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Rok 2007 byl pro nás všechny rokem změn, a to především nástupem nového vedení 

podniku v průběhu roku a změnou organizace řízení podniku. 

Za rok 2007, který byl pro Povodí Vltavy, státní podnik, bezesporu úspěšný, ať už 

z hlediska odstraňování povodňových škod z roku 2006, které byly téměř dokončeny, 

tak i z hlediska předčasně splacených úvěrů. Zároveň byl zvýšen důraz na kvalitu 

připravovaných investičních akcí tak, aby mohl být program prevence před povodněmi 

II. v roce 2008 plně rozvinut. Zvýšení zisku bylo nutné po pokrytí investičních potřeb 

podniku a zvládnutí dofi nancování zahájených staveb. V roce 2007 jsme zahájili výstavbu 

malé vodní elektrárny Troja za 320 mil. Kč. 

Dále úspěšně pokračovaly práce na pořizování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky 

a Dolní Vltavy.

Chtěl bych všem za výsledky dosažené v roce 2007 co nejupřímněji poděkovat 

s konstatováním, že jsme se dokázali se všemi změnami vyrovnat pozitivně a vyjádřit 

přesvědčení, že s podobně dobrým pocitem budeme moci hodnotit i rok 2008.

V roce 2008 nás čeká kromě svědomitého plnění našich každodenních povinností 

i přípravy a realizace staveb z programu prevence před povodněmi II., kdy zahájíme 

stavby za 660 mil. Kč.  Úkolů před námi není málo, nicméně věřím, že se nám je podaří 

společně splnit. 

Ing. JAN SLANEC 

generální ředitel
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II. 

Významné události 

v roce 2007
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• Na investiční výstavbu bylo vynaloženo 232 mil. Kč

• Byla zahájena stavba malé vodní elektrárny Troja

• Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo vynaloženo 

 314,65 mil. Kč

• Byla dokončena většina akcí na odstraňování 

 povodňových škod z roku 2006

• Na plavebních komorách bylo proplaveno 52 604 lodí

• Byl zaznamenám výskyt chráněných druhů živočichů v místech, 

 kde se v dřívějších letech neobjevovaly

• Byl zahájen provozní monitoring povrchových vod

• Byly sestaveny a projednány Předběžné přehledy významných 

 problémů nakládání s vodami zjištěných v oblastech povodí 

 Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy

• Bylo dokončeno sestavení vodohospodářské bilance současného 

 a výhledového stavu množství a jakosti povrchových a podzemních 

 vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy
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III.

Profi l státního podniku
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Hlavní poslání státního podniku 

Povodí Vltavy stanoví zákon 

č. 305/2000 Sb., o povodích, zakládací 

listina, statut, zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a další právní předpisy.

Povodí Vltavy, státní podnik, zajišťuje v oblastech povodí 
Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy následující hlavní činnosti:

• Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků,

 provoz a údržbu vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit

• Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a je 

 státnímu podniku svěřen k plnění jeho úkolů a k provozování podnikatelské činnosti

• Nakládání s vodami v rámci soustavy spravovaných vodních děl, s nimiž má právo 

 hospodařit podle povolení vodoprávních úřadů a podle předchozích předpisů

• Pořizování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy

• Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního 

 monitoringu jakosti povrchových vod

• Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání 

 povrchových a podzemních vod, vodních toků, hmotného a nehmotného majetku pro 

 povolené nebo oprávněné účely se záměrem přispět k aktivní ochraně životního prostředí

• Výkon dalších práv, povinností a svěřených činností

• Vytváření odborné podpory pro činnost vodoprávních úřadů vyjadřovací činností, 

 poskytováním údajů a podkladů pro jejich rozhodování

III. 1.

Úvod
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 pečuje Povodí Vltavy, státní podnik 

o 4 877 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy 

a v dalších vymezených hydrologických povodích, 

z toho významných je 4 760 km, 18 vodních děl první a druhé kategorie, 

18 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 46 pohyblivých 

a 285 pevných jezů a 17 malých vodních elektráren.

Povodí Vltavy, státní podnik, přináší na svých internetových 
stránkách aktuální informace zejména o:

• vodních stavech a průtocích na vodních tocích a vodních nádržích

• povodňových stavech a hydrologické situaci

• jakosti povrchové vody 

• vodních dílech a mimořádných manipulacích 

• plánování v oblasti vod

www.pvl.cz
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III. 3.  Dozorčí rada

RNDr. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSc., vrchní ředitel úseku vodního hospodářství 

 Ministerstva zemědělství ČR

Ing. PETR BENDL, hejtman Středočeského kraje

Ing. PAVEL PEŠOUT, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny

Mgr. VÍT ŠIMONOVSKÝ, ředitel odboru plavby a vodních cest Ministerstva dopravy ČR

Ing. ZDENĚK ZÍDEK, ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. BLANKA BROŽKOVÁ, ředitelka závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik

I. polovina roku 2007

Ing. FRANTIŠEK HLADÍK, generální ředitel

Ing. MILOSLAV NOVÁK, fi nanční ředitel

RNDr. PETR KUBALA, ředitel pro správu povodí

Ing. VÁCLAV BÁČA, technický ředitel

Ing. ANTONÍN ADAM, MBA, obchodní ředitel

Ing. ZDENĚK ZÍDEK, ředitel závodu Horní Vltava

Ing. BLANKA BROŽKOVÁ, ředitelka závodu Dolní Vltava

Ing. MILOŇ KUČERA, ředitel závodu Berounka

2. polovina roku 2007

Ing. JAN SLANEC, generální ředitel

Ing. MICHAELA KYNKOROVÁ, ředitelka úseku generálního ředitele

RNDr. PETR KUBALA, ředitel pro správu povodí

Ing. JIŘÍ JELEN, fi nanční ředitel

Ing. KAREL MACH, technický ředitel

Ing. ZDENĚK ZÍDEK, ředitel závodu Horní Vltava

Ing. BLANKA BROŽKOVÁ, ředitelka závodu Dolní Vltava

Ing. MILOŇ KUČERA, ředitel závodu Berounka

III. 2. Management podniku
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I. polovina roku 2007

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁVODY

vedoucí útvaru generálního ředitele ředitel závodu Horní Vltava 

útvar generálního ředitele závod Horní Vltava 

technický ředitel ředitelka závodu Dolní Vltava  

technický úsek závod Dolní Vltava

fi nanční ředitel ředitel závodu Berounka

fi nanční úsek závod Berounka

obchodní ředitel

obchodní úsek

ředitel pro správu povodí

úsek správy povodí

II. polovina roku 2007

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁVODY

ředitelka úseku generálního ředitele ředitel závodu Horní Vltava 

úsek generálního ředitele závod Horní Vltava 

technický ředitel ředitelka závodu Dolní Vltava  

technický úsek závod Dolní Vltava

fi nanční ředitel ředitel závodu Berounka

fi nanční úsek závod Berounka

ředitel pro správu povodí

úsek správy povodí

III. 4.

Organizační schéma 

podniku
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Dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik, se sešla v roce 2007 na třech řádných jednáních.

Na všech jednáních byla dozorčí rada usnášeníschopná a vyslovila souhlas s účastí generálního 

ředitele na svých jednáních. První jednání dozorčí rady v roce 2007 bylo výjezdní 11. dubna 2007 do  

Sázavy nad Sázavou, což umožnilo členům dozorčí rady lépe poznat práci zaměstnanců státního 

podniku Povodí Vltavy, postupy při řízení provozních činností a úroveň péče o majetek státu, se 

kterým má státní podnik Povodí Vltavy právo hospodařit. Druhé jednání proběhlo 25. září 2007 

v budově Povodí Vltavy, státní podnik, a poslední, třetí za tento rok 6. prosince 2007 v budově 

Ministerstva zemědělství ČR.

Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, předkládal na jednání dozorčí rady podklady 

ve formě zpráv, informací, na jejichž základě dozorčí rada zodpovědně vykonávala svoji působnost 

v souladu se Statutem Povodí Vltavy, státní podnik, Jednacím řádem a v neposlední řadě platnými 

právními předpisy.

Na jednáních se dozorčí rada obvykle zabývala:
 

• hodnocením výsledků hospodaření a fi nanční situací státního podniku Povodí Vltavy

• hodnocením činností při péči o majetek státu, se kterým má právo státní podnik Povodí Vltavy 

 hospodařit, včetně stavu odstraňování škod po povodních v roce 2006

• posuzováním nakládání s určeným majetkem

• plněním ukazatelů povodňové prevence pro výstavbu ochranných hrází, vymezení záplavových 

 území, vymezení území ohrožených zvláštními povodněmi, zpracování studií odtokových 

 poměrů a generelů protipovodňových opatření

• postupy pro zabezpečování plánování v oblasti vod dle vodního zákona

• rozvojem výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách, což má příznivý vliv na výši 

 tržeb při snižování plateb k úhradě správy vodních toků a správy povodí v souvislosti s klesající 

 výší odběrů vody

• plněním úkolů při pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky 

 a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy

III. 5. 

Informace o činnosti 

dozorčí rady
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IV.

Zpráva 

o činnosti podniku
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Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2007 vynaloženo 314, 165 mil. Kč. 

Část oprav byla soustředěna na odstraňování povodňových škod, způsobených povodněmi roku 

2006. Z vlastních zdrojů podniku byly provedeny práce za 198, 694 mil. Kč včetně spoluúčasti 

na dotačních programech Ministerstva zemědělství ČR. Využity byly fi nanční prostředky z programu 

229 114 na odstraňování povodňových škod, způsobených povodněmi v roce 2006, a to ve výši  

103, 028 mil. Kč. Provozní dotace na opravy Vltavské vodní cesty byla čerpána ve výši  

12, 443 mil. Kč.

IV. 1. 

Plán oprav 
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Na korytech vodních toků:

• byly dokončeny opravy přecházející 

 z roku 2006: oprava břehového opevnění 

 na Malši v Plavu a v Českých Budějovicích, 

 na Smutné v Sepekově

• oprava levého břehu Vltavy byla provedena ve Vyšším Brodě, opraveno bylo koryto Otavy 

 v Rejnštejně, v Hydčicích a v Divišově, byly opraveny opěrné zdi na Litavce v Lochovicích 

 a na Příbramském potoce v Příbrami

• na Mlýnské stoce v Českých Budějovicích 

 byla provedena oprava opěrných zdí 

 a současně byly z koryta odstraněny nánosy, 

 stejně jako na Kocábě, Bojovském potoce, 

 Radbuze pod jezem Doudlevce, na Zubřině 

 v Domažlicích a v dalších lokalitách

• v neposlední řadě byly v rámci údržby břehových porostů na Vltavě a všech jejích přítocích

 odstraňovány poškozené břehové porosty a naplavené stromy, dále byla prováděna údržba 

 břehových pozemků

Na významných vodních dílech:

• na vodním díle Orlík byla dokončena III. etapa rozsáhlé opravy na návodní plošině, zahrnující 

 opravu koleje jeřábové dráhy, úpravu ploch, sanaci betonů a protipovodňová opatření 

 (společně s investicí), zahájená v roce 2005

Nejvýznamnějšími akcemi, zahajovanými v roce 2007, byly:

• na vodním díle Štěchovice oprava plat na plavební komoře a oprava levé části vývaru a oprava 

 plošiny na kótě 222,6 m n.m. na vodním díle Slapy

• sanace plochy mezi velkou plavbou 

 a vodohospodářským vývarem 

 na vodním díle Orlík 

• oprava betonů přelivu a věžového objektu na vodním díle Lučina

• na vodním díle Trnávka bylo zahájeno rozsáhlé odstraňování nánosů na konci vzdutí   

 a oprava ponořeného stupně, obě opravy budou dokončeny v roce 2008
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Na menších vodních dílech:

• byla provedena oprava jezu v Nišovicích a v Radošovicích na Volyňce,

 v Dobřanech na Radbuze

• ve zdrži jezu Vraňany byly opraveny nátrže a bylo upraveno podjezí

• na Vltavské vodní cestě byly odstraněny nánosy z podjezí klapkových jezů

Na dopravně významné Vltavské vodní cestě:

• oprava dolních vrat plavební komory Smíchov

• v horním plavebním kanále Troja - Podbaba oprava břehového opevnění

• oprava provizorního hrazení plavební komory na Vraném

• oprava spárování zdí velké plavební komory Štvanice a Miřejovice

• odstranění nánosů v přístavu Radotín a v přístavu Smíchov, ve zdrži jezu Modřany 

 a v obratištích laterálního  kanálu Vraňany - Hořín

• průběžné odstraňování nánosů z mezivratí plavebních komor

• opravy řídících systémů, průmyslové televize a zabezpečení objektů

Z oprav technologie:

• oprava výtahu na vodním díle Želivka

• opravy mechanizmů klapek na vodních dílech Lipno I a Lipno II, točna lodního výtahu 

 na vodním díle Orlík, řetězů segmentu na vodním díle Kamýk 

• oprava pravé základové výpusti a vodítek návodních stavidel na vodním díle Husinec

• oprava technologie levého jezového pole na jezu Troja, oprava hydromotorů a rozvodů levého 

 jezového pole na jezu v Klecanech

• oprava horních vrat 

 malé plavební komory v Hoříně

• oprava armaturní šachty na vodním díle Pilská

• oprava pravého jezové pole č.1 na vodním díle Vrané, která přechází do roku 2008, 

 nedílnou součástí technologických oprav byly také opravy malé vodní elektrárny Štvanice, 

 Podbaba, Libčice a Klecany, například oprava rozvodny malé vodní elektrárny na Štvanici 

 a oprava TG 1 na malé vodní elektrárně v Podbabě. Dále pak na celé plavební trati oprava 

 značení a signalizace
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Odstraňování povodňových škod z povodní v roce 2006

• v rámci odstraňování povodňových škod pokračovala likvidace splavenin, nánosů v korytech 

 vodních toků a poškozených břehových porostů

• opravy opevnění koryt vodních toků a ochranných hrází

• opravy ovládání jezů a plavebních komor

Opravy zahájené v roce 2006:

• oprava opevnění a odstranění nánosu na Vltavě v dolním plavebním kanále Hořín a oprava 

 nátrží na Střele

• oprava koryta a opevnění 

 za vývarem na vodním díle Želivka 

Opravy zahájené v roce 2007:

• rozsáhlé množství nánosů bylo odstraněno na Vltavě v Davli, dále pak na dalších tocích, 

 např. na Lužnici u Soběslavi a v Suchdole, na Nežárce v Novosedlích a pod jezem Šimanov, 

 na Černovickém potoce ve zdrži jezu Kamenný (dokončení 2008), na Vltavě pod jezem Dolany 

 a Vraňany, na Berounce v Mokropsech a v Dobřichovicích, na Litavce v Libomyšli a v dalších 

 lokalitách. Při odstraňování nánosů bylo nutné se vyrovnat (dle legislativy) se zásahem 

 do koryt vodních toků s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů

• oprava jezu Metel na Nežárce, jezu Tájek na Lužnici, jezu Sedlec na Úslavě a jezu Chřenovice 

 na Sázavě

• oprava levého břehu Vltavy pod vodním dílem Vrané, Štěchovice a ve Velké Chuchli

• oprava železobetonové desky skluzu bezpečnostního přelivu na vodním díle Klabava, oprava 

 skluzu do lomu Ejpovice na Klabavě

• oprava koryta na Klabavě v Rokycanech, na Božkovském potoce v Božkově, na Litavce 

 v Jincích, na Obecnickém potoce v Obecnici a další

• oprava prahového těsnění přelivných polí na vodním díle Štěchovice, která bude dokončena 

 v roce 2008

• oprava regulace na Dobrovodském potoce, 

 (dokončení v roce 2008)
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PŠ – Nežárka, ř. km 11,503
– oprava jezu Metel
V rámci stavby byla provedena oprava vorové propusti včetně podpor 

lávky, bylo opraveno jezové těleso a kamenné zdivo levobřežního 

pilíře. Byl sanován výmol pod propustí, opravena dlažba na pravém 

břehu a odstraněna nefunkční konstrukce stavidlového uzávěru 

rybího slupu. Podél levého břehu pod jezem byla zaberaněna štětová 

stěna, stabilizována záhozovou patkou navazující na dno. Břehový 

svah byl opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu, která je 

opřena o betonovou patku. Dlažba svahu je ukončena betonovými 

prahy a je plynule napojena na stávající břeh záhozem z lomového 

kamene s urovnáním lícních ploch.

