
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 

společnosti Metrostav a.s.  

 

Vývoj společnosti v letech 2015–2017 a její postavení na stavebním trhu  
 
V roce 2017 společnost Metrostav a.s. opět potvrdila své prvenství na stavebním trhu ČR, který po 
loňském poklesu meziročně vzrostl o 4,9 % na 432 mld. Kč.  
 
Postavení Metrostav a.s. na trhu v posledních třech letech: 
 

Rok 

Tržby Metrostav a.s. (mld. Kč) Stavební trh ČR 

Celkem ČR a SR Ostatní zahraničí v mld. Kč 
procentní 

změna 

2015 18,7 16,5 2,2 435 +6,1 % 

2016 17,6 14,1 3,5 412 -5,3 % 

2017 19,6 15,9 3,7 432 +4,9 % 

 

V reakci na stagnaci českého stavebního trhu pokračoval Metrostav a.s. v roce 2017 ve vyhledávání a 

realizaci takových zahraničních projektů, kde při uplatnění vnitropodnikových technologií dosahoval 

přiměřené rentability. 

Vzhledem k tomu, že nelze v České republice očekávat v nejbližším období nárůst objemově 

významných zakázek v segmentu dopravní infrastruktury, pokračuje společnost Metrostav a.s. v 

doplňování portfolia staveb i z ostatních segmentů stavební výroby jako jsou např. energetika, 

průmyslová a bytová výstavba. 

V roce 2017 realizoval Metrostav a.s. na území hl. města Prahy třetinu své domácí produkce. Nicméně 

velký důraz byl kladen také na rozvoj ostatníchkrajů a regionů, aby v nich mohl Metrostav a.s. v příštím 

období dosahovat vyrovnanějších výsledků. 

 

 

 



Finanční a provozní ukazatele 2015–2017  

Finanční a provozní ukazatele 2015–2017 
        2017 2016 2015  

Tržby tis. Kč  19 563 599 17 559 506 18 736 969 

Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč  462 014 550 089 493 018 

          

Aktiva celkem tis. Kč  17 377 294 17 723 203 17 915 678 

– dlouhodobý majetek tis. Kč  4 504 244 4 430 387 4 490 633 

– oběžná aktiva tis. Kč  12 777 361 13 162 847 13 204 318 

Vlastní kapitál tis. Kč  7 137 818 6 935 996 6 609 277 

Základní kapitál tis. Kč  790 667 790 667 790 667 

Cizí zdroje tis. Kč  9 497 477 10 143 502 10 514 746 

          

Průměrný přepočtený stav personálu osob  2 931 2 939 2 934 

Zisk na zaměstnance tis. Kč  158 187 168 

Stavební výroba po hlavních segmentech 
trhu     

     
1 – občanské stavby tis. Kč  4 316 728 3 465 072 4 872 081 

2 – bytová výstavba tis. Kč  2 107 077 2 623 239 1 021 307 

3 – průmyslová výstavba tis. Kč  3 240 466 2 404 482 2 929 115 

4 – dopravní stavby včetně metra tis. Kč  6 745 954 5 059 444 6 223 267 

5 – podzemní stavby tis. Kč  1 440 482 1 890 559 1 847 628 

6 – ostatní stavby tis. Kč  1 320 857 1 672 349 1 383 046 

Stavební výroba celkem tis. Kč  19 171 564 17 115 145 18 286 444 

 

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo 

ke změně vykazování položky Stavební výroba po hlavních segmentech trhu. 

Pro zajištění srovnatelnosti této položky s minulým účetním obdobím byla položka za rok 2015 

reklasifikována v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za 

účetní období započaté v roce 2016“.  

Zhodnocení hospodářských výsledků společnosti v roce 2017  

V roce 2017 společnost dosáhla tržeb v hodnotě 19 564 mil. Kč, což je více než v minulých dvou 

účetních obdobích. Provozní výsledek hospodaření byl vytvořen ve výši 265 mil. Kč, celkový výsledek 

hospodaření před zdaněním dosáhl úrovně 462 mil. Kč. 



