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Uplynulý rok 2006 rozhodně nebyl průměrným či běžným rokem. V historii Povodí 
Ohře rekordní zásoby vody ve sněhu a rychlé oteplení i déšť měly za následek vznik 
povodňových situací, které v řadě lokalit na území České republiky dosáhly obdobného 
rozsahu, jako v roce 2002. Na majetku v péči s.p. Povodí Ohře vznikly škody dosahující, 
dle zjišťovacích protokolů 110 mil. Kč a na základě až později možného upřesnění 
se bude jednat až o 160 mil. Kč. Velmi pozitivně se uplatnila opatření ke zvýšení 
protipovodňové ochrany, realizovaná na tocích, objektech a zařízeních Povodí Ohře 
po roce 2002 s využitím nejen vlastních finančních zdrojů podniku, ale v podstatné 
míře také zdrojů z dotačních programů, zajištěných státem i z fondů EU. Bezesporu 
nejvýznamnějším z uvedených opatření byla rekonstrukce středního přelivu na VD 
Nechranice, umožňující zvýšit objem ovladatelného retenčního prostoru nádrže na 
téměř trojnásobek původního stavu. Za povodňové situace na přelomu března a dubna 
byl kulminační přítok do nádrže manipulacemi podstatně snížen, což mělo významný 
účinek v území podpovodí například i v Ústí nad Labem. Pozitivní vliv VD Nechranice 
na Ohři k udržení nižší hladiny Labe zde také přispěl k zachování silničního provozu na 
mostě Edvarda Beneše po celou dobu povodní.

V loňském roce byla mimo jiné také prakticky dokončena realizace akcí I. etapy 
„Prevence před povodněmi“ a také odstraňování povodňových škod z roku 2002. 
V oproti minulosti složitějších podmínkách legislativy výběrových řízení na zhotovitele 
byly realizovány opravy za téměř 125 mil. Kč a investice (včetně rekonstrukcí) za více 
než 170 mil. Kč. Probíhaly intenzivní práce v oblasti vodohospodářského plánování 
a další činnosti. Oproti plánu byly v roce 2006 neobvykle vyšší skutečné odběry 
povrchové vody a výroba el. energie ve vodních elektrárnách, provozovaných podnikem. 
Bylo dosaženo velmi pozitivního výsledku hospodaření a splněny byly i všechny další 
úkoly a požadavky, odpovídající poslání a předmětu činnosti st. podniku Povodí Ohře. 
Kromě standardních činností to byla například zvýšená péče o svěřený majetek formou 
oprav a investic. Po předchozí podrobné přípravě byly v konci roku 2006 s  účinností 
od začátku roku 2007 schváleny některé organizační změny. Ekonomický ředitel se 
stane ředitelem ekonomickým a správním a do jeho působnosti bude zařazen odbor 
právní a evidence pozemků a dva nové odbory, odbor lidských zdrojů a odbor vnitřní 
správy. I v loňském roce byly předpokladem dosažení úspěšných výsledků pozitivní, 
profesionální a korektní vztahy s našimi partnery na všech úrovních a je velmi cenné, 
že dobré vztahy jsou již tradiční.

Vládou České republiky byla také v polovině listopadu loňského roku schválena 
Dokumentace programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“.

Jedná se o mimořádně významný program, který s využitím dotačních zdrojů 
umožní v letech 2007 až 2012 realizovat podstatná opatření k ochraně proti 
povodním i v různých lokalitách na území působnosti s. p. Povodí Ohře. Spolu s obcí, 
městem, sdružením obcí a Krajským úřadem se stal s. p. Povodí Ohře navrhovatelem 
protipovodňových opatření, společně s ostatními správci toků pak žadatelem 
– investorem, který bude zajišťovat realizaci opatření i pro ostatní navrhovatele. 

V minulém roce jsme také společně oslavili významné výročí 40 let od vzniku Povodí 
Ohře. V rámci oslav výročí jsme uspořádali dny otevřených dveří na VD Kamenička, na 
vodohospodářském dispečinku a ve vodohospodářských laboratořích. Zájem o naši 
práci, se kterým se setkáváme ze strany veřejnosti, je pro nás potěšujícím i významným 
oceněním a podnětem budoucího úsilí.

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

Úvodní slovo generálního ředitele
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Povodí Ohře, státní podnik vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., 
o povodích. 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel
Funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství České republiky vedené 
ministryní zemědělství ČR MVDr. Milenou Vicenovou. 
Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
Jménem Ministerstva zemědělství ČR vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn 
jednat RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel úseku vodního hospodářství.

Název a sídlo podniku
Obchodní firma: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, PS 62, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Statutární orgán
Generální  ředitel  Ing. Jiří Nedoma

Zástupci statutárního orgánu
1. zástupce – technicko–provozní ředitel Ing. Jindřich Břečka
2. zástupce – ekonomický ředitel Ing. Jaroslav Šebesta

Dozorčí rada

Předseda
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel úseku vodního hospodářství

Místopředseda
Ing. Lubomír Petružela, CSc., ředitel, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

Členové
JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje 
Ing. Helena Vohralíková, vedoucí odboru ÚaS, Povodí Ohře, státní podnik 
Ing. Zdeněk Círus, ředitel závodu Terezín, Povodí Ohře, státní podnik

Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006

Vodní dílo Jezeří
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Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006
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Základní údaje o Povodí Ohře za rok 2006

číslo     
řádku

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků 1 km 2 858,5

  z toho délka upravených toků 2 km 1 118,0

Délka ochranných hrází 3 km 6,5

Délka odvodňovacích kanálů 4 km 0

Délka závlahových kanálů 5 km 0

Délka umělých kanálů a přivaděčů 6 km 172

Délka plavebních kanálů 7 km 0

Počet čerpacích a přečerpacích stanic 8 počet 7

Počet jezů celkem 9 počet 42

Počet pevných jezů 10 počet 31

Počet pohyblivých a smíšených jezů 11 počet 11

Jezy s energetickým využitím 12 počet 13

Instalovaný výkon 13 MW 2,52

Jezy s plavebním zařízením 14 počet 0

Počet plavebních komor 15 počet 0

Počet velkých vodních nádrží 16 počet 20

Nádrže s energetickým využitím 17 počet 12

Instalovaný výkon 18 MW 14,16

Celkový objem nádrží 19 tis.m3 525 470

Ovladatelný objem nádrží 20 tis.m3 482 700

Retenční objem nádrží 21 tis.m3 52 343

Zásobní objem nádrží 22 tis.m3 413 245

Počet ostatních vodních nádrží 23 počet 14

Celkový objem ostatních vodních nádrží 24 tis.m3 1001

Počet vodárenských nádrží 25 počet 13

Celkový objem vodárenských nádrží 26 tis.m3 138 207

Plocha nádrží 27 km2 36,3

Plocha stanovených záplavových území při Q100 28 km2 216,2
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Podnik Povodí Ohře byl založen v polovině roku 1966. Impulsem byly následky 
katastrofálních povodní v předchozích letech. Tehdy se projevila jako nevyhovující 
současná organizační struktura řízení vodního hospodářství, organizovaná podle 
politického rozdělení území. Ustavením podniků Povodí byl tak vytvořen předpo-
klad pro racionální, stabilní a finančně nezávislý systém řízení vodohospodářských 
procesů, vycházející z přirozených povodí říční sítě. Na území České republiky tak 
vznikly podniky Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy a Povodí 
Odry. Dva roky před vyhlášením Evropské vodní charty tak byla splněna jedna 
z jejich základních zásad: „Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět 
v rámci přirozeného povodí. Tento aspekt je nadřazen vedení politických a správ-
ních hranic“ (Štrasburg, 6. 5. 1968). 

Podnik Povodí Ohře prošel za čtyřicetiletou existenci řadou změn. Vždy však 
měly za cíl optimální řešení často neobvykle vysokých nároků na vodní hospodář-
ství ve spravovaném území. Podařilo se to především díky tradiční spolupráci s pří-
slušnými ministerstvy a orgány státní správy, samosprávou, školami, výzkumnými 
institucemi a podniky v regionu. Z pracovníků podniku byla vychována řada odbor-
níků celostátního významu v teoretických i praktických oborech. Stejně tak bylo 
české i evropské vodní hospodářství obohaceno o řadu unikátních řešení. Stačí 
jenom připomenout systém vodohospodářského dispečinku, specializovanou 
protipovodňovou ochranu důlních území, vysokou kvalitu vody ve vodárenských 
nádržích, mezistátní spolupráci na hraničních vodách se SRN a mnoho dalších 
aktivit. Často si ani neuvědomujeme, že řada dnes již běžně používaných metod 
a postupů má původ právě v našem podniku. Jako příklad stačí uvést HYDRO-
CHECK pro hydrotechnické výpočty, první větší aplikaci 2D modelu Mike 11, ově-
ření metod stanovení Q 10 000 pro bezpečnost přehrad, či rozšíření informačního 
systému vodohospodářského dispečinku na pracoviště státní správy. 