Náklad stavby   2, 992  mil. Kč

VD Orlík – stavební práce na návodní plošině 
na kótě 354,60 m n.m. – III.etapa
V rámci celkové opravy návodní plošiny na kótě 354,60 m n.m. (Balt 

po vyrovnání), rozložené do tří let, byla dokončena poslední etapa. 

Stavba byla dělena na část oprav a část investic. Předmětem 

opravy byla výměna vrchní železobetonové desky, osazení 

odvodňovacích vpustí a žlabu, osazení poklopů šachet, výměna 

zábradlí a provedení těsnění dilatačních spár. Dále byla provedena 

oprava úložných prahů ocelového mostu přes plavbu 300 t, jakož 

i mostu samotného a nově usazena kolejnice jeřábové dráhy - 

diskontinuálním způsobem, umožňujícím směrovou i výškovou 

rektifi kaci.Veškerá příslušenství jeřábové dráhy byla repasována. 

V rámci investic bylo osazeno nové zařízení pro zvedání mostu přes 

sportovní plavbu, mobilní zábrany a provedeno odvodnění pochozí 

plochy včetně osazení odlučovače lehkých kapalin.

Náklad III.etapy stavby   9, 252  mil. Kč

VD Štěchovice 
– oprava vývaru – levá část
Pod vodním dílem Štěchovice bylo opraveno poškozené opevnění 

v levé části dna vývaru vodního díla. Po vybudování jímky a vyčerpání 

vody následovala oprava kaverny ve dně. Oprava spočívala 

v očištění betonové desky, v osazení kotev do dna pro přichycení 

výztuže kari sítí, přikotvení krajních kamenů zbylé dlažby ve dně 

a v opravě spárování v místech pod budoucí betonáží. Následně 

byla provedena betonáž celé kaverny v jednom pracovním dnu. 

V nově vybetonované desce byla přiznána pracovní spára ošetřená 

jako dilatační. Dále byly přikotveny všechny kamenné kvádry 

středního stupně prahu vývaru kotvami a bylo opraveno veškeré 

poškozené spárování na tomto prahu. Vztlakové vrty ve dně vývaru 

byly osazeny chráničkami a po betonáži převrtány jádrovými vrty 

až na zdravou skálu. 

Náklad stavby   3, 423  mil. Kč
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PŠ – Sázava v ř. km 0,0 – 2,5 Davle – odstranění nánosů  
Předmětem opravy bylo odstranění nánosů z koryta toku řeky Sázavy v úseku cca 0,0 – 2,5, které bylo 

rozděleno do dvou stavebních objektů. Na vlastní rameno koryta toku Sázavy, kde bylo odstranění 

nánosů provedeno pod vodou, s následným naložením na nákladní čluny a odvozem na příslušně 

zabezpečenou skládku a na levobřežní náhon, kde byla těžba nánosů provedena brodivými mechanismy 

s následným naložením na automobilovou dopravu a odvozem na příslušně zabezpečenou skládku. 

Poté byla provedena úprava a svahování koryta náhonu do tvaru dvojité kynety.

Náklad stavby   9, 315  mil. Kč 

VD Troja – oprava technologie 
levého jezového pole
Po zahrazení a vyčerpání levého jezového pole byla provedena 

demontáž a následná oprava hydromotorů a oprava povrchových 

ochran klapek. Dále byla provedena výměna hadic a indikátorů, 

výměna přívodního potrubí za nerezové a oprava těsnění klapek. 

Náklad stavby   4, 732  mil. Kč 

VD Lučina, oprava betonů přelivu 
a věžového objektu
Předmětem akce byla oprava betonů sdruženého věžového objektu 

a bezpečnostního šachtového přelivu. Oprava byla provedena 

při snížené hladině na kótu 528,00 m n.m. (Balt po vyrovnání). 

Betonové konstrukce byly očištěny tlakovou vodou a opraveny 

sanačními hmotami na kótu 528,50 m n.m. (Balt po vyrovnání). 

Náklad stavby   1, 037  mil. Kč 

Příbramský potok Příbram, oprava zdi 
v ř. km 3,665 – 3,857
V rámci opravy byla odstraněna pravobřežní zkorodovaná opěrná 

zeď. Byla vytvořena nová základová pata zdi a na ni byla nasazena 

betonová opěrná zeď armovaná betonářskou sítí a obložena 

kamenným obkladem. Zábradlí je metalizované a je osazeno 

na trnech v opěrné zdi. Dno potoka, které je vydlážděno původní 

dlažbou, bylo vyčištěno. Pod tlakem veřejnosti a sdělovacích 

prostředků bylo upuštěno od smýcení dominantního smrku 

pichlavého, který byl po dobu stavby zajištěn kotvenými lany. 

Náklad stavby   5,579  mil. Kč 
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Práce na významných 
stavbách

Lužnice, Veselí nad Lužnicí  

–  rekonstrukce válcového jezu 

na Lužnici

V roce 2007 byla ukončena přestavba 

válcového jezu o jednom  poli na Lužnici 

ve Veselí nad Lužnicí na jez o dvou polích 

světlosti 2 x 5,6 m hrazených klapkami s hradící 

výškou 1,72 m. Celkové náklady 5,6 mil. Kč.

Rekonstrukce jezu Skály 

– Malá Blanice ř. km 2,450

V roce 2007 byla dokončena přestavba 

původního stavidlového jezu o třech polích 

na Malé Blanici. Stavidla byla nahrazena dutou 

klapkou na celou šířku profi lu 8,9 m. Hradící 

výška klapky je 1,14 m. Klapka je poháněna 

cévovou tyčí, součástí stavby je i štěrbinový 

rybí přechod u pravého pilíře. Celkový náklad 

stavby 6,3 mil. Kč.

Revitalizace Polečnice pod Kájovem 

ř. km 5,900 – 6,800

Revitalizací byla prodloužena původní délka 

úseku toku z 900 m na 1 500 m, a to rozvlněním 

kynety a obnovením ramen toku.  V korytě 

byly vytvořeny balvanité překážky,  balvanité 

stupně a balvanité skluzy průchodné pro rybí 

osádku a vodní živočichy. Součástí stavby 

byla i výsadba stromů.  Celkový náklad stavby 

7,6 mil. Kč, z programu revitalizace říčních 

systémů bylo uhrazeno 7,3 mil. Kč.

Vodní dílo Orlík – stavební práce 

na návodní plošině – III. etapa 

V roce 2007 byla ukončena III. etapa prací 

na návodní plošině vodního díla Orlík a tím 

ukončena  celá stavba. Byla vyměněna vrchní 

železobetonová deska plošiny, opraven most 

přes plavbu 300 t včetně úložných prahů, 

demontována a nově osazena dolní kolejnice 

jeřábové dráhy, instalovány protipovodňové 

mobilní zábrany. Cena prací III. etapy 9,2 mil. Kč, 

z toho oprava 5,4 mil. Kč a investice 3,8 mil. Kč.

IV. 2. 

Investiční výstavba

Na investiční výstavbu 

včetně nákupu strojů a zařízení 

bylo v roce 2007 

vynaloženo 232 mil. Kč.
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Vodní dílo Štvanice – modernizace 

řízení velké plavební komory a jezu

Stávající reléové zařízení bylo nahrazeno 

tříúrovňovým ovládáním automaty, kompletně 

byly vyměněny rozvaděče nízkého napětí 

ve velínu, byl modernizován kamerový systém 

včetně záznamového zařízení, instalován 

systém EZS, analogová ústředna byla 

vyměněna za digitální. Stavebně byl upraven 

interiér velínu. Celkové náklady 5,8 mil. Kč, 

z toho ze Státního fondu dopravní infrastruktury  

5,5 mil. Kč.

Plavební komory  Hořín 

– výměna řídícího systému

Zastaralý jednoúrovňový  řídící systém 

byl nahrazen systémem na bázi 

programovatelného automatu, byly vyměněny 

rozvaděče ve velínu, nainstalovány nové 

snímače hladin, teplot, směru a rychlosti větru, 

doplněna potřebná kabeláž. Modernizován byl 

systém průmyslové televize, doplněn systém 

EZS, modernizován a rozšířen byl systém 

interkomu. Celkové náklady 5,9 mil. Kč, z toho 

Státní fond dopravní infrastruktury 5,7 mil. Kč. 

Zateplení a stavební úpravy 

provozní budovy Povodí Vltavy, 

Denisovo nábřeží v Plzni

Bylo provedeno kompletní zateplení objektu 

- fasáda, střecha, výměna všech oken – byly 

vyměněny výtahy, zřízen archiv ve druhém 

nadzemním podlaží a upraveny  parkovací 

plochy ve dvoře zámkovou dlažbou vč. 

bezbariérového vstupu a nového oplocení. 

Stavba byla zahájena v únoru 2007, do konce 

roku 2007 bylo prostavěno 15,8 mil. Kč. 

Dokončena bude v dubnu 2008.

Malá vodní elektrárna Troja 

Na konci roku 2007 byla zahájena výstavba 

malé vodní elektrárny u jezu v Praze - Troji 

na Vltavě. Elektrárna je budována na levém 

břehu Vltavy na ostrově mezi plavebním 

kanálem a vodním tokem. Budou v ní umístěny 

dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy 

turbiny  s hltností 2 x 40m3/s a výkonem 

2 x 1,1 MW. V roce 2007 probíhaly práce 

na jímkování a na podzemních konstrukcích, 

které budou zajišťovat stavební jámu. 

Dno jámy bude ležet 12 m pod úrovní hladiny 

vody ve Vltavě. Stavba bude dokončena 

v roce 2009. V roce 2007 bylo prostavěno 

41,1 mil. Kč.

Rekonstrukce Novořecké hráze 

v ř. km  3,520 – 6,250

Účelem stavby, zahájené na konci roku 2007 

a realizované v rámci programu 129 120 

Podpora prevence před povodněmi II, je 

stabilizovat zemní hráz a zabránit jejímu 

protržení při povodňových průtocích. Hráz 

bude stabilizována v tělese hráze a v podhrází 

podzemní stěnou vytvořenou z ocelových 

štětovnic a místně jílocementovou stěnou 

zřízenou metodou tryskové injektáže. Stavba 

bude ukončena v roce 2008, v roce 2007 bylo 

prostavěno 62,3 mil. Kč.
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V roce 2007 byly v rámci technickobezpečnostního dohledu uskutečněny všechny pravidelné 

činnosti předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 471/2001 Sb. a programy 

technickobezpečnostního dohledu pro jednotlivá vodní díla. Rovněž byly splněny všechny činnosti 

specifi kované ve smlouvě o technickobezpečnostním dohledu s pověřenou organizací Vodní 

díla - TBD, a.s. pro rok 2007.

V průběhu roku 2007 bylo provedeno 14 plánovaných technickobezpečnostních prohlídek vodních 

děl I.-III. kategorie a 10 technickobezpečnostních prohlídek vodních děl a objektů na tocích 

IV. kategorie. 

Z výsledků technickobezpečnostního dohledu vyplývá, že všechna vodní díla, k nimž Povodí Vltavy,  

státní podnik, vykonává právo hospodařit, jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

IV. 3.

Technicko-bezpečnostní dohled
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Rok 2007 lze vyhodnotit jako rok hydrologicky podprůměrný, bez výraznějších hydrologických 

extrémů. Průměrný průtok v uzávěrovém profi lu povodí Vltavy Praha Malá Chuchle byl 114 m3.s-1 

tj. 76 % dlouhodobého ročního průměru. V mírnější formě byly po sobě následující roky 2006 a 2007 

podobné rokům 2002 a 2003, kdy byl výrazně průtokově nadprůměrný rok následován rokem 

výrazně podprůměrným.

Teplotně byl celý rok s výjimkou srpna a září výrazně nadnormální. Z důvodů vysokých teplot v zimních 

měsících bylo oproti roku 2006 akumulované množství vody ve sněhové pokrývce minimální. Jarní 

měsíce byly rovněž teplotně nadnormální, avšak srážkově již byly jako celek výrazně podnormální, 

čehož důsledkem byly průtoky ve vodních tocích výrazně podnormální. Letní měsíce byly teplotně 

i srážkově normální, ale v důsledku předešlého srážkového defi citu byly průtokově stále převážně 

výrazně podnormální. Pouze srážková epizoda 5. a 6.července v oblasti Šumavy způsobila vzestupy 

hladin na horní Vltavě, Otavě a Vydře, na Vydře v Modravě byl dosažen 1. stupeň povodňové 

aktivity.

K významnější povodňové události došlo 5.- 8. září, kdy byl 7. září dosažen i 3. stupeň povodňové 

aktivity na Černé v Líčově, Malši v Pořešíně a Blanici v Blanickém mlýně a v Podedvorech na úrovni 

Q5, 2. stupeň povodňové aktivity na úrovni Q2 byl překročen na Lužnici v Nové Vsi a Q1 na Malši 

v Kaplici. 1. stupeň povodňové aktivity byl rovněž dosažen na Stropnici, Malši, Lužnici, Teplé Vltavě, 

Vydře a na Otavě.

Následující měsíce, říjen a listopad byly průměrné. Listopad byl teplotně podnormální, a tudíž se 

ve vyšších polohách počala vytvářet trvalá sněhová pokrývka.

Na počátku prosince byla zaznamenána druhá významnější povodňová epizoda roku 2007. Ve dnech 

3.-4. prosince a 7.-8. prosince dešťové srážky na Šumavě spolu s nadprůměrnými teplotami 

způsobily rychlé odtávání sněhu. Četně bylo dosaženo 1. a 2. stupňů povodňové aktivity, převážně 

na Otavě. 3. stupeň povodňové aktivity byl dosažen na Otavě v Sušici, a to 3. a 7. prosince při Q2, 

4. prosince byl 3. stupeň povodňové aktivity dosažen rovněž na Radbuze ve Staňkově při Q1. 2. stupeň 

povodňové aktivity byl při Q1 překročen rovněž na Úhlavě v Klatovech. 1. stupeň povodňové aktivity 

byl dosažen rovněž na Teplé Vltavě, Vydře, Volyňce, Otavě, Radbuze, Úhlavě a na Berounce.

IV. 4. 

Hydrologická situace
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Manipulace na všech vodních nádržích, s nimiž má právo hospodařit Povodí Vltavy, 

státní podnik, byly v roce 2007 prováděny v souladu s platnými manipulačními řády. 

Bylo provedeno několik mimořádných manipulací, které byly řádně povoleny příslušnými 

vodoprávními úřady.

V průběhu roku 2007 nebyly zaznamenány výraznější hydrologické extrémy (povodeň, 

sucho) a s vodou se v nádržích hospodařilo podle platných povolení k nakládání 

s vodami.

Na nádržích Vltavské kaskády, stejně jako na hlavních vodárenských nádržích (Švihov, 

Římov) se objem vody v zásobních prostorech pohyboval během roku s ohledem 

na aktuální hydrologickou a provozní situaci. Nedošlo k žádnému omezení funkcí nádrží 

a z hlediska množství akumulované vody nebyly zaznamenány žádné mimořádné 

události.

