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Skupina EUROVIA

Skupina EUROVIA je součástí francouzské společnosti 

EUROVIA, silniční divize koncernu Vinci

Skupina EUROVIA

VINCI

•Působí v 95 zemích světě

•Zaměstnává 170 000 lidí

Největší společnost v oboru dopravního stavitelství na 

česko-slovenském trhu

Třetí největší stavební společnost

Působí na trhu více než 55 let

•Obrat za rok 2008 činí 33,458 mld. eur

EUROVIA

•Působí v 16 zemích světa

•Zaměstnává 39 000 lidí

•Obrat za rok 2008 činí 8,183 mld. eur



Skupina EUROVIA v číslech

Obrat Skupiny EUROVIA v roce 2008 činil 23 mld. K č

Hospodářský výsledek po zdanění je 925 mil. K č

Skupina EUROVIA měla na konci roku 2008 zásobník zakázky  ve výši 33 mld. K č

Ke konci roku zaměstnávala Skupina celkem 4 264 zaměstnanců



Co umíme
Nabízíme široké portfolio činností

Naší činnosti dominuje výstavba silnic a železnic

Dále nabízíme sportovní stavby, projekty ochrany životního prostředí, 

rekonstrukce památkových center nebo speciální inženýrské stavby
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Regionální rozm ěr
Společnost má silný regionální rozměr – 5 oblastí včetně Slovenska, 20 závodů a 14 dceřiných 

společností

Posilujeme pozici regionálního zaměstnavatele

Široká nabídka

Výstavba a modernizace městských komunikací a železničních tratí

Revitalizace památkových center

Výstavba sportovních areálů či dětských hřišť

Budování čističek odpadních vod, kanalizačních a vodovodních sítí, ekologické 

zabezpečení skládek

Zajímavé architektonické projekty – např. lávka v Dačicích



Více komunálních zakázek
Největším objednavatelem služeb Skupiny EUROVIA zůstává stát

Oproti roku 2007 se však zvýšil o 14 % podíl zakázek od krajů a obcí

Skladba zákazník ů v roce 2008
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