Ke čtyřiceti letům Povodí Ohře proběhla řada akcí, které byly zarámovány tímto 
výročím. Z těch významnějších připomínáme: 

„Den vody 2006“, který byl již tradičně uspořádán v divadle v Teplicích 
30. 3. 2006. Spolupořadateli byli naši významní partneři z oboru: Severočeské 
vodovody a. s. a Severočeská vodárenská společnost a.s. 

„Den otevřených dveří“, kdy byl 27. 5. 2006 zpřístupněn vodohospodář-
ský dispečink na ředitelství podniku v Chomutově a veřejnosti otevřeno vodní dílo 
Kamenička. Akce proběhla pod záštitou premiéra vlády ČR a za účasti ministra 
zemědělství ČR. 

„Den otevřených dveří“ v laboratořích v Teplicích 17. 6. 2006. Zde si moh-
li zájemci prohlédnout zařízení vodohospodářských laboratoří a nechat si zpracovat 
zdarma rozbor přinesených vzorků vody. 

„Kanoe Mattoni“ – mistrovství světa ve sjezdu na řece Teplé v Karlových 
Varech, kde Povodí Ohře bylo významným spolupořadatelem vytvořením potřeb-
ných podmínek a průtoků v řece v období 12. – 18. 6. 2006. 

I když podniky Povodí byly založeny k polovině roku 1966, proběhl ještě 
v podzimním období Den vodohospodářského a ekologického filmu. 
Tato akce má již svou dlouholetou tradici, která je vždy obohacena o velkou účast 
škol a odborné veřejnosti. 

Na konci roku pak proběhlo slavnostní setkání pracovníků Povodí Ohře, 
státní podnik v Chomutově, což byla vítaná příležitost k bilancování uplynulého 
roku, ale také možnost k zamyšlení nad relativně krátkou, ale bohatou historií 
podniku spolu s pozvanými hosty.

Významné výročí: 
40 let Povodí Ohře: 1966 – 2006 
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Činnost našeho státního podniku je zaměřena, kromě běžné péče o vodní toky a vodní díla, především na pokračování prací, souvisejících s odstra-
ňováním povodňových škod z povodně 2002.

Dále byly aktivity našeho státního podniku věnovány, stejně jako v předchozích letech, prevenci před povodněmi, a to jak formou zkapacitňování 
koryt vodních toků, tak i zpracování studií záplavových území, abychom tak věděli, kam máme svou pozornost v ochraně před povodněmi zaměřit.

K tomu je využíváno jak vlastních prostředků, tak i dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR.

Informace o činnosti státního podniku

Tak jako v roce 2005 byl rozhodujícím faktorem průběhu hospodaře-
ní s vodou během celého roku vývoj sněhových zásob v povodí. Zásoba, 
dosažená v jedenáctém týdnu v hodnotě téměř 650 mil. m3 byla zhruba o 
50 % vyšší, než v roce 2002 a v historii vyhodnocování sněhových zásob 
na území povodí Ohře byla vůbec nejvyšší. Na základě zkušeností z roku 
2005 bylo realizováno adekvátní předvypuštění nádrží a již v první polovi-
ně března provedeny simulace možného vývoje průtokové situace v povo-
dí jednotlivých nádrží pro případ rychlého tání sněhu a dešťových srážek. 
K tomu skutečně v poslední dekádě března došlo. Celkové množství namě-
řených srážek bylo, až na výjimky, podstatně větší než v období povodňové 
situace jara 2005. V kombinaci s poměrně rychlým odtáváním sněhové 
pokrývky vlivem oteplení proto způsobily tyto srážky povodňovou situaci 
kulminačně, ale hlavně objemově horší, než v loňském roce. Přestože cel-
kové úhrny srážek za celé období povodně byly vysoké, bylo jejich časové 
rozložení během sledovaného období poměrně rovnoměrné, s denními 
úhrny jen ojediněle překračujícími hodnoty 10 mm. Teplotní průběhy pak 
vykazovaly velký rozdíl mezi denními a nočními teplotami. Ty se pohybovaly 
v rozmezí 3 až 8 stupňů ( v období od 4. do 7. 4. dokonce pod bodem 
mrazu). To mělo příznivý vliv na odtávání sněhové pokrývky. Tyto okolnosti 
měly za následek poměrně klidný a zvládnutelný průběh tání i následné 
kulminační povodňové průtoky. Jiná situace však byla v hodnotách odtek-
lých objemů. Tam se zcela jednoznačně projevila extrémní zásoba vody 
ve sněhu, srážková činnost a dlouhé období tání. 
Tak jako v loňském roce se příznivě projevil fakt, 
že sněhová pokrývka se vytvářela na nepromrz-
lém terénním podkladu. To umožnilo akumulaci 
poměrně velké části vody ze sněhových zásob 
v zemském povrchu. V závěrném profilu horní 
Ohře, v profilu VD Nechranice, bylo vyčísleno pro-
teklé množství vody v hodnotě zhruba 60 procent 
vyčíslených zásob, tj. téměř o 20 % více než v loň-
ském roce. Dalším důvodem příznivého průběhu 
tání ve vyšších polohách byla paradoxně extrémně 
vysoká sněhová pokrývka, která prakticky dešťové 
srážky v nejkritičtější době akumulovala, takže se 
na povrchovém odtoku téměř neprojevily. Snížení 
kulminačních přítoků do jednotlivých nádrží, vli-
vem jejich ochranného účinku, je v procentech 
znázorněno v grafu na následující straně. Můžeme 
konstatovat, že předvypuštěné zásobní prostory 
nádrží byly pro zachycení povodňových objemů 

dostačující. Pouze ojediněle, zejména u vodárenských nádrží s malým 
objemem, které prakticky nemají vymezený ovladatelný ochranný prostor, 
došlo k částečnému zaplnění neovladatelného prostoru. I přes historicky 
nejvyšší zásobu vody ve sněhu na území ve správě státního podniku Povodí 
Ohře a enormně dlouhou dobou tání, nepřesahovala hydrologicky povod-
ňová situace z března a dubna 2006 významně běžné jarní povodňové 
epizody, způsobované často jarním táním sněhu. Stejně jako v loňském 
roce měla i letošní povodňová situace svá specifika. Opět se potvrdilo na 
první pohled paradoxní pravidlo, že velké zásoby sněhu nemusejí záko-
nitě způsobovat velké povodně. Spolupráce s povodňovými orgány obcí 
a krajů byla podle našeho názoru bezproblémová, stejně jako spolupráce 
s ČHMÚ, HZS. Jako vždy byla bezchybná spolupráce s Povodím Labe. 
Další povodňová epizoda se odehrála v květnu, zasáhla však jen západní 
část povodí Ohře a obešla se bez závažných povodňových škod. 

Iniciativa vodohospodářského dispečinku v oblasti protipovodňové 
ochrany se kromě neustálého zkvalitňování řízení manipulací zaměřuje 
také do oblasti protipovodňové prevence. Po dohodě s Krajskými úřady 
v Karlových Varech a v Ústí nad Labem a ve vzájemné spolupráci, zajišťu-
je náš podnik od roku 2006 pravidelná školení povodňových orgánů 
obcí s rozšířenou působností a krajů. 

Od roku 2005 probíhá realizace hydrologického modelu povodňo-
vých průtoků HYDROG. V průběhu roku 2006 byla připravena všech-

Vodohospodářský dispečink

Porovnání zásoby vody ve sněhu v jednotlivých týdnech po profil VD Nechranice za období 1998–2006
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na potřebná data pro kalibraci a provozování modelu. 
Důležitou součástí přípravy vstupních dat byla též aplikace 
kvantifikovaných radarových dat, poskytovaných ČHMÚ 
Praha a prognóz srážek modelu ALADIN, provozovaného 
též ČHMÚ Praha. Koncem roku byl velmi úspěšně naka-
librován model HYDROG pro povodí nádrže Skalka na 
Chebsku. 

V rámci přípravy dat pro hydrologický model byla vytvo-
řena aplikace, zajišťující vybraným uživatelům (zejmé-
na povodňovým orgánům státní správy a samosprávy) 
automatické zasílání SMS zpráv na základě překročení 
kritických hodnot měřených dat automatickou měřící sítí 
dispečinku a překročení stanovených hodnot hodinových 
úhrnů srážek. Tento systém, nazývaný „Systém včasného 
varování“, může na námi spravovaném území velmi výraz-
ně přispět ke zkvalitnění celého systému hlásné, varovné 
a předpovědní služby. 

Přehled snížení kulminačních přítoků vlivem ochranného účinku nádrží

Srážkové úhrny na území Povodí Ohře během povodňové 
epizody z konce března a začátku dubna 2006
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Příklad plošného znázornění srážek na základě přímého měření 
pomocí monitorovací sítě, používaný jako další z podkladů 

modelu HYDROG

Přehled dosažených povodňových stupňů na území 
státního podniku Povodí Ohře v březnu a dubnu 2006

Příklad plošného znázornění  srážek na základě údajů 
z meteorologického radaru, používaný jako jeden z podkladů 
modelu HYDROG.
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Výroba elektrické energie je v našem státním podniku na předním 
místě, představuje náš druhý největší zdroj prostředků. Množství vyrobe-
né elektrické energie je závislé především na hydrologické situaci.

