých a náročných bytových komplexů. Tento typ staveb 

dlouhodobě vyniká extrémními požadavky na rychlost výstavby a klade rostoucí 

nároky na profesionalitu personálu celého provozu.  

 

Společnost se intenzivně angažuje na poli rozvoje technologie BIM. Zaměstnanci se 

aktivně podílejí na činnosti odborné společnosti CZBIM a její skupiny „Realizace“, 

která připravuje potřebnou národní datovou strukturu BIM modelů, potřebnou  

pro využití BIM prostředí v realizaci a facility managementu. Metrostav a.s. je 

zastoupen i v technické normalizační komisi ÚNMZ, připravující základní technické 

normy BIM v českém jazyce. Ve spolupráci s dceřinou společností Metrostav 

Development a.s. jsou aktuálně realizovány v prostředí BIM dva pilotní projekty.  

 

 

Investiční politika a realizované investice  
 

Pořizování majetku strojní povahy je ve společnosti realizováno přímými investicemi  

i prostřednictvím operativního leasingu. Příkladem této formy pořizování strojního 

vybavení jsou zejména nákladní automobily, plnoprofilový mechanizovaný razící štít 

Viktoria, finišéry pro pokládku cementobetonových krytů a rovněž flotila osobních  

a lehkých užitkových vozidel.  

 

Investice do strojů a strojního vybavení byly v roce 2016 směřovány převážně do 

rozvoje strojního vybavení pro realizaci podzemních staveb, technologie 

cementobetonových a živičných krytů a technologie železobetonových konstrukcí. 

Celkově byly za rok 2016 pořízeny investice výrobní povahy v hodnotě 85,7 mil. Kč. 

 

 

Výzkum a vývoj 
 



V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje Metrostav a.s. s vysokými školami, 

specializovanými výzkumnými ústavy a 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, zejména se zaměřením na jejich nižší hmotnost, vyšší 

odolnost proti agresivním vlivům, vodonepropustnost a dále na aplikaci výsledků 

výzkumu a vývoje při realizaci tunelů metodou TBM. 

 

V rámci spolupráce s výzkumným centrem CESTI (Centrum pro efektivní  

a udržitelnou dopravní infrastrukturu) se Metrostav a.s. podílí na výzkumu v oblasti 

mostů a tunelů. V oblasti tunelových staveb je výzkum a vývoj orientován  

na pokrokové konstrukce tunelových ostění – zvláště vodonepropustná betonová 

ostění a využití vláknobetonu u prefabrikovaných ostění. V roce 2016 byl výzkum 

zaměřen na ověření nekovových vláken, která by nejen v tunelech mohla být 

zajímavou alternativou zejména proto, že nekorodují. Významnou částí projektu je  

i identifikace rizik při výstavbě podzemních staveb a vývoj modelů k jejich 

minimalizaci, popř. eliminaci. Činnost centra je plánována do roku 2019. 

 

V současné době se společnost podílí i na poli technologií pro zesilování existujících 

konstrukcí. Zahraniční zkušenosti ukazují, že jednou z vhodných variant je využití 

vysokohodnotných betonů. Proto byl v roce 2016 navržen výzkumný projekt na vývoj 

vhodného betonu a technologie zesilování pro tyto účely. Navrhované technologie 

jsou navíc velmi šetrné k životnímu prostředí, což odpovídá jedné ze zásadních 

priorit společnosti. 

 

Vedle spolupráce s vysokými školami se vybraní pracovníci společnosti rovněž 

samostatně zabývají technologickým vývojem za účelem technické podpory 

provádění stavebních prací.  

Výsledky výzkumných projektů zpravidla nacházejí přímou aplikaci na realizovaných 

stavbách.  

 

Celkové náklady vynaložené na výzkum a vývoj v roce 2016 činily cca 2,4 mil Kč.  

 



 

 

 

 

Řízení jakosti - certifikace činností   

 

Metrostav a.s. má certifikovány všechny klíčové technologie, které využívá,  

a to včetně ražeb razicími stroji. Certifikované technologie jsou pak zastřešeny 

certifikátem managementu kvality pro generální dodávku staveb v plném rozsahu 

normy ČSN EN ISO 9 001 udržovaném v platnosti již od roku 1997. Systém 

managementu kvality společnosti splňuje podmínky legislativy Evropské unie 

v oblasti zakázek veřejného sektoru. V roce 2016 Metrostav a.s. prodloužil 

Oprávnění organizace být kvalifikovaným dodavatelem pro ČEZ dle požadavků 

vyhlášky SÚJB č. 132/2008Sb   a Slovenskou elektrárnu na dobu dvou let. V témže 

roce získal Metrostav a.s. Statut certifikovaného dodavatele ve stavebnictví  

dle britských standardů. 

 

 

Bezpečnost práce  
 

Prevence vzniku rizik a neustálé zlepšování systému managementu bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci patří mezi absolutní priority společnosti. Od roku 1998 je 

Metrostav kontinuálně držitelem prestižního ocenění „BEZPEČNÝ PODNIK“, které 

mu bylo uděleno státním úřadem inspekce práce již pošesté. 