Nízké průtoky ve  vodních tocích povodí horní Vltavy v průběhu léta a nutnost zachování 

minimálního odtoku z vodních děl Vltavské kaskády o velikosti 40 m3.s-1 měly dopad také 

na pohyb hladiny vody  na vodním díle Orlík. Pokles hladiny vody měl na konci července 

za následek zastavení plavby přes vodní dílo Kořensko, a to z důvodu nedostatečných 

plavebních hloubek. Ze stejného důvodu byla omezena plavba také na konci vzdutí 

vodního díla Orlík.

V roce 2007 zpracovaly vodohospodářské dispečinky Povodí Vltavy, státní podnik, 

potřebné revize manipulačních řádů předepsané vodoprávními úřady a zároveň vypracovaly 

7 nových manipulačních řádů. Byla zpracována i jedna revize manipulačního řádu vodního 

díla Lučina na základě pokynu náměstka ministra zemědělství pro vodní hospodářství.

Na návrh Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce vodních toků byla v roce 2007 

stanovena další nová záplavová území na vodních tocích a aktualizována některá již 

stanovená záplavová území. V současné době jsou vymezena záplavová území podél 

4038,89 km významných i drobných vodních toků (82,82 %). Záplavová území jsou 

stanovena vodoprávními úřady 4032,12 km (82,68 %) z celkové délky  4876,79 km 

vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

IV. 5. 

Hospodaření s vodou v hlavní nádržích

IV. 6. 

Manipulační řády a záplavová území
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Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo v roce 2007 proplaveno 52 604 lodí, z toho 7 937 

nákladních, 31 253 osobních, 10 614 sportovních a 2 800 ostatních. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu 

celkového počtu proplavených lodí, protože nedošlo k dlouhodobějšímu zastavení plavby v důsledku 

překročení limitních průtoků (povodeň-sucho). V porovnání s celkovým ročním počtem proplavených 

lodí v minulých 10 letech pokračuje trend posledních let, kdy celkový počet proplavených lodí vzrůstá. 

Celková tonáž zboží, proplaveného na Vltavské vodní cestě činila, téměř 2 mil tun.

Nejvytíženější komorou byla stejně jako v minulých letech plavební komora Smíchov v Praze, kterou 

bylo v roce 2007 proplaveno 26 879 lodí, z toho 23 146 osobních. Během měsíce září bylo touto 

komorou proplaveno 3 285 lodí.

Plavební odstávka proběhla v roce 2007 ve dnech 10. až 30. října

K omezení plavby vyvolanému hydrologickou situací došlo na konci vzdutí vodního díla Orlík 

a na plavební komoře vodního díla Kořensko, a to v důsledku poklesu hladiny vodního díla Orlík.

IV. 7. 

Provoz Vltavské 

vodní cesty

nákladní osobní sportovní jiné celkem

1998 10424 21799 4920 835 39141

1999 9483 24902 5348 1111 41732

2000 11144 26281 6181 1644 45606

2001 7402 27685 6412 1326 42825

2002 4516 20900 4175 1630 31221

2003 6537 24551 4811 2593 38492

2004 9048 26806 7136 2920 45910

2005 6487 30053 8306 2604 47450

2006 4829 28153 9106 2579 44667

2007 7937 31253 10614 2800 52604
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V průběhu roku 2007 bylo Povodí Vltavy, státnímu podniku, oznámeno 87 havárií, z toho byl havarijní 

únik závadných látek prokázán v 61 případech. Ve 48 případech byly havarijním únikem závadných 

látek zasaženy nebo přímo ohroženy povrchové vody, z toho ve 43 případech vodní toky ve správě 

Povodí Vltavy, státní podnik. Hraniční tok byl únikem závadných látek zasažen jednou, 2 x byly 

zasaženy vodní toky s vodárenským odběrem a 4 x došlo k většímu úhynu ryb.

Ropných havárií bylo 37, k úniku organických látek došlo ve 3 případech, chemických látek v 6 

případech, kombinovaných havárií bylo 15. 

K nejvážnější havárii došlo dne 7. března 2007 v obci Statenice, kdy při dopravní nehodě cisterny 

došlo k úniku cca 30 000 l motorové nafty. Následkem tohoto úniku byly zasaženy povrchové (Únětický 

potok) i podzemní vody. Sanace na podzemních vodách nadále probíhala po celou zbývající část 

roku a bude pokračovat i v roce 2008.

Při účasti zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik, při ohlášení, šetření a zneškodnění havárií bylo 

postupováno podle ustanovení §§ 40 až 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z havárií na povrchových vodách v roce 2007 nebyla žádná takové povahy, aby došlo k významnému 

nebo trvalejšímu zhoršení jakosti vod, z havárií na podzemních vodách dlouhodobě pokračuje sanace 

po havárii v obci Statenice.

IV. 8.  

Havarijní služba
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V roce 2007 bylo u Povodí Vltavy, státního podniku, v provozu sedmnáct malých vodních elektráren 

o celkovém instalovaném výkonu 18,4 MW. Hydrologicky méně příznivé období v květnu až v srpnu 

vyrovnala výroba v jarních měsících a v závěru roku, plán výroby byl překročen o 3%. Celková výroba 

elektřiny v tomto roce dosáhla  83, 567 GWh.

IV. 9.

Výroba elektrické 

energie v malých 

vodních elektrárnách

Výroba MVE za 2007- MWh

Libčice 23 816,985

Štvanice 17 908,867

Vraňany 15 333,003

Klecany 6 688,674

Podbaba 6 391,126

Římov 3 395,679

Želivka 2 700,345

Lipno 2 061,646

Nýrsko 1 916,298

Větřní 727,357

Trnávka 713,053

Žlutice 698,153

Lučina 599,177

Loučovice 365,676

Veselí n.L. 125,984

Hořín 96,459

Humenice 29,114

Celkem 83 567,596
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Veškeré aktivity, které souvisejí se správou povodí a vodních toků, byly prováděny v souladu 

s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí. Do procesu přípravy investičních akcí 

a oprav byly aktivně zapojeny orgány ochrany přírody a jejich připomínky a podněty byly při realizaci 

akcí zohledněny.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pokračovalo zjišťování výskytu zvláště 

chráněných druhů živočichů ve vodních tocích a vodních nádržích. Při realizaci stavebních akcí, které 

vyžadovaly snížení vodní hladiny ve zdržích, byly provedeny orientační průzkumy zaměřené zejména 

na výskyt velkých druhů mlžů. V případě jejich výskytu byl neprodleně proveden záchranný transfer. 

Pozornost byla věnována i stavu a vývoji břehových porostů, především v souvislosti s chřadnutím 

a odumíráním olší.

V roce 2007  byla v oblasti revitalizací vodních toků stavebně dokončena akce „Revitalizace Polečnice 

pod Kájovem“. Dále byl zpracován pilotní projekt kartáčového rybího přechodu, který nebyl v České 

republice dosud realizován.

 

IV. 10.

Aktivity v oblasti ochrany

životního prostředí

Polečnice pod Kájovem
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Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí 

Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, dokončil v roce 2007 přípravné práce pro zpracování 

těchto plánů podle příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti 

vod a pokračoval v přípravě prvních návrhů plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy.

Termíny pro dokončení jednotlivých etap, pro zveřejnění dokumentů k připomínkám, pro jejich zaslání 

ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a následně pro předání krajským úřadům ke schválení 

určovaly v roce 2007 časové plány a programy prací pro zpracování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, 

Berounky a Dolní Vltavy schválené příslušnými krajskými úřady v říjnu 2006. Všechny úkoly určené 

těmito časovými plány a programy prací pro rok 2007 byly řádně splněny ve stanovených termínech.

Hlavním úkolem státního podniku Povodí Vltavy v  roce 2007 bylo dokončit přípravné práce pro Plán 

oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky a Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, zejména 

sestavit, projednat a zajistit schválení Předběžných přehledů významných problémů nakládání 

s vodami zjištěných v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy (dále jen „přehledy 

významných problémů“) a zpracovat první koncepty návrhů plánů oblastí povodí. 

Návrhy přehledů významných problémů byly zpracovány pro každou oblast povodí ve spolupráci 

s příslušnými krajskými úřady a hlavními uživateli vody a byly dokončeny v průběhu prvního čtvrtletí 

2007. V období od 1. dubna 2007 do 30. září 2007 pak byly zveřejněny na portálu veřejné správy, 

na internetových stránkách našeho podniku a dotčených krajských úřadů k připomínkám veřejnosti. 

V listinné podobě byly dostupné na kontaktních místech našeho podniku a v určených odborech 

příslušných krajských úřadů. Oznámení o zveřejnění přehledů významných problémů bylo vyvěšeno 

na úředních deskách dotčených krajských úřadů a všech dotčených obcí. 

V průběhu připomínkového řízení byly uspořádány semináře pro příslušné krajské úřady, nevládní 

neziskové organizace a hlavní uživatele vody z oboru vodovodů a kanalizací. Po skončení 

připomínkového řízení byly došlé připomínky vyhodnoceny a relevantní zapracovány. S výsledky byly 

krajské úřady seznámeny na dalších seminářích v průběhu listopadu 2007. Po vydání souhlasných 

stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování 

byly předběžné přehledy významných problémů předány v určeném termínu příslušným krajským 

úřadům, které je následně schválily.

Součástí přípravných prací bylo rovněž zpracování tří Oznámení koncepce – plánů oblastí povodí 

Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy, pro účely zahájení posuzování jejich vlivů na životní prostředí.

IV. 11.

Plánování

v oblasti vod
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Dalším významným úkolem bylo zahájení realizace programů provozního monitoringu povrchových 

vod sestavených v roce 2006 pro oblast povodí Horní Vltavy, pro oblast povodí Berounky a pro 

oblast povodí Dolní Vltavy.

V roce 2007 pokračovaly rovněž práce zaměřené na informační podporu procesu pořizování plánů 

oblastí povodí, na problematiku revitalizačních opatření, ochrany před povodněmi, zapojení veřejnosti 

a významných uživatelů vod do procesu pořizování příslušných plánů oblastí povodí a další.

I v roce 2007 probíhala vynikající spolupráce s příslušnými kraji, krajskými úřady a s Asociací krajů 

České republiky. Výstupy přípravných prací za rok 2007 byly projednány, kromě výše zmíněných 

seminářů, i komisemi pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy na jednom 

společném zasedání v březnu 2007 a na samostatných zasedáních v listopadu 2007. 

Při pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí 

Dolní Vltavy probíhala v roce 2007 úzká spolupráce nejen s ostatními správci povodí jako pořizovateli 

dalších plánů oblastí povodí v České republice, ale prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu 

Labe (MKOL) a komisí pro hraniční vody také s německými a rakouskými partnery v rámci pořizování 

„mezinárodního plánu povodí Labe“. 

Analýza povodňového nebezpečí pro město Kralupy v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy
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Spolupráce s veřejností

Povodí Vltavy, státní podnik, vychází při pořizování plánů oblastí povodí z politiky EU v otázce 

informování veřejnosti a jejího zapojování do přípravy příslušných dokumentů. Spolupráce s veřejností 

se odehrává v několika úrovních.

Základní úroveň tvoří tři komise – Komise pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Komise pro Plán oblasti 

povodí Berounky a Komise pro Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, zřízené v lednu 2004 rozhodnutím 

generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy jako stálé poradní orgány pořizovatele plánů 

oblastí povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, úřadů veřejné správy a dalších institucí.

Členy komisí jsou zástupci státního podniku Povodí Vltavy, příslušných krajů a krajských úřadů, 

Lesů České republiky, Zemědělské vodohospodářské správy, Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky a České inspekce životního prostředí. Předseda komisí může na jednotlivá zasedání 

přizvat i další odborníky, např. zástupce zpracovatelů plánů oblastí povodí, Krajských hygienických 

stanic apod. Komise zasedají v pravidelných intervalech nejméně 2x ročně k projednání zásadních 

dokumentů a postupu prací při pořizování plánů oblastí povodí. 

Neméně důležitou úrovní je i přímá spolupráce s příslušnými kraji a krajskými úřady, které spolupracují 

při pořizování plánů oblastí povodí a schvalují jejich jednotlivé etapy. Pro ně jsou určeny zejména 

odborné semináře spojené s výkladem obsahu jednotlivých dokumentů a seznámením s výsledky 

připomínkových řízení. Spolupráce zde probíhá i při pořizování podkladů pro plány oblastí povodí 

nebo v rámci specializovaných pracovních skupin.

Třetí úroveň tvoří spolupráce s širokou veřejností. Při pořizování plánů oblastí povodí musí být všechny 

zásadní etapy konzultovány s veřejností v souladu s požadavky Rámcové směrnice. Konzultace 

s veřejností se obecně řídí „Strategií zapojení veřejnosti a uživatelů vody do procesu plánování 

v oblasti vod pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí 

Dolní Vltavy“, zpracované v roce 2005. Postup v jednotlivých rocích pak upravují podrobné plány, 

v roce 2007 „Podrobný plán zapojení veřejnosti a uživatelů vod pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, 

Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy v roce 2007“. 
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Pro tuto úroveň pořádal státní podnik Povodí Vltavy v roce 2007 samostatné semináře pro zástupce 

provozovatelů vodohospodářské infrastruktury a pro nevládní neziskové organizace a účastnil se 

i seminářů pro obce a občanské iniciativy, kde byly diskutovány postupy prací i konkrétní obsah 

připravovaných dokumentů.

Všem obcím v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a vybraným neziskovým 

nevládním organizacím byl rozeslán informační leták „Voda pro život – plány oblastí povodí“ podávající 

stručný přehled o plánování v oblasti vod s důrazem na možnosti zapojení veřejnosti. Obce byly 

zároveň dopisem vyzvány k zapojení do adresáře nově zřízené „e-mailové rozesílky“, prostřednictvím 

které mohou dostávat aktuální informace a dokumenty v rámci sestavování plánů oblastí povodí – 

dosud se přihlásilo 44 obcí. Na všechny dotčené krajské úřady i závody Povodí Vltavy, státní podnik, 

byly v roce 2007 předány k informaci a vyvěšení velké informační plakáty „Voda pro život – plány 

oblastí povodí“. 

Pro lepší informovanost veřejnosti zřídil státní podnik Povodí Vltavy 3 informační místa na závodech 

a generálním ředitelství s kontaktními osobami poskytujícími informace o připravovaných 

i dokončených fázích zpracování plánů oblastí povodí.
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V roce 2007 zajistil správce povodí sestavení vodohospodářské bilance minulého roku v souladu 

s vodním zákonem, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní 

bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a v souladu s Metodickým pokynem 

Ministerstva zemědělství ČR č.j. 25248/2002-6000 ze dne 28. srpna 2002. Vzhledem k vymezení 

oblastí povodí byla tedy sestavena Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 

2006, Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2006 a Vodohospodářská bilance 

v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2006. Výstupy hodnocení ve formě jednotlivých zpráv jsou 

prostřednictvím internetových stránek Povodí Vltavy, státní podnik, zpřístupněny veřejnosti.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Horní Vltavy, 

Berounky a Dolní Vltavy bylo v evidencích, vedených v souladu s vodním zákonem a souvisejícími 

předpisy, ve všech třech oblastech povodí evidováno celkem 598 odběrů povrchové vody, 1761 odběrů 

podzemní vody, využívaných přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 2033 

vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových a 76 vzdouvání a akumulací povrchových 

vod. Podle ustanovení § 22 odst. 2. vodního zákona jsou takto evidovány odběry povrchových 

nebo podzemních vod, přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které 

jsou vyhrazenými nerosty, dále vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových nebo 

podzemních v množství přesahujícím 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc a rovněž vodní díla na vodním 

toku s povoleným objemem vzduté vody nebo vodní díla s akumulovaným objemem přesahujícím 

1 000 000 m3. Z toho byly pro sestavení vodohospodářských bilancí za rok 2006 ve všech třech 

oblastech povodí využity údaje ohlášené povinnými subjekty celkem pro 186 odběrů povrchové vody, 

1118 odběrů podzemní vody, využívaných přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 

vod, 1249 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových a 65 vzdouvání a akumulací 

povrchových vod. Údaje ohlášené povinnými subjekty za rok 2006 jsou zpřístupněny veřejnosti 

jako součást informačního systému veřejné správy a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR 

č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu 

zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy byly Povodím 

Vltavy, státníhm podnikem, uloženy na Vodohospodářský informační portál.