Výroba elektrické energie

Rok
Počet 
(ks)

Výroba 
(MWh)

Rok
Počet 
(ks)

Výroba 
(MWh)

Rok
Počet 
(ks)

Výroba 
(MWh)

1992 7 63 393 1997 15 63 820 2002 20 106 363

1993 9 58 186 1998 16 72 826 2003 20 72 560

1994 10 63 896 1999 19 82 868 2004 20 87 465

1995 11 82 622 2000 20 74 494 2005 20 96 967

1996 14 73 016 2001 20 87 539 2006 20 96 188

Množství odebrané povrchové vody vzrostlo proti předcházejícímu 
roku o 5 756 tis.m3. Proti plánovanému množství je to o 10 521 tis.m3   
více, plán odběrů povrchové vody byl tedy naplněn na 106,99 %. Mezi-
ročně nejvíce narostly odběry akciové společnosti ČEZ.

Odběry povrchové vody za rok 2006

Odběr vody
skutečnost

2000
skutečnost

2001
skutečnost

2002
skutečnost

2003
skutečnost

2004
skutečnost

2005
skutečnost

2006

Celkem 176 333 176 494 169 092 170 975 162 934 155 315 161 071

Z toho: PKP 14 118 13 103 5 852 8 802 8 234 11 094 12 571

 PVN 10 953 9 777 7 513 12 947 9 258 5 220 5 947

2005
tis.m3

2005
tis. Kč

2006
tis.m3

2006
tis. Kč

Odběry vody celkem 155 315 392 947 161 071 433 941

V tom: vodárny 53 644 135 719 55 385 150 093

 průmysl a služby 101 592 257 028 105 642 283 729

 z toho: energetika a teplárny 60 275 152 496 62 740 167 911

  zemědělství 79 200 44 119

Vodní dílo Kadaň
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Plánování v oblasti vod v povodí Ohře a Dolního Labe

Počátkem roku 2006 byl k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody 
zveřejněn Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblas-
ti povodí Ohře a Dolního Labe a široká veřejnost tak měla možnost po 
dobu šesti měsíců uplatnit své připomínky ke zpracovanému materiálu. 
Po vyhodnocení připomínek byl Časový plán a program prací předložen 
ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu úřadu pro 
územní plánování a následně byl schválen příslušnými krajskými úřady.

Byl zpracován Program provozního monitoringu povrchových 
vod oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro období 2007 – 2012 
(dále jen „Program“). Tento Program je založen na již existujících pro 
gramech monitoringu, doplněných a rozšířených tak, aby byly naplněny 
požadavky Rámcové směrnice, vodního zákona a mezinárodních závaz-
ků České republiky vůči Komisi pro ochranu Labe (MKOL).

Byla provedena revize předběžně vy mezených silně ovlivněných 
vodních útvarů v ob lasti povodí Ohře a Dolního Labe a její výsledky 
byly shrnuty v tzv. „Situační zprávě za rok 2006“.

Byl sestaven Předběžný přehled významných problémů naklá-
dání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Významné 
problémy nakládání s vodami jsou specifikovány v několika okruzích, 
mezi které patří např.: 
• nedostatečná vodohospodářská infrastruktura,
• eutrofizace vodních nádrží,
• staré ekologické zátěže,
• nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného stavu koryt vodních toků,
• vodní eroze,

Profily provozního monitoringu povrchových vod 
oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

Útvary dotčené nedostatečnou VH infrastrukturou aglomerací nad 2 000 EO

• narušení hydrologického a hydrogeologického režimu podzemních vod,
• nadměrné znečištění podzemních vod (nutrienty, těžké kovy, acidifi-

kace),
• napjatá bilance podzemních vod,
• nedostatečná protipovodňová ochrana zastavěných území,
• nedokončené stanovení záplavových území pro vodní toky, u kterých jsou 

ohrožena zastavěná území,
• nedokončené stanovení aktivní zóny záplavového území

Přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí 
Ohře a Dolního Labe bude od 1. 4. 2007 po dobu šesti měsíců zpřístup-
něn veřejnosti k připomínkám, a to v listinné i v elektronické podobě.
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Ochrana jakosti vod

Povodí Ohře, státní podnik prostřednictvím vyjadřovací činnosti klade velký 
důraz na ochranu jakosti povrchových a podzemních vod. Ve svých stanoviscích 
Povodí Ohře, statní podnik hájí zájmy dané Směrným vodohospodářským plá-
nem a další zájmy dané vodním zákonem. Stanoviska správce povodí a správce 
významných vodních toků jsou vypracována k jednotlivým záměrům staveb 
a k investičním činnostem plánovaným na správním území státního podniku. 
Vypracovaná stanoviska správce povodí jsou nezbytným podkladem pro veškerá 
vodoprávní řízení vedená vodoprávními úřady.

V roce 2006 se Povodí Ohře, státní podnik  na úseku ochrany jakosti vody 
zúčastnil na řadě závažných vodoprávních řízení spojených s vypouštěním odpad-
ních vod z velkých městských čistíren odpadních vod. V polovině roku 2006 byly 
dokončeny rekonstrukce čistíren odpadních vod Cheb, Jirkov, Kadaň, Klášterec 
nad Ohří, Žatec a Údlice, na kterých  v současné době probíhá zkušební provoz. 
V roce 2006 byly rovněž vodoprávně připraveny rekonstrukce čistíren odpadních 
vod Bílina, Karlovy Vary, Louny, Podbořany, Varnsdorf a Želénky. Mezi významné 
stavební projekty, a to i z hlediska dopadu na jakost vod, patřila dostavba a násled-
ná kolaudace dálnice D8 v úseku Řehlovice – státní hranice s řadou mostních 
objektů přes vodní toky a se dvěma tunely.  

Havárie z hlediska jakosti vody

Na likvidaci havárií, jejichž příčinami bývají nejčastěji technické závady 
a havárie mechanizačních a dopravních prostředků a ve značné míře i selhání lid-
ského faktoru, se mimo původců havárií a Hasičských záchranných sborů podílejí 
i zaměstnanci (havarijní technici) státního podniku Povodí Ohře. 

K jedné z nejzávažnějších havárií došlo dne 25. května 2006, kdy unikl z hava-
rované cisterny metylakrylát do odvodňovací drenáže nájezdu na most přes Ohři 
v Drahovicích. Vodoprávní úřad povolal na místo havárie firmu DEKONTA, která 
kontaminovanou zeminu z náspu v blízkosti toku odtěžila a odvezla na skládku 
nebezpečného odpadu.

V roce 2006 bylo Povodí Ohře, státnímu podniku nahlášeno 
celkem 31 havárií s dopadem na čistotu vod.

 19 x – únik ropných látek
 2 x – znečištění splaškovými vodami
 3 x – znečištění kaly z ČOV, mechanický zákal
 7x – chemické znečištění

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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z toho ropných
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Vodohospodářské laboratoře

Vodohospodářské laboratoře provozovaly v roce 2006, ve spolupráci 
s ČHMÚ, monitoring profilů státní sítě na tocích, v režii podniku zároveň 
účelový monitoring. Veřejnými výstupy monitoringu vodních toků a nádr-
ží jsou data použitá pro hodnocení stavu jakosti vod ve správě podniku, 
např. pro hodnocení konkrétních vodohospodářských problémů na hra-
ničních tocích, ochranu vodárenských toků nebo nádrží zasažených sini-
cemi, ochranu koupacích míst. Data slouží též k posouzení vývoje jakosti 
vody toků s chráněnou perlorodkou říční i toků, na kterých se mohou 
projevovat nevhodné podmínky pro život ryb a vodních živočichů. 

Významný podíl činností vodohospodářských laboratoří byl směrován 
na získání aktuálních informací a dat pro zdůvodnitelnou konstrukci 
a tvorbu programu provozního monitoringu povrchových vod v dalších 
letech. Pracovníci laboratoří spolupracovali na definicích limitující potře-
by provozního monitoringu, které jsou nutné pro úspěšné, ekonomicky 
efektivní hodnocení chemického a ekologického stavu vymezených 
vodních útvarů na území spravovaném podnikem. K naplnění potřeb mo-
nitoringu povrchových vod byla důsledně využívána kapacita moderních 
zařízení pracovišť a pracovníků laboratoří.

V laboratořích je věnována stálá pozornost zvyšování kvality zís-
kávaných informací zaváděním nové moderní techniky, v roce 2006 
byl plně zprovozněn ICP–MS, modernizovány analyzátory AOX, TOC 
a TN, zavedeny nové mikroskopy se záznamem obrazu, vše pro stano-
vení stopových koncentrací nebezpečných látek resp. pro hodnocení 
ekologického stavu toků.

Evidence kontrolních profilů povrchových vod
Povodí Ohře, státní podnik, OVHL Teplice, Novosedlická 758, Teplice 41501

Název akce:  Sebnitz

Číslo, název kontrolního profilu: 1375/Křinice hranice

Místo odběru: Křinice, ř. km 0,01, hraniční přechod pro pěší 
(Kyjovské údolí)

Bod odběru:  pod mostem přeshraniční stezky,levý břeh

Účel sledování: hraniční profil Nr. G. 86), profil ČHMÚ (ident. 
č. 3465) závodový profil TE302, rybí směrnice

Způsob odběru: bodový, přímo z proudnice

Počet odběrů/rok: 12 x

Doporučený typ vzorkovače: nádoba na tyči 

Popis lokality: V obci Kyjov odbočit do Kyjovského údolí a po 
cestě podél Křinice dojet až k příhraničnímu přechodu. Ze SRN. 
Pod mostem místo odběru.