Hodnota celkové bilanční sumy představuje částku 17 377 mil. Kč, oproti minulému období se jedná o 

nepatrně nižší hodnotu, ve struktuře aktiv mírně narostl podíl dlouhodobého majetku a poklesl podíl 

oběžných aktiv. V pasivech došlo k posílení vlastního kapitálu a poklesu cizích zdrojů. 

 

 

Předpokládaný vývoj hospodaření společnosti v roce 2018  

Pro rok 2018 jsou plánované tržby a výsledek hospodaření stanoveny na reálně dosažitelnou hodnotu, 

a to s ohledem na současný i očekávaný vývoj na stavebním trhu. Prioritou společnosti je dodržet 

stávající provozní efektivnost vyjádřenou ukazateli rentability.  

Předpokládaný rozvoj v roce 2018 mil. Kč 

Tržby 18 000 

Zisk před zdaněním 560 

 

 

Významné projekty roku 2017 v českých regionech  

 Bytové domy Vivus Uhříněves, 1. a 2. etapa, Praha 

 Rekonstrukce 3 hnědouhelných bloků elektrárny Prunéřov 

 Modernizace úseků 03 a 06 dálnice D1 

 Rekonstrukce budovy Národního muzea, Praha 

 Fakultní nemocnice Motol, rekonstrukce dětské polikliniky, Praha 

 
 

Významné projekty roku 2017 v zahraničí 

 Silniční tunel Nordfjordur, Islandská republika 

 Silniční tunel Joberget, Norské království 

 Rekonstrukce čistírny odpadních vod Brest, Běloruská republika 

 Rekonstrukce mostu na dálnici A1 Talbrücke Volmarstein, Spolková republika Německo 

 Výstavba 20 km dálnice S7 – Gdaňsk, Polská republika 

 

 

 



Významné technologie a jejich inovace  

 Mechanizovaný hybridní razicí štít (TBM) se schopností 10metrového průměru výrubu (ražba 

železničních tunelů u Ejpovic) 

 Metoda Drill&Blast (využití na projektech ve Skandinávii) 

 Technologie mostních konstrukcí (projekty v České republice, Spolkové republice Německo a 

Polské republice), portfolio obsahuje vysouvaná a spřažená díla, technologie letmé betonáže, 

visutých konstrukcí, díla realizovaná pomocí posuvné či pevné skruže. 

 Technologie pokládky cementobetonových krytů, roční výkony se v současnosti měří na 

desítky kilometrů převážně dálničních vozovkových souvrství. 

 Realizace asfaltových vozovek – intenzivní rozvoj vybavení v roce 2017 spočíval v akvizicích do 

dvou obaloven a investic do jejich modernizace a dále v pořízení nejnovější techniky pro pokládku 

živičných krytů. 

 Provoz ocelových konstrukcí je vybaven kapacitními strojními dílnami, technicky vyspělou 

lakovnou respektující přísná environmentální kritéria a moderním pilovrtacím centrem. Je proto 

schopen dodávat na klíč nejnáročnější ocelové konstrukce dle měřítek současného trhu. Provoz se 

v roce 2017 stal klíčovou výrobní kapacitou při realizaci zakázky na odsíření provozu tepelné 

elektrárny Mělník I, která bude probíhat až do roku 2020. 

 Technologie železobetonových konstrukcí se momentálně uplatňuje zejména v segmentu 

bytové výstavby, kde prokazuje schopnost společnosti uspět v prostředí extrémních požadavků na 

rychlost výstavby i nároků na profesionalitu personálu. Jednou z významných investic do této 

technologie v roce 2017 byl nákup nejmodernějších bezpečnostních komponentů pro stavbu 

bednění a betonáž svislých konstrukcí. 

 Digitalizace stavebnictví – společnost se interně připravuje na postupnou změnu procesů 

pořizováním potřebného SW vybavení a výchovou vlastních odborných personálních kapacit.  