V roce 2007 byly dokončeny práce na sestavení vodohospodářských bilancí současného 

a výhledového stavu množství a jakosti povrchových a podzemních vod, které na základě uzavřených 

smluv o dílo zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i. Veškeré výstupy 

z těchto bilancí jsou zpracovávány tak, aby mohly sloužit zároveň jak pro vlastní činnost správce 

povodí, tak jako jeden z nezbytných podkladů pro plánování v oblasti vod. Hodnocení současného 

stavu se provádí podle potřeby a slouží k určení výchozího stavu oblasti povodí, následně též 

ke zjištění účinků realizace programů opatření. Hodnocení výhledového stavu se sestavuje v souladu 

s cyklem plánování v oblasti vod jednou za 6 let a slouží k určení výhledového stavu oblasti povodí 

s cílem poskytnout podklady pro návrh programů opatření jako součástí plánů oblasti povodí. 

IV. 12. 

Vodohospodářská 

bilance
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Pro hodnocení množství a jakosti povrchových vod současného stavu a výhledového stavu k roku 

2015 se používají simulační modely, které jsou v případě potřeby zpřístupněny vybraným pracovníkům 

Povodí Vltavy, státní podnik. Pro vizualizaci výsledků hodnocení současného stavu a výhledového 

stavu množství vod k roku 2015 slouží interaktivní mapový výstup, který využívají při své činnosti 

pracovníci příslušných organizačních jednotek Povodí Vltavy, státního podniku. Obdobná vizualizace 

výsledků hodnocení jakosti vod se připravuje.

Hodnocení množství povrchových vod 
Vodohospodářská bilance množství povrchových vod za rok 2006 byla sestavena pro 22 profi lů 

v oblasti povodí Horní Vltavy, 21 profi lů v oblasti povodí Berounky a 10 profi lů v oblasti povodí 

Dolní Vltavy. Bilanční hodnocení, které spočívá v porovnávání zdrojů povrchové vody s požadavky 

na tyto zdroje, bylo v roce 2006 ve všech třech oblastech povodí příznivé a výsledky bilančního 

hodnocení odpovídají hydrologické situaci roku 2006. Výjimku tvoří hodnocení pod vodárenskými 

nádržemi Nýrsko na Úhlavě (v kontrolním profi lu Stará Lhota na Úhlavě byl vyhodnocen napjatý 

bilanční stav BS3 ve 3 měsících roku, kdy průměrný měsíční průtok byl nižší než Q355d) a Švihov 

na Želivce (v kontrolním profi lu Soutice na Želivce byl vyhodnocen bilanční napjatý bilanční stav BS3 

v 1 měsíci roku). Nádrže hospodaří podle schválených manipulačních řádů, přednostně zabezpečují 

zásobování obyvatel pitnou vodou.

V oblasti povodí Horní Vltavy byl v roce 2006 v 98,1 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený 

bilanční stav vodních zdrojů BS1 a BS2, výsledky hodnocení odpovídají hydrologické situaci. Bilanční 

stav BS3 (průměrný měsíční průtok nižší než Q355d) a BS4 (průměrný měsíční průtok nižší než Q364d) 

jsou označovány jako napjaté bilanční stavy vodních zdrojů. Vzhledem k příznivé hydrologické 

situaci v roce 2006 byl tento bilanční stav vyhodnocen pouze ve 5 měsících roku 2006, což je 1,9 % 

celkového počtu hodnocených měsíců. Jedná se o málovodné období v zimních měsících roku 2006 

(počátek období v prosinci 2005), které v profi lu Chlum Volary na Teplé Vltavě trvalo až do března, 

kdy byly naměřeny průměrné měsíční průtoky nižší, než jsou n-denní průtoky Q355d a Q364d. Obdobná 

situace nastala v profi lu Pořešín na Malši. Hodnocení v obou profi lech není způsobeno ovlivněním 

odběry vody či jiným nakládáním s povrchovou vodou.

V oblasti povodí Berounky byl v roce 2006 v 98,8 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený 

bilanční stav vodních zdrojů BS1 a BS2, výsledky hodnocení odpovídají hydrologické situaci. Napjatý 

bilanční stav vodních zdrojů, tj. BS3 byl v roce 2006 vyhodnocen ve 3 měsících kalendářního roku 

2006 v 1 profi lu, což představuje 1,2 % celkového počtu měsíců. Průměrný roční průtok za kalendářní 

rok 2006 byl ve většině profi lů vyšší než dlouhodobý průměrný průtok. 

V oblasti povodí Dolní Vltavy byl v roce 2006 v 99 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený 

bilanční stav vodních zdrojů BS1 a BS2. Napjatý bilanční stav vodních zdrojů, tj. BS3, byl v roce 2006 

vyhodnocen v 1 profi lu v 1 měsíci kalendářního roku 2006, což představuje 1 % celkového počtu 

měsíců. Výsledky hodnocení rovněž odpovídají hydrologické situaci, kdy byl ve všech kontrolních 

profi lech průměrný roční průtok za kalendářní rok 2006 vyšší, než je dlouhodobý průměrný průtok.
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Hodnocení jakosti povrchových vod 
v období 2005 – 2006
Hodnocení jakosti povrchových vod v období let 2005 až 2006 bylo podrobněji zaměřeno na 27 

největších vodních tocích v celém povodí Vltavy (10 vodních toků v oblasti povodí Horní Vltavy, 

s9 vodních toků v oblasti povodí Berounky a 8 vodních toků v oblasti povodí Dolní Vltavy). V těchto 

vodních tocích byla jakost povrchové vody sledována celkem ve 184 profi lech. Při hodnocení základních 

ukazatelů jakosti vody podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., 

byly hodnoty imisních standardů (jako C90) dodrženy u BSK5 (6 mg/l) u 76 % profi lů, u CHSKCr 

(35 mg/l) u 77 % profi lů, u amoniakálního dusíku (0,5 mg/l) u 72 % profi lů, u dusičnanového dusíku 

(7 mg/l) u 82 % profi lů, u celkového fosforu (0,2 mg/l) pouze u 51%.

Jakost povrchových vod ve vodních tocích v  povodí Vltavy se oproti předcházejícímu dvouletí nijak 

výrazně nezměnila. V uzávěrových profi lech největších vodních toků byl z hlavních ukazatelů jakosti 

vody zaznamenán velmi mírný pokles u BSK5 (Berounka, Lužnice, Radbuza a Litavka), celkového 

fosforu (Berounka, Radbuza, Úhlava, Úslava, Střela a Litavka), amoniakálního dusíku (Vltava a Kocába) 

a u dusičnanového dusíku (Lužnice, Radbuza, Klabava, Kocába). Z dalších ukazatelů jakosti vody 

došlo k velmi mírnému zlepšení v ukazateli chlorofylu-a v dolních úsecích Sázavy, Berounky a Vltavy. 

Ke zlepšení na IV. třídu jakosti došlo pouze v dolním úseku Vltavy, jinak jakost vody v dolním úseku 

Sázavy a Berounky v tomto ukazateli stále odpovídá až nejhorší V. třídě. Tento stav je stále způsoben 

vyššími koncentracemi anorganických živin v povrchových vodách (zvláště fosforu), které vytvářejí 

vhodné podmínky pro nežádoucí růst vodních mikroorganismů.

V roce 2007 byl zahájen provozní monitoring povrchových vod v oblastech povodí Horní Vltavy, 

Berounky a Dolní Vltavy podle programu sestaveného na období let 2007 – 2012. V rámci provozního 

monitoringu je sledováno 196 vodních toků ve 452 profi lech tekoucích vod a vybrané vodní nádrže.

Grafy č. 1 a 2 zobrazují časový vývoj jakosti povrchové vody v ukazatelích BSK5 a celkový fosfor, 

dokumentující postupně klesající znečištění v závěrečném profi lu Vltavy (Zelčín) před ústím do Labe 

v období 1992 až 2006. Graf č. 3 zachycuje průběh podélného profi lu jakosti povrchové vody 

ve Vltavě v ukazateli BSK5 v letech 2005 – 2006.

Graf č. 1

Vltava - vývoj jakosti v profi lu Zelčín, říční km 4,50

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l) Období: 1992-2006

Charakteristická hodnota
podle čl. 4.4 a 4.6 
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti 
podle ČSN 75 7221

Poznámka: hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l
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Vltava - vývoj jakosti v profi lu Zelčín, říční km 4,50

Ukazatel: fosfor celkový (mg/l) Období: 1992-2006

Vltava - podélný profi l jakosti vody

Ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5) (mg/l) Období: 2005-2006

0

Charakteristická hodnota
podle čl. 4.4 a 4.6 
ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti 
podle ČSN 75 7221

Poznámka: hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l

Poznámka: hodnota C90 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 15 mg/l

 PŘÍTOKY ř. km

1 Bakovský p.(+ČOV Velvary) 13,6
2 Zákolanský potok 21,9
3 Berounka 63,2
4 Sázava 78,5
5 Kocába 82,8
6 Otava 169,2
7 Lužnice 202,6
8 Bezdrevský p.(+ČOV Zliv) 230,9
9 Malše 240,1
10 Kájovský p.(+ČOV Kájov) 281,3
11 Studená Vltava 376,7

 VODNÍ DÍLA ř. km 

1 Vrané nad Vltavou 71,3
2 Štěchovice 84,3
3 Slapy 91,6
4 Kamýk 134,7
5 Orlík 144,7
6 Kořensko 200,4
7 Hněvkovice 210,4
8 Lipno II 319,1
9 Lipno I 329,5

 ZDROJE ZNEČÍŠTĚNÍ ř. km

1 Lužec 6,9
2 Kralupy nad Vltavou 19,5
3 ÚJV Řež 31,1
4 Roztoky u Prahy 38,2
5 Praha (ÚČOV) 43,3
6 JE Temelín 200,4
7 Týn nad Vltavou 203,4
8 České Budějovice 232,8
9 Český Krumlov+JIP Větřní 279,3
10 Papírny Loučovice 320,7
11 Horní Planá 356,3
12 Lenora 395,5

Graf č. 2

Graf č. 3
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Hodnocení množství a jakosti podzemních vod                                      
Pro hodnocení množství podzemních vod byly za dané období porovnávány odběry podzemních vod 

s přírodními zdroji podzemních vod. Základní bilanční jednotkou je hydrogeologický rajon. Hodnocení 

množství a jakosti podzemních vod za rok 2006 bylo provedeno v rámci oblastí povodí Horní Vltavy, 

Berounky a Dolní Vltavy u všech hydrogeologických rajonů jako celků, ke kterým byly předány potřebné 

výstupy hydrologické bilance. V hydrogeologických rajonech krystalinika, proterozoika, paleozoika 

a v hydrogeologických rajonech terciérních a křídových sedimentů a v sedimentech permokarbonu 

(jihočeské pánve, Rakovnická pánev a Kladenská pánev) bylo provedeno ještě zpřesňující hodnocení 

množství podzemních vod pro některá vybraná hydrologická povodí. U hydrogeologického rajonu 625 

– proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy (oblast povodí Dolní Vltavy), kde byl v ročním 

hodnocení množství podzemních vod překročen bilanční limit, bylo provedeno bilanční porovnání 

ještě v měsíčním kroku. Pro všechny tři oblasti povodí lze na základě výsledků hodnocení množství 

podzemních vod konstatovat, že v  hydrogeologických rajonech skupiny krystalinika, proterozoika 

a paleozoika nebylo třeba s přihlédnutím k místním podmínkám uplatňovat žádná významná omezení 

odběrů podzemních vod. Naopak v hydrogeologických rajonech jihočeských pánví bylo vzhledem 

k výsledkům bilančního a modelového hodnocení za rok 2006 nutno pokračovat v prosazování 

regulačních opatření, kdy bylo u řady významných odběrů podzemních vod doporučeno v rámci 

vodoprávních řízení snížení povolovaných množství odebírané podzemní vody. V roce 2006 bylo, 

stejně jako v minulých letech, cca 73 % odebrané podzemní vody využito pro hromadné zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou, u ostatních odběrů podzemní vody převažují účely pro výrobu piva, 

balené pitné vody a pro potřebu technologií.

Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných 

ukazatelů (vypočtených z naměřených hodnot) s limitními hodnotami ukazatelů jakosti podzemních 

vod. Hodnoceny byly jednotlivé ukazatele jakosti v členění na skupiny hydrogeologických rajonů 

nebo hydrogeologické rajony v členění na sledované ukazatele jakosti podzemních vod. 

V oblasti povodí Horní Vltavy je vymezeno celkem 9 hydrogeologických rajonů. Pro hodnocení 

množství podzemních vod bylo v roce 2006 využito 421 odběrů podzemních vod, pro hodnocení 

jakosti podzemních vod 401 rozborů. Z vodohospodářského hlediska a z hlediska významu režimu 

podzemních vod jsou v oblasti povodí Horní Vltavy významné hydrogeologické rajony situovány 

v terciárních a křídových sedimentech jihočeských pánví (214 – Třeboňská pánev – jižní část, 

215 – Třeboňská pánev – severní část a 216 – Budějovická pánev). Vzhledem k tomu, že tyto 

hydrogeologické rajony patří především z hlediska množství odebírané podzemní vody k nejvíce 

využívaným geologickým strukturám a že odběry podzemních vod v posledních letech téměř 

dosáhly hodnoty přírodních zdrojů, a to především ve spodních částech jednotlivých pánví, čímž 

byl docílen limitní stav možnosti využití zastižených vodních útvarů, zajišťuje Povodí Vltavy, státní 

podnik, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a s významnými odběrateli podzemní 

vody již několik let modelové řešení bilančního hodnocení zásob a jakosti podzemní vody v těchto 

rajonech. Z výsledků modelového řešení minulých let vyplývá, že vydaná povolení k nakládání 

s vodami v některých lokalitách jihočeských pánví dosahují využitelného množství podzemních vod 

v dané hydrogeologické struktuře. Jedná se především o lokality na území města České Budějovice 

(hydrogeologický rajon 216), v prostoru Stropnického příkopu (hydrogeologický rajon 214) a v oblasti 

horusické linie (hydrogeologický rajon 215), kde byl v roce 2006 odběr podzemní vody v limitu jak 

modelově určených přírodních zdrojů pro tuto oblast, tak v limitu platného povolení k odběru podzemní 

vody hlavního uživatele. Z tohoto důvodu jsou od roku 2002 v rámci nově vydávaných povolení 

k nakládání s podzemními vodami stanoveny regulační podmínky problémových odběrů podzemních 
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vod v příslušných vodoprávních povoleních, spočívajícících v omezení množství odebírané podzemní 

vody a doby povolení ve stanovení minimální hladiny, příp. i minimálního zůstatkového průtoku. 

V oblasti povodí Berounky je vymezeno celkem 13 hydrogeologických rajonů a pro hodnocení 

množství podzemních vod bylo v roce 2006 využito 369 odběrů podzemních vod, pro hodnocení 

jakosti podzemních vod 348 rozborů. K nejvíce využívaným rajonům patřily hydrogeologické rajony 

kvartérních sedimentů Berounky a jejích přítoků. 