Mapa lokality 

Fotografie místa odběru

p y

Pasport odběrného místa hraničního toku Křinice

sinice Anabeana Crassa
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Voda vodárenských nádrží byla ve vegetačním období kontrolována ve 
vertikále novou moderní datasondou HYDROLAB s posílením obvyklých 
stanovení o čidla pro zákal a ekvivalent chlorofylu, výhodných pro celkové 
hodnocení ekosystému nádrže.

Průtokový analyzátor pro stanovení N–P bilance Plynový chromatograf  s hmotnostním detektorem pro stanovení nebezpečných organických látek

Použití sondy Hydrolab při zonaci nádrže M. Lázně
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Temp [°C]
pH [Units]
DO [mg/l]
Turbidity [NTU]
Chlorophyll [μg/l]
phycocyanin [cell/mL]
Polynomický (phycocyanin [cell/mL])

Temp [°C] 20,77 20,74 20,64 15,44 13,28 12,04 10,91 10,68 10,47 10,29 10,19 10,08 9,81 9,52 8,54 7,28 6,93 6,41 6,21 6,02 5,91 5,82 5,69 5,56 5,42 5,25 5,19 5,12

pH [Units] 6,95 6,90 6,94 6,58 6,48 6,34 6,34 6,33 6,33 6,32 6,31 6,30 6,25 6,20 6,10 6,03 6,00 5,93 5,92 5,93 5,92 5,91 5,90 5,89 5,89 5,87 5,89 5,87

DO [mg/l] 8,23 8,24 8,21 9,03 9,47 9,13 9,08 9,02 9,03 9,02 9,04 9,04 9,04 8,91 8,90 9,29 9,22 9,36 9,34 9,35 9,37 9,34 9,36 9,40 9,43 9,36 9,35 9,41

Turbidity [NTU] 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chlorophyll [μg/l] 2,33 2,49 3,06 3,20 2,92 2,09 1,68 1,52 1,41 1,35 1,31 1,30 1,29 1,25 1,26 1,32 1,39 1,41 1,42 1,45 1,46 1,46 1,47 1,46 1,46 1,48 1,47 1,47

phycocyanin [cell/mL] 1936 1603 5710 5227 2058 611 2464 3867 3890 3088 1603 722 461 712 1651 3117 4318 1171 2058 4252 5438 5864 4966 3920 2841 2028 1704 1731

0,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 26,3

Výsledky zonace nádrže  Fláje 22. 6. 2006
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Pořizování dlouhodobého majetku v roce 2006

Vynaložené finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku za rok 2006:
  ...................................................................................................................................................170 399 tis. Kč
Z toho:
 stavby .........................................................................................................................................98 688 tis. Kč
 stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb ........................................................... 22 579 tis. Kč
 vodohospodářské plánování ..................................................................................................6 888 tis. Kč
 studie záplavových území ........................................................................................................3 982 tis. Kč
 projektové a průzkumné práce............................................................................................... 9 112 tis. Kč
 jiné .................................................................................................................................................7 220 tis. Kč
 dotace z programu 229 060–protipovodňová opatření ...............................................1 500 tis. Kč
 dotace z programu 290 110–odstranění následků PŠ v roce 2002 .....................19 105 tis. Kč
 dotace z programu na výstavbu rybích přechodů ...................................................................40 tis. Kč

Vyjmenované nejvýznamnější akce, realizované v roce 2006:

• akce protipovodňových opatření – podprogram 229 063
 Maršovský potok, ř,km 0,500–2,225 – rekonstrukce koryta ......................... VZ – 7 089 tis. Kč 
 Rekonstrukce Panenského potoka v Mimoni, ř. km 0,000–2,000 ................VZ – 8 951 tis. Kč
 Úprava Robečského potoka , ř. km 0,000–2,000 ..............................................SR – 1 500 tis. Kč
 SR – státní dotace ..........................................................................................................VZ – vlastní zdroje

• akce odstranění následků povodně roku 2002 – podprogram 229 113
 OPŠ Petrovický potok Petrovice, ř. km 1,200 – 4,700 ...............................................9 050 tis. Kč 
 OPŠ Dubská Bystřice, ř. km 13,400 –14,050 ............................................................... 5 991 tis. Kč
 OPŠ Dubská Bystřice, ř. km 15,238 –16,010 ...............................................................4 063 tis. Kč

• stavby pro zvýšení protipovodňové ochrany
 Stabilizace dna Jílovského potoka, Jílové–Modrá ...........................................................2 600 tis. Kč
 Rekonstrukce Rožanského potoka v Rožanech ..............................................................1 849 tis. Kč
 Rekonstrukce Chřibské Kamenice u čp. 84 v Chřibské ............................................... 1 198 tis. Kč 
 Rekonstrukce Brtnického potoka v Brtníkách 2. stavba ...............................................1 942 tis. Kč
 Dubská Bystřice, ř. km 16,010–18,770 ........................................................................... 4 152 tis. Kč 
 Rekonstrukce Bouřlivého potoka, ř. km 16,400–16,700 ...........................................6 555 tis. Kč
 Domaslavický potok Křižanov, ř. km 0,150–0,350 ........................................................2 038 tis. Kč
 Rekonstrukce Hučivého potoka v Pernštejně, ř. km 1,780–2,200 .......................... 3 501 tis. Kč
 Jiřetínský potok, výstavba ŠP v ř. km 4,531 .....................................................................1 798 tis. Kč
 Rekonstrukce Křižanovského potoka v Křižanově, ř. km 0,750–1,100 ..................5 036 tis. Kč
 Bílý potok, ř. km 7,265–7,553 Šumná–Gáza ................................................................3 779 tis. Kč
 Bílá Bystřice Pernink, ř. km 3,490–3,810 .......................................................................2 804 tis. Kč
 Bublavský potok Kraslice, ř. km 0,650–0,840...............................................................6 863 tis. Kč
 Rolava v Nejdku 4. etapa, ř. km 16,870–19,180 ...............................................................848 tis. Kč 

• rekonstrukce vodních děl a hydrotechnických zařízení
 VD Klášterec –rekonstrukce hydraulických rozvodů .....................................................1 400 tis. Kč
 Ohře, Cheb – hrubé česle na vtoku do náhonu ...................................................................996 tis. Kč
 VD Skalka – hradidla ...................................................................................................................964 tis. Kč 

Rekonstrukce Telnického potoka

Úprava Bouřlivého potoka v Lahošti

Rekonstrukce Dubské Bystřice

Úprava Panenského potoka v Mimoni
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• využití hydroenergetického potenciálu
 MVE závodu Chomutov –měření vlastní spotřeby ............................................................... 245 tis. Kč
 MVE PVN Komořany – převinutí generátoru .......................................................................355 tis. Kč
 
• řízení vodohospodářských soustav a provozu na VD
 automatický monitoring veličin TBD....................................................................................1 385 tis. Kč

• regionální hydroekologický systém
 informační systém Povodí Ohře – hardware ......................................................................1 127 tis. Kč
 informační systém Povodí Ohře – software .......................................................................1 927 tis. Kč

• vodohospodářské plánování ......................................................................................6 888 tis. Kč

Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku (DlHM)

V roce 2006 dobíhaly akce oprav zaměřené na odstraňování povodňových škod na tocích 
zasažených povodní 2002 a započaly nové po jarní povodni 2006. Podle důležitosti jsou opravy 
na celém hmotném majetku spravovaném Povodím Ohře zařazeny do tří kategorií naléhavosti.
Vybrané významné akce zařazené do I. kategorie naléhavosti:
• odstraňování povodňových škod a to zejména na významných vodních tocích Chomutovka, 

Černá voda, Hučivý potok, Jílovský potok a Liboc,
• opravy na vodních dílech – oprava koruny hráze na VD Přísečnice, oprava betonového 

opevnění skluzu a návodního líce hráze VD Nechranice, oprava tělesa segmentového uzávěru 
č. 1 na VD Nechranice, oprava spárování vzdušného líce na VD Janov, oprava ŠP na Rolavě 
v Nejdku,

• opravy na úpravách vodních toků – oprava zdí a stupňů na Rolavě v Nejdku, sanace stropu 
krytého profilu Klíšského potoka v Ústí n. L., oprava opevnění Bíliny v Bílině, oprava krytého 
profilu Ždírnického potoka v Předlicích, oprava zdiva Chřibské Kamenice v H. Chřibské. 
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Celkové hodnocení péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč

Rekonstrukce koryta Maršovského potoka

Před rekonstrukcí Merboltického potoka

Po rekonstrukci Merboltického potoka

V letech 2002-2005 došlo k výkyvu v čerpání prostředků na pořizování a péči o dlouhodobý 
majetek, který způsobily povodně z roku 2002 a následné čerpání dotací na odstranění jejich 
následků a na preventivní protipovodňová opatření.