 Zavádění metody BIM v České republice – pod gescí MPO byl usnesením vlády ČR č. 682 v září 

2017 schválen materiál, který představuje jednoznačnou podporu širšího využívání BIM při 

přípravě zakázek ve stavebnictví financovaných státem. Zástupci Společnosti se aktivně podíleli na 

činnosti odborné společnosti CZBIM a její skupiny Realizace, která připravuje národní datovou 

strukturu BIM modelů. Ta je nezbytná při realizaci staveb i při facility managementu. 

 

V roce 2017 byly společností Metrostav a.s. pořízeny investice výrobní povahy v celkové hodnotě 111,3 
mil. Kč. 

 

Výzkum a vývoj vč. vynaložených nákladů  

V oblasti výzkumu a vývoje probíhá osvědčená spolupráce s vysokými školami, specializovanými 

výzkumnými ústavy a s nevládními organizacemi na národní a mezinárodní úrovni. Výsledky projektů 

zpravidla nacházejí přímé uplatnění na připravovaných a realizovaných stavbách.  



Celkové náklady vynaložené na výzkumné projekty částečně podporované státní dotací činily v roce 

2017 cca 2,7 mil. Kč. Přímá podpora prací výzkumného charakteru při přípravě a realizaci staveb není 

v této částce zahrnuta. 

Vedle spolupráce s vysokými školami se vybraní pracovníci Společnosti rovněž samostatně zabývají 

technologickým vývojem za účelem technické podpory provádění stavebních prací.  

 

Řízení jakosti, certifikace činností  

Metrostav a.s. byl jednou z prvních stavebních firem v ČR, která v roce 1997 splnila požadavky systému 

managementu kvality pro generální dodávku staveb. V následujících letech procesem certifikace 

v plném rozsahu normy ČSN EN ISO 9001 prošly všechny klíčové technologie.  

Společnost trvale usiluje o zvyšování kvality dodávaných zakázek uplatňováním risk managementu, 

rozvojem procesně orientovaného řízení a důsledným vedením kontroly kvality.  

Snahou společnosti je významně přispívat k lepšímu prostředí ve stavebnictví, a to díky inovativním 

postupům a řešením, která generují vysokou přidanou hodnotu a přispívají k šetrné výstavbě. 

 

Bezpečnost práce  

Prevence vzniku rizik a neustálé zlepšování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci patří mezi absolutní priority společnosti. Dokladem o kvalitě řízení v oblasti BOZP je již šestý titul 

Bezpečný podnik garantovaný Státním úřadem inspekce práce.  

V měsíci září 2017 proběhl dozorový externí audit, který potvrdil řádné uplatňování systému 

managementu BOZP, specifikovaného v ČSN OHSAS 18001:2008. Organizace má platný Certifikát pro 

realizace staveb pozemního a inženýrského stavitelství. 

 

Nad rámec plnění kritérií daných legislativou a mezinárodními standardy společnost každoročně 

vyhodnocuje vlastní motivační program Bezpečné pracoviště. Jeho cílem je motivace pracovních týmů 

k bezpečné práci. Oceňována jsou pracoviště, která vynikají odbornou péčí o bezpečnost práce a 

nulovou úrazovostí. Za osm let trvání tohoto motivačního programu bylo oceněno více než 80 

projektových a výrobních týmů. 

Společnosti se dlouhodobě daří držet četnost pracovních úrazů zaměstnanců na hodnotách výrazně 

nižších, než je statistický průměr v hornictví a stavebnictví České republiky. 

 



Environmentální politika a její plnění  

Společnost zodpovědně přistupuje k ochraně životního prostředí. Ve všech oblastech ochrany životního 

prostředí jsou důsledně dodržovány právní předpisy a podmínky vydaných rozhodnutí. Metrostav a.s. 

svou důsledností prokazuje nejen plnění všech povinností vyplývajících z legislativy České republiky 

v ochraně životního prostředí, ale i svoji způsobilost pro plnění globálních požadavků v této oblasti. 