V oblasti povodí Dolní Vltavy jsou vymezeny 4 hydrogeologické rajony a pro hodnocení množství 

podzemních vod bylo v roce 2006 využito 328 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti 

podzemních vod 282 rozborů. Nejintenzivněji využívaným hydrogeologickým rajonem v této oblasti 

povodí byl hydrogeologický rajon 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, kde 

v krátkém období hodnoceného roku došlo k mírnému překročení bilančního limitu. 

Ochrana vodních poměrů byla v uplynulém roce realizována především prostřednictvím vyjadřovací 

činnosti Povodí Vltavy, státního podniku, k záměrům plánovaným na území povodí Vltavy. Plánované 

záměry, stavby a činnosti byly posuzovány z hlediska jejich souladu se zájmy danými Směrným 

vodohospodářským plánem v platném znění a z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem. 

Dominantním tématem vyjadřovací činnosti byla problematika povolení k nakládání s vodami, 

jejichž platnost končila dnem 1. ledna 2008. Především v napjatých a bilančně pasivních oblastech 

byla velká pozornost věnována systematickému řešení nových povolení k odběrům povrchových 

a podzemních vod s ohledem na jejich vzájemný vztah ve výhledovém období.

V roce 2007 bylo státním podnikem Povodí Vltavy vydáno cca 14 300 stanovisek, vyjádření a sdělení 

správce povodí, což představuje více než 70% nárůst oproti roku 2006 a dokumentuje význam 

zmíněné problematiky na úseku ochrany množství a jakosti vod. 

Z hlediska závažnosti možného vlivu na vodní poměry území povodí Vltavy byly v uplynulém roce 

důkladně posouzeny např. navrhované záměry staveb vysokotlakého plynovodu DN 1400 v blízkosti 

hranic se SRN, nového železničního spojení Praha-Beroun, zkapacitnění dálnice D1 v úseku 

Mirošovice-Kývalka a středočeské části dálnice D3.

V oblasti vydávání nových povolení, zejména k odběrům povrchových a podzemních vod, byly 

posouzeny významné odběry, a to u povrchových vod např. pro společnosti Vodovody a kanalizace 

Jižní Čechy a.s. České Budějovice (z vodárenské nádrže Římov, na významném vodním toku 

Malše,  včetně náhradního odběru z tohoto významného vodního toku, z vodních nádrží Hájkovský 

a Ježkovský rybník na významném vodním toku Žirovnice, z vodní nádrže Jordán na významném 

IV. 13. 

Ochrana množství a jakosti vod
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vodním toku Košínský potok), ENERGO KD, s.r.o. Králův Dvůr ( z významného toku Litavka), 

LB MINERALS, a.s. Horní Bříza (z vodní nádrže Hamr na významném vodním toku Bělá), Duropack 

Bupak Papírna, s.r.o. České Budějovice (z významného toku Vltava), Unilever ČR, spol. s r.o.,  

Povltavské tukové závody Nelahozeves (z významného vodního toku Vltava) nebo Sklárny Kavalier, 

a.s. se sídlem v Sázavě (z významného toku Sázava), u podzemních vod např. pro společnosti 

Procter&Gamble-Rakona, s.r.o. Rakovník, SYNTHOS Kralupy, a.s., Bohemia Regent, a.s. Třeboň, 

Nemocnice České Budějovice, a.s., Budějovický měšťanský pivovar, a.s., HBSW, a.s. Byňov, 

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. České Budějovice v lokalitách Vidov (úpravna vody Plav), 

Zliv a Hodětín - Nová Ves.

Odborná úroveň vyjadřovací činnosti byla podpořena zpracovanými odbornými podklady, např. roční 

zprávou Jihočeské pánve – bilance zásob podzemních vod a jejich jakosti, VI. etapou prací Obsah 

radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík a jejich přítocích po zahájení provozu jaderné elektrárny 

Temelín. Byly zahájeny práce na zpracování dokumentace ochranných pásem II. stupně – zón 

diferencované ochrany vodárenské nádrže Švihov s cílem dokončení zajištění speciální ochrany 

tohoto vodního zdroje. 

Povodí Vltavy, státní podnik, spolupracoval i v roce 2007 intenzivně 

s ústředními vodoprávními úřady a dalšími správními úřady při 

zpracování podkladů pro rozhodování v rámci výkonu státní správy 

ve vodním hospodářství a v rámci další odborné pomoci v souladu 

s povinnostmi danými mu ustanovením § 54 vodního zákona. 

Významná a rozsáhlá byla také spolupráce na přípravě řady 

legislativních a odborných technických norem vodního hospodářství.

Soutok Vltava-Berounka Orlík-Olešná
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V roce 2007 došlo k významné změně v pojetí dosavadního systému monitorování jakosti 

povrchových vod. Od 1. ledna 2007 státní podnik Povodí Vltavy zajišťoval prostřednictvím svých 

vodohospodářských laboratoří v Praze, Českých Budějovicích a  Plzni provozní monitoring jakosti 

povrchových vod v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. „Program provozního 

monitoringu povrchových vod pro oblast povodí Horní Vltavy a Dolní Vltavy a Berounky na období 

2007 – 2012“ byl schválen Ministerstvem životního prostředí ČR.

Součástí provozního monitoringu byl i tzv. „monitoring pro Rámcovou směrnici“, který je součástí 

reportingu  České republiky vůči EU.

Hlavním cílem provozního monitoringu je získat informace o chemických a biologických složkách 

ekosystémů stojatých a tekoucích vod, tak aby bylo možné vyhodnotit stav vodních útvarů 

v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. V  praxi se jednalo vedle zvýšení počtu 

sledovaných profi lů i o rozšíření  stávajícího chemického monitoringu o sledování dalších skupin 

škodlivých látek. Hlavní změnou však bylo zavedení rutinního sledování dalších biologických složek 

pro určení ekologického stavu vod. Nové metody vybrané ke sledování bioty byly zavedeny již 

v přípravném období let  2005 a 2006. Na nový typ sledování jsou kladeny podstatně vyšší nároky, 

zejména na kvalitu odběru vzorků, jakož  i na pracnost a preciznost vlastního zpracování. Nově 

zavedené metody prošly akreditačním řízením ČIA. 

Náklady na provozní monitoring činily v roce 2007 cca 40 mil. Kč. Provozní monitoring byl hrazen 

z vlastních zdrojů podniku, část týkající se „monitoringu pro Rámcovou směrnici“ byla  hrazena 

Ministerstvem životního prostředí ČR.  

V oblasti odpadních vod  pokračovala  kontrolní činnost organizovaná 

Státním fondem životního prostředí  ČR. Na provádění odběrů 

a rozborů pro účely kontroly správnosti sledování znečištění 

odpadních vod dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí 

ČR získaly vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí 

Vltavy v roce 2007 statut kontrolních laboratoří.

Část své kapacity využily vodohospodářské laboratoře na 

provádění zakázek pro desítky externích zákazníků. V konkurenci 

komerčních vodohospodářských laboratoří obstály laboratoře 

státního podniku Povodí Vltavy  zejména díky vysoké kvalitě 

prováděných prací. 

IV. 14.

Činnost vodohospodářských

laboratoří

Jez Vraňany
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V roce 2007 dosáhlo Povodí Vltavy, státní podnik, zisku ve výši 67 625 tis. Kč, což je 

podstatně více, než předpokládal plán. K takto vysokému zisku bylo nutno vést podnik 

hlavně z důvodu nepředvídaně zvýšených potřeb investičních prostředků pro rok 

2008. Proto byl kumulován zisk tak, aby byly vytvořeny mimořádné krátkodobé rezervy 

ve vlastních investičních zdrojích. Toto bylo umožněno příznivě se vyvíjející situací v tržbách 

zejména za odběr povrchové vody, elektrické energie a výkony laboratoří. Bylo docíleno 

celkových tržeb 1 126 733 tis. Kč při celkových nákladech 1 059 108 tis. Kč. 

Další skutečnosti, důležité pro hospodářský vývoj podniku, jsou obsaženy v účetní 

závěrce, která je součástí této Výroční zprávy.

Vzhledem k dobré fi nanční situaci podniku byl v roce 2007 předčasně splacen úvěr 

na výstavbu malé vodní elektrárny Libčice.

K zajištění rozhodujícího podílu na tržbách bylo v roce 2007 uzavřeno 150 smluv na odběr 

povrchové vody s celkovým odběrem 269 614 tis. m3. Cena za 1 m3 povrchové vody byla 

pro rok 2007 stanovena na 2,24 Kč a 0,96 Kč za vodu pro průtočné chlazení. Elektrická 

energie byla vyráběna ve všech 17ti malých vodních elektrárnách a byl připravován přechod 

na jednoho generálního odběratele a zároveň přechod na systém zelených bonusů pro 

příští rok. To se před koncem roku podařilo. Nepodařilo se dojednat výhodnější podmínky 

pro nájemní smlouvu s ČEZ na Vltavské kaskádě a vedení podniku vede intenzivní jednání 

k nápravě této situace.

IV. 15. 

Ekonomika 

a fi nance

IV. 16.

Obchodní politika
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Činnost oddělení personalistiky se v roce 2007 zaměřovala především na kvalitní a včasnou realizaci 

změn v oblasti pracovního práva, mezd a vzdělávání v Povodí Vltavy, státním podniku. V průběhu 

celého hodnoceného období se všichni zaměstnanci oddělení personalistiky podíleli na tom, aby 

bezchybně reagovali na nové legislativní úpravy.

Ke dni 31. prosince 2007 bylo v zaměstnaneckém poměru Povodí Vltavy, státní podnik 813 osob. 

Průměrný přepočtený roční evidenční počet zaměstnanců za rok 2007 činil 809 osob.

Jedním ze stěžejních úkolů oddělení personalistiky bylo zajišťování realizace mzdové politiky. Důraz 

byl kladen především na hospodárné a účelové využívání mzdových prostředků.

V závěru roku 2007 začala probíhat změna softwarového systému pro personalistiku, mzdy a vzdělávání.

Sociální náklady státního podniku Povodí Vltavy, činily  12,248 mil. Kč a z prostředků fondu kulturních 

a sociálních potřeb bylo vynaloženo 7,751 mil. Kč. V rámci závodní pracovně-lékařské péče 

v roce 2007 bylo vynaloženo 0,388 mil.  Kč a zdravotním lékařským prohlídkám se podrobilo  331 

zaměstnanců. Současně Povodí Vltavy, státní podnik, zabezpečil skupinám zaměstnanců pracujícím 

v terénu očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti hepatitidě. Všem zaměstnancům byly 

poskytnuty vitamínové prostředky jako prevence před onemocněním v hodnotě  0,101 mil. Kč.

V rámci zvyšování kvalifi kace zaměstnanců se uskutečnily aktualizační semináře i odborné vzdělávací 

akce a pokračovala jazyková výuka zaměstnanců Povodí Vltavy, státního podniku, formou jazykových 

kurzů na pracovištích. Náklady na všechny uskutečněné procesy školení a výchovy zaměstnanců 

dosáhly výše 2,518 mil. Kč.

IV. 17. 

Personální a sociální 

politika

kvalifi kační struktura

se základním vděláním

vyučení a SŠ bez maturity

se středoškolským vzděláním

s vysokoškolským vzděláním
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V oblasti vztahů s veřejností došlo k významnému posunu nástupem nového vedení.

Byla vytvořena a schválena nová komunikační strategie, která je charakteristická přechodem 

na aktivní komunikační politiku, nové vedení chce aktivně informovat veřejnost o cílech, úkolech 

a poslání Povodí Vltavy, státního podniku a zároveň přicházet s vlastními tématy. 

V druhé polovině roku 2007 proběhla tisková konference, kde vedení podniku prezentovalo 

zástupcům médií bilanci uplynulé části roku a plány na rok 2008.

Významně se zvýšila prezentace Povodí Vltavy, státního podniku v médiích, a to zejména v souvislosti 

se zásahy Povodí Vltavy, státního podniku proti nelegálním přístřeškům na Orlické přehradě.

U příležitosti Světového dne vody proběhl také tradiční 8. ročník Dne otevřených dveří na závodě 

Berounka v Plzni.

Na konci uplynulého roku byla rovněž zahájena příprava nových webových stránek, které budou 

uvedeny do provozu na jaře roku 2008. Nové webové stránky budou zdrojem širokého spektra 

informací v moderním designu a uživatelsky příjemném prostředí. Technicky jsou koncipovány tak, 

aby systém unesl i velmi vysoký počet nárazových přístupů.

IV. 18. 

Vztahy s veřejností

věková struktura

do 25 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55-60 let

nad 60 let
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IV. 19.

Předpokládaný vývoj

v roce 2008

Povodí Vltavy, státní podnik, se bude nadále zaměřovat na úkoly, které pro něj vyplývají z funkce 

správce povodí, správce vodních toků a správce majetku státu, se kterým má právo hospodařit. 

V rámci uložených činností budou aktivity zaměřeny, zejména na: 

• program prevence před povodněmi II.

• dokončení odstraňování škod po povodni 2006

• pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky 

 a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy

• nakládání s vodami v rámci soustavy vodních toků a vodních děl 

• realizace vlastních investic (malá vodní elektrárna Troja, provozní budova Orlík)

V návaznosti na hospodářský výsledek z roku 2007 se fi nanční situace v roce 2008 očekává 

jako příznivá.
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V. 

Zpráva 

o hospodaření



4 6

V. 1. 

Výrok auditora

Organiza ní kancelá  Cz, s.r.o. 
Seydlerova 2451, 158 00  Praha 5  296 113 398 
DI : CZ26415666  www.ok-cz.cz 

. reg. MOS v Praze, odd.C, vl. 80453  kancelar@ok-cz.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
ÍSLO  / 

ZAKLADATELI  A  LEN M DOZOR Í RADY Ú ETNÍ JEDNOTKY 

Povodí Vltavy, státní podnik

O OV ENÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY K 31. 12. 2007 

Výrok auditora k ú etní záv rce

Jsme p esv d eni, že použití p edpokladu asov  neomezeného trvání ú etní jednotky p i 
sestavování ú etní záv rky je správné a že provedený audit poskytuje p im ený podklad pro 
vyjád ení našeho výroku. 

Domníváme se, že získané d kazní informace jsou dostate né a vhodné a jsou p im eným 
základem pro vyjád ení výroku auditora.

 Podle našeho názoru ú etní záv rka všech významných ohledech v souladu s platnými 
zákony, ú etními p edpisy a Mezinárodními standardy podává v rný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a finan ní situace ú etní jednotky k  31. 12. 2007, stejn  tak i náklad , výnos  a 
výsledku hospoda ení za rok 2007. 

Výrok nezávislého auditora k ádné ú etní záv rce  je pro  

Povodí Vltavy, státní podnik

bez  výhrad. 