Výroční zpráva Povodí Ohře, státní podnik 2006

| 17 

Komplexní informační systém Povodí Ohře, státní podnik

Z pohledu infrastruktury komplexního informačního systému Povodí 
Ohře nastalo v roce 2006 několik podstatných změn. Týkaly se klíčo-
vých komponent, tvořících základ celého informačního systému.

Obnoven byl centrální datový server, obsahující data všech nejdů-
ležitějších subsystémů. Společně s hardwarem byl proveden upgrade 
databázového systému Oracle na verzi 10g, umožňující ukládat do data-
báze i geografická data.

Významné úpravy byly provedeny i ve spojení jednotlivých lokalit – síti 
WAN. Společně se zvýšením rychlosti spojení mezi závody na dvojná-
sobek (4Mb) a integrací IP telefonie do sítě WAN byl změněn i způsob 
zajištění tras sítě WAN. Tato činnost byla plně outsoursována a na zákla-
dě výběrového řízení ji nyní zajišťuje firma AmiCom Teplice a.s. Tato změ-
na přinesla mimo zlepšení technických parametrů a zvýšení zajištěnosti 
i výrazné finanční úspory. Změnou k lepšímu v této oblasti bylo připojení 
většiny detašovaných pracovišť včetně vodních děl do sítě WAN pomocí 
technologie DSL.

Další změnou, která z oblasti infrastruktu-
ry stojí za zmínku, je obnova centrální záloho-
vací knihovny společně s nasazením techno-
logie NAS (Network Attached Storage).

V oblasti GIS jsme implementovali geo-
grafický informační systém MapGuide 6.5, 
který se má v budoucnu stát nosnou platfor-
mou v této oblasti.

Byly instalovány aplikace ISyPONET a GISyPONET, které slouží pro 
údržbu dat technické evidence a geografických dat.

Mezi hlavní aktivity nejen odborů informatiky a technicko–provoz-
ních činností, ale i celé řady provozních pracovníků závodů, patřila 
v roce 2006 verifikace os toků v měřítku 1:10 000 (zdroj ZABAGED) 
a následná kontrola správcovství u toků v naší správě.

Převážně vlastními kapacitami byl nadále rozvíjen a doplňován apli-
kační software pro koncové uživatele. 

V roce 2006 pokračoval trend úspěšného hospodaření, který byl 
ještě podpořen mimořádně vysokými odběry povrchové vody a velmi 
dobrou hydrologickou situací pro výrobu elektřiny v malých vodních 
elektrárnách.

Na odběry povrchové vody měla v roce 2006 zásadní vliv souhra 
vnějších mimořádných jednorázových vlivů, díky kterým se po několika 
letech jejich celkový objem meziročně zvýšil. Proti roku 2005 byl vyšší 
o 5 756 tis.m3 , a to zejména u odběrů pro výrobu elektřiny v tepelných 
elektrárnách a vodárenských odběrů.  

Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2006  ověřila  
nezávislá auditorská firma, která potvrdila, že podávají věrný a poctivý 
obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.

Během roku nedošlo k narušení platební schopnosti podniku, veškeré 
závazky byly hrazeny v dohodnutých lhůtách a objemech.

Ekonomika podniku

spot eba materiálu (2,92 %)
opravy (19,54 %)
sociální a zdravotní pojišt ní (9,41 %)
spot eba energie (4,08 %)
odpisy (27,22 %)
služby (4,73 %)
mzdové náklady (26,87 %)

tržby za povrchovou vodu (67,82 %)
ostatní tržby (5,02 %)
finan ní výnosy (0,33 %)
tržby za elekt inu (24,39 %)
ostatní výnosy (2,44 %)

Náklady za rok 2006

Výnosy za rok 2006
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Počet zaměstnanců
V podniku bylo k 31. 12. 2006 zaměstnáno celkem 612 osob – 199 žen 

a 413 mužů. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2006 činil 
606 osob – 287 zaměstnanců v dělnických profesích a 319 v technicko–hospo-
dářských funkcích. V minulých letech byla připravena a realizována řada rozsáh-
lých organizačních změn a racionalizačních opatření vedoucích k výraznějšímu 
snížení počtu zaměstnanců. Dnešní stav zaměstnanosti představuje 53 % stavu 
roku 1990. Úspory zaměstnanců již nejsou v posledních letech tak výrazné a roz-
sáhlé. Vyplývají z drobnějších organizačních a racionalizačních opatření. Zároveň 
dochází ke zřizování nových funkčních míst především v souvislosti s reorganizací 
státní správy a samosprávy, změnami úkolů a povinností podniků Povodí vyplý-
vajících z novely zákona o vodách a dalších zákonných norem, s novými úkoly 
v oblasti vodohospodářského plánování, s odstraňováním povodňových škod 
a protipovodňovou ochranou financovaných jak z vlastních zdrojů, tak ze státního 
rozpočtu a fondů Evropské unie. 

Mzdový vývoj
Vedení podniku usiluje o realizaci takového mzdového vývoje, který je v relaci 

se zvyšujícími se nároky na kvalifikovanost, odpovědnost, samostatnost a intenzitu 
práce a zároveň s ekonomickými výsledky podniku. Celkový nárůst průměrného 
výdělku byl realizován v souladu s plánem. Úsporná politika v oblasti pracovních sil 
a dobré hospodářské výsledky umožnily zvýšit průměrný měsíční výdělek o 6,2 %. 
Podniku se podařilo stejně jako v předchozím roce dosáhnout takového průměr-
ného výdělku, který pokryl inflační tlaky a znamenal růst reálné mzdy.

Program vzdělávání
Program vzdělávání se soustředil zejména na realizaci skupinových a individuál-

ních kurzů, seminářů a školení k prohloubení kvalifikace zaměstnanců a k získání 
zvláštních oprávnění nutných k výkonu povolání. Pozornost je věnována i rozvoji 
manažerských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců a personálních 
rezerv. Na vzdělávání zaměstnanců podnik vynaložil 1 292 tis. Kč, což činí 0,75 % 
z objemu vyplacených mzdových prostředků. V současné době si studiem na 
vysoké škole doplňuje a zvyšuje kvalifikaci 6 zaměstnanců, zaměstnavatel posky-
tuje studijní volno s náhradou mzdy jednomu zaměstnanci. 

Sociální program
Podnik přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

a na soukromé životní pojištění, poskytuje závodní stravování, zajišťuje sportovní, 
kulturní a společenské akce, rodinnou a dětskou rekreaci pro své zaměstnance 
a jejich rodinné příslušníky. Výdaje spojené s realizací sociálního programu v roce 
2006 činily 10 159 tis. Kč.

Bezpečnost práce
Systém řízení BOZP v podniku je realizován v souladu s novými moderními 

trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 2006 bylo evidováno 11 pracov-
ních úrazů vždy bez hospitalizace nebo dlouhodobého léčení poškozeného. Ve 
všech případech bylo příčinou běžné pracovní riziko a momentální nepozornost. 
Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik celkem 1 471 tis. Kč 
a na závodní lékařskou preventivní péči 225 tis.  Kč.

Personální, mzdová a sociální oblast 
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Výrok auditora
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Označení
a

AKTIVA
b

Číslo 
řádku

c

Běžné účetní období
Minulé 

úč. období

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM 001 9056179 –4597969 4458210 4400922

B. Dlouhodobý majetek 002 8824704 –4587765 4236939 4267281

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 56139 –25802 30337 22183

3. Software 004 24020 –20880 3140 3470

4. Ocenitelná práva 005 473 –376 97 148

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 15242 –4546 10696 7811

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 16404 16404 10754

B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek 008 8757165 –4550563 4206602 4245098

B. II. 1. Pozemky 009 231601 231601 229934

2. Stavby 010 7439871 –3898034 3541837 3524929

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 861397 –602915 258482 274095

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1413 –1168 245 245

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 158208 –1134 157074 194389

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 014 159 159

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/–) 015 64516 –47312 17204 21506

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 016 11400 –11400 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 017 11400 –11400 0 0

C. Oběžná aktiva 018 230877 –10204 220673 133325

C. I. Zásoby 019 7139 –2 7137 6236

C. I.      1. Materiál 020 3258 –2 3256 3251

2. Nedokončená výroba a polotovary 021 2671 2671 1609

4. Zvířata 022 1210 1210 1366

5. Zboží 023 0 10

C. II. Dlouhodobé pohledávky 024 300 0 300 300

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 025 300 300 300

C. III. Krátkodobé pohledávky 026 85345 –10202 75143 66830

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 027 71437 –10202 61235 47154

6. Stát – daňové pohledávky 028 5705 5705 12790

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 029 3655 3655 2823

8. Dohadné účty aktivní 030 564 564 302

9. Jiné pohledávky 031 3984 3984 3761

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 032 138093 0 138093 59959

C. IV.    1. Peníze 033 256 256 256

2. Účty v bankách 034 137837 137837 59703

D. I. Časové rozlišení 035 598 0 598 316

D. I.      1. Náklady příštích období 036 557 557 275

3. Příjmy příštích období 037 41 41 41

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2006 (v tis. Kč)
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Označení       
a