Prostřednictvím environmentálního systému řízení EMAS č. 122/2009 aktivně monitoruje, řídí a 

vyhodnocuje své činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Další významnou podporou 

environmentálního systému řízení je certifikace v rozsahu požadavků normy ČSN EN ISO 14 001, 

kterou společnost plní již od roku 2001.  

Stavební výroba ohrožuje životní prostřední vznikem odpadu, zejména pak nebezpečného. Zpětné 

využití většiny vzniklých odpadů je tak pro Metrostav a.s. dlouhodobě sledovaným cílem. 

Společnost vnímá vysoký význam environmentální udržitelnosti realizovaných staveb. Zájem o rozvoj v 

oboru realizace šetrných budov dokládá mimo jiné i úzká komunikace jejích odborníků s organizacemi 

udávajícími trendy v této oblasti.  

 

Personální politika – informace o plnění zákonných norem v oblasti 

pracovněprávních vztahů  

Společnost zajišťuje politiku rovného zacházení se všemi zaměstnanci s ohledem na jejich pracovní 

podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout kariérního postupu v 

zaměstnání. Rovněž nepřipouští v pracovněprávních vztazích diskriminaci zaměstnanců. Dodržování 

pravidel rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti 

a antidiskriminačního zákona je povinností všech zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení. 

Společnost žádným způsobem nepodporuje otrockou práci ani jakoukoli jinou formu nucené a povinné 

práce. Společnost nepřipouští, netoleruje a nepodporuje žádnou formu dětské práce. 

Společnost odmítá nezákonné, nekalé a nemorální praktiky, trvale usiluje o to, aby zaměstnanci 

dodržovali zákony, firemní hodnoty a kulturu. Společnost cíleně buduje systém právní prevence před 

protizákonným jednáním a netoleruje jednání v rozporu se zákony. 

Společnost nepřipouští a odmítá, aby se zaměstnanec v rámci činností 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 vyjádřenými ve vnitrofiremním dokumentu – „Náš způsob řízení a práce“, v „Etickém kodexu 

Skupiny Metrostav“ a v „Pracovním řádu“. 

 

 



Zvyšování kvalifikace  

Odborný i osobnostní rozvoj zaměstnanců patří tradičně mezi priority všech společností Skupiny 

Metrostav. Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav nabízí širokou škálu interních vzdělávacích aktivit 

pro všechny skupiny zaměstnanců. Obsah kurzů je připravován ve spolupráci odborných garantů, 

interních lektorů a vedení pracovních týmů s vědomím důležitosti připravenosti našich zaměstnanců 

pro realizaci stále náročnějších stavebních projektů.  

Interní zajištění vzdělávacích potřeb je účelně kombinováno s využitím externí nabídky zákonných 

školení i další odborné přípravy. Speciální rozvojové programy zaměřené na posílení manažerských 

dovedností a odborných znalostí jsou určeny stávajícím manažerům, ale i zaměstnancům 

připravovaným pro budoucí vstup do manažerské role. Nabídkou jazykových kurzů, zajišťovaných ve 

vysoké kvalitě, je účelně podporována příprava zaměstnanců pro realizaci zahraničních zakázek.  

Velká pozornost je i nadále zaměřena na projekt Zruční učni na středních školách, v rámci kterého 

Metrostav a.s. poskytuje vybraným žákům během studia nadstandardní finanční podporu a umožňuje 

jim praxi na vlastních pracovištích Společnost se dlouhodobě věnuje také spolupráci s vysokými 

školami.  

Společně s odbornými sdruženími, SPS, ČKAIT i HK je organizována účast našich zaměstnanců v 

celoživotním vzdělávání. Velký důraz je kladen na přípravu a zabezpečení kvalitního průběhu 

profesních kurzů požadovaných zákonem. Složením příslušných zkoušek získávají naši zaměstnanci 

v průběhu těchto kurzů způsobilost vykonávat svou profesi v souladu s příslušnou legislativou. Jen za 

rok 2017 zaměstnanci získali 5 597 oprávnění ke své činnosti –od vazačských průkazů přes oprávnění 

obsluhy strojních zařízení až po způsobilost vstupu do kolejiště SŽDC.  