V Praze dne  13. 3. 2008  

Organiza ní kancelá  Cz, s.r.o. Ing. Markéta Nosková 
Licence KA R ís. 367 Auditor. ov ení ís. 1139 
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označ.  

a

AKTIVA   b řád.    
c

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 
Netto 4Brutto 1 Korekce 2 Netto 3

AKTIVA CELKEM 
(ř. 02 + 03 +31 + 63) = ř.67

001 12 106 912   -5 612 171   6 494 741   6 420 804   

B. Stálá aktiva (ř. 04 + 13 + 23) 003 11 565 870   -5 590 774   5 975 096   5 953 117   

B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(ř. 05 až 12)

004 153 543   -62 317   91 226   70 996   

3. Software 007 57 845   -51 466   6 379   8 065   

4. Ocenitelná práva 008 254   -112   142   159   

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 28 580   -10 739   17 841   13 072   

7.
Nedokončený dlouhodobý neh-
motný majetek

011 66 864   0   66 864   49 700   

B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
(ř. 14 až 22)

013 11 411 666   -5 528 457   5 883 209   5 881 460   

B. II.1. Pozemky 014 770 528   0   770 528   762 197   

2. Stavby 015 9 472 402   -4 907 337   4 565 065   4 614 392   

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí

016 1 046 604   -621 120   425 484   453 343   

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 267   0   267   267   

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

020 103 702   0   103 702   50 927   

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 021 18 163   0   18 163   334   

B. III.
Dlouhodobý finanční majetek 
(ř. 24 až 30)

023 661   0   661   661   

3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly

026 661   0   661   661   

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 539 221   -21 397   517 824   466 013   

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 3 136   0   3 136   4 929   

C. I. 1. Materiál 033 3 123   0   3 123   4 912   

- Zboží 037 13   0   13   17   

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 996   0   996   998   

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 993   0   993   996   

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 3   0   3   2   

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 229 395   -21 397   207 998   190 646   

C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 164 049   -21 397   142 652   158 998   

5.
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění

052 0   0   0   0   

6 Stát - daňové pohledávky 054 41 317   0   41 317   11 120   

7. Ostatní poskytnuté zálohy 055 5 795   0   5 795   5 982   

8. Dohadné účty aktivní 056 6 261   0   6 261   770   

9. Jiné pohledávky 057 11 973   0   11 973   13 776   

C. VI.
Krátkodobý finanční majetek 
(ř. 59 až 62)

058 305 694   0   305 694   269 440   

C. IV.   1. Peníze 059 834   0   834   1 175   

2. Účty v bankách 060 304 860   0   304 860   268 265   

D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 1 821   0   1 821   1 674   

D. I.     1. Náklady příštích období 064 950   0   950   879   

3. Příjmy příštích období 066 871   0   871   795   

Kontrolní číslo  (ř. 01 až 61) 999 48 425 827 -22 448 684   25 977 143 25 681 542   

V. 2.

Roční účetní závěrka 2007

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)
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Označ.  a PASIVA b
řád. 
c

Stav 
v běžném 
účet. období  
5

Stav 
v minulém 
účet. období  
6

PASIVA CELKEM (ř. 69 + 85 + 118) = ř.001 067 6 494 741   6 420 804   

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 72 + 78 + 81 + 84) 068 6 057 704   5 990 858   

A. I.    Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 5 602 115   5 592 863   

A. I. 1. Základní kapitál 070 5 602 115   5 592 863   

A. III.
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 79 + 80)

078 387 964   220 126   

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 45 672   43 672   

2. Statutární a ostatní fondy 080 342 292   176 454   

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  
(ř. 01 - 69 - 72 - 78 - 81 - 84 - 118) = ř.61 výkazu zisku 
a ztráty v plném rozsahu

084 67 625   177 869   

B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 436 737   429 746   

B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 35 460   29 367   

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087 35 460   29 367   

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92až 101) 091 136 822   139 413   

10. Odložený daňový závazek 101 136 822   139 413   

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 170 955   129 295   

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 118 134   79 677   

5. Závazky k zaměstnancům 107 17 208   17 077   

6. Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 9 990   10 028   

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 6 617   3 175   

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 783   772   

10. Dohadné účty pasivní 112 6 136   5 779   

11. Jiné závazky 113 12 087   12 787   

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 93 500   131 671   

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 82 500   111 614   

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 11 000   20 057   

C. I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 300   200   

C. I. 1. Výdaje příštích období 119 14   28   

2. Výnosy příštích období 120 286   172   

Kontrolní číslo (ř. 67 až 120) 999 25 911 039   25 505 147   
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Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2007
(v celých tisících Kč)

Označení  
a

TEXT                                                                                                                     
b

Číslo 
řádku 
c

Skutečnost v účetním období

sledovaném 1 minulém 2

I. Tržby za prodej zboží 01 353 222

A. Náklady vynaložené za prodané zboží 02 353 222

II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 882 834 871 865

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 875 299 863 599

3. Aktivace 07 7 535 8 266

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 449 094 369 233

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 53 178 52 257

B.  2. Služby 10 395 916 316 976

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 433 740 502 632

C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 335 414 313 612

C. 1. Mzdové náklady 13 238 815 222 233

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění 15 84 329 79 653

C. } 4. Sociální náklady 16 12 270 11 726

D. Daně a poplatky 17 3 316 9 055

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 181 550 175 105

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 15 142 218 964

III.          1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 15 064 218 844

             2. Tržby z prodeje materiálu 21 78 120

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 22 2 043 8 891

F.            1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 990 8 888

2. Prodaný materiál 24 53 3

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -1 102 -5 013

IV. Ostatní provozní výnosy 26 153 669 27 759

H. Ostatní provozní náklady 27 17 062 14 191

*
Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                       
[ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 -(+/-25) + 26 + (-27) - (-28)]

30 64 268 233 514

X. Výnosové úroky 42 6 495 4 593

N. Nákladové úroky 43 4 361 4 314

XI. Ostatní finanční výnosy 44 78 75

O. Ostatní finanční náklady 45 395 406

*
Finanční výsledek hospodaření 
 [ř. 31 - 32 + 33 + 37- 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 
45 + (-46) - (-47)]

48 1 817 -52

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 50 + 51) 49 -2 591 55 593

Q.    1. -splatná 50 0 0

        2. -odložená 51 -2 591 55 593

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 68 676 177 869

R. Mimořádné náklady 54 1 051 0

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 -1 051 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 67 625 177 869

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  (ř.60+49+55) 61 65 034 233 462

Kontrolní číslo  (ř. 01 až 60) 999 4 431 562 5 232 539
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12/2007 12/2006

P.  Stav pen.prost.a ekviv. na zač.úč.období 269 440 94 623

Z. Úč. zisk/ztráta z bež.čin. před zdaněním 66 085 233 462

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 165 555 -39 439

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 181 864 175 808

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv, přech.účtů  A,P -1 102 -5 013

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -13 073 -209 956

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -2 134 -278

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti 231 640 194 023

A.2 Změna stavu pracovního kapitálu 24 195 -26 808

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -10 301 -2 201

A.2.2 Změna stavu krátkodob.závazků z provozní činnosti 32 703 -24 747

A.2.3 Změna stavu zásob 1 793 140

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 255 835 167 215

A.3 Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizované úroky -4 361 -4 314

A.4 Přijaté úroky 6 495 4 592

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 0

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -1 051 0

A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 256 918 167 493

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -196 581 -201 042

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 15 063 218 844

B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B.*** Čistý pen. tok vztahující se k invest.čin -181 518 17 802

C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků -29 114 3 975

C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -10 032 -14 453

C.2.1 Zvýšení peněžních prostř. z titulu zvýšení vlastního jmění 0 0

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 0 0

C.2.3 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 0 0

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -10 032 -14 453

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0

C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztah. se k finanční činnosti -39 146 -10 478

F. Čisté zvýšení (snížení) pen. prostředků 36 254 174 817

R. Stav pen.prostř. a ekviv. na konci období 305 694 269 440

Cash flow v plném rozsahu k 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)
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k 31.12.2006

Položka vlastního kapitálu
Stav 

k 1.1.2007
Přírůstky Úbytky Převody

Stav 
k 31.12.2007

Základní kapitál  zapsaný 
v OR (411)

5 538 094 0 0 0 5 538 094

Změny ZK 54 769 9 443 -191 0 64 021

Ostatní kapitálové fondy (413) 0 0 0 0

Oceň. rozdíly z přecenění maj. 
a záv. (414)

0 0 0 0

Zákonný RF zapsaný v OR (421) 31 964 0 0 0 31 964

Zákonný RF nezapsaný v OR 11 708 0 0 2 000 13 708

Fond odměn 715 0 -3 534 6 000 3 181

FKSP 1 282 1 295 -7 792 6 000 785

Sociální fond 906 0 0 0 906

Fond investic 173 551 0 0 163 869 337 420

Ztráta účetních období ( 429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2006 177 869 0 0 -177 869 0

Výsledek hospodaření roku 2007 67 625 0 0 67 625

Součet (=rozvaha ř. 068) 5 990 858 78 363 -11 517 0 6 057 704

k 31.12.2006

Položka vlastního kapitálu
Stav 

k 1.1.2006
Přírůstky Úbytky Převody

Stav 
k 31.12.2006

Základní kapitál  zapsaný 
v OR (411)

5 538 094 0 0 0 5 538 094

Změny ZK 51 731 3 217 -179 0 54 769

Ostatní kapitálové fondy (413) 0 0 0 0

Oceň. rozdíly z přecenění maj.
a záv. (414)

0 0 0 0

Zákonný RF zapsaný v OR (421) 31 964 0 0 0 31 964

Zákonný RF nezapsaný v OR 10 208 0 0 1 500 11 708

Fond odměn 513 0 -5 798 6 000 715

FKSP 3 853 1 231 -9 802 6 000 1 282

Sociální fond 990 0 -84 0 906

Fond investic 152 675 0 0 20 876 173 551

Ztráta účetních období ( 429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2005 34 376 0 0 -34 376 0

Výsledek hospodaření roku 2006 177 869 0 0 177 869

Součet (=rozvaha ř. 068) 5 824 404 182 317 -15 863 0 5 990 858

Přehled o změnách vlastního kapitálu
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Příloha k  účetní závěrce

k 31. prosinci 2007 v plném znění

I. Obecné údaje

1. Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik

    Identifi kační číslo: 70 88 99 53

    Sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

    Právní forma: státní podnik

    Datum vzniku: 1. ledna 2001

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích, ke dni 

1. ledna 2001 jako právní nástupce Povodí Vltavy a.s., zaniklé bez likvidace ke dni 31. prosince 

2000 podle téhož zákona. V obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, byl zapsán 

v oddíle A, vložka 43594.

2. Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku (v plném rozsahu):

Hlavní předmět činnosti: 

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se 

zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to 

v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky a v oblasti povodí Dolní Vltavy, a další činnosti, 

které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb. o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně 

správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.
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Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání:

• laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality  vody

• projektová činnost ve výstavbě

• inženýrská činnost ve výstavbě

• výroba a rozvod elektřiny  v rámci provozu hydroenergetických zařízení

• automatizované zpracování dat

• činnost organizačních a ekonomických poradců

• služby rozmnožovací techniky

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

• silniční motorová doprava osobní

• silniční motorová doprava nákladní

• práce s autojeřábem

• zemní práce

• ubytovací služby

• hostinská činnost

• truhlářství

• kovoobráběčství

• zámečnictví

• smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků

• speciální povodňová ochrana

3. Popis organizační struktury a její změny

Nová organizační struktura státního podniku  se při zachování tří závodů  promítla od 1. července 2007 

ve skladbě úseků na generálním ředitelství v členění na tyto hlavní organizační jednotky: 

• úsek generálního ředitele

• úsek správy povodí 

• technický úsek

• fi nanční úsek 

• závod Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích

• závod Dolní Vltava se sídlem v Praze 

• závod Berounka se sídlem v Plzni

Organizační jednotky na generálním  ředitelství jsou vnitřně členěny na odborné útvary, závody 

na provozní střediska.

Funkčnost organizační struktury je zajištěna těmito ustanoveními:

• generální ředitel řídí činnost podniku

• vedoucí hlavních organizačních jednotek jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli

• mezi hlavními organizačními jednotkami existují vztahy informační, dodávkové (materiál, služby     

 apod.), spolupráce na společných  úkolech a dále metodické, koordinační a kontrolní 

 ve směru z organizačních jednotek generálního ředitelství na příslušné organizační jednotky 

 závodů

Organizační struktura  státního podniku do 30. června 2007 byla shodná s předchozím rokem 2006. 

Organizační schema platné od 1. července 2007 tvoří přílohu č. 1.
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V průběhu roku 2007 došlo na generálním ředitelství i k personálním změnám.

Ke dni 30. května 2007 byl ministrem zemědělství odvolán z funkce generálního ředitele Ing. František 

Hladík a současně k datu 1. června 2007 byl jmenován  generálním ředitelem státního podniku 

Povodí Vltavy Ing. Jan Slanec. 

K 1. srpnu 2007 byl odvolán z funkce 1. zástupce generálního ředitele Ing. Miloslav Novák a do této 

funkce byl k témuž dni jmenován RNDr.  Petr Kubala, který do té doby vykonával funkci 2. zástupce 

generálního ředitele. Z funkce 3. zástupce generálního ředitele byl ke stejnému datu odvolán 

Ing. Václav Báča a k témuž dni byla Ing. Michaela Kynkorová jmenována 2. zástupkyní generálního 

ředitele.

4. Statutární orgán   

Generální ředitel: do  30. května 2007 Ing. FRANTIŠEK  HLADÍK

 od 1. června 2007 Ing. JAN SLANEC

1.zástupce generálního ředitele: do 31. července.2007 Ing. MILOSLAV NOVÁK

 od 1. srpna 2007 RNDr. PETR KUBALA

2.zástupce generálního ředitele: do 31. července 2007  RNDr. PETR KUBALA

 od 1. srpna 2007 Ing. MICHAELA  KYNKOROVÁ

3.zástupce-technický ředitel: do 31. července 2007  Ing. VÁCLAV BÁČA

5. Dozorčí rada:

předseda: RNDr. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSc

 vrchní ředitel úseku vodního hospodářství 

 Ministerstva zemědělství ČR

členové: Ing. PAVEL PEŠOUT

 náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny   

 Mgr. VÍT ŠIMONOVSKÝ 

 ředitel odboru plavby 

 a vodních cest Ministerstva dopravy ČR

 Ing. PETR BENDL 

 hejtman Středočeského kraje

 Ing. BLANKA BROŽKOVÁ 

 ředitelka závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik 

  

 Ing. ZDENĚK ZÍDEK 

 ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik 
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II. Podíly v účetních jednotkách

Státní podnik nemá v žádné  obchodní společnosti, 

ani v družstvu větší podíl na základním jmění než 20 %.

III. Zaměstnanci

celkem
z toho

řídící zaměstnanci

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2006 k 31.12.2007

průměrný přepočtený stav zaměstnanců 
za rok

811 809 43 46

mzdové náklady* 222 233 238 815 32 761 39 122

odměny členů statutárních orgánů společnosti* - - - -

náklady na sociální a zdravotní zabezpečení* 79 653 84 329 11 700 14 814

sociální náklady na zaměstnance *) 11 726 12 270 576 719

z toho: platby důchodového připojištění* 2 080 2 052 155 145

životní pojištění * 2 479 2 418 102 101

údaje označené *) jsou v tis.Kč

IV. Plnění členům statutárních orgánů

Státní podnik neposkytuje půjčky a úvěry vrcholovému vedení 

ani členům dozorčí rady.

Na základě uzavřených manažerských smluv s řídícími zaměstnanci byla používána v souladu se 

zněním zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu, část l., §6 odst.6., motorová vozidla pro služební 

a soukromé účely.

Ostatní plnění  poskytnutá řídícím  zaměstnancům činí ve  fi nančním vyjádření 989 tis.Kč,

v tom:

1% vstupní ceny silničních motorových vozidel vč. DPH 728 tis.Kč

spotřebované  pohonné hmoty pro soukromé účely 183 tis.Kč 

paušální náhrady za parkovné 73 tis.Kč

poskytnuté služby a příspěvky 5 tis. Kč  
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V. Informace o použitých účetních metodách, 
obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. Způsob ocenění

a) Nakupované zásoby se oceňují cenou pořízení, která zahrnuje vedlejší náklady související 

 s pořízením. Oceňování se provádí váženým aritmetickým průměrem počítaným průběžně. 