PASIVA
b

Číslo 
řádku 

c

Stav v běžném 
účet. období

5

Stav v minulém 
účet. období

6

PASIVA CELKEM 018 4458210 4400922

A. Vlastní kapitál 019 4303951 4259591

A. I.    Základní kapitál 020 4068283 4068283

A. I.      1. Základní kapitál 021 4068283 4068283

A. II. Kapitálové fondy 022 79322 78627

2. Ostatní kapitálové fondy 023 79322 78627

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 024 108611 95611

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 025 42664 37664

2. Statutární a ostatní fondy 026 65947 57947

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/–) 
ř. 38 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

027 47735 17070

B. Cizí zdroje 028 153611 140934

B. I. Rezervy 029 23340 9266

3. Rezerva na daň z příjmů 030 13056 403

4. Ostatní rezervy 031 10284 8863

B. II. Dlouhodobé závazky 032 52111 53113

B. II.     1. Závazky z obchodních vztahů 033 439 539

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 034 367 221

10. Odložený daňový závazek 035 51305 52353

B. III. Krátkodobé závazky 036 78160 78555

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 037 38745 41954

5. Závazky k zaměstnancům 038 16892 16703

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 039 11140 11118

7. Stát – daňové závazky a dotace 040 4213 4196

8. Krátkodobé přijaté zálohy 041 1700

10. Dohadné účty pasivní 042 4589 3972

11. Jiné závazky 043 881 612

C. I. Časové rozlišení 044 648 397

C. I.      1. Výdaje příštích období 045 175 127

2. Výnosy příštích období 046 473 270

Auditorská společnost: LN – AUDIT s.r.o.

Louny, Na Valích 510

osvědčení KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Václav V l č e k

Louny, Purkyňova 1260

osvědčení KAČR č. 505
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Označení       
a

TEXT
b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

běžném  1 minulém  2

I. Tržby za prodej zboží 01 0 83

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 10 64

+ Obchodní marže                                                       03 –10 19

II. Výkony                                                            04 675083 616915

       II.   1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 666079 607414

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 1006 –788

3. Aktivace 07 7998 10289

B. Výkonová spotřeba                                                  08 199328 272895

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 44642 44387

B.         2. Služby 10 154686 228508

+ Přidaná hodnota                                              11 475745 344039

C. Osobní náklady 12 238430 229490

C.         1. Mzdové náklady 13 171259 164776

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 59949 57648

C.         4. Sociální náklady 15 7222 7066

D. Daně a poplatky 16 1357 1476

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 173474 174691

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 18 2577 3502

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 19 2567 3470

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 20 10 32

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 21 563 1082

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 22 553 1040

F.2 Prodaný materiál 23 10 42

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (+/–)

24 –7723 –20790

IV. Ostatní provozní výnosy 25 5164 61314

H. Ostatní provozní náklady 26 19993 11009

* Provozní výsledek hospodaření 27 57392 11897

K. Náklady z finančního majetku 28 2355

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/–) 29 –2355

X. Výnosové úroky 30 2246 1512

N. Nákladové úroky 31 2 5

XI. Ostatní finanční výnosy 32 2 2

O. Ostatní finanční náklady 33 298 291

* Finanční výsledek hospodaření 34 1948 1218

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             35 11605 –3955

Q. 2. – odložená 36 11605 –3955

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost          37 47735 17070

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)      38 47735 17070

**** Výsledek hospodaření před zdaněním    39 59340 13115

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2006 (v tis. Kč)
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r. 2006 r. 2005

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 59 959 68 465
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z  Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 59 340 13 116
A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 177 564 156 494

A.1.1 odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, umořování opr.pol. k nabytému 
majetku (+,–)

177 781 179 970

A.1.2 změna stavu opravných položek a rezerv –10 078 –20 790
A.1.3 zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,–) –1 758 –2 429
A.1.4 výnosy z dividend a podílů na zisku 
A.1.5 vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (–) –2 244 –1 507
A.1.6 ostatní nepeněžní operace 13 863 1 250
A’ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami (Z + A.1)
236 904 169 610

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) –16 456 13 363
A.2.1 změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,–), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 

aktivních
–8 508 7 651

A.2.2 změna stavu krátk. závazků z provozní  činnosti (+,–), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 
pasívních

–6 945 4 882

A.2.3 změna stavu zásob (+,–) –1 003 830
A’’ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A’+ A.2) 220 448 182 973
A.3 vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (–) –2 –5
A.4 přijaté úroky  2 246 1 512
A.5 zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (–) 0 0
A.6 příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný VH vč. uhrazené splatné 

daně z příjmu z mimořádné činnosti (+,–)
0 0

A’’’ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A’’ + A.3 až A.6) 222 692 184 480
Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 výdaje spojené s pořízením stálých aktiv –143 748 –189 984
B.2 příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 3 245 552
B.3 půjčky a úvěry spřízněným osobám (–,+)
B’’’ Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) –140 503 –189 432

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,–) 146 –5
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) –4 201 –3 549

C.2.1 zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu nebo rezervního fondu 
vč. složených  záloh na zvýšení (+)

C.2.2 vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (–)
C.2.3 další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4 úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5 přímé platby na vrub fondů (+,–) –4 201 –3 549
C.2.6 vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč. 

vypořádání se se společníky VOS a kompl. v komanditní společnosti (–)
C’’’ Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1+C.2) –4 055 –3 554
F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  (A’’’ + B’’’ + C’’’) 78 134 –8 506

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,–F) 138 093 59 959

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31. prosinci 2006 (v tis. Kč)
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2006 (v tis. Kč)

Ozn. Název
Minulé účetní období

Počáteční 
zůstatek Snížení Zvýšení Konečný 

zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný 4 068 283 4 068 283

B. Základní kapitál nezapsaný

C. Vlastní akcie a obchodní podíly

* Celkem základní kapitál 4 068 283 4 068 283

D. Emisní ážio

E. Rezervní fond 33 164 4 500 37 664

F. Ostatní fondy ze zisku 49 064 3 650 12 533 57 947

F.1. FKSP 15 400 3 650 4 716 16 466

F.2. Fond investiční výstavby 7 792 4 317 12 109

F.3. Fond odměn 25 872 3 500 29 372

* Fondy ze zisku celkem 82 228 3 650 17 033 95 611

G. Kapitálové fondy 79 888 2 300 1 039 78 627

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 16 817

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 17 070

* Vlastní kapitál celkem 4 247 216 4 259 591

Ozn. Název
Sledované účetní období

Počáteční 
zůstatek Snížení Zvýšení Konečný 

zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný 4 068 283 4 068 283

B. Základní kapitál nezapsaný

C. Vlastní akcie a obchodní podíly

* Celkem základní kapitál 4 068 283 4 068 283

D. Emisní ážio

E. Rezervní fond 37 664 5 000 42 664

F. Ostatní fondy ze zisku 57 947 4 201 12 201 65 947

F.1. FKSP 16 466 4 201 5 131 17 396

F.2. Fond investiční výstavby 12 109 4 070 16 179

F.3. Fond odměn 29 372 3 000 32 372

* Fondy ze zisku celkem 95 611 4 201 17 201 108 611

G. Kapitálové fondy 78 627 390 1 085 79 322

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 17 070

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 47 735

* Vlastní kapitál celkem 4 259 591 4 303 951
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Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky
Název: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma: státní podnik
IČ: 70889988 
Rozhodující předmět činnosti: výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením 

stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zá-
kona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, 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.

Datum vzniku: 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb.o povodích. Státní podnik je právním nástupcem akciové společ-
nosti Povodí Ohře.

Zakladatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Statutární orgán: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Členové dozorčí rady: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., předseda dozorčí rady
 Ing. Lubomír Petružela, CSc., místopředseda dozorčí rady
 JUDr. Josef Pavel
 Petr Skokan
 Ing. Zdeněk Círus
 Ing. Helena Vohralíková

2. Zápis do obchodního rejstříku
Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, odd. A, vl. č. 13052. 
V roce 2006 byly provedeny změny v obchodním rejstříku týkající se jména osoby generálního ředitele a členů dozorčí rady. Koncem roku 2006 byla 
dozorčí rada rozšířena na šest členů, změna byla v obchodním rejstříku zapsána 5. února 2007.

3. Sestavení účetní závěrky
Rozvahový den: 31. 12. 2006
Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. 2. 2007 v 11:00 hodin.
Údaje jsou vyjádřeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

4. Organizační struktura státního podniku
Podnikové ředitelství Chomutov, Bezručova 4219, Chomutov
Závod Karlovy Vary, Horova 12, Karlovy Vary
Závod Chomutov, Spořická 4949, Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, Terezín
Jednotlivé organizační složky se dále dělí na střediska.