 

V měsíci září 2016 proběhl recertifikační audit, který potvrdil, že společnost zavedla  

a řádně uplatňuje systém managementu BOZP specifikovaný v české státní normě 

ČSN OHSAS 18001:2008. Organizace má platný Certifikát pro realizace staveb 

pozemního a inženýrského stavitelství. Metrostav a.s. byl v roce 2016 též úspěšně 

auditován mezinárodně působící společností Achilles. Výsledkem je potvrzení statutu 

certifikovaného dodavatele ve stavebnictví dle britských standardů. 

 

Zavádění nových technologií, jako je nasazení plnoprofilového zeminového štítu  

při ražbě železničních tunelů v Ejpovicích, přispívá k snižování pracovních rizik a rizik 



hygienických. I když stavebnictví patří mezi nejrizikovější odvětví, společnosti se 

dlouhodobě daří držet četnost pracovních úrazů zaměstnanců na hodnotách nižších, 

než je statistický průměr v hornictví a stavebnictví ČR. 

 

 

Environmentální politika a její plnění  
 

Metrostav a.s. systematicky snižuje negativní dopady svého podnikání na životní 

prostředí v souladu s principem udržitelného rozvoje společnosti. Environmentální 

politika Metrostavu a.s. je založena na odborných znalostech a řídících schopnostech 

vedoucích pracovníků, jakož i na odpovědném přístupu k plnění pracovních úkolů 

všech zaměstnanců.  

 

V dubnu roku 2016 byl absolvován dozorový audit plnění zpřísněných podmínek 

EMAS č. 1221/2009 a v září roku 2016 proběhl úspěšně recertifikační audit systému 

environmentálního řízení pro realizaci staveb pozemního a inženýrského stavitelství 

v rozsahu normy ČSN EN ISO 14 001.  

 

Metrostav a.s. tím prokázal nejen splnění všech povinností vyplývající z legislativy 

ČR v oblasti ochrany životního prostředí, ale i svoji způsobilost pro plnění globálních 

požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

 

Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2016 
 

V roce 2016 společnost dosáhla výkonů v hodnotě 18 049 mil. Kč, což je méně než 

v minulých obdobích a také méně v porovnání s plánovanými parametry. Provozní 

výsledek hospodaření byl vytvořen ve výši 203 mil. Kč, celkový výsledek hospodaření 

před zdaněním dosáhl úrovně 550 mil. Kč. 

 

Hodnota celkové bilanční sumy představuje částku 17 723 mil. Kč, oproti minulému 

období se jedná téměř o srovnatelnou hodnotu, srovnatelná je i struktura aktiv. 

V Pasivech došlo k posílení vlastního kapitálu a poklesu cizích zdrojů. 

 

 



 

 

 

 

Personální politika 

 
Informace o plnění zákonných norem v oblasti pracovněprávních vztahů  

 

Metrostav a.s. zodpovědně dodržuje zákonné normy v oblasti pracovněprávních 

vztahů. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z těchto norem a jejich 

eventuálních změn jsou vždy bez odkladu zapracovány do příslušných interních 

předpisů. Zaměstnanci jsou s nimi neprodleně  seznámeni a ze strany 

zaměstnavatele jsou činěna veškerá potřebná opatření k jejich plnění. Společnost 

zajišťuje politiku rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich 

pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout 

postupu v zaměstnání. Společnost odmítá nezákonné, nekalé a nemorální praktiky, 

trvale usiluje o to, aby zaměstnanci dodržovali zákony, firemní hodnoty a kulturu. 

Metrostav a.s. cíleně buduje systém právní prevence před protizákonným jednáním 

a netoleruje jednání v rozporu se zákony. Nepřipouští, aby se zaměstnanec v rámci 

činnosti pro ni a při plnění pracovních povinností dopouštěl trestného činu. Pokud ze 

strany zaměstnance dojde k protiprávnímu jednání, je toto společností považováno 

za osobní selhání jednotlivce, které je v rozporu s firemními tradicemi a hodnotami.   

 

 

Zvyšování kvalifikace 

 

Metrostav a.s. dlouhodobě dbá na udržování i prohlubování znalostí a odborných 

dovedností všech skupin personálu. Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav zajistilo 

v roce 2016 pro zaměstnance více než 1300 akcí.  

 

Všichni zaměstnanci prošli proškolením v trestně právní compliance, výrazně se 

rozšířila a zkvalitnila příprava vedoucí k získání oprávnění pro výstavbu  

a rekonstrukce železničních tratí. Rozvoj personálních rezerv podporuje nově systém 

startovacích manažerských balíčků. Díky kvalitní jazykové přípravě získávají 



zaměstnanci vyšší stupně certifikátů a jsou proto lépe připraveni pro realizaci 

zakázek v zahraničí. 

 

 

Péče o zdraví  

 

V průběhu roku 2016 se změnil smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb. 