 Vedlejšími náklady, které byly zahrnovány do pořizovacích cen materiálových zásob, byly 

 především: doprava, manipulace, poštovné, balné.

b) Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje přímými náklady a výrobní režií, která 

 se počítá na základě hodinových zúčtovacích sazeb za odpracovanou dobu.

c) Podíly v bytovém družstvu nakoupené před 1. lednem 2002 byly oceněny cenou pořízení. 

d) Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek nabytý úplatně se oceňuje pořizovacími cenami.

e) Náklady na pořízení plánů oblastí povodí se posuzují jako tvorba jiného dlouhodobého 

 nehmotného majetku, který je pořizován dodavatelsky s podílem vlastní režie. V roce 2007 

 byly do nákladů na pořízení tohoto majetku aktivovány náklady zaúčtované v průběhu roku 

 na útvar plánování v oblasti vod.

2. Oceňování reprodukční pořizovací cenou nebylo v roce 2007 použito. 

3. V roce 2007 nedošlo ke změnám oceňování a způsobu odepisování.

                                             

4. Opravné položky k majetku nebyly v roce 2007 vytvořeny s výjimkou změn opravných položek 

k pohledávkám popsaným v bodě VII. této přílohy.

5. Účetní odpisy se provádějí rovnoměrně a účtují se jako měsíční . Při pořízení a vyřazení majetku se 

zaúčtuje část ročního odpisu odpovídající počtu měsíců, po které byl majetek v evidenci.  

Následující tabulka obsahuje roční odpisová procenta pro jednotlivé odpisové skupiny, resp. SKP 

u dlouhodobého hmotného  majetku (u staveb evidence dle CZ – CC). Odpisovou skupinou se 

rozumějí skupiny dle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění.

odpisová skupina % odpisování % pro zvýš. vstupní cenu

1  kromě SKP: 28,6 25

341021 16 16

341022 16 16

341023 16 16

341025 16 16

341041 jen N1 16 16

3410412 16 16

3410421 16 16

2 13,4 12,5

3 kromě SKP: 6,9 6,7

2911222 5,0 5,0

4 3,4 3,4

5  kromě CZ-CC: 2 2

215123 1 1

2151491 1 1

215221 1 1

215231 1 1

2152411 1 1

215241 jen proplach. kanály 1 1
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Roční odpisové procento pro dlouhodobý nehmotný majetek je stanoveno jednotně na 20%, provádí 

se rovněž měsíční odpis.

1. Předměty z drahých kovů jsou v roce 2007 již odepsány.

2. Nepovinně odpisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (s pořizovací cenou do 40, resp. 

60 tis. Kč) je odepisován měsíčně s rozvržením rovnoměrných odpisů na dva roky. 

3. Při přepočtu údajů v cizích měnách se používá kurz, který je stanoven na úrovni směnného kurzu  

České národní banky, platného v den uskutečnění daného případu. 

Zůstatky valutových pokladen se přepočítávají čtvrtletně v rámci inventury pokladen kurzem České 

národní banky platným v poslední den daného čtvrtletí. 

Pouze vyúčtování záloh na zahraniční služební cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni 

poskytnutí zálohy (dle zákona č. 119/92 Sb. O cestovních náhradách).

K 31. prosinci 2006 nebyly evidovány pohledávky ani závazky v cizí měně.

4. Způsob stanovení reálné hodnoty

K 31.prosinci 2007 státní podnik eviduje ve fi nančním majetku pouze podíly v bytovém družstvu 

na účtě 063 ve výši 661 tis. Kč. Přecenění ekvivalencí nebylo provedeno proto, že nedošlo 

k významnému snížení vlastního kapitálu družstva a míry účasti státního podniku na tomto vlastním 

kapitálu. Snížení hodnoty by navíc neodpovídalo cenové úrovni bytů v okolí, která je spíše vyšší.

VI.  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Dotace poskytnuté v roce 2007

1.1. V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 229 110 Odstranění následků povodní na státním 

vodohospodářském majetku bylo fi nancováno 124 neinvestičních akcí v celkové výši 103 028 tis. Kč. 

1.2. V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 129 120 Podpora prevence před povodněmi II 

byly v roce 2007 fi nancovány 2 investiční akce v celkové výši 58 358 tis. Kč. Jednalo se o:

a) ekonstrukce Novořecké hráze km 3,520 – 6,250 ve výši 56 457 tis. Kč;

b) D Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních ve  výši 1 901 tis. Kč;

1.3. V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 129150 podpora procesu plánování v oblasti vod byla 

fi nancována akce Zpracování podkladů pro plán v oblasti povodí HV, BE a DV ve výši 15 139 tis. Kč.

1.4. Z Ministerstva zemědělství ČR byla dále poskytnuta podpora na neinvestiční výdaje na obnovu 

a provoz vodní cesty ve výši 26 000 tis. Kč.

1.5. V rámci programu Ministerstva životního prostředí ČR 215 110 Revitalizace říčních systémů byla 

fi nancována investiční akce Revitalizace Polečnice pod Kájovem ve výši 5 092 tis. Kč.

1.6. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly fi nancovány 2 investiční akce v celkové výši 

11 205 tis. Kč. Jednalo se o:

a) vodní dílo Štvanice - modernizace řídícího systému ve výši 5 541 tis. Kč.

b) plavební komora Hořín – výměna řídícího systému ve výši 5 664 tis. Kč.
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1.7. Ze Státního fondu životního prostředí byla poskytnuta dotace na akci Program provozního 

monitoringu v oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky ve výši 13 033 tis. Kč, ve výši 

dalších 5 953 tis. Kč bylo na základě skutečných nákladů na monitoring účtováno do výnosů 

prostřednictvím dohadné položky aktivní. Částku obdrží státní podnik při závěrečném vyúčtování 

v květnu 2008.

1.8. Od Krajského úřadu Jihočeského kraje byl poskytnut fi nanční příspěvek na zřízení vymezených 

hlásných profi lů kategorie B. Byly poskytnuty investiční prostředky na zřízení limnigrafů ve výši 

3 780 tis. Kč. Do 31. prosince 2007 bylo z uvedené částky vyčerpáno 745 tis. Kč.

1.9. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu ve spolupráci s ČVUT AQIUNpro  - Inteligentní 

dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství. Dotace pro rok 2007 byla poskytnuta 

Grantovou agenturou České republiky ve výši 345 tis. Kč.

1.10. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu Výzkum a implementace nových nástrojů pro 

předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR 

ve spolupráci s Českým hydrometerologickým ústavem ve výši 133 tis. Kč.

1.11. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu Flamis  - Hodnocení účinků povodní a proti-

povodňová opatření na řece Lužnici v jižních Čechách. Práce na projektu byly ukončeny v roce 2006. 

Nárok na dotaci byl předepsán do výnosů v nasmlouvané výši, ve výši dosud nepřijatých prostředků 

bylo účtováno jako dohadná položka aktivní. Na účet Povodí Vltavy byly připsány zbývající prostředky 

ve výši 74 tis. Kč dne 30. ledna 2007.

2. Komentář k položkám výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty

2.1. ř. 059 výkazu rozvaha - z toho částka ve výši 240 tis. Kč

Jedná se o ceniny na cestě, stravenky Ticket  Restaurant odeslané na konci prosince 2007, ale 

ve státním podniku přijaté až v lednu/2008.

2.2.  ř. 060 výkazu rozvaha  - z toho částka ve výš -18 114 tis. Kč

Jedná se o mimořádnou splátku úvěru od UniCredit Bank (dříve Živnostenská banka) na fi nancování 

technologické části  malé vodní elektrárny v Libčicích. Banka potvrdila nulový zůstatek úvěru 

k 31. prosince 2007, ale z běžného účtu byly peníze odepsány až v lednu/2008.

2.3.  ř. 113 výkazu rozvaha - z toho částka ve výši 8 449 tis. Kč

Jedná se o jiné závazky vůči SFŽP ČR - úplaty od znečišťovatelů povrchových vod 

(ve výši 7 482 tis. Kč) a odběratelů podzemních vod (ve výši 967 tis. Kč), které nejsou příjmem 

státního podniku a byly v momentě jejich zúčtování vykázány jako jiné závazky vůči SFŽP ČR a jiné 

pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových  vod a odběratelům podzemních vod.

 ř. 57 výkazu rozvaha – z toho částka ve výši 8 449 tis. Kč

Jedná se o pohledávky vůči znečisťovatelům povrchových vod (ve výši 7 482 tis.Kč) a vůči 

odběratelům podzemních vod (ve výši 967 tis. Kč). 
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Na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách začaly od roku 2002 poplatky za odběry podzemní 

vody vybírat místně příslušné fi nanční úřady obdobně jako v případě úplat od znečisťovatelů 

povrchových vod. Neuhrazené pohledávky vztahující se k roku 2001 a dřívějším byly ponechány 

k vymáhání státnímu podniku Povodí Vltavy. 

2.4. ř. 115 výkazu rozvaha  -   částka ve výši  82 500 tis. Kč,   k 31. prosinci 2006    111 614 tis. Kč

 ř. 116 výkazu rozvaha  -   částka ve výši  11 000 tis. Kč,   k 31. prosinci 2006    20 057 tis. Kč

Jedná se o úvěr:

- od UniCredit Bank (dříve Živnostenská banka) na fi nancování technologické části malé vodní 

elektrárny v Libčicích je obsažen  v zůstatku k 31. prosinci 2006 ve výši 27 171 tis. Kč. Jedná 

se o smlouvu o refi nancování úvěru původně uzavřeného u Raiffeisenlandesbank. 

V roce 2007 měl státní podnik zaplatit částku 9 057 tis. Kč ve dvou splátkách, k 30. červnu 

a k 31. prosinci. Vzhledem k příznivému stavu volných peněžních prostředků rozhodlo vedení 

státního podniku o předčasném splacení tohoto úvěru k 31. prosinci 2007. Banka potvrdila 

splacení celého zůstatku úvěru k tomuto datu. 

- od UniCredit Bank na fi nancování výstavby malé vodní elektrárny Vraňany. Zůstatek úvěru 

k 31. prosinci 2006 byl 104 500 tis. Kč. V roce 2007 bylo zaplaceno celkem 11 000 tis. Kč 

ve splátkách 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince 2007. V roce 2008 bude splaceno 

rovněž 11 000 tis. Kč ve čtvrtletních rovnoměrných splátkách.

2.5. ř. 101 výkazu rozvaha -  částka ve výši 136 822 tis. Kč

 ř. 51 výkazu výsledovka -  částka ve výši -2 591 tis. Kč 

Částka zahrnuje:

• odložený daňový závazek  za období do 31. prosince 2006 ve výši 139 413 tis. Kč 

• přepočet na 21% ze základu (procento daně z příjmů právnických osob pro rok 2008) 

 ve výši -17 427 tis. Kč

• odložený daňový závazek za rok 2007 ve výši 9 393 tis. Kč

Celková částka odložené daně ve výši -2 591 tis. Kč byla zaúčtována do výsledku hospodaření 

za běžnou činnost.

Do výpočtu bylo zahrnuto: v tis. Kč, závazek +, pohledávka -

do 31.12.2006 do 31.12.2007

*)DHM+DNM: ÚZC-DZC 810 816 914 345

Bud. odpočitatelné daňové ztráty -183 218        -216 101

Nevyčerpané reinvest. odpočty -46 709 -46 709

Součet 580 889 651 535

**)Stav účtu 481 (součet*0,21) 139 413 136 822

Přepočet zůstatku 481 0          -17 427

Odlož. daň. závazek roku 2006 resp.2007 55 593 14 836

Odlož. daň. závazek/pohledávka celkem 55 593 -2 591

Vysvětlivky: *) účetní zůstatková cena minus daňová zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

 **) účet 481 – odložený daňový závazek a pohledávka.
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2.6. ř. 108 rozvahy, částka ve výši 9 990 tis. Kč

Částka zahrnuje:

• předpis odvodu do pojistného na sociální zabezpečení z mezd za prosinec/2007 ve výši 7 568 tis. Kč

• předpis čerpání pojistného na sociální zabezpečení z mezd za prosinec/2007ve výši 584 tis.Kč

• předpis závazků veřejného zdravotního pojištění z mezd za prosinec/2007 ve výši 3 006 tis.Kč

2.7. ř. 109 rozvahy, z toho částka ve výši 3 177 tis. Kč

Částka zahrnuje:

• předpis odvodu daně z příjmu u fyzických osob sražené zaměstnancům ve mzdách 

 za prosinec/2007 ve výši 3 123 tis. Kč

• předpis doplatku k vyúčtování silniční daně za prosinec/2007 ve výši 54 tis. Kč

3. Vynechané řádky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty

V rozvaze i výkazu zisku a ztráty byly vynechány řádky, pro něž není obsahová náplň pro běžné ani 

minulé účetní období.

V rozvaze se jedná o řádky: 

aktiva – 002 (A), 005-006 (BI.1.-2), 009 (BI. 5.), 012 (BI. 8.), 017 – 018 ( BII. 4.-5.), 022 (B.II. 

9.), 024 - 025 ( B.III. 1.-2.), 027 - 030 (B III. 4.-7. ), 034 – 036 ( C I. 2. – C I. 4. ), 038 ( CI.6.), 

041 – 043 (CII.2. – CII.4.), 045 – 047 (CII.6. – CII.8), 050 – 053 (CIII. 2.-. CIII.5.), 061 – 062 

(CIV.3.–4.),  065 (D I. 2.),

pasiva – 071 – 077 (AI. 2. – 3., AII.),  081 - 083 (AIV.), 088 – 090 ( BI.2. – BI.4.), 092 – 100 ( 

BII.1. – BII.9), 104 – 106 ( BII.2. – B.III.4.), 111 ( BIII.9.), 117 (B.IV.3.), 

Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o řádky:

03 (+), 06( II.2.), 14( C2.) ,28 - 29(V. - I.), 31 – 41 (VI. – M.), 46 – 47 ( XII. – P.), 50 ( Q.1.), 53 

(XIII.), 55 – 57 (S. – 2.), 59 (T.).

V. Doplňující informace

1. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku a na konci účetního období ve výkazu cash 

flow přímo váže na ř. 058 rozvahy. Do výkazu cash fl ow byly rovněž zařazeny pouze řádky, k nimž je 

obsahová náplň v běžném nebo minulém účetním období.

2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

a) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v tis. Kč

          

účet text pořizovací cena oprávky

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2006 k 31.12.2007

21 Budovy, haly a stavby 9 426 850 9 472 402 4 812 458 4 907 337

22 Samostatné movité věci
a soubory těchto věcí

920 694 945 530 477 138 529 671

v tom:
stroje 
a zařízení

708 833 721 693 341 355 382 317

dopravní 
prostředky

197 849 209 675 126 072 137 007

inventář 14 012 14 162 9 711 10 347

23 Samostatné movité věci - 
drobné

93 914 100177 84 126 90 522

24 Drahé kovy 897 897 897 897
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b) Dlouhodobý nehmotný majetek  v tis.Kč

účet text pořizovací cena oprávky

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2006 k 31.12.2007

13 Software 55 553 57 845 47 488 51 466

14 Ocenitelná práva 350 254 191 112

19 Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek

19 732 28 580 6 660 10 739

c) Povodí Vltavy, státní podnik,  nepořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou fi nančního 

 pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku.

d) Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis.Kč

                                                                                                    

dlouhodobý majetek k 31.12.2006 k 31.12.2006

Dlouhodobý nehmotný majetek k 1.1. 55 420 70 996

Pořízení nákupem 22 675 28 452

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 7 099 8 121

Vyřazení manka - 101

Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12. 70 996 91 226

Dlouhodobý hmotný majetek k 1.1. 5 119 378 5 119 263

Pořízení nákupem 174 983 168 413

Bezplatné nabytí 1 974 1 615

Vyřazení prodejem: 8 300 1 377

budovy, haly a stavby 8 197 1 300

stroje a zařízení - 7

dopravní prostředky 103 70

inventář - -

Vyřazení likvidací: 3 536 477

budovy, haly a stavby 3 506 471

stroje a zařízení 30 6

dopravní prostředky - -

inventář - -

Vyřazení – manka: 52 110

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 165 120 173 055

Bezplatné předání majetku 44 -

Úbytek: restituce - -

Prodej zadávací dokumentace 20 143

Nepoužité projekty - 1 448

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 5 119 263 5 112 681

Pozemky k 1.1. 758 274 762 197

Přírůstky nákupem 3 404 1 305

Bezplatné nabytí 270 463

Bezplatné nabytí katastr 972 7 366

Úbytky prodejem 588 613

Bezplatné předání 135 191

Pozemky k 31.12. 762 197 770 527
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e) Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvádí státní podnik v rozvaze. 

f) Část nemovitého majetku je zatížena právy, odpovídajícími věcným břemenům podle pravidel 

 stanovených ve statutu podniku.