 

Péče o zdraví  

Pracovně lékařská péče vyplývající ze zákona byla v roce 2017 zajišťována pro všechny zaměstnance 

společnosti. Současně se sledovala zdravotní hlediska a vliv pracovních podmínek na typových 

pracovištích na vývoj zdravotního stavu zaměstnanců. Ve spolupráci s útvarem BOZ byly i nadále 

zajišťovány dohlídky pracovišť a ve spolupráci s Centrem vzdělávání Skupiny Metrostav kurzy 

poskytování první pomoci.  

 

Plnění Kolektivní smlouvy  

Závazky zaměstnavatele i odborové organizace vyplývající pro zaměstnance z Kolektivní smlouvy 

Metrostav a.s. na rok 2016 a 2017 byly v roce 2017 naplněny v celém rozsahu. V souladu s v prosinci 

uzavřenou Vzorovou kolektivní smlouvou společností Skupiny Metrostav na roky 2018 a 2019 byla 

dohodnuta a uzavřena i Kolektivní smlouva Metrostav a.s. na rok 2018 a 2019. Pravidelná měsíční 

jednání zástupců vedení společnosti a odborové organizace byla vedena konstruktivně, s maximální 

snahou obou stran předcházet možným problémům a zachovat sociální smír. 



Zaměstnancům, kteří se v průběhu roku 2017 dostali do mimořádně složité sociální či zdravotní situace, 

poskytl zaměstnavatel příspěvky dle kolektivní smlouvy. Tato mimořádná pomoc byla v roce 2017 

poskytnuta 180 zaměstnancům společnosti.  

 

Společenská odpovědnost  

Společenská odpovědnost  

Jako velký mezinárodní hráč musíme umět 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 subjektům.  

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.  

 

Charitativní činnost 

Jednou z důležitých aktivit společnosti v oblasti charity je akce Daruj krev s Metrostavem. Tradiční akce 

se dvakrát do roka účastní desítky zaměstnanců v čele s prezidentem 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.  

Metrostav má i svůj Senior klub, který dlouhodobě pomáhá jeho bývalým zaměstnancům. Je to 

jedinečný projekt svého druhu v České republice a sdružuje přes 250 členů. Členové mají možnost 

účastnit se aktivit organizovaných klubem a odebírat firemní noviny.  

 

Podpora vzdělání 

Metrostav a.s. je i jediná stavební firma v České republice, která má ucelený systém výchovy učňů. 

Cílem projektu Zruční učni je zvýšit zájem o stavební obory a předávat know-how mladým řemeslníkům. 

Projekt Zruční učni podpořil od roku 2008 již 330 žáků, z nich mnozí se následně stali spokojenými 

spolupracovníky Skupiny Metrostav. Metrostav podporuje ale i celou řadu vysokých škol, zejména jejich 

stavebních fakult.  

 

Podpora sportu  

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, a to jak v 

extrémním závodě, tak i v běžném životě. 

Finanční prostředky Společnost poskytla též sportovcům v individuálních i kolektivních sportech. 

Příspěvky získaly například hokejové či fotbalové kluby, a to jak amatérské, tak i profesionální, zejména 

v místech působení divizí Metrostavu.  

 



Podpora kultury 

V oblasti kultury jsme pokračovali ve finanční pomoci Dejvickému divadlu, Divadlu Na zábradlí a galerii 

DOX. Podpořili jsme i celou řadu regionálních projektů.  

 

 

Závěr 

Ostatní záležitosti neobsažené ve zprávě jsou zřejmé ze statutární a konsolidované účetní závěrky 

společnosti za účetní rok končící 31. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

      Jiří Bělohlav v.r.        Ing. Zdeněk Šinovský v.r. 

předseda představenstva               místopředseda představenstva 