5. Údaje o zaměstnancích

celkem z toho řídící zam. (KZAM tř. 1)

r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. 2005

prům. přepočtený počet zaměstnanců 606 619 32 32 
mzdové náklady 171 259 164 776 24 596 23 435
čerpání fondu odměn x x x x
odměny členů statutárních orgánů x x x x
náklady na sociál. a zdrav. pojištění 59 949 57 648 8 609 8 202
sociální náklady 7 222 7 066 381 365
čerpání FKSP 4 201 3 650 222 189 

 
 

Příloha účetní závěrky za rok 2006
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Dle § 11 zákona o státním podniku jsou orgánem podniku ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem je dle § 12 zákona o státním podniku pouze 
ředitel. Údaje za statutární orgán jsou údaje za jednoho zaměstnance a jsou proto obsaženy v souhrnné položce za řídící zaměstnance. Členům dozorčí 
rady nebyly v roce 2006 vyplaceny žádné odměny. Statutárnímu orgánu a dozorční radě nejsou poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým 
vedoucím pracovníkům (ředitelé, vedoucí odborných útvarů) jsou poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé účely (příjem je ve smyslu 
zákona č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů běžně zdaňován). Zaměstnancům podniku jsou poskytovány placené služby dle Kolektivní smlou-
vy (mycí box, drobné opravy aut, půjčování mechanizmů). Podle délky zaměstnání u státního podniku je poskytován příspěvek na penzijní připojištění 
a na soukromé životní pojištění ve stejné výši pro všechny zaměstnance.

Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. Použití vnitropodnikových směrnic a příkazů ve smyslu obecných účetních zásad
Účetnictví č. 3/2006
Oběh účetních dokladů a jejich náležitostí č. 8/2004
Řádná inventarizace majetku a závazků státního podniku k 31.12.2006 č. 9/2006
Rozpisy účtů č. 10/2005
Roční uzávěrka za rok 2006 č. 13/2006
Uživatelská příručka účetnictví
Uživatelská příručka mzdy
Uživatelská příručka majetek

2.1 Způsob ocenění
a/ materiálové zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, úbytky jsou oceňovány metodou „první do skladu – první ze skladu“. Oceňování 

vlastní osobní a nákladní dopravy pro potřebu zjištění nákladů na pořízení materiálových zásob je stanoveno vnitropodnikovými cenami.
b/ dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, t.j. osobní náklady a další vlastní náklady bezprostředně 

související s jeho vytvořením
c/ cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny ve výši ceny pořízení
d/ příchovky a přírůstky zvířat (ryb) jsou oceněny v úrovni přímých nákladů a výrobní režie.

2.2 Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku byly v roce 2006 použity v případě zařazení majetku bezúplatně předávaného ze zákona Země-
dělskou vodohospodářskou správou Brno, směnnou smlouvou se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje (neodpisovaný majetek) a v případě 
inventurních nálezů. Jednalo se o úpravy na tocích, část komunikace a hospodářskou budovu, ceny byly stanoveny odborným odhadem vzhledem 
ke specifickému charakteru majetku, jeho stáří a opotřebení v celkové výši 1 034 tis. Kč.

2.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou doprava, poštovné, balné, clo, pojistné, provize, 
skonto, případně jiné.

2.4 Použité metody účtování
 Proti účtům kapitálu (413) jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami státu, dále rozdíly při digitali-

zaci pozemků, oznámení katastrálních úřadů o změnách výměr pozemků a restituce.
 
2.5 Dlouhodobý majetek je zatříděn podle SKP a klasifikace CZ–CC a účetní odpisy byly stanoveny rovnoměrně podle hlediska doby upotřebitel-

nosti. Odpisový plán je součástí vnitropodnikové směrnice o účetnictví. Budovy a stavby se odpisují podle předpokládané doby upotřebitelnosti 
rovnoměrně po dobu 30–40 let, vodní díla až 100 let, úpravy na tocích 30–40 let, technologie na vodních dílech 20 let, počítače a kancelářské 
stroje 3–4 roky. Dlouhodobý hmotný majetek od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč zařazený od roku 2002 se odpisuje po dobu 3 let. Dlouhodobý nehmotný 
majetek nad 60 tis. Kč se odpisuje rovnoměrně podle doby upotřebitelnosti 5 – 6 let. Na základě zjištění stavu majetku při inventarizaci a násled-
ným rozhodnutím ústřední inventarizační komise byl upraven odpisový plán do 100 % u čerpací stanice Celná, rybníků Výsluní, teplovodu Kyjice 
a provozního skladu Otvice.
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2.6 Opravné položky k majetku

 Opravná položka k:

Zůstatek k 1. 1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12.

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

dlouhodobému majetku 1 865 2 675 1 134 885 1 465 1 695 1 534 1 865

zásobám 4 0 2 4 4 0 2 4

finančnímu majetku 13 755 13 755 0 0 2 355 0 11 400 13 755

pohledávkám – zákonné 879 977 82 53  * 464 151 497 879

pohledávkám 
– zákon. (konkurz)

6 797 7 074  * 529 0 644 277 6 682 6 797

pohledávkám – účetní 11 336 10 964 2 091 617 10 404 245 3 023 11 336

Celkem 34 636 35 445 3 838 1 559 15 336 2 368 23 138 34 636
*/ 414 tis. Kč není zúčtováno v nákladech, přeúčtováno z OP zákonných na OP zákonné (konkurz)

Výše vytvořených opravných položek z roku 2002 k majetku dotčenému srpnovými povodněmi 2002 byla opětovně posouzena při fyzické inventa-
rizaci majetku na tocích a další část vytvořených opravných položek byla rozpuštěna (zbývá 400 tis. Kč).
Opravné položky k finančnímu majetku (podíl Salmo, akcie Kreditní banky) byly vytvořeny v minulých letech do 100 % a vzhledem k probíhajícím 
konkurzům nebylo v letech 2002 – 2006 použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100 % opravná položka.
Konkurz na společnost Salmo Bohemia byl ukončen a opravné položky k finančnímu majetku a pohledávkám byly rozpuštěny.
Opravné položky k pohledávkám starším jak 3 měsíce a k pohledávkám z penalizací jsou vytvářeny do výše 100 %.

2.7 Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a bankovních operacích bylo po-
užito aktuálních denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Vyúčtování záloh na zahraniční pracovní 
cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1.1 Odložená daň z příjmu
Odložený daňový závazek r. 2001 .....................................................................................................34 558 180 Kč
Odložený daňový závazek r. 2002 ......................................................................................................24 115 520 Kč
Přepočet odložené daně r. 2001–2002 (z 31% na 28%) .....................................................  –5 678 100 Kč
Odložený daňový závazek r. 2003 ........................................................................................................6 774 600 Kč
Přepočet odložené daně r. 2001–2003 (z 28% na 26%)  ...................................................  –4 269 300 Kč
Odložený daňový závazek r. 2004 ........................................................................................................ 1 215 240 Kč
Přepočet odložené daně r. 2001–2004 (z 26% na 24%) .....................................................– 4 362 780 Kč
Odložený daňový závazek r. 2005 ...................................................................................................– 1 048 320 Kč

Odl. daňový závazek k 31. 12. 2006 (ř. B. II. 10. rozvahy) ........................................................51 305 040 Kč 
Za rok 2006 byla vytvořena rezerva v částce................................................................................13 056 000 Kč.
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1.2 Přijaté dotace na investiční a provozní účely 
Investiční dotace z MZe na odstranění následků povodně z r. 2002 v částce ....................... 19 105 tis. Kč
investiční dotace z MZe na prevence před povodněmi v částce ....................................................1 500 tis. Kč
investiční dotace z MŽP na revitalizaci říčních systémů ...........................................................................40 tis. Kč
Celková hodnota přijatých investičních dotací činila ......................................................................20 645 tis. Kč.

1.3 Úpravy informací v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé účetní období
Informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé účetní období nebyly upravovány.

1.4 Výkaz Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou.

2. Mezi datem účetní závěrky a datem předání účetní závěrky ke schválení nedošlo k významným změnám.

3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
a/ dlouhodobý hmotný majetek

Skupina majetku 
Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

sledované
období

 sledované
období

Pozemky 231 601 229 934  231 601 229 934 2 137 470

Stavby 7 439 871 7 302 192 3 898 034 3 777 263 3 541 837 3 524 929 141 195 3 516

Sam. mov. 
věci a soubory

861 397 843 045 602 915 568 950 258 482 274 095 33 582 15 230

stroje, přístroje, 
zařízení

741 959 729 863 530 340 503 645 211 619 226 218 22 373 10 277

dopravní 
prostředky

95 295 91 203 52 773 47 826 42 522 43 377 8 343 4 251

inventář 1 274 1 273 1 140 1 099 134 174 1 0

DLHM do 
40 tis. Kč

22 869 20 706 18 662 16 380 4 207 4 326 2 865 702

Ostatní DLHM 1 413 1 413 1 168 1 168 245 245 0 0

Nedokončený 
DLHM

158 367 195 275 1 134 886 157 233 194 389 158 403 195 311

Celkem 8 692 649 8 571 859 4 503 251 4 348 267 4 189 398 4 223 592 335 317 214 527

