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VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,

nejdříve mi dovolte krátkou informaci o naší
firmě v Čechách. Krátkou proto, že se od posled-
ní příležitosti, kdy jsem měl možnost vás oslovit,
nic zásadního nezměnilo. Je nás stále kolem 130
a stále se zabýváme tunely, železnicemi, silnice-
mi a mosty.

Zajímavější je však změna, ke které došlo
v organizaci naší matky, nadnárodní firmy Mott
MacDonald Group. Dovolím si u této změny zastavit trochu
déle, protože může být zajímavá i pro náš trh, včetně tune-
lů, neboť se stejnou cestou ubírá řada dalších mezinárodních
firem. Navíc se ukazuje, že je tato cesta může přivést i na
český trh.

O co se jedná. Nejužší vedení firmy Mott MacDonald se,
po analýze provedené mezinárodními poradci z velké pětky,
rozhodlo založit v rámci firmy takzvané design centrum. Do
tohoto design centra v tuto chvíli spadá na 400 inženýrů
z Indie a 200 inženýrů z Bulharska, Maďarska, Čech
a Polska. S výjimkou Čech, kde je firma rozdělena na dvě
části, jsou inženýři ze všech zbývajících zemí design centra
dedikováni pro potřeby Mott MacDonald Group, a na vlast-
ním trhu nepodnikají. Důvod je z pohledu Mott MacDonald
Group zjevný. Zatímco obraty a zisky na levných trzích
nejsou pro Mott MacDonald důležité, použitím velmi kva-
litních inženýrů, často s méně než polovičními platy, mohou
zvýšit konkurenceschopnost na trzích, které jsou pro obrat
firmy zásadní.

Stejná politika již umožnila francouzské firmě EGIS
velmi agresivně soutěžit na našem trhu v oblasti vysoko-
rychlostních železnic. Nicméně, design centra v Rumunsku,
Polsku, Bulharsku, Indii a dalších „low cost“ destinacích
má celá řada mezinárodních firem. Kromě EGIS a Mott
MacDonald, také Systra, Arcadis, Arup, Aecom, Atkins
a zcela jistě i další.

Vzhledem k výhledu financování z EU, výhledu růstu
naší ekonomiky, a především vzhledem k rapidnímu nárů-
stu podílu mandatorních výdajů na národním důchodu, si
řada firem u nás uvědomuje, že bude muset v budoucnosti
soutěžit i na zahraničních trzích. Z důvodů uvedených
výše však nemusí být finanční výhoda daná našimi nižší-
mi platy až tak rozhodující, jak by se mohlo zdát, a postup
na zahraniční trhy a jeho plánování bude třeba velmi dobře
promýšlet. 

Do tohoto čísla přispíváme článkem o ražené kaverně
v centru Los Angeles, která bude po svém dokončení nej-
větším raženým dílem v tomto americkém městě.

DEAR COLLEAGUES, 

First allow me to briefly inform you about our com-
pany in the Czech Republic. It is brief because of the
fact that nothing fundamental has changed since the
last opportunity I had to for addressing you. Our team
still consists of about 130 persons and we are still
engaged in tunnels, railways, roads and bridges.    

But the change in the organisation of our mother, the
multinational company Mott MacDonald Group, is

more interesting. Kindly let me deal with this change a little longer
because it can be interesting even for Czech market, including tun-
nels, because many other international companies take the same
path. In addition, it turns out that this path can bring them even to
the Czech market.     

What it is about. After an analysis conducted by international
advisers from the Big Five, Mott MacDonald’s narrowest manage-
ment decided to establish the so-called design centre within the fra-
mework of the firm. At the moment, 400 engineers from India and
200 engineers from Bulgaria, Hungary, Czechia and Poland come
under the design centre. With the exception of Czechia, where the
company is divided into two parts, the engineers from all remai-
ning countries forming the design centre are dedicated for the
needs of the Mott MacDonald Group and do not do business in
their markets. From the perspective of the Mott MacDonald Group,
the reason is obvious. Whilst turnovers and profits on cheap mar-
kets are not important for the Mott MacDonald Group, it can inc-
rease its competitiveness on the markets which are crucial for the
turnover of the firm by using high-quality engineers with often less
than half the salaries.    

The same policy has already allowed the French company of
EGIS to compete very aggressively on Czech market in the field of
high-speed railways. Nevertheless, design centres are operated in
Romania, Poland, Bulgaria, India and other low-cost destinations
by numerous international firms. Apart from EGIS and Mott
MacDonald, also by Systra, Arcadis, Arup, Aecom, Atkins and cer-
tainly also by others.  

Taking into consideration the prospect of funding from the EU,
the prospect of the growth of Czech economy and, above all, with
respect to the rapid increase in the share of the mandatory expen-
ses in the national income, many firms in the Czech Republic rea-
lise that they will have to compete even in foreign markets.
However, for the above-mentioned reasons, the financial advanta-
ge following from lower salaries in the Czech Republic does not
have to be as deciding as it could seem to be and the advancement
to foreign markets and its planning will have to be very well
thought out.        

In this journal issue we publish the article about a cavern mined
in the centre of Los Angeles, which will become the largest mined
working in this American city after its completion.
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