Lékařské prohlídky vyplývající ze zákona byly pro všechny zaměstnance  

ve standardní kvalitě zajištěny, zdravotní hlediska a vliv pracovních podmínek  

na typových pracovištích na vývoj zdravotního stavu zaměstnanců sledovány.  

Ve spolupráci s ÚBOZ se uskutečnily dohlídky všech rizikových pracovišť, v Centru 

vzdělávání Skupiny Metrostav se zdokonalují zaměstnanci v poskytování první 

pomoci.  

 

 
Plnění Kolektivní smlouvy  

 

Závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající pro zaměstnance  

z Kolektivní smlouvy Metrostav a.s. 2016/2017 byly v celém rozsahu naplněny. 

V prosinci 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě Metrostav a.s. 2016/ 

2017. Pravidelná měsíční jednání zástupců vedení společnosti a odborové 

organizace byla vedena konstruktivně, s maximální snahou obou stran předcházet 

možným problémům a zachovat sociální smír. 

 

Více než 150 zaměstnancům, kteří se dostali do mimořádně složité životní situace 

(sociální či zdravotní), poskytl zaměstnavatel v souladu s kolektivní smlouvou 

peněžitou pomoc.  

 
 

Společenská odpovědnost  
 

„Schopnost silných a úspěšných pomáhat tam, kam už ruka státu nedosáhne,  

je pro nás součástí etiky a našeho podnikatelského chování“, říká jedna ze zásad, 

kterou se řídí Metrostav a.s. již od svých počátků. Při naplňování této vize 

uskutečňuje především systémově nastavené dlouhodobé programy. Ty byly vybrány 

na základě zkušeností a také ve vztahu k místům působení jednotlivých divizí. Výší 



prostředků, vynakládaných na sociální účely v poměru k zisku i celkově, se řadí již 

několik let mezi největší firemní dárce v České republice. Metrostav a.s. 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 subjektům. Správnost volby a celé této činnosti potvrzuje mimo jiné 

získání a následné obhájení certifikátu Společenské odpovědnosti dle standardu SA 

8000.  

 
 
Charitativní oblast 

 

Jednou z důležitých aktivit firmy a jejích zaměstnanců je akce „Daruj krev 

s Metrostavem“. V minulém roce se uskutečnily další dva odběry, v pořadí již 20.  

a 21., každého z nich se účastnilo zhruba šest desítek lidí, Oddělení hematologie, 

biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze – Střešovicích 

tak dosud získalo od našich zaměstnanců více než 450 litrů krve. Tradiční je též péče 

o zasloužilé pracovníky sdružené v Senior klubu Metrostav, na jehož činnost  

a aktivity přispívá společnost nemalými částkami. A velmi pozitivně je hodnocena 

rovněž spolupráce s odbornými školami při výchově nových odborníků – systémově 

formulovaná v projektu Zruční učni. 

Dále společnost Metrostav a.s. podpořila: 

- akci Cesta za snem, v jejímž rámci se Metrostav stal partnerem Cyklo handy 

maratonu, který umožňuje společné sportovní vyžití zdravých i postižených 

sportovců, což byla nejvýznamnější novinka uplynulého roku  

- Československou obec legionářskou 

- Purkyňův nadační fond – podpora vzdělávání a publikační činnosti mladých 

lékařů 

- Nadaci Václava Havla 

- odborné střední i vysoké školství 

Kultura 

 

Metrostav a.s. pokračoval ve finanční pomoci Dejvickému divadlu, Divadlu  

Na zábradlí a řadě regionálních projektů, například: 

- Galerii DOX 

- Výstavě „Dědictví Karla Velikého“ 



- Zimnímu cyklu Třeboňská nokturna 

- Oslavám 750 let města České Budějovice 

- Divadelnímu létu Hluboká nad Vltavou 

- Výstavě „Vzdorovali zlu“ 

- Projektu „Bezpečně do školy“ 

- Vánočním koncertům v Brně 

Sport 

 

Finanční příspěvek získaly amatérské i profesionální kluby, např. hokejové  

či fotbalové, a to zejména v místech působení oblastních ředitelství jednotlivých 

divizí.  

Podporu získali například: 

- Hokejisté Kometa Brno, HC Oceláři Třinec, HC Verva Litvínov, HC Dukla 

Jihlava, HC Tábor 

- Fotbalisté FC Zbrojovka Brno, FC Viktoria Plzeň, FK Baumit Jablonec, Loko 

Vltavín 

- Házenkáři TJ Sokol Kyšice 

- Volejbalisté VK Karlovarsko 2014 a VK Slavoj Litoměřice  

- Lyžaři SKI FOINIA STEEL, Krajského svazu lyžařů Plzeňského kraje 

- Cyklisté Cykloteamu Ostrov  

 
 

Závěr 
 

Ostatní záležitosti neobsažené ve zprávě jsou zřejmé ze statutární a konsolidované 

účetní závěrky společnosti za účetní rok končící 31. 12. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Bělohlav Ing. Zdeněk Šinovský 
předseda představenstva místopředseda představenstva 
 