Přírůstky pozemků v hodnotě 2 137 tis. Kč jsou tvořeny bezúplatnými převody od státu a nákupy pro majetkoprávní vypořádání staveb, k úbytkům 
dochází především digitalizací pozemků.
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí evidujeme k 31. 12. 2006 u pozemků v hodnotě 2 tis. Kč.
Převládajícím majetkem v oblasti staveb jsou vodní díla v pořizovací ceně 2 189 mil. Kč a úpravy na tocích za 3 960 mil. Kč. Nejvýznamnějšími 
přírůstky v roce 2006 byly rekonstrukce VD a toků v hodnotě 128,7 mil. Kč, rekonstrukce provozních budov za 7,9 mil. Kč, obnova technologií 
a strojních zařízení za 8 mil. Kč, obměna mechanizačních prostředků a vozidel za 11,7 mil. Kč a výpočetní a laboratorní techniky za 11,7 mil. Kč. 
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Do majetku byla podmíněně zařazena dokončená a užívaná revitalizace Chomutovky, kolaudační rozhodnutí nebylo dosud pro nevyřešené majetko-
právní vypořádání pozemků vydáno. 

b/ dlouhodobý nehmotný majetek 

 
 Skupina majetku
 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

sledované
období

sledované
období

Software 24 020 24 938 20 880 21 468 3 140 3 470 1 053 1 971

Ocenitelná práva 473 472 376 324 97 148 1 0

Jiný dlouh. nehm. 
majetek

15 242 10 023 4 546 2 212 10 696 7 811 5 219 0

Nedokončený DLNM 16 404 10 754  16 404 10 754 11 996 6 346

Celkem 56 139 46 187 25 802 24 004 30 337 22 183 18 269 8 317

 
V roce 2006 byl pořízen software pro údržbu technické evidence a územní geografickou identifikaci objektů a dále antivirový a databázový systém. 
Přírůstky jiného dlouhodobého nehmotného majetku představuje zařazení dalších 25 studií, převážně zátopových území. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek tvoří náklady na tvorbu vodohospodářského plánu povodí, který bude dokončen v roce 2009.

c/ podrozvahová evidence
dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace ............................................405 105 tis. Kč (r. 2005 – 384 907 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace (studie)...........................11 357 tis. Kč (r. 2005 – 11 357 tis. Kč)
drobný hmotný majetek (300,– až 10 000,– Kč) ..........................................38 839 tis. Kč (r. 2005 – 38 688 tis. Kč) 
drobný nehmotný majetek (do 60 000,– Kč) .....................................................5 465 tis. Kč (r. 2005 – 5 902 tis. Kč).

d/ Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, nemáme.
Pozemky zatížené věcnými břemeny (vstupy na pozemky za účelem oprav a údržby majetku, liniové stavby pod povrchem) činí 7 % z celkové 
hodnoty pozemků. Evidovaná hodnota věcných břemen činí 778 tis. Kč.

 

území závodu pozemky celkem (v tis. Kč) pozemky s věcným břemenem %

Karlovy Vary 85 029 853 1,0

Chomutov 101 270 7 717 7,6

Terezín 44 380 7 742 17,4

Podnikové ředitelství 922

Celkem 231 601 16 312 7,0

e/ Nejsou známy informace o tom, že tržní ocenění majetku státu, k němuž má státní podnik právo hospodařit, je výrazně vyšší než ocenění v účet-
nictví .
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3.2 Pohledávky
a/ pohledávky po lhůtě splatnosti .......................................................................................8 525 tis. Kč (r. 2005 – 19 376 tis. Kč)

 z toho:  více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti ..............................................................8 119 tis. Kč (r. 2005 – 18 667 tis. Kč)
   z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu .................................6 776 tis. Kč (r. 2005 – 16 606 tis. Kč)
  pohledávky starší 5 let .......................................................................................6 799 tis. Kč (r. 2005 – 16 086 tis. Kč)
   z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu .................................6 305 tis. Kč (r. 2005 – 15 062 tis. Kč)

b/ pohledávky k podnikům ve skupině nemáme
c/ pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme.

 
3.3 Vlastní kapitál

a/ kmenové jmění beze změn
 ostatní kapitálové fondy:
 zvýšení – upřesnění cen pozemků dle výpisu KÚ .......................................................288 tis. Kč  
  – pozemky (bezúplatné převody od ZVHS, PF ČR) ..................................797 tis. Kč 
 snížení – upřesnění cen pozemků dle výpisu KÚ .......................................................333 tis. Kč
  – pozemky (bezúplatný převod na ZVHS, PF ČR) ........................................57 tis. Kč

 fondy ze zisku:
 fond kulturních a sociálních potřeb
 zvýšení – doúčtování z přídělu ze zisku 2005 .......................................................... 1 718 tis. Kč
  – základní příděl ze zisku 2006 – záloha....................................................3 413 tis. Kč
 snížení – čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb .........................................4 201 tis. Kč 

b/ rozdělení výsledku hospodaření za rok 2005 ...............................17 070 tis. Kč
 příděl do rezervního fondu ...............................................................................................5 000 tis. Kč 
 příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ..........................................................5 000 tis. Kč
 v tom: zákl. příděl – zúčtovaná záloha z roku 2005 (účet 378) ........................3 282 tis. Kč
  další příděl do fondu ............................................................................................. 1 718 tis. Kč
 příděl do fondu investic .....................................................................................................4 070 tis. Kč
 příděl do fondu odměn ......................................................................................................3 000 tis. Kč

c/ návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 ............. 47 735 tis. Kč
 rozdělení: rezervní fond ..................................................................................................20 735 tis. Kč
 fond kulturních a sociálních potřeb ...............................................................................9 000 tis. Kč
 fond investic .......................................................................................................................15 000 tis. Kč
 fond odměn ...........................................................................................................................3 000 tis. Kč

3.4. Závazky
a/ závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost nemáme
 investiční oblast – 1 134 tis. Kč pozastávky vyplývající ze smluv 
 provozní oblast – 129 tis. Kč pozastávky vyplývající ze smluv
b/ závazky ze sociálního pojištění ve výši 7 870 tis. Kč, zdravotního pojištění ve výši 3 270 tis. Kč, daně z příjmu ze závislé činnosti a silniční daně 

ve výši 4 213 tis. Kč za prosinec 2006 byly uhrazeny v příslušných splatných termínech v lednu 2007
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c/ závazky k podnikům ve skupině nemáme
d/ závazky kryté podle zástavního práva nemáme
e/ závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nemáme
f/ evidované restituční nároky se týkají pouze pozemků a jsou v jednání.
g/ závazek starší jak 5 let je pouze pozastávka firmě Mavel, která může být uvolněna po splnění smluvních podmínek.

3.5. Rezervy 

 rezervy účetní
 zůstatek 

 k 1. 1.
 tvorba  čerpání 

 zůstatek 
 k 31. 12.

Sociální a zdravotní poj. (roč. odměna) 88 83 88 83

Soudní spory 3 750 1 542 3 750 1 542

Pokuty 0 800 0 800

Oprava Rolavy Nejdek 0 2 000 0 2 000

Oprava VD Horka 102 0 102 0

Oprava VD Jesenice 55 0 55 0

VDN oprava tělesa sektorů 68 0 0 68

Oprava VD Přísečnice 2 800 0 2 800 0

Oprava VD Janov 2 000 0 2 000 0

Bílina ř. km 35,26–36,45 0 3 000 0 3 000

Černá voda ř. km 1,552–10,040 0 2 791 0 2 791

Odložená daň z příjmu 403 13 056 403 13 056

Celkem 9 266 23 272 9 198 23 340

3.6. Výnosy  provozní oblasti 

 Činnost
Tuzemsko Zahraničí Celkem

2 006 2 005 2 006 2 005 2 006 2 005

Výnosy provozní oblasti celkem 682 388 681 496 436 318 682 824 681 814

z toho: úplaty za odběr povrch. vody 433 941 392 947   433 941 392 947

 čerpání a doprava vody 30 703 28 616   30 703 28 616

 výroba elektrické energie 167 066 157 570   167 066 157 570

 tržby laboratoří 17 756 12 993   17 756 12 993

 pronájmy 6 729 6 744 99 104 6 828 6 848

 provozní dotace 0 56 114   0 56 114
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3.7. Náklady provozní oblasti

Náklad 2 006 2 005

Náklady provozní oblasti celkem 625 432 669 917

z toho: spotřeba materiálu 18 615 20 722

 spotřeba energií 16 049 13 604

 opravy 124 543 197 759

 ostatní služby 30 143 30 749

 mzdové náklady 171 259 164 776

 sociální zdravotní pojištění 59 949 57 648

 odpisy 173 474 174 691

 tvorba rezerv a oprav.položek 13 630 3 648

 zúčtování rezerv a oprav. položek –21 353 –24 439

 zúčt.oprav.pol.k nabytému majetku 4 301 4 301

 pojištění majetku a osob 2 826 2 758
 

3.8. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj nemáme. 

3.9. Použité zkratky: ČR – Česká republika, KZAM – Klasifikace zaměstnání, KS – Krajský soud, SKP – Standardní klasifikace produkce, CZ – CC – 
Klasifikace stavebních děl, MZe – Ministerstvo zemědělství, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, KÚ – Katastrální úřad, PF – 
Pozemkový fond, ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa, VD – vodní dílo, VDN – vodní dílo Nechranice, DLNM – dlouho-
dobý nehmotný majetek, DLHM – dlouhodobý hmotný majetek, FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb.