 Práva odpovídající věcným břemenům jsou zajištěna formou písemných smluv mezi státním 

 podnikem Povodí Vltavy a oprávněným z věcného břemene. 

g) Povodí Vltavy, státní podnik, vzhledem k charakteru  převažujícího majetku a jeho rozsahu

 nemůže stanovit tržní ceny tohoto majetku za celý podnik.

h) V rozvaze státního podniku není uveden cizí majetek.

i) Povodí Vltavy, státní podnik k 31. prosinci 2007 nemá v evidenci jiný dlouhodobý fi nanční

 majetek kromě podílů v bytovém družstvu v ceně pořízení 661 tis. Kč. 

 Z vlastnictví dlouhodobého fi nančního majetku v roce 2007 neplynuly žádné výnosy. 

3. Pohledávky

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti činí celkem 23 650 tis. Kč, z toho pohledávky za dlužníky 

 v konkurzním řízení činí  5 322 tis. Kč a příslušenství k nim 2 282 tis. Kč. 

 Pohledávky jsou penalizovány a důsledně vymáhány jak soudní cestou, tak prostřednictvím 

 dohod s dlužníky o splátkách. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti se v průběhu roku 2007 

 snižoval.

Největšími dlužníky z titulu odběrů povrchové vody jsou:

Železárny Hrádek, a.s. – příslušenství ve výši 11 350 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 jistina ve výši 2 331 tis. Kč

Jistina byla zaplacena 11. ledna 2007, příslušenství bylo vyčísleno na 12 035 tis. Kč 

a spláceno po 30 tis. Kč měsíčně. Dne 14. ledna 2008 byla uzavřena dohoda o měsíčních 

splátkách ve výši 370 tis. Kč;

Ferromet, a.s. – jistina ve výši 0 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 jistina ve výši 336 tis. Kč

jedná se o fi rmu, která převzala odběry povrchové vody po Železárnách Hrádek, jistina byla 

doplacena 9. února 2007, příslušenství vyčísleno na 1 603 tis. Kč, spláceno v měsíčních 

splátkách cca 200 tis. Kč a uhrazeno 21. listopadu 2007;

Šroubárna Libčice, s.r.o. – jistina ve výši 956 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 ve výši 956 tis. Kč

dne 7. března 2003 byl na fi rmu vyhlášen konkurz. Pohledávky byly přihlášeny do konkurzu 

a dne 9. června 2003 byla pohledávka státního podniku Povodí Vltavy uznána v plné 

výši. Řízení dosud není uzavřeno, termín pro vydání konečné zprávy byl prodloužen do 

30. června 2007, dosud však probíhají soudní spory.

Plzeňská papírna, a.s. – jistina ve výši 0 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 ve výši 1 501 tis. Kč  

dne 17. září 2004 byl na podnik vyhlášen konkurz, pohledávky byly přihlášeny do konkurzu, 

dne 4. listopadu 2004 byly uznány v plné výši. V rámci konkurzu byl podnik prodán společnosti 

KRPA, a.s., dne 22. října 2007 bylo státnímu podniku Povodí Vltavy doručeno rozvrhové 

usnesení s vyznačenou právní mocí, téhož dne byl na účet státního podniku Povodí Vltavy 

připsán výtěžek konkurzu ve výši 707 tis. Kč, zbytek pohledávky byl odepsán a byly zrušeny 

opravné položky k pohledávce.



6 3

Aktiva, a.s. – jistina ve výši 3 257 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 ve výši 3 257 tis. Kč

dne 29. listopadu 2004 byl na fi rmu vyhlášen konkurz a pohledávky byly přihlášeny. 

Od 3. října 2006 je v právní moci konečná zpráva, v návrhu rozvrhového usnesení připadá 

na Povodí Vltavy, státní podnik, přibližně 1 tis. Kč, konkurzní řízení není ukončeno z důvodu 

nevyřízené kasační stížnosti u Nejvyššího soudu ČR;

SVA Holýšov, a.s. – jistina ve výši 559 tis. Kč, k 31. prosinci 2006 ve výši 793 tis. Kč               

bylo podáno 9 žalob na pohledávky do října/2007, pohledávky za prosinec/03 – duben/04 

byly na základě úspěšného soudního jednání uhrazeny 10. ledna 2007, k pěti žalobám byl 

vydán platební rozkaz, dlužník však podal odpor. Pohledávky za únor – červen/2006 jsou 

řešeny exekucí. Ostatní žaloby nejsou dosud uzavřeny;

Metaz, a.s. – jistina ve výši 429 tis. Kč k 31. prosinci 2006 ve výši 635 tis. Kč

byly žalovány pohledávky do července/2007, částka 73 tis. Kč z této žaloby byla uhrazena 

8. listopadu 2007, pohledávky do října/2007 jsou předány advokátní kanceláři, žaloba byla 

podána 17. ledna 2008;

ČKD Hořovice, a.s. – jistina ve výši 441 tis. Kč k 31. prosinci 2006 ve výši 441 tis. Kč

dne 27. října 1997 byl vyhlášen konkurz, pohledávky byly uznány 12. června 1998. Dosud 

probíhá zpeněžování majetku konkurzní podstaty.

ŽOS České Velenice CZ, a.s. – jistina ve výši 110 tis Kč, k 31. prosinci 2006 ve výši 144 tis. Kč

byly žalovány pohledávky do července/2007. Výsledkem soudních jednání bylo nařízení 

exekuce z účtu. pohledávky do listopadu/07 byly předány advokátní kanceláři, žaloba byla 

podána 17. ledna 2008. 

b) Povodí Vltavy, státní podnik nemá pohledávky k podnikům ve skupině.

c) Povodí Vltavy, státní podnik, nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.

                                                

4. Vlastní kapitál

a) Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden jako samostatná součást účetní závěrky.

b) Dosažený hospodářský výsledek roku 2006 ( zisk ) ve výši 177 869 tis. Kč byl v roce 2007 

 rozdělen následujícím způsobem:

příděl do rezervního fondu 2 000 tis. Kč

příděl do fondu investic 163 869 tis. Kč

příděl do FKSP 6 000 tis. Kč

příděl do fondu odměn 6 000 tis. Kč

c) Kmenové jmění

 Kmenové jmění zapsané ke dni účetní závěrky v Obchodním rejstříku je 5 338 094 tis.Kč. 
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5. Závazky

K 31. prosinci 2007 evidoval státní podnik Povodí Vltavy krátkodobé závazky z obchodního styku 

po lhůtě splatnosti v celkové výši 650 tis. Kč. Jednalo se o drobné položky, kde faktury došly pozdě, 

a proto nemohly být uhrazeny dříve než počátkem měsíce ledna 2008.

Povodí Vltavy, státní podnik, nemá závazky nevyúčtované v účetnictví, ani neuvedené v rozvaze.

Závazek krytý podle zástavního práva

zástavní smlouvou č. 334/01-124/01 ze dne 21. prosince 2001, uzavřenou s UniCredit Bank 

ke smlouvě o refi nancování úvěru č.124/01. Smlouva o úvěru byla uzavřena 

na splacení úvěru poskytnutého „ Raiffeisenlandesbank “ na fi nancování technologické části 

malé vodní elektrárny v Libčicích. Předmětem zástavní smlouvy byly dvě Kaplanovy turbiny, 

umístěné na malé vodní elektrárně Libčice v úhrnné odhadní ceně 180 000 tis. Kč. Vzhledem 

k předčasnému splacení úvěru k 31. prosinci 2007 byla i tato zástava k tomuto datu zrušena, 

což banka potvrdila 26. února 2008.

6. Zákonné a ostatní rezervy a opravné položky k 31. prosinci 2007

a) Zákonné a ostatní rezervy

K 31. prosinci 2007 byla čerpána rezerva na opravu hmotného majetku na akci vodní dílo Štěchovice 

– oprava plat na plavební komoře v plné výši, tzn. 11 637 tis. Kč. Oprava se uskutečnila v období 

březen – prosinec/2007, dokončena bude v 1. čtvrtletí 2008 z nákladů. Celkové náklady v roce 2007 

činily 12 233 tis. Kč. 

K 31. prosinci 2007 byla vytvořena druhá část rezervy na opravu hmotného majetku na akci vodní dílo 

Miřejovice – oprava opevnění dna velké plavební komory ve výši 4 841 tis.Kč. Oprava se uskuteční 

v období září/2008 – červen/2009. Celkové náklady se odhadují na 9 681 tis. Kč. 

K 31. prosinci 2007 byla rovněž vytvořena druhá část rezervy na opravu hmotného majetku na akci 

vodní dílo Miřejovice – oprava Záhorského jezu ve výši 5 979 tis.Kč. Oprava se uskuteční v období 

leden/2008 – červen/2009. Celkové náklady se odhadují na 11 959 tis. Kč. 

K 31. prosinci 2007 byla rovněž vytvořena druhá část rezervy na opravu hmotného majetku na akci 

vodní dílo Kamýk – oprava návodní plošiny na kótě 287,10 ve výši 6 910 tis.Kč. Oprava se uskuteční 

v období květen/2008 – srpen/2009. Celkové náklady se odhadují na 13 821 tis. Kč.

Účetní rezervy nebyly v roce 2007 vytvořeny.
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b) Vytvořené opravné položky v tis.Kč

Opravné položky podle platného znění zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách byly tvořeny vždy. 

Účetní opravné položky do 100% hodnoty pohledávky byly tvořeny u trvale neplatících dlužníků 

na veškeré pohledávky. V případě jinak platících dlužníků nebo jediné pohledávky za dlužníkem byly 

tvořeny opravné položky do 100% na pohledávky se splatností do června/2007.

Na vyúčtované nezaplacené úroky a poplatky z prodlení po splatnosti byla tvořena opravná položka 

v plné výši.

Rozbor účtu 391:

Opravné pol. k pohledávkám k 31.12.2006 k 31.12.2007

V konkurzním řízení 7 233 5 009

Ostatní opravné položky podle zvl. předpisů 1 069 493

Opravná položka účetní 20 290 15 895

7. Významné skutečnosti

V roce 2007 kromě organizačních a personálních změn nedošlo k žádným skutečnostem, které by 

významně ovlivnily hospodaření státního podniku Povodí Vltavy.

8. Členění výnosů z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou 875 299 tis. Kč

Členění tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podle hlavních činností:

tržby (v tis. Kč) k 31.12.2006 k 31.12.2007

tržby za odběry povrchové vody 546 669 572 041

spoluužívání VD 134 570 112 977

tržby za elektrický proud 126 279 151 919

laboratorní práce 27 910 10 573

pronájem nemovitostí (pozemky,byty) 16 261 18 913

ostatní tržby (odborné posudky, prodej dřeva, vyměřovací loď) 11 910 8 876

V Praze dne 13. února 2008

 Ing. KŮSOVÁ MARCELA

 vedoucí oddělení účetnictví

 Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. JIŘÍ JELEN Ing. JAN SLANEC

fi nanční ředitel generální ředitel

Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik
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VI. 

Resumé
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Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích. 

V obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 2, oddíl A, vložka 43594, byl podnik zapsán 

18. ledna 2001. Funkci zakladatele podniku vykonává Ministerstvo zemědělství ČR.

Hlavním posláním státního podniku Povodí Vltavy je správa povodí. Podnik pečuje na území o celkové 

rozloze 28 708 km2  o 4877 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších 

vymezených povodích a také o jakost povrchových a podzemních vod, v oblastech povodí Horní 

Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy.

Výroční zpráva přináší základní informace o organizační struktuře, o technických a provozních 

aktivitách, fi nanční, ekonomické, obchodní a personální politice podniku v roce 2007.

Hydrologicky hodnotí zpráva rok 2007 jako celkově hydrologicky podprůměrný, bez výraznějších 

hydrologických extrémů. 

V průběhu roku 2007 bylo státnímu podniku Povodí Vltavy oznámeno 87 havárií, z toho byl havarijní 

únik závadných látek prokázán v 61 případech. Z havárií na povrchových vodách v roce 2007 nebyla 

žádná takové povahy, aby došlo k významnému nebo trvalejšímu zhoršení jakosti vod.

Co se týče personální politiky, došlo v polovině roku ke změně managementu státního podniku 

Povodí Vltavy a následně i ke změně organizační struktury.

Na investiční výstavbu včetně nákupu strojů a zařízení bylo v roce 2007 vynaloženo 232 mil. Kč.

Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2007 vynaloženo 314, 165 mil. Kč

Podnik jako celek hospodařil v roce 2007 velmi dobře. Oproti plánovaným 17 000 tis. Kč bylo 

dosaženo hospodářského výsledku ve výši 67 625 tis. Kč.

Zásadní příjmovou kapitolou podniku jsou platby za odběr povrchové vody. V roce 2007 byla cena 

povrchové vody stanovena na 2,21 Kč za metr krychlový a 0,96 Kč za metr krychlový pro průtočné 

chlazení. Za celý uplynulý rok Povodí Vltavy, státní podnik, utržil za povrchovou vodu 572 041 tis. Kč, 

což činilo 54 % celkových příjmů.
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POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Tel.: 221 401 111, fax: 257 322 739

e-mail:pvl@pvl.cz, www.pvl.cz

ZÁVOD HORNÍ VLTAVA

Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 683 111, fax: 387 203 620

ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA

Grafi cká 36, 150 21 Praha 4

Tel.: 257 099 111, fax: 257 313 522

ZÁVOD BEROUNKA

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361

VII.

Adresář
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Český Krumlov Orlík
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VIII. 

Základní údaje 

o podniku

Obchodní firma:   Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo:  Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Identifikační číslo:  70889953

Daňové identifikační číslo: CZ70889953

Právní forma:  státní podnik

Den vzniku podniku:  1. ledna 2001

Den zápisu do OR:  18. ledna 2001 Městským soudem v Praze, 

 oddíl A, vložka 43594, spisová značka F 94634/2000 

Zakladatel:  Ministerstvo zemědělství ČR

Statutární orgán:  generální ředitel

Dozorčí rada:  šestičlenná, 4 členové jmenovaní zakladatelem, 

 2 členové volení zaměstnanci

Bankovní spojení:  UniCredit Bank, č.ú. 1487015064/0400

Zakladatel podniku schválil výroční zprávu 

Povodí Vltavy, státní podnik, za rok 2007 

rozhodnutím, čj. 197 08/2008 - 13000 ze dne 22. května 2008 

v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.1.6. 

Statutu Povodí Vltavy, státní podnik, podle § 15 písm. i) 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

ve znění pozdějších předpisů. 





7 2
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